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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2020 - SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 
 
PORTARIA 023/2022 – SISTEMÁTICA DA PROVA ORAL, HORÁRIOS DE PROVA E HORÁRIOS 
LIMITE DE ENTRADA  
DOS CANDIDATOS 

 
 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, considerando o disposto no item 11 e seus 
subitens e da delegação de competência estabelecida no item 18.1.i, ambos do Edital 001/2020, que 
abre o concurso público para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais, pelo Poder 
Judiciário do Estado de Rondônia, 
 

RESOLVE: 
 

1. A Prova Oral será realizada no período de 18 a 21 de setembro de 2022, no seguinte local: 
 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
 Auditório 
 Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria 
 76801-330 - Porto Velho - RO 

 
2. A Prova Oral constará de arguição de cada candidato, pela Comissão Examinadora, sobre áreas 

indicadas a seguir, cujo ponto de arguição (único) será objeto de sorteio para cada candidato. 
 
3. A Comissão Examinadora será composta por 3 (três) examinadores, um para cada uma das 

seguintes áreas, objeto da prova oral: 
a. Direito Notarial e Registral; 
b. Direito Civil, Direito Comercial/Empresarial e Direito Processual Civil; 
c. Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário. 

  
4. O conteúdo programático de cada área objeto de avaliação pela Comissão Examinadora e os 

pontos objeto de sorteio estão indicados no Anexo II da Portaria nº 022/2022, de 24 de agosto 
de 2022. 

 
5. Serão formados grupos de 3 (três) candidatos, distribuídos conforme quadro de horários 

constante do Anexo I, da Portaria nº 022/2022, de 24 de agosto de 2022. 
 
6. Será formada 1 (uma) Comissão Examinadora, com as provas sendo realizadas nos dias e 

horários indicados em anexo, em cujo documento são mostrados o número de inscrição do 
candidato, seu nome, seu número de ordem, indicação do horário de início da prova e indicação 
do horário limite de entrada à sala de identificação.  

 
7. O candidato que se apresentar à sala de identificação após o horário limite de entrada 

estabelecido não poderá participar da prova e será considerado como ausente à mesma. 
 

8. Após a identificação de cada candidato, no dia da prova oral, será sorteado pelo Coordenador 
Auxiliar de Aplicação da Prova, perante o candidato, até 40 (quarenta) minutos antes do início 
da realização desta prova, o ponto dos programas (número único para os três examinadores, de 
1 a 12), individualizando a matéria a ser arguida, sobre o qual versarão as perguntas de cada 
um dos examinadores do candidato.  

 
 

O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, considerando o disposto 
no item 11 e seus subitens e da delegação de competência estabelecida no item 
18.1.i, ambos do Edital 001/2020, que abre o concurso público para a outorga de 
delegação de serviços notariais e registrais, pelo Poder Judiciário do Estado de 
Rondônia,

RESOLVE:

1. A Prova Oral será realizada no período de 18 a 21 de setembro de 2022, no 
seguinte local:

•	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
•	Auditório
•	Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
•	76801-330 - Porto Velho - RO

2. A Prova Oral constará de arguição de cada candidato, pela Comissão 
Examinadora, sobre áreas indicadas a seguir, cujo ponto de arguição (único) 
será objeto de sorteio para cada candidato.

3. A Comissão Examinadora será composta por 3 (três) examinadores, um para 
cada uma das seguintes áreas, objeto da prova oral:
a. Direito Notarial e Registral;
b. Direito Civil, Direito Comercial/Empresarial e Direito Processual Civil;
c. Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário.

 
4. O conteúdo programático de cada área objeto de avaliação pela Comissão 

Examinadora e os pontos objeto de sorteio estão indicados no Anexo II da 
Portaria nº 022/2022, de 24 de agosto de 2022.

5. Serão formados grupos de 3 (três) candidatos, distribuídos conforme quadro 
de horários constante do Anexo I, da Portaria nº 022/2022, de 24 de agosto de 
2022.
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6. Será formada 1 (uma) Comissão Examinadora, com as provas sendo realizadas nos dias e horários indicados em anexo, 
em cujo documento são mostrados o número de inscrição do candidato, seu nome, seu número de ordem, indicação do 
horário de início da prova e indicação do horário limite de entrada à sala de identificação. 

7. O candidato que se apresentar à sala de identificação após o horário limite de entrada estabelecido não poderá participar 
da prova e será considerado como ausente à mesma.

8. Após a identificação de cada candidato, no dia da prova oral, será sorteado pelo Coordenador Auxiliar de Aplicação da 
Prova, perante o candidato, até 40 (quarenta) minutos antes do início da realização desta prova, o ponto dos programas 
(número único para os três examinadores, de 1 a 12), individualizando a matéria a ser arguida, sobre o qual versarão as 
perguntas de cada um dos examinadores do candidato. 

9. Efetuado o sorteio, cada candidato terá 30 (trinta) minutos para consulta a material de seu interesse, dirigindo-se em 
seguida ao local de arguição. A utilização dos materiais de consulta segue as mesmas normativas aplicáveis aos 
materiais passíveis de utilização quando da realização da prova escrita e prática.

10. Cada examinador disporá de até 10 (dez) minutos para arguir e obter respostas de cada candidato, em cada prova.

11. Cada examinador consignará, em papeletas avulsas e assinadas, nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo as mesmas 
recolhidas ao final da prova de cada candidato, em envelope que a Coordenação Local de Aplicação de Provas fará 
lacrar.

12. Decorridos 30 (trinta) minutos após o término das arguições do último candidato, no derradeiro dia da prova oral, será 
realizada no mesmo local, audiência pública em que serão lidas as 3 (três) notas de cada candidato, na ordem das 
respectivas áreas.

13. O IESES disponibilizará o Boletim Individual de Avaliação da Prova Oral até as 18 (dezoito) horas quinta-feira, 06 (seis) 
de outubro de 2022.

14. As provas orais serão públicas e gravado o respectivo áudio. 

15. Os candidatos com deferimento da inscrição definitiva a partir de recurso ou beneficiados por liminar em ação judicial, 
farão provas na sequência, após o último horário de provas com candidato correspondente à ordem 087, ou seja, nos 
horários a partir da ordem 088 (conforme anexo I da Portaria 022/2022 já citada), relacionados em ordem alfabética.

16. Reitera-se o disposto no item 12.1 do Edital - os candidatos selecionados à Prova Oral são convocados a fazer a entrega 
dos documentos pertinentes à Prova de Títulos, os quais deverão ser entregues, pessoalmente pelo candidato, no 
momento em que for efetuada sua identificação por ocasião da prova oral, não sendo permitido ausentar-se da sala de 
identificação para busca de documentos.

17. Não haverá outra forma de entrega da documentação da prova de títulos. Em não sendo entregue no dia e hora 
indicados no item 16 desta Portaria, o candidato terá nota zero nesta prova.

18. Para fins de aplicação do item 12.12 do Edital nº 001/2020, registra-se que o termo final para aquisição dos títulos, data 
da primeira publicação deste edital é 14 (quatorze) de fevereiro de 2020 (DJE nº 31).

São José (SC), 01 de setembro de 2022.

(original assinado e arquivado)

Prof. Gilson Luiz Leal de Meireles

Coordenador do Concurso – IESES



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

3DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001 2020

OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS

PORTARIA Nº 023/2022 – ANEXO

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ORDEM
PROVA LIMITE DE ENTRADA

DIA HORA MIN DIA HORA MIN

110400529 AGATHA KRIS DOS SANTOS STORARI 054 19.09 17 30 19.09 16 40

110385816 ALAN FELIPE PROVIN 015 18.09 12 20 18.09 11 30

111096407 ALEXANDRE DE BRITO PEREIRA 023 18.09 16 40 18.09 15 50

111509857 ALEXANDRE MARTINS KUNRATH 009 18.09 10 40 18.09 09 50

110610574 ANA CAROLINA DEGANI DE OLIVEIRA 022 18.09 16 40 18.09 15 50

110455162 ANDRÉIA MACÁRIO DA SILVA 024 18.09 16 40 18.09 15 50

110744790 ARIJOEL CAVALCANTE DOS SANTOS 017 18.09 15 00 18.09 14 10

110273765 ARTUR CESAR DE SOUZA 045 19.09 15 00 19.09 14 10

110057150 ARTUR SILVA DE AGUIAR 068 20.09 12 20 20.09 11 30

110691429 BARBARA PASTORELLO KREUZ 008 18.09 10 40 18.09 09 50

110777457 BRUNO AUGUSTO COSTA GIOCONDO 003 18.09 09 00 18.09 08 10

111397302 CÁSSIO PEREIRA 082 21.09 09 00 21.09 08 10

110170913 CHRISTIAN GUEDES DA SILVA 031 19.09 09 50 19.09 09 00

110469125 CLEONY DE FÁTIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 
AZEVEDO 070 20.09 15 00 20.09 14 10

111137120 DIMITRI FERNANDES 077 20.09 16 40 20.09 15 50

110792857 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS NORONHA 076 20.09 16 40 20.09 15 50

110370830 DIOGO RICARDO GOES OLIVEIRA 063 20.09 10 40 20.09 09 50

111572218 DIRLEI HORN 055 20.09 09 00 20.09 08 10

110953785 EDILSON DEGE JUNIOR 064 20.09 11 30 20.09 10 40

110439984 EDUARDO MARCELO VIANA INÁCIO 027 18.09 17 30 18.09 16 40

110731208 ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 072 20.09 15 00 20.09 14 10

110024102 EUGENIO BRUGGER NICKERSON 044 19.09 15 00 19.09 14 10

110359891 EVERSON VIEIRA MACHADO 047 19.09 15 50 19.09 15 00

110037101 FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA 035 19.09 10 40 19.09 09 50

110317172 FERNANDO JÂNIO DEGAM 083 21.09 09 00 21.09 08 10
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110532711 FLAVIA REPISO MESQUITA 032 19.09 09 50 19.09 09 00

110816981 FLAVIO VIOLATO BENTEO 087 21.09 09 50 21.09 09 00

110456157 FRANCISCO MANFREDO DO AMARAL ALMEIDA 053 19.09 17 30 19.09 16 40

110132877 GEOVANNY MATSUMOTO DE ALMEIDA SANTOS 057 20.09 09 00 20.09 08 10

110040549 GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO 046 19.09 15 50 19.09 15 00

110603541 GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES 060 20.09 09 50 20.09 09 00

111041560 GUILHERME JOSÉ DE ALMEIDA 036 19.09 10 40 19.09 09 50

111594208 HENRIQUE RENNÓ ROCHA 059 20.09 09 50 20.09 09 00

110883156 HIOSEF KENEDY SANTOS STORARI 028 19.09 09 00 19.09 08 10

110062510 HUGO SILVA DE AGUIAR 030 19.09 09 00 19.09 08 10

111354315 IGOR BORHER 073 20.09 15 50 20.09 15 00

111122490 JEFERSON GALVAO DE MELO 078 20.09 16 40 20.09 15 50

110771139 JOÃO CARNEIRO DUARTE NETO 041 19.09 12 20 19.09 11 30

110272815 JOÃO HENRIQUE TATIBANA DE SOUZA 074 20.09 15 50 20.09 15 00

110426520 JOSE MEDINA BRANDAO NETO 050 19.09 16 40 19.09 15 50

110061700 JULIANA PRADO YRIARTE 012 18.09 11 30 18.09 10 40

110914977 JÚNIA MARISE LANA MARTINELLI 034 19.09 10 40 19.09 09 50

110226552 KATIANE OLIVEIRA SILVEIRA DE FIGUEIREDO 016 18.09 15 00 18.09 14 10

110372718 KATYANE CERVI 011 18.09 11 30 18.09 10 40

111010386 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ 037 19.09 11 30 19.09 10 40

110025569 LARISSA FERRO GOMES EVANGELISTA 058 20.09 09 50 20.09 09 00

111347220 LUCAS GERASEEV PINHEIRO MACHADO 085 21.09 09 50 21.09 09 00

111174442 LUCELIA PITOMBEIRA BARRETO 075 20.09 15 50 20.09 15 00

111033223 LUIS ALBERTO DEGANI DE OLIVEIRA 004 18.09 09 50 18.09 09 00

110800899 LUIS GUSTAVO BELMONTE 065 20.09 11 30 20.09 10 40

111552281 LUIZ EUGÊNIO CÔRTES SANTIAGO FILHO 048 19.09 15 50 19.09 15 00

111339615 LUIZA DIAS SEGHESE 066 20.09 11 30 20.09 10 40

111260549 LUIZA OLIVEIRA GUEDES 051 19.09 16 40 19.09 15 50

110963581 MARCELO NERY DE SÁ RIBEIRO 056 20.09 09 00 20.09 08 10

110020423 MARCOS ANTONIO MOREIRA FIDELIS 052 19.09 17 30 19.09 16 40

110117487 MARIA EMILIA EMANUELI DE SOUZA SANCHES 
SCHOTT 062 20.09 10 40 20.09 09 50

111323152 MARIA EUGENIA BENTO DE MELO 001 18.09 09 00 18.09 08 10
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110779994 MATEUS BATISTA BATISTI 079 20.09 17 30 20.09 16 40

110156496 MATEUS MILHOMEM DE SOUSA 029 19.09 09 00 19.09 08 10

110698113 MATEUS PEDRO OLIVEIRA MARTINS ROCHA 020 18.09 15 50 18.09 15 00

110014129 MAXIMILLIAN PEREIRA DE SOUZA 025 18.09 17 30 18.09 16 40

110989450 MILTON ALEXANDRE SIGRIST 043 19.09 15 00 19.09 14 10

110192893 NAFÉ DE JESUS DE OLIVEIRA 010 18.09 11 30 18.09 10 40

111002961 NAYARA HELLEN DE ANDRADE SAPORI 040 19.09 12 20 19.09 11 30

111518609 NAYARA RESENDE NEIVA 081 20.09 17 30 20.09 16 40

111027923 PEDRO RAMOS DA SILVA JUNIOR 026 18.09 17 30 18.09 16 40

111370119 RAFAEL CARPENA RAMOS 005 18.09 09 50 18.09 09 00

111312240 RAFAEL FERRER ALLIEVI 061 20.09 10 40 20.09 09 50

110368624 RAISSA SILVA REIS 069 20.09 12 20 20.09 11 30

110504486 RICARDO FACHIN CAVALLI 071 20.09 15 00 20.09 14 10

110880105 ROBSON MARTINS 084 21.09 09 00 21.09 08 10

110921466 RODOLFO FERREIRA PINHEIRO 018 18.09 15 00 18.09 14 10

110021309 RODRIGO GRIGOLIN 039 19.09 11 30 19.09 10 40

110819919 ROGÉRIO FERNANDES VIRGINIO 021 18.09 15 50 18.09 15 00

110441146 ROSELI MERTEN 033 19.09 09 50 19.09 09 00

110850698 ROZINEIDE MEIRELES DE LUNA 042 19.09 12 20 19.09 11 30

111269125 SANDS LOURES OLIVEIRA CARVALHO 007 18.09 10 40 18.09 09 50

110973252 SARA MORAIS DE OLIVEIRA 019 18.09 15 50 18.09 15 00

110749547 TAMIRIS NUNES DUALIBI 086 21.09 09 50 21.09 09 00

110256841 TATIANA LOPES SANTOS 006 18.09 09 50 18.09 09 00

110366235 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA 002 18.09 09 00 18.09 08 10

110668563 TIAGO BRUNO BRUCH 080 20.09 17 30 20.09 16 40

110828598 UENDER OLIVEIRA MARTINS 014 18.09 12 20 18.09 11 30

111236183 VANESSA LIMA DO NASCIMENTO 067 20.09 12 20 20.09 11 30

111400385 VINICIUS BATISTI STRINGHI 049 19.09 16 40 19.09 15 50

110308372 WAGNER RODRIGUES 013 18.09 12 20 18.09 11 30

110079712 YURI AMORIM DA CUNHA 038 19.09 11 30 19.09 10 40
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PRESIDêNCIA 

ATOS DO PRESIDENTE 

Ato Nº 1108/2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 136, IX, do RI/TJRO,

Considerando as Instruções Normativas n. 60/2021-TJRO e 61/2021-TJRO, que dispõe sobre os procedimentos e rotinas para 
concessão de Licença Médica;

Considerando as solicitações contidas no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGesp 22/72649),

R E S O L V E:

CONCEDER afastamento ao Juiz de Direito da 3ª Entrância, VALDECIR RAMOS DE SOUZA, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Ji-Paraná/RO, no período de 18/08/2022 a 16/09/2022, nos termos do artigo 92, I, do RITJ/RO.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME RIBEIRO BALDAN, Juiz (a) Auxiliar da Presidência, em 
01/09/2022, às 13:53 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, em 02/09/2022, às 11:31 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do 
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o 
código verificador 2903578e o código CRC 6E704B3B.

Ato Nº 1116/2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 136, IX, do RI/TJRO,

Considerando as Instruções Normativas n. 60/2021-TJRO e 61/2021-TJRO, que dispõe sobre os procedimentos e rotinas para 
concessão de Licença Médica;

Considerando as solicitações contidas no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGesp 2022/73470),

R E S O L V E:

CONVALIDAR o afastamento do Juiz da Direito da 2ª Entrância, ELI DA COSTA JUNIOR, titular da Juizado Especial Cível e Criminal 
da Comarca de Ariquemes/RO, no dia 29/08/2022, nos termos do artigo 92, I, do RITJ/RO.

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

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME RIBEIRO BALDAN, Juiz (a) Auxiliar da Presidência, em 
01/09/2022, às 13:53 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, em 02/09/2022, às 11:31 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do 
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o 
código verificador 2906755e o código CRC FE6BB85A.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1


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

ATA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, nº 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br/corregedoria/

Telefone (69) 3309-6011 - email:cgj@tjro.jus.b

Ata de Correição Judicial - CGJ Nº 2905641 / 2022 - DCP/Dejud/SCGJ/CGJ

ATA DE CORREIÇÃO JUDICIAL EXTRAORDINÁRIA 

Data 18/08/2022
Autoridade demandante  Corregedor-Geral da Justiça Desembargador José Antônio Robles 
Autoridade executora  Juiz Auxiliar da Corregedoria, Johnny Gustavo Clemes
Espécie de correição  Extraordinária
Unidade correcionada  1ª Vara Genérica de Buritis
Comarca  Machadinho do Oeste 
Ato  Portaria nº. 069/2022-CGJ 
Publicação  DJE nº. 155 de 22/08/2022

 
Atividades
1) análise da coleta de dados dos sistemas, PJe, Qlik Sense, BNMP e Meu Gabinete;
2) consulta de processos por amostragem;
3) geração de relatório de análise do status da unidade em relação as metas do CNJ;
4) determinações para manter a regularidade da unidade;
5) entrevista com servidores da unidade e magistrado da 2ª Vara Genérica de Buritis, com esclarecimentos e orientações.

20. ENCERRAMENTO
No dia 18/08/22 esta ata e o relatório com providências foram aprovados pelo Corregedor-Geral da Justiça, conforme identificação 

abaixo.
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOHNNY GUSTAVO CLEMES, Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria, 
em 30/08/2022, às 22:57 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de 
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO ROBLES, Corregedor (a) Geral da Justiça, 
em 31/08/2022, às 10:30 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de 
novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando 
o código verificador 2905641e o código CRC 464169DE.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1


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

8DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

 CONSELHO DA MAGISTRATURA

PUBLICAÇÃO DE ATAS 
 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional

Ata de Julgamento por videoconferência
Sessão Ordinária n. 240

 
 Ata da sessão do Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
realizada por videoconferência nos termos da Resolução n. 313/2020-CNJ, art. 5º, parágrafo único da Resolução n. 314/2020-CNJ; Ato 
Conjunto n. 20/2020-PR/CGJ, art. 50, art. 246 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, relativa aos processos submetidos à 
julgamento na Sessão Ordinária, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, sob a presidência do Excelentíssimo 
Desembargador Osny Claro de Oliveira, Vice-Presidente.

Participaram da sessão os Excelentíssimos Desembargadores Roosevelt Queiroz Costa, Sansão Batista Saldanha, Alexandre Miguel e José 
Antônio Robles.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Marcos Alaor Diniz Grangeia e Daniel Ribeiro Lagos.

Secretária Belª Cecileide Correia da Silva, Diretora do Departamento do Conselho da Magistratura.

O Presidente, observando o quorum legal às 8h34, declarou aberta a sessão submetendo a julgamento os processos constantes da pauta 
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 152, de 17/08/2022, considerando como data de publicação o dia 18/08/2022, nos termos 
da Lei 11.419 de 19/12/2006 e Resolução nº 007/2007-PR. 
 
01. Processo Administrativo n. 0000071-47.2022.8.22.0000(PJe) 
Origem: Sei n. 0003524-05.2020.8.22.8800
Recorrente: S. M. D. S.
Advogados: Percy José Cleve Kuster (OAB/SP n. 327.272), Lis Maria de Camargo Andrade Kuster (OAB/SP n. 150.152) e Éllen da Silva 
Rodrigues (OAB/SP n. 445.373)
Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Alexandre Miguel 
Objeto: Tabelionatos. Registros. Cartórios.
Distribuído por Sorteio em 11/04/2022
Decisão: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
Observação: Proferiu sustentação oral o advogado Percy José Cleve Kuster (OAB/SP n. 327.272), em defesa dos interesses da requerente.
 
 02. Processo Administrativo n. 0000101-82.2022.8.22.0000(PJe) 
Origem: Sei n. 0004173-08.2021.8.22.8000
Recorrente: Adriana do Socorro Porto Costa
Advogado: José Gomes Bandeira Filho (OAB/RO 816)
Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Alexandre Miguel 
Objeto: Adicional de Qualificação Funcional
Distribuído por Sorteio em 12/05/2022
Decisão: “APÓS O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR ROOSEVELT 
QUEIROZ COSTA. OS DEMAIS AGUARDAM.” 
 
03. Processo Administrativo n. 0000116-51.2022.8.22.0000(PJe) 
Origem: Sei n. 0007016-09.2022.8.22.8000
Requerente: Marcos Alaor Diniz Grangeia
Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Roosevelt Queiroz Costa 
Objeto: Indenização de Férias (Art. 105,§2º do RITJRO)
Distribuído por Sorteio em 03/06/2022
Decisão: “PEDIDO DEFERIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

Na sequência, o Presidente franqueou a palavra aos membros para se manifestarem e após, nada mais havendo, às 9h17, agradeceu a 
todos pela presença e declarou encerrada a sessão.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 26 de agosto de 2022.

Desembargador Osny Claro de Oliveira
Vice - Presidente

Documento assinado eletronicamente por OSNY CLARO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, em 01/09/2022, às 17:05 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do 
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o 
código verificador 2902418e o código CRC E45FD2BD.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1


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

 COORDENADORIA  DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRONICOS DO 2º GRAU

TRIBUNAL PLENO

Coordenadoria do Pleno Administrativo
Processo: 0001698-57.2020.8.22.0000 - SIGILOSO
Classe: Processo Administrativo Disciplinar.
Requerente: Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Rondônia
Requerido: J.T.F.
Advogados: Lucas Almeida de Lopes Lima (OAB/DF 64.085 e OAB/AL 12.623), Alexandre Pontieri (OAB/SP 191.828 e OAB/DF 51.577), 
Samara de Oliveira Santos Ledá (OAB/DF 23.867), Tainah Macedo Compan Trindade (OAB/DF 46.898) e Caio Maia Xavier de Oliveira 
(OAB/DF 59.520)
Interessados: Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia – AMERON; Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB 
Advogados: Eurico Montenegro Neto (OAB/RO 1.742), Edson Bernardo Andrade Reis Neto (OAB/RO 1.207), Edevaldo Andrade Reis (OAB/
RO 628) e Rodrigo Otávio Veiga de Vargas (OAB/RO 2.829), Lucas Almeida de Lopes Lima (OAB/DF 64.085 e OAB/AL 12.623), Alexandre 
Pontieri (OAB/SP 191.828 e OAB/DF 51.577), Samara de Oliveira Santos Ledá (OAB/DF 23.867), Tainah Macedo Compan Trindade (OAB/
DF 46.898) e Caio Maia Xavier de Oliveira (OAB/DF 59.520)
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto.
Vistos.
Inicialmente, não obstante o requerido ter apresentado razões finais através de um dos advogados já cadastrados para representar a AMB 
(que figura como assistente simples), não foi instruída aos autos procuração ou autorização para atuar em nome do requerido.
Como cediço, nos termos da jurisprudência pátria, a atuação das associações na defesa dos interesses de seus membros dá-se por 
representação e não por substituição processual, salvo nos casos de mandado de segurança coletivo, de forma que se mostra imperiosa a 
existência de autorização expressa, individual ou por deliberação assemblear:
STF - REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto 
da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. 
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de 
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.
(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001).
STJ – RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PARCELAS DO MÚTUO 
BANCÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU MEDIANTE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF SOB O 
REGIME DO ART. 543-B DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. 
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todas as questões suscitadas e 
necessárias ao deslinde da controvérsia.
2. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que a atuação das associações 
na defesa dos interesses de seus membros dá-se por representação, e não por substituição processual, salvo nos casos de mandado de 
segurança coletivo. Assim, mostra-se imperiosa a existência de autorização expressa, individual ou por deliberação assemblear.
3. De acordo com o novel entendimento firmado pelo STF, ausente a necessária autorização expressa, carece de legitimidade ativa a 
associação autora.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.362.224/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 10/6/2016).g.n.
Isso posto, por cautela e para evitar eventual arguição de nulidade, imperioso conceder prazo para regularização da representação 
processual, aplicando-se o art. 76 do CPC por analogia, no que determino:
a) A intimação, via publicação no DJe, dos advogados que representam a AMB para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizem a 
representação do requerido, sob pena de ser considerado revel, nos termos do disposto no art. 76, §2º, II, do CPC
b) Após, venham os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência.
Porto Velho, 02.09.2022
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

Direta de Inconstitucionalidade n. 0800194-12.2022.8.22.0000 - PJe
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Requerido: Governador do Estado de Rondônia
Requerido: Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Kiyochi Mori
Distribuída por sorteio em 18.01.2022 
Decisão
Vistos.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a Assembleia Legislativa, em petição de ID n. 17140161, requerem a 
retirada dos autos de pauta de julgamento e a suspensão prejudicial do processo, tendo em vista a ocorrência de simultaneus processus, 
uma vez que a Lei Ordinária Estadual n. 5.299, de 12/01/2022, também é objeto de controle de constitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal (ADI 7203, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Examinados, decido.
Observa-se que na ADI n. 7203, proposta pelo Procurador-Geral da República perante a Corte Suprema, pretende-se a declaração de 
inconstitucionalidade da mesma lei versada nestes autos, alegando que esta “viola os arts. 22, I, 24, VI e § 1º (competência privativa da 
União para legislar sobre direito penal e processual penal e sobre normas gerais de defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição), e 225 (direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e dever estatal de promover a 
sua defesa e proteção para as presentes e futuras gerações), todos da Constituição Federal.”.
Percebe-se que a impugnação deduzida perante este Tribunal de Justiça, portanto, possui identidade com a ADI em trâmite no STF. Em 
casos como este, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento e o reafirmou em sucessivas decisões ser 
necessária a “suspensão prejudicial do processo de fiscalização normativa abstrata instaurado perante Tribunal de Justiça local (CF, art. 
125, § 2º), se houver, em tramitação simultânea no Supremo, processo de controle concentrado em que se questione a constitucionalidade 
do mesmo diploma normativo, também contestado na ação direta ajuizada no âmbito local” (ADI 3482/DF, Relator Ministro Celso de Mello, 
julgado em 8/3/2006 e publicado no DJe de 17/3/2006).
Cito, ainda:
“A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo 
de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes” (ADPF 190, Relator(a): Min. Edson Fachin, 
Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, Processo Eletrônico DJe-087 Divulg 26-04-2017 Public 27-04-2017)
É imperioso destacar que existe requerimento, inclusive, formulado pelo próprio autor da ADI n. 7.203/STF, para que seja determinada pela 
Corte Suprema a suspensão da presente ação.
Destarte, em que pese o posicionamento esposado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça na cota ministerial (ID n. 16742032), e não 
se negar a relevância da matéria em análise, por estar configurada a ocorrência de simultaneus processus e a fim de evitar a prolação de 
decisões conflitantes, verifico ser necessária a paralisação deste processo.
À luz do exposto, determino a retirada de pauta de julgamento e suspendo o curso desta ação até final julgamento da ADI n. 7203, pelo 
Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. Intime-se. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Gabinete Des. Kiyochi Mori / Desembargador(a) PAULO KIYOCHI MORI
Relator

Agravo Interno em Mandado de Segurança N. 0806732-09.2022.8.22.0000 - Pje 
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Francisco Silveira de Aguiar Neto (OAB/RO 5.632)
Agravado/ Polo Ativo: Taina Dos Santos Madela
Advogados: Laiz Botelho de Araújo Dantas (OAB/RO 8.657)
Relator: Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Data de interposição 05.08.2022
Despacho 
Vistos.
O Estado de Rondônia interpõe agravo interno da decisão de Id 16629470, que deferiu o pedido liminar para conferir à impetrante o direito 
de escolha de ser nomeada para a comarca de Porto Velho, reservando-me ao direito de rever esse posicionamento quando do julgamento 
do mérito.
Assim, intime-se a agravada para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, vista à Procuradoria de Justiça.
Realizada as providências de praxe, tornem-se concluso.
Publique-se e intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Relator

Mandado De Segurança nº 0808372-47.2022.8.22.0000 - 
Polo Ativo: Artur César de Souza 
Advogado : Joao Henrique Tatibana De Souza (OAB/PR 69.844)
Polo Passivo: Desembargador Presidente Da Comissão De Concurso Público De Provas E Títulos Para Outorga De Delegações De Notas 
E Registro Do Estado De Rondônia E Outros 
Relator: Desembargador Francisco Borges Ferreira Neto
Data de Distribuição: 31/08/2022 
Decisão
Vistos,
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por ARTUR CÉSAR DE SOUZA contra ato do Desembargador 
Presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de 
Rondônia (EDITAL 001/2020), que após reexaminar a correção da prova escrita e reconhecer a pertinência dos argumentos do impetrante, 
não atribuiu-lhe a devida pontuação.
O impetrante aduz que participou da 1ª e 2ª fases do referido certame realizando provas objetiva e escrita, galgando aprovação em ambas, 
contudo, não se conformando com a nota que lhe foi atribuída na prova escrita, interpôs recurso administrativo (previsto expressamente no 
edital) perante a Comissão de Concurso buscando a alteração de sua nota.
Menciona ter recorrido da “Questão prática 01” expondo que sua resposta ao ‘estudo de caso’ estava correta e respaldada no art. 1039, §3º, 
das Normas Extrajudiciais do Estado de Rondônia, razão pela qual, pugnou junto à Comissão que reconsiderasse o desconto de 1,0 (um) 
ponto dessa questão e o acrescentasse aos 2,0 (dois) pontos que obteve, perfazendo o total de 3,0 (três) pontos (nota máxima).
Aduz que no recurso administrativo a Comissão de Concurso reconheceu que o impetrante acertou a “Questão prática 01” (estudo de caso), 
entretanto, não lhe atribuiu a nota máxima de 3,0 (pontos) por entender que a resposta estava incompleta, mantendo a nota do impetrante 
em 2,0 (pontos) sob fundamentos diversos dos que foram previstos no ‘espelho do gabarito’.



Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Pontua que a Comissão ao invocar fundamentos não previstos expressamente no espelho de correção, criou ou inovou o critério de correção 
da questão, violando diretamente o princípio administrativo da motivação e afrontando a Teoria dos Motivos Determinantes, situação que 
no entender do impetrante torna o ato passível de nulidade a ser declarada pelo Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência que aponta.
Prossegue alegando que a “Questão Teórica 03” também foi objeto do seu recurso administrativo perante à Comissão do certame, 
oportunidade em que pediu a anulação da questão em razão da má formulação ou erro grosseiro no seu enunciado que induziu em erro o 
candidato, deixando-o em dúvidas sobre a verdadeira intenção do examinador.
Aduz que a Comissão Organizadora no recurso administrativo reconheceu o erro insanável no enunciado da Questão Teórica 03, porém não 
procedeu a sua anulação, optando por mantê-la válida, computando a nota obtida pelo impetrante quanto ao tema.
Argumenta que diante de erro material grosseiro no enunciado da questão, é cabível a sua nulidade, com atribuição de nota máxima ao 
candidato/impetrante.
Sustenta que possui direito líquido e certo à pontuação/nota máxima nas questões acima descritas, tendo em vista as supostas ilegalidades 
que aponta e que teriam sido cometidas pela Comissão do certame.
Pugna, destarte, pela deferimento do pedido de liminar para que lhe seja concedida a nota máxima nas questões prática e discursiva acima 
referidas, e assim seja viabilizada sua participação na prova oral prevista para o final do mês de setembro. Quanto ao mérito, que seja 
concedida a segurança.
Relatado. Decido. 
De início, observo que a ação é tempestiva, pois apresentada dentro do prazo decadencial.
Conforme já relatado, o impetrante requer em liminar que lhe seja atribuída nota máxima na ‘Questão prática 01’ e na ‘Questão Teórica 03’ 
(esta em razão de nulidade no seu enunciado), permitindo-lhe assim participar da terceira fase (prova oral) do Concurso Público de Provas 
e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Rondônia, apontando que na correção das referidas questões 
ocorreu ilegalidade praticada pela Comissão do Concurso, dentre elas a ausência de motivação do indeferimento do recurso apresentado 
contra o gabarito oficial.
Nesta análise preambular da ação, incumbe ao julgador apenas a análise do preenchimento dos requisitos da liminar, a saber, fumus boni 
iuris e o periculum in mora, como forma de evitar o perecimento do direito invocado pelo impetrante, evitando-se assim lesão irreparável ou 
de difícil reparação.
Da análise das razões e fundamentos da inicial, bem como dos documentos que a instruíram, compreendo que em sede de cognição 
sumária que o pedido de liminar deve ser deferido, porquanto o periculum in mora restou evidenciado com a proximidade da realização da 
fase seguinte do certame (prova oral).
Já a fumaça do bom direito mostra-se aparente com a possível falta de motivação do ato impugnado, tendo em vista que pelos documentos 
até então existentes nos autos, a Comissão do Concurso ao apreciar o recurso administrativo do impetrante, reconheceu, em tese, a 
pertinência de seus argumentos em face das questões acima referidas, mas deixou de atribuir a devida pontuação invocando fundamentos 
diversos do ‘espelho do gabarito’. Além disso, a Comissão reconhecendo que o enunciado de uma das questões estava mal formulado, 
prejudicando a compreensão dos candidatos quanto a intenção do examinador, não procedeu a devida anulação, limitando-se a indeferir o 
recurso.
Logo, diante do risco iminente de irreversibilidade do ato apontado como ilegal e para evitar que a prestação jurisdicional a posteriori venha 
a prejudicar direito de terceiros ou causar prejuízos para a administração, a liminar deve ser deferida, pois satisfeitos os seus requisitos.
Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, exclusivamente para permitir que o impetrante ARTUR CÉSAR DE SOUZA participe 
da prova oral, devendo a autoridade coatora no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas incluir o impetrante no edital de convocação para a 
referida fase.
Os demais pontos de irresignação apresentados pelo impetrante serão analisados oportunamente no mérito do writ.
Notifique-se a autoridade impetrada com os documentos, dando-lhe ciência desta decisão facultando-lhe o oferecimento de informações, no 
prazo legal, nos termos do art. 7º I da Lei 12.016/2009.
Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, sem os documentos, para que, querendo, ingresse no 
feito, na forma do art. 7º, II da Lei n. 12.016/2009.
Confira-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, em atenção ao disposto no art. 12 da lei supracitada.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 02 de Setembro de 2022.
Desembargador FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Relator

Agravo em Recurso Extraordinário em Embargos de Declaração em Direta de Inconstitucionalidade n. 0800085-32.2021.8.22.0000 - PJe 
Agravante/Recorrente/Embargante/Requerido: Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Procuradores: Luciano José da Silva (OAB/RO 5.013), Arthur Nobre Borges (OAB/RO 11.992), Arthur Ferreira Veiga (OAB/RO 10.562) e 
Walter Matheus Bernardino Silva (OAB/RO 3.716)
Agravado/Recorrido/Embargado/Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Interessado: Governador do Estado de Rondônia
Procurador: Thiago Alencar Alves Pereira (OAB/RO 5.633)
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Interposto em 31.08.2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento nº 001/2001/PR, publicado em 13.9.2001, abro vista ao recorrido, para querendo, apresentar contraminuta ao 
Agravo em Recurso Extraordinário (artigo 1.030 do CPC).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Belª Cilene Rocha Meira Morheb
Diretora do DEJUPLENO/TJRO
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REMESSA
Nesta data, faço remessa destes autos à Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, para intimação v. acórdão (ID16821241), cuja r. 
decisão consubstanciou-se nos seguintes termos: “SEGURANÇA CONCEDIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, POR MAIORIA, 
VENCIDOS OS DESEMBARGADORES HIRAM SOUZA MARQUES, JOSÉ ANTONIO ROBLES E ÁLVARO KALIX FERRO.”
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Bel. Valdir de Andrade Souza Junior
Gestor de Equipe do Pleno da CPE2G

Mandado De Segurança Nº 0808322-21.2022.8.22.0000 
Polo Ativo: Guilherme Luis De Ornelas Silva E Outros
Advogados: Jailson Barbosa Pinheiro Filho OAB|PE (39.739), Maria Stephany Dos Santos (OAB|PE 36.379), Delmiro Dantas Campos Neto 
(OAB|PE 23.101), Luiz Felipe Da Silva Andrade (OAB/RO 6.175)
Polo Passivo: Defensor Público Geral Do Estado De Rondônia 
Relator: Desembargador Francisco Borges Ferreira Neto
Data de Distribuição: 29/08/2022 21:48:05
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Guilherme Luís de Ornelas Silva, suficientemente 
qualificado na petição inicial de id. 17118421, contra ato reputado ilegal praticado pelo Defensor Público Geral do Estado de Rondônia.
O impetrante narra que é Defensor Público do Estado de Rondônia, tendo sido promovido, juntamente com outros Defensores, ao Nível 
03 na lista de antiguidade pelo critério de merecimento, atualmente atuando na titularidade da 2ª Defensoria de Porto Velho/RO, conforme 
deliberação da 142ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública de Rondônia e nos termos da LC 117/94, em sua redação 
originária.
Esclarece que desde a sua primeira promoção (lista antiguidade do ano de 2012) até a última (lista antiguidade do ano de 2015) o critério 
de promoção foi mantido.
Salienta que passados mais de 9 anos mantendo-se os critérios de promoção, houve alteração do regime jurídico de enquadramentos do 
Defensores Públicos através da LC n. 1.006/2018, pela qual os membros deixaram de se vincular às entrâncias e passaram a se organizar 
em níveis (4 níveis). A despeito disso, ressalta que a referida alteração legislativa não modificou a colocação do impetrante em relação aos 
demais Defensores contemporâneos, conforme lista de antiguidade dos anos 2021/2022 publicada no DOE-DPE/RO n. 676/2022, quando 
o ocupava a 3ª colocação.
Todavia, por ocasião da 250ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública de Rondônia, publicada no DOE-DPE/RO n. 794/2022 
e da edição da LC n. 1.140, de 30 de março de 2022, que alterou o art. 41 da LC n. 117/94 dispondo sobre novo critério de desempate de 
promoção por merecimento, o impetrado a interpretou conferindo efeito retroativo, em contrariedade ao próprio texto legal.
Como consequência, aduz que a interpretação retroativa causou alteração na ordem de antiguidade de promoção da lista vigente e constituída 
sob o regramento legal anterior, fazendo com que outra fosse publicada com a perda de seis posições do impetrante. Sem olvidar de que a 
lista anterior ainda estava dentro do período de validade e que à época já havia duas vagas de promoção ao nível 4 e outras 4 pendentes 
de promoção, além de outras 2 em vias de abertura decorrentes de anunciadas aposentadorias.
Verbera o impetrante, em resumo, que o ato coator em questão violou seu direito líquido e certo de figurar na antiga lista de promoção por 
antiguidade, porque: a) desfez ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF); b) revogou lista anterior ainda no prazo de validade; c) o próprio 
art. 2º da LC 1.140/2022, que alterou a as regras de desempate de promoção prevista no art. 41 da LC 117/94, contempla, expressamente, 
a preservação dos direitos adquiridos de promoção, remoção e lotação e ainda prevê sua aplicação para os fatos a partir de sua vigência 
(30/03/2022) .
Nessa perspectiva o impetrante tenciona a concessão do provimento liminar argumentando que a fumaça do bom direito está demonstrada 
através dos dispositivos legais e constitucionais repostados, e que o perigo da demora repousa no fato de que a publicação da nova lista 
de promoção ocorreu no dia 15/08/2022, quando já existentes 2 vagas para promoção de nível 4 e outras duas decorrentes de anunciadas 
aposentadorias, de sorte que, no seu entender, a qualquer momento poderá ser deflagrado novo processo de promoção de Defensor 
Público, para as quais o impetrante não poderá concorrer em razão de sua nova classificação de antiguidade.
No mérito pede a ratificação da liminar ora pretendida e a concessão definitiva da segurança para tornar sem efeito a deliberação da 250ª 
Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública de Rondônia, publicada no DOE-DPE/RO n. 794/2022, bem como a nova lista de 
promoção por antiguidade dela decorrente ou outra que a fizer substituir durante a tramitação do mandamus elaborada sob os mesmos 
critérios ora impugnados.
Por fim o impetrante pleiteia a formação de litisconsórcio passivo necessário, para incluir no polo passivo como interessados 7 Defensores 
listados e qualificados na inicial, tendo em vista que a eventual concessão da segurança irá repercutir na esfera de seus direitos na ordem 
de classificação de antiguidade.
Atribuiu à causa o valor de R$ 500,00,
A inicial veio instruída com os documentos necessários a compreensão da controvérsia jurídica (id. 17118422 usque 17118447), comprovantes 
de pagamentos da Taxa da OAB/RO e custas (Id. 17154744 e 17154746).
Por meio da petição de id. 17154743 o impetrante pede a exclusão dos documentos dos id. 17118432; 17118437; 17118438; 17118439; 
17118440; 17118442; 17118443; 17118445; 17118447; 17118435 e 17118444, em razão de estarem em duplicidade.
Vieram-me conclusos os autos.
Relatado.
Decido o pedido de liminar.
O contexto fático/jurídico está suficientemente delineado no corpo do relatório acima.
Neste momento impede analisar se os aspectos meramente cautelares estão presentes e, portanto, aptos a concessão da medida liminar.
Pois bem.
A prova documental pré-constituída evidencia que o impetrante efetivamente figurava na 3ª colocação da lista de antiguidade por merecimento 
em relação aos demais Defensores Públicos contemporâneos, conforme lista dos anos 2021/2022 publicada no DOE-DPE/RO n. 676/2022, 
de 16/02/2022, quando o ocupava a 3ª colocação (Lista Id. 17118442).
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Ademais, também é fato incontroverso e provado que na Ata da 250ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública deliberou-se 
pela publicação de nova lista de classificação por antiguidade com os novos critérios de desempate, importando na redução da ordem 
classificatória do impetrante, conforme lista de id. 17118436 na qual ele passou a figurar na a 9ª colocação.
Ao tempo em que o impetrante figurava na 3ª colocação da lista de promoção por antiguidade estava em vigor a primitiva redação do art. 
41 da LC 117/94, a qual preconizava:
Art. 41 - Ocorrendo empate na classificação por antiguidade terá preferência, sucessivamente:
I - o mais antigo na carreira;
II - o de maior tempo de serviço público estadual;
III - o de maior tempo de serviço público;
IV - o mais idoso.
Com o advento da LC n. 1.140/2022 (em vigor desde 30/03/2022) o referido artigo passou a conter a seguinte redação:
Art. 41 - Ocorrendo empate na classificação por antiguidade terá preferência, sucessivamente:
I – o (a) mais antigo (a) na carreira;
II – o (a) melhor classificado (a) no respectivo concurso de ingresso na carreira;
III - o (a) mais idoso (a).
[...]
Art. 2º Ressalvados os direitos adquiridos de promoção, remoção e lotação, os critérios de antiguidade definidos pela nova redação do art. 
41 da Lei Complementar n. 117, de 4 de novembro de 1994, aplicar-se-ão a partir da vigência desta Lei Complementar. (grifei)
Pelo novo regramento decotou-se dos critérios de desempate o maior tempo de serviço público estadual e o maior tempo de serviço público, 
contemplando em substituição o de melhor classificado no respectivo concurso de ingresso na carreira.
Nenhum vício legal ou constitucional paira sobre nova redação dos critérios de desempate. Entretanto, a retroatividade na norma para 
alcançar situações jurídicas já consolidadas, ao menos em uma perfunctória análise, parece contrariar preceito constitucional fundamental 
previsto no art. 5º, XXXVI da CF e do próprio conteúdo expresso da norma (art. 2º acima grifado), embora a questão ainda careça de 
incursão jurídica mais aprofundada e que, obviamente, deve ser reservada para o momento de julgamento de mérito da ação.
De qualquer sorte, aflora verossímil o direito do impetrante, porquanto há previsão constitucional e legal da irretroatividade de lei para 
alcançar ato jurídicos perfeitos e acabados.
Concernente ao perigo da demora, todavia, entendo que, por ora, não está evidenciado, pois não há prova ou veementes indícios nos 
autos de avizinhar-se a deflagração de novo processo de promoção por antiguidade e/ou merecimento de Defensores Públicos a merecer a 
concessão da liminar. Ou seja, não é premente conceder tutela ao direito do impetrante que não possa ter a mesma eficácia apenas quando 
do julgamento do mérito da ação.
Evidentemente que a decisão que concede ou não a medida liminar tem natureza precária e não preclusiva, podendo o pedido ser renovado 
a qualquer tempo, desde que haja prova da alteração fático-jurídico superveniente que demande o reexame da decisão, seja ela concessiva 
ou não, como p. ex., a efetiva deflagração do processo de promoção sob os novos critérios de desempate.
Portanto, repiso, por ora o provimento cautelar carece de um de seus requisitos (periculum in mora).
Ante ao exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
Determino a notificação da autoridade apontada como coatora, no prazo de 10 (dez) dias, para prestar as informações que entender 
necessárias, conforme preceitua o art. art. 7º, I da Lei n. 12.016/2009.
Determino, ainda, nos termos do art. 114 do CPC e da exegese da súmula 631 do STF, a formação de litisconsórcio passivo necessário com 
os Defensores Públicos listados pelo impetrante na inicial, porquanto a concessão da segurança repercutirá na esfera de seus direitos na 
ordem de classificação de antiguidade, devendo haver a citação de todos eles para, querendo, integrar a presente ação.
Dê-se ciência do feito à Procuradoria Geral do Estado para que, se assim desejar, ingresse no feito na forma prevista no art. 7º, II da Lei n. 
12.016/2009, bem como vista à d. Procuradoria Geral de Justiça, em atenção ao disposto no art. 12 do mesmo regramento.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Gabinete Des. Francisco Borges / Desembargador(a) FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Relator

1ª CÂMARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7001341-98.2020.8.22.0018 Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário em Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7001341-98.2020.8.22.0018 - Santa Luzia do Oeste / Vara Única
Agravante: Josefina Ferrão Salomão
Advogado: Wesley Barbosa Garcia (OAB/RO 5612)
Advogado: Vander Bataglia de Castro (OAB/RO 9592)
Agravados: Ederson Ferrão Salomão e outro
Advogado: Gilson Alves de Oliveira (OAB/RO 549-A)
Agravado: Uekslei Ferrão Salomão
Advogado: Adeildo Marino Ambrósio Ferreira (OAB/RO 6869)
Agravada: Jociquelis Aparecida Ferrão Salomão
Relator: DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
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Interpostos em 29/08/2022 / 01/09/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, e dos artigos 203, § 4º c/c 1.042, § 3º, ambos do CPC, ficam as partes agravadas 
intimadas para, querendo, apresentarem a resposta ao agravo em recurso extraordinário, no prazo legal, via digital.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Rilia Natori
Serviço Especial/CCIVEL-CPE2G

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7000662-78.2022.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA – RO7828
APELADO : DIEGHO AUGUSTO VIEIRA
ADVOGADO(A): BELMIRO ROGÉRIO DUARTE BERMUDES NETO – RO5890
ADVOGADO(A): LAÍNA RAIANE DE SOUZA JAVARINI – RO10122
RELATOR : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/07/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação Cível. Suspensão de energia elétrica. Indenização de danos morais. Débitos pretéritos. Dano moral configurado. Manutenção. 
Redução. Recurso não provido. 
1-Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem 
obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se 
vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigura-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por 
anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente 
ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.
2- Demonstrado a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, cabível indenização por dano moral. 
3 - O quantum indenizatório deve ser fixado, de acordo com as especificidades do caso concreto, buscando sempre um meio termo justo e 
razoável, evitando o enriquecimento sem causa.
4 - Recurso conhecido e improvido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7000239-21.2022.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : NELSON DIONE PAULO
ADVOGADO(A): MARCOS ROBERTO FACCIN – RO1453
APELADA : ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA – RO7828
RELATOR : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2022
“RECURSO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação Cível. Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade.
Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objeto da insurgência, por violação ao 
princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7066335-55.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : BANCO VOLKSWAGEN S/A
ADVOGADO(A): MARIA LUCÍLIA GOMES – 2210
ADVOGADO(A): AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR – RO4943
APELADO : JOSÉ INÁCIO ALVES MARIN
ADVOGADO(A): DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA – RO9085
RELATOR : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/06/2022
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“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de busca e apreensão e reconvenção. Indenização por danos morais. Mantença da tramitação da ação de busca e 
apreensão mesmo após o adimplemento da renegociação.
É presumível o dano moral sofrido, decorrente do desnecessário enfrentamento de demanda judicial. Inércia do banco em informar o 
juízo do adimplemento da renegociação, culminando com a busca e apreensão do bem. Transtornos que ultrapassam a seara dos meros 
aborrecimentos cotidianos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7006022-31.2017.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTES: SAMARA HELEN GOMES BENEDITO E OUTRO
ADVOGADO(A): JAYNE MOUTINHO BALESTRIN – RO7928
ADVOGADO(A): RAFAELA GEICIANI MESSIAS – RO4656
APELADA : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
APELADO : JOSÉ VICTOR DA NOBREGA BORGES
ADVOGADO(A): EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS – RO11773
APELADO : TARCIO DE ALMEIDA SANTOS MACHADO
ADVOGADO(A): MARIO CESAR TORRES MENDES – RO2305
RELATOR : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. QUITAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não há que se falar em complementação de dano material quando a parte demonstra que efetivou a realização do serviço por meio de notas 
fiscais.
A caracterização de dano moral decorre da demonstração de dano efetivo ao patrimônio moral, aos atributos da personalidade, isto é, ao 
nome, à honra, à reputação, à dignidade ou à integridade psíquica da parte, devendo ser comprovada no caso hipotético.

Processo: 0807879-70.2022.8.22.0000 - Agravo De Instrumento
Origem: 0003184-55.2012.8.22.0001 – Porto Velho – 10a Vara Cível
Agravante: Autovema Veiculos Ltda
Advogado: Rodrigo Barbosa Marques Do Rosario (OAB/RO 2969)
Advogado: Fabio Camargo Lopes (OAB/RO 8807)
Agravado: Gilsineia De Souza Soares
Advogado: Defensoria Pública De Rondônia
Relator: Des. Rowilson Teixeira
Data Distribuição: 16/08/2022
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Autovema Veículos Ltda em face da decisão proferida no cumprimento de sentença de 
nº 0003184-55.2012.8.22.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Porto Velho, ajuizada pela agravante em desfavor de Gilsineia de Souza 
Soares.
A decisão agravada indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da executado (SISCOAF e CCS), tendo em vista que se trata de medida 
excepcional, sendo incabível para o caso dos autos que se trata de um processo de processo de execução, afirmou ainda que o deferimento 
é medida excessiva e desproporcional quando se leva em consideração o direito fundamental constante no inciso LXXVIII do art. 5º da 
Constituição Federal.
Inconformado, a agravante recorre afirmando que durante de mais de 10 (dez) anos de trâmite processual, diversas medidas executivas em 
face da recorrida visando a satisfação da execução foram pleiteadas, sendo requerido pesquisas judiciais aos sistemas Bacenjud, Renajud, 
Infojud, CNIS, Sisbajud com repetições programadas (“teimosinha”), redirecionamento da execução em face da Empresa Individual, todas 
restando infrutíferas.
Defende a possibilidade ao sistema CSS-Bacen na esfera cível, bem como que a medida medida é viável, pois embora o cadastro não 
contenha dados sobre valores, ele viabiliza a obtenção de informações que auxiliam a identificam possível ocultação e esvaziamento de 
patrimônio, direito e valores, podendo identificar a movimentação de recursos executados por intermédio de seus representantes, dados, 
que, por meio de simples consulta ao Sistema Sisbajud, não seria possível obter.
Pondera que a pesquisa ao sistema CCS-BACEN é útil e adequada à identificação de ativos financeiros eventualmente ocultados pelos 
devedores em nome de interpostas pessoas físicas ou jurídicas, já que também identifica possíveis contas bancárias, aplicações financeiras 
e/ou outros ativos financeiros aos quais esteja vinculada como representante ou procurador (com poderes para movimentação bancária).
Esclarece que a referida pesquisa, embora concebida com esse objetivo inicial, não se limita a casos de competência criminal, sendo 
plenamente aplicável às execuções de dívidas cíveis, independentemente do esgotamento das medidas executivas ordinárias e da 
comprovação de fraude, por se tratar de um meio idôneo e lícito para a persecução do crédito e localização de eventuais recursos ocultados 
pelo devedor, em consonância com o ordenamento jurídico Pátrio.
Frisa que o STJ já analisou a matéria e consolidou o entendimento de que a pesquisa no sistema CCS-BACEN pode ser realizada na 
execução cível como mais uma medida normal à disposição do exequente para busca de bens e ativos do devedor.
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Dessa forma requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão recorrida, 
determinando-se, por conseguinte, que o d. Juízo a quo realize a pesquisa por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 
(CCS) em face da Agravada.
É o relatório.
Decido. 
Extrai-se dos autos de primeiro grau, que o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o cumprimento de sentença em favor da 
recorrida.
Pela sistemática prevista no art. 995, § único, do NCPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da 
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 
provimento do recurso.”
Ao seu turno, a concessão de efeito ativo ao agravo, atualmente denominado de antecipação da tutela recursal, depende da demonstração 
dos requisitos da tutela de urgência, consubstanciado em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 
ao resultado útil do processo, conforme inteligência do art. 300 c/c o art. 1.019, I, do novo diploma processual.
Em juízo de cognição sumária, não vislumbro preenchidos os requisitos autorizadores à concessão do efeito.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Colha-se informações do juiz da causa.
Intime-se a agravada para, querendo, contraminutar o recurso, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se, servindo esta de carta/ofício/mandado.
Desembargador Rowilson Teixeira 
Relator

Processo: 7017745-13.2022.8.22.0001 - Apelação Cível (198)
Apelante: E. K. L. D. S. E Outros
Advogado: Lailane Pinheiro De Oliveira (OAB/RO 11695)
Apelado: Tam Linhas Aereas S/A.
Advogado: Fabio Rivelli (OAB/SP 297608)
Relator: Des. Rowilson Teixeira
Data Distribuição: 05/08/2022
Despacho 
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por E. K .L dos S. e E.L.L dos S., representadas por seu genitor ROGERIO DOS SANTOS SILVA 
LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho que, nos autos da ação de indenização por 
danos morais que move em desfavor de LATAM AIRLINES BRASIL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
Diante do exposto e por tudo o mais que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelas partes autoras e, como 
consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência constatada, condeno 
as partes autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC
Em suas razões recursais, o genitor das menores requer a concessão em seu favor da gratuidade de justiça no fundamento que não possui 
condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.
Trouxe aos autos cópia da CTPS (ID 16854866) e extrato de cartão de crédito (ID 16854867).
Contrarrazões pela empresa apelada no ID 16854901.
É o relatório.
Cuida-se de pedido formulado por pessoa física ao fundamento de que não possui condições de arcar com as custas processuais.
Ocorre que, como é sabido, não basta o simples pedido em petição de gratuidade, sendo necessário que haja comprovação da situação 
de hipossuficiência, afinal, a veracidade da afirmação de que a parte não pode arcar com custas e honorários sem prejuízo próprio ou da 
família, não é absoluto.
Nesse sentido, é o entendimento do e. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRECEDENTES. 
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO 
PROVIDO.
1. Não enseja interposição de recurso especial matéria que não tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora devidamente 
opostos os embargos declaratórios, o órgão julgador não se pronunciou e a parte interessada não alegou ofensa ao art. 535 do Código 
de Processo Civil. A simples oposição dos aclaratórios não é suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento. Incidência da 
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de 
veracidade, podendo a parte contrária impugnar o benefício da justiça gratuita, ou mesmo o magistrado exigir sua comprovação. Precedentes. 
3. Na hipótese dos autos, diante da manifestação da parte contrária de que os ora agravantes possuíam condição financeira de arcar com as 
despesas processuais, além de residirem no bloco mais luxuoso do condomínio, o Juízo de primeiro grau, na r. sentença, indeferiu o pedido 
de gratuidade de justiça. A Corte local, por sua vez, manteve o indeferimento por não ter vindo aos autos nenhuma prova em tal sentido. 
Infirmar as conclusões do julgado, para reconhecer a insuficiência de recursos da parte agravante, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte 
Superior. 
4. É inviável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria a usurpação de competência 
constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF/88, art. 102).
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1369436/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
27/10/2015, DJe 25/11/2015) (destaquei)
Tal situação já foi inclusive objeto de discussão no incidente de uniformização de jurisprudência de n. 0011697-44.2014.8.22.0000, onde 
ficou assentado que a presunção de veracidade da afirmação de pobreza não é absoluta.
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É importante ressaltar que o representante das apelantes, menores de idade, não realizou a juntada de documentos capazes de comprovar 
a situação financeira alegada. Logo, não há como observar se, de fato, se trata de pessoa pobre nos termos da lei. 
Além disso, em observância ao princípio constitucional do acesso à Justiça, a Lei n. 4.721/2020 prevê o parcelamento de custas dos serviços 
forenses no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia.
Entretanto o apelante eximiu-se de pleitear o parcelamento do valor das custas processuais. 
Dessa forma, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intimem-se as apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. 
Publique-se. Intime-se.
Porto Velho, 26 de agosto de 2022 
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Relator

Processo: 0804095-85.2022.8.22.0000 - Agravo de Instrumento
Origem: 7002721-52.2021.8.22.0009 - Pimenta Bueno/1ª Vara Cível
Agravante: CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO, OAB/RO 7046
Agravado: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/RO 5369
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/05/2022 
Vistos. 
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Porto Velho, nos autos da ação de cobrança de complementação do seguro DPVAT por invalidez permanente que 
move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
O agravante peticionou no processo originário requerendo a desistência do recurso (ID 78253360 - PJe 1º grau), devido ao desinteresse no 
prosseguimento da lide. 
Diante da manifestação de falta de interesse recursal, declarada a perda do objeto nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, não 
conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III do mesmo códex. 
Determino à Coordenadoria Cível a remessa do feito à origem, com as devidas comunicações e baixas de estilo, para eventual homologação 
do aludido acordo.
Publique-se. 
Desembargador Rowilson Teixeira
RELATOR

Processo: 7002960-51.2019.8.22.0001 - Apelação Cível (198)
Apelante: B&B Solucoes Empresariais Eireli - Me
Advogada: Thalyta Karina Correia Chediak (OAB/RO 11011)
Apelado: Joao Gomes Gontijo
Advogado: Diogo De Oliveira Da Cruz (OAB/MT 16377)
Relator: Des. Rowilson Teixeira
Data Distribuição: 02/08/2022
Despacho 
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por B&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara 
Cível da Comarca de Porto Velho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move JOÃO GOMES GONTIJO, julgou 
parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, e 701, §2º, do Código de Processo Civil, 
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, em favor do autor, e condenando o requerido ao pagamento do saldo remanescente 
no valor de R$ 2.998,27 ( dois mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), com correção monetária da distribuição e juros 
de mora de 1% ao mês da citação. 
Julgar extinto o presente feito, com resolução do mérito, com base no Artigo 487, inciso I do CPC. Considerando o contexto dessa sentença e 
a nova sistemática do CPC, com base no artigo 86, caput do CPC, determino que as custas (iniciais e finais) e despesas processuais fiquem 
rateadas em 50% (cinquenta por cento) a cargo da autora, ressalvado a gratuidade processual e 50% (cinquenta por cento) a cargo do réu; 
Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-lhe em R$ 900,00 (novecentos reais) em favor dos procuradores da parte autora, e em R$ 
800,00 (oitocentos reais) para os procuradores do réu, ressalvado a gratuidade processual, sopesados em ambos os casos os critérios 
legais (CPC, art. 85, § 8º), compensáveis (CPC, art. 86); (grifo nosso)
Nas razões de apelação, a empresa pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que não possui recursos 
suficientes para arcar com o pagamento das custas e honorários pois não está desempenhando suas atividades comerciais. 
É o necessário.
Cuida-se de pedido formulado por pessoa jurídica ao fundamento de que não dispõe de condições financeiras de arcar com o preparo 
recursal. 
Sabe-se que a justiça gratuita somente será concedida às pessoas jurídicas em caráter excepcional e quando demonstrarem de forma 
convincente a impossibilidade de atenderem às despesas antecipadas do processo, sob pena de se lhes obstaculizar o acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO.
Esta Corte possui posicionamento pacífico de que – em se tratando de pessoa jurídica – nem mesmo a decretação de liquidação extrajudicial, 
por si só, comprova o estado de miserabilidade:
Apelação cível. Instituição financeira em liquidação extrajudicial. Gratuidade judiciária. Ausência de comprovação do estado de hipossuficiência. 
Oportunidade ao recolhimento em grau recursal. Transcurso do prazo sem manifestação. Recurso não provido.
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As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da justiça gratuita, contudo, cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em 
regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a 
instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários de advogados, 
o que não ocorreu no caso concreto. 
Oportunizado à apelante, em grau recursal, de recolher o valor das custas processuais, cujo seu não recolhimento ensejou a extinção do 
processo e, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, impõe-se a manutenção da sentença. (Apelação, Processo nº 0006814-
05.2015.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de 
julgamento: 13/10/2017). gn
Como visto, em que pese a viabilidade de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita a pessoas jurídicas, o deferimento dessa benesse 
depende da comprovação da impossibilidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais, consoante Súmula 481 do STJ: 
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 
encargos processuais”.
No caso dos autos, B&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS não fez prova de que não dispõe de condições de arcar com o preparo recursal. Não 
há provas de que a empresa encerrou suas atividades, tampouco de que o passivo supera o ativo ou que esteja em situação de insolvência.
Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal através do CNPJ da empresa (23.860.214/0001-33), a situação cadastral da empresa 
consta como “ativa”. 
Outrossim, não há nos autos pedido anterior para concessão da benesse em favor da empresa apelante que alega ser beneficiária da justiça 
gratuita (16793637 - Pág. 4), tampouco provas de alteração na sua capacidade econômica.
Como não restou demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a recorrente não faz jus ao benefício.
Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo a apelante efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Porto Velho, 26 de agosto de 2022 
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Rowilson Teixeira 
Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, CEP 76801-330, Porto Velho, - de 480/481 a 859/860
Número do processo: 7019531-63.2020.8.22.0001
Classe: Apelação Cível
Polo Ativo: MEGA TREINO CENTRO DE TREINAMENTO LTDA
ADVOGADOS DO APELANTE: MAIRA BENARROSH MACEDO, OAB nº RO9402A, ARTHUR NOGUEIRA PRADO, OAB nº RO10311A, 
FELIPE NADR ALMEIDA EL RAFIHI, OAB nº RO6537A, RAFAEL BALIEIRO SANTOS, OAB nº RO6864A, MATHEUS FIGUEIRA LOPES, 
OAB nº RO6852A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº 
RO2827A, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013A, ENERGISA 
RONDÔNIA
Vistos. 
Inclua-se em pauta. 
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Relator
Processo: 0807985-32.2022.8.22.0000 - Agravo De Instrumento
Origem: 7003692-81.2019.8.22.0017 - Alta Floresta Do Oeste - Vara Única
Agravante: Banco Bmg Sa
Advogado: Fernando Moreira Drummond Teixeira (OAB/MG 108112)
Agravado: Maria Aliete Dos Santos
Advogada: Priscilla Marinho Peixoto De Araujo (OAB/RO 10460)
Relator: Des. Rowilson Teixeira
Data Distribuição: 05/08/2022
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S/A, em face de decisão proferida nos 
autos de cumprimento de sentença nº 7003692-81.2019.8.22.0017 promovido pela agravada Maria Aliete dos Santos.
A decisão agravada procedeu nova análise ao cálculo anteriormente homologado e, não tendo verificado erro material ou de cálculo, estando 
os valores em observância aos critérios da sentença/acórdão, tratando-se de matéria preclusa, manteve sua homologação. Na sequência, 
destacou que diante da ausência de impugnação à penhora, determinou expedição de alvará judicial em favor da parte credora, com vistas 
ao levantamento da quantia depositada em conta judicial.
Em suas razões de recurso, a agravante sustenta que após a primeira decisão que homologou os cálculos, houve solicitação expressa para 
que os autos fossem remetidos à contadoria do Juízo para que fossem sanadas as dúvidas, situação que não foi providenciada pelo Juízo.
Alega que sempre manifestou discordância com os cálculos homologados, no entanto, nunca foi tomada qualquer providência para 
esclarecimentos e elucidação dos cálculos.
Aponta ainda que não há que se falar em preclusão da matéria, pois os erros de cálculo podem sim ser revistos de ofício conforme art. 494, 
I, do CPC, especialmente no caso concreto em que houve em mais de uma oportunidade o pedido para remessa dos autos à contadoria e 
apontamento específico quanto ao excesso de execução em discussão. 
Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, que os autos de origem sejam remetidos à contadoria judicial.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que manteve a homologação dos cálculos e determinou expedição de alvará em favor da parte 
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credora para levantamento de valores depositados em conta vinculada ao Juízo.
Pela sistemática prevista no art. 995, § único, do NCPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da 
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 
provimento do recurso.”
Ao seu turno, a concessão de efeito ativo ao agravo, atualmente denominado de antecipação da tutela recursal, depende da demonstração 
dos requisitos da tutela de urgência, consubstanciado em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 
ao resultado útil do processo, conforme inteligência do art. 300 c/c o art. 1.019, I, do novo diploma processual.
Ante o exposto, considerando os autos estão na fase final do cumprimento de sentença e que há determinação de expedição de alvará em 
favor da exequente para levantamento de valores depositados em conta judicial, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Solicite-se as informações do juízo.
Ao mesmo tempo, intime-se a agravada para contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se, servindo esta de carta/ofício.
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 0808231-28.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0003310-87.2012.8.22.0007 - Cacoal / 4ª Vara Cível
Agravante: Carlos André da Silva Muller
Advogada: Talita Arendt Neuhaus - PR75545
Agravado: José Carvalho
Advogada: Ivanilde Guadagnin - RO4406
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por prevenção em 29/08/2022 
Despacho Vistos.
O presente recurso foi interposto contra a seguinte decisão (ID 17083774):
[...]
O requerido Carlos André da Silva Muller levantou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal, uma vez que o acidente automobilístico 
ocorreu em 08/02/2012, contudo, a citação veio da parte veio ocorrer somente em 07/12/2021.
Pois bem. Inicialmente, é certo que os fatos e a distribuição do processo se deu sob a vigência do Código de Processo Civil (Lei 5.869/73), 
e sob tal norma se deve analisar a eventual ocorrência de prescrição.
No artigo 219 do antigo CPC, assim dispõe:
[...]
Como se depreende da norma processual, dentre vários efeitos decorrentes da citação válida, temos que o ato de citação possui o condão 
de interromper a prescrição da pretensão.
Nesse sentido, a tese da parte requerida se embasa apenas no caput do referido artigo, aduzindo que a citação válida somente veio a ocorrer 
na data de 07/12/2021, e como o fato ocorreu em 08/02/2012, o objeto da demanda teria sido alcançado pela prescrição.
Contudo, a tese do requerido não prospera em função da redação contida no §1º do referido artigo, vez que, a interrupção da prescrição 
retroage à data do despacho ou decisão que ordenou a citação.
Assim, considerando que a data do fato se deu em 08/02/2012, o despacho que ordenou a citação é datada de 05/07/2012 (Fls. 41 dos 
autos físicos), e desde então, o prazo prescricional se encontra suspenso, nos termos do § 1º do artigo 219, não havendo o que se falar em 
ocorrência de prescrição.
Deixo consignado ainda que, conquanto tenha havido decisão superior anulando a sentença outrora proferida, o referido despacho 
permanece hígido, vez que, os atos anulados foram posteriores à decisão que determinou a citação editalícia, conforme teor do Acórdão 
juntado aos autos.
Assim, não prospera o argumento de prescrição levantado pelo requerido.
[...]
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O Agravante requer o provimento do recurso para que seja declarada a prescrição da ação em relação a si.
Não há pedido de efeito suspensivo e/ou tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, e no prazo de 15 dias, apresentar contraminuta.
Solicitem-se informações do Juízo de origem.
Sirva a presente decisão como ofício ao primeiro grau.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
REPUBLICAÇÃO
Processo: 0013214-84.2014.8.22.0000 - Apelação
Origem: 0281426-83.2008.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante: Vanda dos Santos Vieira
Advogada: Waldecy dos Santos Vieira - RO1906
Advogado: Vanda dos Santos Vieira - RO10038
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado - RO4881
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Advogado: José Edgard da Cunha Bueno Filho - RO4570
Advogado: Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti - SP257220
Advogada: Karina de Almeida Batistuci - SP178033
Advogada: Paula Rodrigues da Silva - SP 221271
Advogado: Marcos Rodrigo Bentes Bezerra - RO644
Advogado: Reynaldo Augusto Ribeiro Amaral - SP295735
Advogado: Gustavo Freire da Fonseca - PA12724
Advogada: Helwi Hijazi Zaglout - RO2447
Advogado: Caio Médici Madureira - SP236735
Advogada: Alessandra Cristina Mouro - SP161979
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por prevenção em 11/08/2022
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas da migração destes autos do sistema SDSG, para o sistema PJe2G, permanecendo com a mesma numeração, 
ficando encerrada toda a movimentação naquele sistema, devendo todas as manifestações posteriores serem inseridas no sistema PJe2G.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Rilia Natori
Serviço Especial/CCIVEL-CPE2G

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7004365-12.2021.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 7004365-12.2021.8.22.0015 - Guajará-Mirim / 2ª Vara Cível
Apelante: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado Do(A) Apelante: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli - Ro5546
Apelada: Alice Montes Lopes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 15/08/2022 
Despacho Vistos.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, recebendo-a em seu duplo efeito.
Proceda-se à ordem cronológica de julgamento. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7004245-02.2021.8.22.0004 Apelação (PJE)
Origem: 7004245-02.2021.8.22.0004 - Ouro Preto do Oeste / 1ª Vara Cível
Apelante: Banco Itaú Consignado S.A.
Advogada: Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo - Ba29442
Apelado: Evani Fernandes Dias da Silva
Advogado: Eder Miguel Caram – Ro296412
Advogada: Karima Faccioli Caram – Ro3460
Advogada: Cristiane de Oliveira Diesel – Ro8923
Terceiro Interessado: Celso Gustavo Lima
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 26/08/2022 
DESPACHO Vistos.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo, 
considerando o disposto no art. 1.012, §1º, V, CPC/15.
Proceda-se à ordem cronológica de julgamento. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7035538-96.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7035538-96.2021.8.22.0001 - Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Advogado: Celso de Faria Monteiro - Sp138436
Apelado: Fernando Rodrigues Máximo
Advogados: Andrey Oliveira Lima – Ro11009
Advogado: Alexandre Camargo – Ro704
Advogada: Cristiane Silva Pavin - Ro8221
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
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Distribuído por sorteio em 25/08/2022 
Despacho Vistos.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, recebendo-a em seu duplo efeito.
Proceda-se à ordem cronológica de julgamento. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7000093-41.2022.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 7000093-41.2022.8.22.0014 - Vilhena / 2ª Vara Cível
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Advogada: Luciana Goulart Penteado - SP167884-A
Apelada: Marizete Rumascki Dal Agua
Advogada: Diandria Aparecida Fantuci Araujo Pereira - Ro5910
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 25/08/2022 
Despacho Vistos.
Considerando que não foi apresentado o recolhimento do preparo recursal pertinente no ato da interposição do recurso, com fulcro no art. 
932, parágrafo único; e art. 1.007, §4º, ambos do CPC/15; e art. 12, §2º, do RITJRO, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 dias, proceder 
ao recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7004181-17.2020.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7004181-17.2020.8.22.0007 - Cacoal / 2ª Vara Cível
Apelante: Wesley Maiko da Silva Souza
Advogado: Leonardo Fabris Souza – RO6217
Advogada: Dayane Carvalho de Souza Ferreira - RO7417-A
Apelada: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat SA
Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes - RO 5369
Terceiro Interessado: Gustavo Barbosa da Silva Santos
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 23/08/2022 
DESPACHO Vistos.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, recebendo-a em seu duplo efeito.
Proceda-se à ordem cronológica de julgamento. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7006997-80.2017.8.22.0005
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: IOLANDA MARIA CAPATTO TREVISAN
ADVOGADO(A): CARLA ALEXANDRE RIBEIRO – RO6345
EMBARGADOS: BANCO AGIBANK S/A E OUTRO
ADVOGADO(A): WILSON BELCHIOR – RO6484
RELATOR : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 16/05/2022
“EMBARGOS REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração em Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Rediscussão de matéria. Impossibilidade. Recurso não acolhido. 
Ausentes hipóteses de vícios previstos na lei processual, devem ser rejeitados os embargos declaratórios, em especial se dão sinais de 
pretender rediscutir a matéria de fundada decisão principal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 174 de 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7000470-25.2021.8.22.0021
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CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGÁRIO – PB15013
EMBARGADO: VALDIR RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES – RO2383
RELATOR : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 22/04/2022
“EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Embargos de declaração em apelação cível. Vícios na decisão. Inexistência. 
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar algum vício, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da 
parte com a decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 176 de 10/08/2022 a 17/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7001190-37.2021.8.22.0006
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
APELADA : PAULA ROBERTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): GABRIEL RODRIGUES VOLPIM – SP366473
ADVOGADO(A): LUCAS RODRIGUES VOLPIM – SP288327
RELATOR : DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Ação declaratória. Inexistência de débito. Energia elétrica. Recuperação de consumo. Irregularidade. Ausência de provas. Desconstituição 
do débito.
Embora possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de consumo de energia elétrica em razão de supostas 
inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob 
pena de desconstituição do débito apurado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 176 de 10/08/2022 a 17/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7046311-74.2019.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – PE23289
APELADOS : GIVANILDO SANTOS MOREIRA E OUTROS
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS MELO DE SOUZA – RO6194
RELATOR : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro pecúlio. Recusa administrativa de pagamento do seguro. Cancelamento indevido. Ausência de 
constituição em mora. Indenização securitária devida. Aplicação da Taxa Selic. Não cabimento. Recurso não provido.
A interrupção dos descontos do prêmio na folha de pagamento do segurado ocorreu de forma unilateral pela Administração, não sendo 
exprimida a sua vontade na rescisão do contrato existente há anos.
A ausência de pagamento, por si só, não tem o condão de cancelar o seguro, sendo necessária a prévia interpelação judicial ou extrajudicial 
do segurado, a fim de constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação.
No caso dos autos, a apelante não apresentou comprovação de notificação prévia, pessoal e válida do segurado, sendo indevido o 
cancelamento do seguro de vida, bem como a negativa administrativa do pagamento da indenização, mormente porque houve continuidade 
no desconto do seguro pecúlio na folha de pagamento da segurada, inclusive no mês do seu falecimento.
Inexistindo lei que disponha de forma diversa, conclui-se pela prevalência dos juros de mora no percentual de 1% ao mês, afastando, 
portanto, a aplicação da Taxa SELIC.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 176 de 10/08/2022 a 17/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7038496-26.2019.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
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APELANTE : ROSELI OLERIANA SCHARF
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
APELADA : ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
RELATOR : DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/05/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Ação declaratória. Inexistência de débito. Energia elétrica. Recuperação de consumo. Irregularidade. Ausência de provas. Desconstituição 
do débito. Suspensão do serviço de energia. Danos morais. Valor. 
Embora possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de consumo de energia elétrica em razão de supostas 
inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob 
pena de desconstituição do débito apurado.
É cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da imposição de 
pagamento de débito relativo à recuperação de consumo, notadamente se houve a interrupção no fornecimento do serviço de energia 
elétrica e a negativação do nome do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 176 de 10/08/2022 a 17/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7003746-97.2021.8.22.0010
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – PE23255
APELADA : RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CABRAL
ADVOGADO(A): JANETE MOLINA DE OLIVEIRA – RO10815
ADVOGADO(A): LUCIANO SUAVE COUTINHO – RO10800
ADVOGADO(A): EDNEI RANZULA DA SILVA – RO10798
RELATOR : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/06/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Desconto em folha. Revisão do contrato. Empréstimo 
consignado. Conversão. Compensação. Danos morais. Devidos.
Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício no contrato de crédito consignado na modalidade cartão de crédito, uma vez que não foi 
a contratação pretendida pelo consumidor, que procurou o banco buscando um empréstimo consignado.
O empréstimo nos moldes dos autos, com prazo indeterminado, sem definição específica dos encargos e valores a serem pagos, afronta o 
que prevê a lei e traz onerosidade excessiva ao consumidor, que contratou um serviço imaginando ser outro.
Devem ser aplicadas as regras do empréstimo consignado, inclusive quanto aos encargos contratuais (juros e tarifas), aproveitando-se os 
descontos já realizados como pagamento parcial, a ser considerado na revisão.
Se houver valores descontados a maior, deve ser determinada a compensação, cuja apuração deverá ocorrer por liquidação de sentença
É devida indenização por dano moral, quando comprovado o sentimento de impotência perante o banco que promoveu descontos de valores 
relativo a empréstimo da forma não contratada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 176 de 10/08/2022 a 17/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7015684-16.2021.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : XISTO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRÉIA APARECIDA MATOS PAGLIARI – RO7964
APELADA : ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
RELATOR : DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Ação declaratória. Inexistência de débito. Energia elétrica. Recuperação de consumo. Irregularidade. Ausência de provas. Desconstituição 
do débito. Suspensão do serviço de energia. Danos morais. Valor. 
Embora possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de consumo de energia elétrica, em razão de supostas 
inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob 
pena de desconstituição do débito apurado.
Cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da imposição de pagamento 
de débito relativo à recuperação de consumo, notadamente se houve a interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica e a 
negativação do nome do consumidor.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7008331-13.2021.8.22.0005
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – RO4875-A
APELADA : LUZIA SCHAFFELEN LOPES
ADVOGADO(A): JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO – RO813
ADVOGADO(A): EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO – RO296-B
RELATOR : DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/06/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Responsabilidade civil. Relação jurídica. Não comprovada. Inscrição indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum. Redução. 
A apresentação de telas do sistema interno da empresa, de forma isolada, não se mostra suficiente para comprovação da relação jurídica na 
forma alegada pela empresa, sendo devida a indenização ao consumidor que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito 
em razão de dívida não comprovada. 
A indenização por dano moral deve ser suficiente ante a lesão causada ao ofendido, considerando que a reparação deve ser suficientemente 
expressiva a fim de compensar a vítima e desestimular o causador do dano, objetivando evitar a repetição de conduta do mesmo gênero.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7042426-86.2018.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : BRUNA D’AVILA SOUZA
ADVOGADO(A): RAFAEL OLIVEIRA CLAROS – RO3672
APELADA : ARGO III TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA – RO6575
ADVOGADO(A): MURILO DE OLIVEIRA FILHO – SP284261
RELATOR : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/05/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 01/06/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Processo civil. Apelação. Servidão administrativa. Litigância de má-fé. Não configuração. Exercício regular do direito de defesa. Sucumbência. 
Valor da condenação maior do que a oferta. Ônus da parte autora. Provimento parcial.
As teses utilizadas por uma parte em contraposição ao quanto foi alegado pela outra, constitui legítimo exercício de defesa.
Sendo o valor da condenação maior do que o ofertado na inicial, as custas e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte 
autora, nos termos estabelecidos pela legislação de regência (Decreto-Lei n. 3.365/41). 
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7003365-45.2019.8.22.0015
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: J. R. F.
ADVOGADO(A): GENIVAL RODRIGUES PESSOA JÚNIOR – RO7185
ADVOGADO(A): ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO – RO4624
EMBARGADOS: L. DA C. E S. P. E OUTROS
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 20/07/2022
“EMBARGOS PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” D
EMENTA
Processo civil. Embargos de declaração. Omissão. Suspensão da exigibilidade dos ônus decorrentes da sucumbência. Gratuidade de justiça 
concedida. Existência. Integração do acórdão.
Verificada omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus decorrentes da sucumbência, por força de gratuidade de justiça concedida 
à parte, deve o acórdão ser integrado para supri-la.
Recurso provido.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual n. 178 de 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
AUTOS N. 7073190-50.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE : ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
APELADO : DAMIÃO DE LIMA GOMES
ADVOGADO(A): JADIR GILBERTO CARVALHO – RO8661
ADVOGADO(A): ROSIMERY DO VALE SILVA RIPKE – RO8805
RELATOR : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação Cível. Energia elétrica. Cobrança por recuperação de consumo. Fiel caracterização da irregularidade. Não observância dos 
procedimentos da agência reguladora e das regras do contraditório e ampla defesa. Inexistência do débito. Corte do fornecimento do serviço. 
Dano moral configurado. Recurso não provido. 
É indevida a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, por indício de procedimento irregular, sem a rigorosa obediência aos 
procedimentos da agência reguladora para a fiel caracterização da irregularidade e apuração do consumo, e sem o cumprimento das regras 
do contraditório e ampla defesa. 
Cabível a indenização por dano moral se, pelo débito discutido, apurado de forma indevida, ocorrer o corte do fornecimento do serviço 
essencial. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
PROCESSO: 7028336-44.2016.8.22.0001 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO (PJE)
RECORRENTES: I. P. DE. F. E OUTRO
ADVOGADO(A): MATHEUS BASTOS PRUDENTE – RO8497
ADVOGADO(A): MARCUS VINÍCIUS PRUDENTE – RO212
ADVOGADO(A): HELIO SILVA DE MELO JÚNIOR – RO958
RECORRIDO : T. B. F.
ADVOGADO(A): VIRGÍLIO NOGUEIRA DO AMARAL FILHO – RO10111
Relator: DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interposto em 31/08/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, e dos artigos 203, § 4º c/c 1.030, ambos do CPC, fica a parte recorrida intimada 
para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Rilia Natori
Serviço Especial/CCIVEL-CPE2G

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 0806848-15.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7008137-93.2019.8.22.0001 - Porto Velho / 3ª Vara Cível
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Advogado: Paulo Eduardo Prado - RO4881
Agravada: F. Barreto Construções Ltda - ME
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por prevenção em 25/08/2022
Despacho Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto sobre decisão (ID 16578649) que assim versou:
[...]
2. Quanto ao envio de ofícios para obter informações das empresas intermediadoras, sobre eventuais contas internas nos sites MERCADO 
PAGO, PAG SEGURO, PAYPAL e PICPAY, em que pese o requerimento da parte exequente, cumpre salientar que, com a finalidade de dar 
mais efetividade e às execuções, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do 
PODER JUDICIÁRIO – SISBAJUD, que reduziu significativamente a morosidade e os riscos na tramitação física de documentos contendo 
informações sigilosas.
O que se observa nesse aprimoramento do sistema de bloqueio de ativos, é o esforço para se adequar ao sistema financeiro, que está em 
constante evolução. Com isso, ao longo do tempo, estão sendo implementadas dentro do sistema SISBAJUD algumas Fintechs, devido ao 
crescente aumento dessas instituições.
Assim, informa-se que o alcance do SISBAJUD não atinge apenas as contas bancárias tradicionais, mas, também, aquelas mantidas junto 
as cooperativas de crédito, como Sicoob, Sicredi, Viacredi, etc, como também algumas Fintechs como o Nubank, MercadoPago, PagSeguro, 
PicPay, PayPal, entre outros.
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Sendo assim, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios formulado pelo exequente, eis que oneroso a este judiciário e para a empresa a 
ser oficiada, bem como, por existir sistema próprio para a realização das diligências solicitadas.
Remeta-se os autos ao arquivo, conforme determinado nas decisões anteriores.
Cumpra-se.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O Agravante requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no sentido de 
se determinar a expedição de ofício para as operadoras de cartão de crédito VISA, MASTERCARD, REDE e CIELO, bem como para as 
empresas de pagamento MERCADO PAGO, PAGSEGURO, PAYPAL e PICPAY, para que realizem o bloqueio de créditos de valores de 
transações comerciais que sejam de titularidade do Agravado.
Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal, pois, além de se confundir com o mérito recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito, 
que é um dos requisitos cumulativos para concessão da medida, conforme art. 300, caput, CPC/15. 
Intime-se a parte Agravada para, querendo, e no prazo de 15 dias, apresentar contraminuta.
Solicitem-se informações do Juízo de origem.
Sirva a presente decisão como ofício ao primeiro grau.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 0808209-67.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7001951-50.2021.8.22.0012 - Colorado do Oeste / 1ª Vara Cível
Agravante: Banco BMG SA
Advogado: Fernando Moreira Drummond Teixeira - MG108112
Agravado: Lucimar Oliveira da Silva Fernandes
Advogado: Alex Fernandes da Silva - RO11562
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 25/08/2022
Decisão Vistos.
O presente recurso foi interposto sobre a seguinte decisão (ID 17076049):
[...]
1. Considerando que a controvérsia reside na alegação de ausência de contratação do empréstimo, entendo necessária a realização 
da perícia grafotécnica como meio de aferir a legitimidade da assinatura do autor no suposto contrato apresentado pela ré. Motivo que 
determinou a realização da produção de prova.
2. DETERMINO ao promovido que deposite em cartório, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 400 
do Código de Processo Civil, o documento original do contrato objeto da presente demanda, a fim de que o expert proceda ao exame 
grafotécnico da assinatura lançado no mesmo.
3. Para a realização da perícia grafotécnica, nomeio como perita a Sra. GÉSSICA POSSA, devidamente registrada na lista de peritos 
homologados pelo TJRO.
3.1 - Contate-se o senhora perita (após consulta ao Cadastro Eletrônico de Auxiliares da Justiça (Ceajus) - Acesso para magistrados e 
servidores ou por meio da comissão do CPTEC, através do hangouts, contatos alissongm@tjro.jus.br ou wilianpg@tjro.jus.br) para que diga 
se aceita o encargo.
4. Nos termos do art. 465, §1º, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação deste despacho:
a) arguir o impedimento ou a suspeição do perito;
b) indicar assistente técnico; e
c) apresentar quesitos.
5. Fixo honorários no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista a ausência de perito grafotécnico na comarca e nas cidades 
circunvizinhas, aliado ao grau de especialização do perito e da natureza/complexidade da perícia.
[...]
Através deste Agravo de Instrumento, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso dos 
honorários periciais homologados, assim com o seu arbitramento num patamar condizente com a realidade dos fatos.
Ocorre que, diante do conteúdo decisório, verifica-se que a decisão proferida não desafia Agravo de Instrumento, pois não está inclusa 
no rol do art. 1.015 do CPC/15. Além disso, o recurso também é inadmissível em razão da ausência de urgência decorrente da inutilidade 
do julgamento da questão no recurso de Apelação (Tema 988/STJ), inexistindo efetivos prejuízos à Agravante, considerando que o valor 
custeado integrará as custas e despesas processuais que deverão ser pagos pela parte sucumbente na demanda. 
Sendo assim, por ser inadmissível, não conheço deste Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, CPC/15.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7002202-95.2021.8.22.0003 Apelação (PJE)
Origem: 7002202-95.2021.8.22.0003 - Jaru / 2ª Vara Cível
Apelante: Eliane Maria Valentim Santana
Advogado: Orlando Pereira da Silva Junior - RO9031
Advogado: Gleisson Viana de Souza - RO11454
Apelados: Paulo Wagner Damacena, Arite Jesus Damacena
Advogado: Wernomagno Gleik de Paula - RO3999
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Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por prevenção em 25/08/2022
Despacho Vistos.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, recebendo-a em seu duplo efeito.
Proceda-se à ordem cronológica de julgamento. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7001410-14.2016.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7001410-14.2016.8.22.0005 - Ji-Paraná / 1ª Vara Cível
Embargantes: Milton Fujiwara, Keila de Sá Santos
Advogado: Milton Fugiwara (OAB/RO 1194)
Embargada: Oi S.A.
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Rocha Filho Nogueira E Vasconcelos Advogados – Ro0016/1995
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Marcelo Lessa Pereira (OAB/RO 1501)
Advogada: Pamela Roberta Rodrigues de Souza (OAB/RO 9771)
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Interpostos em 25/06/2022
DECISÃO Não conheço dos embargos de declaração opostos, porque intempestivos, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. A justificativa 
da parte embargante de não ter protocolado o recurso no prazo regular não prospera. Conforme informação da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (STIC) não houve indisponibilidade do sistema na data mencionada (24/06/2022).
Porto Velho, agosto de 2022.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha
Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7003982-34.2021.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 7003982-34.2021.8.22.0015 - Guajará-Mirim / 2ª Vara Cível
Apelante: Gilmar Afonso Oliveira
Advogada: Carolina Alves dos Santos - RO8664
Apelada: Dom Bosco Indústria de Ração Animal e Pecuária Ltda
Advogada: Renata Fernandes Melo - RO2224 
Advogada: Mariana Correia da Silva Ganança – RO6672
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por prevenção em 25/08/2022
Despacho Vistos.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, recebendo-a em seu duplo efeito.
Proceda-se à ordem cronológica de julgamento. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7015459-96.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7015459-96.2021.8.22.0001 - Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: Energisaprev - Fundação Energisa de Previdência
Advogada: Érika Cassinelli Palma - SP189994
Apelados: Maria Clidenilza Marques de Souza, Sanlaide Montenegro Rodrigues, Andressa Victoria Pereira Rodrigues, Laura Evelin Pereira 
Rodrigues
Advogada: Thais Sheila Alves Santiago - RO4035
Advogado: Gilmarinho Lobato Muniz - RO3823
Advogado: Moisés Nonato de Souza - RO4337
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por prevenção em 26/08/2022
Despacho Vistos.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, recebendo-a em seu duplo efeito.
Proceda-se à ordem cronológica de julgamento. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7003302-86.2020.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 7003302-86.2020.8.22.0014 - Vilhena / 3ª Vara Cível
Apelante: Dione Anat Eler
Advogado: Valdecir Batista - RO 4271
Apelada: Rical - Rack Indústria e Comércio de Arroz Ltda
Advogada: Silvane Secagno - PR 46733
Advogado: Sandro Ricardo Salonski Martins - AC 5129 / RO 1084
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 25/07/2022
Decisão Vistos.
O Apelante foi intimado, sob ID 16712138, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal pertinente. No entanto, o 
prazo decorreu sem o cumprimento da ordem, razão pela qual declaro deserto o recurso e dele não conheço, com fundamento no art. 932, 
III, CPC/15.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7035973-41.2019.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7035973-41.2019.8.22.0001 - Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelante: Idalhia Machado Lacerda Lima
Advogada: Ana Gabriela Rover - RO 5210
Advogada: Igraine Silva Azevedo Machado - RO 9590
Advogado: Israel Augusto Alves Freitas da Cunha - RO 2913
Apelado: Douglas Viellas Rodrigues
Advogado: Cândido Ocampo Fernandes -RO 780 
Advogado: Igor Amaral Gibaldi - RO 6521
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 08/08/2022 
Despacho Vistos.
Através da petição de ID 17108395, o Agravante requer a reconsideração da decisão de ID 16921390, que indeferiu a gratuidade judiciária 
pleiteada e determinou o recolhimento do preparo recursal pertinente, sob pena de deserção. 
Argumenta que não tem condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo da manutenção de sua família, vez que 
era a única provedora da casa, contudo, após o nascimento de seu filho, encontra-se sem exercer seu trabalho, estando impossibilitada do 
pagamento das custas - cujo valor é de R$2.744,53.
Assim, requer que seja deferida a gratuidade judiciária ou que seja deferido o parcelamento do preparo recursal em 8 vezes.
Decido.
Considerando os novos documentos apresentados pela Apelante (certidão de nascimento do seu filho e sua CTPS sem anotação de vínculo 
empregatício atual), resta configurada a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira que viabiliza a concessão da gratuidade 
judiciária. Sendo assim, reconsidero a decisão de ID 16921390 para deferir a gratuidade ora pretendida pela Apelante, isentando-a do 
recolhimento do preparo recursal.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta, recebendo-a em seu duplo efeito.
Proceda-se à ordem cronológica de julgamento. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7000889-59.2022.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7000889-59.2022.8.22.0005 - Ji-Paraná / 2ª Vara Cível
Apelante: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - Caerd
Advogado: Anderson Felipe Reusing Bauer - RO5530
Apelada: Ana Rodrigues de Oliveira
Advogado: Felipe Wendt – RO4590
Advogado: Eber Coloni Meira da Silva – RO4046
Advogada: Karoline Pereira Gera - RO9441
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 25/08/2022
DESPACHO Vistos.
A Apelante afirma ser isenta do pagamento do preparo recursal, sob alegação de possuir as prerrogativas da Fazenda Pública, e não efetuou 
o recolhimento da taxa respectiva.
Ocorre que a Apelante não possui o privilégio da isenção de custas judiciais, apenas goza do benefício de pagamento sob a sistemática 
dos precatórios, a fim de proteger a continuidade do serviço público prestado para a coletividade. O STF, no julgamento da ADPF 556, 
não conheceu dos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas e dispensa de depósito recursal; tratou da 
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aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, sem 
intuito primário de lucro.
Assim, nos termos do art. 1.007, §4º, CPC/15, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em 
dobro, sob pena de deserção, considerando que não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, limitando-se 
a afirmar que é isenta da taxa correspondente - quando verdadeiramente não o é. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7029868-77.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7029868-77.2021.8.22.0001 - Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante: Francisco Carlos do Prado
Advogado: Francisco Carlos do Prado - RO 2701
Apelado: Serasa S.A.
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli - RO 5546
Advogado: Edson Antonio Sousa Pinto - RO 4643
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 22/07/2022
DECISÃO Vistos.
O Apelante foi intimado, sob ID 16686331, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal pertinente. No entanto, o 
prazo decorreu sem o cumprimento da ordem, razão pela qual declaro deserto o recurso e dele não conheço, com fundamento no art. 932, 
III, CPC/15.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7002912-06.2021.8.22.0007 Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível (PJE)
Origem: 7002912-06.2021.8.22.0007 - Cacoal / 3ª Vara Cível
Embargante: Pablo Marcelos Silva Coimbra
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Embargada: Ciap Educacional Ltda - ME
Advogado : Diógenes Nunes de Almeida Neto - RO 3831
Advogada: Lilian Mariane Lira - RO 3579
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Interpostos em 08/08/2022
C E R T I D Ã O
DESPACHO 
Vistos.
Os embargos de declaração opostos no Id. 16892306 não impugnam especificamente o conteúdo da decisão recorrida, o acórdão de Id. 
16320722, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.
Nestes novos embargos de declaração, a apelante faz referência ao acórdão que julgou o recurso de apelação (Id. 15791407), com razões 
idênticas às apresentadas nos primeiros embargos de declaração, de forma que não cumpre os requisitos intrínsecos.
Portanto, não conhecidos os embargos de declaração ante a manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC/2015).
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Rondônia, agosto de 2022.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha
Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 0808240-87.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7054420-72.2022.8.22.0001 - Porto Velho / 1ª Vara de Família
Agravante: Marlene Alves Correia
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 26/08/2022
Decisão Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão (ID 79813449 da origem) que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo 
Agravante.
Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que não pode suportar o ônus das custas processuais, uma vez que atualmente está 
desempregada. 
Destaca que o próprio Juízo defere as custas ao final, mas impõe o pagamento de custas para realização de diligências para fins de 
localização do Agravado, ou seja, pode ser que durante todo o trâmite processual seja obrigada a pagar quantia substancial do que for 
necessário para o regular processamento do feito. Sendo assim, diante da sua atual condição financeira, bem como pelo valor que se 
objetiva levantar – sua quota-parte (50%) –, é necessário o provimento do presente recurso.
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Assim, requer o provimento do recurso para que lhe seja deferida a gratuidade judiciária pretendida. 
Examino.
O Agravo de Instrumento é um recurso cuja urgência de julgamento está atrelada à sua própria natureza, já que se trata de um recurso 
cabível contra decisões interlocutórias, as quais não encerram o processo, mas podem modificar todo o andamento processual e a relação 
entre os litigantes. Não à toa o art. 946 do CPC/15 prevê que o Agravo de Instrumento deve ser julgado antes da Apelação interposta no 
mesmo processo, e, se ambos os recursos houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência do Agravo de Instrumento. 
No mesmo alinhamento, a tese adotada pelo STJ no Tema nº 988 dos recursos repetitivos reafirmou o caráter de urgência do Agravo de 
Instrumento no nosso ordenamento jurídico ao estabelecer que o rol de cabimento definido pelo art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade 
mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do 
julgamento da questão no recurso de Apelação. 
Significa dizer tanto que tem prioridade o julgamento do Agravo de Instrumento pela urgência que este representa por sua própria natureza, 
quanto que não há óbice para que o relator profira, de imediato, decisão no referido recurso quando já há entendimento pacificado no tribunal 
a respeito da matéria nele abordada.
A isso se somam os princípios constitucionais da duração razoável do processo e do acesso à justiça. Ambos funcionam como garantia 
devida ao cidadão, respectivamente, de ter com brevidade a solução jurisdicional do conflito apresentado ao judiciário, bem assim assomar-
se aos poderes da sociedade à busca da prestação do serviço de interesse público (CF, art. 5º, LXXVIII e XXXV).
É consabido que o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo, 
no sentido de assegurar que deva haver por parte dos agentes da justiça o máximo de agilidade possível na condução de seus processos 
judiciais e administrativos, para que a realização da justiça seja feita da melhor e mais célere maneira.
Por sua vez, o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição, ou do acesso à Justiça, definindo 
que a lei não excluirá da apreciação do 
PODER JUDICIÁRIO lesão ou ameaça a direito.
Isso posto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e, dada a urgência da matéria e do instrumento recursal 
em si, bem como o entendimento assente já existente nesta Corte sobre a matéria recursal, decido.
A Agravante, que está assistida pela Defensoria Pública - o que já denota incapacidade financeira, já que o referido órgão não atua nos 
processos em favor de pessoas que possuem condições para recolher custas -, formulou pedido de gratuidade judiciária em virtude da 
precariedade financeira enfrentada nos dias de hoje, apresentando, como comprovação mínima do alegado, seu extrato bancário sem altos 
valores; e CTPS sem anotação de vínculo empregatício.
A documentação apresentada corrobora sua alegação de incapacidade financeira, ainda que momentânea, de suportar os dispêndios do 
dia a dia e, ainda, arcar com as custas processuais, sobretudo em virtude dos preços atualmente praticados no mercado brasileiro, os quais 
têm sobrecarregado a população.
Diante disso, tem-se que, atualmente, quaisquer valores que detenha a Agravante destinam-se a suprir sua subsistência e de sua família, de 
maneira que o custeio de custas processuais prejudicaria tal objetivo, especialmente pelo expressivo aumento do custo de vida provocado 
pela crise econômica que assola o país. 
Nesse sentido, considerando que não há nos autos argumentos ou provas que modifiquem ou retirem a presunção de veracidade do 
alegado, o deferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe, consoante determina o art. 99, §§2º e 3º, CPC/15.
Ressalta-se que as benesses da gratuidade concedida podem ser revertidas no deslinde processual, desde que reste demonstrado que 
não existe ou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do referido benefício, não havendo, 
portanto, efetivos prejuízos.
Assim é a jurisprudência assente do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Min. Rel. Gurgel de Faria, j. 08/02/2021) e o entendimento 
desta Corte sobre o tema, senão vejamos:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Hipossuficiência financeira. Comprovação. Recurso provido.
Havendo elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser deferido 
em sua totalidade.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0810086-13.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 01/03/2021)
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Demonstração da hipossuficiência financeira. Impossibilidade de arcar com as custas. 
Deferimento do benefício. Recurso provido.
1. Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte requerente, impõe-se a concessão da benesse da gratuidade.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802911-65.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 02/02/2021)
Apelação cível. Justiça gratuita. Hipossuficiência demonstrada. Concessão. Recurso provido.
Havendo elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser deferido.
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004377-90.2020.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 18/01/2021)
Agravo de Instrumento. Recolhimento do preparo. Valor elevado. Hipossuficiência financeira demonstrada para o caso concreto. Recurso 
provido.
In casu, a hipossuficiência financeira restou demonstrada considerando a ponderação entre os rendimentos e despesas do agravante, aliado 
ao elevado valor das custas processuais, o que inviabilizaria o acesso à justiça.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0803974-28.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Renato Martins Mimessi, Data de julgamento: 15/01/2021)
Sendo assim, com respaldo no art. 932, VIII, do CPC/15 c/c Súmula nº 568/STJ e art. 123, XIX, do RITJ/RO, dou provimento ao recurso, 
concedendo, portanto, as benesses da gratuidade judiciária à Agravante.
Intime-se.
Sirva a presente decisão como ofício ao Juízo de origem.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 0805213-96.2022.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7008137-93.2019.8.22.0001 - Porto Velho / 3ª Vara Cível
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Advogado: Paulo Eduardo Prado - RO 4881
Embargada: F. Barreto Construções Ltda - ME
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Interpostos em 25/08/2022
Decisão 
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida por esta Corte que deu provimento 
ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo juiz de origem, a fim de deferir a diligência via SISBAJUD, na modalidade 
teimosinha, pelo período de 30 dias.
Em suas razões, alega o banco embargante que houve omissão no acórdão, eis que o pedido constante no agravo era no sentido para que 
fosse determinada “... a expedição de ofício para as operadoras de cartão de crédito VISA, MASTERCARD, REDE e CIELO, bem como para 
as empresas de pagamento MERCADO PAGO, PAG SEGURO, PAYPAL e PICPAY, para que realizem o bloqueio de créditos de valores de 
transações comerciais que sejam de titularidade do executado”, e não para fins de deferimento de diligência pelo SISBAJUD.
Ocorre que, compulsando as razões recursais do agravo de instrumento, coligido ao ID 15997189, verifica-se que a pretensão recursal, 
conforme descrito no item DOS PEDIDOS, era exatamente para que fosse “[...] concedido o bloqueio via SISBAJUD de modo reiterado 
“teimosinha” por 30 dias nas contas bancária da executada [...]”.
Como é cediço, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, 
obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um desses 
vícios e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado.
Na hipótese, o embargante, apesar de suscitar a existência de omissão no acórdão impugnando, traz argumentos que sequer foram 
levantados nas razões do agravo, estando seus embargos totalmente desassociados à matéria discutida nos autos.
Desse modo, por não ter trazido argumentos com o fim de comprovar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 
1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam conhecimento
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 0808151-64.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7055051-16.2022.8.22.0001 - Porto Velho / 4ª Vara Cível
Agravante: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda
Advogado: David Sombra Peixoto - CE16477-A
Agravada: Raquel Fernanda Costa Cardoso
Advogada: Carolina Houlmont Carvalho Rosa de Paula – RO7066
Advogado: Thiago Valim – RO6320
Advogada: Nicole Diane Maltezo Martins – RO7280
Advogado: Frank Junior Auto Martins - RO7273
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 23/08/2022
Despacho Vistos.
O presente recurso foi interposto contra a seguinte decisão (ID 79893234 da origem):
Trata-se de Procedimento Comum Cível proposta por RAQUEL FERNANDA COSTA CARDOSO contra UNIMED DE RONDÔNIA - 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
Alega, em síntese, que é usuária do plano de saúde da requerida desde 2012, inicialmente integrando como plano individual, vindo a migrar 
para o plano de saúde empresarial coletivo atual com abrangência nacional em junho/2021, sem qualquer necessidade de cumprir carência 
em virtude de já ser cliente da requerida há anos. 
Menciona que vinha utilizando os serviços de forma habitual, na medida em que foi diagnosticada em data recente com carcinoma de mama, 
conforme documentação médica anexada aos autos. Conforme relatório médico emitido em 07/07/2022.
Afirma que necessita urgentemente passar por procedimento cirúrgico de reconstrução de mamas, conforme consta em laudo médico.
[...]
Vejo que a parte autora juntou no ID 79643064 pág. 3 a carteirinha do plano de saúde, onde consta que o plano a que está vinculado é a 
Unimed Fortaleza. No entanto, demanda contra a Unimed Rondônia.
Na inicial, a autora informa que é beneficiária dos planos de saúde da Unimed desde 2012 e juntou o contrato inicial de adesão no ID 
79643063 (Unimed Rondônia). Contudo, afirma que fez portabilidade do plano individual para o coletivo, e junta o termo de contratação no 
ID 79643067.
O relatório médico do Dr. Rafael Quaresma CRM DF 18.053 (ID 79643069) consta que a autora é paciente histórica de carcinoma de mama 
CID C50 e que foi submetida a mastectomia bilateral com reconstrução de mama com prótese, mas que este procedimento foi realizado de 
forma irregular e o pós-operatório evoluiu para necrose parcial, o que faz com que necessite de nova reconstrulçai com a troca das próteses 
colocadas, além de correção da deformidade com realização de enxerto.
O médico afirma, ainda, que o procedimento cirúrgico faz parte do tratamento inicial, não podendo ser dissociado dele.
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A autor junta no ID 79643071, o relatório de pagamento do plano de saúde, onde constam que as mensalidades com vencimento em 
05/05/2022 e 05/06/2022 foram pagas com atraso, ambas em 17/06/2022.
Pedido de autorização dos procedimentos nos IDs 79643074 e 79643064. Segundo os pedidos de autorização, o médico responsável pelos 
pedidos foi o médico cirurgião plástico, Dr. Rafael Quaresma de Lima, CRM DF 18.053, cujo procedimento realizar-se-ia no Hospital da Rede 
Dor São Luiz - Unidade Santa Luzia.
Há nos autos, ainda, que a autora teria sido notificada (ID 79643064 pág. 4/5), que seu plano de saúde havia sido cancelado em 13/6/2022, 
mas que haviam débitos abertos que deveriam ser pagos para que a negativação de seu nome fosse levantada.
Nas guias de solicitação do pedido não constam a qual cooperativa foi solicitado o pedido de liberação da cirurgia. Também não há data nos 
pedidos de liberação, tampouco no relatório médico, impossibilitando a verificação de quando o pedido foi realizado, se antes ou depois do 
cancelamento do plano, e se a autora já estava inadimplente quando do pedido, já que, segundo o relatório médico que trouxe aos autos, 
estava inadimplente desde a mensalidade de maio/2022.
Da rescisão contratual por falta de pagamento
A suspensão do plano de saúde por falta de pagamento é uma prática comum entre as operadoras.
Embora seja regulamentada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), muitas vezes o consumidor acaba tendo prejuízo porque 
não foi notificado pela empresa de saúde, o que impossibilita a continuidade de algum tratamento.
A suspensão do plano de saúde por falta de pagamento acontece a partir do momento que o boleto não foi quitado em, pelo menos, 60 dias 
consecutivos ou não, dentro do período de 12 meses. O cliente então deve ser avisado até o 50°(quinquagésimo) dia de inadimplência, 
conforme o art.13 da Lei 9656/98.
Ou seja, se o consumidor dentro do período de 12 meses atrasar o pagamento por 60 (sessenta dias), mesmo que não seja consecutivo, a 
operadora de saúde poderá cancelar o plano, devido o limite de 60 dias.
No entanto, ao completar 50 dias de atraso dentro do período de 12 meses, consecutivos ou não, a operadora de saúde tem o dever de 
notificar o consumidor, para que este tenha a possibilidade de realizar a quitação do débito em até 10 dias.
A notificação pode ser feita por carta, e-mail ou mensagem.
Caso a operadora de saúde não realize a notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência e venha a cancelar o plano de saúde do 
consumidor por falta de pagamento, esta conduta será tida como ilegal.
Assim é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos: 
[...]
No caso dos autos, a autora afirma que não recebeu qualquer notificação de que seu plano de saúde seria suspenso, vindo a ser notificada 
apenas quando este já teria sido cancelado.
Portanto, em que pese os documentos apresentados pela requerida não contenham a data de suas solicitações, entendo presentes os 
requisitos que possibilitam o deferimento da tutela antecipada: perigo na demora e probabilidade do direito.
A probabilidade do direito consiste no contrato de prestação de serviços médico que a autora possui com a Unimed Fortaleza, mesmo que a 
autora tenha se tornado inadimplente durante o período do contrato, a requerida não a notificou da possibilidade de suspensão do contrato, 
além disto, recebeu o pagamento das mensalidades posteriormente, não só as mensalidades de maio e junho que deram causa ao suposto 
cancelamento, como também a mensalidade do mês de julho (ID 79643068), vencida após o suposto cancelamento do contrato, ocorrido 
em 13/06/2022.
Quanto ao perigo de demora, este se compra pelo laudo médico, onde consta que entre outros problemas, a autora apresenta necrose 
parcial, fazendo com que corra sérios riscos de morte.
Além disto, não se aplica ao caso concreto a impossibilidade de tutela pelo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, visto que, ao final 
do processo, restando improcedentes os pedidos iniciais, o requerido poderá requerer o ressarcimento das despesas despendidas no 
cumprimento da tutela antecipada.
Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 
antecipada formulado pela parte autora em face do requerido, a fim de que este reative imediatamente o plano de saúde da autora, bem 
como autorize o procedimento médico solicitado no ID 79643074, com urgência.
Devendo comprovar a reativação do plano de saúde e liberação do procedimento médico, no prazo de 5 dias.
Esclareço a autora que a tutela antecipada não a isenta de realizar o pagamento das mensalidades, devendo fazê-lo dentro do prazo de 
vencimento, sob pena de se sujeitar à aplicação da Lei 9656/98.
Do polo passivo
Em que pese a autora tenha apresentado demanda em face de UNIMED RONDÔNIA, vejo que seu plano de saúde atual corresponde à 
UNIMED FORTALEZA, conforme contrato juntado no ID 79643067 e carteirinha juntada no ID 79643064 pág. 3/5.
Além disto, não há nos autos qualquer documento que comprove que os pedidos de autorização tenham sido solicitados pela Unimed 
Rondônia via portabilidade, principalmente porque segundo as guias apresentadas nos autos, a parte autora pretende realizar a cirurgia na 
Rede Dor São Luiz - Unidade Santa Luzia, localizada em Brasília/DF.
Assim, entendo fica a parte autor intimada para, no prazo de 15 dias, dizer se realmente pretende demandar a ação contra a UNIMED 
RONDÔNIA ou se pretende a retificação do polo passivo para demandar contra a UNIMED FORTALEZA.
Do cumprimento da tutela antecipada
Sem prejuízo do prazo de emenda, determino que a CPE cumpra imediatamente a tutela antecipada e intime tanto a UNIMED RONDÔNIA 
como a UNIMED FORTALEZA para cumprimento.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora sobre o polo passivo da demanda, retornem os autos conclusos para emendas.
Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada. 
Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois não se vislumbra, na hipótese, ao menos em análise perfunctória, a probabilidade de provimento 
do recurso - que é um dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, CPC/15.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, e no prazo de 15 dias, apresentar contraminuta.
Solicitem-se informações do Juízo de origem.
Sirva a presente decisão como ofício ao primeiro grau.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 0807996-61.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7056766-93.2022.8.22.0001 - Porto Velho / 4ª Vara Cível
Agravante: Banco Pan S.A
Advogado: João Vitor Chaves Marques Dias - CE30348
Agravada: Edvania Benício de Brito
Advogada: Camila Cristiane Miranda Lacerda – RO11702
Advogado: Johni Silva Ribeiro - RO7452
Advogada: Pamela Glaciele Vieira da Rocha - RO5353
Relator: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 18/08/2022
DECISÃO Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão (ID 80118802 da origem) que deferiu o pedido de tutela de urgência de 
natureza antecipada formulado pela parte autora em face do banco, a fim de que este último proceda à suspensão imediata dos descontos 
sob quaisquer valores denominados “margem cartão de crédito” na folha de pagamento da autora, referente ao contrato discutido nestes 
autos, sob pena de multa de R$500,00 por dia, até 20 dias, em caso de descumprimento. 
Em suas razões, o Agravante entende que o valor da multa diária arbitrada é excessivo, merecendo minoração. Ainda, aponta que a multa 
deve ser arbitrada por desconto indevido ocorrido, delimitando o valor da multa justamente para evitar a desproporcionalidade.
Aduz que a decisão foi omissa ao não estipular um prazo para cumprimento, e a ausência de prazo para cumprimento de ordem judicial pode 
ensejar a inexigibilidade da multa arbitrada.
Assim, requer o provimento do recurso para que seja reduzida a multa diária arbitrada em caso de descumprimento, além de ser estabelecido 
prazo para cumprimento da ordem judicial de forma específica e de a multa ser arbitrada por desconto indevido, e não por dia. 
Examino.
O Agravo de Instrumento é um recurso cuja urgência de julgamento está atrelada à sua própria natureza, já que se trata de um recurso 
cabível contra decisões interlocutórias, as quais não encerram o processo, mas podem modificar todo o andamento processual e a relação 
entre os litigantes. Não à toa, o art. 946 do CPC/15 prevê que o Agravo de Instrumento deve ser julgado antes da Apelação interposta no 
mesmo processo, e, se ambos os recursos houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência do Agravo de Instrumento. 
No mesmo alinhamento, a tese adotada pelo STJ no Tema nº 988 dos recursos repetitivos reafirmou o caráter de urgência do Agravo de 
Instrumento no nosso ordenamento jurídico ao estabelecer que o rol de cabimento definido pelo art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade 
mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do 
julgamento da questão no recurso de Apelação. 
Significa dizer tanto que tem prioridade o julgamento do Agravo de Instrumento pela urgência que este representa por sua própria natureza, 
quanto que não há óbice para que o relator profira, de imediato, decisão no referido recurso quando já há entendimento pacificado no tribunal 
a respeito da matéria nele abordada.
A isso se somam os princípios constitucionais da duração razoável do processo e do acesso à justiça. Ambos funcionam como garantia 
devida ao cidadão, respectivamente, de ter com brevidade a solução jurisdicional do conflito apresentado ao judiciário, bem assim assomar-
se aos poderes da sociedade à busca da prestação do serviço de interesse público (CF, art. 5º, LXXVIII e XXXV). 
É consabido que o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo, 
no sentido de assegurar que deva haver por parte dos agentes da justiça o máximo de agilidade possível na condução de seus processos 
judiciais e administrativos, para que a realização da justiça seja feita da melhor e mais célere maneira.
De sua vez, o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição, ou do acesso à Justiça, definindo 
que a lei não excluirá da apreciação do 
PODER JUDICIÁRIO lesão ou ameaça a direito.
Isso posto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e, dada a urgência da matéria e do instrumento recursal 
em si, bem como o entendimento assente já existente nesta Corte sobre a matéria recursal, decido.
Considerando que o mérito está sendo analisado já neste momento, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Como é sabido, a multa diária (astreintes) tem por escopo coagir o demandado ao cumprimento da obrigação imposta pela ordem judicial. 
Nesse sentido, em virtude de possuir caráter pedagógico, esta só será aplicada no caso de descumprimento infundado da parte – ou melhor, 
será o eventual resultado da sua própria postura temerária, sobretudo por não haver justificativas que subsidiem a resistência do demandado 
em cumprir a referida ordem.
No mais, tanto o valor arbitrado quanto a periodicidade fixada a título de multa diária por descumprimento da ordem deve coadunar com a 
sua finalidade, sendo razoável e proporcional ante a obrigação imposta.
No caso dos autos, não há descompasso entre a periodicidade fixada e a obrigação imposta ao Agravante, sendo que, apenas caso não 
cumpra a ordem dentro do prazo fixado, é que incidirá, a partir do descumprimento, a multa diária imposta, o que significa dizer que o 
Agravante será multado por dia de descumprimento.
Verifica-se que o cumprimento dessa obrigação possui a mesma complexidade que envolve a promoção dos descontos em si, sendo, 
portanto, plenamente viável para o Agravante, e a comprovação de cumprimento da ordem é de igual facilidade documental, bastando que 
o Agravante junte aos autos a documentação relativa à providência que lhe cabe para promover a suspensão dos descontos. A multa diária, 
portanto, caso seja aplicada, será resultado de sua própria recalcitrância injustificada.
Relativamente ao prazo para cumprimento da ordem judicial, o art. 218, §3º, CPC/15, estabelece que, inexistindo preceito legal ou prazo 
determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte - o que se aplica, portanto, ao presente caso. 
Assim é o entendimento assente desta Corte sobre o tema, senão vejamos:
Agravo de Instrumento. Declaratória de inexistência de débito. Cartão de Crédito. Suspensão de cobranças. Tutela antecipada. Requisitos 
demonstrados. Decisão mantida.
Tratando-se a discussão sobre a existência de débito decorrente de fatura de cartão de crédito que o autor afirma não ter solicitado, é devida 
a concessão da tutela antecipada para impedir, durante a ação em que se discute o montante da dívida, a cobrança e inscrição do nome do 
devedor em cadastros restritivos de crédito, notadamente se a concessão não importa em risco de irreversibilidade da medida. 
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É possível a imposição de multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial, não havendo que se falar em redução do valor 
fixado quando a quantia atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0806311-87.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 24/11/2020)
Agravo de instrumento. Repetição de indébito e indenização. Assistência judiciária gratuita. Hipossuficiência financeira comprovada. 
Antecipação de tutela. Suspensão dos descontos. Recurso provido.
Havendo elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser deferido.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sobretudo diante da discussão da dívida, impõe-
se sua concessão a fim de que os descontos na conta bancária de titularidade da parte autora sejam suspensos.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0806625-33.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 09/11/2020)
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com condenatória. Empréstimo consignado. Desconto. Benefício. Presença dos 
requisitos no art. 300 do CPC. Deferimento da antecipação. Recurso provido.
Ante a possibilidade de eventuais prejuízos de ordem material a consumidora e demonstrando os pressupostos do art. 300 do CPC/2015, 
deverá ser deferida a antecipação de tutela.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0804630-82.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 07/10/2020)
Agravo de Instrumento. Concessão de tutela de urgência antecipada. Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, CPC/15. Multa diária. 
Valor proporcional à obrigação.
A tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito 
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sendo a natureza da ação declaratória negativa, a concessão da tutela 
antecipada se dá de forma preventiva para que se evitem demais prejuízos àquele que afirma não ter contratado o serviço pelo qual está 
sendo cobrado. O valor arbitrado a título de multa diária por descumprimento da ordem deve coadunar com a sua finalidade, sendo razoável 
e proporcional ante a obrigação imposta.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802442-19.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 08/01/2021)
Sendo assim, não merece reforma a decisão agravada, razão pela qual, com respaldo no art. 932, VIII, do CPC/15 c/c Súmula nº 568/STJ e 
art. 123, XIX, do RITJ/RO, nego seguimento ao recurso.
Intime-se.
Sirva a presente decisão como ofício ao Juízo de origem.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, agosto de 2022.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator. 
0808410-59.2022.8.22.0000 - Agravo de Instrumento (202)
Origem: 7021401-17.2018.8.22.0001 – Porto Velho / 10ª Vara Cível
Agravante: David Pinto Castiel
Advogado: David Pinto Castiel (OAB/RO 1363)
Agravada: Carmelita Almeida Barbosa
Advogado: Paulo Rogerio Jose (OAB/RO 383)
Advogado: Genival de Oliveira Souza (OAB/RO 9595)
Agravada: Prime Spe Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Advogada: Sayuri Giovanna Rosas de Souza (OAB/RO 12283)
Advogado: Wendel Rayner Pereira Figueredo (OAB/RO RO 8183)
Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB/AC 2160)
Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB/AC 4711)
Data da Distribuição: 31/08/2022
DESPACHO
Vistos.
Solicite-se as informações do juízo.
Ao mesmo tempo, intime-se os agravados para contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7063127-39.2016.8.22.0001 Recurso Especial e Recurso Extraordinário em Apelação (PJE)
Recorrentes: Edineusa Prestes dos Santos e outros
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha – RO2479
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha – RO1996
Advogado: Jonatas Rocha Sousa – RO7819
Recorrida: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler – RO3861
Advogada: Luciana Sales Nascimento – RO5082
Advogado: Francisco Luís Nanci Fluminhan – RO8011
Advogado: Marcelo Ferreira Campos – RO3250
Relator: DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA 
Interpostos em 02/09/2022
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ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, e dos artigos 203, § 4º c/c 1.030, ambos do CPC, fica a parte recorrida intimada 
para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso especial e ao recurso extraordinário, no prazo legal, via digital.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Rilia Natori
Serviço Especial/CCIVEL-CPE2G

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7006088-38.2017.8.22.0005 Recurso Especial em Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Recorrente: Ismael Tavares Jacone
Advogado: Miguel Ângelo Folador – RO4820
Advogada: Érica Caroline Ferreira Vairich – RO3893
Recorridos: Iduardo Jaconi e outros
Advogado: Suênio Silva Santos – RO6928
Relator: DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interposto em 01/09/08/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, e dos artigos 203, § 4º c/c 1.030, ambos do CPC, ficam as partes recorridas 
intimadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Rilia Natori
Serviço Especial/CCIVEL-CPE2G

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 7051373-32.2018.8.22.0001 Recurso Especial e Recurso Extraordinário em Apelação (PJE)
Recorrentes: Zenaide Monteiro e outros
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha – RO2479
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha – RO1996
Advogada: Mariene Caroline da Costa Maciel – ES37091
Recorrida: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler – RO3861
Advogada: Luciana Sales Nascimento – RO5082
Advogado: Francisco Luís Nanci Fluminhan – RO8011
Advogado: Marcelo Ferreira Campos – RO3250
Relator: DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA 
Interpostos em 02/09/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, e dos artigos 203, § 4º c/c 1.030, ambos do CPC, fica a parte recorrida intimada 
para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso especial e ao recurso extraordinário, no prazo legal, via digital.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Rilia Natori
Serviço Especial/CCIVEL-CPE2G

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: . 0001086-29.2014.8.22.0001 Recurso Especial Em Embargos De Declaração Em Apelação (PJE)
Recorrente: Cláudio Marinho da Silva
Advogada: Claudete Furquim de Sousa – Ro6009
Advogado: Lincoln José Piccoli Duarte – Ro731
Recorrido: Eloisio Antônio da Silva
Advogada: Inês Aparecida Gulak – Ro3512
Recorrida: Maria da Conceição Gomes de Araújo
Recorrido: André Luiz Gomes de Araújo
Relator: DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interposto em 29/08/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, e dos artigos 203, § 4º c/c 1.030, ambos do CPC, ficam as partes recorridas 
intimadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Rilia Natori
Serviço Especial/CCIVEL-CPE2G

Processo: 0807802-61.2022.8.22.0000 - Agravo De Instrumento
Origem: 7013134-48.2021.8.22.0002 – Ariquemes – 1a Vara Cível
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Agravante: Teresinha De Oliveira Dias, Valdivio Pessoa Dias
Advogado: Rafael Burg (OAB/RO 4304)
Agravado: Vaureliza Cirina De Oliveira, Irael Dias De Oliveira
Advogado: Marli Salvagnini (OAB/AM 8050)
Relator: Des. Rowilson Teixeira
Data Distribuição: 12/08/2022
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIVIO PESSOA DIAS e TEREZINHA DE OLIVEIRA DIAS em face de decisão proferida 
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Ariquemes nos autos da ação de reintegração de posse nº 7013134-48.2021.8.22.0002, proposta por Irael 
Dias de Oliveira e Vaureliza Cirina de Oliveira.
A decisão agravada designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2022 e indeferiu o pedido dos agravantes de especificação 
de outras provas diferentes das carreadas aos autos, ao fundamento de que foram inertes quando anteriormente intimados para tanto.
Os agravantes requerem que seja conhecido e provido o agravo de instrumento para reformar o despacho saneador e, via de consequência, 
lhes seja oportunizado prazo para requererem produção de novas provas.
Em consulta aos autos de origem, foi constatado que, em sede de juízo de retratação, houve a revogação da decisão decisão saneadora 
que havia declarado prejudicado o direito dos agravantes à produção de provas. Com efeito:
“Ante a notícia de interposição de recurso de Agravo de Instrumento pelos réus Valdivio e Terezinha, processado sob n. 0807802-
61.2022.8.22.0000, faço uso do JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REVOGO EM PARTE A DECISÃO SANEADORA DE ID 79200083, PARA 
EXCLUIR O ITEM “5”, que declarou prejudicado o direito dos embargantes à produção de outras provas, segundo os seguintes fundamentos 
que passo a expôr.
1.1- Melhor compulsando os autos, verifico que a intimação para especificação de provas de ID 76617165, de fato, constou em seu teor 
apenas a intimação da parte autora para manifestação em especificação de provas, razão pela qual a sua manifestação para tal ato não 
resta atingida pela preclusão, fazendo jus à restituição do prazo para manifestação acerca da especificação de provas. Registro que os 
demais réus, apesar de não intimados, exerceram o direito à especificação de provas, apresentando suas respectivas manifestações, já 
analisadas em decisão saneadora.
1.2- Via de consequência, FICA PREJUDICADA a realização da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o dia 23/08/2022 às 11:45h.
1.3- Intimadas as partes, na pessoa de seus patronos, acerca do cancelamento da audiência de instrução designada, devendo os mesmos 
providenciarem a devida comunicação às suas testemunhas.
2- Em prosseguimento ao feito, ficam os réus Valdivio e Terezinha intimados, na pessoa de seu patrono, a especificar as provas que 
pretendem produzir, em 05 dias.” (Id 80855662 - autos de origem) gn
Assim, o presente agravo perdeu a razão de ser, porquanto os agravantes não mais possuem interesse no julgamento do recurso, restando 
prejudicada sua análise, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC.
Desta forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.018, §1º, ambos do CPC.
Dê-se ciência ao Juiz da causa.
Intime-se.
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator

2ª CÂMARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7029021-75.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7029021-75.2021.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante : Sinara Andreia de Carvalho da Silva
Advogado : Arlindo Correia de Melo Neto (OAB/RO 11082)
Advogado : Zuldas Veiga da Costa Filho (OAB/RO 7295)
Apelada : Benchimol Irmão & Cia Ltda.
Advogado : Leonardo Andrade Aragão (OAB/AM 7729)
Apelada : Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
Advogado : Rafael Good God Chelotti (OAB/MG 139387)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 14/12/2021
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Vício oculto. Observância da vida útil do produto. Dano material. 
Devolução do valor pago. Teoria do desvio produtivo. Não aplicação. Dano moral não reconhecido. Recurso parcialmente provido. 
Tratando-se de produto durável, verificado o vício, o fornecedor responde de forma objetiva, porque, mesmo que o aparelho seja adquirido 
com defeito, depreende-se que seja algo sanável, que permita ao consumidor corrigir rapidamente para usufruir do bem nos moldes 
esperados, o que não ocorreu no presente caso, devendo a loja ser condenada a restituir a quantia paga, monetariamente atualizada e 
acrescida de juros.
Em que pese os Tribunais estarem aplicando a teoria do desvio produtivo de forma explicita, esta não se aplica ao caso em comento, uma 
vez que a consumidora de qualquer modo dispenderia do seu tempo, mesmo que para sanar um vício mais simples, em razão das condições 
sob as quais adquiriu o bem.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7069463-83.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7069463-83.2021.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/RO 8768)
Apelado : Alonso Pereira Duarte
Advogado : Geisebel Erecilda Marcolan (OAB/RO 3956)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 29/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Energia elétrica. Recuperação de consumo. Cálculo. Metodologia de cálculo. 
Suspensão do serviço. Dano moral. Valor.
É ilegítima a cobrança de fatura de energia elétrica em recuperação de consumo quando não utilizada a metodologia de cálculo de acordo 
com a Resolução da Aneel para apuração do valor cobrado.
Mantém-se o valor do dano moral quando fixados com razoabilidade e proporcionalidade, bem ainda em atenção aos parâmetros utilizados 
por esta Corte em casos análogos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7000892-45.2021.8.22.0006 Apelação (PJE)
Origem: 7000892-45.2021.8.22.0006-Presidente Médici / Vara Única
Apelante : Banco BMG S/A
Advogado : Fernando Moreira Drummond Teixeira (OAB/RO 12128)
Apelada : Maria Antônia de Oliveira
Advogada : Sônia Ercilia Thomazini Balau (OAB/RO 3850)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 16/05/2022
Retribuído por Prevenção em 23/05/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação Declaratória. Cartão de Crédito Consignado. Perícia Grafotécnica. Assinatura inautêntica. Benefício Previdenciário. 
Desconto indevido. Falha na prestação de serviços. Repetição indébita. 
Demonstrada a inexistência da relação jurídica através de perícia grafotécnica que concluiu ser inautêntica a assinatura do consumidor no 
documento de adesão, a instituição bancária deve arcar com os ônus decorrentes da falha na prestação de serviços.
Não comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, a devolução das quantias descontadas em benefício previdenciário é medida 
que se impõe, permitindo-se a compensação de eventuais valores depositados em favor da parte autora.
O Superior Tribunal de Justiça em nova orientação jurisprudencial entendeu que em relação aos indébitos ligados ao consumidor, de natureza 
contratual e não pública – não decorrente de prestação de serviço público – é cabível a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 
42 do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (Inteligência do EREsp 1.413.542/RS).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7002409-17.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7002409-17.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara Única
Apelante : Washinton Luiz
Advogado : Robson Antônio dos Santos Machado (OAB/RO 7353)
Apelado : Banco Bradesco S/A
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 10/02/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação indenizatória. Depósito em dinheiro. Falha na prestação de serviço. Cheque devolvido. Dano moral configurado. 
Recurso parcialmente provido.
Comprovado que os depósitos em dinheiro feitos pela parte autora para cobrir o cheque emitido não ingressou imediatamente em sua conta 
bancária tal como deveria ocorrer, resta comprovada a ocorrência de prestação defeituosa do serviço, possuindo, por si só, o efeito de fazer 
presumir a ocorrência do dano moral, sendo despicienda a sua efetiva comprovação.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7008266-46.2020.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7008266-46.2020.8.22.0007-Cacoal / 4ª Vara Cível
Apelante : Portela Ochiai Comércio de Veículos Ltda.
Advogado : Walter Airam Naimaier Duarte Júnior (OAB/RO 1111)
Apelada : Ford Motor Company Brasil Ltda.
Advogado : Celso de Faria Monteiro (OAB/RO 7312)
Apelada : Ana Paula dos Santos Oliveira
Advogado : Ana Paula dos Santos Oliveira (OAB/RO 9447)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 13/04/2022
“PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Ação de reparação de danos morais e materiais. Ilegitimidade passiva. Afastada. Direito do consumidor. Defeitos em veículo 
0 km. Impossibilidade de utilização do bem. Defeito no produto. Indenização por dano moral devida. Reduzido valor da condenação. Recurso 
parcialmente provido.
É cabível indenização por dano moral, quando o defeito apresentado em veículo novo excede o razoável, obrigando o consumidor a retornar 
à concessionária por diversas vezes para reparo.
Para a fixação do dano moral deve-se operar com moderação, considerando a extensão dos danos, orientando-se o juiz pelos critérios 
sugeridos na doutrina e na jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, operando-se a sua redução 
quando exorbitante para o caso concreto. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7016486-51.2020.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7016486-51.2020.8.22.0001-Porto Velho / 10ª Vara Cível
Apelante : Banco Pan S/A
Advogado : João Vitor Chaves Marques Dias (OAB/RO 11233)
Apelado : Ricardo Gomes de Araújo Pereira
Advogado : Hugo Madureira Regueira (OAB/PE 39278)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 16/05/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Obrigação de fazer. Empréstimo consignado. Perícia Grafotécnica. Assinatura inautêntica. Benefício Previdenciário. 
Desconto indevido. Dano moral. Configurado. 
Demonstrada a inexistência da relação jurídica através de perícia grafotécnica que concluiu ser inautêntica a assinatura do consumidor 
no documento de adesão, a instituição bancária deve arcar com os ônus decorrentes da falha na prestação de serviços, cujos transtornos 
causados transpassam o simples aborrecimento. 
Não comprovada a contratação do empréstimo, a devolução das quantias descontadas em benefício previdenciário é medida que se impõe, 
permitindo-se a compensação de eventuais valores depositados em favor da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7002018-21.2021.8.22.0010 Apelação (PJE)
Origem: 7002018-21.2021.8.22.0010-Rolim de Moura / 1ª Vara Cível
Apelante : V. da S. dos A. representado por Q. da S. dos A.
Advogada : Adriana Bezerra dos Santos (OAB/RO 5822)
Apelada : Unimed Ji-Paraná Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado : Christian Fernandes Rabelo (OAB/RO 333-B)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 02/03/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Sessões de Fonoterapia. Município do 
beneficiário. Menor de idade. Limitação atendimento. Abusividade. Dano moral configurado.
Revela abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que nega atendimento no domicílio de residência de 
beneficiários que não tem profissional credenciado na rede do plano de saúde.
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Configurada a falha na prestação do serviço caracteriza-se a responsabilidade civil de reparação dos danos morais, especialmente quando 
demonstrado que o menor não conseguiu atendimento na forma requerida.
Para a fixação da indenização por danos morais, o juiz deve levar em consideração a extensão dos danos, orientando-se pelos critérios 
sugeridos na doutrina e na jurisprudência e com razoabilidade valer-se de sua experiência e do bom senso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7007013-86.2021.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7007013-86.2021.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Apelante : Perpera Surui
Advogado : Alex Fernandes da Silva (OAB/RO 11562)
Apelado : Banco Agibank S/A
Advogado : César Volmir de Barcelos Fraga (OAB/RS 29402)
Advogado : Wilson Belchior (OAB/RO 6484)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 03/03/2022
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA 
Apelação cível. Declaratória de inexigibilidade de contrato. Contrato de empréstimo celebrado com pessoa não alfabetizada. Negativa de 
contratação. Contrato assinado a rogo com duas testemunhas. Recebimento de valores. Descontos em benefício previdenciário devidos. 
Conversão da modalidade contratada. Impossibilidade. Recurso não provido.
Estando o contrato de empréstimo assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, não há que se falar em inexistência de relação 
jurídica, tampouco em responsabilidade civil da instituição financeira, visto que agiu no exercício regular de direito ao realizar os descontos 
em benefício previdenciário da autora. 
Inexistindo vícios na contratação, impõe-se a manutenção da modalidade de contrato celebrada entre as partes, em observância ao princípio 
do pacta sunt servanda.
A contratação de empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor não faz presumir os danos morais, ainda que exista 
desconto em seu benefício previdenciário, visto que este já tinha a intenção de dispor de parte de seus rendimentos. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7015942-26.2021.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7015942-26.2021.8.22.0002-Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante : Anézio Vaz Filho
Advogada : Lidiane Sayuri Vaz Kubotani Pivatto (OAB/RO 8815)
Advogado : Aluísio Gonçalves de Santiago Júnior (OAB/RO 4727)
Apelada : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 21/06/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Indenizatória. Suspensão indevida do fornecimento de energia e inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral. Valor.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou 
elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser majorado quando o caso assim permitir.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
0802945-69.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 700930-32.2022.8.22.0003-Jaru / 1ª Vara Cível
Agravante : M. D. da S.
Advogado : Maxmiliano Prenszler Costa (OAB/RO 5723)
Advogada : Diciane Amaral Gomes (OAB/RO 10819)
Agravada : S. F. de O.
Advogado : João Duarte Moreira (OAB/RO 5266)
Relator : DES. TORRES FERREIRA
Distribuído por Sorteio em 01/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
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EMENTA
Agravo de instrumento. Tutela Provisória. Ação de alimentos. Binômio necessidade/possibilidade. Percentual. Proporcionalidade do binômio 
necessidade e capacidade. Observado. 
Quando a verba alimentícia fixada em decisão mostra-se adequada à proporcionalidade do binômio necessidade/possibilidade, impõe-se a 
manutenção do percentual fixado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
0800696-48.2022.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7032429-11.2020.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargante: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD
Advogado : Ânderson Felipe Reusing Bauer (OAB/RO 5530)
Embargado : Condomínio Residencial Amarilis
Advogado : Jackson Chediak (OAB/RO 5000)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Interpostos em 30/06/2022
“EMBARGOS REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Rediscussão. Impossibilidade. Rejeitados.
A possibilidade de provimento do recurso de embargos de declaração cinge-se às hipóteses previstas taxativamente no art. 1.022 do Novo 
CPC. Assim a sua finalidade é de esclarecer o julgado, sem lhe modificar a sua substância, pois não se trata de novo julgamento, mas 
apenas complementação da decisão anteriormente proferida.
Inexiste contradição no julgado quando na realidade o embargante busca obter a rediscussão da questão e procedência dos seus pedidos, 
o que é impossível em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7025562-65.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7025562-65.2021.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara de Família
Apelante : T. dos S. T.
Advogada : Déborah Ingrid Matoso Ribas Nonato (OAB/RO 5458)
Apelada : A. V. C. representada por A. Z. de S. C.
Defensor(a) Público(a): Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator : DES. TORRES FERREIRA
Distribuído por Sorteio em 28/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação Cível. Revisão de Alimentos. Binômio necessidade e possibilidade.
Mantém-se a pensão alimentícia revisada, cujo arbitramento se deu de forma razoável e proporcional entre as necessidades da alimentada 
e compatível com as possibilidades do alimentante.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
0804305-39.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7007050-27.2018.8.22.0005-Ji-Paraná / 2ª Vara Cível
Agravante : Hilgert & Cia Ltda.
Advogado : Murilo Ferreira de Oliveira (OAB/RO 9237)
Agravada : Oliveira Agropecuária Ltda. - ME
Advogado : Belmiro Rogério Duarte Bermudes Neto (OAB/RO 5890)
Agravado : Cisero José Bonfim de Oliveira
Agravada : Regiane Almeida de Assunção
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 06/05/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença incidental. Terceiro estranho aos autos. Ausência de título e sentença.
A pretensão da parte exequente de instaurar cumprimento de sentença incidental em face de terceiro sob a alegação de que sua inércia ao 
cumprimento da determinação judicial de prestar informações lhe causou prejuízo ensejando obrigação não possui embasamento legal e 
tampouco jurisprudencial ante a ausência de sentença e do título. 
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7023454-73.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7023454-73.2015.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Embargantes: Nilson Santos e outra
Advogado : Daniel Gago de Souza (OAB/RO 4155)
Advogado : Fabrício dos Santos Fernandes (OAB/RO 1940)
Advogado : Ernande da Silva Segismundo (OAB/RO 532)
Embargado : Banco Bradesco S/A
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Relator : JUIZ CONVOCADO ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO
Suspeito : Des. Alexandre Miguel
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Interpostos em 22/04/2022
“EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Embargos de Declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. 
A via estreita dos embargos de declaração não é compatível com o objetivo de rediscutir a matéria já devidamente analisada, notadamente 
se a fundamentação apresentada mostra-se clara e suficiente para conduzir a uma conclusão lógica acerca do resultado.
Não configura omissão a ausência de análise pormenorizada e expressa menção de todas as questões levantadas pelas partes, quando o 
julgador já tenha encontrado motivo suficiente para a formação de seu convencimento.
Embargos não acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0244623-67.2009.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 0244623-67.2009.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Embargante : Venâncio Pereira
Advogado : Reynaldo Diniz Pereira Neto (OAB/RO 4180)
Embargados : Dorvalino Netto Borges e outros
Advogado : Odair Martini (OAB/RO 30-B)
Advogado : Welser Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Advogado : Jacimar Pereira Rigolon (OAB/RO 1740)
Advogado : Alexandre Camargo (OAB/RO 704)
Advogado : Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40)
Advogado : Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Embargado : Jorge Luiz Capellari
Advogado : Renato Capelari (OAB/GO 16654)
Relator : JUIZ CONVOCADO ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO
Suspeito : Des. Alexandre Miguel
Impedido : Rowilson Teixeira
Interpostos em 11/04/2022
“EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Embargos de declaração. Acórdão. Apelação cível. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. 
1. Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o 
que não restou demonstrado na hipótese. 
2. O inconformismo com os termos da decisão colegiada deve ser externado em recurso próprio, que não se confunde com a estreita via 
dos embargos.
3. Embargos não acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7001479-13.2020.8.22.0003 Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7001479-13.2020.8.22.0003-Jaru / 1ª Vara Cível
Embargante : Jailson Miranda
Advogado : Thiago Henrique Barbosa (OAB/RO 9583)
Advogado : Éder Miguel Caram (OAB/RO 5368)
Advogada : Karina Faccioli Caram (OAB/RO 3460)
Embargada : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
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Advogado : George Ottávio Brasilino Olegário (OAB/RO 11666)
Relator : JUIZ CONVOCADO ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO
Interpostos em 25/04/2022
“EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de Declaração. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Prequestionamento. 
Diante da inexistência de vícios a serem sanados, deve ser negado provimento aos embargos de declaração que visam rediscutir matéria 
já apreciada e decidida.
De acordo com a legislação processual vigente, ainda que rejeitados os embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os 
elementos que a parte embargante suscitou, para fins de prequestionamento.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7026230-75.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7026230-75.2017.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante : Gina Carla Marques Bispo
Advogado : Denizia Santos Lima da Rocha (OAB/RO 1931)
Advogado : Marcus Vinícius Santos Rocha (OAB/RO 7583)
Apelada : Fabiana Oliveira Mendes Botelho
Advogado : Sérgio Fernando César (OAB/RO 7449)
Advogada : Natiane Carvalho de Bonfim (OAB/RO 6933)
Advogado : Mario Lacerda Neto (OAB/RO 7448)
Advogada : Maiele Rogo Mascaro (OAB/RO 5122)
Advogado : Denis Augusto Monteiro Lopes (OAB/RO 2433)
Advogado : Denvonildo de Jesus Santana (OAB/RO 8197)
Advogado : Matheus Henrique Daltilba Zirondi (OAB/RO 10639)
Relator : DES. KIYOCHI MORI 
Distribuído por Sorteio em 16/05/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Gratuidade da justiça. Deferida em primeira instância. Condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Suspensão da 
exigibilidade.
Deferida a gratuidade da justiça em primeira instância e inexistindo indeferimento expresso e fundamentado do pleito, não há que se falar 
em revogação tácita da benesse e, por consequência, da suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7000187-50.2021.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7000187-50.2021.8.22.0005-Ji-Paraná / 1ª Vara Cível
Embargante : William César Machado da Silva
Advogado : Dário Alves Moreira (OAB/RO 2092)
Embargada : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 7828)
Relator : JUIZ CONVOCADO ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO 
Interpostos em: 10/12/2021
“EMBARGOS PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Embargos de declaração. Reforma parcial da decisão. Omissão. Honorários advocatícios. Acolhidos.
Constatada omissão no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, acolhem-se os embargos de declaração para o 
necessário esclarecimento da decisão, sem contudo, imprimir-lhe efeito modificativo.

Processo: 0812230-23.2021.8.22.0000 Agravo De Instrumento (PJe)
Origem: 7069937-54.2021.8.22.0001 Porto Velho - 3ª Vara Cível
AGRAVANTE: FAZENDA RIO MADEIRA S/A - FARM
Advogada: VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO (OAB/RO 1528)
Advogado: JOSE CRISTIANO PINHEIRO (OAB/RO 1529)
AGRAVADO: MAURO DE CARVALHO
Relator: Des. Torres Ferreira
Distribuído por Sorteio em 17/12/2021
Despacho 
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante se manifeste quanto a liminar deferida, indicando se houve ou não seu cumprimento.
Intime-se. Cumpra-se.
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Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificando, volvam conclusos para deliberações.
Porto Velho/RO, dada de protocolo no sistema.
Desembargador Torres Ferreira
Relator

Processo: 0806201-20.2022.8.22.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Origem: 7031841-67.2021.8.22.0001/Porto Velho - 2ª Vara Cível
Agravante: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA23763
Agravado: GABRIEL REVEILEAU MAGAGNIN
Advogada: ELIANE FERREIRA DA SILVA - RO9183
Advogada(o): DINAIR APARECIDA DA SILVA - RO6736-A
Relator: TORRES FERREIRA 
Data distribuição: 30/06/2022 20:35:28
Decisão 
Vistos.
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de 
Porto Velho, nos autos da ação de nulidade de cláusula contratual com declaratória de inexistência de débito e danos morais c/c tutela de 
urgência n. 7031841-67.2021.8.22.0001. 
Combate a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o agravante suspenda a cobrança 
do débito referente ao contrato de confissão de dívida de ID n. 59098031 e 59299325 no valor de R$ 42.500,00, e que tenha vencido após 
o mês subsequente a colação da demandante, em 10/02/2021, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora dos cadastros de 
inadimplentes, pelo débito supracitado, sob pena de multa de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento.
Nas razões do recurso, assevera que a colação antecipada do agravado não criou a anistia das parcelas ou valores vincendos oriundos 
de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, sendo totalmente descabida qualquer interpretação de que 
o adiantamento da formatura, para que haja mais profissionais no mercado, significaria proibição de cobrança/perdão de mensalidades 
vincendas que seriam devidas.
Afirma que o agravado livremente aderiu à proposta de antecipação de colação de grau para o combate à pandemia sem abatimento 
proporcional do valor do semestre iniciado.
Sustenta que não há a probabilidade do direito da parte agravada, nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos 
essenciais para o deferimento da antecipação dos efeitos de tutela.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a 
antecipação de tutela requerida pelo agravado, pois ausentes os requisitos para a sua concessão.
É, em suma, o relatório.
Decido.
A atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento só se dará em situações que possam resultar em dano grave, de difícil ou 
impossível reparação, e restar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.
Em uma análise perfunctória, típica desta fase, o risco e dano irreparável para a parte agravante, não restaram evidenciados nos autos.
Também inexiste irreversibilidade, pois, caso considerada devida a cobrança, o agravante poderá retomá-la. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
A parte agravada deverá, caso queira, oferecer contrarrazões, no prazo do art. 1.019, II, do CPC/2015, facultada ainda a juntada de 
documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.
Notifique-se o juízo a quo acerca da presente decisão e, caso queira, apresentar informações, servindo a presente como ofício.
Após, retornem os autos conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
Porto Velho/RO, data de assinatura no sistema.
Desembargador Torres Ferreira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: 17/08/2022 – por videoconferência
7021003-02.2020.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJE) (QUORÚM QUALIFICADO)
Origem: 7021003-02.2020.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Embargante : Ameron - Assistência Médica Rondônia S/A
Advogado : Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4315)
Advogado : Jônatas Joel Moretes Silvestre (OAB/RO 10021)
Advogada : Marília Guimarães Bezerra (OAB/RO 10903)
Embargado : D. L. de S. S. representado por I. G. de S. S.
Advogada : Ivanilce Gomes de Sousa Saldanha (OAB/RO 7263)
Relator : JUIZ CONVOCADO ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO
Interpostos em 25/05/2022
“EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. Vedação legal. 
Os embargos de declaração não se prestam a obter a revisão do julgado. Ausente no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade 
ou contradição e tendo a matéria sido devidamente enfrentada, o improvimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.
Embargos não acolhidos.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7001887-15.2017.8.22.0001 Agravo em Apelação (PJE)
Origem: 7001887-15.2017.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Agravante : Maria Alice Nunes das Neves
Advogado : Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Advogada : Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Agravada : Santo Antônio Energia S/A
Advogado : Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado : Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada : Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Relator : DES. TORRES FERREIRA
Interposto em 30/05/2022
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo Interno. Exame monocrático do agravo de instrumento. Matéria sedimentada. Possibilidade. Prescrição intercorrente. Afastamento. 
Pode o relator, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, em 
observância ao princípio da segurança jurídica.
O termo inicial do prazo prescricional intercorrente conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo, de tal modo que, havendo 
manifestação do exequente antes do transcurso do prazo prescricional, não há se falar em prescrição.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
0012734-06.2014.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0012734-06.2014.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Apelante : Santo Antônio Energia S/A
Advogado : Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado : Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Apelados : Raimundo Vagner Ramos Rabelo e outra
Advogada : Cíntia Bárbara Paganotto Rodrigues (OAB/RO 3798)
Relator : DES. TORRES FERREIRA
Distribuído por Sorteio em 06/08/2021
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA 
Apelação cível. Usina hidrelétrica. Cheia. São Sebastião. Danos materiais e morais. Ausência de Nexo de causalidade. Responsabilidade 
inexistente. Indenização afastada. 
Demonstrado que o alagamento decorrente de enchente fora ocasionado por fenômeno natural, impõe-se reconhecer a ausência de nexo 
de causalidade entre os danos sofridos pelos moradores da região afetada e o empreendimento relativo à construção da Usina Hidrelétrica 
de Santo Antônio, de modo que incabível a responsabilização civil da empresa para fins de reparação.
Recurso provido. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: 17/08/2022 – por videoconferência
7000241-83.2021.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 7000241-83.2021.8.22.0015-Guajará-Mirim / 1ª Vara Cível
Apelante : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
Apelado : Antônio Santiago Gomes
Advogado : Luan Icaom de Almeida Amaral (OAB/RO 7651)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 28/06/2022
EMENTA
Apelação cível. DPVAT. Inadimplência no pagamento do prêmio. Seguro obrigatório. Irrelevância. 
A eventual inadimplência do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme a Súmula 257 
do STJ.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7048834-88.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7048834-88.2021.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 7828)
Apelado : Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
Advogado : Cássio Ramos Haanwinckel (OAB/RJ 105688)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 15/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação regressiva. Dano material. Responsabilidade objetiva. Oscilações de energia. Prova técnica. Empresa especializada. 
Nexo causal comprovado. Dever de indenizar.
A responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva.
Comprovados os danos elétricos e o nexo causal decorrente de oscilação de energia e descarga elétrica, mediante apresentação de 
laudos idôneos produzidos pelo beneficiário/segurado, contra os quais a concessionária não apresentou nenhuma prova em contrário, fica 
incontroverso o dever de indenizar. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7005717-42.2020.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 7005717-42.2020.8.22.0014-Vilhena / 1ª Vara Cível
Apelante : Telefônica Brasil S/A
Advogada : Barthira Spagnollo Acosta (OAB/RS 90925)
Advogado : Felipe Esbroglio de Barros Lima (OAB/RO 11235)
Apelada : Tiussi Clínica Dermatológica Ltda.
Advogado : Lenoir Rubens Marcon (OAB/RO 146)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 22/06/2022
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ofensa ao princídio da dialeticidade. Não ocorrência. Ação declaratória de inexistência de débito. Contrato firmado por filial. 
Cobrança da empresa sucessora. Possibilidade. Telas sistêmicas. Prova corroborada com outros elementos do processo. Recurso provido.
Tendo a recorrente impugnado a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, trazendo elementos que apontam em sentindo 
contrário, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
Segundo jurisprudência do STJ, havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresarial 
por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência – por videoconferência
7016894-76.2019.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJE) (QUORÚM QUALIFICADO)
Origem: 7016894-76.2019.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Embargante : Raimunda Gomes Xavier
Advogado : Lourival Goedert (OAB/RO 2371)
Embargado : Edson Silva Moreira
Advogado : Robson Vieira Lebkuchen (OAB/RO 4545)
Advogada : Flávia Fernanda da Silva Martins (OAB/RO 9550)
Relator : JUIZ CONVOCADO ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO
Interpostos em 25/05/2021
“EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Rediscussão. Via inadequada. Prequestionamento.
Rejeitam-se os embargos de declaração que não demonstram efetiva omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a buscar a 
rediscussão da matéria, pois o seu provimento condiciona-se à existência efetiva desses defeitos.
De acordo com o Código de Processo Civil, ainda que rejeitados os embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os 
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7005885-78.2019.8.22.0014 Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7005885-78.2019.8.22.0014-Vilhena / 2ª Vara Cível
Embargante : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul
Advogada : Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562)
Advogada : Sílvia Simone Tessaro (OAB/RO 6794)
Embargado : Espólio de Maurício Carlos Corrêa representado por Anastácia Proença Corrêa
Advogada : Mara Lígia Corrêa (OAB/SP 127510)
Advogada : Mônica Felipe Assmann Beneli (OAB/SP 233204)
Relator : JUIZ CONVOCADO ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO
Interpostos em 22/04/2022
“EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração. Vícios inexistentes. Rediscussão do mérito. Via inadequada.
A possibilidade de provimento do recurso de embargos de declaração cinge-se às hipóteses previstas taxativamente no art. 1.022 do Novo 
CPC. Assim, a sua finalidade é de esclarecer o julgado, sem lhe modificar a sua substância, pois não se trata de novo julgamento, mas 
apenas complementação da decisão anteriormente proferida.
Embargos não acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7037414-86.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7037414-86.2021.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875-A)
Apelada : Andreia Danúbia Gonçalves Máximo Gomes
Advogado : Carlos Vitor de Oliveira Cardoso da Silva (OAB/RO 11001)
Advogada : Karoline Costa Monteiro Akl (OAB/RO 3905)
Advogada : Brenda Carneiro Vasconcelos (OAB/RO 9302)
Advogado : Castiel Ferreira de Paula (OAB/RO 8063)
Advogada : Aline Costa Monteiro Origa (OAB/RO 2580)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 24/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Relação de consumo. 
Efeito suspensivo do recurso. Negado. Impugnação à concessão da gratuidade. Ilegitimidade passiva. Incompetência da justiça estadual. 
Não caracterizada. Preliminares rejeitadas. Cobrança antecipada. Crédito estudantil. Ato ilegítimo. Repetição do indébito. Forma dobrada. 
Manutenção. Dano moral. Configuração.
Não se concede o efeito suspensivo vindicado em preliminar das razões recursais por inobservância dos mandamentos legais, bem como 
por se mostrar contraproducente, pois, nesse momento, o recurso interposto está apto à análise do julgador.
É parte legítima para figurar no polo passivo a instituição financeira com competência para gerenciar formalização da contratação de 
empréstimo, subsidiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil – FNDE.
A justiça estadual é competente para julgar ação indenizatória que busca a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 
morais decorrentes da negativação supostamente indevida, referente ao contrato de empréstimo estudantil, se este não discute a formação 
contratual, mas tão somente a sua execução.
Na impugnação à gratuidade judiciária, o ônus de comprovar que a parte impugnada tem condições financeiras de arcar com as custas e 
despesas processuais é do impugnante.
A cobrança antecipada da amortização do empréstimo estudantil, sem o respaldo contratual, é falha na prestação de serviços do banco.
Na repetição de indébito, salvo em hipótese de engano justificável, a devolução de valores se dá de forma dúplice, conforme dispõe o 
parágrafo único do art. 42 do CDC.
Mantém-se o valor fixado a título de danos morais por ser razoável e proporcional à extensão do dano.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7000463-57.2021.8.22.0013 Apelação (PJE)
Origem: 7000463-57.2021.8.22.0013-Cerejeiras / 1ª Vara Genérica
Apelante : Vaccari Automóveis Ltda. - EPP
Advogada : Danyelli Vaccari Pagnoncelli (OAB/RO 9450)
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Apelado : Lourival Felisberto
Advogado : Márcio de Paula Holanda (OAB/RO 6357)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 29/06/2022
“RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Recurso provido.
Havendo controvérsia sobre a realização do negócio jurídico que originou o contrato, base da execução, bem como o motivo pelo qual 
houve a rescisão, salutar que esta seja resolvida mediante a oitiva de testemunhas, não se admitindo o julgamento antecipado sem os 
esclarecimentos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
0800473-95.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7003333-55.2019.8.22.0010-Rolim de Moura / 1ª Vara Cível
Agravante : Associação dos Aposentados e Pensionistas de Rolim de Moura - AAPRM
Advogada : Neirelene da Silva Azevedo (OAB/RO 6119)
Advogado : Márcio Antônio Pereira (OAB/RO 1615)
Agravado : Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 27/01/2022
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Alegações de cumprimento integral 
da obrigação. Ausência de provas. Excesso de execução. Hipótese que atrai embargos à execução. Recurso desprovido.
A decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a 
interposição de outro recurso.
A exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, desde que 
desnecessária a dilação probatória.
Para se verificar o excesso de execução, a hipótese atrai o manejo de embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7004770-56.2022.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7004770-56.2022.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelante : Banco Itaucard S/A
Advogado : José Carlos Skrzyszowski Júnior (OAB/RO 5402)
Apelado : David Camisqui
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 29/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Citação. Ausência. Extinção do processo. Pressuposto de constituição e desenvolvimento 
válido e regular do processo. Intimação pessoal. Desnecessidade. Recurso desprovido
A ausência de citação é causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que prescinde de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7010027-84.2021.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7010027-84.2021.8.22.0005-Ji-Paraná / 4ª Vara Cível
Apelante : Washington Pereira Martins
Advogada : Juliana Sleiman Murdiga (OAB/SP 300114)
Apelado : Banco Votorantim S/A
Advogado : Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 14/07/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
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EMENTA
Apelação cível. Revisional de contrato bancário. Tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista. Legalidade. Juros compensatórios. Acima 
de 12% a.m. Possibilidade.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem não se mostra abusiva, quando se tratar de financiamento de veículo usado, em que é necessária 
a avaliação por terceiros.
Mostra-se legal a contratação de seguro proteção financeira/prestamista quando há prova de que a contratação se deu em contrato separado, 
por seguradora que não pertence ao grupo econômico do agente financeiro e o contrato foi devidamente firmado pelo consumidor.
Segundo o STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo certo que, na 
esteira dos precedentes desta Corte, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade apta 
a possibilitar a revisão das taxas contratadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7050169-84.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7050169-84.2017.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelante : Tangará Logística & Transportes Ltda.
Advogado : Maykon Douglas Moreira Piacentini (OAB/RO 9463)
Advogado : Charles Baccan Júnior (OAB/RO 2823)
Advogada : Lise Helene Vitorino (OAB/RO 2101)
Apelados : Diovani Pillon e outros
Advogado : Antônio Fraccaro (OAB/RO 1941)
Apelados : Associação Nacional dos Caminhoneiros - ANC e outro
Advogada : Gislaine Cristina Ferreira (OAB/SP 409782)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 17/05/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Obrigação de fazer. Desembarque de mercadoria. Período de retardo após autorização de desembarque pelo porto 
graneleiro. Pagamento de diárias de sobre-estadia até a data da liberação.
O proprietário da carga deve arcar com o pagamento de diárias, ante o atraso no desembarque de carga, decorrente de atraso operacional 
do porto de desembarque, somente até a data de autorização para o procedimento, sendo isenta de pagamento pelo período excedente, se 
houve recusa injustificada pelo transportador.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7001098-37.2022.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7001098-37.2022.8.22.0002-Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante : Clenilda da Silva Racanelle
Advogado : Lindiomar Silva dos Anjos (OAB/RO 10079)
Apelada : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/RO 8768)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 01/07/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Energia elétrica. Instalação. Prazo estabelecido pelo poder concedente extrapolado. Espera 
por longo período. Serviço essencial. Danos morais. Não caracterizados. Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos.
O programa “Luz para Todos”, cujo prazo estabelecido pelo Poder concedente foi estendido até 2021, no caso, até meados de 2022, tem 
por finalidade intensificar o ritmo de atendimento do serviço de energia elétrica para a comunidade rural e não impede a obrigação da 
Concessionária de Energia Elétrica de conceder o serviço ao cidadão quando acionada.
Deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, quando a parte não comprova os danos que sofreu, eis que 
ao caso não se aplica o dano in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7011782-55.2021.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7011782-55.2021.8.22.0002-Ariquemes / 1ª Vara Cível
Apelante : Ismael Rodrigues da Silva
Advogada : Luana Maria de Andrade (OAB/RO 10848)
Advogado : Gustavo Bernardo Hadames Bernardi Monteiro (OAB/RO 5275)
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Advogada : Maria Heloísa Bisca (OAB/RO 5758)
Apelado : José Assis dos Santos
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 27/06/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de cobrança e indenização por retenção indevida de valores recebidos no exercício de atividade profissional. Dano 
moral configurado. Recurso provido.
O dano moral em situações de retenção indevida de valores pelo causídico, decorre do ato ilícito e da decepção causada na pessoa, que 
passa a desconfiar de todos os profissionais do direito.
Não se trata, então, de mero descumprimento contratual, até porque, o contrato foi cumprido, tendo o apelado ingressado com a ação e 
obtido sucesso na demanda, trata-se de verdadeiro ato ilícito, praticado após o cumprimento do contrato, quando da prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7040195-81.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7040195-81.2021.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelante : Amarildo José do Nascimento Correa
Advogado : Denio Mozart de Alencar Guzman (OAB/RO 3211)
Apelado : Banco do Brasil S/A
Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875-A)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 11/05/2022
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação reparação civil. Preliminar de ausência de interesse de agir. Rejeição. Prescrição trienal. Termo inicial. Data dos 
descontos fraudulentos.
A falta de interesse de agir está relacionada à adequação, à necessidade e à utilidade do apelo ao que foi decidido em sentença e, resultando 
evidente o manejo do apelo com o intuito de reformá-la, a preliminar deve ser afastada.
Na esteira de entendimento do STJ, as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e 
patrimonial sujeitam-se ao prazo prescricional de três anos estabelecido no art. 206, §3º, inc. V, do Código Civil.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional deu-se em 2014, data da realização de todas as transações bancárias apontadas 
como fraudulentas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA CÍVEL DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO 2º GRAU
Processo: 0807249-14.2022.8.22.0000 Agravo Interno em Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7025367-17.2020.8.22.0001 - Porto Velho / 10ª Vara Cível
Agravante: Alex Mendonça Alves
Advogado: Nelson Canedo Motta - Ro2721
Agravado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Advogado: Rodrigo Tavares da Silva – Sp230408
Advogado: Karina Rodrigues Fidelix da Cruz - SP273260
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Interposto em 01/09/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, art. 16 da Lei Estadual n. 3.896/2016 e Provimento Corregedoria n. 026/2021 (DJe n. 233 de 
16/12/2021, págs. 10 a 12), fica a parte agravante intimada a recolher em dobro o valor das custas do agravo interno, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de deserção, via digital. 
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Rilia Natori
Serviço Especial/CCIVEL-CPE2G

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0805800-21.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7042157-81.2017.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Agravante : Centro de Ensino São Lucas Ltda
Advogado : Diogenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Agravado : Francisco Elisson Feitosa
Defensor(a) Público(a): Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
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Distribuído por Sorteio em 21/06/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de Instrumento. Penhora de percentual de verba previdenciária. Natureza salarial. Relativização. Possibilidade. Proporcionalidade. 
Recurso parcialmente provido.
É possível a penhora de percentual de benefício previdenciário da parte devedora, como forma de garantir o adimplemento das obrigações 
assumidas por ela, desde que não ofenda o princípio da dignidade do ser humano.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0805404-44.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7034005-68.2022.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Agravante : Kelly Daiane Lima Pinheiro
Advogada : Raphaella Arantes Arimura (OAB/SP 361873)
Agravada : Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Advogado : Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB/PE 21678)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 08/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Antecipação de tutela. Requisitos cumulativos. Cirurgia pós-bariátrica. Urgência ou 
emergência. Ausência.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença, concomitante, da probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, na falta de algum deles, cabe o indeferimento da medida.
Se as indicações médicas que instruíram a inicial não revelam a urgência do procedimento, bem como alguma complicação que coloque em 
risco a vida da paciente, merece ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: 17 de agosto de 2022. – por videoconferência
0804952-34.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 70159102420218220001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Agravante : Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltada - SICOOB CREDISUL
Advogada : Aline Coutinho Albuquerque Gomes (OAB/MT 12947)
Advogada : Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562)
Agravada : Catiuscia da Silva Pereira
Advogado : Roosevelt Alves Ito (OAB/RO 6678)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 26/05/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora em conta bancária. Verba oriunda de benefício previdenciário. Liberação. 
Remanescente. Conta de pagamento. Nubank. Impenhorabilidade. Inocorrência. Aplicação financeira. Origem da verba e finalidade. 
Comprovação. Ausência. Penhora possível.
Comprovado que a penhora recaiu sobre valor oriundo de benefício previdenciário, merece ser liberada a verba, em razão da regra legal de 
impenhorabilidade, prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Constatado que a constrição recaiu sobre conta digital, de livre movimentação, considera-se desvirtuada a finalidade de reserva econômica, 
de modo a permitir a penhora de numerários.
A regra de impenhorabilidade não abrange aplicações financeiras, quando não comprovada sua origem ou, ainda, que se destina à 
manutenção da parte devedora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7001795-71.2021.8.22.0009 Apelação (PJE)
Origem: 7001795-71.2021.8.22.0009-Pimenta Bueno / 1ª Vara Cível
Apelante : Amilto Pereira de Souza
Advogado : Miguel Antônio Paes de Barros Filho (OAB/RO 7046)
Apelada : Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 08/06/2022
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Redistribuído por Prevenção em 22/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização DPVAT. Exigência de prévio requerimento administrativo. Interesse de agir. Recurso 
desprovido.
Segundo entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 63.240/MG com repercussão geral, a ausência de requerimento administrativo 
prévio à cobrança judicial afasta o interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0805062-33.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7000042-32.2019.8.22.0015-Guajará-Mirim / 1ª Vara Cível
Agravante : Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia - CAERD
Advogado : Anderson Felipe Reusing Bauer (OAB/RO 5530)
Agravado : Valmir Ardaia de Souza
Advogada : Gigliane Portual de Castro (OAB/RO 3133)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 30/05/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. CAERD. Sociedade de economia mista que presta serviço público essencial sem 
concorrência. Isenção das custas processuais. Impossibilidade. Recurso desprovido. 
A decisão da Suprema Corte, proferida na RCL 42.141, visa assegurar a prestação dos serviços protegendo o patrimônio da Companhia, 
mas não assegura a esta todos os benefícios fazendários.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7006932-11.2019.8.22.0007 Apelação (Recurso Adesivo) (PJE)
Origem: 7006932-11.2019.8.22.0007-Cacoal / 2ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Lissandro Ulisses da Silva Santos
Advogado : Newito Teles Lovo (OAB/RO 7950)
Advogado : Hosney Repiso Nogueira (OAB/RO 6327)
Advogada : Natália Ues Cury (OAB/RO 8845)
Apelado/Recorrente: Rivelino Rios Pinheiro
Advogada : Bianca dos Santos Matos (OAB/RO 10114)
Advogado : Douglas Tosta Feitosa (OAB/RO 8514)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 02/05/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Recurso adesivo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Invasão de via preferencial e excesso de velocidade. 
Prevalência pela invasão a preferencial. Culpa concorrente. Afastamento.
Configura culpa exclusiva e autônoma do condutor o ato de realizar manobra de ingresso em via preferencial, fato preponderante para a 
ocorrência do acidente, sobre eventual excesso de velocidade do veículo que transitava pela via com prioridade de tráfego.
A concessão do pedido de lucros cessantes depende de prova objetiva, da atividade laboral e do que a vítima deixou de lucrar em razão do 
ocorrido, ou o que normalmente lucraria se estivesse em atividade.
O acidente de trânsito que traz à vítima desconforto físico e psíquico, com dores, internação e trauma, além das sequelas físicas, acarreta 
dano moral.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-
se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais 
e ao conceito social das partes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0805247-71.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7029840-80.2019.8.22.0001-Porto Velho / 10ª Vara Cível
Agravantes : Tiago José Rotuno Vieira e outra
Advogado : Mayclin Melo de Souza (OAB/RO 8060)
Advogado : Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3208)
Agravado : Euler Pereira Azevedo
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Advogada : Elenice Azevedo Castro Silva (OAB/RS 115071)
Advogada : Jucilene Santos Cunha (OAB/RO 331-B)
Advogada : Juliane dos Santos Silva (OAB/RO 4631)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 03/062022
Redistribuído por Prevenção em 09/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Recurso penhorados em conta poupança. Desvirtuamento da conta. Possibilidade de penhora. Recurso desprovido.
Tendo o devedor afirmado que a poupança não decorreu do esforço natural de poupar durante o tempo, mas que a conta somente foi aberta 
após o empréstimo realizado para honrar compromissos do dia a dia, desqualifica a conta como poupança, admitindo, assim, a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7003034-03.2022.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7003034-03.2022.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelante : Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
Apelado : Wilson Andrade das Neves Júnior
Advogado : Luan Icaom de Almeida Amaral (OAB/RO 7651)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 26/05/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Seguro DPVAT. Indenização. Aferição. Laudo pericial. Indenização fixada acima do grau de invalidez. Súmula n. 474 STJ. 
Pedido de majoração dos honorários advocatícios em contrarrazões. Não analisado. Recurso provido.
O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT é determinado de acordo com o grau de incapacidade e a repercussão da lesão, 
nos termos do laudo pericial judicial, com fundamento no artigo 3º, §1º, II, da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.945/2009 e 
Súmula n. 474/STJ.
As contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para formulação de pedido, seja para majoração de honorários ou 
condenação do apelante em litigância de má-fé, uma vez que o instrumento não se presta para elastecer as discussões traçadas em 
apelação, mas tão somente para rebater seus argumentos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0805177-54.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7002267-67.2019.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante : W2M Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogado : Tiago Victor Nascimento da Silva (OAB/RO 7914)
Agravada : Edilane Almeida dos Santos
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 01/06/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora. Veículo antigo. Possibilidade. Recurso provido.
Não constitui óbice à penhora o fato de o bem tratar-se de veículo antigo, sendo certo que a execução se dá no interesse do credor e a ele 
cabe, em primeiro lugar, a ponderação acerca do sucesso das medidas que postula, sob pena de retardar a satisfação de seu próprio crédito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7001254-66.2020.8.22.0011 Apelação (PJE)
Origem: 7001254-66.2020.8.22.0011-Alvorada do Oeste / Vara Única
Apelante : Waldeson Vieira de Amorim
Advogada : Samara Karoline Campos Martins (OAB/RO 12259)
Advogado : Lucas Alexandre Horas Palhares (OAB/RO 11037)
Advogada : Eliane Jordão de Souza (OAB/RO 9652)
Advogado : Geovane Campos Martins (OAB/RO 7019)
Advogada : Lisadaiana Ferreira Lopes (OAB/RO 9693)
Apelada : Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
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Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 07/06/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Cobrança. DPVAT. Intimação pessoal do periciando. Necessidade. Cerceamento de defesa caracterizado. Recurso provido.
A perícia é ato personalíssimo e, por tal motivo, impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não 
bastando a cientificação do seu advogado via PJE ou Diário da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0805096-08.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7000650-34.2022.8.22.0012-Colorado do Oeste / 1ª Vara
Agravante : Facta Financiamento S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Advogada : Shaiane da Cruz Oliveira (OAB/RS 107290)
Advogado : Lourenço Moni Oliveira (OAB/RS 115790)
Advogado : Jonnas Pontes Fuchs (OAB/RS 99398)
Advogado : Claudemir João Hauch Júnior (OAB/RS 95712)
Advogada : Carolina Saraiva Cidade (OAB/RS 75878)
Advogada : Adriana Alexandra Laurindo de Castilho Ramos (OAB RS 43102)
Advogado : Paulo Eduardo Silva Ramos (OAB/RS 54014)
Agravada : Francilene Luzia Magalhães
Advogado : Hurik Aram Toledo (OAB/RO 6611)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 31/05/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Antecipação de tutela. Benefício previdenciário. Suspensão de desconto. 
Multa. Fixação por desconto. Valor compatível com a obrigação. Recurso desprovido.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela provisória, sobretudo diante da discussão da dívida, impõe-se sua 
concessão a fim de que os descontos no benefício previdenciário da parte-autora sejam suspensos.
A multa imposta, em caráter liminar, deve ser mantida se compatível com a obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência – por videoconferência
0804503-76.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7025256-62.2022.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante : Leonardo Robson Pimentel
Advogado : Alecsandro Rodrigues Fukumura (OAB/RO 6575)
Advogado : Douglas Gomes da Silva Cruz (OAB/RO 9802)
Agravada : Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
Advogado : Ailton Alves Fernandes (OAB/GO 16854)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 12/05/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Contrato de adesão e participação de consórcio. Contemplação. Entrega do bem. 
Esgotamento do mérito da ação principal. Incabível. Recurso desprovido.
Argumentos recursais que se referem ao próprio mérito da ação não podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento, porquanto 
tal medida implicaria o esgotamento do objeto da ação em trâmite na origem.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0805295-30.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7047360-87.2018.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante : W2M Empreedimentos Imobiliário Ltda
Advogado : Tiago Victor Nascimento da Silva (OAB/RO 7914)
Agravado : Alessandro da Conceição
Defensor(a) Público(a): Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 06/06/2022
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“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Buscas de bens. Sistemas judiciais. Possibilidade. Recurso provido. 
É possível a realização de consulta aos sistemas judiciais (Bacenjud, Renajud, Infojud e Sisbajud) para busca de ativo financeiro, quando 
infrutíferas as pesquisas anteriores, sendo razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado 
ou do decurso de tempo suficiente. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência 17 de agosto de 2022.
0804632-81.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7004266-11.2022.8.22.0014-Vilhena / 2ª Vara Cível
Agravante : Vaccari Automóveis Ltda - EPP
Advogada : Danyelli Vaccari Pagnoncelli (OAB/RO 9450)
Agravado : Abner Marques Silva
Advogada : Alia Pio da Silva Oliveira (OAB/RO 12102)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 17/05/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Tutela de urgência. Compra, venda e permuta de veículo. Transferência 
a cargo do adquirente. Recurso desprovido.
As condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da 
narrativa constante na petição inicial.
Por estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem, deve ser mantida a decisão agravada que 
determinou a transferência da propriedade do veículo à empresa comerciante que o adquiriu, cuja procuração lhe foi outorgada com amplos 
poderes para efetuar a transferência.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7055143-28.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7055143-28.2021.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Apelante : Railenon de Amorim Juca
Advogado : Antônio Augusto Souza Dias (OAB/RO 596)
Advogada : Rosiane de Lima Luna Rodrigues (OAB/RO 6968)
Apelado : Banco da Amazônia S/A
Advogado : Guilherme Vilela de Paula (OAB/RO 4715)
Advogado : Roberto Venesia (OAB/RO 4716)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 08/06/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de indenização. Manutenção de inscrição após o pagamento. Súmula 385 STJ. Inaplicabilidade. Indenização por danos 
morais. Devida. Recurso provido.
Restando demonstrado que a manutenção do nome da parte no cadastro de inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in 
re ipsa.
A Súmula n. 385 do STJ dispõe que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja indenização por dano moral, quando 
preexistente legítima inscrição, o que, de fato, não ocorreu na hipótese em análise.
A fixação do quantum da indenização deve pautar-se no prudente arbítrio do julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0805564-69.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7002890-10.2019.8.22.0009-Pimenta Bueno / 1ª Vara Cível
Agravante : Itamar Santana
Advogada : Débora Cristina Moraes (OAB/RO 6049)
Agravada : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
Advogado : Eder Timotio Pereira Bastos (OAB/RO 2930)
Advogado : Noel Nunes de Andrade (OAB/RO 1586)
Advogada : Ana Paula Sanches Menezes (OAB/RO 9705)
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Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 14/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de execução de quantia certa contra devedor solvente. Impenhorabilidade do bem imóvel. Bem de família. 
Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
Compete ao devedor a comprovação da impenhorabilidade do bem imóvel que alega ser bem de família.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7001569-75.2017.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7001569-75.2017.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara Única
Apelante : V. F. M.
Advogada : Lara Maria Monteiro Franchi Nunes (OAB/RO 9106)
Advogada : Terezinha Moreira Santana (OAB/RO 6132)
Advogada : Jonata Breno Moreira Santana (OAB/RO 9856)
Apelada : G. T.
Defensor(a) Público(a): Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 24/06/2022
“PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de divórcio. Preliminar. Pedido de gratuidade da justiça. Deferida. Limitada a fase recursal. Partilha de bens. Bens 
incomunicáveis. Art. 1.659, I CC. Recurso desprovido.
Deve ser concedida gratuidade da justiça, quando evidenciado que a atual situação econômica do apelante, comprovada pelos documentos 
juntados aos autos, evidencia que ele no momento, não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua 
própria subsistência e da de sua família com dignidade, contudo o benefício concedido em segundo grau, produz efeitos ex nunc, somente 
opera efeitos para atos posteriores ao requerimento, não afastando, pois, a sucumbência sofrida pelo beneficiário em decorrência da 
condenação em primeiro grau.
No regime da comunhão parcial não se comunicam os bens adquiridos anteriormente ao matrimônio bem como os que dele se originam, a 
teor do disposto no artigo 1659, inciso I, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7003460-67.2017.8.22.0008 Apelação (PJE)
Origem: 7003460-67.2017.8.22.0008-Espigão do Oeste / 2ª Vara Cível
Apelante : Edgar Batista de Sousa
Advogado : Diogo Henrique Volff dos Santos (OAB/RO 8908)
Apelada : Ympactus Comercial S/A
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 14/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Liquidação de sentença. Ação Civil Pública. Telefree. Pirâmide financeira. Direito de crédito. Prova do pagamento. Ônus do 
autor.
Cabe à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o inciso I do art. 373 do CPC. Assim, alegando o autor a 
realização de pagamento em favor da apelada deve, ao menos, apresentar aos autos o referido comprovante de pagamento, não sendo 
possível impor ao seu favor o direito ao crédito, baseado em mera presunção.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7005895-93.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7005895-93.2021.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante : Sociedade de Pesquisa Educação e Cultura, Dr. Aparício Carvalho de Moraes Ltda.
Advogada : Camila Bezerra Batista (OAB/RO 7212)
Advogada : Izabel Celina Pessoa Bezerra Cardoso (OAB/RO 796)
Advogada : Camila Gonçalves Monteiro (OAB/RO 8348)
Apelado : Sandro Júnior Prestes do Nascimento
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 24/06/2022
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‘’RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação monitória. Juros de mora. Termo inicial. Data de vencimento da dívida. Recurso provido.
Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com data certa de vencimento estampada no título, os juros de mora incidem a partir da data de 
vencimento da dívida, visto que a mora decorre do simples descumprimento da obrigação no seu termo, consoante art. 397 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7000462-56.2018.8.22.0020 Apelação (PJE)
Origem: 7000462-56.2018.8.22.0020-Nova Brasilândia do Oeste / Vara Única
Apelante : Banco Itaú Consignado S/A
Advogado : Nelson Monteiro de Carvalho Neto (OAB/RO 9354)
Advogada : Bianca Ferreira Martins (OAB/RJ 195638)
Apelado : Samuel Silva
Advogada : Danieli Cristine Marzarotto (OAB/RO 8178)
Advogada : Alice Sirlei Minosso (OAB/RO 1719)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 08/02/2019
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação desconstitutiva c/c indenização por dano moral e material. Renegociação não contratada. Descontos. Dano moral. Não 
configurado. Devolução em dobro. Descabida. Recurso parcialmente provido.
Em que pese não ter sido comprovada a regularidade da renegociação, a ação desconstitutiva fora proposta três anos após o evento danoso 
e nove meses antes do fim do contrato efetivamente firmado, sendo mantido o mesmo valor da parcela, não estando configurado abalo 
financeiro ou outro prejuízo capaz de ensejar a indenização por dano moral ou eventual valor a ser devolvido, já que ainda era devedor do 
contrato regular.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0802881-59.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7015431-94.2022.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante : Unimed de Rondônia - Cooperativa de Trabalho Médico
Advogada : Amanda Elise Castoldi dos Santos (OAB/RO 9950)
Advogada : Raquel Grecia Nogueira (OAB/RO 10072)
Advogado : Rodrigo Otávio Veiga de Vargas (OAB/RO 2829)
Advogado : Adevaldo Andrade Reis (OAB/RO 628)
Advogado : Edson Bernardo Andrad Reis Neto (OAB/RO 1207)
Advogado : Eurico Soares Monteiro Neto (OAB/RO 1742)
Advogado : Thiago Maia de Carvalho (OAB/RO 7472)
Agravada : Luciamar Alves Rodrigues
Advogado : Eduardo Feliphe Almeida dos Santos (OAB/RO 11651)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 31/03/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Realização de cirurgia. Demonstração da urgência/emergência. Cobertura. 
Recurso desprovido.
A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil ao processo.
É obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico nos casos de emergência/urgência, como tal, definidos os que impliquem risco imediato 
de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7002133-30.2021.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 7002133-30.2021.8.22.0014-Vilhena / 1ª Vara Cível
Apelante : Neuza Correa Cardoso
Advogada : Josiane Alvarenga Nogueira (OAB/MS 17288)
Advogado : Alex Fernandes da Silva (OAB/RO 11562)
Apelado : Banco Bonsucesso Consignado S/A
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Advogada : Flaida Beatriz Nunes de Carvalho (OAB/RO 9297)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 28/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação Cível. Declaratória. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Pessoa não alfabetizada. Contrato assinado a rogo e por 
duas testemunhas. Litigância de má-fé. Ocorrência 
É cabível a condenação da parte que atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, devendo-se sujeitar as sanções previstas por 
litigância de má-fé previstas do art. 80 do Código de Processo Civil, as quais possuem inquestionável função inibitória. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7011498-23.2016.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7011498-23.2016.8.22.0002-Ariquemes / 1ª Vara Cível
Apelante : Nobre Seguradora do Brasil S/A
Advogada : Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB/PE 23748)
Apelante : I. R. R.
Advogada : Erlete Siqueira Araújo (OAB/RO 3778)
Apelada : C. G. da S.
Advogado : Felipe Tiago Gonzaga dos Santos (OAB/SP 371846)
Advogada : Andreia Alves dos Santos (OAB/RO 4878)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 05/04/2022
Redistribuído por Prevenção em 02/05/2022
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelações cíveis. Ação de reparação de danos. Cirurgia plástica. Responsabilidade de resultado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. 
Nexo de causalidade comprovado. Juros de mora e correção monetária em face de segurado em liquidação extrajudicial. Matéria a ser 
decidida pelo juízo da recuperação. Dano moral configurado. Valor da indenização. Manutenção. Recursos desprovidos.
Deve ser reconhecida a responsabilidade do médico responsável pela realização de mamoplastia que aplicou próteses de volumes distintos 
causando assimetria, fato que causa danos materiais e morais.
Mantém-se o valor da indenização por danos morais, quando fixado com razoabilidade e proporcional ao dano experimentado pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7002635-71.2022.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7002635-71.2022.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogada : Elisiane de Dornelles Frassetto (OAB/RO 7413)
Advogado : Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli (OAB/RO 6638)
Advogado : Rodrigo Frassetto Goes (OAB/RO 6639)
Apelado : Manoel Barbosa Alves
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 06/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Endereço constante no contrato. Não recebimento por qualquer 
pessoa. Constituição em mora inválida. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Recurso não 
provido.
Ausente a comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor constante do contrato por qualquer pessoa, 
diante da informação “ausente”, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, face a ausência de requisito essencial à 
propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei n. 911/69. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: – por videoconferência
17/08/2022 a 24/08/2022
0803517-25.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0011207-19.2014.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante : Leandro Fernandes de Souza
Advogado : Leandro Fernandes de Souza (OAB/RO 7135)
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Agravada : Erika Patrícia Saldanha de Oliveira
Advogado : Fernando Soares Garcia (OAB/RO 1089)
Agravada : Linda Christian Felipe Rocha Vasconcelos
Advogado : Oscar Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Suspeito : Des. Isaias Fonseca Moraes
Distribuído por Sorteio em 14/04/2022
Redistribuído por Sorteio em 18/04/2022
Redistribuído por Prevenção em 28/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Cálculos. Prova. Precatório. Cedência. Direito. Inexistente.
A ausência de prova de que a decisão agravada está em desconformidade com o que fora decidido na sentença e no recurso de apelação 
que fizeram coisa julgada enseja o não provimento do recurso.
Havendo informação nos autos de que uma das determinações postas na decisão agravada suscetível ao não pagamento do débito 
pelo devedor teve alteração, pelo não reconhecimento do direito a cedência de crédito, tais questionamentos perdem seu objeto ante a 
impossibilidade de cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: – por videoconferência
17/08/2022 a 24/08/2022
0811535-69.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7042483-70.2019.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante : Gafisa SPE-85 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogado : Harlei Jardel Queiroz Gadelha (OAB/RO 9003)
Advogado : Rodrigo Borges Soares (OAB/RO 4712)
Embargados: Cezar Rafael Freitas Zoghbi e outra
Advogado : Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3208)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Interpostos em 14/07/2022
“EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargados de declaração em agravo de instrumento. Rediscussão da matéria com inovação de fundamento.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria e sim sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro de 
fato.

Processo: 7003858-93.2021.8.22.0001 - APELAÇÃO CÍVEL (PJE)
ORIGEM: 7003858-93.2021.8.22.0001 - Porto Velho - 4ª Vara Cível
APELANTE: A. M. D. S. T.
Advogado (a): JUCYMAR GOMES CARDOSO - RO3295
Advogada: ADRIANA DESMARET SPINET - RO4293
Advogado (a): DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO - RO1962
APELADO: DIEGO BORGES DA SILVA
Advogado: LEONARDO FERREIRA DE MELO - RO5959
Relator: DESEMBARGADOR TORRES FERREIRA
Data distribuição: 16/05/2022 
Decisão 
Vistos. 
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ MAX DA SILVA TRINDADE em face da sentença prolatada pelo magistrado da 4ª 
Vara Cível da Comarca de Porto Velho, que nos autos da ação de indenização proposta contra DIEGO BORGES DA SILVA, que julgou 
parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
A sentença condenou a apelada a pagar o valor de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, sobre o qual deve incidir juros de mora de 
1% ao mês, a contar da data do evento danoso, e R$ 5.000,00, a título de danos estéticos, corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar 
da prolação da decisão a quo, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso. Ao final, condenou a requerida ao 
pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Nas razões recursais o autor, ora o apelante, requer, em suma, a reforma da sentença para que seja majorado o valor no tocante ao dano 
estético, bem como do dano moral para o montante de 70 salários-mínimos vigentes.
Contrarrazões da apelada, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, portanto conheço do recurso.
Consta da inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, em 09/10/2018, sendo na data dos fatos trafegava com a bicicleta, nº 
de identificação 9c1ss03d2a125, pela Rua Andréia sentido Rua Antônio Maria Valença e Rua Alegre Gregório Alegre no cruzamento com a 
Rua Pedro Albeniz, quando foi abalroado pelo veículo GM CLASSIC, de placa NCA - 4739, de propriedade da parte requerida.
Sustenta que, o acidente ocorreu por imprudência da parte requerida que mesmo sabendo que o local por onde trafegava havia entrada 
e saída de crianças não houve a cautela de trafegar em via pública com a velocidade permitida, sendo que o horário do acidente se deu 
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exatamente no horário de saída das crianças da escola, razão pela qual a culpa pelo acidente ocorrido foi da parte ré que estava acima da 
velocidade permitida.
O apelante diz que, o acidente ocasionou-lhe debilidade permanente com traumatismo do nervo peronial grave em seu joelho direito, que 
o levou para vários procedimentos cirúrgicos, perda do ano letivo, incapacidade de praticar esportes e ou escolher a profissão que quiser e 
ainda pelas sequelas que ainda suporta diariamente.
No caso em tela, o apelante alega que o sinistro ocorreu porque o condutor apelado trafegava em velocidade acima da média para o local, 
tendo em vista que o acidente ocorreu próximo a uma escola e no horário de saída dos alunos. A parte demandada, por sua vez, aduz que 
de acordo com o Laudo Pericial a causa determinante do acidente foi a atitude do autor que conduzia a bicicleta.
Nota-se que no Laudo de Acidente de Tráfego Com Vítima ID 53864865, consta que o veículo GM Classic, placa NCA 4739 trafegava com 
velocidade superior à máxima permitida que era de 40 km/h, e o referido veículo estava com velocidade de 46 km/h.
Na conclusão do laudo acima mencionado o Sr. Perito disse o seguinte: “A causa determinante do acidente foi a atitude do condutor da 
bicicleta citada.”
Importante mencionar que a dinâmica narrada pelas partes, em que pese seja no intuito de atribuir a culpa pelo sinistro ao outro condutor, 
não elide a parcela de culpa pessoal de cada um.
Isso porque, diante da própria narrativa das partes, das provas produzidas nos autos, bem como da dinâmica do sinistro, ambas as partes 
contribuíram para a ocorrência do evento danoso.
Nessa toada, passo à análise dos montantes indenizatórios, sob a égide da culpa concorrente.
O magistrado a quo vislumbrou sua ocorrência, pois entendeu que houve comprovação do dano, sendo que as fotografias apresentadas 
especificam o tamanho e a aparência das cicatrizes e lesões, o que possibilita comprovar que suas lesões são permanentes, causando-
lhe redução de sua mobilidade, tanto por relatórios médicos, quanto por fotografias acostadas nos autos. Assim como nos danos morais, 
é inegável a dor física e emocional da autora em relação a sua aparência física e as sequelas que terá que suportar ao longo de sua vida, 
sendo tais danos inestimáveis e irreparáveis, no entanto, um valor deverá ser arbitrado a título de diminuir o sofrimento suportado.
Apenas por amor ao debate, destaco que o STJ já firmou o entendimento de que é lícita a cumulação das indenizações por dano moral e 
estético (Súmula 387).
O dano moral visa indenizar a dor e sofrimento à personalidade, bem como proteger a honra e a dignidade da vítima. O dano estético, 
por sua vez, se caracteriza pela ofensa à integridade física da pessoa e objetiva indenizá-la pelos prejuízos experimentados em razão da 
sequela eventualmente sofrida.
No caso dos autos, tanto o dano moral quanto o dano estéticos são evidentes, porquanto restou evidenciado que a vítima sofreu lesões 
físicas – e teve sua rotina alterada em razão do ocorrido, ficando configurada hipótese de dano moral indenizável.
E quanto aos valores das condenações, considerando as provas dos autos em vista das circunstâncias fáticas, os valores fixados para a 
reparação de danos morais (R$ 5.000,00), danos estéticos (R$ 5.000,00), afiguram-se razoáveis e adequados, não restando evidenciada 
violação às regras da razoabilidade e proporcionalidade, posto que o acidente teve causa concorrente.
Nesse sentido:
Acidente trânsito. Conversão. Invasão. Ausência habilitação. Culpa concorrente. Não configuração. Dano moral. Valor. Juros moratórios. 
Relação extracontratual. Termo inicial. Evento danoso.
Comprovando-se que a colisão ocorreu pela conduta imprudente do motorista que realizou manobra de conversão, sem a devida cautela, 
este deverá indenizar a vítima da motocicleta pelos danos sofridos.
Do mesmo modo, a ausência de habilitação pela vítima não implica sua responsabilização quando ausente a prova da sua imperícia, fato a 
constituir apenas infração administrativa.
A valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve ser levada em conta a dupla finalidade da reparação, buscando-se um 
efeito repressivo e pedagógico, propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente para ela uma fonte de enriquecimento sem 
causa.
Tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula nº 54/STJ. (APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7003910-54.2019.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 14/12/2020) gn
Apelação cível. Acidente de trânsito. Invasão de via preferencial. Prevalência sobre eventual excesso de velocidade. Morte de familiar. Dano 
moral configurado. Quantum indenizatório. Manutenção. Dedução de valor do seguro DPVAT. Recurso parcialmente provido.
A invasão de via preferencial sobrepõe a eventual excesso de velocidade do veículo que se desloca pela preferência.
A morte de familiar em acidente de trânsito causa dano moral presumido.
Mantém-se o valor da indenização, quando fixada com razoabilidade e proporcional ao dano experimentado.
É devida a dedução, independente de comprovação do recebimento do seguro DPVAT, da indenização fixada judicialmente. (APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7012332-26.2016.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 09/10/2019) gn
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de majorar os honorários, uma vez que a verba sucumbencial ficou ao encargo da parte 
apelada.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, data de assinatura no sistema. 
Desembargador Torres Ferreira
Relator
r
Processo: 7020439-86.2021.8.22.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (PJE)
ORIGEM: 7020439-86.2021.8.22.0001 - Origem: Porto Velho - 3ª Vara Cível
EMBARGADOS/APELANTES: ROSA MARTINS DA SILVA, NATANAELA MARTINS PEREIRA DA SILVA, I. S. M., L. M.
Advogada: POLIANA SOUZA DOS SANTOS RAMOS – RO10454
Advogado: ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA – RO4374
Advogada: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266
EMBARGANTES/APELADO: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. REDE ENERGIA S.A - EM RECUPERACAO 
JUDICIAL
Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
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Relator: DESEMBARGADOR TORRES FERREIRA
Interpostos em: 23/08/2022 
DESPACHO 
Nos termos do que preconiza o art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos, 
no prazo de 05 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, após certificação, volte-me concluso para julgamento.
Cumpra-se. 
Porto Velho/RO, data de assinatura no sistema.
Desembargador TORRES FERREIRA
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
AUTOS N. 0009465-80.2015.8.22.0014 – AGRAVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO - (PJE)
Origem: 0009465-80.2015.8.22.0014 - Vilhena/2ª Vara Cível
AGRAVANTE: FAAGRO COM. E REPRES. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e FABIO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO: VALDINEI LUIZ BERTOLIN (OAB/RO 6883)
ADVOGADO: LEANDRO MARCIO PEDOT (OAB/RO 2022)
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
ADVOGADO: PEDRO FRANCISCO SOARES (OAB/MT 12999)
ADVOGADA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA (OAB/MT 13701)
RELATOR: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
INTERPOSTO EM 29/07/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos artigos 203, § 4º c/c 1042, § 3º ambos do CPC, ficam o(s) agravado(s) 
intimado(s) para, querendo, apresentarem contraminuta aos Agravos em Recurso Especial e Extraordinário, no prazo legal, via digital, 
conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 1 de Setembro de 2022.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Kiyochi Mori 
Processo:7003036-77.2021.8.22.0010 Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7003036-77.2021.8.22.0010-Rolim Moura / 1ª Vara Cível
Embargante : Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Advogada : Jéssica Maiara Danni (OAB/SP 362889)
Advogado : Thiago Tetsuya Moraes Takeuchi (OAB/SP 338958)
Advogada : Taisa Fernandes da Silva Peres (OAB/MT 12815/O)
Advogado : Rodrigo de Lima Casaes (OAB/RJ 95957)
Advogado : Bruno Leite de Almeida (OAB/RJ 95935)
Embargada : Akaua Pereira Ferrari
Advogada : Indianara Poleis (OAB/RO 9519)
Advogado : Luiz Roberto Lima da Silva (OAB/RO 3834)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 10/08/2022
DECISÃO 
Vistos.
Considerando que o acordo foi assinado pelos patronos de ambas as partes, homologo o pedido de desistência do recurso, para que 
produza seus efeitos legais, declarando a extinção dos procedimentos recursais, nos termos dos artigos 998 do CPC/2015 e 123, VI, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Remetam-se os autos à origem para apreciação do pedido de homologação do acordo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
Ultimadas as providências necessárias, ao depto para providências de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de agosto de 2022 
Gabinete Des. Kiyochi Mori / Desembargador(a) PAULO KIYOCHI MORI
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7020504-18.2020.8.22.0001 Recurso Especial em Apelação (PJE)
Origem: 7020504-18.2020.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Recorrentes: CIPASA Porto Velho POV1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e outra
Advogada : Amanda Mayara Paliotta (OAB/SP 401090)
Advogada : Catharina Ferreira Carvalho (OAB/SP 404970)
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Advogado : Iago do Couto Nery (OAB/SP 274076)
Recorrida : Associação Residencial Verana Porto Velho
Advogada : Geisebel Erecilda Marcolan (OAB/RO 3956)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Interpostos em 21/07/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte recorrida intimada para, 
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 1 de Setembro de 2022.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
Processo: 7041821-72.2020.8.22.0001 – Recurso Especial em Apelação 
Origem: 7041821-72.2020.8.22.0001 - Porto Velho / 3ª Vara Cível
Recorrente: Alphaville Urbanismo S/A.
Advogado(a) : Gustavo Henrique dos Santos Viseu (OAB/SP 117417)
Recorrido: Eduardo Wascheck de Faria
Advogado : Eduardo Wascheck de Faria (OAB/RO 7225)
Advogada : Sérgio Araújo Pereira (OAB/RO 6539)
Relator: Desembargador Presidente 
Interposto em: 18/07/2022 
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte recorrida intimada para, 
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 1 de Setembro de 2022.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7056130-40.2016.8.22.0001 Recurso Especial em Apelação (PJE)
Origem: 7056130-40.2016.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Recorrente : Unimed Seguros Patrimoniais S/A
Advogada : Letícia Piasecki Martins (OAB/SP 416406)
Advogada : Fabíola Meira de Almeida Breseghello (OAB/SP 184674)
Recorrentes: Hospital Panamericano Ltda. e outro
Advogado : Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4315)
Advogado : Jônatas Joel Moretes Silvestre (OAB/RO 10021)
Advogada : Marília Guimarães Bezerra (OAB/RO 10903)
Recorridos: Hélio de Araújo Carneiro e outra
Advogada : Luzinete Xavier de Souza (OAB/RO 3525)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Interpostos em 25/08/2022
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte recorrida intimada para, 
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 1 de Setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7014911-71.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7014911-71.2021.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/RO 8768)
Apelados/Apelantes: Lucimarco Rodrigues e outros
Advogada : Poliana Souza dos Santos Ramos (OAB/RO 10454)
Advogado : Robson José de Oliveira (OAB/RO 4374)
Advogada : Elisângela Gonçalves Batista (OAB/RO 9266)
Apelada : Rede Energia S.A – Em recuperação judicial
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 27/06/2022
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
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Apelações cíveis. Ação de indenização por falta de energia. Energia elétrica. Interrupção dos serviços por longo período. Falha na prestação 
de serviços. Dano moral configurado. Valor da indenização. Manutenção. Recurso autoral. Ofensa ao princípio da dialeticidade e falta do 
interesse de recorrer. Recurso autoral não conhecido. Recurso da parte requerida desprovido.
À luz do princípio da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão combatida apto a ensejar sua 
reforma, não sendo possível o conhecimento de recurso cujas razões se dissociem do ato judicial que se pretende modificar.
Não há interesse recursal quando não há sucumbência da recorrente quanto à questão suscitada.
Todo consumidor de energia é legítimo para postular eventual dano causado pela prestação dos serviços e não só o titular do contrato, 
bastando que comprove a coabitação na unidade consumidora.
A interrupção injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica por tempo relevante e sem justificativa plausível obriga o ofensor a 
compensar os danos morais experimentados pelo consumidor.
Mantém-se o valor da indenização a título de danos morais, quando fixado com razoabilidade e proporcional ao dano experimentado pela 
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0804616-30.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7002653-08.2021.8.22.0008-Espigão do Oeste / 2ª Vara Genérica
Agravante : C. de S. da S.
Advogada : Quenny Dias da Silva (OAB/RO 12135)
Agravado : G. M. da S. representado por M. A. da S. M.
Advogado : Thiago Luis Alves (OAB/RO 8261)
Advogada : Maria Pereira da Silva (OAB/RO 11856)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 16/05/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de execução de alimentos. Cumprimento de sentença. Penhora e avaliação de bens deferida. Cerceamento de 
defesa. Inocorrência. Justificativa quanto ao não pagamento. Diferença valores. Argumento não aceito. Recurso desprovido.
Não subsiste o alegado cerceamento de defesa por ausência de apreciação do pedido de produção de prova, por se tratar o cumprimento 
de sentença de alimentos sob o rito coercitivo de procedimento executivo com carga cognitiva bastante limitada e de julgamento sumário.
A mera alegação de diferença nos valores da dívida alimentar não tem o condão de obstar o prosseguimento da execução dos alimentos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7021945-97.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7021945-97.2021.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelantes/Apelados: João Baessa Filho e outros
Advogada : Poliana Souza dos Santos Ramos (OAB/RO 10454)
Advogado : Robson José de Oliveira (OAB/RO 4374)
Advogada : Elisângela Gonçalves Batista (OAB/RO 9266)
Apelada/Apelante: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/RO 8768)
Apelada : Rede Energia S.A – Em recuperação judicial
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 14/07/2022
“RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO E RECURSO DE ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROVIDO NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelações cíveis. Ação de indenização por falta de energia. Energia elétrica. Interrupção dos serviços por longo período. Falha na prestação 
de serviços. Dano moral configurado. Valor da indenização. Minoração. Recurso autoral. Ofensa ao princípio da dialeticidade e falta do 
interesse de recorrer. Recurso não conhecido. Recurso da parte requerida provido.
À luz do princípio da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão combatida apto a ensejar sua 
reforma, não sendo possível o conhecimento de recurso cujas razões se dissociem do ato judicial que se pretende modificar.
Não há interesse recursal quando não há sucumbência da recorrente quanto à questão suscitada.
A interrupção injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica por tempo relevante e sem justificativa plausível obriga o ofensor a 
compensar os danos morais experimentados pelo consumidor.
Minora-se o valor da indenização a título de danos morais, quando fixado acima dos parâmetros da Corte e desproporcional ao dano 
experimentado pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
7002318-98.2021.8.22.0004 Apelação (PJE)
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Origem: 7002318-98.2021.8.22.0004-Ouro Preto do Oeste / 1ª Vara Cível
Apelante : Banco BMG S/A
Advogada : Flaida Beatriz Nunes de Carvalho (OAB/MG 96864)
Advogado : Fernando Moreira Drummond Teixeira (OAB/RO 12128)
Apelada : Dorca Pereira Lopes
Advogada : Viviane Silva Carvalho (OAB/RO 10032)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 01/07/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Contratos de cartão de crédito consignado fraudulentos. Descontos indevidos. Restituição. Necessidade. Danos morais 
configurados. Quantum indenizatório. Minoração. Recurso provido.
Hipótese em que restou evidenciada a má prestação do serviço bancário por parte da instituição financeira em contratação efetuada mediante 
fraude, a conduta provoca abalos de cunho emocional que a meros aborrecimentos não se equiparam.
Minora-se o valor da indenização a título de danos morais, quando fixados acima dos parâmetros da Corte e desproporcional ao dano 
experimentado pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0803116-26.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7002366-14.2022.8.22.0007-Cacoal / 1ª Vara Cível
Agravante : Banco Bradesco
Advogado : Paulo Eduardo Prado (OAB/RO 4881)
Agravado : João Batista Neto
Advogado : Carlos Alberto Vieira da Rocha (OAB/MT 11101)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 06/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Inscrição indevida. Astreintes. Manutenção. Valor condizente. Prazo para exclusão da negativação mantido. Recurso 
desprovido.
O descumprimento da determinação judicial enseja a aplicação de astreintes.
As astreintes devem ser fixadas em patamar razoável e condizente com o seu caráter inibitório, de modo que, não demonstrada a disparidade, 
a pretensão recursal não merece acolhimento.
Não havendo evidências quanto à impossibilidade de cumprimento da medida, é razoável o prazo de 5 (cinco) dias para a exclusão do nome 
da parte dos cadastros restritivos ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7015158-49.2021.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7015158-49.2021.8.22.0002-Ariquemes / 1ª Vara Cível
Apelante : Prado Produções e Eventos Ltda. - EPP
Advogado : Felipe Teixeira Vieira (OAB/DF 31718)
Apelada : Juvelina Ferreira
Advogado : Elizeu Leite Consoline (OAB/RO 5712)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 20/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Embargos de terceiro. Parte ré no processo. Impossibilidade de manejo de embargos de terceiros. Recurso desprovido.
A legitimidade para a interposição de embargos de terceiro é garantida apenas àqueles que - conforme o próprio nome da peça processual 
sugere -, não são partes na relação jurídica dos autos, seja porque nunca foi, seja porque dela foi excluída.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0804021-31.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7078190-31.2021.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Agravante : Condomínio Edifício Maison Chamounix
Advogado : Marco Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
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Advogada : Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/RO 2353)
Agravado : Denis Roberto Bau
Agravado : João Alfredo Martins de Lima
Agravada : Embrascon Empresa Brasileira de Construção Civil Ltda - EPP
Agravada : Planco Empreendimentos Ltda - ME
Agravada : MBM Empreendimentos Imobiliários Eireli - EPP
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido : Des. Rowilson Teixeira
Suspeito : Des. Sansão Saldanha
Distribuído por Sorteio em 28/04/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida cautelar de bloqueio de bens. Requisitos preenchidos. Recurso 
provido.
No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível o bloqueio de bens como meio de garantia da execução, desde que 
preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, e desde que possível a reversibilidade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7041981-97.2020.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7041981-97.2020.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/RO 8768)
Apelados/Apelantes: Elida Muniz Mota e outros
Advogada : Poliana Souza dos Santos Ramos (OAB/RO 10454)
Advogado : Robson José de Oliveira (OAB/RO 4374)
Advogada : Elisângela Gonçalves Batista (OAB/RO 9266)
Apelada : Rede Energia S.A – Em recuperação judicial
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 03/05/2022
“RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO E DE ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NÃO PROVIDO NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelações cíveis. Ação de indenização por danos morais. Energia elétrica. Cerceamento de defesa. Ilegitimidade ativa. Esposo e filhos 
menores da titular da conta. Presunção de coabitação. Preliminares rejeitadas. Interrupção dos serviços por longo período. Falha na 
prestação de serviços. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Mantido. Recurso autoral. Ausência de interesse recursal. Recurso 
da requerida desprovido. Recurso autoral não conhecido.
Cabe ao magistrado deliberar sobe a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo proceder ao julgamento antecipado 
da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção.
O esposo e os filhos menores são consumidores por equiparação e presumem-se residentes na Unidade Consumidora registrada em nome 
da esposa e genitora.
.A interrupção injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica por tempo relevante e sem justificativa plausível obriga o ofensor 
a compensar os danos morais experimentados pelo consumidor.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, devendo ser mantido quando se mostrar proporcional 
e razoável.
Não se conhece o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade, principalmente quando ausente a sucumbência do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7006863-23.2021.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7006863-23.2021.8.22.0002-Ariquemes / 2ª Vara Cível
Apelante : L. D. L.
Defensor(a) Público(a): Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apeladas : D. P. S. e outra
Advogada : Aline Ângela Duarte (OAB/RO 2095)
Advogado : Denilson Sigoli Júnior (OAB/RO 6633)
Advogado : Marcos Rodrigues Cassetari Júnior (OAB/RO 1880)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 10/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação Cível. Ação de alimentos. Ausência de prova da impossibilidade financeira do alimentante. Verba alimentar proporcional e razoável. 
Recurso desprovido.
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Cabe ao alimentante a prova da impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.
Não demonstrada sua impossibilidade de arcar com os alimentos no patamar fixado, estes devem ser mantidos, mormente quando fixados 
com razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7004286-34.2019.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7004286-34.2019.8.22.0005-Alvorada do Oeste / Vara Única
Apelante : G. B. C. P
Defensor(a) Público(a): Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado : A. A. P.
Advogado : Marcelo Nogueira Franco (OAB/RO 1037)
Advogado : Adenilson Ferreira de Souza (OAB/RO 10518)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 31/05/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Alimentos. Despesas extraordinárias vinculadas à saúde e educação. Obrigação dos genitores. Recurso parcialmente 
provido.
As despesas extraordinárias vinculadas à saúde e educação não podem ser suportadas apenas por aquele que detém a guarda, logo, 
devem ser repartidas entre os genitores.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7003939-33.2021.8.22.0004 Apelação (PJE)
Origem: 7003939-33.2021.8.22.0004-Ouro Preto do Oeste / 2ª Vara Cível
Apelante : Banco Bradesco
Advogado : Wilson Belchior (OAB/RO 6484)
Apelado : Adilio Negrine
Advogado : Edvaldo Antônio da Silva (OAB/RO 9467)
Advogada : Maria Helena de Souza (OAB/RO 3016)
Advogada : Lorena Carolina de Souza (OAB/RO 9729)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 01/06/2022
Redistribuído por impedimento em 02/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação. Prova. Ausência. Descontos indevidos. Benefício previdenciário. Dano moral 
configurado. Quantum indenizatório. Manutenção. Repetição em dobro. Necessidade. Recurso desprovido.
Compete à parte que alega a contratação de cartão de crédito consignado a prova da existência da relação jurídica, sob pena de se 
reconhecer a ilicitude dos descontos em benefício previdenciário, fato que causa dano moral presumido e impõe no dever de repetição em 
dobro.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7010828-09.2021.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7010828-09.2021.8.22.0002-Ariquemes / 2ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 7828)
Apelado/Apelante: Isaias Almeida Luz
Advogada : Marinalva de Paulo (OAB/RO 5142)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 06/06/2022
“PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelações cíveis. Obrigação de fazer. Energia elétrica. Programa Luz Para Todos. Ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. Pedido 
administrativo. Não atendimento. Danos morais. Não caracterizados. Recursos desprovidos.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante aponta os motivos de fato e de direito pelos quais busca reapreciação da 
matéria pela Corte.
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O programa “Luz para todos”, cujo prazo estabelecido pelo Poder Concedente foi estendido até 2022, tem por finalidade intensificar o ritmo 
de atendimento do serviço de energia elétrica para a comunidade rural e não impede a obrigação da concessionária de energia elétrica 
conceder o serviço ao cidadão quando acionada administrativamente.
Deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, quando a parte não comprova os danos que sofreu, já que 
ao caso não se aplica o dano in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7013655-81.2021.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7013655-81.2021.8.22.0005-Ji-Paraná / 2ª Vara Cível
Apelante : Nelson Rodrigues de Oliveira
Advogada : Cleonice Silveira dos Santos (OAB/RO 2506)
Apelado : Banco Cetelem S/A
Advogada : Bruna Carvalho Santos (OAB/BA 69280)
Apelada : Paula Fernanda Borba Accioly (OAB/BA 21269)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 14/06/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Contrato de cartão de crédito consignado. RMC. Contratação regular. 
Recurso desprovido.
Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em 
ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7029254-43.2019.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7029254-43.2019.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Embargante : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : George Ottávio Brasilino Olegário (OAB/RO 11666)
Advogada : Marília Maria Teixeira Nunes (OAB/PB 28829)
Advogado : Rodrigo Nobrega Farias (OAB/PB 10220)
Embargado : Rui Barbosa
Advogado : Elenir Avalo (OAB/RO 224)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 14/06/2022
“EMBARGOS REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Embargos de declaração em Apelação. Rediscussão. Objeto da apelação. Inexistência de contradição, omissão e obscuridade. Embargos 
rejeitados.
Rejeitam-se os embargos de declaração que não demonstram efetiva omissão, contradição ou obscuridade, pois o seu provimento 
condiciona-se à existência efetiva dos defeitos.
A prova da regularidade do corte de energia é obrigação da concessionária, e caso esta não se desvencilhe dessa obrigação, a suspensão 
indevida do serviço gera indenização por danos morais.
Os embargos declaratórios, mesmo que manejados para fins de prequestionamento, somente, serão admissíveis se a decisão embargada 
estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7002317-65.2021.8.22.0020 Apelação (PJE)
Origem: 7002317-65.2021.8.22.0020-Nova Brasilândia do Oeste / Vara Única
Apelante : João de Souza
Advogado : Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Advogada : Letícia Santos Corbolin (OAB/RO 10574)
Apelado : Banco Bradesco S/A
Advogado : Wilson Belchior (OAB/RO 6484)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 21/03/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
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EMENTA 
Apelação cível. Ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais. Cesta básica de serviços. Restituição de forma dobrada. 
Dano moral.
As instituições financeiras podem instituir descontos tarifários e preverem incidência de encargos sobre conta bancária que se encontra 
ativa, desde que previstas em contrato com aceite do cliente.
Configuram danos morais os descontos indevidos em benefício previdenciário, e o valor da indenização deve ser reduzido para o fim 
de adequá-lo à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, bem como para atender aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 782 – 03/08/2022 a 10/08/2022 – por videoconferência
7012801-86.2018.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7012801-86.2018.8.22.0007-Cacoal / 4ª Vara Cível
Apelante/Apelado: José Vitor Barreiros
Advogado : José Júnior Barreiros (OAB/RO 1405)
Advogado : Marli Quartezani Salvador (OAB/RO 5821)
Advogada : Silvia Leticia Munin Zancan (OAB/RO 1259)
Apelante/Apelada: Móveis Romera Ltda.
Advogada : Aylla Mellina de Oliveira Fanhani (OAB/PR 96504)
Apelada : Indústria e Comércio de Móveis e Estofados MR Ltda.
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 21/02/2022
Redistribuído por Prevenção em 04/03/2022
“NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Sentença prolatada antes da apreciação de embargos de declaração de decisão anterior. Nulidade. Reconhecimento de 
ofício. Sentença desconstituída.
É nula a sentença prolatada antes do julgamento de embargos de declaração oposto em face de decisão anterior e que pode alterar o 
destino do processo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7002719-60.2022.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7002719-60.2022.8.22.0005-Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Apelante : J. V. V. B. R. representado por C. V. B
Defensor(a) Público(a): Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado : C. M. R.
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 03/06/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Execução de alimentos. Inadimplência de débito alimentar atual e pretérito. Ajuizamento de duas ações de execução. 
Débitos diversos. Ritos distintos. Inexistência de litispendência. Inadimplemento dos três últimos meses e dos vencidos após o ajuizamento 
da execução. Recurso provido.
Não há litispendência entre duas ações de execução que versam sobre ritos distintos, pois uma cobra dívida pretérita pelo rito do art. 528, § 
1º, do CPC e a outra cobra dívida atual, nos moldes do art. 528, §3º, da norma processual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão 783 por videoconferência em 17 de agosto de 2022.
0804447-43.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7032026-71.2022.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Agravantes : Carlson José Lima de Sousa e outra
Advogada : Ana Paula Costa Sena (OAB/RO 8949)
Agravada : Alaide Leandro da Silva
Agravado : Alexandre Leandro da Silva Cavalcante
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 11/05/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
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EMENTA
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Antecipação de tutela. Pagamento de pensão. Dilação probatória. 
Necessidade. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido
De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Havendo necessidade de dilação probatória, com o estabelecimento do contraditório, é inviável o deferimento da tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7013867-51.2020.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7013867-51.2020.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelante : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/RO 8768)
Apelada : Marijese Alexandre Ferreira
Advogado : Sidney Sobrinho Papa (OAB/RO 10061)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 28/04/2022
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Ação de indenização por falta de energia. Interrupção dos serviços por longo período. Falha na prestação de serviço. Dano 
moral configurado. Quantum indenizatório. Minoração. Recurso parcialmente provido.
A interrupção injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica por tempo relevante e sem justificativa plausível obriga o ofensor a 
compensar os danos morais experimentados pelo consumidor.
O valor da indenização por danos morais, deve ser minorado para se adequar aos parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7004683-33.2018.8.22.0004 Apelação (PJE)
Origem: 7004683-33.2018.8.22.0004-Ouro Preto do Oeste / 2ª Vara Cível
Apelante : Claudiney Antônio de Souza
Advogado : Almir Rogério de Souza (OAB/RO 7790)
Apelada : Maria José Vieira da Silva
Advogado : Edemilson Evangelista de Abreu (OAB/RO 2792)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 18/03/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA 
Apelação cível. Embargos à execução. Penhora de bem móvel. Alegação de impenhorabilidade do veículo em razão de ser utilizado para o 
trabalho. Imprescindibilidade verificada. Recurso provido.
O ônus da demonstração da utilidade ou necessidade do bem penhorado para o exercício da profissão é do executado.
Presente prova de que veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho do devedor, impõe-se a desconstituição da penhora 
sobre o bem. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7001490-94.2020.8.22.0018 Apelação (PJE)
Origem: 7001490-94.2020.8.22.0018-Santa Luzia do Oeste / Vara Única
Apelante : Sabemi Seguradora S/A
Advogado : Juliano Martins Mansur (OAB/RJ 113786)
Apelante : Banco Bradesco S/A
Advogado : Paulo Eduardo Prado (OAB/RO 4881)
Advogado : Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Apelada : Maria do Carmo dos Santos
Advogado : Evaldo Roque Diniz (OAB/RO 10018)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 29/04/2022
“RECURSO DE SABEMI SEGURADORA S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DE BANCO BRADESCO S/A PROVIDO NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
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EMENTA
Apelação cível. Ação declaratória e indenizatória. Relação jurídica. Seguro contra acidentes pessoais. Negativa de contratação. Impugnação 
de assinatura. Descontos indevidos. Repetição de indébito. Dano moral. Valor. Minoração.
Não comprovada a existência de relação jurídica, reputam-se ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente. 
Evidenciado o erro injustificável da seguradora e da instituição bancária, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados 
indevidamente.
Caracteriza dano moral indenizável o desconto indevido de seguro não realizado pelo consumidor, privando-o por meses da quantia 
subtraída, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.
O arbitramento da indenização deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 
com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social 
das partes, devendo ser reduzido quando inobservadas tais diretrizes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7003969-11.2020.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7003969-11.2020.8.22.0002-Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Jurandyr Cavalcante Dantas Neto (OAB/SE 6101)
Advogada : Silmara Oliveira Andrade de Siqueira Pinto (OAB/SE 9220)
Advogada : Anna Rafaelly de Oliveira Andrade (OAB/RN 15075)
Advogado : Helenilson Andrade e Siqueira (OAB/SE 11302)
Apelado : José Carlos Rodrigues
Advogada : Beatriz Ferreira Campos (OAB/RO 7925)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Redistribuído por Prevenção em 07/03/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA 
Apelação Cível. Servidão administrativa. Avaliação realizada por engenheiro agrônomo. Regras da ABNT. CONFEA. Metodologia.
O valor da justa indenização decorrente da constituição de servidão administrativa levará em conta a sua contribuição para a depreciação 
econômica de todo o imóvel atingido pela limitação de uso, devendo prevalecer, no caso concreto, o critério eleito pelo perito judicial, que 
adotou critérios objetivos como riscos e incômodos, destinação econômica, posição da linha de transmissão, percentual de comprometimento 
e área remanescente. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7073023-33.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7073023-33.2021.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante : Vitor Reinaldo Chavier
Advogado : Jucymar Gomes Cardoso (OAB/RO 3295)
Advogada : Adriana Desmaret Spinet (OAB/RO 4293)
Advogada : Diomar Aparecida da Silva Godinho (OAB/RO 1962)
Apelada : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 07/03/2022
“BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDOS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 
À UNANIMIDADE.” 
EMENTA 
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Ausência de recolhimento inicial. Desistência da ação. Extinção do processo 
sem resolução de mérito. Pedido de assistência judiciária gratuita formulado em apelação. Concessão. Efeito ex-nunc. Mantida sentença 
que condenou ao pagamento das custas iniciais.
Após o despacho para comprovar a alegação de hipossuficiência, o autor desistiu da ação e, conforme art. 90 do CPC, a parte que desistir 
da ação arcará com as despesas processuais. 
A concessão do benefício da justiça gratuita em sede de recurso servirá apenas para os atos posteriores (ex nunc), não afastando o dever 
de recolher as custas iniciais. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7011308-87.2021.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7011308-87.2021.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
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Apelante : Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 7828)
Apelado : Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Advogado : Jocimar Estalk (OAB/SP 247302)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 18/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação cível. Energia elétrica. Ação regressiva. Sub-rogação do direito do consumidor. Danos em equipamentos elétricos. Perícia 
unilateral. Fatos constitutivos do direito. Ausência de impugnação específica. Recurso não provido. 
A seguradora tem direito de demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado depois de realizada a cobertura do sinistro, sub-
rogando-se nos direitos anteriormente titularizados pelo consumidor segurado. 
A responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva 
e comprovados os danos elétricos e o nexo causal decorrente de oscilação de energia e descarga elétrica, é incontroverso o dever de 
indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7004704-68.2021.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 7004704-68.2021.8.22.0015-Guajará-Mirim / 2ª Vara Cível
Apelante : Banco Itaucard S/A
Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB/RO 8599)
Advogado : José Lídio Alves dos Santos (OAB/RO 8598)
Apelado : Jhemerson Gomes dos Santos
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 07/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Endereço constante no contrato. Não recebimento por qualquer pessoa. 
Informação de destinatário “desconhecido”. Constituição em mora inválida. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
válido do processo. Recurso não provido.
A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva 
entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.
Ausente a comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor constante do contrato por qualquer pessoa, 
diante da informação “desconhecido”, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, face a ausência de requisito essencial à 
propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei n. 911/69.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
0805582-90.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7027410-53.2022.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Agravante : B. A. S. de A. representada por L. S. da S.
Advogado : Wilson Vedana Júnior (OAB/RO 6665)
Agravada : Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 14/06/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Menor de idade representada. Presunção de incapacidade financeira. Recurso provido.
A hipossuficiência capaz de gerar direito à gratuidade de justiça é da parte autora da ação, menor incapaz, e não de sua representante legal.
O direito ao benefício da justiça gratuita é personalíssimo e independe da situação financeira da representante legal da menor, a qual 
constitui pessoa distinta da parte.
Sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: 17/08/2022 – por videoconferência
7004576-49.2019.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação (PJE) (QUORÚM QUALIFICADO)
Origem: 7004576-49.2019.8.22.0005-Ji-Paraná / 3ª Vara Cível
Embargante : Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Rondônia
Advogado : Marcelo Lessa Pereira (OAB/RO 1501)
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Advogada : Mileisi Luci Fernandes (OAB/RO 3487)
Advogado : José Janduhy Freire Lima Júnior (OAB/RO 6202)
Advogada : Jaqueline Fernandes Silva (OAB/RO 8128)
Embargada : Elyane de Cássia Cabral Duarte
Advogado : Rafael Lemos Rezende (OAB/RO 9193)
Advogada : Corina Fernandes Pereira (OAB/RO 2074)
Relator : JUIZ CONVOCADO ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO
Interpostos em 18/05/2022
“EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA 
Embargos de declaração. Acórdão. Apelação cível. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. 
1. Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o 
que não ficou demonstrado na hipótese.
2. O inconformismo com os termos da decisão colegiada deve ser externado em recurso próprio, que não se confunde com a estreita via 
dos embargos. 
Embargos não acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
0804295-92.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0015709-35.2013.8.22.0001-Porto Velho / 10ª Vara Cível
Agravante : HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogada : Teresa Celina de Arruda Alvim (OAB/RO 9216)
Advogado : Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Agravados : Florivaldo José da Silva e outros
Advogado : Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 06/05/2022
Redistribuído por Prevenção em 16/05/2022
“RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Seguro garantia. Substituição por depósito judicial. Desnecessidade.
Tanto o seguro garantia como o depósito judicial são conversíveis em dinheiro, dando eficácia a satisfação do crédito aos exequentes, sendo 
desnecessária a substituição de um por outro, quando a apólice é idônea e foi observado o princípio da menor onerosidade do executado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: 17/08/2022 – por videoconferência
7060099-63.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7060099-63.2016.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara de Família
Apelante : E. S. L.
Advogado : Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada : Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Apelado : J. A. M. L.
Advogada : Pamela Glaciele Vieira da Rocha (OAB/RO 5353)
Advogada : Camila Cristiane Miranda Lacerda (OAB/RO 11702)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 07/03/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA 
Apelação cível. Ação declaratória de união estável. Dissolução da união. Bem imóvel adquirido antes da união estável. Não compartilhamento. 
Gratuidade da justiça em contrarrazões. Efeitos. 
Imóvel adquirido antes da união estável não entra na partilha de bens.
Conquanto não seja possível, em regra, o conhecimento de pedidos formulados na resposta ao recurso, a gratuidade de justiça pode ser 
pleiteada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em contrarrazões, todavia, o deferimento do benefício em grau 
recursal é desprovido de efeito retroativo.
Demonstrada a insuficiência de recursos, a concessão da gratuidade é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7001708-64.2020.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7001708-64.2020.8.22.0005-Ji-Paraná / 2ª Vara Cível
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Apelante : Banco Bradesco S/A
Advogado : Paulo Eduardo Prado (OAB/RO 4881)
Apelado : Uziel Barbosa Alves
Advogada : Aliadne Bezerra Lima Felberk de Almeida (OAB/RO 3655)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Impedido : Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 21/03/2022
Redistribuído por Prevenção em 01/04/2022
“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais. Desconto indevido em conta corrente após cancelamento 
do cartão de crédito. Benefício assistencial. Dano moral configurado. Quantum. Manutenção. Recurso não provido.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 
terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 STJ)
Comprovado que o autor que foi vítima de desconto indevido em conta corrente mesmo após solicitar o cancelamento do cartão, está 
configurado o dano, ensejando o dever de indenizar da instituição financeira.
Conforme previsão do art. 944 do CC, para a fixação da indenização, deve-se operar com moderação, considerando a extensão dos danos, 
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 
senso, operando sua redução somente quando excessivo, o que não é o caso dos autos, porquanto fixado de acordo com as circunstâncias 
do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de do Estado de Rondônia
ACÓRDÃO
Coordenadoria Cível da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau
Data de Julgamento: Sessão Virtual 784 – 17/08/2022 a 24/08/2022 – por videoconferência
7006085-53.2021.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7006085-53.2021.8.22.0002-Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante : Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda.
Advogado : Pedro Roberto Romão (OAB/RO 8597)
Apelado : Douglas Ferreira da Silva
Advogada : Marinalva de Paulo (OAB/RO 5142)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 02/03/2022
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA 
Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Veículo. Quitação. Gravame. Manutenção indevida. 
Reconvenção. Dano moral. Inexistência. Tema Repetitivo 1078 STJ. Recurso provido.
A demora, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, 
dano moral in re ipsa, devendo ser demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não ocorreu 
no caso.

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Rowilson Teixeira 
Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, CEP 76801-330, Porto Velho, - de 480/481 a 859/860
Número do processo: 0805216-51.2022.8.22.0000
Classe: Conflito de Competência Infância e Juventude
Polo Ativo: 2. V. C. D. O. P. D. O.
SUSCITANTE SEM ADVOGADO(S)
Polo Passivo: 1. V. C. D. O. P. D. O.
SUSCITADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de conflito de competência tendo como suscitante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de de Ouro Preto do Oeste (Juizado da 
Infância e Juventude) e como suscitado, o Juízo da 1ª Vara Cível da referida comarca.
Na origem, trata-se de ação de guarda dos menores J. C. dos S. R. dos S. R., J. C. dos S. R. e destituição do poder de família movida por J. 
H. C. dos R., em face de J. N dos R. cuja demanda fora ajuizada, inicialmente, perante a 1ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste.
O juízo citado declinou da competência para o juízo da Vara da Infância e Juventude (2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste), fundamentado 
nos termos do art. 148, parágrafo único, c.c art. 98, inciso II, conforme decisão de id 1599720.
Já por seu turno, o Juízo da Vara da Infância e Juventude, consignou que não existe nenhum relatório trazido aos autos indicando que os 
adolescentes eram vítimas de omissão ou negligência contra eles praticada pelo genitor antes dos fatos narrados na inicial, afastando do 
presente caso as hipóteses do art. 98, do ECA, razão pela qual suscitou o presente conflito.
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A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id 16208177, pugnando fosse declarado competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Ouro Preto do Oeste/RO
É o relatório.
Decido.
A questão dos autos retrata na delimitação de competência de pedido de guarda de menores e destituição de poder familiar em razão da 
prática de feminicídio.
É preponderante, para o deslinde da questão, que se apure a existência do abuso ou não contra a menor, porquanto o Estatuto da Criança 
e do Adolescente estabelece em seu artigo 98, II, c/c art. 148, da competência do Juizado da Infância e Juventude quando houve abuso 
contra menor.
No presente caso, compulsando os autos, não se observa nenhum documento claro e específico de que tenha ocorrido abuso e/ou violência 
contra o menor (sequer omissão), pretendendo o autor a regularização da guarda dos irmãos menores, bem como a destituição do poder 
familiar do genitor requerido, em razão deste ter praticado feminicídio contra a esposa e mãe dos autores.
Dessa forma, em que pese o genitor ter praticado feminicídio contra a mãe dos menores, tal fato, por si só, não é motivo para deslocar a 
competência para o Juizado da Criança e do Adolescente.
A propósito cito entendimento do col. STJ sobre procedimentos nestas circunstâncias:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA ÀS DUAS AVÓS EM DUAS DEMANDAS DISTINTAS. 
AFASTAMENTO DA REGRA DE PREVENÇÃO PREVISTA NO CPC, EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR. 
1. Nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Na sistemática do 
antigo código processual, a prevenção se dá em decorrência da primeira citação válida (art. 219).
2. Contudo, não se podem adotar, de forma automática, as regras processuais civis se elas puderem acarretar qualquer prejuízo aos 
interesses e direitos do menor, cuja condição peculiar de pessoa em desenvolvimento implica a sobreposição e aplicação do princípio da 
proteção integral, que permeia as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes.
3. No caso concreto, há liminares de juízos distintos deferindo a guarda provisória das duas netas menores (de 3 e 6 anos de idade) a ambas 
as avós, devendo-se aplicar a regra do art. 147, II, do ECA, qual seja a do local onde as crianças se encontram atualmente, em atenção ao 
princípio do juízo imediato, máxime porque, segundo consta, em atendimento médico a que submetida a criança, “surgiram indícios de que 
tivesse sofrido abuso sexual na cidade de Vilhena-RO”.
4. Dessarte, em face do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor, orientador dos critérios do art.
147 do ECA, mais adequada a declaração de competência do Juízo suscitante.
5. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude de Porecatu/PR.
(STJ – SEGUNDA SEÇÃO - CC 151.511/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 07/11/2017)
Ou seja, a contrário sensu, inexistindo caracterizada violência e/ou abuso contra o menor, não há de se falar em deslocamento de competência.
Tanto que já se decidiu:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CRIANÇA QUE ESTÁ SOB A 
GUARDA DO PAI. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. 
Ausente situação de risco à menor, a competência para julgamento da ação é da Vara Cível especializada em Família. Precedentes. 
JULGADO PROCEDENTE. EM MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - CC: 70083049080 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 06/12/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 
11/12/2019)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL COM ATUAÇÃO EM DIREITO DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE. AÇÃO DE TUTELA E GUARDA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO A ENSEJAR O ENCAMINHAMENTO DO FEITO 
AO JIJ. 
É da Vara Cível, com atuação em Direito de Família, a competência para processamento e julgamento de ação de guarda proposta com 
relação a adolescente que está sob a guarda fática da irmã em razão do falecimento dos genitores. Não obstante a petição inicial contenha 
relatos de que a autora encontra dificuldades em cuidar dos interesses da adolescente, tal circunstância se dá justamente porque a guarda 
não foi ainda regularizada, não caracterizada a situação de risco a que alude o art. 98 do ECA, de modo a ensejar a competência do Juizado 
da Infância e da Juventude para apreciação do pedido, conforme previsto no art. 148, parágrafo único, alínea a , do ECA. Precedentes do 
TJRS. JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO. UNÂNIME. 
(TJRS - Conflito de Competência Nº 70077469740, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 
Julgado em 02/08/2018). Grifei.
CONFLITO COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL COM ATUAÇÃO EM DIREITO DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO 
DE ALTERAÇÃO DE GUARDA PROPOSTA POR UM GENITOR EM FACE DO OUTRO. CONFLITO INTRAFAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE 
SITUAÇÃO DE RISCO A ENSEJAR O ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO JIJ. 
É da Vara Cível, com atuação em Direito de Família, a competência para processamento e julgamento de ação de alteração de guarda 
e responsabilidade proposta por um genitor em face do outro, uma vez que se cuida de lide intrafamiliar. Não obstante a petição inicial 
contenha relatos de que a genitora, atual guardiã, teria agredido os filhos, tal circunstância não caracteriza a situação de risco a que alude o 
art. 98 do ECA, de modo a ensejar a competência do Juizado da Infância e da Juventude para apreciação do pedido, conforme previsto no 
art. 148, parágrafo único, alínea ‘a’, do ECA. Precedentes do TJRS. JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO. UNÂNIME. 
(TJRS - CONFLITO de Competência Nº 70075539015, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 
Julgado em 08/02/2018)
É certo que pode-se, no transcorrer da instrução processual apurar-se eventual violência praticada contra os menores ou situação de risco, 
fato que poderá, eventualmente, ensejar o deslocamento da competência futuramente, contudo, até o presente momento, não se vislumbra 
tal hipótese.
Deste modo, a competência para a apuração do caso, que é da vara de família.
Pelo exposto, nos termos do art. 932, do CPC c/c Súmula 568, declaro como competente o juízo suscitado, qual seja, o juízo da 1ª Vara 
Cível de Ouro Preto do Oeste.
Intime-se, cumpra-se e comunique-se servindo esta de ofício/mandado.
Dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça.
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator
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1ª CÂMARA ESPECIAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 7002646-92.2021.8.22.0015 Apelação (PJe)
Origem: 7002646-92.2021.8.22.0015 Guajará-Mirim/2ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Luiz Carlos Rodrigues da Silva
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 24/06/2022
Decisão:“REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Embargos à execução fiscal. Defesa por negativa geral. Prerrogativa da Defensoria Pública. Garantia do juízo. Dispensável. 
Curadoria Especial. Citação por edital. Não esgotamento de outros meios de localização. Súmula 414 do STJ.
1. O artigo 341 do CPC permite ao curador especial, assim como ao Ministério Público e ao advogado dativo, a apresentação de contestação 
por “negativa geral”, dispensando a impugnação especificada dos fatos alegados com a inicial.
2. O STJ, no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.110.548/PB (Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 26.04.2010), consignou 
que, ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para 
apresentação de embargos (Súmula 196 do STJ), bem como ser dispensado o curador especial, para opor embargos à execução, de 
oferecer garantia ao Juízo. Com efeito, seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos e dele 
exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de Defensoria Pública, na medida em 
que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui múnus público, com nítido propósito de se garantir direito 
ao contraditório e à ampla defesa (STJ, AgInt no REsp 1781045/MG).
3. A citação por edital, na execução fiscal, é medida extrema só admissível quando frustradas as demais modalidades (art. 8º, inc. III, LEF).
4. É nula a citação ficta quando comprovado que não houve o exaurimento dos meios possíveis para localização do executado.
5. Apelo não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 0804712-45.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7003104-59.2019.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Única
Agravante: Senor Antônio da Silva
Advogada: Delmir Balen (OAB/RO 3.227)
Advogada: Raissa Braga Rondon (OAB/RO 8312)
Agravado: Município de São Miguel do Guaporé
Procurador: Procurador-Geral do Município de São Miguel do Guaporé
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 19/05/2022
Decisão:“RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Acórdão do Tribunal de Contas. Prescrição. Tema 899/STF.
1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Tema 899/STF.
2. Ocorre prescrição quando transcorrido lapso quinquenal entre a decisão condenatória do Tribunal de Contas e o ajuizamento da execução 
fiscal.
3. Agravo provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 7028402-19.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7028402-19.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Gedimar da Silva Tiago
Advogada: Sarah de Paula Silva (OAB/RO 8980)
Advogado: Pedro Henrique Avelar Cantanhede (OAB/RO 9146)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 06/05/2022
Decisão:“RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Ação de indenização por danos moral e material. Omissão. Não configurada. Responsabilidade subjetiva. Não comprovação de 
nexo causal.
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1. Em ações que visem indenização em razão de erro médico procedimental, imprescindível que se comprove culpa do agente por omissão, 
negligência ou imprudência.
2. Não demonstrado, como indispensável, falha no atendimento médico, a toda evidência não há falar em indenização por dano moral.
3. O Estado somente deve arcar com despesa médica relativa a hospital da rede particular quando o tratamento for negado pelo sistema 
único de saúde ou quando por ele não seja ofertado.
4. A opção do paciente por tratamento de saúde em hospital particular desautoriza pretensão de ressarcimento.
5. Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7005508-15.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7005508-15.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Wesley Rubio Passos
Advogado: Paulino Palmério Queiroz Filho (OAB/RO 3944)
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 28/04/2022
Decisão:“RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Falha na prestação do serviço público de saúde. Responsabilidade civil do Município não evidenciada.
1. Em se tratando de omissão médica já é sedimentado nesta e. Câmara que a responsabilidade da Administração é subjetiva, fundada, 
portanto, na teoria da culpa, sendo indispensável, para caracterizá-la, pois, prova de negligência, imperícia ou imprudência como causa 
determinante do dano.
2. Em se tratando de indenização por erro médico procedimental, imprescindível que se comprove culpa do agente por omissão, negligência 
ou imprudência.
3. Compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu evidenciar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos 
do direito daquele.
4. A não comprovação de falha no atendimento médico desautoriza pensar em indenização por dano moral.
5. Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 7001290-47.2021.8.22.0020 Apelação (PJe)
Origem: 7001290-47.2021.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste/Vara Única
Apelante: Antoninho Neckel
Advogada: Lígia Verônica Marmitt Guedes (OAB/RO 4195)
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN/RO
Procurador: Procurador do DETRAN/RO
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 27/06/2022
Decisão: “NÃO CONHECIDO DO RECURSO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Protocolo fora do prazo legal. Intempestividade.
1. É serôdio apelo não interposto no prazo da lei processual vigente à época da sua interposição.
2. Apelo não conhecido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7001878-96.2021.8.22.0006 Apelação (PJe)
Origem: 7001878-96.2021.8.22.0006 Presidente Médici/Vara Única
Apelante: Câmara Municipal de Castanheiras
Procurador: Leonardo Falcão Ribeiro (OAB/RO 5408)
Apelado: Município de Castanheiras
Procurador: Daniel de Pádua Cardoso de Freitas (OAB/RO 5824)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 06/04/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Mandado de segurança. Ofensa a direito líquido e certo. Não comprovação. Falta de condição da ação mandamental. Indeferimento 
da inicial.
1. Por não comportar dilação probatória no rito estreito do mandado de segurança, a ação ou omissão devem estar comprovadas de plano, 
no momento da impetração.
2. Apelo não provido.
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7002518-16.2018.8.22.0003 Apelação (PJe)
Origem: 7002518-16.2018.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Cível
Apelante: Sandro Valério Santos
Advogado: Wudson Siqueira de Andrade (OAB/RO 1658)
Advogado: Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452) – Sustentação oral
Apelante: Leila Rodrigues Guerra Santos
Advogado: Wudson Siqueira de Andrade (OAB/RO 1658)
Advogado: Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452)
Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaru - JARU/PREVI
Advogada: Priscila de Souza Ribeiro (OAB/RO 6067)
Advogada: Daiane Dias Oliveira (OAB/RO 2156)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 29/03/2022
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Embargos de terceiros. Liberação da penhora. Prova da propriedade. Não efetivada. Certidão de inteiro teor de imóvel 
diverso.
1. Não comprovado o fato constitutivo do aventado direito, ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC, não deve ser liberada constrição judicial 
de imóvel.
2. Apelo não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7043168-77.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7043168-77.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: Pantoja & Silva Comércio e Serviços de Perfuração de Poços Artesianos Ltda
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Raimundo Vagner da Silva Pantoja
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 25/07/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Abandono da causa.
1. Havendo a intimação da Fazenda para dar seguimento ao processo e permanecendo ela inerte, cabe ao juiz determinar, por abandono 
da causa e sem enfrentamento do mérito, a extinção do processo. Inteligência do art. 485, III, do CPC.
2. Apelo não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7002904-44.2021.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7002904-44.2021.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Cível
Apelante: José Correa de Campos
Advogado: Brian Griehl (OAB/RO 261)
Advogada: Rejane Corrêa Griehl (OAB/RO 4095)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 22/07/2022
Decisão:“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade laboral comprovada. Laudo pericial. Fatores socioeconômicos. 
Existência de concausa entre o labor e a patologia. Termo inicial. Juros e correção. Honorários.
1. Para a aposentadoria por invalidez, na dicção do art. 42 da Lei 8.213/91, imperioso que se tenha comprovado a inabilitação completa e a 
impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.
2. Para a análise de pedido de aposentaria por invalidez, imperioso que se leve em conta todos os fatores que possam influir para a 
incapacidade laborativa, bem como para a readaptação e reinserção no mercado de trabalho, especificamente as condições pessoais, 
idade, escolaridade e formação profissional.
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3. Sendo a perícia conclusiva no sentido de que a doença tenha se agravado em decorrência de esforço físico desempenhado no trabalho, 
constitui ele concausa para o reconhecimento de incapacidade laboral.
4. Conforme entendimento do STJ, o termo inicial da aposentadoria coincide com o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente 
concedido ou do prévio requerimento administrativo ou, se não puder ser identificado, o momento da citação.
5. Atento ao mais atual entendimento do STJ, para fins de correção monetária, há de ser considerado o índice do INPC.
6. Aos juros moratórios se aplica os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança que, a partir da Lei 
12.703/2012, passou a ser de 0,5% ao mês. Precedentes do STJ e STF.
7. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor fixo e razoável e, em matéria previdenciária, em 
consonância com a Súmula 111 do STJ, devem incidir sobre as prestações vencidas antes da sentença.
8. Recurso parcialmente provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 7009144-16.2016.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7009144-16.2016.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Embargante: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Embargado: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ji-Paraná - SINDSEM
Advogado: Paulo Roberto Meloni Monteiro (OAB/RO 6427)
Advogado: Irvandro Alves da Silva (OAB/RO 5662)
Advogada: Sharleston Cavalcante de Oliveira (OAB/RO 4535)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 04/10/2021
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de Declaração. Omissão. Obscuridade. Não ocorrência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento.
1. Embargos declaratórios limitam-se a corrigir contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão que possam conter o acórdão, não se 
prestando para rediscutir a causa, sustentar o desacerto do julgado ou mesmo abrir nova oportunidade para discutir matéria não devolvida 
ao segundo grau por meio do recurso.
2. O inconformismo do embargante, que releva tentativa de rediscutir a matéria, não se amolda à finalidade dos aclaratórios.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante tenha suscitado para fins de prequestionamento, ainda que os 
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do art. 1.025 do CPC/2015. Precedentes do STF.
4. Embargos não providos.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:0000041-42.2018.8.22.0003 Embargos de Declaração em Apelação Criminal (PJe)
Origem: 0000041-42.2018.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Criminal
Embargante: José Lima da Silva
Advogada: Fernanda Machado Daniel Prenszler (OAB/RO 9227)
Advogado: Maxmiliano Prenszler Costa (OAB/RO 5723)
Embargante: Izaias de Lima da Silva
Advogado: Danilo Wallace Ferreira Sousa (OAB/RO 6995)
Advogado: Silas Queiroz Júnior (OAB/RO 10086)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Aparecido dos Santos
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB/RO 4791)
Advogada: Ingrid Carminatti (OAB/RO 8220)
Advogado: Sidnei da Silva (OAB/RO 3187)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 01/04/2022
Opostos em 01/04/2022
Impedimento: Des. Roosevelt Queiroz Costa
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de Declaração. Omissão. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
1. Os Embargos de Declaração visam integrar decisão omissa, esclarecer contradições ou obscuridades, bem como sanar erro material, ex 
vi do art. 619 do CPP, não se prestando para rediscutir a causa.
2. Embargos não providos.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7003211-66.2019.8.22.0002 Apelação (PJe)
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Origem: 7003211-66.2019.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Apelante: Manoel Marcos Paulo
Advogada: Danielli Vitória Sabadini (OAB/RO 10128)
Advogado: José Carlos Sabadini Júnior (OAB/RO 8698)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 20/07/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade laboral comprovada. Laudo pericial. Fatores socioeconômicos. Juros 
e correção. Honorários.
1. Para a aposentadoria por invalidez, na dicção do art. 42 da Lei 8.213/91, imperioso que se tenha comprovado a inabilitação completa e a 
impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.
2. Para a análise de pedido de aposentaria por invalidez, imperioso que se leve em conta todos os fatores que possam influir para a 
incapacidade laborativa, bem como para a readaptação e reinserção no mercado de trabalho, especificamente as condições pessoais, 
idade, escolaridade e formação profissional.
3. Atento ao mais atual entendimento do STJ, para fins de correção monetária, há de ser considerado o índice do INPC.
4. Aos juros moratórios se aplica os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança que, a partir da Lei 
12.703/2012, passou a ser de 0,5% ao mês. Precedentes do STJ e STF.
5. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor fixo e razoável e, em matéria previdenciária, em 
consonância com a Súmula 111 do STJ, devem incidir sobre as prestações vencidas antes da sentença.
6. Apelo provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7018755-29.2021.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7018755-29.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Gisele de Vasconcelos Sary
Advogada: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/RO 2353)
Advogado: Marcos Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
Advogado: George Cremonesi Siqueira Alves (OAB/RO 10308)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 31/05/2022
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de Declaração. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
1. Embargos declaratórios limitam-se a corrigir contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão que possam conter o acórdão, não se 
prestando, portanto, para rediscutir a causa, sustentar o desacerto do julgado ou mesmo abrir nova oportunidade para discutir matéria não 
devolvida ao segundo grau por meio do recurso.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante tenha suscitado para fins de pré-questionamento, ainda que os 
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do art. 1.025 do CPC/2015. Precedentes do STF.
3. Embargos não providos.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:0022872-04.2006.8.22.0101 Apelação (PJe)
Origem: 0022872-04.2006.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelada: W. S. Maia Academia de Ginástica
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 25/07/2022
Decisão: “NÃO CONHECIDO DO RECURSO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Execução fiscal. Não cabimento. Valor inferior a 50 ORTN’s.
1. É manifestamente inadmissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN’s. Inteligência do art. 34 
da Lei 6.830/1980. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Apelação não conhecida.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:0801148-58.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000051-13.2022.822.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
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Agravante: Oi S/A.
Advogada: Adriana Astuto Pereira (OAB/RJ 80.696)
Advogado: Eladio Bruno Lobato Teixeira (OAB/PA 014123)
Advogado: Pedro Acioli Werner (OAB/RJ 166030)
Agravado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal – SAAE
Procurador: Procurador do SAAE
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 15/02/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Serviço de Utilidade Pública. Iniciativa de terceiros. Tutela de urgência. Requisitos.
1. A concessão da tutela de urgência demanda verossimilhança das alegações e perigo da demora.
2. Configuram-se os requisitos para a concessão da tutela de urgência quando, sob pena de multa, é determinado o cumprimento de 
obrigação que depende da iniciativa de terceiros.
3. Agravo provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:0801139-96.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7013334-46.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Agravante: Patrícia Rafaela Gonçalves Rezende
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Day Hospital Center Clínica
Agravado: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 15/02/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de Instrumento. Ação de inexigibilidade de débito c/c cobrança. Gratuidade da justiça. Hipossuficiência comprovada. Parte assistida 
pela Defensoria Pública. Deferimento. Ação extinta sem julgamento de mérito. Coisa julgada formal. Repropositura de demanda. Multa. Ato 
atentatório a dignidade da justiça. Não ocorrência.
1. Se os documentos juntados permitem concluir que a parte autora/agravante, que é patrocinada pela Defensoria Pública, não tem condições 
financeiras que lhe permita arcar com as despesas processuais, imperioso conceder a gratuidade da justiça.
2. É admitida renovação do pleito judicial em caso de extinção do feito sem resolução do mérito, desde que sanado o vício reconhecido na 
sentença anterior.
3. A propositura de demanda quando sanado o vício, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça a justificar a aplicação de multa.
4. Agravo de instrumento provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 7000054-22.2018.8.22.0002 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7000054-22.2018.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Cível
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargada: Maria Francisca Gomes de Andrade
Advogada: Karynna Hashimoto (OAB/RO 4.664)
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Advogado: Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
Embargado: Alessandro Gomes de Andrade
Advogada: Karynna Hashimoto (OAB/RO 4.664)
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Advogado: Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
Embargado: Alexandre Gomes de Andrade
Advogada: Karynna Hashimoto (OAB/RO 4.664)
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Advogado: Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
Embargada: Layse Cristina Gomes de Andrade Lima
Advogada: Karynna Hashimoto (OAB/RO 4.664)
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Advogado: Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
Interessado (Parte Passiva): Eder Aparecido Bueno
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
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Opostos em 25/04/2022
Decisão: “EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração. Contradição. Provimento.
1. Comprovada contradição é preciso saná-la, sendo imperioso, para tanto, o acolhimento dos aclaratórios.
2. Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe. Precedente STJ.
3.Embargos providos

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 7000305-48.2020.8.22.0009 Apelação (PJe)
Origem: 7000305-48.2020.8.22.0009 Pimenta Bueno/2ª Vara Cível
Apelante: Fabiano Neimeg
Advogada: Érica Aparecida de Sousa (OAB/RO 9911)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 22/07/2022
Decisão:“RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Requisitos não observados. Segurado que já recebe auxílio-acidente.
1. Para a aposentadoria por invalidez, na dicção do art. 42 da Lei 8.213/91, imperioso que se tenha comprovado a inabilitação completa e a 
impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.
2. O auxílio-acidente, com previsão no art. 86 da Lei 8.213/91, será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 
habitualmente exercia
3. Não comprovados os requisitos necessários para a concessão de aposentação por invalidez, a improcedência do pedido é medida que 
se impõe.
4. Estando o segurado recebendo auxílio-acidente e com possibilidade de se readaptar para o exercício de outras atividades, incabível 
pretensão de ser aposentado por invalidez.
5. Apelo não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 0003470-94.2012.822.0013 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 0003470-94.2012.8.22.0013 Cerejeiras/2ª Vara Genérica
Embargante: Gilvania Teresinha dos Santos
Advogado: Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO 3755)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 01/04/2022
Decisão:“EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração. Contradição. Provimento.
1. Comprovada contradição é preciso saná-la, sendo imperioso, para tanto, o acolhimento dos aclaratórios.
3. Embargos providos.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:0803605-63.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7007972-75.2017.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Agravado: Carlos Gonçalves Possas
Advogada: Cleonice Aparecida Rufato Grabner (OAB/RO 229)
Advogada: Francine Sossai Basilio (OAB/RO 7554)
Advogado: Charlton Daily Grabner (OAB/RO 228)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 19/04/2022
Decisão:“RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Previdenciário. Excesso de execução. Preclusão.



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

81DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

1. O momento para a insurgência da Fazenda Pública contra o cálculo exequendo é a impugnação ao cumprimento de sentença, quando 
devem ser suscitadas as objeções elencadas no art. 535 do CPC, entre as quais se inclui o excesso de execução, sob pena de se operar a 
preclusão.
2. Agravo de instrumento não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7008035-03.2021.8.22.0001 Agravo e Apelação (PJe)
Origem: 7008035-03.2021.822.0001 Porto Velho/ 2ª Vara da Fazenda Pública
Apelante/Agravado: Amaro Ltda
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Apelado/Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 11/01/2022
Interposto em 22/03/2022
Decisão: “JULGOU-SE PREJUDICADO O AGRAVO E DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação e Agravo Interno. Julgamento simultâneo. Agravo interno prejudicado. Mandado de Segurança. Cobrança diferencial de alíquota 
ICMS/DIFAL.
1. A validade da cobrança do diferencial de ICMS pressupõe a edição de lei complementar que estabeleça normas gerais. Precedente STF.
2. Lançamentos tributários que atestam a ocorrência de fato gerador pretérito, há veementes indícios de que não há como ser validada 
eventual cobrança anterior do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor 
final não contribuinte, na forma do Convênio 93/2015, pois não havia, como indispensável, lei complementar disciplinadora.
3. Recurso de apelação provido. Agravo interno prejudicado.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7008182-68.2017.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7008182-68.2017.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: Viana e Oliveira Advogados - Me
Advogado: Rodrigo Totino (OAB/RO 6338)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 20/08/2018
Decisão:“RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Tributário. Ação anulatório de débito fiscal. ISS. Serviço de advocacia. Prestadores de serviço. Cômputo na base de cálculo 
do imposto.
1. O Serviço de advocacia possui regime de tributação diferenciada e, como tal, deverá recolher o ISSQN por quantia fixa mensal, calculada 
em relação à cada profissional habilitado que preste serviço em nome da sociedade, ainda que não componham o quadro societário.
2. A presunção de certeza da Certidão de Dívida Ativa transfere ao autor o ônus de comprovar de forma robusta e inequívoca o fato alegado, 
quanto à desconstituição do débito.
3. Recurso que se dá provimento.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7008555-60.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7008555-60.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Girafa Comércio Eletrônico Ltda
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 13/04/2022
Decisão:“RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Julgamento simultâneo. Mandado de Segurança. Cobrança diferencial de alíquota ICMS/DIFAL.
1. A validade da cobrança do diferencial de ICMS pressupõe a edição de lei complementar que estabeleça normas gerais. Precedente STF.
2. Lançamentos tributários que atestam a ocorrência de fato gerador pretérito, há veementes indícios de que não há como ser validada 
eventual cobrança anterior do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor 
final não contribuinte, na forma do Convênio 93/2015, pois não havia, como indispensável, lei complementar disciplinadora.
3. Recurso provido.
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 7006481-15.2021.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7006481-15.2021.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: Indústria Barbosa & Ferraz Ltda
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 29/06/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Embargos à execução. Defensoria Pública. Curadoria de ausentes. Honorários sucumbenciais. Possibilidade.
1. A condenação em honorários sucumbenciais deve respeitar o princípio da causalidade, e, tendo a parte dado causa aos embargos à 
execução, deve ser condenada ao pagamento de honorários.
2. A hipossuficiência econômica não pode ser presumida, impondo-se ao vencido a condenação na sucumbência, ainda que esteja 
representado por curador especial na pessoa de Defensor Público.
3. Apelo provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 7010051-97.2021.8.22.0010 Apelação (PJe)
Origem: 7010051-97.2021.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Apelante: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Apelado: São Tomas Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Advogado: Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/GO 17394)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 24/06/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Execução fiscal. Emenda. CDA. Ausência. Indeferimento da inicial.
1. Evidenciado que o apelante, devidamente intimado, não atendeu legítima determinação de emenda à inicial, nos termos do disposto no 
artigo 6º da Lei de Execuções Fiscais, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo.
2. Apelo não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7002531-04.2021.8.22.0005 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7002531-04.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível
Juízo Recorrente: Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Recorrido: Fábio Luis de Moura
Advogado: Anoar Murad Neto (OAB/RO 9532)
Recorrido: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 09/11/2021
Decisão:“SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Proibição de venda de bebidas alcoólicas. Decreto municipal. Sentença Mantida.
Comprovado que a restrição à atividade de venda de bebidas alcoólicas imposta pelo Decreto Municipal n. 14606/GAB/PM/JP/2021 viola 
direito líquido e certo do impetrante, deve ter seus efeitos sustados, de modo a garantir os princípios da livre iniciativa e liberdade do 
exercício das atividades econômicas.
A medida fere os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa visto que a manutenção da suspensão dos artigos 3º, caput; 5º, §2º e 
7º, do Decreto n.14.860/GAB/PM/JP/2021 é medida que se impõe.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:0803886-19.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 1000001-84.2011.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Agravante: SG Comércio Atacadista de Alimentos Ltda



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

83DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

Advogada: Sabrina Puga (OAB/RO 4.879)
Advogado: Daniel Puga (OAB/GO 21324)
Advogado: Dalmo Jacob do Amaral Júnior (OAB/GO 13905)
Advogado: Gustavo Monteiro Amaral (OAB/MG 85532)
Advogado: Daniel Henrique de Souza Guimarães (OAB/GO 24534)
Advogado: Rodrigo Otavio Skaf de Carvalho (OAB/GO 20064)
Agravado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 27/04/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de Instrumento. Tributário. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Demora do Judiciário. Prescrição intercorrente. Não 
ocorrência.
1. Não há falar em prescrição intercorrente se não paralisado o processo por lapso superior a cinco anos.
2. A demora no trâmite processual decorrente de cumprimento de atos exclusivos do Juízo de execução, bem como trâmites e providências 
decorrentes de migração de sistemas processuais afasta alegação de inércia do exequente, impedindo, ademais, o prazo prescricional. 
Inteligência da Súmula 106/STJ.
3. Agravo não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:0002243-09.2006.822.0101 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 0002243-09.2006.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara Execuções Fiscais e Registros Públicos
Embargante: Francisco Alves Araújo
Advogado: Tyelisson Silva Araújo (OAB/RO 11.768)
Embargado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelada: Empresa Brasnorte de Loteamento Ltda – Me
Apelada: Selma Freire Pimenta
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 09/03/2022
Decisão:“EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de Declaração. Omissão. Inexistência. Honorários recursais. Condenação anterior. Ausência.
1. Cabem embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC.
2. Não há falar em imposição de honorários sucumbenciais se não ocorreu a condenação da verba na origem. Jurisprudência do STJ.
3. Embargos não providos.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:0807225-20.2021.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7001013-97.2017.8.22.0011 Alvorada do Oeste/Vara Única
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravada: Euzileia Oliveira Alves
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Interposto em 24/01/2022
Decisão:“RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo interno. Agravo de instrumento. Prova pericial. Antecipação. Beneficiário da justiça gratuita.
1. A concessão de antecipação de tutela, conforme prevê o art. 300 do CPC, reclama elementos que evidenciem a probabilidade do direito 
(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
2. Não demonstrada a probabilidade do direito, tampouco dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que deferiu 
parcialmente postulado efeito suspensivo.
3. Agravo não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7017829-19.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7017829-19.2019.8.22.0001 Porto Velho/5ª Vara Cível
Apelante/Apelado: José Osenir Ferreira Gama
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Advogada: Lidiany Fabiula Moreira Marques (OAB/RO 6505)
Advogada: Márcia Yumi Mitsutake (OAB/RO 7835)
Advogado: Felipe Goes Gomes de Aguiar (OAB/RO 4494)
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 23/06/2021
Decisão:“DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ OSENIR FERREIRA GAMA E JULGOU-SE PREJUDICADO O 
RECURSO O INSS, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Indevida. Auxílio-doença. Restabelecimento. Incapacidade comprovada. Laudo 
pericial. Concausa entre o labor e a patologia. Termo inicial. Juros e correção monetária.
1. Na dicção do art. 59 da Lei 8.213/91, será devido o auxílio-doença ao segurado que, cumprido o período de carência, ficar incapacitado 
para a sua atividade laborativa por mais de quinze dias consecutivos.
2. O auxílio-doença deve perdurar até que o beneficiado seja tido como apto para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência 
ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.
3. Na dicção do art. 42 da Lei 8.213/91, para concessão de aposentadoria por invalidez, imperioso que se tenha comprovada a inabilitação 
completa e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.
4. Sendo a perícia conclusiva no sentido de que a doença tenha se agravado em decorrência de esforço físico desempenhado no trabalho, 
constitui ele concausa para o reconhecimento de incapacidade laboral.
5. Havendo possibilidade de reabilitação para atividade que garanta o sustento do segurado, não há falar em aposentadoria por invalidez, 
pois não atendidos os requisitos para a concessão desse benefício.
6. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da suspensão indevida, pois longe de se tratar de 
novo benefício, é singelo restabelecimento de relação erroneamente interrompida.
7. Atento ao mais atual entendimento do STJ, deve-se aplicar à correção monetária, o índice de atualização monetária INPC.
8. Aos juros moratórios se aplica os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança que, a partir da Lei 
12.703/2012, passou a ser de 0,5% ao mês. Precedentes do STJ e STF.
9. Recurso de José Osenir Ferreira Gama parcialmente provido; do INSS prejudicado.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo:7049456-41.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7049456-41.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Loyola Serviços de Incorporação Eireli
Advogada: Valeria Patricia dos Santos Maia (OAB/RO 8107)
Advogada: Sônia de Souza e Silva (OAB/RO 10227)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 09/12/2020
Decisão:“RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Ação Civil Pública. Loteamento. Competência Subsidiária do Município. Responsabilidade. Empreendimento. Sentença Mantida. Recurso 
não provido. 
1. A concessão de licença ambiental ou manifestação dos órgãos não retira a responsabilidade da parte. 
2. Não cabe ao INCRA atestar a regularidade de empreendimentos voltados à urbanização ou aprová-los, sendo totalmente descabida 
a utilização de manifestação desta autarquia como prova de regularidade, em especial nos casos de formação de sítios de recreio, 
industrialização ou formação de núcleos urbanos.
3. A utilização de norma revogada não produz efeito no mérito da ação, já que a apelante agiu em desconformidade com outros diplomas 
legais. 
4. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Município integra o título executivo sob a condição de, como devedor-
reserva, só ser convocado se o degradador original, direto ou material (=”devedor” principal) não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento 
patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta. 
5. Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial 
Processo: 0066206-25.2005.8.22.0101 Apelação (PJe)
Origem: 0066206-25.2005.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelada: Maria Augusta Raposo Gomes
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
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Distribuído em 17/07/2019
Decisão:“RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Execução fiscal. IPTU. Notificação. Lançamento. Edital. Endereço certo. Nulidade.
1. A notificação por edital do lançamento do crédito tributário só se justifica quando o sujeito passivo esteja em local incerto e não sabido, 
devendo, nos demais casos, ser feita pessoalmente e por escrito, a teor do artigo 145 do CTN, que prevê a notificação regular do contribuinte.
2. Comprovada notificação irregular do contribuinte impõe-se reconhecer a nulidade da execução por falta de título executivo válido.
3. Recurso não provido.
1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa
Agravo de Instrumento nº 0808227-88.2022.8.22.0000 
Origem: Ji-Paraná/4ª Vara Cível/7007748-91.2022.8.22.0005
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Toyoo Watanabe Júnior
Agravado: Antonieta Costa de Araújo
Advogado: Ramistaiani Gimenez Zamboni (OAB/RO 9.746)
Relator: Des. Gilberto Barbosa
DECISÃO 
Vistos etc. 
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão interlocutória 
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná que, deferindo antecipação dos efeitos da tutela em sítio de ação ordinária, 
impôs-lhe que, em vinte dias e sob pena de sequestro, disponibilize, na rede de saúde pública ou particular, cirurgia para implante valvar 
aórtico por via percutânea (TAVI), id. 80341665. 
Sustentando que não está demonstrado risco imediato à saúde da paciente para recomendar o tratamento emergencial, diz que deve 
aguardar em lista de espera. 
Afirmando exíguo o lapso de vinte dias para disponibilizar o tratamento postulado e invocando o princípio da razoabilidade, pede que seja 
deferido efeito suspensivo e, por consequência, alterado esse prazo para trinta dias e que seja afastado o sequestro, id. 17083877. 
Eis o relatório. Decido. 
A jurisprudência desta e. Corte é no sentido de que a espera para atendimento médico deve observar o princípio da isonomia que norteia o 
atendimento médico do SUS (art. 7°, IV, Lei 8.080/90), de modo a evitar privilégios dos que procuram o  PODER JUDICIÁRIO em detrimento 
dos que aguardam o mesmo tratamento. 
Nesse sentido: 
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. FILA DE ESPERA. 
2. A saúde é direito de todos e dever do estado (art. 196, CF) e o acesso às ações de saúde é universal e igualitário e deve ser solidariamente 
prestado pelos entes federativos e custeado com recursos do Sistema Único de Saúde, de acordo com o conjunto de regras que asseguram 
o acesso aos mecanismos de prevenção, proteção e defesa da saúde de forma integral. 3. O estado tem o dever de fornecer tratamento 
médico para toda e qualquer doença, porquanto a saúde é direito social indisponível e essencial à vida. 4. Em se tratando de cirurgia eletiva, 
em atenção ao atendimento igualitário, há de ser respeitada a fila de espera do SUS. 5. Apelo parcialmente provido. (TJRO, AC 7005816-
44.2017.8.22.0005, Primeira Câmara Especial, de minha relatoria, j. 25.05.2018). 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CONSTANTE DA LISTA DE PROCEDIMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. 
OMISSÃO DO ESTADO. Reexame necessário. Confirmação da sentença de procedência. É indiscutível a responsabilidade do estado no 
atendimento à saúde, entretanto a sua concessão, de forma impositiva, pelo 
PODER JUDICIÁRIO, deve observar e, principalmente, respeitar a existência de fila de espera de cidadãos outros que também dependem 
do Sistema Único de Saúde, entretanto não se socorreram do judiciário, seja qual for o motivo. Comprovada a patologia mediante vários 
laudos médicos, a indicação do procedimento cirúrgico como único tratamento viável, bem como a inexistência de profissional habilitado no 
estado para a sua realização e sua omissão, por vários anos, no agendamento da referida cirurgia, há que ser compelido o fornecimento do 
referido procedimento, às expensas do ente público, com base no direito à saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos. (TJRO, RN 
0001518-54.2015.8.22.0020, Primeira Câmara Especial, Rel. Des. Oudivanil de Marins, j. 04.05.2017). 
Portanto, para pacientes em lista de espera impõe-se considerar dois critérios, o cronológico e o médico, com evidência da necessidade e 
urgência do tratamento. 
Nessa análise perfunctória e própria para o momento, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), 
pois extrai-se do processo que a paciente, com 71 anos de idade, foi diagnosticada com estenose valvar aórtica em grau grave, sendo-
lhe indicada, com urgência, cirurgia cardíaca para implante valvar aórtico, havendo alto risco de hipertensão pulmonar, arritmia cardíaca, 
insuficiência cardíaca e morte súbita, id. 78908412. 
Extrai-se do processo que, mesmo indicada a urgência, em 20.10.2021 (id. 78908409), a paciente aguarda tratamento cirúrgico há quase 
um ano. 
Considerando já se ter passado tempo razoável e evidenciado o risco de morte, resta evidenciada a mora injustificada do poder público, que 
tem obrigação de disponibilizar tratamento de forma imediata para casos de emergência. 
Ademais, não vejo no processo motivo para que se postergue a cirurgia, o que, convenha-se, revela descaso com a vida do paciente e 
desorganização do sistema de saúde. 
A propósito, colhe-se da jurisprudência: 
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE FARROUPILHA. ROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO. DIREITO EVIDENCIADO. Na espécie, a par dos judiciosos argumentos recursais, a sentença hostilizada outorgou a correta 
tutela jurisdicional que a causa reclamava. Com efeito, há prova da hipossuficiência do requerente, reforçada pelo fato de estar representado 
pela Defensoria Pública, sendo que os laudos médicos atestam a patologia que acomete o paciente e a necessidade da cirurgia, com 
brevidade, pelo risco de infecção e sequelas funcionais. A despeito da brevidade sinalizada pelo médico assistente, a declaração da 
Secretaria Municipal de Saúde de Farroupilha indica que o paciente já está na fila de espera desde agosto/2017, sem expectativa de 
atendimento [...]. Portanto, a controvérsia instaurada não diz respeito, propriamente, à (des) necessidade do procedimento cirúrgico, mas à 
desídia dos entes públicos em providenciar o atendimento dentro de um prazo razoável, em virtude do quadro clínico do paciente; trata-se, 
afinal, de serviço disponibilizado pelo SUS. Vale lembrar que a apreciação de conveniência e oportunidade quanto à gestão dos recursos 
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públicos pelo Poder Executivo também encontra limites, que podem (e devem) ser objeto de controle pelo 
PODER JUDICIÁRIO, notoriamente em face do mínimo existencial necessário à manutenção de uma vida digna. Assim, havendo 
responsabilidade dos entes públicos pelo custeio do procedimento, e comprovado o fato constitutivo do direito do autor, em relação ao 
qual não foi demonstrada a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, não merece reforma a sentença que julgou 
procedente a ação. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, RInom 0041112-89.2019.8.21.9000, Segunda Turma Recursal da 
Fazenda Pública, Relª Desª Rosane Ramos de Oliveira Michels, j. 28.08.2019) 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Procedimento cirúrgico. Possibilidade. Na espécie, há prova da 
hipossuficiência da requerente, reforçada pelo fato de estar representada pela defensoria pública, sendo que o laudo médico, bem como o 
parecer do nat juntado aos autos, atestam a patologia que acomete a paciente e a necessidade da cirurgia.
Fila de espera que, se de fato existente, e dependendo de sua extensão, já indicaria deficiência de política pública para atendimento de 
direito fundamental do cidadão à saúde, que nem pode se limitar aos casos de risco de vida, ainda mais quando já submetida a parte a longo 
tempo de espera, fluído em meio à busca da solução do seu problema. Assim, havendo responsabilidade dos entes públicos pelo custeio do 
procedimento, e comprovado o fato constitutivo do direito da autora, em relação ao qual não foi demonstrada a existência de qualquer fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo, não merece reforma a sentença que julgou procedente a ação. Sentença mantida. Desprovimento do r. 
(TJRJ, AC 0000873-26.2016.8.19.0069, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Iloizio Barros Bastos, j. 30.08.2019). 
Por fim, cumpre evidenciar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de tratamento de saúde, 
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores 
do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação (REsp 1.069.810/RS/2008/0138928-4, 
Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013). 
Nesse contexto, se impõe a efetivação do tratamento na rede pública de saúde sem macular a fila de espera em razão do risco, considerando 
que há médico especializado no seu quadro de pessoal. 
Ante o exposto, comprovada a mora e a urgência do tratamento, indefiro o efeito suspensivo ativo e, por consequência, mantenho os efeitos 
da decisão que, em prazo razoável de vinte dias, determinou a agendamento do tratamento cirúrgico. 
Comunique-se o Juiz da causa. 
Intime-se o agravado para que ofereça resposta. 
Em razão da natureza da demanda, manifeste-se o Ministério Público. 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Porto Velho, 30 de agosto de 2022. 
Des. Gilberto Barbosa
Relator 

1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Glodner Pauletto
Processo: 0808352-56.2022.8.22.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: GLODNER LUIZ PAULETTO
Data distribuição: 31/08/2022 08:14:41
Polo Ativo: MUNICIPIO DE CACOAL e outros
Polo Passivo: ADEVENIDIO DE PAULA e outros 
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA REZENDE OLIVEIRA QUEIROZ - RO6373-A
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cacoal/RO em face de Adevenidio de Paula.
Na origem, versam os autos de mandado de segurança (autos de nº 7008475-44.2022.8.22.0007) impetrado por Adevenidio de Paula contra 
ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de Cacoal/RO, tendo o juízo a quo, deferido liminar em favor do 
impetrante.
Inconformado, o Município de Cacoal/RO agrava narrando que “Nos termos da inicial do Mandado de Segurança, o impetrante alega que 
requereu administrativamente junto ao INSS, através do Requerimento Administrativo (NB 1682459770), protocolado dia 01/04/2016, a 
concessão da Aposentadoria Especial (Espécie 46), o benefício foi indeferido pelo INSS. Em 13/03/2019, o Impetrante ingressou com 
o Processo nº 7000960-54.2019.8.22.0009, da 1ª VC da Comarca de Pimenta Bueno/RO, postulando judicialmente a Aposentadoria 
Especial (Espécie 46), tendo obtido êxito com sentença prolatada e, 06/08/2019 pela Exma. Juíza Dra. VALDIRENE ALVES DA FONSECA 
CLEMENTE ID 29580453, concedendo a aposentadoria pleiteada pelo impetrante”.
Avançando, alega que deve ser “O Município de Cacoal, por intermédio da autoridade ora impetrada, indeferiu o pedido administrativo do 
impetrante de ser mantido o vínculo de servidor nos autos do processo administrativo citado no parágrafo anterior – doc. ID 78717274, 
e fundamentou sua decisão nos artigos 23, 24 e inciso III- do art. 48, todos da Lei Municipal nº 7.235/PMC/2010, onde os dois primeiros 
asseguram o direito a reversão do vínculo de trabalho caso seja julgado insubsistente a aposentadoria especial do impetrado e o último, 
declara que um dos casos de a vacância do cargo é a concessão de aposentadoria. O ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 
DE CACOAL LEI 2.735/PMC/2010 ASSEGURA DIREITO A REINTEGRAÇAÕ AO CARGO DO SERVIDOR QUE A APOSENTADORIA 
FOR JULGADA INSUBSISTENTE Cumpre-nos registrar que o tema foi amplamente discorrido e estudado dentro da esfera administrativa 
do município de Cacoal, sendo instruído por meio do Processo Administrativo Branco nº 2361/2021, obtendo parecer jurídico da PGM 
opinando pela ilegalidade de servidores públicos do Município de Cacoal/RO, aposentados na categoria especial de receberem proventos 
de aposentadoria pelo RGPS e remuneração da administração. Ressalte-se ainda, que o Estatuto dos Servidores do município de Cacoal, 
Lei Municipal nº 2.735/PMC/2010, estabelece o direito aos servidores públicos municipais artigos 23 e 24 a reintegração, ou ser-lhe revertido 
ao cargo público, caso comprove que o benefício de aposentadoria foi indeferido ou cessado. […] Desta forma, é de se reconhecer que o 
Impetrante não terá prejuízo em caso de julgamento improcedente do pedido judicial de aposentadoria, uma vez que a legislação municipal 
lhe garante a reversão. De qualquer sorte, necessário informar ao r. Juízo que a implantação da aposentadoria pelo Órgão Previdenciário, 
acarreta, ainda que precariamente, a impossibilidade de cumulação com os proventos da atividade, especialmente porque a aposentadoria 
gera o rompimento do vínculo com a Administração Pública, nos termos da lei e da jurisprudência.”. 
Avançando, verbera que “Em razão do rompimento do vínculo efetivo com a aposentadoria, nos termos da legislação previdenciária, surge 
a vedação de acumulação de remuneração de cargos públicos como preceitua o inciso XVI – do art. 37. da CRFB/88, é pacificado pela 
jurisprudência dominante que o servidor aposentado perde ou tem o seu vínculo com a administração rompido, portanto, não pode receber 
cumulativamente os proventos da aposentadoria com o da atividade, justamente porque não tem mais o vínculo efetivo. A r. decisão judicial 
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ora enfrentada não trilhou o melhor entendimento constitucional e jurisprudencial, justamente porque aposentado por decisão judicial, 
manteve o Impetrante, enquanto servidor público, na atividade, cumulando indevidamente o cargo efetivo e a aposentadoria. Situação não 
admitida pela Constituição Federal. Desta forma, inexiste o direito líquido e certo do impetrante em ser reintegrado ao cargo público efetivo, 
justamente porque implantada a sua aposentadoria especial. Evidentemente que se o objeto do pedido fosse outro, tal como garantir o direito 
de reversão ao cargo, nos termos do art. 23 e 24 da Lei Municipal 2735/2010, em caso de improcedência do pedido de aposentadoria, até 
teria razão, ainda que em sede de prevenção, contudo, a reintegração com o recebimento cumulativo dos dois proventos, é medida, com 
todo respeito, totalmente descabida.”
Ao final, requereu “ provido o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão a quo ”. 
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos de primeiro grau, que o Município de Cacoal/RO, ora agravante, pretende a cassação da liminar deferida em primeiro 
grau, argumentando, para tanto, a inexistência dos requisitos para sua concessão.
Para o deslinde da questão, convém traçar alguns conceitos a cerca das tutelas provisórias e tutelas antecipadas (cujos conceitos aplicáveis 
às liminares). 
Sobre o tema, diz o prof José Miguel Garcia Medina o seguinte:
A tutela provisória é o gênero, ela se divide em tutela provisória urgente cautelar e tutela provisória urgente antecipada, por último em 
tutela de evidência, sendo esta distinta das outras pelo fato de que não é necessária a demostração do perigo de dano real, ou seja, basta 
a evidencia de um direito em que a prova de sua existência é clara, não sendo juridicamente adequada a demora na concessão do direito 
ao postulante, conforme dispõe o art. 294 do CPC de 2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”
A tutela provisória de urgência está disposta no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 
que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A respeito da redação do novo artigo supracitado, é bem verdade que neste momento, o legislador quis mostrar a situação prevista em que 
será concedida a tutela de urgência. Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito, é a forma de dizer que é fundamental 
ter um direito provado de modo satisfatório a respaldar o requerente. A fumaça do bom direito deve se fazer integrante ao caso, contudo o 
legislador não só previu a necessidade da probabilidade do direito, como também o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, 
isto é, tem que ter um direito de prova sumária, mas suficientes, tal como deve ser imediatamente amparado.
Por seu turno, O pedido de tutela antecipada demanda que a probabilidade seja quase inatacável, exigindo um imenso nível de verossimilhança. 
O magistrado deve estar convencido se a medida antecipatória deferida é conversível para não prejudicar uma das partes. Ademais pode ser 
deferida quando ficar configurado abuso do direito de defesa ou intenção protelatória, independentemente do perigo da demora na solução 
da lide.
Pelo seu caráter satisfativo é concedida apenas a requerimento da parte, em contraposição à medida cautelar que pode ser concedida 
de ofício ou a requerimento da parte interessada. Os artigos 303 e 304 tratam do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter 
antecedente:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 
antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao 
resultado útil ao processo.
§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:
I – o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do 
pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;
(...)
§ 2º – Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. 
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o 
respectivo recurso. 
O caput do artigo 303 dispõe que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 
ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Uma vez deferida a tutela antecipada deverá o autor aditar a petição inicial no prazo 
de 15 (quinze) dias, caso ocorra o indeferimento pelo juiz, determinará que o autor emende a petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme § 2º, do art. 303.
Na hipótese do deferimento da tutela antecipada, cuida o artigo 304, do Código de Processo Civil/2015: “Art. 304. A tutela antecipada, 
concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.”
Insta dizer que da decisão que defere ou indefere a tutela antecipada cabe agravo de instrumento conforme dispõe o artigo 1015, inciso I, 
do CPC de 2015. Se a decisão for de deferimento e a parte não recorrer, a decisão torna-se estável e o processo será extinto, se a decisão 
for de indeferimento o autor terá que emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 304.
(…)
§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a 
revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.
A diferença entre ambas espécies de tutela é sutil e muitas vezes é permeada de um aspecto menos legal que doutrinário.
Conquanto por técnicas distintas (uma visa a proteger para permitir uma futura satisfação, enquanto outra satisfaz desde já para proteger), 
é evidente que ambas representam dois lados da mesma moeda, daí se dizer que a tutela de urgência pode assumir função conservativa 
(acautelatória) ou antecipatória dependendo do caso.
Quanto à consistência dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há mais distinção entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, conforme já 
se sustentava anteriormente, e tampouco qualquer indicação quanto ao grau de convencimento para a concessão da tutela de urgência. O 



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

88DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

art. 299 exige apenas para a sua concessão que haja “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”. Continuo a entender que, em 
face da sumariedade da cognição, e da possibilidade de concessão inaudita altera parte, essa probabilidade deve consistir numa convicção 
firme com elementos objetivamente verossímeis e consistentes.
(autor citado in Novo Código de Processo Civil comentado, Editora Rt, 3ª edição, 2017).
Para elucidar os conceitos, trago a posição do col. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA, APÓS A 
APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO RÉU, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PRETENDIDA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A controvérsia discutida neste recurso especial consiste em saber se poderia o Juízo de primeiro grau, após analisar as razões apresentadas 
na contestação, reconsiderar a decisão que havia deferido o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos dos 
arts. 303 e 304 do CPC/2015, a despeito da ausência de interposição de recurso pela parte ré no momento oportuno.
2. O Código de Processo Civil de 2015 inovou na ordem jurídica ao trazer, além das hipóteses até então previstas no CPC/1973, a 
possibilidade de concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a teor do que dispõe o seu art. 303, o qual estabelece 
que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela 
antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco 
ao resultado útil do processo.
2.1. Por essa nova sistemática, entendendo o juiz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, o autor será 
intimado para aditar a inicial, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de ser extinto o processo sem resolução de mérito.
Caso concedida a tutela, o autor será intimado para aditar a petição inicial, a fim de complementar sua argumentação, juntar novos 
documentos e confirmar o pedido de tutela final. O réu, por sua vez, será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação, na 
forma prevista no art. 334 do CPC/2015. E, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do 
referido diploma processual.
3. Uma das grandes novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil é a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida 
em caráter antecedente, instituto inspirado no référé do Direito francês, que serve para abarcar aquelas situações em que ambas as partes 
se contentam com a simples tutela antecipada, não havendo necessidade, portanto, de se prosseguir com o processo até uma decisão final 
(sentença), nos termos do que estabelece o art. 304, §§ 1º a 6º, do CPC/2015.
3.1. Segundo os dispositivos legais correspondentes, não havendo recurso do deferimento da tutela antecipada requerida em caráter 
antecedente, a referida decisão será estabilizada e o processo será extinto, sem resolução de mérito. No prazo de 2 (dois) anos, porém, 
contado da ciência da decisão que extinguiu o processo, as partes poderão pleitear, perante o mesmo Juízo que proferiu a decisão, a 
revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada estabilizada, devendo se valer de ação autônoma para esse fim.
3.2. É de se observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine que “a tutela antecipada, concedida nos termos do 
art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”, a leitura que deve ser feita do dispositivo 
legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver 
qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando 
desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2º, do CPC/2015, a fim de rever, reformar 
ou invalidar a tutela antecipada estabilizada.
4. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, a ré se antecipou e apresentou 
contestação, na qual pleiteou, inclusive, a revogação da tutela provisória concedida, sob o argumento de ser impossível o seu cumprimento, 
razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação 
da sentença.
5. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp 1760966/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)
Assim, neste cenário fático-probatório evidenciado nos autos, constata-se a inexistência dos requisitos exigidos para a tutela recursal 
pretendida, como exposto nos conceitos doutrinários e jurisprudencial sobre o tema, de tal modo que seja inviável seu deferimento nesta 
sede. 
A liminar deferida em primeiro grau foi realizada dentro dos conceitos e requisitos pelas medidas preventivas e provisórias, consoante o art. 
300 do CPC, de tal modo que não seja possível a revogação da medida. 
Analisando a questão, percebe-se que a controvérsia gira em torno da possibilidade ou não de se suspender o rompimento do vínculo 
estatutário (jurídico) entre o impetrante e a Administração Pública Municipal. 
Ora, em sede de ação previdenciária (ação ajuizada pelo impetrante, ora agravado) há de se ressaltar que os apelos são, naturalmente, 
revestidos de duplo efeito, de tal modo que a sentença que concedeu aposentadoria tenha sua aplicabilidade obstada pelo efeito suspensivo.
A propósito cito:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO 
QUE GUARDA SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. .
1. Conforme jurisprudência desta Corte, conquanto seja notório o caráter alimentar das prestações inerentes a benefícios previdenciários, 
a regra disposta no art. 520, inciso II, do CPC destina-se à ação de alimentos típica, não sendo, por conseguinte, aplicável à hipótese em 
comento. Precedentes: AgRg no Ag. 1.124.610/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/8/2009; e EREsp 663.570/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/05/2009.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.555.320/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 11/12/2015.)
Deste forma, se não se perfectibilizou a aposentadoria do servidor, não há de se falar em cargo vago o qual se operará somente com trânsito 
em julgado.
Neste compasso, tenho que a pretensão recursal navega contra jurisprudência dominante sobre o tema, razão pela qual o recurso é 
infrutífero.
Dispositivo:
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Pelo exposto, nos termos do art. 932, IV, do NCPC c/c art. 123, XIX, do RITJRO, e de acordo com a Súmula 568 do col. STJ e do RE n. 
1294053, do STF, nego provimento ao recurso.
Intimem-se e comunique-se o juízo de primeiro grau, dando-se ciência à d. PGJ.
Desembargador Glodner Luiz Pauletto
relator

1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa
Agravo de Instrumento nº 0808304-97.2022.8.22.0000 
Origem: Ji-Paraná/5ª Vara Cível/7009162-27.2022.8.22.0005
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Toyoo Watanabe Júnior
Agravado: Geraldo Marques Vieira
Advogado: Larissa Moreira do Nascimento (OAB/RO 10.928)
Relator: Des. Gilberto Barbosa
DECISÃO Vistos etc. 
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão interlocutória 
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná que, deferindo antecipação dos efeitos da tutela em sítio de ação ordinária, 
determinou, em dez dias e sob pena de sequestro, a realização de cirurgia para ressecção de tumor cerebral, id. 79962750. 
Diz nula a decisão agravada por ter sido proferida sem sua prévia intimação, vulnerando, portanto, o artigo 10 do Código de Processo Civil 
que veda a decisão surpresa. 
Sustentando que não houve inércia e que não é razoável o prazo de dez dias assinalado para realizar os procedimentos burocráticos, afirma 
que não estão identificados os requisitos autorizadores do sequestro. 
Afirmando exíguo o lapso de dez dias para disponibilizar o tratamento postulado, invocando o princípio da razoabilidade, pede que seja 
deferido efeito suspensivo e, por consequência, alterado esse prazo para trinta dias e que seja afastado o sequestro, id. 17115660. 
Eis o relatório. Decido. 
Em se tratando de antecipação de tutela, na dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, é imperioso constatar elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
No caso e comento, conforme destacado no relatório médico trazido à colação no processo originário (id. 79948926), restou evidenciada 
a urgência do tratamento cirúrgico para retirada de tumor cerebral, antes que sobrevenha complicação neurológica permanente com 
progressão do déficit motor em membros com necessidade do uso de cadeira de rodas (sic, id. 79948933), o que se mostra indispensável 
para subsidiar a sobreposição da fila de espera e o atendimento emergencial para tratar a enfermidade que põe em risco a vida da paciente.
Ademais, o tratamento de média/alta complexidade é disponibilizado pelo SUS, estando relacionado na Tabela Sigtap sob nº 04.03.03.003-0 
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0403030030/08/2022).
Desse modo, vistosa a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), bem como o perigo na demora, pois iniludivelmente havia risco 
para a integridade física do paciente.
Lado outro, por se tratar de prazo razoável, em razão da gravidade do estado de saúde, mister que seja mantido.
Em que pese jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser possível a aplicação da pena 
de multa para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer, em casos semelhantes, essa Corte tem feito opção pelo 
sequestro, pois supre a necessidade da parte sem causar prejuízo ao erário (AI 0802011-87.2017.8.22.0000, Primeira Câmara Especial, Rel. 
Des. Eurico Montenegro, j. 09.08.2018). 
Ante o exposto, é de rigor que seja mantida a decisão liminar que determinou que, em dez dias, fosse disponibilizado o procedimento 
cirúrgico, considerando, para tanto, a recomendação médica de urgência. 
Ante o exposto, comprovada a urgência do tratamento e o risco de morte, indefiro o efeito suspensivo. 
Comunique-se o Juiz da causa. 
Intime-se o agravado para que ofereça resposta. 
Em razão da natureza da demanda, manifeste-se o Ministério Público. 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Porto Velho, 30 de agosto de 2022. 
Des. Gilberto Barbosa
Relator 

1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa
Agravo de Instrumento nº 0802376-05.2021.8.22.0000
Agravante: Estado de Rondônia
Procuradora: Taís Macedo de Brito Cunha (OAB/RO 6.142)
Agravado: Reinaldo Silva Simião
Advogado: Douglas Mendes Simião (OAB/MG 127.266)
Relator: Des. Gilberto Barbosa
DECISÃO 
Vistos etc., 
Reinaldo Silva Simião destaca que, em que pese ter sido certificado o trânsito em julgado em 27.06.2022, seu Advogado, por equívoco do 
sistema, não foi intimado da publicação do acórdão pela caixa de expedientes do PJe, o que impossibilitou ciência no prazo apropriado. 
Nesse contexto, alegando inexistir cadastramento e intimação do seu procurador, postula o chamamento do feito à ordem para que seja 
determinado nova publicação do acórdão, com a restituição íntegra do prazo, sob pena de nulidade, id. 16796211. 
Pois bem. 
Esclareço que, ao contrário do que pretende fazer crer o postulante, extrai-se do processo que o Advogado Douglas Mendes Simião foi 
regularmente cadastrado no sistema PJe, conforme se extrai da aba expedientes, bem como foi notificado acerca do julgamento proferido 
em 31.03.2022, via Dje, em 28.04.2022, com o esgotamento do lapso pra manifestação em 20.05.2022. 
Nesse contexto, inexistindo falha a ser sanada, indefiro pedido de chamamento do feito à ordem. 
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Considerando o trânsito em julgado (certidão, id. 16602035), para arquivamento, que seja o processo encaminhado à Central de 
Processamento Eletrônico das Câmaras Especiais. 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Porto Velho, 30 de agosto de 2022. 
Des. Gilberto Barbosa
Presidente da 1ª Câmara Especial 

1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Daniel Ribeiro Lagos
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807593-92.2022.8.22.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDONIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RO
AGRAVADO: CICERO NUNES FRANCH
ADVOGADO DO(A) AGRAVADO: FRANCIELI BARBIERI GOMES – OAB/RO 7946
Decisão 
Vistos.,
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Rondônia em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo n. 
7008251-09.2022.8.22.0007, que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar ao Estado que, no prazo de 05(cinco) dias, cumpra 
obrigação de fazer consistente em realizar o procedimento cirúrgico do olho esquerdo e todo tratamento oftalmológico de deslocamento em 
retina de ambos os olhos. Transcrevo:
[...]Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada e, em consequência, determino ao ESTADO DE RONDÔNIA e ao MUNICÍPIO DE 
CACOAL, na pessoa de seus representantes, que no prazo de até 48 (quarenta e oito) faça o traslado do requerente para a respectiva 
Unidade Hospitalar na Capital capaz de atender o procedimento de tal complexidade, e lá estando, seja adotado as medidas necessárias 
para a realização de cirurgia com médico Oftalmologista no prazo de até 5 (cinco) dias em favor de CICERO NUNES FRANCH (CPF 
007.351.848-44), observado a regulação.
Cite-se e intime-se o ESTADO DE RONDÔNIA e o MUNICÍPIO DE CACOAL, através de um de seus procuradores.
Advirto os requeridos que, caso não haja o cumprimento espontâneo da liminar no prazo acima anotado, poderá ser efetuado SEQUESTRO 
ON LINE na conta única do Estado de Rondônia ou do Município de Cacoal, para o custeio do procedimento em rede particular.[...]
Em suas razões o agravante(Id. n. 16573915), sustenta a necessidade de concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação 
imposta.
Assevera não ser caso da excepcionalidade do sequestro na conta do Estado, afirmando, o descumprimento da ordem judicial, só pode ser 
aferido a partir do momento em que o Estado é regularmente citado, o que não ocorreu no presente caso.
Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão com o provimento do 
recurso.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.019 do NCPC, ao agravo de instrumento poderá ser atribuído, pelo relator, o efeito suspensivo ou deferido, em 
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, se faz necessária a presença de probabilidade do direito e 
risco da demora, requisitos que passo a analisar. Nos termos do artigo 1.019 do NCPC, ao agravo de instrumento poderá ser atribuído, pelo 
relator, o efeito suspensivo ou deferido, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, se faz necessária 
a presença de probabilidade do direito e risco da demora, requisitos que passo a analisar.
Pois bem.
Este e. Tribunal já vem decidindo a possibilidade de determinação de sequestro de valores, em casos de descumprimentos, para o 
cumprimento de medida judicial, em razão de ser o modo mais eficaz e efetivo para dar efetividade à decisão judicial.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamentos. Responsabilidade solidária. Sequestro. Possibilidade. Efetividade e concretude da 
decisão judicial. Recurso não provido.
A responsabilidade de prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes da Federação. Logo, União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, competindo-lhes fornecer medicamentos de acordo com a 
comprovada necessidade de sua população.
Demonstrada a presença dos requisitos previstos no Tema Repetitivo n. 106 do STJ, reconhece-se a obrigação do Município de Machadinho 
do Oeste em fornecer os medicamentos postulados, ambos de pequeno valor (R$197,89 mensais os dois).
O sequestro, para a hipótese de descumprimento da decisão, mostra-se medida hábil a conferir maior efetividade e concretude ao comando 
judicial, conforme amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte.
Agravo que se nega provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0803867-47.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 27/10/2021 -g.n
Agravo de Instrumento. Cirurgia. TFD. Antecipação de Tutela. Menor. Direito à saúde. Requisitos preenchidos. Multa. Substituição. Sequestro.
1. A ausência estatal na prestação de serviço à saúde por mais de 4 (quatro) anos é prova incontestável da necessidade e cumprimento dos 
requisitos para autorizar o tratamento fora do domicílio (TFD).
2. A multa é um dos meios coercitivos disponíveis para fazer cumprir as decisões judiciais, sendo distinta do sequestro de verba pública. 
Todavia, ante as circunstâncias fáticas, buscando solução à pretensão com efetividade e concretude da decisão, poderão as astreintes ser 
substituídas pela medida de sequestro, encerrando-se o seu objeto e funcionalidade.
3.Recurso parcialmente provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802278-25.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Eurico Montenegro, Data de julgamento: 26/07/2019 -g.n.
Assim, tenho que correta a decisão nesse ponto, por ser o meio menos oneroso ao Ente, e em caso de descumprimento seja aplicada tal 
medida, de modo que seja efetivada a decisão judicial.
No que concerne ao prazo para cumprimento da decisão (48 horas), é sabido que na Administração Pública é necessário observâncias de 
regras, procedimentos inerentes aos princípios administrativos, de modo a não incorrer em responsabilidades, devendo ser considerado o 
prazo de 30 dias, razoável para o cumprimento da medida judicial.
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Pelo exposto, concedo parcialmente o efeito suspensivo ativo, para tão somente conceder a dilação de prazo de 30 (trinta)dias, para o 
cumprimento da medida judicial.
Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019 do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a 
documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 
Após, encaminhe-se os autos a d. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de Parecer.
Intime-se. Cumpra-se. 
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Relator

1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Daniel Ribeiro Lagos
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806314-08.2021.8.22.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDO DE SOUZA LIMA, MARIA APARECIDA GOMES, BARTOLOMEU ROMERO, ELCE MACHADO ROMERO, 
EVANDRO TEIXEIRA LUCAS, IVANILDO DE SOUZA VIEIRA, MARIA JOSE DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO DO(A) AGRAVANTE: WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE – OAB/RO 1658
AGRAVADO: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RO
RELATOR: DESEMBAGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS
Decisão 
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO DE SOUZA LIMA e outros (doc. e-12756664) em face de decisão 
do Juízo da 2 vara cível da comarca de Jaru nos autos da ação ordinária n. 7002119-21.2017.8.22.0003, em fase de cumprimento de 
sentença, movida pelo ESTADO DE RONDÔNIA.
É o relatório. Decido.
Em consulta ao sistema PJe de 1º grau, verifica-se a prolação de sentença homologatória de acordo nos autos originários em 14/9/2021 
(doc. e-62327082 - autos originários).
Desta forma, constata-se não haver mais interesse recursal, sendo que o presente agravo perdeu a razão de ser.
Diante de todo o exposto, por estar prejudicado, não conheço o presente recurso, na forma do artigo 932, III, do CPC 2015.
Publique-se. Intimem-se.
Após as devidas anotações, arquive-se.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022
Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Relator

 2ª CÂMARA ESPECIAL 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7005783-49.2020.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7005783-49.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: I. G. D. O. representada por sua mãe Jessica dos Santos Gusmão
Advogada: Ana Lídia da Silva (OAB/RO 4153)
Apelado: G. G. D. O. I. G. D. O. representado por sua mãe Jessica dos Santos Gusmão
Advogada: Ana Lidia da Silva (OAB/RO 4153)
Apelada: Jessica dos Santos Gusmão
Advogada: Ana Lídia da Silva (OAB/RO 4153)
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 29/11/2021
Decisão: “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Transferência de presos entre unidades prisionais. Morte de servidor em decorrência do acidente. 
Motorista da viatura do GAPE. Veículo oficial. Responsabilidade objetiva do Estado. Culpa da vítima (motorista). Demonstração Ausência. 
Dever de indenizar. Dano moral. Redução do quantum.
1. Nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa.
2. Considerando que a vítima era servidor público (agente penitenciário), Chefe do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais - GAPE e, no 
dia dos fatos, dirigia veículo oficial, de propriedade do ente estadual apelante, em missão de transferência de detentos entre presídios (Ji-
Paraná, Machadinho d’Oeste/RO e Porto Velho), o poder público somente se desobrigaria do dever de indenizar se tivesse êxito em provar 
a culpa exclusiva da vítima.
3. Se a vítima foi escalada para dirigir a viatura que levava detentos de um presídio para outro, estava à serviço e cumpria determinação de 
chefia superior, de modo que não lhe era facultado deixar de fazer seu mister em razão da neblina na estrada.
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4. Ausente comprovação, por parte do apelante, de que a vítima foi imprudente na condução da viatura, que tenha dado causa ou contribuído 
para a ocorrência do acidente, fica rechaçada a tese de culpa exclusiva da vítima.
5. Para a fixação do quantum indenizatório moral, devem ser levadas em consideração as circunstâncias da causa, a condição socioeconômica 
do ofendido e dos ofensores, sendo razoável, na espécie, a redução do valor, na esteira dos precedentes da Câmara.
6. Recurso do Estado provido, em parte, para reduzir o quantum da indenização por dano moral, com juros atualizados pela remuneração 
da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir da data da sentença. 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7000726-25.2021.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7000726-25.2021.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: K. K. S. M. representada por sua genitora Suzy Simão de Jesus
Advogada: Alice Soares Leandro (OAB/RS 112042)
Apelada: Suzy Simão de Jesus
Advogada: Alice Soares Leandro (OAB/RS 112042)
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 10/11/2021
Declaração de Voto em 22/03/2022 pelo Des. Gilberto Barbosa
Pedido de Vista em 22/03/2022 pelo Dess. Hiram Souza Marques
Declaração de Voto em 02/08/2022 pelo Des. Roosevelt Queiroz Costa
Voto Aditivo em 09/08/2022 pelo Des. Miguel Monico Neto
Decisão: “RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DETERMINANDO A REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. JULGADO CONFORME A TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.” 
EMENTA
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Pure Canadibiol. Solidariedade dos entes federados. 
Nova interpretação conferida ao Tema 793. Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça 
Federal. Ressalva de entendimento. Princípio da colegialidade. Segurança jurídica. Previsibilidade das decisões judiciais. Inclusão da União 
na lide. Conservação da decisão que determinou o fornecimento. Art. 64, §4º, do CPC. Entendimento majoritário no STF e da Corte. 
Determinada a remessa à Justiça Federal.
1. Nos termos da nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral, que, a despeito da solidariedade entre todos os entes 
em caso de competência comum, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação 
específica pretendida, de modo que o cumprimento seja direto e o eventual ressarcimento seja eficaz (STF, Rcl 50481 AgR).
2. Não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento 
do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei n. 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, 
deslocando-se a competência para a Justiça Federal sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento (STF, Rcl 51661 
AgR).
3. Na hipótese, identificado que a medicação pretendida não é dispensada pelo SUS.
4. Remessa à Justiça Federal.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7020223-28.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7020223-28.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Antônio Petronilo da Costa
Advogado: Cândido Ocampo Fernandes (OAB/RO 780)
Advogado: Demétrio Laino Justo Filho (OAB/RO 276)
Advogado: Igor Amaral Gibaldi (OAB/RO 6521)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 08/04/2022
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 
À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação Cível. Ação ordinária. Progressão funcional. Classe dos médicos. Progressão funcional horizontal e vertical. Legislação. Revogação 
tácita. Inocorrência. Reflexos e retroativos. Direito devido. Prescrição quinquenal. Precedente RE 870.947 do STF (repercussão geral). 
Julgamento com ressalva do relator. Princípio da colegialidade. Novo entendimento a depender da evolução da Câmara. Sentença mantida. 
Recurso não provido.
A LC nº 68/1992, que instituiu o Regime Jurídico dos servidores públicos em geral, reza que a Progressão Funcional é a passagem do 
servidor de uma para outra referência imediatamente superior, dentro da mesma classe, ou para a referência inicial de outra classe no cargo 
em que estiver atuando, nos termos do art. 293 do referido diploma legal. 
Dessarte, é cediço que a Lei n° 1.067/2002, com as alterações trazidas pela Lei nº 1.386/2004, prevê o direito à Progressão Funcional 
horizontal e vertical aos servidores públicos estaduais pertencentes ao Grupo Ocupacional Saúde, entre os quais se incluem os Médicos.
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Não deve prosperar o argumento de que as alterações promovidas pela Lei nº 1.993/2008, mormente a previsão de valores fixos para os 
vencimentos básicos iniciais dos Médicos, revogaram tacitamente os dispositivos da Lei n° 1.067/2002, que no entender deste relator a 
revogação ocorreu.
Nada obstante, a maioria desta Corte firmou posicionamento em sentido contrário, o que tem me levado a acompanhar, vencido mas 
não convencido, adotando a tese vencedora, o que faço com ressalvas, observando o princípio da colegialidade, sem prejuízo de ulterior 
reavaliação à luz de eventual evolução de algum Par ou Câmara.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:0810927-71.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7004038-55.2021.8.22.0019 Machadinho do Oeste/1ª Vara
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Carlos Orlandini
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 11/11/2021
Decisão: “RECURSO PROVIDO, A FIM RECONHECER A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA PRESENTE 
DEMANDA E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Pedido de habilitação e dilação de prazo. Prejudicado. Tutela de urgência. 
Fornecimento de medicamento. Zytiga (Abiraterona) 250mg. Nova interpretação conferida ao Tema 793. Necessidade de inclusão da União 
no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Ressalva de entendimento. Princípio da colegialidade. Segurança jurídica 
e previsibilidade das decisões judiciais. Inclusão da União na lide. Remessa à Justiça Federal. Conservação da decisão que determinou o 
fornecimento. Art. 64, §4º, CPC. Entendimento majoritário no STF e da Corte.
1. É dever do Estado, em sentido amplo - compreendidos aí todos os entes federativos -, fornecer gratuitamente às pessoas carentes a 
medicação necessária para efetivo tratamento, de modo que qualquer deles está legitimado para figurar no polo passivo da ação (STJ, REsp 
1805886/SP/2019/0065050-7).
2. Nos termos da nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral, a despeito da solidariedade entre todos os entes em 
caso de competência comum, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação 
específica pretendida, de modo que o cumprimento seja direto e o eventual ressarcimento seja eficaz (STF, Rcl 50481 AgR).
3. Não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento 
do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, é obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, 
deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento (STF, Rcl 51661 
AgR).
4. Identificado que a medicação pretendida não é dispensada pelo SUS, há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda 
e, por consequência, remessa dos autos para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento.
5. Recurso provido e determinada remessa à Justiça Federal.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 7000549-61.2021.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7000549-61.2021.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Cível
Apelante: Município de Ariquemes
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ariquemes
Apelado: William Ernesto Zevallos Pollito
Advogado: Lucas Brandalise Machado (OAB/RO 7735)
Advogado: Everton Alexandre da Silva Oliveira Reis (OAB/RO 7649)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 08/02/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Servidor público. Adicional de Insalubridade. Lei Municipal nº 1.336/2007. Base de Cálculo. Previsão legal. Vencimento-
base. Incidência. Possibilidade. Omissão legislativa. Súmula vinculante n° 04. Vedação de vinculação da base de cálculo do Adicional de 
Insalubridade ao salário mínimo. Violação. Jurisprudência do STF. Recurso não provido.
De acordo com a jurisprudência do STF, não deve ser usado o salário mínimo como indexador para o Adicional de Insalubridade, a rigor do 
que estabelece a Súmula Vinculante n° 04. Não deve o 
PODER JUDICIÁRIO furtar-se de garantir o direito do servidor diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, devendo ser fixado o 
vencimento-base como base de cálculo para o Adicional de Insalubridade, mormente diante da ausência de norma municipal que estabeleça 
em sentido diverso, respeitando a prescrição quinquenal.
In casu, ressalvada a disposição que se refere aos valores prescritos na ação de conhecimento, o juízo primevo reconheceu a omissão 
legislativa em consonância com o estabelecido por súmula vinculante pela Excelsa Corte nº 4, ante a vedação à vinculação da base de 
cálculo do Adicional de Insalubridade ao salário mínimo.
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 7057935-52.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7057935-52.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara Cível
Apelante: José Vanderlei Feliciano
Advogado: Cairo Rodrigo da Silva Cuqui (OAB/RO 8506)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 19/05/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Ação acidentária. Direito previdenciário. Laudo pericial. Não vinculação do juízo. Redução parcial e permanente da 
capacidade laboral. Possibilidade de reabilitação. Consolidação das lesões. Concessão e restabelecimento de auxílio-doença acidentário 
até o momento da certificação de reabilitação do beneficiário. Possibilidade. Princípio da fungibilidade das ações previdenciárias. Recurso 
não provido. Sentença alterada de ofício.
1. Ainda que o juiz seja livre para apreciar as provas e não esteja vinculado à conclusão do perito para julgar a causa, não há que se falar 
em irregularidade na adoção ou não do laudo como causa de decidir.
2. No caso, o laudo pericial subscrito pelo expert foi categórico, ao afirmar que a incapacidade do apelante é parcial e permanente, 
tornando inviável a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente quando procedida a análise dos aspectos socioeconômicos e 
profissionais que demonstram a possibilidade de reabilitação do segurado.
3. Apesar de constatada a lesão permanente e parcial, para se chegar à conversão do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente 
é obrigatório que, nos termos do art. 62, Lei n. 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua 
atividade habitual, submeta-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
4. Em razão do princípio da fungibilidade das ações previdenciárias, deve ser deferido o restabelecimento e a manutenção do pagamento 
de auxílio-doença acidentário até a conclusão do processo de reabilitação do beneficiário, com a devida certificação, momento em que o 
próprio INSS converterá em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. Precedentes.
5. Recurso não provido. Sentença modificada de ofício.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 7055089-62.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7055089-62.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara Cível
Apelante: Francisco Lopes da Silva
Advogado: Felipe Góes Gomes de Aguiar (OAB/RO 4494)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 29/06/2022
Decisão: “RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Direito previdenciário. Conversão de Auxílio-acidente em Aposentadoria por invalidez. Princípio da da dialeticidade. 
Inobservância. Recurso não conhecido.
1. O recorrente deve apontar as razões específicas, com fundamentos de fato e de direito e quais pontos da decisão devem ser modificados 
pela instância superior, não sendo admissível a devolução genérica do inconformismo, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Na hipótese, não apontados os motivos concretos e específicos, não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os 
fundamentos da decisão objeto da insurgência recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Recurso não conhecido. 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 0033820-39.2005.8.22.0101 Apelação (PJe)
Origem: 0033820-39.2005.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: Yale & Silva Ltda
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 25/05/2022
Decisão: “RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Execução fiscal. Recurso não cabível. Aplicação do art. 34 da Lei n. 6.830/80. Valor inferior a 50 ORTN’s. Recurso não conhecido.
1. É manifestamente inadmissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN’s, observando-se, 
quando for o caso, atualização pelo IPCA-E. Inteligência do art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes do STJ e desta Corte.
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2. No caso, não foi alcançado o valor mínimo de alçada, razão pela qual não é cabível o recurso de apelação.
3. Recurso não conhecido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:0801160-72.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7007045-34.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravada: Ji-Calha Indústria e Comércio Ltda - Me
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 14/02/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Possibilidade. Bens penhoráveis não 
localizados. Tentativa de citação frustrada. Recurso provido.
1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta on-line criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
regulado pelo Provimento nº 39/2014, no qual tem por escopo dar efetividade ao processo de execução.
2. Na hipótese, tendo em vista a não localização do devedor, tampouco de bens passíveis de penhora, e, de acordo com a jurisprudência do 
STJ, nasce a possibilidade de pesquisa/comunicação junto ao sistema, por tratar-se de ferramenta à disposição das partes para simplificar 
e agilizar a satisfação do crédito exequendo.
3. Recurso provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 0093379-28.2008.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 0093379-28.2008.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Embargante: Concel Construtora Cearense e Engenharia Ltda - Me
Advogado: Arcelino Leon (OAB/RO 991)
Advogada: Jucilene Santos da Cunha (OAB/RO 331B)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Opostos em 31/03/2021
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Inexistentes. Rediscussão da matéria. Impossibilidade de acolhimento. Recurso não 
provido.
1. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição 
contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, jamais para rediscussão da matéria já apreciada.
2. A via estreita dos embargos de declaração não é compatível com o objetivo de rediscutir a matéria já analisada pela decisão judicial, e os 
paradigmas nela sustentados somente podem ser desconstituídos por outra via recursal.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante tenha suscitado para fins de prequestionamento, ainda que os 
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do art. 1.025 do CPC/2015.
4. Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 0801677-77.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7006139-85.2022.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: AM Arquitetura e Urbanismo Eireli - Me
Advogado: Amarildo Gomes Ferreira (OAB/RO 4204)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 28/02/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Direito administrativo. Licitação. Empresa desclassificada. Valores unitários superiores ao estipulado em edital. Lei 
n. 8.666/93. Decisão administrativa. Ausência de ilegalidade. Recurso não provido.
Para a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), além da existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo, deve ser demonstrada a existência de probabilidade do direito afirmado, o que se traduz na necessidade de apreciação da 
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“fumaça do bom direito” e do “perigo da demora”, que devem ser demonstrados de plano pelo postulante.
Como cediço, ao 
PODER JUDICIÁRIO, é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos, entretanto, cabe examinar 
a regularidade e legalidade dos procedimentos.
Na hipótese, tendo em vista não haver indícios de ilegalidade na decisão administrativa da comissão de licitação, não há que se falar em 
reforma da decisão, devendo esta ser mantida e os autos seguirem seu curso processual.
Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 7011604-12.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7011604-12.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Roberto Bernardi Filho
Advogado: Mauricio Mauricio Filho (OAB/RO 8826)
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 08/11/2021
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. MS. Direito administrativo e constitucional. Licença-prêmio. Art. 8º, IX, da LC 173/2020. Suspensão da contagem do período 
aquisitivo até 31/12/2020. Reafirmação da constitucionalidade em sede de repercussão geral. Período aquisitivo anterior. Distinguishing. 
Ressalva de gozo durante período previsto na lei. Recurso não provido.
1. Em sede de repercussão geral, o STF ratificou a compreensão firmada nas ADIs anteriormente julgadas por aquela corte e fixou a 
seguinte tese (Tema 1.137): “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.
2. Na hipótese, o período aquisitivo é anterior à proibição de contagem instituída pela LC reconhecidamente constitucional, inclusive 
destacando a impossibilidade de usufruir do benefício durante o período, de forma que o despacho que desconsidera todo o período é ilegal.
3. Recurso que se nega provimento.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 0100364-04.2008.8.22.0101 Apelação (PJe)
Origem: 0100364-04.2008.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: Carlos Odilon Pereira
Apelado: Onix Tratores e Serviços Ltda
Apelada: Gabriela Cuellar Lavadens Salazar
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 25/05/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Execução Fiscal. Abandono da causa. Prévia intimação. Ocorrência. Intimação eletrônica. Extinção sem julgamento de 
mérito. Possibilidade. Recurso não provido.
1. Havendo a intimação da Fazenda para dar seguimento ao processo e permanecendo ela inerte, cabe ao juiz determinar, por abandono 
da causa, a extinção do processo, sem enfrentamento de mérito. Inteligência do art. 485, III, §1º, CPC.
2. No caso, verificada a realização da intimação eletrônica válida, com advertência, respeitados os prazos da fazenda pública, está 
caracterizado o abandono da demanda.
3. Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:0801079-26.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0003361-36.2014.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Agravante: Galvão e Galvão Ltda
Advogada: Nathalia Ferreira de Oliveira (OAB/RO 8242)
Agravante: Cleonice Marques de Pina Galvão
Advogada: Nathalia Ferreira de Oliveira (OAB/RO 8242)
Agravado: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 14/02/2022
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Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Via inadequada. Súmula 393/
STJ. Ausência de comprovação de plano. Recurso não provido.
1. A exceção de pré-executividade é admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial. É uma forma de defesa do 
devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do juízo.
2. O Enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução 
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
3. Na hipótese, as alegações levantadas pelo agravante não podem ser comprovadas de plano, demandando, assim, dilação probatória, de 
forma que não há como se conhecer da pretensão por meio da exceção.
4. Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7006516-51.2021.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7006516-51.2021.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível
Apelante: Valderes Pereira Leite
Advogada: Raiza Costa Cavalcanti (OAB/RO 6478)
Advogada: Miriam Lourenço de Oliveira (OAB/SP 237633)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 18/07/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação Cível. Ação acidentária. Direito previdenciário. Redução da capacidade laboral. Consolidação das lesões. Auxílio-Acidente. 
Indevido. Redução da capacidade para o trabalho. Inocorrência. Laudo pericial atestando aptidão laboral. Recurso não provido.
1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização ao segurado, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 
qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Constatado, por meio de laudo pericial, que a incapacidade é temporária e total e que não há redução da capacidade para o labor habitual, 
inviável se faz a concessão de auxílio-acidente. 
3. Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:0006270-69.2005.8.22.0101 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 0006270-69.2005.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Embargante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Embargado: Enoque Araújo Do Nascimento
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Opostos em 08/07/2021
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração em apelação. Omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inexistente. Nulidade de CDA. Possibilidade de 
substituição. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento implícito. Recurso não provido.
1. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição 
contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, jamais para rediscussão da matéria já apreciada.
2. O inconformismo do embargante, que revela tentativa de rediscutir o acórdão, não se amolda à finalidade dos aclaratórios.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante tenha suscitado para fins de pré-questionamento, ainda que os 
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do art. 1.025 do CPC/2015.
4. Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:0800754-51.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000919-65.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível
Agravante: EMJ Representações Ltda – Me
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan (OAB/RO 107)
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan Júnior (OAB/RO 6718)
Agravante: Eleandro Moreira da Silva
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan (OAB/RO 107)
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan Júnior (OAB/RO 6718)
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Agravante: Gleiciane Fernandes Batista
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan (OAB/RO 107)
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan Júnior (OAB/RO 6718)
Agravado: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 07/02/2022
Decisão: “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Parcelamento do débito. Suspensão de exigibilidade. Levantamento 
da constrição em sua integralidade. Impossibilidade. Precedentes do STJ. Excesso de penhora. Desproporcionalidade entre a medida 
requerida e o valor executado. Bens em excesso. Levantamento. Recurso parcialmente provido.
O parcelamento possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porém não serve para desconstituir a garantia dada em 
juízo. Precedentes do STJ. 
Diante da evidente desproporcionalidade entre as constrições realizadas e o débito existente, homenageando os princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade, há de se manter a penhora sobre veículo de valor suficiente para satisfazer a dívida no caso de eventual descumprimento 
do parcelamento, com a liberação dos bloqueios efetivados sobre os demais veículos.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7004407-14.2019.8.22.0021 Apelação (PJe)
Origem: 7004407-14.2019.8.22.0021 Buritis/2ª Vara Genérica
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Odelson Vieira de Souza
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 14/02/2022
Voto Aditivo em 09/08/2022 pelo Des. Roosevelt Queiroz Costa
Decisão:“RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Processo civil. Execução fiscal. Sentença de extinção. Abandono de causa. Art. 485, §1º, do CPC. Inobservância. Extinção 
prematura. Exigência de realização de duas intimações para cumprimento da ordem e a de eventual omissão. Única intimação realizada. 
Prosseguimento na origem. Recurso provido.
Para a caracterização do abandono processual pressupõe-se a realização de duas intimações. A primeira, para o cumprimento da ordem e 
a segunda, com a penalidade extintiva, em caso de omissão, tudo em homenagem aos princípios da instrumentalidade, da efetividade, do 
impulso oficial, da satisfação da tutela executiva, da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça, nos termos do art. 485, §1º, do 
CPC.
No caso, houve somente a intimação para a prática do ato processual, que não houve atendimento, mas careceu o feito da realização 
da intimação, nos termos do dispositivo retro, espacialmente pela existência de garantia do juízo (penhora), ato constritivo relevante e 
comprobatório de processo de execução eficaz e efetivo, chegando na satisfação do direito creditício.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:0812093-41.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000919-65.2020.8.22.0005 Porto Velho/8ª Vara Cível
Agravante: José Ribeiro do Nascimento
Advogada: Luzinete Xavier de Souza (OAB/RO 3525)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 15/12/2021
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Agravo de instrumento. Previdenciário. INSS. Auxílio-doença e aposentadoria. Alegada incapacidade laborativa parcial e permanente. 
Ausência de nexo causal entre a enfermidade e o exercício da atividade laborativa. Benefício não acidentário. Competência da Justiça 
Federal. Recurso não provido.
Para a concessão de benefício acidentário, é necessário que a doença possua relação ou decorra da atividade laborativa. 
A discopatia degenerativa da coluna lombar se caracteriza como um tipo de condição progressiva e degenerativa que atinge os discos 
intervertebrais da coluna e que se manifesta como dor na lombar, sensação de dormência e formigamento nas pernas e dificuldade para 
permanecer na mesma posição por muito tempo. 
In casu, o laudo pericial indicou, sem sombra de dúvidas, que a doença/moléstia é degenerativa. 
Não há como prorrogar a competência da Justiça Estadual para julgar os pedidos não relacionados a acidente de trabalho. Isso porque a 
competência para apreciação de benefício previdenciário, determinada com base no pedido e na causa de pedir, restringe-se às prestações 
de natureza acidentária, nos termos do art. 109, I, da CF e Súmula n.º 15 do STJ.
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 7003303-23.2019.8.22.0009 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7003303-23.2019.8.22.0009 Pimenta Bueno/2ª Vara Cível
Embargante: Jacinto Braum
Advogado: Sebastião Cândido Neto (OAB/RO 1826)
Embargado: Município de Pimenta Bueno
Procuradora: Emanuelle Urizzi Bernardi (OAB/RO 4541)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Opostos em 03/03/2022
Retirado em 14/06/2022
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria. Requisitos legais. Mera insatisfação. Teses e 
antíteses. Vícios inexistentes. Recurso não provido.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 
erro material, sendo inadmitido para a rediscussão da matéria já apreciada, em razão de tratar-se de mera irresignação com o resultado da 
decisão.
Diante desse contexto, a lei processual civil preconiza que o julgador deve examinar todos os argumentos capazes de infirmar (enfraquecer) 
a conclusão adotada pelo julgador, e, na espécie, a decisão hostilizada examinou satisfatoriamente a controvérsia – as questões suscitadas 
e discutidas no processo.
Não procede o prequestionamento quando o acordão aborda as teses e antíteses apresentadas pelas partes, notadamente quando presentes 
os motivos suficientes para fundar a sua decisão e exaurir a apreciação do recurso, de modo que a mera ausência de menção expressa do 
dispositivo legal não caracteriza omissão, especialmente se a decisão apreciou especificamente a matéria objeto do recurso, ainda que sem 
apontar normas legais. Precedente do STJ

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7001780-89.2018.8.22.0015 Apelação (PJe)
Origem: 7001780-89.2018.8.22.0015 Guajará Mirim/1ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: J R Antônio – Me
Apelado: José Ramirez Antônio
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 23/02/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Processo Civil. Execução fiscal. Extinção do feito por abandono de causa. Intimação pessoal da Fazenda Pública ocorrida por 
meio eletrônico. CPC e Lei 11.419/2006. Possibilidade. Recurso não provido.
Para fins do disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, considera-se intimação pessoal da Fazenda Pública a intimação eletrônica via Processo 
Judicial eletrônico, na forma que dispõe o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.
A regular intimação do ente público, por meio de seu representante (procurador), para promover o andamento do executivo fiscal, e a 
posterior inércia implicam na extinção do processo, por abandono da causa.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7044241-50.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7044241-50.2020.8.22.0001 Porto Velho/9ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Apelado: Maria de Fátima dos Santos Costa
Advogada: Júlia Iria Ferreira da Silva (OAB/RO 9290)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 16/12/2021
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Previdenciário. INSS. Auxílio-doença acidentário. Termo inicial do benefício (DIB). Data da postulação administrativa. Alta 
programada. Cessação automática do benefício. Ofensa ao art. 62 da Lei 8.213/1991. Necessidade de novas perícias periódicas. Juros e 
mora. Aplicação ex officio. Precedentes do STF e STJ. Recurso não provido.
A chamada “alta programada” é uma prática do INSS de, ao conceder o benefício de auxílio-doença, estabelecer automaticamente a data 
de cessação, dispensando a realização de novo exame. Em que pese a sua legalização (art. 62 da Lei n. 8.213/91), é imprescindível que 
o INSS promova nova perícia médica para que o segurado retorne às suas atividades habituais apenas se constatada a restauração da 
capacidade laborativa.
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In casu, o auxílio-doença acidentário deverá permanecer enquanto vigorar a incapacidade temporária ao labor, facultando-se ao INSS o 
acompanhamento da evolução do quadro clínico da segurada.
O STF, no julgamento do RE-RG 870.947 (repercussão geral), e o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo), definiram 
que nas condenações à Fazenda Pública, tratando-se relação jurídica não tributária – relação previdenciária –, a partir da edição da Lei n. 
11.960/2009: a) os juros moratórios são aqueles aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97; e b) o índice 
de atualização monetária deve ser o INPC.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7029771-19.2017.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7029771-19.2017.8.22.0001 Porto Velho/4ª Vara Cível
Embargante: Aline Braga Rodrigues
Advogada: Luzinete Xavier de Souza (OAB/RO 3525)
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Opostos em 10/02/2022
Retirado em 14/06/2022
Decisão:“EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Rediscussão da matéria. Requisitos legais. Mera insatisfação. 
Teses e antíteses. Vícios inexistentes. Recurso não provido.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 
erro material, sendo inadmitido para a rediscussão da matéria já apreciada, em razão de tratar-se de mera irresignação com o resultado da 
decisão.
Diante desse contexto, a lei processual civil preconiza que o julgador deve examinar todos os argumentos capazes de infirmar (enfraquecer) 
a conclusão adotada pelo julgador, e na espécie a decisão hostilizada examinou satisfatoriamente a controvérsia – as questões suscitadas 
e discutidas no processo.
Não procede o prequestionamento quando o acordão aborda as teses e antíteses apresentadas pelas partes, notadamente quando presentes 
os motivos suficientes para fundar a sua decisão e exaurir a apreciação do recurso, de modo que a mera ausência de menção expressa do 
dispositivo legal não caracteriza omissão/contradição, especialmente se a decisão apreciou especificamente a matéria objeto do recurso, 
ainda que sem apontar normas legais. Precedente do STJ

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo: 0811412-71.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7063222-93.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Embargante: Sindicato dos Delegados de Polícia Do Estado de Rondônia - SINDEPRO
Advogado: Marcos Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
Advogada: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/RO 2353)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Opostos em 06/06/2022
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. 
Apontamento de dispositivos legais. Desnecessidade. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não provido.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, 
jamais para rediscussão da matéria já apreciada. 
Apresentando o julgado fundamentação coerente com o que foi debatido nos autos e estabelecendo as premissas de sua conclusão com 
base nos elementos probatórios trazidos, não há que se falar em nulidade ou rediscussão de teses. 
Não procede o prequestionamento quando o acordão aborda as teses e antíteses apresentadas pelas partes, notadamente quando presentes 
os motivos suficientes para fundar a sua decisão e exaurir a apreciação do recurso, de modo que a mera ausência de menção expressa do 
dispositivo legal não caracteriza omissão, especialmente se a decisão apreciou especificamente a matéria objeto do recurso, ainda que sem 
apontar normas legais. Precedente do STJ. 
O mero inconformismo quanto ao acolhimento de tese que não era conveniente à parte não é motivo justificador de interposição dos 
declaratórios, traduzindo-se a irresignação em insatisfação com o resultado da decisão.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7030943-88.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7030943-88.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
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Apelante: Eluane Martins Silva
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 09/08/2021
Decisão:“RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação cível. Ação anulatória. Acórdão do Tribunal de Contas. CDA. Alegação de vícios. Reexame do mérito administrativo. Impossibilidade. 
Exame de legalidade. Impugnação na via recursal. Princípio da dialeticidade. Não observância. Recurso não conhecido.
As razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto, incumbindo ao recorrente impugnar 
especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, de maneira a permitir que o Tribunal possa examinar a juridicidade da ratio decidendi, 
sob pena de não conhecimento, por ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade, a regularidade formal.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:0800061-67.2022.8.22.0000 Mandado de Segurança (PJe)
Impetrante: Asa Multipeças para Veículos Automotores Ltda
Advogado: Altair Gomes da Neiva (OAB/GO 29261)
Advogado: Fabrício Milhomens da Neiva (OAB/GO 41399)
Impetrado: Secretário de Finanças do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 10/01/2022
Decisão: “SEGURANÇA CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Mandado de segurança. Tributário. ICMS. Transferência de mercadorias. Unidades da federação distintas. Estabelecimentos do mesmo 
contribuinte. Atos de mercancia. Inexistência. Tributo indevido. Precedente vinculante. Modulação dos efeitos. Pendência de julgamento. 
Segurança concedida.
A Súmula nº 166 do STJ estabelece que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte” . 
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1125133/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, 
reconheceu que “o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à 
hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a 
transferência da propriedade”, ou seja, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de 
incidência do ICMS. 
Corroborando a tese, o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.099, em repercussão geral, decidiu que “não incide ICMS no deslocamento 
de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da 
titularidade ou a realização de ato de mercancia” (STF. Plenário. ARE 1255885 RG, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, julgado em 14/8/2020). 
No julgamento da ADC 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3º, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento 
do mesmo titular”; e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal nº 87/96 (Lei Kandir). 
A pendência de julgamento de embargos de declaração, com pedido de modulação de efeitos em ação de constitucionalidade perante o 
STF, não garante, por si só, efeitos prospectivos às decisões judiciais sobre a matéria objeto da ação, especialmente quando não se conferiu 
efeito suspensivo ao recurso e a decisão embargada sedimenta jurisprudência há muito já consolidada no ordenamento jurídico.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial 
Processo:7001688-20.2018.8.22.0013 Apelação (PJe)
Origem: 7001688-20.2018.8.22.0013 Vilhena/2ª Vara Cível
Apelante: Adão de Oliveira Barbosa
Advogado: Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
Apelado: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 31/05/2022
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 
À UNANIMIDADE.” 
EMENTA
Apelação. Administrativo e civil. Princípio da dialeticidade. Observância. Razões de recurso que atacam a sentença. Responsabilidade civil 
do Estado por omissão. Responsabilidade subjetiva. Consolidação de lesão. Perna. Demora na realização de procedimento cirúrgico. Falha 
na prestação do serviço. Não ocorrência. Danos estético e moral. Indevidos. Recurso não provido.
As razões recursais devem guardar simetria com a sentença guerreada, atendendo ao princípio da dialeticidade, incumbindo ao apelante 
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a permitir ao Tribunal o exame da juridicidade da ratio decidendi.
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A doutrina e jurisprudência dominantes entendem que, em casos de omissão do ente público, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, 
sendo a responsabilização decorrente da chamada “culpa anônima”, oriunda da má prestação do serviço do Estado. 
Sendo assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado, em casos de omissão de seus agentes: o comportamento omissivo 
do Estado, o dano, o nexo de causalidade e a culpa do serviço público. Com efeito, a responsabilização, neste contexto, depende da 
ocorrência de ato omissivo ilícito, ou seja, a omissão do agente deve configurar a ausência de cumprimento de seus deveres legalmente 
estabelecidos. 
Verificado que houve atendimento médico adequado e que o procedimento cirúrgico se deu pela própria recusa do paciente em se deslocar 
para a capital, não se configuram o nexo causal e a omissão e ausentes estão os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, 
consequentemente, do dever de indenizar.

ABERTURA DE VISTA
MANDADO DE SEGURANÇA: 0803070-76.2018.8.22.0000 (PJE)
IMPETRANTE: MAGNO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ MÁRCIO WARTA (OAB/RO 7006)
IMPETRADA: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERESSADO (PARTE PASSIVA): ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: CARLOS ROBERTO BITTENCOURT SILVA (OAB/RO 6098)
RELATOR: DES. MIGUEL MONICO NETO
Nos termos do Provimento nº 004/2008-CG, de 13/08/2008, fica o advogado JOSÉ MÁRCIO WARTA (OAB/RO 7006) intimado para 
apresentar documentos necessários a expedição de RPV, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elder Miyache
Cad. 204362-9 - C.ESPECIAL - CPE/2º GRAU

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Miguel Monico 
Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, CEP 76801-330, Porto Velho, - de 480/481 a 859/860
Número do processo: 0803225-45.2019.8.22.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS DO IMPETRANTE: CAMILA SOUSA ALENCAR, OAB nº RS109859, RISCLIF MARTINELLI RODRIGUES, OAB nº RS52624
Polo Passivo: S. D. F. D. E. D. R.
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Os autos vieram-me conclusos na condição de Presidente da 2ª Câmara Especial. 
A Impetrante Parker-Migliorini International do Brasil Ltda rememorando ter sido concedida a segurança postulada nestes autos, requer, em 
cumprimento de sentença, que seja determinado ao Estado a devolução do valor referentes as custas processuais atualizadas (que indica 
ser R$ 3.302,13). 
Intimado, o Estado de Rondônia impugnou o pleito (id. 13458508), aduzindo que o acórdão que concedeu a segurança à empresa impetrante 
não determinou expressamente a restituição das custas processuais desembolsadas. 
É o sucinto relato. Decido. 
A impugnação do Estado não merece prosperar. A omissão da decisão judicial quanto à condenação ao reembolso das custas processuais 
suportadas pela impetrante não impede o seu direito à restituição. 
Isso porque a condenação ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora decorre da imposição legal (art. 82, § 2º 
do CPC), não podendo ser restringido o direito em face da omissão do acórdão quanto ao seu reconhecimento.
Nesse sentido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. IMPOSIÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
DESCABIMENTO. 1. A omissão da decisão judicial quanto à condenação do sucumbente ao reembolso das custas processuais adiantadas 
pela parte autora não obsta o reconhecimento do direito da demandante à sua restituição, não apenas por ser uma decorrência lógica do 
julgado, como também por decorrer de imposição legal do art. 82 do CPC. 2. A condenação em honorários não vem sendo admitida por 
este Regional quando se cuidar meramente do reembolso de custas. (TRF-4 - AG: 50118741520184040000 5011874-15.2018.4.04.0000, 
Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 14/05/2019, SEGUNDA TURMA)
Ante o exposto, rejeito a impugnação do Estado. 
Proceda com o necessário para expedição da RPV. 
Após as diligências legais, voltem concluso.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Miguel Monico Neto 
Presidente de 2ª Câmara Especial 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Processo: 0806936-53.2022.8.22.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Relator: 
Data distribuição: 19/07/2022 11:45:44
Polo Ativo: KELLY CRISTINA MOREIRA ROCHA e outros
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: AMANDA SETUBAL RODRIGUES - RO9164-A
Polo Passivo: SECRETÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO GOVERNO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA 
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Despacho 
Despacho
Vistos.
Em que pese o encaminhamento do feito a esta Corte de Justiça por alegada competência originária, ao que tudo indica, não há previsão 
de foro nesta instância ao Superintendente estadual de Gestão de Pessoas do Estado.
Em face do exposto, devolva-se ao Juízo de origem para prosseguimento.
Cumpra-se. Diligências legais.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808071-03.2022.8.22.0000
AGRAVANTE: AMANDA LARAY GAMA
ADVOGADO DO(A) AGRAVANTE: AMANDA LARAY GAMA – OAB/RO 7348
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
RELATOR: DESEMBAGADOR HIRAM SOUZA MARQUES
Despacho 
Vistos.
Extrai-se dos autos que o apelante deixou de recolher o preparo recursal em razão de ter formulado pedido de justiça gratuita, sem que 
tenha apresentado provas do alegado.
Assim, nos termos do artigo 99 §2º do CPC, intime-se para, em 5 dias, comprovar o estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Porto Velho, 29 de agosto de 2022 
Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Relator

ABERTURA DE VISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807910-90.2022.8.22.0000 (PJE)
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CACOAL
PROCURADOR: WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO: LUCILDO CARDOSO FREIRE (OAB/RO 4751)
ADVOGADO: ANDERSON PEREIRA CHARAO (OAB/SP320381)
RELATOR : DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES
OPOSTOS EM 30/08/2022.
Nos termos do Provimento nº 001/2001/PR, de 13/09/2001, fica o embargado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões aos 
Embargos de Declaração nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC.
Porto Velho/RO, 02 de setembro de 2022.
Belª Joana Lima
Assistente Jurídico - CPE/2º GRAU

ABERTURA DE VISTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO Nº 7003403-62.2016.8.22.0015
ORIGEM: 7003403-62.2016.8.22.0015 GUAJARÁ-MIRIM/1ª VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: MAXWEL MOTA DE ANDRADE
AGRAVADA: GLOBAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – ME
ADVOGADO: DIMAS VITOR MORET DO VALE (OAB/RO 11488)
RELATOR: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
INTERPOSTO EM 31/08/2022 
Nos termos do Provimento nº 001/2001/PR, de 13/09/2001, fica a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao 
Agravo em Recurso Especial. 
Porto Velho/RO, 02 de setembro de 2022.
Belª Joana Lima
Assistente Jurídico - CPE/2º GRAU

ABERTURA DE VISTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO Nº 7013148-74.2017.822.0001 (PJE)
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: MAXWEL MOTA DE ANDRADE
AGRAVADO: PETRÓLEO SABBÁ S/A
ADVOGADO: JULIO SALLES COSTA JANOLIO (OAB/RJ 119528)
ADVOGADO: VICTOR MORQUECHO AMARAL (OAB/RJ 182977)
ADVOGADO: MARCOS ANDRÉ VINHAS CATÃO (OAB/RJ 67086)
ADVOGADA: KAREN STEVANATO KONIG (OAB/RJ 210876)
ADVOGADO: RONALDO REDENSCHI (OAB/RJ 94238)
RELATOR: DES.MIGUEL MONICO NETO
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INTERPOSTO EM 31/08/2022 
Nos termos do Provimento nº 001/2001/PR, de 13/09/2001, fica a parte agravada intimada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso, 
nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.
Porto Velho/RO, 02 de setembro de 2022.
Belª Joana Lima
Assistente Jurídico - CPE/2º GRAU

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Miguel Monico 
Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, CEP 76801-330, Porto Velho, - de 480/481 a 859/860
Número do processo: 0810490-30.2021.8.22.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Polo Ativo: CORRENTE REPRESENTACOES EIRELI - ME
ADVOGADO DO AGRAVANTE: LEONARDO VARGAS ZAVATIN, OAB nº RO9344A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADO DO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
Vistos. 
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Corrente Representações Eireli - ME e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª 
Vara da Cível da Comarca de Cacoal que, nos autos de ação de ação de execução fiscal movida contra a agravante, deferiu o pedido liminar 
de desconsideração da personalidade jurídica inversa, incluindo-lhe no polo passivo da ação de execução fiscal em que era executado seu 
sócio proprietário, José Corrente.
É o relatório necessário. 
Decido.
Compulsando os autos de origem, constato no ID 79658926 que foi proferida sentença (7008386-26.2019.8.22.0007).
É cediço que a superveniente prolação de sentença de mérito absorve a decisão liminar atacada via agravo de instrumento, desconstituindo, 
pois, o seu objeto, uma das condições do recurso.
Em face do exposto, com fundamento no art. 485, VI, e 932, III, do CPC, julgo prejudicado o feito sem adentrar na análise das razões 
recursais.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso ou manifestando-se o agravante pelo desinteresse em recorrer, arquivem-se os autos. 
Serve esta como mandado/ofício/carta.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Porto Velho, data da assinatura eletrônica
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

Embargos de declaração n. 7038221-43.2020.8.22.0001 (PJE) 
Embargantes: Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda e outros
Embargado: Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Trata-se de embargos de declaração oposto por Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda e outros contra o acórdão proferido por esta 
2ª Câmara Especial que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação, para conceder a segurança postulada.
Após, o apelante requer a desistência do recurso (ID. 17174609).
Examinados, decido.
Diante da manifestação da embargante (ID. 17174608), impõe-se declarar prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 998 
do Código de Processo Civil.
Isso posto, homologo a desistência e nego seguimento ao recurso, com base no art. 123, VI, do RITJRO.
Após as intimações, comunicações e anotações de praxe, transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se o 
feito para a origem.
Sirva a presente decisão como mandado/carta/ofício.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Miguel Monico 
Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, CEP 76801-330, Porto Velho, - de 480/481 a 859/860
Número do processo: 0808414-96.2022.8.22.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Polo Ativo: GLAUCO OMAR CELLA
ADVOGADO DO AGRAVANTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208A
Polo Passivo: AMAZONIA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA, ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AGRAVADOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Glauco Omar Cella contra a decisão do Juízo da 
2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, na Ação Cautelar Antecedente, indeferiu o pedido liminar. 
Eis a decisão agravada (ID origem 80144991): 
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(...) 
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cinge-se, pura e simplesmente, à aferição da existência concorrente dos 
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em sede de tutela antecipada.
Para obter a tutela liminar de urgência, mister a comprovação da existência de probabilidade do direito por afirmado e o perigo de dano 
existente ou o risco ao resultado útil do processo caso tenha de aguardar o trâmite normal do processo.
Por conseguinte é obrigatório o primeiro requisito, probabilidade do direito, estar somado a um dos requisitos, perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo. Consequentemente, possuir apenas um elemento isoladamente não é autorizador da medida liminar, além disso, 
o grau de probabilidade será apreciado pelo juiz, prudentemente e atento à gravidade da medida a ser concedida.
Nota-se que a causa versa sobre suposta ilegalidade nos processos administrativos de licenças ambientais nº 1801/01698/2020 e 
1801/01766/2021 referente ao empreendimento da empresa Amazônia Geração de Energia, além da suposta omissão na decisão 
administrativa de anulação da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – Termo de Outorga nº 701/2021.
Segundo Parecer nº 166/2022/PGE-PAMB emitido pela Procuradoria do Meio Ambiente, após vistoria no local constatou-se dois processos 
de licenciamento ambiental de exploração potencial de energia hidráulica, existindo inviabilidade coexistente de dois empreendimentos no 
local. O indeferimento da Licença Prévia requerida pelo autor ocorreu justamente pelo fato de já existir Licença Prévia nº 153368/COLMAM/
SEDAM anteriormente emitida em favor da empresa Amazônia Geração de Energia Elétrica.
O requerente argumenta que ocorreram diversas irregularidades no empreendimento da Amazônia Geração de Energia, como falta de 
cumprimento da legislação ambiental, inexistência de posse da área, entre outras.
Por certo, não cabe neste momento, seja analisado notadamente as minúcias que envolveram o pedido de licença ambiental da empresa 
Amazônia Geração de Energia Elétrica, pois é matéria que adentra no mérito da ação e requer a existência de mais elementos.
Além disso, o pedido liminar, por si só, adentra abruptamente no mérito da causa, de forma que é inviável qualquer provimento favorável sem 
que seja oportunizada a manifestação da parte contrária.
Nesta controvérsia, entendo que não comporta o deferimento da tutela pretendida. Destarte, é impositivo se aguarde o provimento final ou a 
construção probatória e maior consistência jurídica que se revele no decorrer do feito, fiando-se em momento que já colacionadas aos autos 
as provas produzidas.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO A TUTELA LIMINAR, visto a necessidade de maiores informações para análise do mérito.
Em suma, o agravante alega que firmou contrato de parceria e cooperação técnica e financeira para elaborar estudos e projetos para 
execução de uma CGH – Central Geradora Hidrelétrica, denominada CGH RIO PRETO, no imóvel denominado Lote 01, Setor 02, localizado 
no Km 10, da Linha 55, no Município de Candeias do Jamari/RO.
Noticia que no dia 05/04/2021 solicitou a Licença Prévia – LP para a geração de energia elétrica, com capacidade de 5 MW (megawatts), 
tendo especificado exatamente o local de aproveitamento naquele imóvel, no Rio Preto, na cidade de Candeias do Jamari, nas Coordenadas 
Geográficas 08º52’54,47”Sul e 633º37’53,22” Oeste. No dia 15/04/2021 também solicitou o Termo de Outorga (Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica - DRDH) nas coordenadas 08°52’54,47” Sul e 63°37’53,22”.
Informa que no dia 15/10/2021 obteve o Termo de Outorga de nº 701/2021 – Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) nas 
coordenadas 08°52’54,47” Sul e 63°37’53,22, instrumento essencial para a exploração desse tipo de atividade.
Argumenta que teve seu pedido de exercício da atividade negado, tendo sido surpreendido com a informação de que a requerida Amazônia 
Geração de Energia Elétrica também havia dado entrada no mesmo pedido de licenciamento junto à SEDAM, por meio do processo 
administrativo nº 1801/01698/2020, tendo obtido a Licença Prévia de nº 153368.
Aduz que protocolou nova petição ao Secretário Estadual do Meio Ambiente, apontando as diversas irregularidades do empreendimento da 
Amazônia Geração de Energia. Todavia, o parecer da Procuradoria Geral do Estado, se limitou a opinar pela anulação da Declaração de 
Reserva de Disponibilidade Hídrica – Termo de Outorga nº 701/2021, conferido ao recorrente, quedando-se absolutamente inerte quanto às 
irregularidades da licença emitida para a empresa Amazônia Geração de Energia.
Requer a concessão liminar para determinar a 
Requereu, in limine, a suspensão da licença prévia de nº 153368, e dos processos de licenciamentos ambientais de nº 1801/01698/2020 e 
nº 1801/01766/2021, referentes ao empreendimento da empresa Amazônia Geração de Energia, de forma a evitar os sérios e graves riscos 
ambientais decorrentes da ausência de fiscalização pelo órgão ambiental; Requer que seja determinada a Amazônia Geração de Energia a 
paralisação de atividades deste empreendimento energético e a desocupação da parte do imóvel de posse legítima do agravante. 
Ainda em sede de tutela de urgência,requer seja determinada à Segunda Ré, imediatamente, a paralisação de atividades deste 
empreendimento energético e a desocupação da parte do imóvel de posse legítima do recorrente.
No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.
Examinados, decido.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal 
pela via do agravo de instrumento, sempre que preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995, do CPC, quais sejam, a 
probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando a parte demonstrar que a espera 
do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento do seu direito.
Assim, para a atribuição do efeito ativo ao presente recurso, é imprescindível que se analise a probabilidade do direito e o risco de ineficácia 
da decisão, caso se aguarde o julgamento final do agravo.
Pois bem.
Na hipótese, em análise perfunctória, tenho que o pleito antecipatório não merece guarida.
A despeito dos argumentos do agravante, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque requer uma 
análise apurada dos fatos e circunstâncias apresentadas.
Assim, tenho como inviável alterar a decisão agravada nesta nesta fase preliminar e qualquer alteração deve ser verificada com cautela e 
impõe ao menos a manifestação da parte contrária. 
De fato, a matéria é complexa, versa sobre suposta ilegalidade nos processos administrativos de licenças ambientais, daí porque para 
a formação do juízo de convencimento, o feito merece uma análise mais aprofundada, devendo ser levado ao debate entre as partes, 
necessitando de instrução processual
Quanto ao requisito do periculum in mora, não vislumbro, ao menos neste momento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, 
sendo possível o aguardo do julgamento do mérito. 
Assim, não evidenciada, neste momento processual, risco de perecimento do direito do agravante, deve ser indeferido o pedido em sede de 
liminar, sem prejuízo de ser a decisão revogada ou modificada a qualquer tempo.
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Desse modo, ausente, ao menos por ora, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão de efeito ativo recursal (fumus 
boni iuris e periculum in mora), não é possível deferir a suspensão da decisão agravada.
Isso posto, em cognição sumária, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo, servindo esta decisão como mandado.
Intime-se o(a) agravado (a), para, em 15 (quinze) dias, oferecer contraminuta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária 
ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Havendo a juntada de documentos novos, intime-se o (a) agravante (a) 
para, querendo, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a defesa e a juntada de documentos, nos termos do art. 437, §1º do CPC/15, em 
respeito ao princípio do contraditório.
Advindo informações acerca de eventual retratação exercida pelo juízo de primeiro grau, na forma do art. 1.018, § 1º, do CPC, intime-se o 
(a) agravante para manifestar acerca da perda do objeto.
Ao final, sendo hipótese de intervenção, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Miguel Monico 
Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, CEP 76801-330, Porto Velho, - de 480/481 a 859/860
Número do processo: 0808441-79.2022.8.22.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: ELIAS LEONARDO DA SILVA
ADVOGADO DO AGRAVADO: WILER MARQUES RIBEIRO, OAB nº MT12269B
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Rondônia em relação à decisão proferida 
pelo Juízo da 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido liminar e determinou 
que o agravante providencie ao agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento de fotocoagulação, bem como injeções intra-vitreas 
de anti-angiogênico.
Examinados, decido.
Não obstante ter o ente estatal interposto agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, em acesso ao sistema PJE (Processo 
Judicial Eletrônico) de 1º grau, constatei que os autos de origem (TJRO n. 7001850-73.2022.8.22.0016) tramita na competência do Juizado 
Especial da Fazenda Pública, que tem como grau superior a Turma Recursal e não o Tribunal de Justiça.
Nota-se, inclusive, que a própria decisão agravada destaca o preenchimento dos requisitos da Lei 12.153/2009 (ID. 80348446 dos autos de 
origem).
Assim, a despeito do inconformismo do agravante em relação à decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, antes da apreciação 
de seus argumentos, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência deste Tribunal para conhecer e julgar o feito, inclusive por ser 
a competência dos juizados da fazenda de ordem absoluta (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/09).
Ademais, sobre a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, esta Corte tem decidido reiteradamente:
TJRO - Agravo interno. Liminar. Efeitos conservados. Alimentação especial. Fornecimento. Recém-nascido. Juizado Especial da Fazenda 
Pública.Tribunal de Justiça. Incompetência absoluta. Remessa à Turma Recursal. 
É competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das causas cíveis de interesse do Estado, do 
Distrito Federal, dos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas até o valor de sessenta salários 
mínimos, nos termos dos arts. 2º e 5º da Lei n. 12.153/2009, e cabe à Turma Recursal o exame de eventuais recursos interpostos contra a 
decisão daquele juizado. 
Acolhida a incompetência absoluta da Câmara Especial, determina-se a remessa dos autos à Turma Recursal, conservando-se os efeitos da 
decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (CPC art. 64 § 4º). 
(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0804215-41.2016.822.0000, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 
2ª Câmara Especial, julgado em 25/10/2017). 
Dessa forma, entendo que há incompetência absoluta da Câmara Especial para análise de recurso contra decisão proferida por magistrado 
investido de competência do Juizado da Fazenda Pública, devendo o feito ser enviado à Turma Recursal, competente para apreciar recursos 
de decisões e sentenças de seus juízes (arts. 3º e 4º, da Lei n. 12.153/2009).
Isso posto, de ofício, reconheço a incompetência desta Câmara Especial, todavia, com aproveitamento dos atos processuais e havendo a 
compatibilidade de sistemas, determino a remessa do recurso à Turma Recursal, nos termos do Provimento n. 0010/2014-CG.
Intime-se. Cumpra-se.
Sirva a presente decisão como mandado/ofício/carta.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Miguel Monico 
Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, CEP 76801-330, Porto Velho, - de 480/481 a 859/860
Número do processo: 0808485-98.2022.8.22.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Polo Ativo: SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
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ADVOGADO DO AGRAVANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO, OAB nº GO17394A
Polo Passivo: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Vistos. 
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeitos suspensivo, interposto por S.Tomas Empred. Immobiliários e Participações LTDA 
contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a exceção de pré-executividade que manejou nos autos da execução fiscal n. 
7002641-90.2018.8.22.0010.
Em suma, sustenta que no processo originário o Agravado pugna pelo pagamento da quantia de R$ 5.143,97 (cinco mil, cento e quarenta e 
três reais e noventa e sete centavos), referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel Quadra 41A, Lote 03, Residencial 
Cidade Jardim, Rolim de Moura, Rondônia.
Aduz que como o título executivo objeto da execução originária é nulo, apresentou Exceção de Pré-Executividade com objetivo de combater 
os vícios de ordem pública nela existente. 
Contudo, o juízo a quo, não aplicou ao caso a melhor solução prescrita em direito, devendo ser cassada haja vista que o crédito exigido pelo 
Município na Ação de Execução fiscal originária é inexigível, eis que o título executivo é nulo pois a Ação Civil Pública Urbanística inviabilizou 
a implementação do loteamento, bem como por não haver preenchimento dos requisitos para cobrança de IPTU, violando diretamente o 
artigo 32 do CTN e o art. 150, IV da Constituição Federal. 
Defende que os requisitos necessários para lançamento (cobrança) de IPTU, ou seja, não ocorreu o fato gerador, o imóvel referido não é 
urbanizado, encontra-se ainda a área na sua forma bruta, tal qual estava no momento do projeto, não possuí nenhum dos melhoramentos, 
e tal cobrança caracteriza-se efeito confiscatório do tributo. 
Requer a concessão em sede de tutela recursal de efeito suspensivo da decisão exarada, e no mérito pela reforma da decisão agravada.
Examinados, decido.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal 
pela via do agravo de instrumento, sempre que preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995, do CPC, quais sejam, a 
probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando a parte demonstrar que a espera 
do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento do seu direito.
Assim, para a atribuição do efeito ativo ao presente recurso, é imprescindível que se analise a probabilidade do direito e o risco de ineficácia 
da decisão, caso se aguarde o julgamento final do agravo.
Pois bem.
Nos autos originários, o agravante propôs Exceção de Pré - Executividade pretendendo a declaração de nulidade da CDA e em consequência 
dessa declaração almeja a nulidade da Execução Fiscal.
O juízo de primeiro grau ao analisar o a exceção de pré-executividade, proferiu decisão com o seguinte teor (ID. 17164842):
A tese da parte executada é de que o local do imóvel não possui nem dois dos melhoramentos listados no § 1º do art. 32 do Código Tributário 
Nacional. 
Em que pese a simplória juntada de fotografias sem data alguma, isso por si não prova a ausência das melhorias mencionadas, muito menos 
da indisponibilidade do serviço de remoção de resíduos sólidos. 
Observa-se que a prova da negativa dos melhoramentos já listados era do excipiente. As fotografias não possuem a virtude especial de 
provar suas teses porque nelas não está delimitado o imóvel e não é possível precisar sequer o momento em que feitas. Demais disso, não 
é a destinação que dá ao imóvel (área coberta de gramíneas, se as fotos forem do local mesmo) que lhe tirará a característica de imóvel 
urbano.
O excipiente parece desconhecer que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo (Travessa 
Relíquia com Rua Corumbiara) fica a menos de dois quilômetros do loteamento, por exemplo.
Nesse particular, a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade dos fatos deduzidos como base 
de sua pretensão (art. 373, CPC), haja vista ser ela a maior interessada no acolhimento de seu pedido. Deveras, allegatio et non probatio, 
quasi non allegatio – alegação sem prova é como se não houvesse alegação. Logo, não o fazendo, deve suportar as consequências pelo 
descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia. 
3. Dos pedidos administrativos 
A excipiente protocolizou, neste ano, pedido para alteração do projeto urbanístico do loteamento (ID. 78718454). Há parecer administrativo 
pelo indeferimento por falta de atendimento de requisitos que aponta (ID. 79793898, p. 6). Logo, alteração alguma houve na realidade fática 
do imóvel como pertencente a área de loteamento. 
(...) 
Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade que SÃO TOMÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
opôs contra a execução n. 7002625-97.2022.8.22.0010, que lhe move o MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
Pretende o agravante ver deferido efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a continuidade da ação de execução fiscal de origem.
Da análise do efeito ativo ao presente recurso, como cediço, o CTN prevê que, para viabilizar a cobrança do IPTU, o Código Tributário 
Nacional exige a comprovação da existência de, ao menos, dois melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público (art. 32, §1º).
Entretanto, nota-se que a regra do § 2º estabelece tratamento específico e distinto para os imóveis situados em áreas urbanizáveis ou 
de extensão urbana, tendo o STJ consolidado o entendimento no enunciado da súmula 626, com o seguinte teor “A incidência do IPTU 
sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos 
melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN”. Sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL 0024617-47.2014.822.0001, Rel. Des. Roosevelt 
Queiroz Costa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em 04/12/2019.
Ademais, destaca-se que o Decreto-Lei 57/1996 prevê a não incidência do IPTU quando o imóvel, comprovadamente, seja utilizado 
para exploração tipicamente rural sobre o qual deverá incidir o ITR e demais tributos, de forma que cabe ao proprietário o dever de 
comprovar a utilização em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 7003459-
74.2020.822.0009, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 05/10/2021; 
APELAÇÃO CÍVEL 0000901-27.2015.822.0010, minha relatoria, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado 
em 27/05/2021.
E mais, imperioso se ter presente que, consoante a jurisprudência, os pleitos manejados incidentalmente à execução fiscal não permitem 
dilação probatória ou teses defensivas próprias dos embargos de devedor (STJ, Súmula 393), consoante liquidez e certeza do título. Ademais, 
cabe ao contribuinte afastar a presunção de que goza a CDA. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0802783-16.2018.822.0000, 
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Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em 19/12/2019.
Assim, apesar dos argumentos da agravante, tenho que a matéria é controvertida, já que é necessário verificar se o imóvel está ou não 
situado em áreas urbanizáveis ou de extensão urbana e se eventual acordo ou pedido administrativo são capazes de afastar o fato gerador 
do crédito tributário.
Nesse passo, em sede de cognição sumária, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque há 
controvérsia na matéria trazida aos autos e requer uma análise apurada das circunstâncias apresentadas.
Ademais, embora o agravante sustente a necessidade urgente da medida pleiteada, nota-se que pretende impedir eventual constrição de 
seus bens. Entretanto, caso o agravo tenha seu mérito provido, não impedirá que a parte obtenha o desbloqueio ou substituição de seus 
bens, logo, o risco de ineficácia da decisão não se mostra evidente, mormente no presente caso, em que, conforme destacado acima, não 
está patente a probabilidade do direito.
Desse modo, ausente, ao menos por ora, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão de efeito ativo recursal (fumus 
boni iuris e periculum in mora), não é possível deferir a suspensão da decisão agravada.
Isso posto, em cognição sumária, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo, servindo esta decisão como mandado/Ofício.
Intime-se o (a) agravado (a), para, em 15 (quinze) dias, oferecer contraminuta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária 
ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Havendo a juntada de documentos novos, intime-se o (a) agravante (a) 
para, querendo, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a defesa e a juntada de documentos, nos termos do art. 437, §1º do CPC/15, em 
respeito ao princípio do contraditório.
Advindo informações acerca de eventual retratação exercida pelo juízo de primeiro grau, na forma do art. 1.018, § 1º, do CPC, intime-se o 
(a) agravante para manifestar acerca da perda do objeto.
Ao final, sendo hipótese de intervenção, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

COORDENADORIA CRIMINAL

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
7019478-45.2021.8.22.0002 Apelação
Origem: 7019478-45.2021.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Moises Raimundo dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Des. Francisco Borges Ferreira Neto
Distribuído por sorteio em 09/06/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Incêndio. Porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Inconformismo do réu. Razões genéricas. Devolução ampla de toda a 
matéria. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
1. Ausentes os motivos de fato e de direito pelos quais o agente pretende rediscutir a matéria da qual discorda, não se conhece do recurso 
defensivo, por ausência de interesse recursal.
2. Recurso não conhecido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
0804784-32.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0003080-35.2018.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Agravante: Odemir Matias Leite
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 20/05/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo em execução penal. Trabalho externo. Livre deslocamento. Semiaberto. Regras do monitoramento eletrônico. Incompatibilidade. 
Agravo não provido.
1. O trabalho externo realizado pelo reeducando é tido como principal instrumento de ressocialização, uma vez que possibilita desenvolver 
senso de responsabilidade, além de proporcionar o sustento familiar.
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2. Contudo, o reeducando deve se adequar às regras definidas para o cumprimento da pena, não havendo possibilidade do deferimento de 
benefícios que dificultem ou mesmo impossibilitem a fiscalização das condições impostas.
3. A concessão de rota livre ou deslocamento fora das hipóteses autorizadas pela LEP desvirtua os fins da pena, porquanto, além de 
inviabilizar a fiscalização, esvazia o seu propósito.
4. Agravo não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
7003520-16.2021.8.22.0003 Apelação
Origem: 7003520-16.2021.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Criminal
Apelante: Rafael Nascimento Brito
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Des. Francisco Borges Ferreira Neto
Distribuído por sorteio em 27/05/2022
Redistribuído por prevenção em 28/06/2022
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Furto simples. Princípio da insignificância. Pequeno valor da res furtiva. Irrelevância. Réu multirreincidente e em livramento condicional. 
Contumácia caracterizada.
1. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade, ainda que bem jurídico tutelado seja de pequeno valor, quando evidenciada a 
contumácia do agente na prática delitiva.
2. Caso em que o agente pratica novo delito contra o patrimônio, mesmo estando sob livramento condicional, demonstrando contumácia.
3. Recurso não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
0001047-37.2016.8.22.0009 Apelação
Origem: 0001047-37.2016.8.22.0009 Pimenta Bueno/1ª Vara Criminal
Apelante: Marcos Fernandes Carvalho
Advogado: Luiz Carlos Ribeiro da Fonseca (OAB/RO 920)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Des. José Jorge Ribeiro da Luz
Distribuído por sorteio em 12/04/2021
DECISÃO: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Receptação dolosa. Absolvição. Improcedência. Desclassificação para sua forma culposa. Inviabilidade. Dolo evidenciado.
1. Evidenciado, pelas circunstâncias em que o bem foi adquirido, que o agente sabia de sua procedência ilícita, não há que se falar em 
absolvição, tampouco em desclassificação da receptação para sua modalidade culposa.
2. Recurso não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
0000194-08.2019.8.22.0014 Apelação
Origem: 0000194-08.2019.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal 
Apelante: J. dos R. M.
Advogado: Gustavo José Seibert Fernandes da Silva (OAB/RO 6825)
Advogado: Romilson Fernandes da Silva (OAB/RO 5109) – Sustentação oral por videoconferência
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Distribuído por Sorteio em 22/03/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Violência doméstica. Lesão corporal. Conjunto probatório harmônico. Ameaça. Dúvida. In dubio pro reo. Absolvição. Substituição por 
restritiva de direitos. Inviável. Apelo provido parcialmente.
A palavra da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica, tem especial relevância, notadamente quando corroborado com 
demais elementos de prova colacionados aos autos.
Do crime de ameaça, a absolvição é medida que se impõe, quando ausentes demais elementos de provas aptos a corroborar a palavra da 
vítima.
Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de condenação por crime de lesão corporal 
previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho/RO, 03 de agosto de 2022.
Processo: 0806475-81.2022.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 7002777-51.2022.8.22.0009 Pimenta Bueno/1ª Vara Criminal
Paciente: Gessiandro Alves Chagas
Impetrante (Advogado): Márcio Pereira Alves (OAB/RO 8.718)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 07/07/2022
DECISÃO: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Gravidade concreta em face de modus operandi. Suposto acerto de contas de 
tráfico de drogas. Requisitos presentes. Decisão fundamentada. Medidas cautelares. Insuficiência. Eventuais condições pessoais favoráveis. 
Teses defensivas não acolhidas. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes estão os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a 
decisão se encontra adequadamente fundamentada em elementos extraídos da situação fática que levaram o magistrado a concluir pela 
periculosidade de agente e pela necessidade da prisão.
2. Tratando-se de tentativa de homicídio qualificado, com participação de diversos agentes e utilização de faca por um deles a golpear a 
vítima, considera-se a gravidade do fato em sua concretude, pelo modus operandi, denotando, em tese, periculosidade do agente, passível 
de fundamentar a prisão para garantia da ordem pública.
3. A suposta ligação do crime com acerto de contas do tráfico de drogas reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e 
aplicação da lei penal e processual penal.
4. Afirmadas condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão 
preventiva, se presentes seus motivos autorizadores.
5. Ordem denegada.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 03 de agosto de 2022.
1001247-14.2017.8.22.0002 Apelação
Origem: 1001247-14.2017.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Criminal 
Apelante: J. M. P.
Advogado: Leandro Kovalhuk de Macedo (OAB/RO 4653) – Sustentação oral por videoconferência
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por Sorteio em 20/09/2021
DECISÃO: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TUDO À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Preliminar. Nulidade. Ausência do réu durante inquirição da vítima. Cerceamento 
de defesa não configurado. Presença do advogado constituído em audiência. Garantia de contraditório e ampla defesa. Mérito. Absolvição. 
Atipicidade. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Palavra da vítima. Prova oral e pericial harmônicos entre si. Legítima defesa. 
Não configuração. Dosimetria da pena. Culpabilidade e motivos do crime afastados como vetores negativos. Isenção ou suspensão da 
exigibilidade das custas processuais. Hipossuficiência não caracterizada. Réu assistido por advogado particular. Competência do Juízo da 
Execução. Recurso parcialmente provido.
1. O art. 217 do CPP c/c art. 10-A, incisos I e II e 4o da Lei n. 11.340/2006, permite ao magistrado a retirada do réu da sala de audiência 
quando este constranger ou causar temor à vítima e/ou testemunhas, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa.
2. A presença do advogado em audiência e seu acesso à gravação no PJe (Processo Judicial Eletrônico), ainda que ausente o seu constituinte 
por força do art. 217 do CPP, respeita o devido processo legal, possibilita total conhecimento, contraditório e ampla defesa.
3. É de se dar crédito à palavra segura da vítima, sob o crivo do contraditório. Caso em que, inclusive, vem corroborada pelas demais provas 
(testemunhal e pericial).
4. Para reconhecimento da exclusão do crime pela legítima defesa, exige-se a demonstração irretorquível de todos os seus elementos 
constitutivos, o que não ficou comprovado no caso em julgamento.
5. Analisadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, deve ser redimensionado o quantum da pena-base, atendendo aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando para cada vetor negativo a exasperação possível em 1/6. Precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça.
6. É impossível a isenção das custas processuais por ser um dos efeitos da condenação criminal, podendo o pedido ser dirigido e analisado 
pelo Juízo da Execução da Penal.
7. Recurso parcialmente provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Francisco Borges
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 24/08/2022
Processo n.: 0811143-32.2021.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Origem: 0000716-02.2018.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara Criminal
Agravante: Fábio de Oliveira Ferraz
Advogado: Antônio Zenildo Tavares Lopes (OAB/RO 7056)
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Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Distribuído por Sorteio em 09/11/2021
Decisão: AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Agravo de execução penal. Prática de falta grave. Tentativa de fuga. Perda dos dias remidos. Redução. Impossibilidade.
I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a natureza especialmente grave da falta disciplinar – tentativa 
de fuga – constitui, de per si, fundamento apto para decretação de perda de dias remidos, inclusive, na fração máxima, nos termos do art. 
57 da LEP.
II - Mantém-se decretação da perda de dias remidos em patamar até inferior ao máximo (1/5), devidamente fundamentada, que cumpre 
integralmente o requisito de motivação dos pronunciamentos judiciais disposto no art. 93, IX, da Constituição da República e observa o 
princípio da proporcionalidade, ante a gravidade concreta da infração disciplinar cometida.
III. Agravo não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Processo n.: 0805620-05.2022.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Origem: 2000634-95.2018.8.22.0501 Guajará-Mirim/2ª Vara Criminal
Agravante: Felipe Gustavo de Freitas Lima
Advogado: Francis Hency Oliveira Almeida de Lucena (OAB/RO 11.026)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 15/06/2022
Decisão: AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Agravo em execução penal. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Precedentes do TJ/RO e STJ. Percentual de 60% 
para progressão de regime. Art. 112, VII, da Lei n. 7.210. Alteração pela Lei n. 13.964/19. Reincidente específico. Recurso não provido.
1. A Lei Federal n. 13.964/19 (pacote anticrime) fez alterações relevantes no sistema de progressão de regime, principalmente no que tange 
aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.
2. O crime de tráfico de drogas não deixou de ser equiparado a hediondo em virtude da revogação do §2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90. 
Apenas o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (Tráfico privilegiado) não foi mais considerado crime hediondo ou equiparado (Precedentes do 
TJRO e STJ)
3. O agravante é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, devendo, pois, cumprir o lapso de 60% das penas impostas para 
fins de progressão de regime. Precedentes do STJ e TJRO.
4. Agravo que se nega provimento.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 17/08/2022
Processo n.: 0806165-75.2022.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Origem: 4000535-52.2022.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Silvestre Craba de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 30/06/2022
DECISÃO: AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Agravo em execução de pena. Irresignação ministerial. Progressão de regime. Não pagamento da pena de multa. Ausência de 
intimação do apenado ou de comprovação de hipossuficiência ou impossibilidade. Imprescindibilidade. Jurisprudência remansosa antes 
da revisão do Tema 931/STJ. Decisão posterior à notificação deste Tribunal sobre a revisão do Tema Repetitivo 931/STJ. Entendimento 
alterado. Segurança jurídica. Modulação dos efeitos. Necessária devolução da questão ao juízo de origem. Intimação do apenado sob pena 
de desconstituição da progressão. Agravo parcialmente provido.
Temática revisitada e posição revista pelo Tema Repetitivo n. 931/STJ, definindo-se que, “na hipótese de condenação concomitante à pena 
privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta 
o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
O posicionamento advindo com o Tema Repetitivo n. 931/STJ não alcança as decisões anteriores a 6/12/2021, data em que foi notificado 
o TJRO acerca de citado precedente.
Para a progressão de regime ou livramento condicional, após a revisão do Tema Repetitivo n. 931/STJ, o apenado, também condenado à 
pena de multa, deve pagá-la ou comprovar a sua hipossuficiência econômico/financeira que impossibilite o adimplemento desta.
Modulação dos efeitos, com a finalidade de garantir a segurança jurídica, determinando-se ao juízo da execução que intime o apenado ao 
pagamento ou justificativa comprovada, sob pena de desconstituição da progressão.
Agravo parcialmente provido.

1ª Câmara Criminal / Gabinete Des. Jorge Leal
Processo: 0804472-56.2022.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Relator: JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL
Data distribuição: 12/05/2022 10:40:33
Polo Ativo: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Polo Passivo: ANDERSON FERREIRA 
Decisão MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, inconformado com a decisão proferida 
pelo juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO, que concedeu livramento condicional a Anderson Ferreira sem a comprovação 
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do pagamento da pena de multa imposta em sentença.
Em seu arrazoado (ID 15757261), o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para desconstituir o livramento condicional concedido 
ao reeducando, em razão de não haver comprovado o pagamento da multa imposta na sentença condenatória prolatada na fase de 
conhecimento, o que constitui causa de impedimento para a concessão dos benefícios em questão. Ao final, prequestiona os dispositivos 
citados na minuta de agravo, para interposição de recurso especial e/ou extraordinário.
Em contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso (ID17064477).
Em juízo de retratação, a decisão foi mantida em seus próprios fundamentos (ID 15757263).
Nesta instância, o Procurador de Justiça Ladner Martins Lopes manifestou-se pelo conhecimento e o provimento do recurso interposto (ID 
17082838).
É o relatório.
Após detida análise dos autos, verifico que a matéria objeto do recurso está pacificada nos Tribunais Superiores e nesta Corte de 
Justiça (0811128-63.2021.8.22.0000; 0812049-22.2021.8.22.0000; 0800640-15.2022.8.22.0000; 0801312-23.2022.8.22.0000; 0800671-
35.2022.8.22.0000), motivo pelo qual passo a decidir e o faço monocraticamente.
O agravado cumpria pena em regime aberto, deferido em 23/10/2020 e o livramento condicional no dia 14/03/2022.
Após manifestação do Ministério Público protestou pelo indeferimento do livramento condicional ante inadimplemento da multa imposta na 
condenação o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão em 14/03/2022, concedendo os benefícios:
[...]De acordo com o último atestado de pena verifica-se que o apenado, pelo quantum que dela cumpriu, já preencheu o requisito objetivo 
para o livramento condicional.
Da mesma forma e estando ele no regime aberto/domiciliar, não há informações que contrariem a presunção de ter comportamento que 
pode ser tido como satisfatório, indicando que também tem mérito para o benefício. 
Também não havendo notícias de ter ele voltado a delinquir após o início do cumprimento de sua pena ou ainda que tenha condições de 
reparar os danos causados pela infração ou que possa fazê-lo. 
Especificamente em relação ao posicionamento do Ministério Público quando protestou pelo indeferimento do livramento condicional ante 
inadimplemento da multa imposta na condenação, em que pesem as relevantes razões expostas, tenho que, no caso específico, o apenado 
não deixa de fazer jus ao benefício. 
É certo, conforme julgados colacionados, que a multa pecuniária determinada ao apenado constitui-se dívida de valor, não retirando dela o 
caráter de sanção penal 
No entanto, tenho que a exigência cumulativa de cumprimento da multa com a pena privativa de liberdade como condição para o atendimento 
do requisito subjetivo para o livramento condicional somente se mostraria de caráter impositivo e absoluto SE não houvesse justificativa por 
parte do apenado para não satisfazê-la, o que não é o caso 
Nesse sentido, destaco da mesma decisão do E. Superior Tribunal de Justiça: 
“[...]2. Esta Corte Superior já decidiu que “a vinculação [...] da progressão de regime ao pagamento da multa não representa incompatibilidade 
com as normas constitucionais e convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio c. Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no HC 
488.320/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 1º/4/2019). […] . 4. Dessa forma, o não pagamento 
da multa penal obsta a progressão de regime, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando. [...]6. Agravo 
regimental não provido. (AgRg no HC 603.074/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/ 
2021)” - (Recurso Especial 1953391-RO (2021/0256950-6), Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. em 27 /08/2021) 
Há que se considerar também o fato do apenado indicou a sua hipossuficiência ou mesmo falta de capacidade econômica em satisfazer a 
multa em questão, mas no conjunto implica sim em tal constatação, notadamente quando suficientemente demonstrado, como o foi. 
Registre-se a eventual possibilidade de se discutir a executoriedade ou não da mesma multa em procedimento próprio 
Presentes, pois, os elementos indicadores de sua readaptação à vida em liberdade. 
Portanto, atendido o requisito objetivo e considerando que ele demonstrou boa capacidade de readaptação social, preenchido está, também, 
o requisito de ordem subjetiva (mérito), merecendo, assim, o deferimento do benefício, nos termo do contido no art. 83 do CP. 
Pelo exposto e então por não deixar o apenado supramencionado ele de atender os requisitos objetivo e subjetivo para tanto, concedo a 
ele o livramento condicional relativo ao presente processo, estabelecendo que o período de prova se estenderá até o dia do término de 
cumprimento de sua pena, o fazendo com fundamento do art. 83 e incisos do Código Penal c/c art. 131 e seguintes da Lei de Execuções 
Penais, 
Imponho ao beneficiado as seguintes condições, de acordo com o art. 132 da LEP: 
a) assim que possível, comparecimento mensal para informar a sua ocupação e eventualmente participar de palestras/orientação sobre o 
bom e regular cumprimento de suas obrigações, o que deverá ocorrer nas dependências da OAB/JP (localizada na Av. Ji-Paraná, ao lado do 
ANTIGO Fórum) na primeira terça-feira de cada mês, às 18h30min, cuja frequência será controlada pela APAC – Associação de Proteção e 
Assistência do Condenado de Ji-Paraná nos termos da Portaria 002/2015-GAB-2ªVCrim, de 29 /9/2015)
b) não mudar desta comarca ou dela se ausentar por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial; 
c) comprovação de estar ou continuar trabalhando, no prazo de trinta dias. 
d) recolher-se à sua residência até as 21:00 horas, salvo para fins de trabalho lícito, estudo ou religiosos. 
Cópia desta decisão servirá como carta de livramento ou salvo-conduto, na forma de ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não 
estiver o apenado preso Encaminhe-se para a APAC para cumprimento e realização da cerimônia prevista no art. 137 da LEP, com suas 
formalidades. 
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso objetivando a desconstituição do livramento condicional concedido sob a 
alegação de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a concessão do benefício.
Sobre o tema, é certo que esta 1ª Câmara Criminal vinha decidindo que não se mostra devida a exigência do adimplemento da sanção 
pecuniária como condição para a concessão, ao reeducando, do livramento condicional, de modo que negávamos provimento aos Agravos 
em Execução Penal interpostos pelo Ministério Público com o referido assunto.
Contudo, este TJ-RO modificou a posição sobre a questão por conta de decisões recentes das Cortes Superiores.
O STJ recentemente revisou o Tema Repetitivo nº 931, através dos REsps nº 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (julgados em 24/11/2021 e 
acórdãos publicados em 30/11/2021), fixando a tese de que “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, 
o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção 
da punibilidade”.
Os referidos acórdãos foram assim ementados:
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RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO 
DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA 
DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL 
DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA 
DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS 
CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INTRASCENDÊNCIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. 
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 
1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que “[n]os casos em que haja condenação a pena 
privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da 
sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. 
2. Entretanto, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto 
Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), o Pretório Excelso firmou o entendimento de que a alteração do art. 
51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para 
sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi 
posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, levada a cabo pela Lei n. 13.964/2019. 
3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do 
Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 
1.785.861/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 21/9/2021), reviu a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, para assentar 
que, “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o 
reconhecimento da extinção da punibilidade”. 
4. Ainda consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal julgamento da ADI n. 3.150/DF, “em matéria de criminalidade 
econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição”. 
5. Na mesma direção, quando do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF, a Suprema 
Corte já havia ressaltado que, “especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública – como também nos crimes de colarinho 
branco em geral –, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem 
o poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos”. 
6. Mais ainda, segundo os próprios termos em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela indispensabilidade do pagamento da sanção 
pecuniária para o gozo da progressão a regime menos gravoso, “[a] exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade 
econômica absoluta de fazê-lo. [...] é possível a progressão se o sentenciado, veraz e comprovadamente, demonstrar sua absoluta 
insolvabilidade. Absoluta insolvabilidade que o impossibilite até mesmo de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, como 
autorizado pelo art. 50 do Código Penal” (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-111 divulg. 10/6/2015 public. 11/6/2015). 
7. Nota-se o manifesto endereçamento das decisões retrocitadas àqueles condenados que possuam condições econômicas de adimplir a 
sanção pecuniária, de modo a impedir que o descumprimento da decisão judicial resulte em sensação de impunidade. 
8. Oportunamente, mencione-se também o teor da Recomendação n. 425, de 8 de outubro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, a qual 
institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades, 
abordando de maneira central a relevância da extinção da punibilidade daqueles a quem remanesce tão-somente o resgate da pena 
pecuniária, ao estabelecer, em seu art. 29, parágrafo único, que, “[n]o curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e 
verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa”. 
9. Releva, por seu turno, obtemperar que a realidade do País desafia um exame do tema sob outra perspectiva, de sorte a complementar a 
razão final que inspirou o julgamento da Suprema Corte na ADI 3.150/DF. Segundo dados do Infopen, até dezembro de 2020, 40,91% dos 
presos no país estavam cumprindo pena pela prática de crimes contra o patrimônio; 29,9%, por tráfico de drogas, seguidos de 15,13% por 
crimes contra a pessoa, delitos que cominam pena privativa de liberdade concomitantemente com pena de multa. 
10. Não se há, outrossim, de desconsiderar que o cenário do sistema carcerário expõe as vísceras das disparidades sócio-econômicas 
arraigadas na sociedade brasileira, as quais ultrapassam o inegável caráter seletivo do sistema punitivo e se projetam não apenas como 
mecanismo de aprisionamento físico, mas também de confinamento em sua comunidade, a reduzir, amiúde, o indivíduo desencarcerado 
ao status de um pária social. Outra não é a conclusão a que poderia conduzir - relativamente aos condenados em comprovada situação 
de hipossuficiência econômica - a subordinação da retomada dos seus direitos políticos e de sua consequente reinserção social ao prévio 
adimplemento da pena de multa. 
11. Conforme salientou a instituição requerente, o quadro atual tem produzido “a sobrepunição da pobreza, visto que o egresso miserável e 
sem condições de trabalho durante o cumprimento da pena (menos de 20% da população prisional trabalha, conforme dados do INFOPEN), 
alijado dos direitos do art. 25 da LEP, não tem como conseguir os recursos para o pagamento da multa, e ingressa em círculo vicioso de 
desespero”. 
12. Ineludível é concluir, portanto, que o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento 
da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados 
hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua 
impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988). 
13. Demais disso, a barreira ao reconhecimento da extinção da punibilidade dos condenados pobres, para além do exame de benefícios 
executórios como a mencionada progressão de regime, frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição e a execução das 
reprimendas penais, e contradiz a inferência lógica do princípio isonômico (art. 5º, caput da Constituição Federal) segundo a qual desiguais 
devem ser tratados de forma desigual. Mais ainda, desafia objetivos fundamentais da República, entre os quais o de “erradicar a pobreza e 
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, III). 
14. A extinção da punibilidade, quando pendente apenas o adimplemento da pena pecuniária, reclama para si singular relevo na trajetória 
do egresso de reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, ou seja, do percurso de reconstrução da existência sob as 
balizas de um patamar civilizatório mínimo, a permitir outra vez o gozo e o exercício de direitos e garantias fundamentais, cujo panorama 
atual de interdição os conduz a atingir estágio de desmedida invisibilidade, a qual encontra, em última análise, semelhança à própria 
inexistência de registro civil. 
15. Recurso especial provido, para acolher a seguinte tese: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, 
o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção 
da punibilidade.
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(STJ - REsps: 1785383 SP 2018/0327183-5 e 1785861 SP 2018/0329029-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de 
Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)
Note-se que a referida tese é sobre a extinção da punibilidade mas também é cabível sua aplicação em casos de livramento condicional e 
progressão de regime – benefício este, aliás, mencionado no item 6 da ementa, onde se citou entendimento do STF no sentido de que é 
indispensável o pagamento da pena de multa para que se conceda a progressão de regime, exceto em casos onde o apenado comprove 
a absoluta incapacidade econômica.
A questão em foco, portanto, cinge-se à necessidade de comprovação de que o apenado não possui condições financeiras para arcar com 
a pena de multa para, só então, conceder-se a progressão de regime, livramento condicional ou a extinção da punibilidade.
Sobre isso, cabe citar o também recente julgado da Sexta Turma do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
INEXISTÊNCIA. MULTA. INADIMPLEMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO 
APENADO. AUSÊNCIA. 
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 
Justiça, tendo em vista a previsão regimental e (ainda) a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a 
interposição de agravo regimental 
2. A Corte a quo cassou a decisão do juízo de execução e determinou a intimação do agravado para que comprove sua capacidade 
econômica e justifique o inadimplemento da pena de multa, o que não configura constrangimento ilegal. 
3. Compete ao Juízo de primeiro grau, a partir de elementos fáticos, analisar a capacidade econômica do ora agravante a fim de verificar a 
possibilidade do pagamento da multa. 
4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 686864 SP 2021/0258716-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª 
REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021)
No caso acima, foi deferida a progressão de regime ao apenado e, interposto Agravo em Execução Penal por parte do Ministério Público ante 
o inadimplemento da pena de multa, o TJ-SP deu provimento ao recurso cassando a decisão de primeiro grau e determinando a intimação 
do reeducando para que este comprovasse suas condições econômicas e justificasse o não pagamento da multa. 
A defesa do apenado então protocolou Habeas Corpus em seu favor e, indeferido liminarmente pela Corte Estadual, interpôs Agravo 
Regimental no STJ o qual, por sua vez, através de voto do Ministro Olindo Menezes, decidiu conforme a ementa acima colacionada, fazendo 
ainda constar no inteiro teor do julgado que “o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 
segundo a qual deve o julgador, antes de obstar a transposição para o regime mais ameno, verificar a capacidade econômica do apenado, 
de modo a não ser colocada uma barreira intransponível para a progressão de regime, sob pena de violação do princípio da ressocialização 
da pena”.
Ainda no STJ, cabe mencionar o REsp nº 1.953.391/RO, que foi interposto pelo MP/RO em face de acórdão proferido no âmbito desta 
1ª Câmara Criminal, que no Agravo em Execução Penal nº 0809821-11.2020.8.22.0000, desta Relatoria, negou provimento ao pleito de 
desconstituição do livramento condicional formulado pelo Parquet. Através de Decisão Monocrática, o Ministro Joel Ilan Paciornik deu 
provimento ao Recurso Especial para afastar o livramento condicional “sem prejuízo de que seja novamente deferido ao recorrido caso 
pague a multa ou comprove impossibilidade de fazê-lo, de forma integral ou parcelada”.
Na decisão, o Ministro ainda asseverou que “a circunstância de o recorrido ser assistido pela Defensoria Pública não implica, por si só, em 
reconhecimento de sua hipossuficiência para pagamento da multa, considerando que, sendo obrigatória a assistência jurídica ao réu no 
direito penal, aqueles que podendo, optam por não contratar advogado, serão representados pela Defensoria Pública”.
Nesse contexto, verifica-se que o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, antes de se 
conceder o livramento condicional ou outro benefício ao apenado que não realizou o pagamento da multa a si imposta, deve ser verificada a 
sua condição econômica, a fim de se observar se este realmente é hipossuficiente a ponto de não conseguir arcar com a referida despesa.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal (STF) também já possui alguns julgados de anos anteriores nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO CAUTELAR. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL. PROGRESSÃO DE REGIME 
PRISIONAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 716 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOLHIMENTO DO VALOR 
CORRESPONDENTE À SANÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
1. Conforme entendimento sedimentado no enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “admite-se a progressão de regime 
de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória”. 
2. No julgamento da EP 12 ProgReg-AgR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a progressa~o 
de regime prisional, seja qual for a natureza do delito praticado, pressupo~e o efetivo adimplemento da pena de multa caso imposta de forma 
cumulativa a` reprimenda privativa de liberdade. 
3. A despeito do acórdão condenatório proferido em desfavor do agravante não ter sido alcançado pelo trânsito em julgado, a privação da 
sua liberdade decorre de prisão preventiva mantida pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento de mérito da pretensão punitiva. Por 
tal razão, ao postular a progressão de regime prisional invocando o entendimento consolidado no enunciado n. 716 da Súmula do Supremo 
Tribunal Federal, o deferimento da pretensão não prescinde do atendimento a todos os requisitos exigíveis para a obtenção do benefício, 
dentre os quais, como visto, se inclui o recolhimento do valor correspondente à sanção pecuniária imposta no acórdão condenatório, salvo 
inequívoca comprovação da impossibilidade de fazê-lo, ainda que de forma parcelada. 
4. No caso, regularmente intimado, o ora agravante permaneceu inerte, não providenciando o recolhimento da quantia atualizada, tampouco 
apresentou justificativas acerca de eventual impossibilidade de fazê-lo, o que impõe o indeferimento da pretensão. 
5. Agravo regimental desprovido.
(STF - AP: 1030 DF 0016469-08.2018.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de 
Publicação: 18/12/2020)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM CASO 
DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 
1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente 
aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção da 
sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa. 
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3. Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada 
pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. 
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - ProgReg-AgR EP: 8 DF - DISTRITO FEDERAL 9993987-66.2013.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 
Julgamento: 01/07/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-213 20-09-2017)
Em 2015, inclusive, o STF decidiu da mesma forma na apreciação da progressão de regime de condenados no emblemático processo do 
Mensalão. Na época, o Plenário da Corte decidiu, em recurso sob a Relatoria do Min. Roberto Barroso, que a progressão de regime sem a 
quitação ou comprovação de parcelamento só pode ser concedida nos casos em que o sentenciado comprovar incapacidade absoluta de 
quitar a dívida.
Tal precaução – a de verificar a capacidade econômica do apenado que não realizou o pagamento da pena de multa – deve ser adotada 
visando evitar que sentenciados de grande poder econômico (principalmente aqueles condenados por delitos contra a Administração 
Pública) adquiram os benefícios na execução da pena sem adimplir sua pena pecuniária com o Estado. 
Por óbvio, condenados pobres não podem ser privados de tais benefícios, os quais envolvem diretamente a liberdade, apenas por não 
conseguirem realizar o pagamento dos valores impostos. Hoje em dia, inclusive, não mais se condiciona a liberdade provisória de presos 
ao pagamento de fiança.
Por medida de cautela, no entanto, o reeducando deve ser intimado para justificar o inadimplemento da pena de multa, comprovando, se for 
o caso, a sua hipossuficiência.
Registre-se que, no presente caso, a decisão que concedeu o livramento condicional a Anderson Ferreira sem que ele comprovasse o 
pagamento da multa, ou a sua impossibilidade de fazê-lo, foi prolatada em 14/03/2022 – portanto, após a publicação do Tema Repetitivo nº 
931 no site do NugepNac/TJRO em 06/12/2021, de modo que não há que se falar em modulação de efeitos, devendo ser desconstituída a 
progressão de regime caso o reeducando não pague a multa ou justifique o não pagamento.
Assim, pelas razões expostas, dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público para determinar que, no primeiro grau, o reeducando 
seja intimado para justificar o inadimplemento da pena de multa comprovando, se for o caso, a sua hipossuficiência.
Até que seja realizado tal trâmite, deve ser mantido o livramento condicional do reeducando que já obteve o benefício, devendo ser 
desconstituído apenas caso ele, após intimado, não pague a multa ou justifique o não pagamento.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento, importa consignar que a matéria constitucional e infraconstitucional apontada pela agravante 
foi enfrentada no desenvolver da decisão, o que dispensa maiores digressões.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Gabinete Des. Jorge Leal / Desembargador(a) JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL
Relator
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EMENTA: Agravo em execução de pena. Irresignação ministerial. Progressão de regime. Não pagamento da pena de multa. Ausência de 
intimação do apenado ou de comprovação de hipossuficiência ou impossibilidade. Imprescindibilidade. Jurisprudência remansosa antes 
da revisão do Tema 931/STJ. Decisão posterior à notificação deste Tribunal sobre a revisão do Tema Repetitivo 931/STJ. Entendimento 
alterado. Segurança jurídica. Modulação dos efeitos. Necessária devolução da questão ao juízo de origem. Intimação do apenado sob pena 
de desconstituição da progressão. Agravo parcialmente provido.
Temática revisitada e posição revista pelo Tema Repetitivo n. 931/STJ, definindo-se que, “na hipótese de condenação concomitante à pena 
privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta 
o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
O posicionamento advindo com o Tema Repetitivo n. 931/STJ não alcança as decisões anteriores a 6/12/2021, data em que foi notificado 
o TJRO acerca de citado precedente.
Para a progressão de regime ou livramento condicional, após a revisão do Tema Repetitivo n. 931/STJ, o apenado, também condenado à 
pena de multa, deve pagá-la ou comprovar a sua hipossuficiência econômico/financeira que impossibilite o adimplemento desta.
Modulação dos efeitos, com a finalidade de garantir a segurança jurídica, determinando-se ao juízo da execução que intime o apenado ao 
pagamento ou justificativa comprovada, sob pena de desconstituição da progressão.
Agravo parcialmente provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 17/08/2022
Processo n.: 0805815-87.2022.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Origem: 4000765-65.2020.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Antônio Carlos Silva Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
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Distribuído por sorteio em 22/06/2022
Decisão: AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Agravo em execução penal. Irresignação da defesa. Indeferimento do livramento condicional. Não pagamento da pena de multa. 
Decisão posterior à notificação deste Tribunal sobre a revisão do Tema Repetitivo n. 931/STJ. Entendimento alterado. Agravo em execução 
não provido.
1. Para a progressão de regime ou livramento condicional, após a revisão do Tema Repetitivo n. 931/STJ, o apenado, também condenado 
à pena de multa, deve pagá-la ou comprovar a sua hipossuficiência econômico/financeira que impossibilite o adimplemento desta. Caso em 
que, antes da análise da pretensa progressão, foi determinada a intimação do apenado para o desiderato.
2. Agravo em execução não provido.

Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional
Despacho DO RELATOR
Processo Administrativo
Número do Processo: 0807404-17.2022.8.22.0000 - Pje
Processo de origem: 7001102-39.2016.8.22.0017
Comunicante: Miria do Nascimento de Souza
Comunicado: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Alexandre Miguel
Objeto: Comunicação de Suspeição
Vistos.
A Juíza de Direito Míria do Nascimento de Souza, informa haver afirmado suspeição por motivo de foro íntimo nos autos da ação n. 7001102-
39.2016.8.22.0017, em trâmite na Vara Única de Alta Floresta do Oeste. 
Decido. 
O fundamento da suspeição está previsto no Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal estabelece, no art. 135, XIV, 
competir ao Conselho da Magistratura conhecer da suspeição declarada por motivo íntimo pelos juízes de direito. 
Na espécie, essa suspeição decorre do dever de fidelidade e independência do magistrado e a ele cabe avaliar, a priori, o reflexo em sua 
isenção, quando se deparar com determinada causa, que sugere a situação prevista na aludida legislação. 
Ressalte-se que o novo Código de Processo Civil dispensa expressamente a declaração das razões do julgador (art. 145, § 1º). 
Ante o exposto, tendo em vista que a magistrada comunicante atendeu aos procedimentos necessários, conheço da suspeição e, determino 
que se anote a comunicação nos assentamentos funcionais da magistrada. 
Cumpra-se. 
Publique-se. 
Porto Velho – RO 17 de agosto de 2022. 
Desembargador Alexandre Miguel
Relator

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
0803255-75.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000325-68.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Criminal
Agravante: Darcy Barroso
Advogada: Maisa do Carmo Silva Lopes (OAB/RO 9.443)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 08/04/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Idoso. Doença. Ausência de comprovação da necessidade de tratamento médico 
externo. Condenação por crime de estupro de vulnerável. Agravo não provido.
1. A prisão domiciliar, em caráter excepcional, é admitida no caso em que o apenado estiver cumprido pena em regime diverso do 
aberto, diante da comprovação da condição de pessoa idosa, com saúde debilitada e acometido de doença grave, o qual necessita de 
acompanhamento contínuo e especializado, em cumprimento ao fundamento constitucional da dignidade humana. Caso em que não há a 
mínima comprovação de necessidade.
2. A excepcionalidade da pandemia não justifica a soltura indiscriminada de condenados, sob pena de frustrar a natureza da execução penal 
e a própria credibilidade da justiça. Além do mais, já houve arrefecimento da pandemia em razão da vacinação em massa.
3. Inaplicabilidade em casos cometidos com violência ou grave ameaça, a teor da decisão do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo que se nega provimento.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 17/08/2022
Processo n.: 0803130-10.2022.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Origem: 0016573-23.2016.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Heliney Ramos de Moraes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
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Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 07/04/2022
Decisão: AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Execução penal. Livramento condicional. Prisão em flagrante. Cometimento de novo crime no curso do livramento. Condenação. 
Trânsito em julgado. Unificação das penas. Alteração da data-base. Data do cometimento da última infração. Data da prisão. Agravo não 
provido.
1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado. 
No entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado da nova condenação como marco inicial para 
novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data 
da última prisão ou da última falta disciplinar (Precedentes do TJRO e STJ).
2. Agravo não provido.

Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional
Despacho DO RELATOR
Processo Administrativo
Número do Processo: 0807401-62.2022.8.22.0000 - Pje
Processo de origem: 7000322-04.2022.8.22.0013
Comunicante: Fabrízio Amorim de Menezes
Comunicado: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Alexandre Miguel
Objeto: Comunicação de Suspeição
Vistos. 
O Juiz de Direito Fabrízio Amorim de Menezes, informa haver afirmado suspeição por motivo de foro íntimo nos autos da ação n. 7000322-
04.2022.8.22.0013, em trâmite na 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras. 
Decido. 
O fundamento da suspeição está previsto no Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal estabelece, no art. 135, XIV, 
competir ao Conselho da Magistratura conhecer da suspeição declarada por motivo íntimo pelos juízes de direito. 
Na espécie, essa suspeição decorre do dever de fidelidade e independência do magistrado e a ele cabe avaliar, a priori, o reflexo em sua 
isenção, quando se deparar com determinada causa, que sugere a situação prevista na aludida legislação. 
Ressalte-se que o novo Código de Processo Civil dispensa expressamente a declaração das razões do julgador (art. 145, § 1º). 
Ante o exposto, tendo em vista que o magistrado comunicante atendeu aos procedimentos necessários, conheço da suspeição e, determino 
que se anote a comunicação nos assentamentos funcionais do magistrado. 
Cumpra-se. 
Publique-se. 
Porto Velho – RO, 22 de agosto de 2022. 
Desembargador Alexandre Miguel
Relator 

Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional
Despacho DO RELATOR
Processo Administrativo
Número do Processo: 0807397-25.2022.8.22.0000 - Pje
Processo de origem: 7001761-05.2021.8.22.0007
Comunicante: Artur Augusto Leite Junior
Comunicado: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Alexandre Miguel
Objeto: Comunicação de Suspeição
Vistos. 
O Juiz de Direito Artur Augusto Leite Junior, informa haver afirmado suspeição por motivo de foro íntimo nos autos da ação n. 7001761-
05.2021.8.22.0007, em trâmite na 1ª Vara Cível de Rolim de Moura. 
Decido. 
O fundamento da suspeição está previsto no Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal estabelece, no art. 135, XIV, 
competir ao Conselho da Magistratura conhecer da suspeição declarada por motivo íntimo pelos juízes de direito. 
Na espécie, essa suspeição decorre do dever de fidelidade e independência do magistrado e a ele cabe avaliar, a priori, o reflexo em sua 
isenção, quando se deparar com determinada causa, que sugere a situação prevista na aludida legislação. 
Ressalte-se que o novo Código de Processo Civil dispensa expressamente a declaração das razões do julgador (art. 145, § 1º). 
Ante o exposto, tendo em vista que o magistrado comunicante atendeu aos procedimentos necessários, conheço da suspeição e, determino 
que se anote a comunicação nos assentamentos funcionais do magistrado. 
Cumpra-se. 
Publique-se. 
Porto Velho – RO, 22 de agosto de 2022. 
Desembargador Alexandre Miguel
Relator 

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 24/08/2022
Processo n.: 0806674-06.2022.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Origem: 0040375-07.2003.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
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Agravado: Luiz Carlos Malta de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por Sorteio em 13/07/2022
DECISÃO: AGRAVO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Agravo de execução penal. Não conformação do Ministério Público. Reconhecimento de falta grave. Alteração da data-base. 
Perda dos dias remidos. Regime semiaberto. Tornozeleira eletrônica. Desvio de rota. Descumprimento das regras do monitoramento. Falta 
grave reconhecida. Aplicação dos consectários legais. Agravo provido.
1. Nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites 
estabelecidos para deslocamento.
2. Ao violar a zona de monitoramento ou desligar a tornozeleira, incide em desrespeito à ordem recebida, configurando falta grave tipificada 
no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP.
3. O cometimento de falta grave no curso da execução penal enseja a regressão de regime, fixação de nova data-base para cálculos de 
benefícios (data da falta grave), bem como a perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP), a ser fundamentada nas peculiaridades 
do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo que se dá provimento.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
0806280-96.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0014667-32.2015.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Mauro José de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 04/07/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo em execução de pena. Livramento Condicional. Não pagamento da pena de multa. Ausência de intimação do apenado ou de 
comprovação de hipossuficiência ou impossibilidade. Imprescindibilidade. Jurisprudência remansosa antes da revisão do tema 931/STJ. 
Decisão posterior à notificação deste tribunal sobre a revisão do tema repetitivo 931/STJ. Entendimento alterado. Segurança jurídica. 
Modulação dos efeitos. Necessária devolução da questão ao juízo de origem. Intimação do apenado para que demonstre sua impossibilidade 
de fazer o pagamento da multa. Agravo não provido.
1. Temática revisitada e posição revista pelo Tema Repetitivo n. 931/STJ, definindo-se que “na hipótese de condenação concomitante à 
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não 
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
2. O posicionamento advindo com o Tema Repetitivo n. 931/STJ não alcança as decisões anteriores a 06.12.2021, data em que notificado 
o TJRO acerca de citado precedente.
3. Para a progressão de regime ou livramento condicional, após a revisão do Tema Repetitivo n. 931/STJ, o apenado, também condenado à 
pena de multa, deve pagá-la ou comprovar a sua hipossuficiência econômico/financeira que impossibilite o adimplemento desta.
4. Modulação dos efeitos, com a finalidade de garantir a segurança jurídica, mantém-se a decisão do juízo da execução para não conceder 
a progressão de regime e cumprir a intimação do apenado para o pagamento da multa ou justificativa comprovada.
5. Agravo não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
0809300-32.2021.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0408180-59.2019.8.07.0015 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravada: Gabriela (registrada civilmente como Rangel Menezes da Silva)
Advogada: Inara Regina Matos dos Santos (OAB/RO 2.921)
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 21/09/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo ministerial em execução de pena. Requisito subjetivo não preenchido. Ação penal em curso. Postergação no tempo. Presunção de 
inocência. Posterior prescrição da pretensão punitiva. Recurso não provido.
1. O benefício de progressão de regime, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, não pode ficar a mercê de ação penal cujo resultado 
se posterga no tempo, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
2. Caso em que, ademais, foi reconhecida a extinção da pretensão punitiva pela ocorrência da prescrição.
3. Agravo em execução não provido.
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 03 de agosto de 2022.
0000036-59.2019.8.22.0011 Apelação
Origem: 0000036-59.2019.8.22.0011 Alvorada do Oeste/Vara Única
Apelante: Fabio Maia Barbosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Des. Francisco Borges Ferreira Neto
Distribuído por Sorteio em 03/08/2021
DECISÃO: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, APELAÇÃO NÃO PROVIDA. TUDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR.”
EMENTA
Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Preliminar arguida pelo Ministério Público, em contrarrazões, de não conhecimento do 
recurso em relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ sem caráter vinculativo. Recurso conhecido em 
sua integralidade. Absolvição. Improcedência. Confissão extrajudicial. Conjunto probatório harmônico. Atenuante da confissão espontânea. 
Pena no mínimo legal. Impossibilidade de redução. Atenuante inominada. Baixo grau de escolaridade. Não cabimento. Pretendida isenção 
da pena de multa. Competência do juízo da execução. Inviabilidade nesta sede. 
1. Tendo em vista que o assunto sobre a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão de atenuantes, é matéria que comporta 
entendimentos diversos, além de a Súmula 231 do STJ não ter caráter vinculativo, é de rigor o conhecimento do recurso para análise do 
tema. Preliminar ministerial de não conhecimento afastada.
2. A confissão extrajudicial, aliada aos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do agente no dia dos fatos, é suficiente 
para embasar o decreto condenatório pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
3. Fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena provisória aquém 
do mínimo estabelecido em lei, por força da Súmula 231 do STJ, adotada por esta Câmara.
4. O grau de escolaridade e condição financeira não têm o condão de gerar a aplicação da atenuante inominada, prevista no art. 66 do 
Código Penal, haja vista que as desigualdades econômico-sociais não justificam a prática de condutas ilícitas.
5. Inviável a isenção da pena de multa quando prevista no tipo penal e aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade. A eventual 
hipossuficiência deverá ser objeto de análise pelo juízo da execução penal. 
6. Recurso não provido.

0000824-87.2016.8.22.0008 Apelação
Origem: 0000824-87.2016.8.22.0008 Espigão do Oeste/1ª Vara Genérica
Apelante: Gabriel Henrique Carvalho Rodrigues
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Distribuído por Sorteio em 1º/06/2022
DECISÃO: PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR EXTINTA À PUNIBILIDADE À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR.
EMENTA: Apelação criminal. Extinção da punibilidade. Pena de 6 meses de detenção. Prescrição retroativa. Ocorrência. Recurso provido.
Constatado que entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a 
acusação mediou lapso temporal superior ao previsto no inciso VI do art. 109 do CP, é de rigor o reconhecimento e a declaração da extinção 
da punibilidade pela prescrição retroativa.
Recurso provido. Punibilidade extinta.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Francisco Borges
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
0000836-24.2018.8.22.0011 Apelação
Origem: 0000836-24.2018.8.22.0011 Alvorada do Oeste/Vara Única
Apelante: Helio Marques de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Revisor: Des. José Jorge Ribeiro da Luz
Distribuído por sorteio em 08/02/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
EMENTA: 
Apelação criminal. Furto. Materialidade. Autoria. Comprovação. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Condenação mantida. Pena-
base. Recrudescimento excessivo. Mitigação. Procedência. Atenuante inominada. Reduzido grau de escolaridade do réu (art. 66 do CP). 
Descabimento. Majorante do §1º do art. 155 do CP. Período noturno. Comprovação. Incidência. Pena de multa já isentada na origem. 
Exclusão. Desinteresse recursal. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida.
Mantém-se a condenação pelo crime de furto quando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sendo descabida a 
aplicação do princípio da insignificância, ante a comprovada periculosidade e habitualidade criminosa do réu e a reprovabilidade da conduta 
praticada. 
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É desproporcional o recrudescimento da pena-base do crime de furto em 9 meses de reclusão diante de apernas uma circunstância judicial 
desfavorável, devendo ser recalibrada a um patamar mais justo e razoável. 
O baixo grau de escolaridade do réu não tem o condão de beneficiá-lo com a atenuante inominada do art. 66 do CP. 
Incide a causa de aumento de pena do art. 155, §1º, do CP, quando suficientemente comprovado que o delito foi praticado durante o 
período noturno, sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não efetivamente em repouso, bem como de o crime ter sido praticado em 
estabelecimento comercial. 
Carece de interesse recursal o pedido de exclusão da pena de multa já isentada na origem. 
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
0805095-23.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0037679-61.2004.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Neuri Pereira dos Santos
Advogada: Ranuse Souza de Oliveira (OAB/RO 6.458)
Advogado: Edinaldo Tibúrcio Pinheiro (OAB/RO 6.931)
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 31/05/2022
Decisão: “AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo em execução de pena. Progressão de regime. Não pagamento de multa. Pedido deferido. Ausência de intimação do apenado ou 
de comprovação de hipossuficiência ou impossibilidade. Imprescindibilidade. Jurisprudência remansosa antes da revisão do Tema 931/
STJ. Decisão posterior à notificação deste tribunal sobre a revisão do Tema Repetitivo 931/STJ. Entendimento alterado. Segurança jurídica. 
Modulação dos efeitos. Devolução da questão ao juízo de origem. Necessária intimação da apenada, sob pena de desconstituição do 
benefício.
1. Temática revisitada e posição revista pelo Tema Repetitivo n. 931/STJ, definindo-se que “na hipótese de condenação concomitante à 
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não 
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
2. Para a progressão de regime ou livramento condicional, após a revisão do Tema Repetitivo n. 931/STJ, a apenada, também condenada à 
pena de multa, deve pagá-la ou comprovar a sua hipossuficiência econômico/financeira que impossibilite o adimplemento desta.
3. Modulação dos efeitos, com a finalidade de garantir a segurança jurídica, determinando-se ao juízo da execução que intime o apenado ao 
pagamento ou apresente comprovada justificativa, sob pena de desconstituição do livramento condicional.
4. Agravo parcialmente provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
0806573-66.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000728-38.2020.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Italo Pantoja Rodrigues
Defensor Público: Defensoria Pública Do Estado De Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 11/07/2022
DECISÃO: “AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo em execução de pena. Livramento Condicional. Não pagamento de multa. Pedido deferido. Ausência de intimação do apenado 
ou de comprovação de hipossuficiência ou impossibilidade. Imprescindibilidade. Jurisprudência remansosa antes da revisão do tema 931/
STJ. Decisão posterior à notificação deste tribunal sobre a revisão do tema repetitivo 931/STJ. Entendimento Alterado. Segurança jurídica. 
Necessária modulação dos efeitos. Necessária devolução da questão ao juízo de origem. Intimação do apenado sob pena de desconstituição 
da progressão. Agravo parcialmente provido.
1. Temática revisitada e posição revista pelo Tema Repetitivo n. 931/STJ, definindo-se que “na hipótese de condenação concomitante à 
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não 
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
2. O posicionamento advindo com o Tema Repetitivo n. 931/STJ não alcança as decisões anteriores a 06/12/2021, data em que notificado 
o TJRO acerca de citado precedente.
3. Para a progressão de regime ou livramento condicional, após a revisão do Tema Repetitivo n. 931/STJ, o apenado, também condenado à 
pena de multa, deve pagá-la ou comprovar a sua hipossuficiência econômico/financeira que impossibilite o adimplemento desta.
4. Modulação dos efeitos, com a finalidade de garantir a segurança jurídica, determinando-se ao juízo da execução que intime o apenado ao 
pagamento ou justificativa comprovada, sob pena de desconstituição do livramento condicional.
5. Agravo parcialmente provido.
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0000183-39.2020.8.22.0015 Apelação
Origem: 0000183-39.2020.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Criminal
Apelante: Dalton Nunes dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Des. Francisco Borges Ferreira Neto
Distribuído por Sorteio em 16/09/2021
DECISÃO: “APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Furto tentado. Absolvição. Improcedência. Confissão extrajudicial. Palavra da vítima. Conjunto probatório harmônico. Pena-base acima do 
mínimo legal. Personalidade e circunstâncias do crime. Fundamentação inadequada. Afastamento. Agravante da reincidência e atenuante 
da confissão. Compensação integral. Improcedência. Réu multirreincidente. Compensação proporcional. Possibilidade. Tema repetitivo n. 
585/STJ. Regime semiaberto. Alteração para o aberto. Improcedência. Réu multrirreincidente. 
1. A palavra da vítima, aliada a confissão extrajudicial do agente e aos depoimentos dos policiais que participaram das diligências, é 
suficiente para alicerçar o édito condenatório pelo crime de tentativa de furto.
2. A fundamentação baseada na personalidade do agente não se mostra válida à exasperação da basilar quando não existentes nos autos 
elementos suficientes à efetiva e segura aferição. 
3. As circunstâncias do crime apontadas como normais para o tipo penal não devem ser utilizadas para recrudescer a pena-base. 
4. A multirreincidência torna impossível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, 
mas possibilita sua compensação proporcional, nos termos firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo n. 
585. 
5. É inviável a fixação do regime aberto ao agente multirreincidente em crime doloso, especialmente se as condenações forem por crimes 
da mesma natureza. 
6. Recurso parcialmente provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0801368-56.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 1000841-90.2017.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Agravante: Sebastião Pereira Sobrinho
Advogado: Clederson Viana Alves (OAB/RO 1.087)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 18/02/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo em execução penal. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Precedentes do TJ/RO e STJ. Percentual de 60% para 
progressão de regime. Art. 12, VII, da Lei n. 7.210/84, alterado pela Lei n. 13.964/19. Reincidente específico. Precedentes do TJ/RO e STJ. 
Recurso não provido.
1. A Lei Federal nº 13.964/19 (pacote anticrime) fez alterações relevantes no sistema de progressão de regime, principalmente em relação 
aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.
2. O crime de tráfico de drogas não deixou de ser equiparado a hediondo, em virtude da revogação do §2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90. 
Apenas o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) não foi mais considerado crime hediondo ou equiparado. Precedentes do 
TJRO e STJ.
3. O agravante é reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, devendo, pois, cumprir o lapso de 60% das penas 
impostas para fins de progressão de regime.
4. Agravo não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 10/08/2022
Processo n.: 0812063-06.2021.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Origem: 0010499-79.2018.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Jhony Alves de Abreu
Advogado: Fabiano Willian Gomes da Silva (OAB/RO 11105)
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
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Distribuído por sorteio em 15/12/2021
Pedido de vista formulado na sessão de julgamento de 29-06-2022.
Processo com julgamento adiado em 03-08-2022.
DECISÃO: AGRAVO PROVIDO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. O DESEMBARGADOR FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO 
LAVRARÁ O ACÓRDÃO.
EMENTA: Agravo em execução penal. Remição de pena pelo estudo. Instituição não credenciada. Requisitos não preenchidos. Autorização 
e fiscalização da direção. Ausência. 
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal permite ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte 
do tempo de execução da pena.
2. A realização de curso à distância, sem autorização e controle por parte da autoridade administrativa, consoante disposto no art. 129 da 
Lei de Execução Penal e Resolução nº 391/2021 do CNJ, configura óbice à remição da pena.
3. Para que o reeducando tenha direito à remição da pena pelo estudo, é necessário que realize o curso junto à instituição devidamente 
credenciada nos órgãos competentes.
4. Impõe-se o indeferimento de remição pelos estudos quando a defesa não se desincumbe de demonstrar a carga horária de efetivo estudo 
realizado pelo agravante.
5. Agravo provido.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara de Delitos de Tóxicos 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0007203-78.2020.8.22.0501
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: ADAILTON BARROSO DE BRITO, RAIMUNDO CORREIA DA GRACA
Despacho
Vistos etc.,
Considerando que o e. TJRO negou provimento ao recurso de apelação dos requeridos, expeça-se guia de execução definitiva.
Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação 
- INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação.
Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.
Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.
Sérgio William Domingues Teixeira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara de Delitos de Tóxicos 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0004551-88.2020.8.22.0501
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: SUZANNE CARDOSO DE ANDRADE, GILSON CRISTOFER TALON DOS SANTOS
ADVOGADO DOS ABSOLVIDO: MIRTES LEMOS VALVERDE, OAB nº RO2808
DESPACHO
Vistos etc.,
Considerando que o e. TJRO deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, expeça-se guia de execução definitiva.
Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação 
- INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação.
Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.
Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.
Sérgio William Domingues Teixeira
Juiz de Direito

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Francisco Borges
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 24/08/2022
Processo n.: 0807328-27.2021.8.22.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Origem: 0001621-82.2015.8.22.0013 Cerejeiras/2ª Vara Genérica
Agravante: William Gleidson Pedroso Moura
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Distribuído por Sorteio em 03/08/2021
Decisão: AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Agravo de execução penal. Prática de falta grave. Fuga. Causa excludente de culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa. 
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Amparo legal. Ausência. Perda de 1/6 dos dias remidos. Redução. Impossibilidade.
I. O apenado que pratica fato definido como crime doloso ou falta grave fica sujeito à regressão de regime sem flexibilidades, nos estritos 
termos do art. 118, I, da LEP, e deve permanecer nessa condição até que preencha os requisitos para nova progressão.
II. A natureza especialmente grave da falta disciplinar (fuga) justifica a adoção do percentual de 1/6 de perda dos dias remidos (art. 127 da 
Lei de Execução Penal - LEP).
III. Agravo não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0802740-40.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000079-89.2019.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Levi Silva Firmino
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 29/03/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo de execução penal. Preliminar de nulidade. Orientação técnica do CNJ. Motivação inidônea. Configuração. Ausência. Apresentação 
mensal em juízo. Suspensão. Pandemia Covid -19. Cômputo como pena efetivamente cumprida. Precedente do TJRO.
1. Tendo a decisão agravada se pautado em normas constitucionais, como o princípio da dignidade humana, da igualdade, da proporcionalidade, 
além da razoabilidade e o princípio do mínimo penal, não há que se falar em motivação inidônea, sendo certo que as recomendações e 
orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) podem servir como baliza para a decisão do magistrado.
2. Embora o CNJ não seja órgão dotado de função jurisdicional, não há empecilho legal à utilização das suas recomendações e orientações 
emanadas como elemento adicional de convencimento à decisão judicial, frente à situação excepcional causada pelo estado de pandemia 
de Covid-19.
3. Cumpridas as demais condições impostas, levando em consideração a suspensão das apresentações em juízo em tempos de pandemia, 
depreende-se que o agravado cumpriu a parte que lhe cabia e, já tendo decorrido o prazo da pena, escorreita a decisão que julgou extinta 
a punibilidade pelo seu cumprimento.
4. Agravo em execução não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1016039-28.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 1016039-28.2017.8.22.0501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Demerson Lopes da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Des. Francisco Borges Ferreira Neto
Distribuído por Sorteio em 16/09/2021
DECISÃO: “APELAÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
EMENTA
Tráfico de entorpecentes. Mercancia não comprovada. Provas insuficiente. Desclassificação para uso. Possibilidade. 
1. Impõe-se a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes quando não houver provas inequívocas de que a droga apreendida em 
poder do agente destinava-se à comercialização. 
2. Recurso provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0802755-09.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000011-71.2021.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Orismar Crispim Scheuffele
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 29/03/2022
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DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
EMENTA
Agravo de execução penal. Preliminar de nulidade. Orientação técnica do CNJ. Motivação inidônea. Configuração. Ausência. Apresentação 
mensal em juízo. Suspensão. Pandemia Covid -19. Cômputo como pena efetivamente cumprida.
1. Tendo a decisão agravada se pautado em normas constitucionais, como o princípio da dignidade humana, da igualdade, da proporcionalidade, 
além da razoabilidade e o princípio do mínimo penal, não há que se falar em motivação inidônea, sendo certo que as recomendações e 
orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) podem servir como baliza para a decisão do magistrado.
2. Embora o CNJ não seja órgão dotado de função jurisdicional, não há empecilho legal à utilização das suas recomendações e orientações 
como elemento adicional de convencimento à decisão judicial, frente à situação excepcional causada pelo estado de pandemia de Covid-19.
3. Cumpridas as demais condições impostas, levando em consideração a suspensão das apresentações em juízo em tempos de pandemia, 
depreende-se que o agravado exauriu a parte que lhe cabia e, já tendo decorrido o prazo da pena, é escorreita a decisão que julgou extinta 
a punibilidade pelo seu cumprimento.
4. Agravo em execução não provido.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Miguel Monico 
Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, CEP 76801-330, Porto Velho, - de 480/481 a 859/860
Processo: 0001698-57.2020.8.22.0000 - SIGILOSO 
Classe: Processo Administrativo Disciplinar.
Requerente: Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Rondônia
Requerido: J.T.F.
Advogados: Lucas Almeida de Lopes Lima (OAB/DF 64.085 e OAB/AL 12.623), Alexandre Pontieri (OAB/SP 191.828 e OAB/DF 51.577), 
Samara de Oliveira Santos Ledá (OAB/DF 23.867), Tainah Macedo Compan Trindade (OAB/DF 46.898) e Caio Maia Xavier de Oliveira 
(OAB/DF 59.520)
Interessados: Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia – AMERON; Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB 
Advogados: Eurico Montenegro Neto (OAB/RO 1.742), Edson Bernardo Andrade Reis Neto (OAB/RO 1.207), Edevaldo Andrade Reis (OAB/
RO 628) e Rodrigo Otávio Veiga de Vargas (OAB/RO 2.829), Lucas Almeida de Lopes Lima (OAB/DF 64.085 e OAB/AL 12.623), Alexandre 
Pontieri (OAB/SP 191.828 e OAB/DF 51.577), Samara de Oliveira Santos Ledá (OAB/DF 23.867), Tainah Macedo Compan Trindade (OAB/
DF 46.898) e Caio Maia Xavier de Oliveira (OAB/DF 59.520)
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto.
Vistos.
Inicialmente, não obstante o requerido ter apresentado razões finais através de um dos advogados já cadastrados para representar a AMB 
(que figura como assistente simples), não foi instruída aos autos procuração ou autorização para atuar em nome do requerido.
Como cediço, nos termos da jurisprudência pátria, a atuação das associações na defesa dos interesses de seus membros dá-se por 
representação e não por substituição processual, salvo nos casos de mandado de segurança coletivo, de forma que se mostra imperiosa a 
existência de autorização expressa, individual ou por deliberação assemblear:
STF - REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto 
da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. 
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de 
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.
(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001).
STJ – RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PARCELAS DO MÚTUO 
BANCÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU MEDIANTE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF SOB O 
REGIME DO ART. 543-B DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. 
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todas as questões suscitadas e 
necessárias ao deslinde da controvérsia.
2. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que a atuação das associações 
na defesa dos interesses de seus membros dá-se por representação, e não por substituição processual, salvo nos casos de mandado de 
segurança coletivo. Assim, mostra-se imperiosa a existência de autorização expressa, individual ou por deliberação assemblear.
3. De acordo com o novel entendimento firmado pelo STF, ausente a necessária autorização expressa, carece de legitimidade ativa a 
associação autora.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.362.224/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 10/6/2016).g.n.
Isso posto, por cautela e para evitar eventual arguição de nulidade, imperioso conceder prazo para regularização da representação 
processual, aplicando-se o art. 76 do CPC por analogia, no que determino:
A intimação, via publicação no DJe, dos advogados que representam a AMB para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizem a representação 
do requerido, sob pena de ser considerado revel, nos termos do disposto no art. 76, §2º, II, do CPC
Após, venham os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0802577-60.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0001628-55.2002.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Criminal
Agravante: Celso de Souza Teodoro
Advogada: Ilma Matias de Freitas Araújo (OAB/RO 2.084)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 25/03/2022
DECISÃO: “PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER O RECURSO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
EMENTA
Agravo em execução penal. Preliminar. Intempestividade. Recurso não conhecido. 
1. O prazo do agravo em execução é de 5 dias, a contar da ciência da decisão proferida pelo juiz da execução criminal, conforme Súmula 
700, do Supremo Tribunal Federal. Extrapolado o prazo, é intempestiva a interposição.
2. Agravo não conhecido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0806647-23.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0051870-38.2009.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Rescivaldo da Silva Reis
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por Sorteio em 12/07/2022
DECISÃO: “AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo em execução de pena. Progressão de regime. Não pagamento de multa. Pedido deferido. Ausência de intimação do apenado ou 
de comprovação de hipossuficiência ou impossibilidade. Imprescindibilidade. Jurisprudência remansosa antes da revisão do tema 931/
STJ. Decisão posterior à notificação deste tribunal sobre a revisão do tema repetitivo 931/STJ. Entendimento Alterado. Segurança jurídica. 
Modulação dos efeitos. Devolução da questão ao juízo de origem. Necessária intimação do apenado, sob pena de desconstituição do 
benefício. Agravo parcialmente provido. 
1. Temática revisitada e posição revista pelo Tema Repetitivo n. 931/STJ, definindo-se que “na hipótese de condenação concomitante à 
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não 
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
2. Para a progressão de regime ou livramento condicional, após a revisão do Tema Repetitivo n. 931/STJ, a apenada, também condenada à 
pena de multa, deve pagá-la ou comprovar a sua hipossuficiência econômico/financeira que impossibilite o adimplemento desta.
3. Modulação dos efeitos, com a finalidade de garantir a segurança jurídica, determinando-se ao juízo da execução que intime o apenado ao 
pagamento ou apresente comprovada justificativa, sob pena de desconstituição do livramento condicional.
4. Agravo parcialmente provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Francisco Borges
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7001160-66.2021.8.22.0017 Apelação
Origem: 7001160-66.2021.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste/Vara Única
Apelante: Igor Rodrigues Neto
Advogada: Lorene Maria Lotti (OAB/RO 3.909)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Revisor: Des. José Jorge Ribeiro da Luz
Distribuído por sorteio em 13/12/2021
DECISÃO: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Apelação criminal. Furto. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Recurso não provido.
Mantém-se a condenação pelo crime de furto quando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelo 
seguro depoimento e reconhecimento feito pela vítima, fortificado por outros elementos de convicção.
Recurso não provido.
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1ª Câmara Criminal / Gabinete Des. Jorge Leal
Processo: 0808502-37.2022.8.22.0000 - HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Relator: JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL
Data distribuição: 02/09/2022 08:16:37
Polo Ativo: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA e outros
Polo Passivo: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JI-PARANÁ e outros 
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia em favor de JOSIAS ALMEIDA 
DA SILVA SOUZA, preso em flagrante, por suposta prática do crime de furto (art. 155 do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo 
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná. 
Aduz o impetrante que a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao flagranteado, contudo manteve a fiança arbitrada pela 
autoridade policial, no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais).
Entretanto, entende que a manutenção da segregação cautelar do preso mediante a exigência de pagamento de fiança é desproporcional e 
desnecessária, sendo imperiosa sua colocação em liberdade, com a superação do ato coator. Concluiu pleiteando a concessão de liminar 
para que seja expedido alvará de soltura independentemente de recolhimento de fiança.
É a síntese. DECIDO.
Verifica-se nos autos que ontem, 1 de setembro de 2022, a autoridade coatora ao homologar a prisão em flagrante do paciente, concluiu 
pela desnecessidade da segregação cautelar. 
Por esta razão, concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento de determinadas medidas cautelares. Porém, na mesma ocasião 
manteve a fiança, nos seguintes termos:
(...) Na sequência, pela ordem o Ministério Público pugnou pela concessão de liberdade provisória sem fiança e e sem medidas cautelares, 
conforme exposto oralmente. Com relação a suposta agressão sofrida pelo infrator, nada requereu pois no laudo juntado não consta registro 
de lesões, tampouco no histórico narrado pela polícia, ressaltando, entretanto, que poderá adotar outra medida caso surjam novos elementos 
comprobatórios. Por sua vez a Defesa, ratificou o pedido ministerial pelas razões expostas oralmente. A seguir o MM. Juiz de Direito proferiu 
a decisão nos seguintes termos: “Vistos. Ratifico a homologação deste flagrante, pois formalmente em ordem. Nesse sentido ressalte-se 
que o conduzido foi preso e autuado em flagrante delito como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. A materialidade dos 
fatos encontra-se demonstrada através dos registros feitos e juntados aos autos, especialmente o auto de apresentação e apreensão. Da 
mesma forma os indícios colhidos apontam o conduzido como sendo o autor. Todavia, em que pese a gravidade da conduta, analisando 
as circunstâncias fáticas à luz dos princípios da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito, levando em conta a primariedade 
técnica e as condições pessoais do flagranteado, não vejo necessidade de aplicar a medida mais gravosa, razão por que mantenho a fiança 
arbitrada, bem como as seguintes medidas cautelares: a) não se ausentar da comarca sem autorização judicial; b) não mudar de endereço 
sem comunicar previamente o juízo. (...)
Pois bem. 
A despeito das alegações sustentadas na impetração, certo é que restou evidenciada a situação de hipossuficiência do paciente. 
Além de ele ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, o paciente possui a profissão de pedreiro.
Assim, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a 
condição imposta se apresenta como óbice intransponível. 
Ademais, a legislação prevê a possibilidade de exoneração da fiança quando as condições financeiras do réu assim autorizarem (art. 350, 
CPP). 
Diante desse cenário fático, mostra-se mesmo necessário afastar a caução pecuniária exigida na decisão combatida, a fim de que as 
condições apresentadas por ele para a liberdade provisória, já reconhecidas pelo juízo a quo, guardem sintonia com sua possibilidade 
financeira. 
Nesse sentido:
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. DELITO DE PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA 
OU FLORESTA. ARTIGO 41 DA LEI 9.605/1998. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. 
ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos excepcionais, viável a 
superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente pela 
concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do 
paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública. 3. Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de 
Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança. 4. Diante da 
incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o 
às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso, nos termos do art. 325, § 1º, 
I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade 
provisória com dispensa do pagamento de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição 
de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pelo Juízo de origem. (HC 137078, Relator (a): Min. ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017) (STF - HC: 137078 
SP - SÃO PAULO 0002093-85.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/03/2017, Primeira Turma, Data de 
Publicação: DJe-082 24-04-2017)
Dessa forma, não é possível a manutenção da prisão do paciente. 
Posto isto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a soltura de JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA, salvo se por outro motivo estiver 
preso, mediante o cumprimento das condições já fixadas pelo juízo de origem. 
Registre-se, finalmente, que o paciente deverá ser expressamente advertido que o descumprimento das condições impostas poderá ensejar 
novo decreto de prisão preventiva. 
Oficie-se à autoridade impetrada acerca da concessão da ordem em sede de decisão monocrática, bem como, para prestar as informações 
no prazo de 48 horas, por e-mail CCRIM-CPE2G@tjro.jus.br, ou via malote digital ou outro meio expedito.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA. 
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Gabinete Des. Jorge Leal / Desembargador(a) JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL
Relator
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0011134-29.2014.8.22.0007 Apelação
Origem: 0011134-29.2014.8.22.0007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: David Ferreira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Revisor: Des. Álvaro Kalix Ferro
Distribuído por Sorteio em 13/04/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RES FURTIVA NA POSSE DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1- Impõe-se a condenação do agente quando pelo conjunto probatório e pela inversão do ônus da prova, permitem concluir que ele adquiriu 
o bem, que, pelas circunstâncias dos fatos, sabia ser produto de crime.
2- Presume-se a responsabilidade do agente encontrado na posse da coisa subtraída, invertendo-se o ônus da prova, transferindo-se a ele 
o encargo de comprovar a legitimidade da detenção da res furtiva.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0000757-86.2020.8.22.0007 Apelação
Origem: 0000757-86.2020.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Apelante: Wagner Cordeiro de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Distribuído por Sorteio em 05/05/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Impossibilidade. Termo de constatação e laudo de exame clínico de embriaguez. 
Prova testemunhal. Condenação mantida.
O Termo de Constatação, o Laudo de Exame Clínico de Embriaguez e a prova testemunhal são provas que atendem às diretivas do CTB e 
resolução do CONTRAN, para comprovar alteração da capacidade automotora do agente, nos termos da redação do §1º, inc. II, do art. 306 
do CTB.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0806286-06.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0053192-19.2006.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Sérgio Rodrigues Barbosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Distribuído por sorteio em 04/07/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo em execução penal. Progressão de regime. Pena de multa. Hipossuficiência. Prova. Suficiente. Agravo não provido.
1. Na hipótese de condenação concomitante, a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta a 
progressão de regime razão pela qual o condenado deve ser intimado para adimpli-la ou comprovar a absoluta impossibilidade de fazê-lo, 
permitindo o juízo de valor pela autoridade judiciária sobre a concessão da progressão.
2. A circunstância do não adimplemento da multa pelo apenado notoriamente hipossuficiente – autodeclara a miserabilidade e é representado 
pela Defensoria Pública –, não pode impedir a concessão da progressão.
3. Agravo não provido.
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0000457-98.2018.8.22.0006 Apelação
Origem: 0000457-98.2018.8.22.0006 Presidente Médici/Vara Única
Apelante: Joel Lemes de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Valdinéia Braz Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Revisor: Des. Álvaro Kalix Ferro
Distribuído por Sorteio em 21/01/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Absolvição. Improcedência. Conjunto probatório harmônico. Princípio da insignificância. Res 
furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Concurso de pessoas. Reprovabilidade da conduta. Erro de tipo. 
Ausência de ignorância quanto aos elementos constitutivos do tipo. Não configurado. Exclusão da qualificadora de concurso de pessoas. 
Inviabilidade. Dosimetria. Pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Furto privilegiado. Qualificadora objetiva. Possibilidade. 
Pena reclusiva superior a um ano. Substituição por duas restritivas de direitos. Isenção do pagamento de multa. Improcedência. Recurso 
parcialmente provido.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando presentes elementos de convicção coletados nos autos harmônicos e seguros a 
evidenciar a prática do crime em julgamento.
2. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade quando a res furtiva é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e 
o crime é cometido mediante concurso de pessoas, evidenciando alto grau de reprovabilidade da conduta.
3. Inexistindo erro do agente quanto aos elementos constitutivos do tipo, não há falar em erro do tipo.
4. Comprovado que os agentes subtraíram coisa alheia móvel mancomunados torna-se inviável a exclusão da qualificadora prevista no art. 
§4º, incisos IV, do art. 155 do Código Penal.
5. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pois obstado pela súmula 231 do STJ.
6. É possível o reconhecimento do furto qualificado privilegiado, se as qualificadoras são de natureza objetiva, o agente é primário e o valor 
da res furtiva não é superior ao salário-mínimo vigente a época dos fatos.
7. A quantidade de penas restritivas de direitos a ser aplicada em substituição está diretamente ligada ao quantum da condenação em pena 
privativa de liberdade.
8. É inviável a dispensa da multa da dosimetria quando prevista no tipo penal como pena cumulativa com a privativa de liberdade.
9. Recurso parcialmente provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Francisco Borges
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0001983-69.2019.8.22.0005 Apelação
Origem: 0001983-69.2019.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Adnan Rosa de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Revisor: Des. José Jorge Ribeiro da Luz
Distribuído por sorteio em 13/04/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Apelação criminal. Furto qualificado. Ausência de prova da autoria delitiva. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório suficiente. 
Exasperação da Pena-base acima do mínimo. Redução. Inviabilidade. Isenção de custas. Pleito afeto ao juízo das execuções penais. 
Recurso não provido.
1. Mantém-se a condenação por furto se o conjunto probatório se mostra harmônico e seguro nesse sentido, mormente pelo testemunho de 
pessoas isentas, que reconheceram o réu como sendo o autor do delito.
2. Não há óbice que a sanção primária seja aplicada acima do mínimo legal, quando presente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis 
pautadas em fundamentação idônea.
3. Na esteira da jurisprudência do STJ e desta Corte, compete ao juízo das execuções penais conhecer e decidir o pedido de isenção das 
custas do processo, tendo em vista a possibilidade de alteração das condições econômicas após a condenação.
4. Recurso não provido.
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0803139-69.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0001204-09.2018.8.22.0019 Machadinho do Oeste/Vara Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Thiego Henrique Lanes da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Distribuído por sorteio em 07/04/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo Ministerial. Execução Penal. Regime semiaberto harmonizado com tornozeleira eletrônica. Suposta violação das regras de 
monitoramento eletrônico. Equipamento descarregando. Falhas recorrentes nos aparelhos de monitoramento eletrônico. Informação às 
respectivas autoridades pelo apenado. Ausência de provas determinantes para confirmação do cometimento de falta grave. Agravo não 
provido.
1. Nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites 
estabelecidos para deslocamento.
2. A incidência de falhas recorrentes no equipamento de monitoramento eletrônico de apenado, devidamente noticiado à autoridade prisional, 
não pode gerar sua culpabilização quando sequer haja a prova por meio do relatório respectivo.
3. A ausência de documentos capazes de comprovar/confirmar a prática de falta grave pelo apenado resulta na impossibilidade de se atribuir 
responsabilidade a ele, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. Agravo não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0805608-88.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4001019-38.2020.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Luiz Carlos Cabrera Filho
Advogado: Pascoal Cahulla Neto (OAB/RO 6.571)
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Distribuído por Sorteio em 15/06/2022
Pedido de vista formulado na sessão de julgamento de 10/08/2022
DECISÃO: “AGRAVO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
EMENTA
Agravo de Execução Penal. Recurso do Ministério Público. Remição por estudo. Cursos profissionalizantes. Requisitos não preenchidos. 
Instituição não credenciada. Falta de controle sobre as horas efetivamente estudadas. Recurso provido.
Para remição da pena pelo estudo, é necessário que o curso seja realizado em instituição devidamente credenciada nos órgãos competentes, 
notadamente para realização do devido acompanhamento a fim de restar demonstrada a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei 
de Execução Penal.
In casu, não havendo convênio com a empresa que forneceu os cursos e prova da carga horária de efetivo estudo realizado pelo reeducando, 
impõe-se o indeferimento da remição.
Agravo provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL
Processo n.: 0000497-87.2021.8.22.0002 - APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLODOALDO MIRANDA BRIZOLA Advogados do(a) 
APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433-A Advogados do(a) APELANTE: MAIELE ROGO MASCARO - RO5122-A 
Advogados do(a) APELANTE: NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO6933-A Advogados do(a) APELANTE: SERGIO FERNANDO CESAR 
- RO7449-A Advogados do(a) APELANTE: JORDANI LOPES FAGUNDES CHAGAS - RO9208-A Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS 
HENRIQUE DALTILBA ZIRONDI - RO10639-A Advogados do(a) APELANTE: CATIELI COSTA BATISTI - RO5145-A APELANTE: DOUGLAS 
HENRIQUE BISPO NOGUEIRA Advogado do(a) APELANTE: HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO6856-A 
APELANTE: EDUARDO JOSE CORREIA DA SILVA Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS FOGACA - RO2960-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Relator: Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ 
INTIMAÇÃO
Nos termos do Art. 600, §4º do CPP, fica(m) o(s) Patrono(s) dos(as) apelantes CLODOALDO MIRANDA BRIZOLA e DOUGLAS HENRIQUE 
BISPO NOGUEIRA intimado(s) a apresentar as razões recursais no prazo legal. Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 
GEAN CARLOS ARRUDA LEMOS
Gestor de Equipe
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 
777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Procedimento Comum Cível : 7065777-49.2022.8.22.0001
AUTORES: ANA CARLA LIMA DE BRITO, RAGNAR ALMEIDA DE LIMA - ADVOGADO DOS AUTORES: ALICE CERESA DE OLIVEIRA, 
OAB nº RO8631
REU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
À CPE: redistribua a uma das varas cíveis desta comarca, com urgência.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0009173-50.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 0009173-50.2019.8.22.0501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: Ítalo Augusto Sobrinho 
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Revisor: Des. Álvaro Kalix Ferro
Distribuído por Sorteio em 27/04/2022
Impedimento: Des. Francisco Borges Ferreira Neto
DECISÃO: “APELAÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Roubo circunstanciado. Absolvição. Reconhecimento fotográfico. Insuficiência de provas. Dúvida. Recurso provido.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado 
na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no 
art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da 
ampla defesa. Nesse viés, havendo outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório, afasta-
se a ilegalidade do reconhecimento.
2. Imperativa a absolvição por insuficiência de provas quando ausentes elementos de convicção coletados nos autos harmônicos e seguros 
a evidenciar a prática do crime em julgamento.
3. Recurso provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0804425-82.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0000723-24.2014.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Agravante: Rafael Nazaré de Carvalho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Distribuído por Sorteio em 11/05/2022
DECISÃO: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO 
PROVIDO. TUDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
EMENTA
Agravo em execução penal. Instrução suficiente. Preliminar rejeitada. Pena de multa. Pleito para ver reconhecida a hipossuficiência por 
presunção. Questão que não foi objeto de análise na decisão agravada. Supressão de instância. Recurso não conhecido no ponto. Prescrição 
da pretensão executória. Ocorrência.
Não há que se falar em deficiência da instrução se é possível do que consta dos autos analisar e julgar a controvérsia devolvida ao Tribunal.
Não se conhece do agravo na parte referente a pleito não submetido ao juízo a quo, pois, do contrário, haveria verdadeira supressão de 
instância.
A prescrição da pena de multa fixada em processo criminal, cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, ocorrerá no 
mesmo prazo aplicável à pena corpórea, conforme estabelece o art. 114, II, c/c art. 109, ambos do Código Penal. Conforme art. 51 do Código 
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Penal a pena de multa, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sujeita-se às causas interruptivas e suspensivas da prescrição 
da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública.
Considerando o regramento, in casu, ocorreu a prescrição da pretensão executória da multa.
Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0801211-83.2022.8.22.0000 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 0002450-23.2020.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Júlio César Alves da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Edivaldo Alves da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Distribuído por Sorteio em 15/02/2022
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A 
JUSTIFICAR A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- A decretação da prisão preventiva submete-se ao preenchimento dos requisitos e fundamentos estipulados no art. 312 do Código de 
Processo Penal.
2- Decorridos aproximadamente 02 (dois) anos da data do fato e inexistentes motivos contemporâneos que autorizem a segregação cautelar, 
imperiosa a manutenção da liberdade dos acusados.
3- Recurso não provido.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0806453-23.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000063-89.2019.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravada: Michele Alves de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Distribuído por Sorteio em 07/07/2022
DECISÃO: “AGRAVO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Agravo de Execução Penal. Deficiência na instrução do instrumento. Indicação deficiente das peças para translado. Ônus da parte agravante. 
Ausência de peça essencial para o enfrentamento do mérito do recurso. Agravo não conhecido.
1. Aplicam-se ao agravo em execução penal as disposições acerca do rito do recurso em sentido estrito previsto nos arts. 581 e seguintes 
do CPP, cabendo à parte agravante indicar as peças que pretenda traslado no termo de interposição do recurso.
2. A instrução deficiente do recurso ocasionada pela não indicação da parte recorrente de peça essencial para o enfrentamento do mérito 
recursal impede o conhecimento deste. Precedentes.
3. Agravo não conhecido.

Apelação Criminal
Processo: 0003499-42.2019.8.22.0000
APELANTES: GUILHERME AUGUSTO DUARTE SERRAO, DINO CESAR MARCOLINO SILVA, ALEXSANDRO BRAGA SERRAO, 
ANDREIA ARGEMIRO DE MACEDO BRAGA, SHEILA KELLE VIEIRA CORCINO, ADRIANA ARGEMIRO DE MACEDO, EDINA MARIA 
DE LIMA, SIDNEY COSTA LIMA, CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO, VALDIRENE MARCIA DE CASTRO KEMP, MAURO DE 
OLIVEIRA CARVALHO, MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ, EULOGIO ALENCAR BARROSO, WALDEMIR CASTRO DE OLIVEIRA, 
FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO, THALES PRUDENCIO PAULISTA DE LIMA, EDIVALDO BRAGA DA SILVA, WOLNEY MARCOS 
BUENO, ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA, ELIAS BARBOZA DIAS, MARCIO CESAR SILVA GOMES, FERNANDO BRAGA SERRAO, 
JAIR DE FIGUEIREDO MONTE, CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO DOS ANJOS, JOSE LUIZ DE 
LIMA, CARLOS ALBERTO DE SOUZA FRANCO, IZAIAS ALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADOS DOS APELANTES: ANDERSON DOS SANTOS MENDES, OAB nº RO6548A, ANDERSON DOS SANTOS MENDES, 
OAB nº RO6548A, BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO, OAB nº AC4251, CESAR HENRIQUE LONGUINI, OAB nº RO5217, 
JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO, OAB nº RO5063A, ELAINE CUNHA SAAD ABDULNUR, OAB nº RO5073A, SAMIRA ARAUJO 
OLIVEIRA, OAB nº RO3432A, CRISTIANE DA SILVA LIMA, OAB nº RO1569A, CHRYSTIANE LESLIE MUNIZ, OAB nº RO998, WELSER 
RONY ALENCAR ALMEIDA, OAB nº RO1506A, ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704A, ODAIR MARTINI, OAB nº RO30B, ORESTES 
MUNIZ FILHO, OAB nº RO40A, MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB nº RO7238A, GLICIA LAILA GOMES OLIVEIRA, OAB nº RO6899A, 
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NERY ALVARENGA, OAB nº RJ470, JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES, OAB nº RO1909A, JOSE HAROLDO DE LIMA BARBOSA, 
OAB nº AC2170, NATHASHA MARIA BRAGA ARTEAGA SANTIAGO, OAB nº RO4965A, FELIPE GURJAO SILVEIRA, OAB nº RO5320A, 
WILSON DIAS DE SOUZA, OAB nº RO1804A, OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO, OAB nº RO3567A, EDINOR DE ALBUQUERQUE 
MELO, OAB nº RN10133, ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA, OAB nº DF61098, MOREL MARCONDES SANTOS, OAB nº AC3009, 
TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA, OAB nº RO4733A, CLAUDECY CAVALCANTE FEITOSA, OAB nº RO3257A, LUCIANO BEZERRA 
AGRA, OAB nº RO51A, RENATO DA COSTA CAVALCANTE JUNIOR, OAB nº RO2390A, SARA COELHO DA SILVA, OAB nº RO6157A, 
JACIMAR PEREIRA RIGOLON, OAB nº RO1740A, JULIO CLEY MONTEIRO RESENDE, OAB nº RO1349, NELIO SOBREIRA REGO, OAB 
nº RO1380A, PEDRO WANDERLEY DOS SANTOS, OAB nº RO1461, TELSON MONTEIRO DE SOUZA, OAB nº RO1051A, MICHELE 
NOGUEIRA DE SOUZA, OAB nº RO9706A, EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA, OAB nº RO1462, LUIZ CARLOS DA SILVA NETO, 
OAB nº RJ71111, ALLAN MONTE DE ALBUQUERQUE, OAB nº RO5177A, SERGIO MURILO LEMOS PARAGUASSU FILHO, OAB nº 
RO5428, BRENO MENDES DA SILVA FARIAS, OAB nº RO5161A, LEO ANTONIO FACHIN, OAB nº RO4739A, FRANCIMEIRE DE SOUSA 
ARAUJO, OAB nº RO4846A, LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR, OAB nº RO6797A, JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO, OAB 
nº RO433A, SEBASTIAO DE CASTRO FILHO, OAB nº RO3646A, REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO, OAB nº RO4180A, ADRIANO 
ALVES LACERDA, OAB nº RO5874, MIRTES LEMOS VALVERDE, OAB nº RO2808A, GIULIANO DE TOLEDO VIECILI, OAB nº RO2396A, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
DECISÃO
JOSE LUIZ DE LIMA, em petição de ID 17114926, requerer a extensão dos efeitos do HC nº 655042 - RO (2021/0090447-88), que reconheceu 
a prescrição de algumas condutas delitivas imputadas ao paciente JAIR FIGUEIREDO MONTE.
FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO DOS ANJOS, em petição de ID 17159344, requer a extensão dos efeitos da decisão de ID 17088435 
para si.
Sem delongas, os pedidos não merecem sequer conhecimento.
A exemplo dos demais beneficiados pela decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de Habeas Corpus, caberia 
aos ora peticionantes formular seu pedido de extensão dos efeitos da ordem diretamente nos autos daquele remédio constitucional, cuja 
competência para deliberação é do próprio STJ.
Na espécie, a pretensão dos peticionantes, formulada por intermédio de simples petição, não é o instrumento hábil a promover a análise dos 
pedidos, mormente porque refoge à competência estrita desta presidência, determinada pelo art. 110 do RITJ/RO. 
Pontua-se ainda ser inoportuna a petição atravessada no estágio em que se encontra o processo, que já conta com determinação de 
remessa ao Tribunal Superior, mas que por reiteradas petições intercorrentes, encontra dificuldade em concluir o processamento do feito - o 
que deve ser coibido.
Face ao exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de ID 17114926 e ID 17159341.
Advirtam-se as partes que a reiteração de petições com intuito protelatório, caracterizará prática de litigância de má-fé a ensejar a aplicação 
da sanção do art. 81 do CPC.
Cumpra-se o determinado no ID 16945455.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 10 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7011632-59.2021.8.22.0007 Apelação
Origem: 7011632-59.2021.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Apelante: Keven Wesley Gomes de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Des. Francisco Borges Ferreira Neto
Distribuído por sorteio em 23/05/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Tráfico de drogas. Absolvição. Inadmissibilidade. Desclassificação para uso de entorpecente. Improcedência. Mercancia comprovada. 
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Não cabimento. Súmulas 630 e 231 do STJ. Mitigação da pena de multa. 
Inviabilidade. 
1. A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, sobretudo se comprovado de forma inequívoca 
que o entorpecente apreendido era de propriedade do agente que fazia a comercialização da droga, sendo inviável a desclassificação do 
delito, tampouco a absolvição do agente. 
2. A atenuante da confissão espontânea não se aplica a casos em que, embora reconheça a propriedade do entorpecente apreendido, 
afirma que é para uso pessoal e não para a mercancia, a teor da Súmula 630/STJ. Além do mais, a pena já estava em seu mínimo legal, não 
passível de redução (Súmula 231 do STJ). 
3. Impossível a redução da pena de multa quando aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade. 
4. Recurso não provido.
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO CRIMINAL
2ª CÂMARA CRIMINAL / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 
Porto Velho-RO, 24 de agosto de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0000727-94.2019.8.22.0004 Apelação
Origem: 0000727-94.2019.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Tharles Ferraz Pedroso
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelada: Geane de Campos Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Revisor: Des. Álvaro Kalix Ferro
Distribuído por Sorteio em 20/04/2022
DECISÃO: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
EMENTA
Apelação criminal. Furto qualificado. Não caracterizado. Negativa de autoria. Manancial probatório frágil. Absolvição. In dubio pro reo. 
Recurso não provido.
Evidenciando nos autos que o conjunto probatório é anêmico e ausentes elementos suficientes a confirmarem a autoria delitiva, conduz à 
absolvição – em homenagem ao in dubio pro reo.

0000487-04.2021.8.22.0015 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 0000487-04.2021.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: R. G. C.
Recorrido: F. das C. S. T.
Recorrido: D. L. dos S.
Relator: DES. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Distribuído por Sorteio em 20/09/2021
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Recurso em sentido estrito. Furto qualificado. Pedido de Prisão Preventiva. Ausência de contemporaneidade do fato. Decretação 
da prisão preventiva. Improcedência. Requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal não demonstrados. Recurso não 
provido.
1. Exige-se, para a decretação da segregação cautelar, que haja contemporaneidade entre sua determinação e o fato delituoso. A existência 
de lapso temporal considerável entre estas duas datas inviabiliza, em regra, a prisão, por desaparecer a urgência, ou seja, por não mais 
existirem os riscos que se pretende evitar com o acautelamento.
2. Recurso não provido.

0000492-82.2019.8.22.0019 Apelação
Origem: 0000492-82.2019.8.22.0019 Machadinho do Oeste/2º Juízo
Apelante: Rosiel Alves de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Revisor: Des. José Jorge Ribeiro da Luz
Distribuído por sorteio em 1º/04/2022
DECISÃO: APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Apelação criminal. Furto. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico. Dosimetria. Readequação. Viabilidade. 
Valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em inquéritos e ações penais em curso. Impossibilidade. Recurso da defesa 
parcialmente provido.
1. Mantém-se a condenação por furto se o conjunto probatório se mostra harmônico e seguro nesse sentido, mormente pelo testemunho de 
pessoas isentas, que reconheceram o réu como sendo o autor do delito.
2. É inidônea a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos 
antecedentes, da personalidade e conduta social, conforme Súmula n. 444 do STJ.
3. Verificando-se que os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base não são adequados, impõe-se a readequação da pena 
na primeira fase para o mínimo legal.
4. Recurso parcialmente provido.
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PAUTA DE JULGAMENTO 

1ª CÂMARA CÍVEL 

SESSÃO VIRTUAL 186 DE 15-09-2022 A 22-09-2022
1ª Câmara Cível

Pauta de Julgamento

PAUTA DE JULGAMENTO DA SESSÃO N. 186 DO PLENÁRIO VIRTUAL – 15-09-2022 A 22-09-2022

1. Por determinação do Presidente do Órgão Julgador da 1ª Câmara Cível, Desembargador Raduan Miguel Filho, a Coordenadoria Cível da 
CPE 2º Grau torna pública a pauta dos processos que serão apreciados em sessão plenária virtual (Resolução 049/2010-PR), bem como 
as diretrizes, a ser realizada entre às 08h30 do dia 15 de setembro (quinta-feira) e às 08h30 do dia 22 de setembro de (quinta-feira) do ano 
de 2022.

1.1. Será admitido o julgamento em ambiente eletrônico dos processos distribuídos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico – PJE e 
Sistema Digital do Segundo Grau – SDSG.

1.2. No dia da abertura da sessão deverão estar inseridos, no ambiente virtual, a ementa, relatório e voto de cada processo relacionado 
na pauta previamente publicada, e os demais Desembargadores membros da Câmara terão até oito dias ininterruptos para manifestação.

1.3. O Desembargador que não se pronunciar no prazo previsto no item 1.2 terá sua não participação registrada na ata do julgamento, sendo 
este suspenso e o feito incluído na sessão virtual imediatamente subsequente.

1.4. A ementa, o relatório e o voto se tornarão públicos após concluído o julgamento, independente da publicação do acórdão.

2. O relator poderá adiar o julgamento ou retirar de pauta qualquer processo até o encerramento da sessão.

3. Não serão incluídos para julgamento no Plenário Virtual, ou dele serão excluídos, os processos em que houver os seguintes procedimentos:

3.1. Pedido de sustentação oral, na hipótese de cabimento;

3.2. Processos com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos advogados, com procuração nos autos, para acompanhamento 
presencial do ato.

3.3. Os processos em que houver registro de impedimento ou suspeição de magistrado.

4. Os processos julgados sob a forma prevista na Resolução 049/2010 e que forem suspensos para aplicação do rito do artigo 942 do Código 
de Processo Civil serão julgados oportunamente conforme rito próprio.

5. As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (item 3.1), deverão ser realizadas mediante peticionamento 
eletrônico nos autos até o horário de início da Sessão Virtual.

6. As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos retirados de pauta.

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
01. AUTOS N. 7040201-88.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: R. C. R.
ADVOGADO(A): GISELI LIMA BRITZKE RAMALHO – RO6296
ADVOGADO(A): MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO – RO5380
ADVOGADO(A): DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS – RO5188
APELADA: J. B. R.
ADVOGADO(A): DEUZIMAR GONZAGA SILVA – RO10644
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 28/07/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
02. AUTOS N. 7025597-59.2020.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: Y. C. R. B. REPRESENTADA POR I. V. R.
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA,
APELADO: C. DO N. B.
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA,
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/07/2022
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PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
03. AUTOS N. 7001036-30.2018.8.22.0004 
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ANDRADE & VICENTE LTDA.
ADVOGADO(A): LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA – RO2435
APELADAS: I. DOS S. A. REPRESENTADA POR L. L. DOS S. E OUTRA
ADVOGADO(A): CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL – RO8923
ADVOGADO(A): KARIMA FACCIOLI CARAM – RO3460
ADVOGADO(A): EDER MIGUEL CARAM – RO296412
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/05/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 30/06/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
04. AUTOS N. 7008187-12.2021.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO(A): LUIZ ANTÔNIO GATTO JÚNIOR – RO4683
APELADO: WILMAR BRESSAN OZORIO
ADVOGADO(A): RAFAEL RODRIGUES DA SILVA PARENTE – DF67131
ADVOGADO(A): LUCIANA LUIZA LIMA TAGLIATI – DF54445
ADVOGADO(A): CARLA FALCÃO SANTORO – RO616-A
ADVOGADO(A): PRISCILA SAGRADO UCHIDA – RO5255
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
05. AUTOS N. 7002196-55.2021.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: MARIA BEATRIZ CORREA
ADVOGADO(A): ALEX FERNANDES DA SILVA – RO11562
ADVOGADO(A): JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA – MS17288
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – BA16330
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
06. AUTOS N. 7051079-72.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ADVOGADO(A): BERNARDO BUOSI – SP227541
APELADO/APELANTE: JOSÉ MOREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): JURANDIR JANUÁRIO DOS SANTOS – RO10212
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
07. AUTOS N. 0805044-12.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: Y. V. S. O. M. REPRESENTADA POR G.K.S.O
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA,
AGRAVADO: B. DA S. M.
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 07/06/2022

08. AUTOS N. 7003880-83.2019.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: R. T. DA S.
ADVOGADO(A): CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA – RO9428
ADVOGADO(A): HÂNDERSON SIMÕES DA SILVA – RO3279
APELADA: V. G. DOS S.
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA,
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022

09. AUTOS N. 7002780-03.2017.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: HUGO WALDEMAR FREY NETO
ADVOGADO(A): WILSON MARCELO MININI DE CASTRO – RO4769
APELADA: NANCY MIRIAN FREY
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ADVOGADO(A): MAURO CÉSAR GONÇALVES BENITES – MT12035
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2022

10. AUTOS N. 7003748-31.2020.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ÍTALO LUCAS DA SILVA NUNES
ADVOGADO(A): ERICK JEAN LOPES SABINO – RO11684
APELADA: TAISSA CRUZ JANUARIO
ADVOGADO(A): FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO – RO9265
ADVOGADO(A): JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR – RO656-A
ADVOGADO(A): FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA – RO9899
ADVOGADO(A): ANA PAULA MAIA PINTO – RO10107
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2022

11. AUTOS N. 7010735-71.2020.8.22.0005
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO BIANCO FILHO REPRESENTADO POR MARIA APARECIDA SOUZA BIANCO
ADVOGADO(A): THIAGO DA SILVA VIANA – RO6227
APELADOS: ED CARLOS VIEIRA E OUTRA
ADVOGADO(A): GUNTER FERNANDO KUSSLER – RO6534
ADVOGADO(A): ADEMAR SELVINO KUSSLER – RO1324
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2022

12. AUTOS N. 7018598-95.2017.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE/APELADA: SILVIA DANIELE DA SILVA MENDES
ADVOGADO(A): EVA LÍDIA DA SILVA – RO6518
APELADA/APELANTE: AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A
ADVOGADO(A): JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE – RO10021
ADVOGADO(A): JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO – RO4315
ADVOGADO(A): MARILIA GUIMARÃES BEZERRA – RO10903
ADVOGADO(A): MARIA EDUARDA BRANDÃO VEIZAGA – RO12022
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022

13. AUTOS N. 7003118-04.2022.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ROBERTA VAZ PINTAN
ADVOGADO(A): KÉLISSON MONTEIRO CAMPOS – RO5871
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO(A): LUCIANA GOULART PENTEADO – SP167884
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/07/2022

14. AUTOS N. 7011849-11.2021.8.22.0005
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO(A): LUCIANA GOULART PENTEADO – SP167884
APELADAS: YEDA GRACIELLI PAIANO E OUTRA
ADVOGADO(A): NINA GABRIELA TAVARES TESTONI – RO7507
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/08/2022

15. AUTOS N. 7001056-14.2020.8.22.0016
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – RO5369
APELADO: ABRAHAM JOSÉ IBANEZ NETO
ADVOGADO(A): JOÃO MÁXIMO DOS SANTOS FILHO – RO10499
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/08/2022

16. AUTOS N. 7000820-30.2022.8.22.0004
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – RO8768
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APELADO: RAIMUNDO GALDINO CARDOSO
ADVOGADO(A): LIVIA DE SOUZA COSTA – RO7288
ADVOGADO(A): LUANNA ELISA ESTEVAM COSTA – RO10804
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022

17. AUTOS N. 7053788-80.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: GLAY ESTELINA DE AMORIM TAVARES
ADVOGADO(A): ISAC NERIS FERREIRA DOS SANTOS – RO4679
ADVOGADO(A): JOSÉ TEIXEIRA VILELA NETO – RO4990
APELADA: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD
ADVOGADO(A): JOSÉ MARIA ALVES LEITE – RO7691
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/06/2022

18. AUTOS N. 7017129-72.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO VELHO II
ADVOGADO(A): CARLOS FREDERICO MEIRA BORRÉ – RO3010
ADVOGADO(A): ORLANDO LEAL FREIRE – RO5117
APELADO: ABDON JACOB ATALLAH NETO
ADVOGADO(A): ODUVALDO GOMES CORDEIRO – RO6462
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2022

19. AUTOS N. 7010778-83.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: RESIDENCIAL VIENA INCORPORAÇÕES SPE 01 LTDA.
ADVOGADO(A): KARINE SIQUEIRA ROZAL – GO31880
APELADO: KEVEN KEITE HIRT
ADVOGADO(A): WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS SANTOS – RO4284
ADVOGADO(A): TALITA BATISTA FERREIRA CONSTANTINO – RO7061
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/07/2022

20. AUTOS N. 7018423-59.2021.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
ADVOGADO(A): LUÍS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO – BA16780
APELADO: CAIO CEZAR DE JESUS VIEIRA
ADVOGADO(A): MARINETE BISSOLI – RO3838
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/07/2022

21. AUTOS N. 7036879-94.2020.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: R N DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
ADVOGADO(A): NILTON MENEZES SOUZA CORTES – RO8172
ADVOGADO(A): MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA – RO8169
APELADO: ROGÉRIO BARBOZA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO CANDIDO NETO – RO1826
ADVOGADO(A): MILENA FERNANDES NEVES – RO10155
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2022

22. AUTOS N. 7001324-45.2018.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA – RO6835
ADVOGADO(A): AMANDA SETUBAL RODRIGUES – RO9164
ADVOGADO(A): BRUNA DE LIMA PEREIRA – RO6298
APELADA: BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO(A): GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA – RO2027
APELADA: COMERCIALIZADORA E EXPORTADORA DE SEMENTES GERMISUL LTDA.
ADVOGADO(A): HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO – MT10095
ADVOGADO(A): FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR – MS12234
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/06/2022
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23. AUTOS N. 7002942-35.2017.8.22.0022
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
ADVOGADO(A): CELSO DE FARIA MONTEIRO – RO7312
APELADA: ALANNA SCHUSTER
ADVOGADO(A): JAIRO REGES DE ALMEIDA – RO7882
ADVOGADO(A): TIAGO GOMES CÂNDIDO – RO7858
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
ADVOGADO(A): WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE JUNIOR – RO1111
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2020
REDISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 29/06/2022

24. AUTOS N. 7000557-49.2019.8.22.0021
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ABADIAS ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES – RO2383
ADVOGADO(A): BÁRBARA SIQUEIRA PEREIRA – RO8318
ADVOGADO(A): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL – SP349410
APELADA: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
ADVOGADO(A): MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO – SP156347
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/06/2022

25. AUTOS N. 7004548-85.2022.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – RO1167
APELADO: LUÍS ROBERTO BRANCO
ADVOGADO(A): MARCOS ROBERTO FACCIN – RO1453
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/07/2022

26. AUTOS N. 7009090-47.2021.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ONICI ALVES
ADVOGADO(A): ALEX FERNANDES DA SILVA – RO11562
ADVOGADO(A): JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA – MS17288
APELADO: BANCO PAN S/A
ADVOGADO(A): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – RO8599
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/06/2022

27. AUTOS N. 7019235-04.2021.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: MARIA GONÇALVES PINHEIRO
ADVOGADO(A): RICARDO DOUGLAS DE SOUZA GENTIL – RO1118
APELADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – PE23255
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/07/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 05/08/2022

28. AUTOS N. 7001082-90.2021.8.22.0011
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: VERA LÚCIA MARIANO VITOR
ADVOGADO(A): LIVIA DE SOUZA COSTA – RO7288
ADVOGADO(A): MARCOS ANTÔNIO ODA FILHO – RO4760
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): FELICIANO LYRA MOURA – RO5413
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/07/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 05/08/2022

29. AUTOS N. 7013072-90.2021.8.22.0007
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTES: GERVÁSIO LUCAS BRANDÃO E OUTRO
CURADOR(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
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ADVOGADO(A): ÉDER TIMÓTIO PEREIRA BASTOS – RO2930
ADVOGADO(A): PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE – RO10592
ADVOGADO(A): NOEL NUNES DE ANDRADE – RO1586
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/07/2022

30. AUTOS N. 7001900-67.2020.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (RECURSO ADESIVO) (PJE)
APELANTE/APELADO/RECORRIDA: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO(A): ANNA BEATRIZ PORTUGAL CHAGAS – BA62666
ADVOGADO(A): THACIO FORTUNATO MOREIRA – BA31971
APELADO/APELANTE/RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - 
SICOOB CREDISUL
ADVOGADO(A): CRISTIANE TESSARO – RO1562
ADVOGADO(A): SILVIA SIMONE TESSARO – RO6794
APELADOS/RECORRENTES: CLÁUDIO MACHADO DE OLIVEIRA E OUTRA
ADVOGADO(A): ARTUR SILVINO SCHWAMBACH CECHINEL – RO10713
ADVOGADO(A): EDRIANE FRANCINE DALLA VECCHIA HAMMERSCHMIDT – RO7029
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 15/07/2022

31. AUTOS N. 7029845-05.2019.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: LUCAS ALMEIDA AMORIM DOS REIS LIMA
ADVOGADO(A): IVONETE RODRIGUES CAJA – RO1871
APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
ADVOGADO(A): SYLVIA ROCHA DA SILVA VAROTO – RJ151717
ADVOGADO(A): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – PE21678
APELADA: CARLA VIVIANE FERREIRA MARTINS
ADVOGADO(A): SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS – RO3015
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/06/2022

32. AUTOS N. 7002114-76.2020.8.22.0008
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: TALITA PAMELA MOREIRA FIRMINO
CURADOR(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO: JEAN DE JESUS SILVA
ADVOGADO(A): JEAN DE JESUS SILVA – RO2518
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 16/08/2022

33. AUTOS N. 7011822-50.2015.8.22.0001
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: KLEBER FILHO VIEIRA FERREIRA
ADVOGADO(A): MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA – RO1073
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO – RO535-A
EMBARGADA: CLARO S/A
ADVOGADO(A): RAFAEL GONÇALVES ROCHA – RS41486
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 15/08/2022

34. AUTOS N. 7003414-34.2020.8.22.0021
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO – PB15013
EMBARGADOS: VALDOMIRO BARBOSA LUNA E OUTRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES – RO2383
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 25/07/2022

35. AUTOS N. 7002350-20.2018.8.22.0001
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: CLAUDIOMAR HOLANDA DE PAULA
ADVOGADO(A): MICHEL FERNANDES BARROS – RO1790
EMBARGADA: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ADVOGADO(A): LUIZ GUSTAVO BIELLA – SP232820
ADVOGADO(A): ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO – SP331719
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RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 15/08/2022

36. AUTOS N. 7022360-80.2021.8.22.0001
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: ROSELAINE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): BRUNO CEFAS FIGUEIRÔA DE FRANÇA RAMALHO – RO8658
EMBARGADA: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
ADVOGADO(A): NEYIR SILVA BAQUIÃO – MG129504
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 13/08/2022

37. AUTOS N. 0801538-28.2022.8.22.0000
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
EMBARGANTE: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÕNIA - CAERD
ADVOGADO(A): ÂNDERSON FELIPE REUSING BAUER – RO5530
EMBARGADA: JANE FERREIRA LACERDA
ADVOGADO(A): SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA – RO3186
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 08/08/2022

38. AUTOS N. 0811304-42.2021.8.22.0000
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – RO4875-A
EMBARGADA: ELISETE DO CARMO SALES
ADVOGADO(A): HURIK ARAM TOLEDO – RO6611
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 30/06/2022

39. AUTOS N. 0802039-79.2022.8.22.0000
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
EMBARGANTES: G 3 TRANSPORTE EIRELI – EPP E OUTRO
ADVOGADO(A): RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ – RO1112
ADVOGADO(A): EDILSON STUTZ – RO309-B
EMBARGADO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – RO4875-A
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTOS EM 08/08/2022

40. AUTOS N. 7007671-96.2019.8.22.0002
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (PJE)
AGRAVANTE: VANDERLEI ALVES DE SOUZA
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS AMORIM PAIVA
ADVOGADO(A): CLEMIRENE DE JESUS SILVA – RO5347
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTO EM 12/07/2022

41. AUTOS N. 0800604-70.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
ADVOGADO(A): ÂNDERSON FELIPE REUSING BAUER – RO5530
AGRAVADO: HELIENE LEMES FERREIRA
ADVOGADO(A): KAROLINE PEREIRA GERA – RO9441
ADVOGADO(A): FELIPE WENDT – RO4590
ADVOGADO(A): EBER COLONI MEIRA DA SILVA – RO4046
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTO EM 23/05/2022

42. AUTOS N. 0803792-71.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) 
AGRAVANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGÁRIO – PB15013
AGRAVADA: L. O. GARCIA MAFRA LTDA.
ADVOGADO(A): WILSON VEDANA JÚNIOR – RO6665
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
INTERPOSTO EM 08/06/2022
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43. AUTOS N. 0802439-93.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: LILIAN LEITE VIEIRA
ADVOGADO(A): JOSÉ MARIA ALVES LEITE – RO7691
AGRAVADA: OCTÁVIA JANE SILVA MORHEB
ADVOGADO(A): CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS – RO9783
ADVOGADO(A): OCTÁVIA JANE SILVA MORHEB – RO1160
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/03/2022 
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 24/03/2022

44. AUTOS N. 0806354-53.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: ANTÔNIO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO(A): JUSTINO ARAÚJO – RO1038
AGRAVADA: EUZENI JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALLISON ALMEIDA TABALIPA – RO6631
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/07/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 15/07/2022

45. AUTOS N. 0805003-45.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS MENDES
ADVOGADO(A): RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES – RO5349
ADVOGADO(A): GIULIANO DOURADO DA SILVA – RO5684
ADVOGADO(A): ALBERT SUCKEL – RO4718
AGRAVADO: BARÃO DO MELGAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ADVOGADO(A): ROBISLETE DE JESUS BARROS – RO2943
ADVOGADO(A): RAQUEL JACOB DO NASCIMENTO – RO5579
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/05/2022

46. AUTOS N. 0805950-02.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTES: PORTO VELHO SHOPPING S/A E OUTRA
ADVOGADO(A): ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO – RO635
ADVOGADO(A): ROCHA FILHO, NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOGADOS – RO0016/1995
AGRAVADAS: GORETTI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA E OUTRA
ADVOGADO(A): MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES – MT28083/O
ADVOGADO(A): HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI – MT6624/O
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/06/2022

47. AUTOS N. 0802397-44.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: PORTO CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
ADVOGADO(A): DEBORAH INGRID MATOSO RIBAS NONATO – RO5458
AGRAVADO: EDMAR DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADO(A): EDÉSIO VASCONCELOS DE RESENDE – RO7513
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/03/2022

48. AUTOS N. 0801056-80.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: INLARON INDUSTRIAS DE LATICÍNIOS DE RONDÔNIA LTDA.
ADVOGADO(A): RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ – RO1112
ADVOGADO(A): EDILSON STUTZ – RO309-B
AGRAVADO: FLÁVIO DE SOUZA MOLES
ADVOGADO(A): DILCENIR CAMILO DE MELO – RO2343
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 22/02/2022

49. AUTOS N. 0806058-31.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: JOSÉ PEDRO RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTÔNIO MAX ROSSENDY ROSA – RO7024
ADVOGADO(A): NATHALIA FRANCO BORGHETTI – RO5965



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

142DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – RO6676
ADVOGADO(A): SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – RO6673
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/06/2022

50. AUTOS N. 0806555-45.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): RODRIGO SOUZA LEÃO COELHO – MG97649
AGRAVADA: DINE ZUCONELLI MARTINS
ADVOGADO(A): FELIPE WENDT – RO4590
ADVOGADO(A): MARIANA DE FREITAS PEREIRA – RO10726
ADVOGADO(A): EBER COLONI MEIRA DA SILVA – RO4046
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/07/2022

51. AUTOS N. 0804294-10.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E DOS EMPRESÁRIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO(A): RODRIGO TOTINO – RO6338
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE EDELVIO LUCCA E OUTRA
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/05/2022

52. AUTOS N. 0805214-81.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTES: RAFAEL ALTMANN TENÓRIO VAZ E OUTRAS
ADVOGADO(A): GUSTAVO BERNARDO HADAMÉS BERNARDI MONTEIRO – RO5275
ADVOGADO(A): MARIA HELOÍSA BISCA BERNARDI – PR55538
AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
ADVOGADO(A): ROZINEI TEIXEIRA LOPES – RO5195
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2022

53. AUTOS N. 0805990-81.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTES: RAFAEL ALTMANN TENORIO VAZ E OUTRA
ADVOGADO(A): GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI MONTEIRO – RO5275
ADVOGADO(A): MARIA HELOÍSA BISCA BERNARDI – RO5758
AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
ADVOGADO(A): ROZINEI TEIXEIRA LOPES – RO5195
RELATOR: DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 08/07/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
54. AUTOS N. 7004765-29.2021.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: L. M. M. S. ASSISTIDA POR D. R. DE M.
ADVOGADO(A): MICHELE MACHADO SANT’ANA LOPES – RO6304
ADVOGADO(A): BRUNA DE LIMA PEREIRA – RO6298
APELADO: J. M. M. S.
ADVOGADO(A): MARIA GONÇALVES DE SOUZA COLOMBO – RO3371
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/07/2022 

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
55. AUTOS N. 7003736-46.2022.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE/APELADA: GOL LINHAS AÉREAS
ADVOGADO(A): GUSTAVO ANTÕNIO FERES PAIXÃO – RO10059
APELADO/APELANTE: P. H. F. R. REPRESENTADO POR J. L. F.
ADVOGADO(A): CLÍVIA PATRÍCIA MEIRELES – RO11000
ADVOGADO(A): EVERSON LEANDRO FERREIRA ARAUJO – RO10986
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2022 
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PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
56. AUTOS N. 7064509-91.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: JOÃO BATISTA ALVES
ADVOGADO(A): CINTIA BARBARA PAGANOTTO RODRIGUES – RO3798
APELADA: SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS
ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIZ LUNARDON – PR23304
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/07/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
57. AUTOS N. 0805723-12.2022.8.22.0000 
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA(PJE)
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS EXTRATIVISTAS DE VALE DO ANARI - ASEVA
ADVOGADO(A): REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - RO5947
IMPETRADO: PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/06/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
58. AUTOS N. 0805834-93.2022.8.22.0000 
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTES: K. K. DA S. F. REPRESENTADA POR R. Q. DA S. C.
ADVOGADO(A): MÁRCIO VALÉRIO DE SOUSA - RO4976
ADVOGADO(A): NATHALY DA SILVA GONÇALVES - RO6212
AGRAVADO: H. T. DE O. S.
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/06/2022

59. AUTOS N. 7004121-04.2021.8.22.0009
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: L. V. B. DE S. REPRESENTADA POR L. DOS P. B.
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
APELADO: J. DE S.
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/03/2022 

60. AUTOS N. 7041575-13.2019.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: J. C. C. DOS S. REPRESENTADA POR T. A. C.
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
APELADO: J. C. DOS S.
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2022 

61. AUTOS N. 7037326-48.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: M. F. DE S.
ADVOGADO(A): ROXANE FERNANDES RIBEIRO DE BARCELOS – RO8666
ADVOGADO(A): RODRIGO DE BARCELOS TAVEIRA – RO10421
ADVOGADO(A): POLYANA RODRIGUES SENNA – RO7428
APELADA: I. M.
ADVOGADO(A): FABRÍCIO MATOS DA COSTA – RO3270
ADVOGADO(A): JOSÉ VALTER NUNES JÚNIOR – RO5653
ADVOGADO(A): EDUARDO BELMONTH FURNO – RO5539
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/08/2022

62. AUTOS N. 7000691-16.2022.8.22.0007
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTES: ROBSÃO DEMONTHI DE SOUZA MOREIRA E OUTROS
ADVOGADO(A): ROSILENE DE OLIVEIRA ZANINI – RO4542
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/08/2022

63. AUTOS N. 7063598-79.2021.8.22.0001 
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: M. P. N. REPRESENTADA POR M. P. N.
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ADVOGADO(A): CARLOS ÉRIQUE DA SILVA BONAZZA – RO8176
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS
ADVOGADO(A): GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – RO10059
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2022

64. AUTOS N. 7006580-66.2022.8.22.0001 
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: H. B. R. DA S. REPRESENTADA POR M. B. DA S. X.
ADVOGADO(A): DIELSON RODRIGUES ALMEIDA – RO10628
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO(A): LUCIANA GOULART PENTEADO – SP167884
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2022

65. AUTOS N. 7069447-32.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADO(A): LUCIANA GOULART PENTEADO – SP167884
APELADO: RODRIGO QUEIROZ PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELL BARBOSA DA SILVA – RO5265
ADVOGADO(A): KELISSON MONTEIRO CAMPOS – RO5871
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2022

66. AUTOS N. 7005694-67.2022.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: OSELIM JARDIM TEIXEIRA
ADVOGADO(A): JHONATAS EMMANUEL PINI – RO4265
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADO(A): LUCIANA GOULART PENTEADO – SP167884
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2022 

67. AUTOS N. 7012643-32.2021.8.22.0005
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: LIDIANE SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): LARISSA MOREIRA DO NASCIMENTO – RO10928
ADVOGADO(A): ROBSON FERREIRA PEGO – RO6306
APELADA: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
ADVOGADO(A): EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA – RJ80687
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 03/08/2022

68. AUTOS N. 7048416-58.2018.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (RECURSO ADESIVO) (PJE)
APELANTE/RECORRIDA: ARGO III TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA – RO6575
ADVOGADO(A): MURILO DE OLIVEIRA FILHO – RO6668
APELADO/RECORRENTE: PEDRO RATES GOMES NETO
ADVOGADO(A): THIAGO MAIA DE CARVALHO – RO7472
ADVOGADO(A): AMANDA ELISE CASTOLDI DOS SANTOS – RO9950
ADVOGADO(A): RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS – RO2829
ADVOGADO(A): RAQUEL GRECIA NOGUEIRA – RO10072
ADVOGADO(A): ADEVALDO ANDRADE REIS – RO628
ADVOGADO(A): EURICO SOARES MONTENEGRO NETO – RO1742
ADVOGADO(A): EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO – RO1207
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2022

69. AUTOS N. 7047474-21.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: JOSEDINA DA COSTA BARROS
ADVOGADO(A): SÂMIA GABRIELA NUNES ROCHA – RO7064
APELADA: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
ADVOGADO(A): JOSÉ MARIA ALVES LEITE – RO7691
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/08/2022
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70. AUTOS N. 7015904-51.2020.8.22.0001 
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE/APELADA: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – RO4875-A
APELADA/APELANTE: SAGA AMAZÔNIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ADVOGADO(A): MAGDA ZACARIAS DE MATOS – RO8004
APELADA: NEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
ADVOGADO(A): ROBERTA AGNES CASARA FERNANDES DE AGUIAR – RO6352
ADVOGADO(A): CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA – RO6375
ADVOGADO(A): TACIANE CRISTINE GARCIA DOS SANTOS ALMEIDA – RO6356
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2022

71. AUTOS N. 7001556-31.2021.8.22.0021
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
APELADO: NATIVE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): RENAN DE SOUZA BISPO – RO8702
ADVOGADO(A): RAFAEL SILVA COIMBRA – RO5311
ADVOGADO(A): GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA – RO8501
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/07/2022

72. AUTOS N. 7000839-06.2022.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: LEONOR MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS
ADVOGADO(A): ALEX FERNANDES DA SILVA – RO11562
ADVOGADO(A): JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA – MS17288
APELADO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/07/2022 

73. AUTOS N. 7000271-08.2022.8.22.0008
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: LEOZINA RODRIGUES SANTIAGO
ADVOGADO(A): ALEX FERNANDES DA SILVA – RO11562
ADVOGADO(A): JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA – MS17288
APELADO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): WILSON BELCHIOR – RO6484
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2022

74. AUTOS N. 7000148-10.2022.8.22.0008
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: HEDWIG TESCH HAPKE
ADVOGADO(A): ALEX FERNANDES DA SILVA – RO11562
ADVOGADO(A): JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA – MS17288
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): FELICIANO LYRA MOURA – RO5413
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2022

75. AUTOS N. 7000387-83.2019.8.22.0019
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – PE23255
APELADA: VALDELICE MARIA DE JESUS
ADVOGADO(A): PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR – RO2640
ADVOGADO(A): FERNANDO MARTINS GONCALVES – RO834
ADVOGADO(A): SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA – RO5750
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 08/07/2022

76. AUTOS N. 7003190-13.2021.8.22.0005
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
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ADVOGADO(A): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR – PE23289
APELADOS: JOÃO CARLOS WAGNER E OUTROS
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS WAGNER – RO5829
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2022

77. AUTOS N. 7003835-66.2020.8.22.0007
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOÃO REPISO LOPES REPRESENTADO POR IVANIR CRISTINA DE AGUIAR
ADVOGADO(A): ALTEMIR ROQUE – RO1311
ADVOGADO(A): CRISTIANE RODRIGUES LIMA – RO7220
ADVOGADO(A): ELIZANGELA RODRIGUES LIMA – RO5451
EMBARGADA: JOSEFA REPISO DA GRELA
ADVOGADO(A): ABDIEL MATIAS DOS SANTOS – RO7303
ADVOGADO(A): NEWITO TELES LOVO – RO7950
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 10/08/2022

78. AUTOS N. 7018109-84.2019.8.22.0002
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE) 
EMBARGANTE: M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA.
ADVOGADO(A): MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SIQUEIRA – RO5497
ADVOGADO(A): ARLINDO FRARE NETO – RO3811
EMBARGADO: OZIEL DIAS QUIMAS
ADVOGADO(A): NATALÍCIO LOPES DA COSTA – RO4814
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 11/08/2022

79. AUTOS N. 7040644-78.2017.8.22.0001
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE) 
EMBARGANTE: ATACILIO BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO(A): DANILO CARVALHO ALMEIDA – RO8451
ADVOGADO(A): ELIEL SOEIRO SOARES – RO8442
EMBARGADO: THALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS - ME
ADVOGADO(A): ROMULO BRANDÃO PACÍFICO – RO8782
ADVOGADO(A): BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO – RO4251
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 11/08/2022

80. AUTOS N. 7027062-79.2015.8.22.0001
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE) 
EMBARGANTE: TRACAN MÁQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA.
ADVOGADO(A): MATEUS ALQUIMIM DE PADUA – SP163461
ADVOGADO(A): ANGELO DE OLIVEIRA SPANO – SP314472
EMBARGADO: JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
ADVOGADO(A): ÉRICA VARGAS VOLPON – RO1960
ADVOGADO(A): CRISTIANE VARGAS VOLPON ROBLES – RO1401
ADVOGADO(A): AMANDA LOUISE RIBEIRO DA LUZ – RO6126
EMBARGADA: M.F. RURAL REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
ADVOGADO(A): HENRIQUE JOSÉ BOTTINO PEREIRA – SP289760
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 17/08/2022

81. AUTOS N. 7008543-68.2020.8.22.0005
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE) 
EMBARGANTES: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA. E OUTROS
CURADOR(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO: MAURO NUNES GOMES
ADVOGADO(A): ANOAR MURAD NETO – RO9532
TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
ADVOGADO(A): FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA – DF21744
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 11/08/2022

82. AUTOS N. 7003135-35.2021.8.22.0014
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: PAULO PIRES DA COSTA
ADVOGADO(A): JEVERSON LEANDRO COSTA – RO3134
ADVOGADO(A): JOSÉ VITOR COSTA JÚNIOR – RO4575
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EMBARGADA: MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO(A): PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES – SP98709
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 15/08/2022

83. AUTOS N. 7000961-35.2021.8.22.0020
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – RO4875-A
EMBARGADO: JOSÉ NONATO HONORATO
ADVOGADO(A): ALICE SIRLEI MINOSSO – RO1719
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 10/08/2022

84. AUTOS N. 7010810-54.2022.8.22.0001
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO(A): MÁRCIO SANTANA BATISTA – RO11049
EMBARGADA: SILVANA MARLET PARDO FURLAN LIANDRO
ADVOGADO(A): ITALO HENRIQUE MACENA BARBOZA – RO11004
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 18/08/2022

85. AUTOS N. 0810610-73.2021.8.22.0000
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): WILSON BELCHIOR – RO6484
EMBARGADOS: ISMAEL OSORIO MEIRA FILHO E OUTRA
ADVOGADO(A): HENRIQUE VALE – RO2129
ADVOGADO(A): KEDMA DE OLIVEIRA PEREIRA – RO7603
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTOS EM 09/08/2022

86. AUTOS N. 0009523-59.2014.8.22.0001
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
AGRAVANTE: DIRECIONAL TSC RIO MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO(A): MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
ADVOGADO(A): AYARA FERNANDA OLIVEIRA COELHO - MG189123
ADVOGADO(A): BRUNO AMORELI DO LAGO LOPES - MG168677
AGRAVADA: EDERLENYA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MEIRE ANDREA GOMES - RO1857
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
INTERPOSTO EM 06/07/2022

87. AUTOS N. 0805581-08.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: RONNIE PITERSON DOS SANTOS
ADVOGADO(A): GERVANO VICENT - RO1456
ADVOGADO(A): CLAUDIOMAR BONFÁ - RO2373
AGRAVADA: OUROTUR CORPORATE EIRELI
ADVOGADO(A): EMERSON TICIANELLI SEVERIANO ODEX – SP297935
AGRAVADA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
ADVOGADO(A): FABIO IZIQUE CHEBABI – SP184668
AGRAVADA: WINMOVE LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/06/2022

88. AUTOS N. 0806203-87.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO(A): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678
AGRAVADA: FERNANDA TAMY ALVES ISERI
ADVOGADO(A): LUÍS SÉRGIO DE PAULA COSTA - RO4558
ADVOGADO(A): PAULA THAIS ALVES ISERI - RO9816
ADVOGADO(A): JOSIMA ALVES DA COSTA JÚNIOR - RO4156
ADVOGADO(A): ALCIENE LOURENÇO DE PAULA COSTA - RO4632
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 05/07/2022
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89. AUTOS N. 0806663-74.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: AURINO LEITE RIBEIRO
ADVOGADO(A): TIAGO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA - RO7914
AGRAVADA: DINIZ & GONÇALVES LTDA
ADVOGADO(A): GUILHERME OLIVEIRA GUIMARÃES - RJ203613
ADVOGADO(A): MARIA CONCEIÇÃO GOMES DE OLIVEIRA - RO7397
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/07/2022
REDISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 13/07/2022

90. AUTOS N. 0806660-22.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: ADRIANE APARECIDA CANALE SCHMITT
ADVOGADO(A): WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO - RO6618
AGRAVADOS: PHOTOSHOW PRODUÇÕES LTDA – ME E OUTROS
ADVOGADO(A): TIAGO BARBOSA DE ARAÚJO - RO7693
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/07/2022

91. AUTOS N. 0806040-10.2022.8.22.0000 
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTES: NEUMA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTRO
ADVOGADO(A): PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO - RO4719
ADVOGADO(A): RAIMUNDO GONÇALVES DE ARAÚJO - RO3300
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
ADVOGADO(A): SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - RO6673
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/06/2022

92. AUTOS N. 0806608-26.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTES: GILDO TRIGUEIRO DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO(A): MARLI SALVAGNINI - RO8050
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADO(A): CRISTIANE TESSARO - RO1562
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/07/2022

93. AUTOS N. 0806182-14.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
ADVOGADO(A): NATHALIA GONÇALVES DE MACEDO CARVALHO - SP287894
AGRAVADA: ANA CRISTINA CUSTÓDIO DE LIMA
ADVOGADO(A): KATIA CARLOS RIBEIRO - RO2402
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
94. AUTOS N. 0807532-37.2022.8.22.0000
CLASSE: HABEAS CORPUS (PJE)
PACIENTE: V. S. M.
IMPETRANTE: GABRIELA TEIXEIRA SANTOS – RO9076 
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/08/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
95. AUTOS N. 7002736-79.2021.8.22.0022
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – RO5369
APELADOS: VERÔNICA FLORA SOAVE E OUTRO
ADVOGADO(A): ANA PAULA BRITO DE ALMEIDA – RO9539
ADVOGADO(A): HEDYCÁSSIO CASSIANO – RO9540
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/08/2022
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PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
96. AUTOS N. 7034722-17.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
APELADA: IVANIR CARMONA ALVES
ADVOGADO(A): EVERSON LEANDRO FERREIRA ARAÚJO – RO10986
ADVOGADO(A): CLÍVIA PATRÍCIA MEIRELES – RO11000
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
97. AUTOS N. 7006913-34.2021.8.22.0007
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: YAMASI SURUI
ADVOGADO(A): JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA – MS17288
ADVOGADO(A): ALEX FERNANDES DA SILVA – MS17429
APELADO: BANCO PAN S/A
ADVOGADO(A): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – PE23255
ADVOGADO(A): HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE – PE23798
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/07/2022

PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
98. AUTOS N. 7006456-78.2021.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: MÁRIO ROMEIRO
ADVOGADO(A): TÚLIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO – RO5284
ADVOGADO(A): RAFAEL BRAMBILA – RO4853
APELADO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2022

99. AUTOS N. 7040744-91.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: S. R. X. G.
ADVOGADO(A): LUIZ GUILHERME DE CASTRO – RO8025
ADVOGADO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR LEITE DE LIMA – RO5932
ADVOGADO(A): CARINE DE SOUZA BRASIL – RO10866
APELADA: S. P. DOS S.
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2022

100. AUTOS N. 7006949-09.2017.8.22.0010
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: IZAIAS LOPES DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): VILMA BARRETO MONARIN – RO4138
APELADOS: VALERIO PARRA DA COSTA
ADVOGADO(A): DANILO CONSTANCE MARTINS DURIGON – RO5114
ADVOGADO(A): FÁBIO JOSÉ REATO – RO2061
ADVOGADO(A): CRISTOVAM COELHO CARNEIRO – RO115
ADVOGADO(A): AIRTON PEREIRA DE ARAÚJO – RO243
ADVOGADO(A): DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR – RO3214
APELADO: GEZIEL ANDRADE TIMOTEO
CURADOR(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/05/2022 
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 21/06/2022

101. AUTOS N. 7002805-61.2018.8.22.0008
CLASSE: APELAÇÃO (RECURSO ADESIVO) (PJE)
APELANTE/RECORRIDO: ANDRÉ NOVAES DUARTE JÚNIOR
ADVOGADO(A): FRANK ANDRADE DA SILVA – RO8878
APELADA/RECORRENTE: FERNANDA QUADROS GAZZIERO
ADVOGADO(A): MARCELO MACEDO BACARO – RO9327
ADVOGADO(A): ÁTILA RODRIGUES SILVA – RO9996
ADVOGADO(A): DENISE CARMINATO PEREIRA – RO7404
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RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/06/2022

102. AUTOS N. 7001274-85.2019.8.22.0013
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: RUBENS ISMAR RODRIGUES
ADVOGADO(A): JACSON DA SILVA SOUSA – RO6785
APELADO: IZIDORO RODRIGO CECANHO
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2022

103. AUTOS N. 7009548-11.2018.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ENILDA PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ÉDISON FERNANDO PIACENTINI – RO978
APELADA: MARIA JOSÉ IBIAPINA BERNADO
ADVOGADO(A): JANDERKLEI PAES DE OLIVEIRA – RO6808
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/06/2022

104. AUTOS N. 7021689-91.2020.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTES: OLGA MEJIA BRASIL E OUTRO
ADVOGADO(A): ANA CLÁUDIA VILHENA DE MELO – RO7326
APELADA: SIRLEY AVILA QUEIROZ
ADVOGADO(A): CAIRO RODRIGO DA SILVA CUQUI – RO8506
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/07/2022

105. AUTOS N. 7004401-93.2021.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: FERNANDO JÚNIOR CRUZ SANTOS
ADVOGADO(A): VALDENI ORNELES DE ALMEIDA PARANHOS – RO4108
APELADO: MARCELO GOMES DOS ANJOS
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2022

106. AUTOS N. 7032318-27.2020.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: MARLENE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): SELVA SÍRIA SILVA CHAVES GUIMARÃES – RO5007
APELADA: MARIA IDARAELE FERREIRA DE CARVALHO SOUZA
ADVOGADO(A): EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO ROHR – RO8869
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/07/2022

107. AUTOS N. 7003555-16.2020.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ARTUR HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO(A): ARTUR HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS – RO6772
APELADOS: ANDRÉ KESIKOWSKI E OUTRO
ADVOGADO(A): MATEUS BALEEIRO ALVES – RO4707
ADVOGADO(A): ROBSON ARAÚJO LEITE – RO5196
APELADO: JOÃO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
CURADOR(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/04/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 19/07/2022

108. AUTOS N. 7001025-56.2022.8.22.0005
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO(A): LUCIANA GOULART PENTEADO – SP167884
APELADA: RENATA CHAVES
ADVOGADO(A): PATRÍCIA DE JESUS PRASERES – RO9474
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/08/2022
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109. AUTOS N. 7007777-24.2020.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: MARIA ROSIANE SANTOS
ADVOGADO(A): CORINA FERNANDES PEREIRA – RO2074
APELADA: RADZZO - CLÍNICA DE ESTÉTICA E MÉDICA LTDA.
ADVOGADO(A): DINAIR APARECIDA DA SILVA – RO6736
ADVOGADO(A): KAIO CAVASSANI CISCONI – SP359482
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2022

110. AUTOS N. 7014870-70.2022.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: LINDOVANE MARTINS CABRAL
ADVOGADO(A): RAPHAEL TAVARES COUTINHO – RO9566
APELADA: GENTE SEGURADORA S/A
ADVOGADO(A): ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – RO5369
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2022

111. AUTOS N. 7005265-81.2019.8.22.0009
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: KAROLINA CÁSSIA RIBEIRO BOGADO
ADVOGADO(A): ÉLIDA DA LUZ SOUZA DE BRITO – RO8704
ADVOGADO(A): CLAUDINEI SILVA MACHADO – RO8799
APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – RO5369
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2022
REDISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM 29/06/2022

112. AUTOS N. 7003194-57.2020.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – RO5369
APELADA: ELCILENE OLIVEIRA FREITAS BEATTO
ADVOGADO(A): LAWRENCE PABLO IBANEZ FRANÇA – RO7555
ADVOGADO(A): ERIC JOSÉ GOMES JARDINA – RO3375
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/07/2022

113. AUTOS N. 7002227-78.2021.8.22.0013
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: DALZIRA RAMOS FERNANDES
ADVOGADO(A): CLAUDINEI MARCON JUNIOR – RO5510
ADVOGADO(A): CÁSSIA LOANDA DA CRUZ TAVARES – RO10615
APELADA: OI MÓVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO(A): ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO – RO635
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/07/2022

114. AUTOS N. 7046919-38.2020.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO(A): CAROLINA DE ROSSO AFONSO – SP195972
APELADA: GRACIETE MARCIÃO DANTAS
ADVOGADO(A): JOÃO MÁXIMO DOS SANTOS FILHO – RO10499
APELADA: ESTELA DOS SANTOS PINHEIRO
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2022

115. AUTOS N. 7044038-25.2019.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE/APELADO: ALEXANDRE JUNQUEIRA IGNACIO
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ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO – RO535-A
ADVOGADO(A): MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA – RO1073
APELADA/APELANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/08/2022

116. AUTOS N. 7012477-09.2021.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: RONI REOLON
ADVOGADO(A): JOSÉ LUIZ BISSOLI DA SILVA – RO9880
APELADA: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGARIO – PB15013
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/08/2022

117. AUTOS N. 7004258-70.2022.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – RO8768
APELADA: JAKELINE MOTA JACOBSON
ADVOGADO(A): CAMILLA DA SILVA ARAÚJO – RO8266
ADVOGADO(A): FLÁVIA LÚCIA PACHECO BEZERRA - RO2093
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2022

118. AUTOS N. 7004861-83.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: ANA LÚCIA ALVES DE MESQUITA
ADVOGADO(A): PATRÍCIA ALVES MOREIRA – RO11073
ADVOGADO(A): ALEXIA RICHTER DE PIETRO – RO11154
ADVOGADO(A): PABLO DIEGO MARTINS COSTA – RO8139
APELADA: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – RO7828
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/07/2022

119. AUTOS N. 7004916-94.2022.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – RO7828
APELADOS: JOACIR RIBEIRO E OUTRA
ADVOGADO(A): KÊNIA FRANCIELI DOMBROSKI DOS SANTOS – RO9154
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/07/2022

120. AUTOS N. 7008212-61.2021.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – RO7828
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
APELADO: SEBASTIÃO JORGE ARANTES
ADVOGADO(A): LUCIANA ARANTES GRANZOTTO – RO4316
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/08/2022

121. AUTOS N. 7027625-97.2020.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A): MÁRCIO MELO NOGUEIRA – RO2827
ADVOGADO(A): NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA – AM78421
APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
ADVOGADO(A): SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA – RJ135753
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RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/07/2022

122. AUTOS N. 7031895-33.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: BOSQUES DO MADEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ADVOGADO(A): REGINALDO DE CAMARGO BARROS – RO12417
ADVOGADO(A): VINICIUS FREIXEDA GUERRA – SP213074
APELADO: ELIAS JOUAYED ALMEIDA
ADVOGADO(A): JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE – RO379-B
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022
123. AUTOS N. 7001105-27.2021.8.22.0014
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ADVOGADO(A): JÚLIO CESAR GOULART LANES – RO4365
APELADA: ANDRÉIA TEIXEIRA PENA
ADVOGADO(A): MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA – RO3046
ADVOGADO(A): IZABELA MINEIRO MENDES – RO4756
ADVOGADO(A): MÁRCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA – RO6983
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2022

124. AUTOS N. 7000183-73.2022.8.22.0006
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: LOURDES REZENDE MOREIRA
ADVOGADO(A): LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA – RO1643
ADVOGADO(A): DENISE JORDANIA LINO DIAS – RO10174
APELADA: CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2022

125. AUTOS N. 7073333-39.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: KAIO ALEXANDRE CONCEIÇÃO CORREA
ADVOGADO(A): ALINE SILVA CORREA – RO4696
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – RO6676
ADVOGADO(A): SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – RO6673
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/07/2022

126. AUTOS N. 7000380-75.2020.8.22.0013
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: SIDINEIA RIBEIRO DE FARIA
ADVOGADO(A): EBER COLONI MEIRA DA SILVA – RO4046
ADVOGADO(A): JULIANA QUEIROZ DOS SANTOS – RO9170
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – RO6676
ADVOGADO(A): SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – RO6673
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022

127. AUTOS N. 7003308-64.2022.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – RO4875-A
APELADO: AMILTON CARDOSO DE SOUZA
APELADO: MANOEL VENÂNCIO DE SOUZA NETO
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2022
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128. AUTOS N. 7001582-52.2022.8.22.0002
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): WILSON BELCHIOR – RO6484
APELADO: ADAIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): BELMIRO ROGÉRIO DUARTE BERMUDES NETO – RO5890
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/07/2022

129. AUTOS N. 7020688-03.2022.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – RO8598
ADVOGADO(A): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – RO8599
APELADO: ANTÔNIO GEORDES DE ARAÚJO MOURA
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/07/2022

130. AUTOS N. 7000149-92.2022.8.22.0008
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: HEDWIG TESCH HAPKE
ADVOGADO(A): JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA – MS17288
ADVOGADO(A): ALEX FERNANDES DA SILVA – RO11562
APELADO: BANCO PAN S/A
ADVOGADO(A): JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS – CE30348
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/07/2022

131. AUTOS N. 7001731-83.2020.8.22.0013
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ILTON MOREIRA DE PAIVA
ADVOGADO(A): JULIANA SLEIMAN MURDIGA – SP300114
APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – RO5546
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022

132. AUTOS N. 7003313-14.2021.8.22.0004
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: EVARISTA MARIA SILVA
ADVOGADO(A): VIVIANE SILVA CARVALHO – RO10032
ADVOGADO(A): TARCIANE APARECIDA CORSINI – RO11324
APELADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – MG108112
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/07/2022

133. AUTOS N. 7035799-61.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: FÁBIO HORÁCIO DA SILVA
ADVOGADO(A): MÁRCIA TEIXEIRA DOS SANTOS – RO6768
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADO(A): CRISTIANE TESSARO – RO1562
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/07/2022

134. AUTOS N. 7062114-29.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: VALDECI CAMILO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): LORRANA DE LIMA SILVA – RO8748
ADVOGADO(A): DIANE KELI ALVES TIAGO – RO5045
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
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ADVOGADO(A): WYLIANO ALVES CORREIA – RO2715
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2022 

135. AUTOS N. 7013249-60.2021.8.22.0005
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: DIANA PAULA ROSA DE KEDING
ADVOGADO(A): MARCELA MAGDA FUMAGALI CALEGÁRIO – RO10779
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI – RO6638
ADVOGADO(A): RODRIGO FRASSETTO GOES – RO6639
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2022

136. AUTOS N. 7006076-48.2022.8.22.0005
CLASSE: APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: ATANAEL FRANCISCO DE MOURA
ADVOGADO(A): JULIANA SLEIMAN MURDIGA – SP300114
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA – PE21233
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/08/2022
137. AUTOS N. 7036368-62.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: DARLING JUSTINIANO CUELLAR DA SILVA
ADVOGADO(A): JOÃO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA – RO11414
ADVOGADO(A): CARLENE TEODORO DA ROCHA – RO6922
APELADA: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ADVOGADO(A): VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL – RO8217
APELADO: EDILSON SILVA BRITO REPRESENTAÇÕES
ADVOGADO(A): ARTHUR TERUO ARAKAKI – TO3054
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/07/2022

138. AUTOS N. 7060016-71.2021.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ADVOGADO(A): PEDRO ROBERTO ROMÃO – SP209551
APELADO: LUCAS BORGE DE SOUZA
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022

139. AUTOS N. 7023788-39.2017.8.22.0001
CLASSE: APELAÇÃO (PJE) 
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO(A): KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES – RJ84676
APELADO: DERLI JOSÉ LAUERMANN
ADVOGADO(A): SARA COÊLHO DA SILVA – RO6157
ADVOGADO(A): DÉBORA MENDES GOMES LAUERMANN – RO5618
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO: 13/06/2022

140. AUTOS N. 7004029-24.2020.8.22.0021
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: UNIMED DE RONDÔNIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO(A): EURICO SOARES MONTENEGRO NETO – RO1742
ADVOGADO(A): ADEVALDO ANDRADE REIS – RO628
ADVOGADO(A): RAQUEL GRÉCIA NOGUEIRA – RO10072
ADVOGADO(A): EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO – RO1207
ADVOGADO(A): RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS – RO2829
ADVOGADO(A): AMANDA ELISE CASTOLDI DOS SANTOS – RO9950
ADVOGADO(A): THIAGO MAIA DE CARVALHO – RO7472
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EMBARGADO: D. B. R. REPRESENTADO POR L. T. R.
ADVOGADO(A): CARLINI BELTRAMINI – RO9075
ADVOGADO(A): ARIANE CRISTINA RIBAS VICARI – RO9476
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
INTERPOSTOS EM 27/07/2022

141. AUTOS N. 7003963-52.2021.8.22.0007
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO (PJE)
EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADO(A): JULIANO MARTINS MANSUR – RJ113786
EMBARGADO: ALTINO SULTI
ADVOGADO(A): LUCIANA DALL’AGNOL – RO5495
ADVOGADO(A): ALINE SCHLACHTA BARBOSA – RO4145
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
INTERPOSTOS EM 27/07/2022

142. AUTOS N. 0804200-62.2022.8.22.0000
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA (PJE)
EMBARGANTE: NEREU LEMOS DA SILVA
ADVOGADO(A): ÉRICA DA SILVA NASCIMENTO – RO9990
EMBARGADA: NEUZA LIMA DE MACEDO
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
INTERPOSTOS EM 14/06/2022

143. AUTOS N. 0804737-58.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) 
AGRAVANTE: K. C. G.
ADVOGADO(A): LIGIA CARLA CAMACHO FURTADO – RO3528
AGRAVADA: K. V. DE A. G
ADVOGADO(A): TAISSA DA SILVA SOUSA – RO5795
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
INTERPOSTO EM 08/07/2022
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/05/2022

144. AUTOS N. 0805411-36.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: PEMAZA S/A
ADVOGADO(A): KARINA ROCHA PRADO – RO1776
AGRAVADO: GENIVALDO JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA BATISTA – SP249698
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/06/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 24/06/2022

145. AUTOS N. 0807089-86.2022.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
AGRAVANTE: PRIME SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO(A): MARCELO FEITOSA ZAMORA – RO9742
ADVOGADO(A): LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO – RO12432
ADVOGADO(A): THALES ROCHA BORDIGNON – RO4863
ADVOGADO(A): SAYURI GIOVANNA ROSAS DE SOUZA – RO12283
AGRAVADO: DAVID PINTO CASTIEL
ADVOGADO(A): HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – RO4235
ADVOGADO(A): DAVID PINTO CASTIEL – RO1363
RELATOR: DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2022
REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM 19/08/2022

Porto Velho, 01 de setembro de 2022.

Desembargador Raduan Miguel Filho
Presidente da 1ª Câmara Cível 
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1ª CÂMARA ESPECIAL 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial

Pauta de Julgamento
Sessão 1119 (Videoconferência)

Pauta elaborada em atenção aos termos da Resolução 354/2020 do CNJ e Ato Conjunto n. 012/2022 – PR-CGJ desta Corte, bem como 
ao artigo 246 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, relativo aos processos abaixo relacionados, bem como àqueles adiados de 
pautas já publicadas, que serão julgados em sessão plenária, que se realizará no Plenário II, no dia quinze do mês de setembro do ano de 
dois mil e vinte e dois, às 08h30.

1) O Advogado/Procurador/Defensor que desejar promover sustentação oral por videoconferência, com respectivo teste de conexão, deverá 
encaminhar e-mail à Coordenadoria Especial da Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau - CPE2G (cesp-cpe2g@tjro.jus.br) até as 08 
horas (horário local) do dia útil anterior ao da sessão, em cumprimento ao art. 5º, parágrafo único da resolução 314/2020 do CNJ.

2) Ao teor do que dispõe o art. 2º da Resolução 031/2018-PR deste tribunal fica estabelecida a plataforma Google Meet ou outra compatível, 
para realização da sessão de julgamento, acesso, assistência e eventuais participações para sustentações orais por videoconferência.

3) O uso de vestes talares pelos advogados e advogadas é obrigatório, conforme Art. 4º, da Resolução n. 31/2018 – PR combinado com a 
Resolução 465/2022 do CNJ.

4) Aos advogados e demais interessados que desejarem acompanhar o julgamento dos processos constantes na pauta, será disponibilizado, 
momentos antes da sessão, link de acesso, no site desta Corte (https://www.tjro.jus.br).

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 01 0810264-25.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002495-62.2021.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/2ª Vara Cível
Assunto: Anulação de ato administrativo/Direito à renovação de licença ambiental
Agravante: Cerâmica Santa Helena Eirili
Advogado: Aroldo Bueno de Oliveira (OAB/PR 54249)
Advogado: Renan Augusto Gonçalves Batista (OAB/RO 8238)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 20/10/2021

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 02 0800967-57.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002549-15.2018.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Assunto: Autorização/Venda de lotes de empreendimento imobiliário/Lançamento de IPTU
Agravante: São Tomás Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Advogado: Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/GO 17.394)
Agravado: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 10/02/2022

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 03 7002081-15.2018.8.22.0022 Apelação (PJe)
Origem: 7002081-15.2018.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Única
Assunto: Instalação de nova Unidade Prisional/Desativação da atual cadeia pública/Construção de uma Penitenciária Regional
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 05/07/2022

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 04 7001828-20.2019.8.22.0013 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7001828-20.2019.8.22.0013 Cerejeiras/2ª Vara Genérica
Assunto: Improbidade administrativa
Juízo Recorrente: Juízo da 2ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Marli Knoop de Souza
Advogada: Luciana Bussolaro Baraba (OAB/RO 5466)
Advogado: José Luiz de Lemos (OAB/RO 3601)
Recorrido: Airton Gomes
Advogada: Luciana Bussolaro Baraba (OAB/RO 5466)

https://www.tjro.jus.br/
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Advogado: José Luiz de Lemos (OAB/RO 3601)
Recorrida: Vanessa Souza Rosa Freire Parente
Advogada: Luciana Bussolaro Baraba (OAB/RO 5466)
Advogado: José Luiz de Lemos (OAB/RO 3601)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 18/05/2022

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 05 0807684-22.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7006085-22.2018.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Assunto: Improbidade administrativa
Agravante: P. B. A.
Advogado: Gilson Ely Chaves de Matos (OAB/RO 1733)
Advogado: Estevan Soletti (OAB/RO 3702)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 14/09/2021

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 06 7008499-27.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7008499-27.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Não recolhimento de ICMS-Difal em vendas interestaduais para Consumidor final não contribuinte 
Apelante: Modanet Comércio Eletrônico S/A
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Advogado: Eduardo de Carvalho Borges (OAB/SP 153881)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 07/12/2021
Processo suspenso em 12/05/2022
Decisão: DETERMINADA A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PARA DILIGÊNCIA, À UNANIMIDADE.

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 07 0802933-55.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7016567-29.2022.8.22.0001 Porto Velho/Vara de Proteção à Infância e Juventude
Assunto: Agendamento de consulta com fonoaudiólogo
Agravante: M. C. S. O., representada pela mãe F.A.G.S.
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 01/04/2022

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 08 7002411-15.2018.8.22.0021 Apelação (PJe)
Origem: 7002411-15.2018.8.22.0021 Buritis/1ª Vara Genérica
Assunto: Execução de obras necessárias para a readequação das instalações da Escola Estadual Marechal Rondon
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO 
Distribuído em 10/01/2022
Retirado em 30/08/2022

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 09 0000480-64.2016.8.22.0022 Embargos de Declaração em Apelação Criminal (PJe)
Origem: 0000480-64.2016.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Única
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
Embargante: Sirlene Aparecida Leandro Pereira Leite
Advogado: Amarildo Gomes Ferreira (OAB/RO 4204)
Advogada: Elis Karine Boroviec Ferreira (OAB/RO 886)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 12/07/2022

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 10 7001190-26.2015.8.22.0013 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7001190-26.2015.8.22.0013 Cerejeiras/1ª Vara Genérica
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
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Embargante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Embargado: Giuliano Ricardo Lopes
Advogado: Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 06/07/2021

n. 11 7002712-30.2020.8.22.0008 Apelação (PJe)
Origem: 7002712-30.2020.8.22.0008 Espigão do Oeste/1ª Vara Genérica
Assunto: Cobrança/Contrato de concessão de serviços públicos
Apelante: Município de Espigão D’ Oeste
Procurador: Procurador-Geral do Município de Espigão do Oeste 
Apelado: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD
Advogado: José Maria Alves Leite (OAB/RO 7691)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 04/05/2022

n. 12 7053440-62.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7053440-62.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Concurso público da Polícia Rodoviária Federal/Licença não remunerada
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Edione Pereira Parente
Advogada: Viviane Souza de Oliveira Silva (OAB/RO 9141)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 28/07/2022

n. 13 7017146-45.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7017146-45.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Cobrança de verbas rescisórias
Apelante: José Alves Magalhães Neto
Advogado: Laércio Alexandro de Andrade (OAB/RO 10764)
Advogado: Gustavo Munarin Capelaso (OAB/RO 10307)
Apelado: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD
Procuradora: Naiana Elen Santos Mello (OAB/RO 7460)
Procurador: Pitágoras Custódio Marinho (OAB/RO 4700)
Procurador: Romilton Marinho Vieira (OAB/RO 633)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 05/07/2022

n. 14 7001294-27.2020.8.22.0018 Apelação (PJe)
Origem: 7001294-27.2020.8.22.0018 Santa Luzia do Oeste/Vara Única
Assunto: Acidente de trabalho/Indenização por danos morais/Pensionamento vitalício
Apelante: Maria Aparecida de Paulo
Advogado: Rodrigo Ferreira Barbosa (OAB/RO 8746)
Apelado: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Procurador: Procurador Federal do IBGE
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 18/03/2022

n. 15 7001220-48.2021.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7001220-48.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível
Assunto: Aplicação da Lei 11.738/2008 aos professores
Apelante: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Apelado: SINDSUL – Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia
Advogada: Sandra Vitório Dias (OAB/RO 369)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 29/07/2022

n. 16 7001622-32.2021.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7001622-32.2021.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível
Assunto: Cobrança/Contrato de locação
Apelante: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Apelado: Ulisses Participações S/A
Advogado: Kerson Nascimento de Carvalho (OAB/RO 3384)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 18/07/2022
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n. 17 7000507-25.2016.8.22.0022 Apelação (PJe)
Origem: 7000507-25.2016.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Única
Assunto: Manutenção de posse de imóvel
Apelante: Joaquim Antônio Tavares Filho
Advogada: Louise Souza Dos Santos Haufes (OAB/RO 3221)
Apelante: Sidneia Mates Tavares
Advogada: Louise Souza Dos Santos Haufes (OAB/RO 3221)
Apelado: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON
Procurador: Procurador do IDARON
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 05/03/2021

n. 18 7001950-29.2020.8.22.0003 Apelação (PJe)
Origem: 7001950-29.2020.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Cível
Assunto: Servidor público/Remuneração/Adicional/Vencimento base
Apelante/Apelada: Vera Regina Franzemann Bergmann
Advogada: Karoline Tayane Fernandes Santos (OAB/RO 8486)
Advogada: Nerli Tereza Fernandes (OAB/RO 4014)
Apelado/Apelante: Município de Theobroma
Procurador: Procurador-Geral do Município de Theobroma
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 11/02/2022

n. 19 7003224-26.2019.8.22.0015 Apelação (PJe)
Origem: 7003224-26.2019.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Assunto: Execução de título extrajudicial/Certidão de Responsabilização n.1145/2017/18/TCE-RO/Prescrição
Apelante: Município de Nova Mamoré
Advogado: Marcos Antônio Araújo dos Santos (OAB/RO 846)
Advogado: Marcos Antônio Metchko (OAB/RO 1482)
Advogado: Flávio Conesuque Filho (OAB/RO 1009)
Apelado: Orlando Oliveira Rocha
Apelada: Vanuza de Souza Pinto 
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 14/07/2022

n. 20 0801413-60.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7056405-13.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Declaração de nulidade do acórdão TCE/RO
Agravante: Antonilson da Silva Moura
Advogado: Laercio Fernando de Oliveira Santos (OAB/RO 2399)
Advogado: Miguel Garcia de Queiroz (OAB/RO 3320)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 21/02/2022

n. 21 7022351-21.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7022351-21.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Recebimento dos valores retroativos/Gratificação de produtividade 
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelada: Leonora Lobo Moreira
Advogado: Carlos Eduardo Vilarins Guedes (OAB/RO 10007)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 06/07/2022

n. 22 7006868-07.2019.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7006868-07.2019.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível
Assunto: Embargos à execução/Inversão do ônus da sucumbência/Cancelamento da cobrança de multa por litigância de má-fé
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB/RO 4881)
Advogada: Marise Ferreira de Oliveira (OAB/SP 225008)
Apelado: Município de Ji-Paraná
Procurador: Jakson Felberk de Almeida (OAB/RO 3655)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 20/08/2020
Retirado em 04/02/2021
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n. 23 7002376-63.2019.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7002376-63.2019.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Assunto: Justificação de posse/Indenização
Apelante: Deoclecio Ebert
Advogado: Miguel Antônio Paes de Barros Filho (OAB/RO 7046)
Apelada: Vilma Aparecida Camucia
Advogado: Ivan Douglas Baptista Cardoso (OAB/RO 7320)
Apelado: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Apelado: Espólio de Arlindo Camusia
Apelado: Espólio de Benedicta Maria Camusia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 30/06/2022

n. 24 7000060-29.2018.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7000060-29.2018.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Cível
Assunto: Cumprimento de sentença/Excesso na execução
Apelante: Município de Ariquemes
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ariquemes
Apelado: Lincoln Assis de Astre
Advogado: Lincoln Assis de Astre (OAB/RO 2962)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 03/10/2018

n. 25 7000682-58.2021.8.22.0017 Apelação (PJe)
Origem: 7000682-58.2021.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste/Vara Única
Assunto: COVID-19/Leito de UTI em rede de saúde pública ou privada
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Janete Leal Da Costa
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Alequexandro Barretos de Abreu
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Alexandre Alves Da Costa Filho
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelada: Ana Paula Alves Da Costa
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelada: Eliane Alves Rodrigues
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelada: Kenya Alves Rodrigues Savegnago
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelada: Samara Vanessa Alves Da Costa Machado
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelada: Sonaria Alves Rodrigues
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelada: Soraia Alves Rodrigues Selepenque
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Viena Alves Rodrigues
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 19/08/2022

n. 26 0806868-40.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7022175-76.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Produção antecipada de provas/Exigibilidade da sanção pecuniária 
Agravante: Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia
Procurador: Procurador do DER/RO
Agravado: Construtora Beta Ltda
Advogado: Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3208)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 21/07/2021

n. 27 0806725-51.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe) 
Origem: 0010051-93.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Ação possessória/Suspensão da determinação de reintegração
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Associação Beneficente dos Enxadristas e Damistas de Rondônia - ABEDR
Advogado: Renan Gomes Maldonado de Jesus (OAB/RO 5769)
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Agravado: Academia de Capoeira Barra Vento
Agravante: Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de Rondônia - SATED/RO
Agravado: Associação Cultural Raízes do Porto
Advogado: Marcos A. Araújo dos Santos (OAB/RO 846)
Advogado: Paulo Rodrigues da Silva (OAB/RO 509)
Agravado: Associação Cultural Chagas Peres
Agravado: Associação dos Surdos de Porto Velho (OAB/RO /ASPVH
Agravado: Grupo Teatral Dis Farça
Advogado: Paulo Rodrigues da Silva (OAB/RO 509)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 30/07/2021

n. 28 7010183-21.2020.8.22.0001 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7010183-21.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Concurso público/Convocação para a participação nas outras fases previstas no certame
Juízo Recorrente: Juízo Da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho
Recorrido: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Recorrido: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
Advogado: Thiago Magacho Mesquita (OAB/RJ 146.180)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 26/07/2022

n. 29 7057522-10.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7057522-10.2019.8.22.0001 Porto Velho/7ª Vara Cível
Assunto: Auxílio-doença
Apelante: José Roberto Da Costa de Brito
Advogada: Elaine Leite de Moura (OAB/MT 16991)
Advogado: Eudes Costa Lustosa (OAB/RO 3431)
Advogada: Flaviana Letícia Ramos Moreira (OAB/RO 4867)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Interessado: Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro
Advogada: Fernanda de Oliveira Souza (OAB/RO 8533)
Interessada: Fernanda de Oliveira Souza
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 19/08/2022

n. 30 0002968-47.2015.8.22.0015 Apelação (PJe)
Origem: 0002968-47.2015.8.22.0015 Vilhena/2ª Vara Cível
Assunto: Execução fiscal/Reunião das execuções
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Pato Branco Alimentos Ltda
Advogado: Estevan Soletti (OAB/RO 3702)
Advogado: Josemário Secco (OAB/RO 724)
Advogado: Gilson Ely Chaves de Matos (OAB/RO 1733) 
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 21/07/2022

n. 31 7008372-55.2018.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7008372-55.2018.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível
Assunto: Nulidade da execução fiscal/Prescrição do débito
Apelante: Município de Chupinguaia
Procurador: Procurador-Geral do Município de Chupinguaia
Apelado: Explonorte Serviços de Desmonte de Rochas Ltda
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 18/07/2022

n. 32 0005890-75.2007.8.22.0004 Apelação (PJe)
Origem: 0005890-75.2007.8.22.0004 Ouro Preto Do Oeste/2ª Vara Cível
Assunto: Execução Fiscal/Prescrição
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Enoque Do Carmo
Advogado: Deraldo Manoel Pereira Filho (OAB/RO 933)
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Advogado: Jormicezar Fernandes Da Rocha (OAB/RO 899)
Advogado: Franklin Bruno Da Silva (OAB/RO 10772)
Apelado: Bom Descanso Colchões Ltda - Me
Advogado: Deraldo Manoel Pereira Filho (OAB/RO 933)
Advogado: Jormicezar Fernandes Da Rocha (OAB/RO 899)
Apelado: Franciane Alves Da Silva Do Carmo
Advogado: Deraldo Manoel Pereira Filho (OAB/RO 933)
Advogado: Jormicezar Fernandes Da Rocha (OAB/RO 899)
Advogado: Franklin Bruno Da Silva (OAB/RO 10772)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 19/01/2018

n. 33 7011270-12.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7011270-12.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Assunto: Execução fiscal/Nulidade da CDA/Prescrição da dívida//Nulidade da notificação/Desproporcionalidade da multa
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: Banco Bradesco S/A
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 20/06/2022

n. 34 7000175-03.2021.8.22.0016 Apelação (PJe)
Origem: 7000175-03.2021.8.22.0016 Costa Marques/Vara Única
Assunto: Execução fiscal/Retirados os juros sobre a Certidão da Dívida Ativa/Parcelamento da dívida
Apelante: Josimar Cardoso Ribeiro
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia 
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 19/07/2022

n. 35 7046419-35.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7046419-35.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Assunto: Execução fiscal/Falta de citação/Ilegitimidade passiva 
Apelante: Analia dos Santos Barroso
Advogado: Rufino Lima Pereira (OAB/RO 5996)
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 15/07/2022

n. 36 0807951-91.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7003618-70.2018.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Assunto: Execução fiscal/Honorários de sucumbência
Agravante: André Lúcio Da Silva de Assunção
Advogado: Kleber Wagner Barros de Oliveira (OAB/RO 6127)
Advogado: Eber Antônio Davila Panduro (OAB/RO 5828)
Agravante: Vera Lucia Silva de Assunção
Advogado: Kleber Wagner Barros de Oliveira (OAB/RO 6127)
Advogado: Eber Antônio Davila Panduro (OAB/RO 5828)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 20/08/2021

n. 37 7001985-68.2020.8.22.0009 Apelação (PJe)
Origem: 7001985-68.2020.8.22.0009 Pimenta Bueno/1ª Vara Cível
Assunto: Execução fiscal/Carência de processo administrativo/Ausência de intimação
Apelante: Edson de Oliveira
Advogado: Gabriel Almeida Meurer (OAB/RO 7274)
Advogado: Rogério Adriano Santin (OAB/RO 8430)
Apelado: Município de Pimenta Bueno
Procurador: Procurador-Geral do Município de Pimenta Bueno
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 30/05/2022
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n. 38 0804926-36.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7044355-23.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais
Assunto: Execução fiscal
Agravante: Irany Freire Bento
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 26/05/2022

n. 39 0801525-29.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002630-61.2018.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Assunto: Execução fiscal/Cobrança de IPTU/Ação Civil Pública Urbanística que inviabilizou a implementação do loteamento
Agravante: São Tomas Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Advogado: Roseval Rodrigues Da Cunha Filho (OAB/GO 17394)
Agravado: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 23/02/2022

n. 40 0804502-91.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002545-75.2018.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Assunto: Execução fiscal de crédito de IPTU e de taxa de remoção de resíduos do imóvel
Agravante: São Tomás Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Advogado: Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/GO 17.394)
Agravado: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 12/05/2022

n. 41 7016548-96.2017.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem:7016548-96.2017.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Assunto: ICMS/Redução da Alíquota Aplicada
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: Rondônia Transportes e Serviços Ltda
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 14/05/2018

n. 42 0801516-67.2022.8.22.0000 Mandado de Segurança (PJe)
Assunto: Incidência do DIFAL de ICMS
Impetrante: Personale Store Comércio Eletrônico Ltda
Advogada: Suzana Comelato Guzman (OAB/SP 155367)
Impetrado: Secretário de Finanças do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 23/02/2022

n. 43 7021146-20.2022.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7021146-20.2022.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Incidência do DIFAL/ICMS
Apelante: Lmg Lasers - Comércio, Importação e Exportação Ltda
Advogado: João Batista Mendes Filho (OAB/MG 49089)
Advogado: Otávio Augusto de Paula CISTOLO (OAB/MG 192890)
Advogada: Letícia de Paula Cistolo (OAB/SP 377679)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 20/07/2022

n. 44 7003440-58.2021.8.22.0001 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7003440-58.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Recolhimento de ICMS-DIFAL
Juízo Recorrente: Juízo Da 2ª Vara Da Fazenda Pública de Porto Velho
Recorrido: Viana e Marzolla Ltda - Me
Advogada: Aline de Araújo Guimarães Leite (OAB/RO 10689)
Advogado: Breno Dias de Paula (OAB/RO 399)
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Advogada: Franciany D Alessandra Dias de Paula (OAB/RO 349)
Advogado: Francisco Aquilau de Paula (OAB/RO 1)
Advogado: Ítalo José Marinho de Oliveira (OAB/RO 7708)
Advogada: Priscila de Carvalho Farias (OAB/RO 8466)
Advogada: Suelen Sales Da Cruz (OAB/RO 4289)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 13/05/2022

n. 45 0803453-15.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7006862-07.2018.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Assunto: Suspensão de execução fiscal
Agravante: Cimopar Móveis Ltda.
Advogado: José Eli Salamacha (OAB/PR 10244)
Advogado: Ricieri Gabriel Calixto (OAB/PR 51285)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia 
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 18/04/2022

n. 46 0803642-90.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7012781-96.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Assunto: Execução fiscal/Nulidade da execução fiscal
Agravante: Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda
Advogado: Rui Alves Pereira (OAB/RO 5354)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 19/04/2022

n. 47 7012717-32.2020.8.22.0002 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7012717-32.2020.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Cível
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
Embargante: Município de Ariquemes
Procurador: Gustavo Da Cunha Silveira (OAB/RO 4717)
Embargado: Jorge Zayat Neto
Advogado: André Roberto Vieira Soares (OAB/RO 4452)
Advogado: Roni Argeu Pigozzo (OAB/RO 9486)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 13/09/2021

n. 48 7001657-89.2021.8.22.0014 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7001657-89.2021.8.22.0014 Vilhena/4ª Vara Cível
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
Embargante/Embargada: Maria Magali Carneiro
Advogado: Vinícius Turci de Araújo (OAB/RO 9995)
Advogado: Stenio Alves de Oliveira (OAB/RO 10013)
Embargado/Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 25/03/2022
Opostos em 19/04/2022

n. 49 7019197-34.2017.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7019197-34.2017.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargada: Amanda Ferreira Levy
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes (OAB/RO 4546)
Advogada: Juliane dos Santos Silva (OAB/RO 4631)
Advogada: Bruna Giselle Ramos (OAB/RO 4706000)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 27/06/2022

n. 50 7019943-28.2019.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7019943-28.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
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Embargante: Jacques da Silva Albagli
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Jaime Pedrosa Neto (OAB/RO 4315)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Embargado: Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DER/RO
Procurador: Procurador do DER/RO
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 07/04/2022

n. 51 7011051-62.2021.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7011051-62.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
Embargante: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado: Felipe Bernardelli de Azevedo Marinho (OAB/RJ 169941)
Advogado: Emir Nunes de Oliveira Neto (OAB/RJ 94205)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral Do Estado de Rondônia
Embargado: Coordenador da Coordenadoria de Receitas da Secretaria de Finanças de Rondônia
Embargado: Gerente de Arrecadação da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 13/05/2022

n. 52 7001630-19.2019.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7001630-19.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
Embargante: Direcional Engenharia S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63.443)
Advogado: Gustavo Ferreira (OAB/MG 136.265)
Advogada: Camila de Morais Leite (OAB/MG 97.138)
Advogado: Bruno Pereira Santos (OAB/MG 136.922)
Advogado: Henrique Ratton Monteiro de Andrade (OAB/MG 178.038)
Embargado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 23/03/2022

n. 53 7020469-58.2020.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7020469-58.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Assunto: Omissão/Contradição/Obscuridade
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargada: Tânia Aparecida Taveira de Siqueira
Advogado: Diego Rodrigo de Oliveira Domingues (OAB/RO 5963)
Advogado: Paulo Afonso Fonseca Da Fonseca Junior (OAB/RO 5477)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 05/04/2022

n. 54 7007792-93.2016.8.22.0014 Agravo em Apelação (PJe)
Origem: 7007792-93.2016.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível
Assunto: Pagamento de honorários advocatícios
Agravante: Josiane Crestani de Assis
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 07/06/2022

Porto Velho, 25 de agosto de 2022

Exmo. Des. Gilberto Barbosa
Presidente da 1ª Câmara Especial
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1ª CÂMARA CRIMINAL

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Criminal

Pauta de Julgamento
Sessão 1737 por videoconferência

Pauta elaborada em atenção aos termos da Resolução 354/2020 do CNJ e Ato Conjunto n. 012/2022-PR-CGJ, desta Corte, bem como ao 
artigo 246 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, relativa aos processos abaixo relacionados, bem como àqueles adiados de 
pautas já publicadas, que serão julgados em sessão, que se realizará no Plenário I deste Tribunal, no dia 15 de setembro de 2022, às 8h30, 
por videoconferência.

Observações:
1) Para a sustentação oral, conforme previsto no artigo 57, caput, e § 1º, do referido Regimento, os senhores advogados(as), com procuração 
nos autos, deverão inscrever-se, previamente, à Coordenadoria Criminal-CPE2G, por e-mail (informando dados do processo, telefone, 
gmail, bem como avisar ao Departamento se, por algum motivo, o patrono inscrito não tiver recebido o link para entrar na sala do Plenário 
Virtual, até às 8h30 da data da sessão), observando-se o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 271 da mesma norma.

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

3) Ao teor do que dispõe o art. 2º da Resolução 031/2018-PR deste Tribunal fica estabelecida a plataforma Google Meet ou outra compatível, 
para realização da sessão de julgamento, acesso, assistência e eventuais participações para sustentações orais por videoconferência.

4) O uso de vestes talares pelos advogados e pelas advogadas é obrigatório, conforme Art. 4º, da Resolução n. 31/2018-PR, combinado 
com a Resolução n. 465-CNJ.

n. 01 - 0005378-04.2008.8.22.0022 Apelação
Origem: 0005378-04.2008.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Única
Apelante: Diogo Osna Soares de Carvalho
Advogado: Luis Henrique Lara de Oliveira (OAB/SC 43.943)
Advogado: Gabriela Thaíse Silva (OAB/SC 49.146)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 02/06/2022
Pedido de vista formulado na sessão de julgamento realizada em 18/08/2022.
Decisão parcial: “APÓS O RELATOR VOTAR PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR VALDECI 
CASTELLAR CITON. O DESEMBARGADOR OSNY CLARO DE OLIVEIRA AGUARDA.”

n. 02 - 7011679-12.2021.8.22.0014 Apelação
Origem: 7011679-12.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Apelante: V. W. V. L. - M.
Advogado: Reginaldo Silva Santos (OAB/RO 7.387)
Advogado: Marcelo Antonio França Brito dos Santos (OAB/RO 6.784)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Distribuído por sorteio em 30/12/2021
Redistribuído por prevenção em 1º/02/2022
Pedido de vista formulado na sessão de julgamento realizada em 18/08/2022.
Decisão parcial: “APÓS O RELATOR VOTAR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR 
VALDECI CASTELLAR CITON. O DESEMBARGADOR OSNY CLARO DE OLIVEIRA AGUARDA.”

n. 03 - 0802328-12.2022.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 0000609-61.2018.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Paciente: José Ricardo Dalício
Impetrante (Advogado): Clederson Viana Alves (OAB/RO 1.087)
Impetrante (Advogado): José Viana Alves (OAB/RO 2.555)
Impetrante (Advogada): Maracélia Lima de Oliveira (OAB/RO 2.549)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por dependência em 18/03/2022
Pedido de vista formulado na sessão de julgamento realizada em 25/08/2022.
Decisão parcial: “APÓS O RELATOR VOTAR PARA NÃO CONHECER O HABEAS CORPUS E, DE OFÍCIO, CONCEDER À ORDEM, PEDIU 
VISTA ANTECIPADAMENTE O DESEMBARGADOR VALDECI CASTELLAR CITON. O DESEMBARGADOR JORGE LEAL AGUARDA.”

n. 04 - 0807232-75.2022.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 7053789-31.2022.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara do Tribunal do Júri
Paciente: Mário Sérgio da Silva Alves
Impetrante (Advogado): Michael José da Silva Alves (OAB/AC 4.240)
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Impetrante (Advogado): Sanderson Silva de Moura (OAB/AC 2.947)
Impetrante (Advogado): José Dênis Moura dos Santos Junior (OAB/AC 3.827)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 26/07/2022

n. 05 - 0807189-41.2022.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 7004016-17.2022.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Paciente: Marcelo Monteiro Mercado
Impetrante (Advogado): Noé de Jesus Lima (OAB/RO 9.407)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 25/07/2022
Redistribuído por prevenção em 27/07/2022

n. 06 - 0001912-33.2020.8.22.0005 Apelação
Origem: 0001912-33.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Lucas Souza da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Miquéias Paulo Pinto da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Osny Claro de Oliveira
Distribuído por sorteio em 09/03/2022

n. 07 - 0000301-11.2021.8.22.0005 Apelação
Origem: 0000301-11.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Jovane Batista de Oliveira
Advogado: Thiago Luis Alves (OAB/RO 8.261)
Apelado: Maycon Douglas Paz Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Jorge Leal
Distribuído por sorteio em 13/04/2022

n. 08 - 0013364-41.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 0013364-41.2019.8.22.0501 Porto Velho/2ª Vara do Tribunal do Júri
Apelante: Ítalo Venâncio Lima Vieira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Jorge Leal
Distribuído por sorteio em 07/04/2022

n. 09 - 7025899-54.2021.8.22.0001 Apelação
Origem: 7025899-54.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: Emerson Pereira Batista
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Claudemir Oliveira Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Jorge Leal
Distribuído por sorteio em 1º/04/2022
Impedimento: Des. Francisco Borges Ferreira Neto

n. 10 - 0015301-86.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 0015301-86.2019.8.22.0501 Porto Velho/2ª Vara do Tribunal do Júri
Apelante: Marcos Adriel de Carvalho
Advogado: Vinícius Soares Souza (OAB/RO 4.926)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Jorge Leal
Distribuído por sorteio em 11/02/2022
Redistribuído por prevenção em 02/05/2022

n. 11 - 0074435-30.2008.8.22.0501 Apelação 
Origem: 0074435-30.2008.8.22.0501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Roni Maycon Pedrosa
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Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Alexsandro Ferreira de Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Jorge Leal
Distribuído por sorteio em 31/03/2022
Impedimento: Des. Francisco Borges Ferreira Neto

n. 12 - 7002781-98.2021.8.22.0017 Apelação
Origem: 7002781-98.2021.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste/Vara Única
Apelante: Edson Cardoso de Aguiar
Advogada: Lucimeiry Aparecida Boni Inácio (OAB/RO 10.236)
Advogado: Gilson Alves de Oliveira (OAB/RO 549-A)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Jorge Leal
Distribuído por sorteio em 08/04/2022

n. 13 - 0001242-93.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 0001242-93.2019.8.22.0501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Amarildo Passareli
Advogado: Leandro Kovalhuk de Macedo (OAB/RO 4.653)
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Jorge Leal
Distribuído por sorteio em 26/04/2022

n. 14 - 7026463-33.2021.8.22.0001 Apelação
Origem: 7026463-33.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Cristina Dias de Oliveira Malaquias
Advogado: Tiago José Rotuno Vieira (OAB/RO 9.787)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Distribuído por sorteio em 15/03/2022
Redistribuído por prevenção em 29/03/2022

n. 15 - 0000279-23.2021.8.22.0014 Apelação
Origem: 0000279-23.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Apelante: Altair Cordeiro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Distribuído por sorteio em 13/04/2022

n. 16 - 0000187-19.2019.8.22.0013 Apelação
Origem: 0000187-19.2019.8.22.0013 Cerejeiras/2ª Vara Genérica
Apelante: Samuel Tavares Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 30/06/2022
Redistribuído por prevenção em 15/08/2022

n. 17 - 7003675-53.2020.8.22.0003 Apelação
Origem: 7003675-53.2020.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Criminal
Apelante: Jennifer Lorrane Teodoro dos Santos
Advogado: Justino Araújo (OAB/RO 1.038)
Apelante: João Paulo Nogueira Bezerra
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 16/03/2022

n. 18 - 0000303-78.2021.8.22.0005 Apelação 
Origem: 0000303-78.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Lucas Eduardo Pilatti de Oliveira
Advogado: José Carlos Nolasco (OAB/RO 393-B)
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 11/01/2022
Redistribuído por prevenção em 1º/04/2022

n. 19 - 7005631-52.2021.8.22.0009 Apelação
Origem: 0000766-42.2020.8.22.0009 Pimenta Bueno/1ª Vara Criminal
Apelante: Marllon Raffael Lacerda
Advogado: José Otacílio de Souza (OAB/RO 2.370)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 15/12/2021

n. 20 - 0000453-59.2021.8.22.0005 Apelação
Origem: 0000453-59.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/3ª Vara Criminal e de Delitos de Trânsito
Apelante: Gustavo Pereira Cabral
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 18/04/2022

n. 21 - 7004908-51.2021.8.22.0003 Apelação
Origem: 7004908-51.2021.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Cleidison Ramirez Costa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator: DES. JORGE LEAL
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 28/03/2022

n. 22 - 7001728-27.2021.8.22.0003 Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 7001728-27.2021.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Criminal
Embargante: Dhavid Warlen dos Santos Lima
Advogada: Adla Almeida Wensing Nazarko Coimbra (OAB/RO 10.326)
Advogada: Kevillyn Endlich Simao (OAB/RO 10.593)
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3.646)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Opostos em 1º/08/2022

n. 23 - 7012632-94.2021.8.22.0007 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 7012632-94.2021.8.22.0007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Recorrente: Ãngelo José Deschievone
Advogado: José Otacílio de Souza (OAB/RO 2.370)
Advogado: Alessandro Santos Moreira (OAB/RO 11.656)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido (assistente de acusação): Kelvin Nascimento Garcia
Advogado: Jefferson Magno dos Santos (OAB/RO 2.736)
Recorrida (assistente de acusação): Marlucia Silva do Nascimento Garcia
Advogado: Jefferson Magno dos Santos (OAB/RO 2.736)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 15/03/2022

n. 24 - 7005071-25.2021.8.22.0005 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 7005071-25.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Recorrente: Obadias Ferreira da Silva
Advogada: Eliana Aparecida Francisca de Abreu (OAB/RO 7.917)
Advogada: Letícia Eler de Almeida (OAB/RO 9.453)
Advogada: Aisla de Carvalho (OAB/RO 6.619)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 17/03/2022

n. 25 - 0000609-61.2018.8.22.0002 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 0000609-61.2018.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Recorrente: José Ricardo Dalício
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Advogada: Natiane Carvalho de Bonfim (OAB/RO 6.933)
Advogado: Denis Augusto Monteiro Lopes (OAB/RO 2.433)
Advogada: Maiele Rogo Mascaro (OAB/RO 5.122)
Advogado: Sérgio Fernando César (OAB/RO 7.449)
Advogado: Jordani Lopes Fagundes Chagas (OAB/RO 9.208)
Advogado: Matheus Henrique Daltilba Zirondi (OAB/RO 10.639)
Advogada: Catieli Costa Batisti (OAB/RO 5.145)
Advogado: José Viana Alves (OAB/RO 2.555)
Advogada: Maracélia Lima de Oliveira (OAB/RO 2.549)
Advogado: Clederson Viana Alves (OAB/RO 1.087)
Recorrente: Weverson Pinheiro Onório
Advogado: Rangel Alves Muniz (OAB/RO 9.749)
Recorrente: Sérgio Miranda Camargos Fabel
Advogado: Roberto Harlei Nobre de Souza (OAB/RO 1.642)
Advogado: Marcos Antonio Faria Vilela Carvalho (OAB/RO 84)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrida (assistente de acusação): Celia Regina Deina
Advogado: Mauro Consuelo Sales de Sousa (OAB/RO 4.047)
Advogado: Vinícius Soares Souza (OAB/RO 4.926)
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 21/12/2021
Redistribuído por prevenção em 1º/02/2022

n. 26 - 7002280-53.2021.8.22.0015 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 7002280-53.2021.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Criminal
Recorrente: Lauro Brandino de Oliveira
Advogada: Jaqueline Mainardi (OAB/RO 8.520)
Advogado: Maxmiliano Herbertt de Souza (OAB/DF 49.139)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. JORGE LEAL
Distribuído por sorteio em 14/12/2021
Redistribuído por prevenção em 06/04/2022

n. 27 - 0805012-07.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000967-08.2021.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Henrique Passos de Macedo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 30/05/2022

n. 28 - 0804521-97.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 1010418-50.2017.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Aparecido Evaristo Ferreira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 13/05/2022

n. 29 - 0804276-86.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0000710-77.2018.8.22.0009 Pimenta Bueno/1ª Vara Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Marcos Pereira Cardoso
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 06/05/2022

n. 30 - 0804211-91.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 1001450-31.2017.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Genivaldo Morais dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 05/05/2022

n. 31 - 0803685-27.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4001781-54.2020.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Felipe Lima de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
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Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 20/04/2022

n. 32 - 0803675-80.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 2001268-57.2019.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Moisés José Ribeiro de Oliveira
Advogado: Joaquim Pedro de Medeiros Rodrigues (OAB/DF 24.638)
Advogado: Donne Pinheiro Macedo Pisco (OAB/DF 22.812)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 20/04/2022
Redistribuído por prevenção em 25/04/2022

n. 33 - 0803433-24.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000189-38.2021.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Marcio Santos de Sales
Advogado: Marisâmia Aparecida de Castro Inácio (OAB/RO 4.553)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 13/04/2022

n. 34 - 0803341-46.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0000345-73.2016.8.22.0015 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Robson Sanchez Lucindo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 12/04/2022

n. 35 - 0803297-27.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0075274-26.2006.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Gilbésio Rodrigues da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 11/04/2022
Redistribuído por prevenção em 18/04/2022

n. 36 - 0803204-64.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0003188-42.2015.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Pablo Henrique de Freitas Pereira
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Júnior (OAB/RO 2.622)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 08/04/2022

n. 37 - 0803082-51.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 2000410-60.2018.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Eduardo Morais Nunes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 06/04/2022

n. 38 - 0802416-50.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 2000463-75.2017.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Ronildo Costa
Advogado: Sâmia Gabriela Nunes Rocha de Morais (OAB/RO 7.064)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 22/03/2022
Redistribuído por prevenção em 25/03/2022

n. 39 - 0805386-23.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000360-22.2021.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Agravante: George Willian Lucino Batista
Advogado: Francis Hency Oliveira Almeida de Lucena (OAB/RO 11.026)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 08/06/2022
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n. 40 - 0806428-10.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000275-83.2019.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Agravante: Lucas Luniere Guimarães
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 07/07/2022

n. 41 - 0805084-91.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 1000608-27.2012.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Andreus Aleixo Oliveira Malcher
Advogado: Richard Martins Silva (OAB/RO 9.844)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 31/05/2022

n. 42 - 0805643-48.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0001315-91.2016.8.22.0009 Pimenta Bueno/Vara Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Taffarel Cunha dos Santos
Advogada: Débora Cristina Moraes (OAB/RO 6.049) 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 15/06/2022

n. 43 - 0805921-49.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0007068-81.2011.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Marilidio da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 24/06/2022

n. 44 - 0807022-24.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 4000002-67.2020.8.22.0015 Guajará-Mirim/2ª Vara Criminal
Agravante: Warlison de Freitas dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 20/07/2022

n. 45 - 0806911-40.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 2000571-70.2018.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante/Agravado: Guilber Diniz Barros
Advogado: Thiago da Silva Viana (OAB/RO 6.227)
Agravado/Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 18/07/2022

n. 46 - 0806347-61.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0089548-24.2008.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Elson de Souza Gomes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 05/07/2022

n. 47 - 0806457-60.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 2000286-14.2017.8.22.0501 Porto Velho/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas
Agravante: Eduardo Silva Damasceno
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 07/07/2022

n. 48 - 0806544-16.2022.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 0000483-72.2018.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Agravante: Jhonatan Cândido Gomes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 08/07/2022
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n. 49 - 7004143-59.2021.8.22.0010 Apelação
Origem: 7004143-59.2021.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Criminal
Apelante: L. B. de F.
Advogado: Noel Nunes de Andrade (OAB/RO 1.586)
Advogado: Eder Timotio Pereira Bastos (OAB/RO 2.930)
Advogado: Priscila Moraes Borges (OAB/RO 6.263)
Advogado: Geisieli da Silva Alves (OAB/RO 9.343)
Advogado: Ana Paula Sanches Menezes (OAB/RO 9.705)
Advogado: Taynara Ruth Gonçalves da Silva (OAB/RO 10.145)
Advogado: Patricia Pereira de Andrade (OAB/RO 10.592)
Advogado: Edgar Campos de Azevedo (OAB/MT 27.724)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Osny Claro de Oliveira
Distribuído por sorteio em 29/12/2021

n. 50 - 0000816-97.2018.8.22.0701 Apelação
Origem: 0000816-97.2018.8.22.0701 Porto Velho/2º Juizado da Infância e Juventude
Apelante: F. das C. L.
Advogado: Graciliano Ortega Sanchez (OAB/RO 5.194)
Advogado: Raimundo Soares (OAB/RO 6.232)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Terceiro interessado: N. F. da S.
Advogado: Janderklei Paes de Oliveira (OAB/RO 6.808)
Advogado: José Gomes Bandeira Filho (OAB/RO 816)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Osny Claro de Oliveira
Distribuído por sorteio em 26/01/2022
Redistribuído por prevenção em 15/02/2022

n. 51 - 0015018-97.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 0015018-97.2018.8.22.0501 Porto Velho/1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Apelante: J. G. de S.
Advogado: Kelve Mendonça Lima (OAB/RO 9.609)
Advogado: Thiago Albino Campelo da Silva (OAB/RO 8.450)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 21/01/2022

n. 52 - 7029850-56.2021.8.22.0001 Apelação
Origem: 7029850-56.2021.8.22.0001 Porto Velho/Vara Infracional e de Execução de Medidas Socioeducativas
Apelante: L. H. M. V.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Distribuído por sorteio em 22/02/2022

n. 53 - 7065341-27.2021.8.22.0001 Apelação
Origem: 7065341-27.2021.8.22.0001 Porto Velho/1º Juizado da Violência Doméstica
Apelante: J. C. A. da S.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. JORGE LEAL
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 25/02/2022

n. 54 - 0000589-93.2020.8.22.0004 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 0000589-93.2020.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: J. V. de O. L.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator: DES. OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Distribuído por sorteio em 1º/02/2022

Porto Velho, 02 de agosto de 2022.

Desembargador OSNY CLARO DE OLIVEIRA
Presidente da 1ª Câmara Criminal
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PUBLICAÇÃO DE ATAS 

1ª CÂMARA ESPECIAL

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
Ata de Julgamento

Sessão 1115

Ata da sessão de julgamento realizada no Plenário II deste Tribunal, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 
Presidência do Excelentíssimo Desembargador Gilberto Barbosa. Presentes os Excelentíssimos Desembargadores Daniel Ribeiro Lagos e 
Glodner Luiz Pauletto. Presente ainda, o Desembargador Miguel Monico Neto para o julgamento da técnica do art. 942 do CPC na Apelação 
n. 7001566-75.2021.8.22.0021 (PJe), e julgamento dos Embargos de Declaração em Apelação n. 7008739-50.2020.8.22.0001 (PJe), em 
face a suspeição do Gilberto Barbosa. O Desembargador Hiram Souza Marques para o julgamento da técnica do art. 942 do CPC na 
Apelação n. 7001566-75.2021.8.22.0021 (PJe).
Procurador de Justiça, Gerson Martins Maia.
Secretária, Valeska Pricyla Barbosa Sousa.
Declarada aberta a sessão às 08h30 o Presidente deu boas vindas a todos e, pela ordem, foram submetidos a julgamento os processos 
constantes da pauta e extrapauta.

PROCESSOS JULGADOS

n. 01 7001566-75.2021.8.22.0021 Apelação (PJe)
Origem: 7001566-75.2021.8.22.0021 Buritis/1ª Vara Genérica
Apelante: Município de Campo Novo de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Município de Campo Novo de Rondônia
Apelado: Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Ariquemes e Região - SITMAR
Advogada: Cynthia Patricia Chagas Muniz Dias (OAB/RO 1147)
Advogado: Wagner Ferreira Dias (OAB/RO 7037)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 17/12/2021
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O DES. GLODNER PAULETTO. JULGADO CONFORME À TÉCNICA DO 
ART. 942 CPC.

n. 02 7008739-50.2020.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7008739-50.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Embargante: Eliane Coutinho dos Santos
Advogado: Carlos Frederico Meira Borre (OAB/RO 3010)
Advogado: Orlando Leal Freire (OAB/RO 5117)
Advogado: Vinícius Jacome dos Santos Junior (OAB/RO 3099)
Embargado: André Luiz de Almeida Rocha por seu Curador Fábio Luiz de Almeida Rocha
Advogada: Maria Cirleide Maia de Oliveira Rocha (OAB/AC 3301)
Advogado: Valdeci Maia de Oliveira Facundes (OAB/AC 3300)
Embargada: Nailda Oliveira da Rocha
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Embargado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON
Procurador: Procurador do IPERON
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 06/04/2022
Suspeição: Des. Gilberto Barbosa
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.
No julgamento destes autos, a sessão foi presidida pelo Desembargador Daniel Ribeiro Lagos.

n. 03 7024130-45.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7024130-45.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Luiz Carlos da Silva
Advogada: Caroline Franca Ferreira Batista (OAB/RO 2713)
Advogada: Naylin Nicolle Paixão Nunes (OAB/RO 9228)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 08/04/2022
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.
A Advogada Caroline Franca Ferreira Batista (OAB/RO 2713), sustentou oralmente em favor do Apelante.

n. 04 7027192-30.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7027192-30.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Tancredo Martins dos Santos
Advogado: Nilson Aparecido de Souza (OAB/RO 3883)
Apelado: Estado de Rondônia
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Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON
Procurador: Procurador do IPERON
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 01/10/2020
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 05 0802702-28.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7008648-23.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Agravante: Débora Vanuza da Silva
Advogado: Stephan Bezerra Lima (OAB/RN 7320)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON 
Procurador: Procurador do IPERON
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 29/03/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
O Advogado Stephan Bezerra Lima (OAB/RN 7320), sustentou oralmente em favor da Agravante.

n. 06 7025184-80.2019.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7025184-80.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Energia Sustentável do Brasil S/A
Advogado: Daniel Nascimento Gomes (OAB/SP 356650)
Advogado: Felipe Nóbrega Rocha (OAB/RO 5849)
Advogado: Tiago Batista Ramos (OAB/RO 7119)
Advogado: Alex Jesus Augusto Filho (OAB/RO 5850)
Advogado: Vinícius Rodrigues Pina (OAB/DF 60732)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 12/05/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 07 7024658-16.2019.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7024658-16.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargada: Energia Sustentável do Brasil S/A
Advogado: Daniel Nascimento Gomes (OAB/SP 356650)
Advogado: Felipe Nóbrega Rocha (OAB/RO 5849)
Advogado: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26966)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 20/05/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 08 7045688-73.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7045688-73.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Paulo José da Silva
Advogada: Jacimar Pereira Rigolon (OAB/RO 1740)
Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON
Procurador: Procurador do IPERON
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 10/01/2022
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 09 7000842-68.2020.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7000842-68.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Embargante: Oi S/A
Advogada: Eliza Fernandes Couto (OAB/RJ 196865)
Advogado: Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara (OAB/RJ 112310)
Advogado: Pedro Monteiro Bonfim Bello (OAB/RJ 148616)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 17/05/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE
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n. 10 7004530-04.2021.8.22.0001 Remessa Necessária (PJe) 
Origem: 7004530-04.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública 
Juízo Recorrente: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho
Recorrido: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda
Advogado: Marcelo Sampaio Pissetti (OAB/PR 81462)
Recorrido: Dental Open - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. - Epp
Advogado: Marcelo Sampaio Pissetti (OAB/PR 81462)
Recorrido: Dental Prime - Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – Eireli
Advogado: Marcelo Sampaio Pissetti (OAB/PR 81462)
Recorrido: Medfio Indústria e Comércio de Artigos Odontológicos – Eireli
Advogado: Marcelo Sampaio Pissetti (OAB/PR 81462)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Recorrido: Gerente de Tributação do Estado de Rondônia 
Recorrido: Gerente de Arrecadação do Estado de Rondônia
Recorrido: Gerente de Fiscalização do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 28/11/2021
Decisão: NÃO CONHECIDO DA REMESSA NECESSÁRIA, À UNANIMIDADE.

n. 11 0800664-43.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7012060-41.2021.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Agravante: Andrade & Vicente Ltda
Advogado: Luiz Carlos Barbosa Miranda (OAB/RO 2435)
Agravado: Sidnei Ferreira
Advogado: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: Cristiane Almeida de Araújo
Advogado: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: E. C. A. F.
Advogado: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: L. R. A. F.
Advogado: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: P. A. R.
Advogado: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: E. V. P. F.
Advogado: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Interessado: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Relator para o Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto
Distribuído em 10/02/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA VENCIDO O RELATOR.

n. 12 0811350-31.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7012060-41.2021.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Agravante: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Agravado: Sidnei Ferreira
Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravada: Cristiane Almeida de Araújo
Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: E. C. A. F.
Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: L. R. A. F.
Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: P. A. R.
Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Relator para o Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto
Distribuído em 11/02/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA VENCIDO O RELATOR.

n. 13 0803212-41.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7014671-64.2021.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Agravante: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Agravado: Jeferson Gonçalves Ribeiro
Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravada: Rosimeire Rodrigues da Silva Vagmacker
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Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: J. G. R. R.
Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Agravado: A. D. S. V.
Advogada: Elizangela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9854)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Relator para o Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto
Distribuído em 12/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA VENCIDO O RELATOR.

n. 14 0001925-33.2019.8.22.0501 Apelação Criminal (PJe)
Origem: 0001925-33.2019.8.22.0501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante: Edgar Brasil Botelho
Advogado: Pedro Pereira de Oliveira (OAB/RO 4282)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Revisor: Des. Glodner Luiz Pauletto
Distribuído em 18/10/2021
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 15 0001428-27.2020.8.22.0002 Apelação Criminal (PJe)
Origem: 0001428-27.2020.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Aguinaldo Mendes Basquera
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 03/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 16 0000080-50.2016.8.22.0022 Apelação Criminal (PJe)
Origem: 0000080-50.2016.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Única
Apelante: Erivelto Santos de Holanda
Advogado: Amarildo Gomes Ferreira (OAB/RO 4204)
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Apelante: Bruno Buge
Advogado: Amarildo Gomes Ferreira (OAB/RO 4204)
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Revisor: Des. Glodner Luiz Pauletto
Distribuído em 29/07/2021
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 17 7007228-33.2019.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7007228-33.2019.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Apelante: Valter Gomes dos Santos
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Cacoal
Procurador: Procurador do Município de Cacoal
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 23/02/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 18 7003229-63.2019.8.22.0010 Apelação (PJe)
Origem: 7003229-63.2019.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 20/10/2021
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 19 7003308-27.2019.8.22.0015 Apelação (PJe)
Origem: 7003308-27.2019.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Jeferson Carvalho de Pinho
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Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Interessado: Município de Guajará-Mirim
Procurador: Procurador-Geral do Município de Guajará-Mirim
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 02/02/2022
Decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 20 0801225-67.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0198766-86.1995.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Agravante: João Pedro Pires
Advogado: Peterson Henrique Nascimento Lima (OAB/RO 6509)
Agravante: Evânia Machado da Silva
Advogado: Peterson Henrique Nascimento Lima (OAB/RO 6509)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 22/02/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 21 0812325-53.2021.8.22.0000 Mandado de Segurança (PJe)
Impetrante: Sabor a Mais Comércio de Alimentos Eireli - Epp
Advogado: Patrick de Lima Oliveira Moraes (OAB/AM 980)
Impetrado: Secretário de Justiça do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 22/12/2021
Decisão: SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

n. 22 7059290-73.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7059290-73.2016.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Embargante: Anivaldo de Deus Pinto
Advogado: Valdecir da Silva Maciel (OAB/RO 390)
Advogado: Jânio Sérgio da Silva Maciel (OAB/RO 1950)
Advogado: Caio Sérgio Campos Maciel (OAB/RO 5878)
Advogado: Nelson Sérgio da Silva Marcial (OAB/RO 624)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 04/10/2021
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 23 7036110-57.2018.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7036110-57.2018.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Embargante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Embargado: Alan Morais de Araújo
Advogado: José Martinelli (OAB/RO 585)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 03/09/2021
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 24 0804929-25.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7001050-73.2021.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Agravante/Embargado: Jean Louis Marie Bardy
Advogado: Miguel Garcia de Queiroz (OAB/RO 3320)
Agravado/Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Município de Guajará-Mirim
Procurador: Procurador do Município de Guajará-Mirim
Agravado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 28/05/2021
Opostos em 02/08/2021
Decisão: NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS E DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO, À UNANIMIDADE.
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n. 25 7001930-60.2019.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7001930-60.2019.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Apelante: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Apelado: David Littig
Advogado: Fagner Jose Machado Camargo (OAB/RO 6873)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 29/06/2022
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 26 7001224-85.2021.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7001224-85.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível
Apelante: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Apelado: Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia - SINDSUL
Advogada: Sandra Vitório Dias (OAB/RO 369)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 30/06/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 27 7062130-80.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7062130-80.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Dania Suelen Santos de Oliveira
Advogado: Raimundo Costa de Moraes (OAB/RO 10977)
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 18/02/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 28 7005875-27.2020.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7005875-27.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Apelante: Elton Oliveira Conceição
Advogada: Rubia Gomes Cacique (OAB/RO 5810)
Advogada: Pâmela Evangelista de Almeida (OAB/RO 7354)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Interessado: Valter Ângelo Rodrigues
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 25/05/2022
Decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 29 7002031-95.2018.8.22.0019 Apelação (PJe)
Origem: 7002031-95.2018.8.22.0019 Machadinho do Oeste/1ª Vara
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DER/RO
Procurador: Procurador do DER/RO
Apelado: P. S. F.
Advogada: Marta Augusto Felizardo (OAB/RO 6998)
Advogada: Ginara Rosa Florintino (OAB/RO 7153)
Apelado: C. S. F.
Advogada: Marta Augusto Felizardo (OAB/RO 6998)
Advogada: Ginara Rosa Florintino (OAB/RO 7153)
Interessada: E J Construtora Ltda - Me
Advogada: Maria Cristina Feitosa (OAB/RO 7861)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 03/03/2022
Decisão: REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 30 0803823-91.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7023505-40.2022.822.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
Advogada: Maria Letice Pessoa Freitas (OAB/RO 2615)
Agravada: Helem Karoline de Oliveira Ferreira
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 25/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 31 0804293-25.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7015568-47.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Construtora 4 Irmãos Ltda - Me
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Advogado: Lucas Rodrigues Sicheroli (OAB/RO 9837)
Advogado: Jorge Triunfo da Silva Nascimento (OAB/RO 10234)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 18/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 32 7007969-23.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7007969-23.2021.8.22.0001 Porto Velho/9ª Vara Cível
Apelante: Maria Verônica Jorge Martins
Advogado: Luis Tiago Fernandes Kliemann (OAB/RO 4698)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 09/06/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 33 7012877-26.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7012877-26.2021.8.22.0001 Porto Velho/5ª Vara Cível
Apelante: Deivide Rodrigo Lopena Benante
Advogado: Valdeir Costa do Nascimento (OAB/RO 9722)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 10/06/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 34 7007774-60.2020.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7007774-60.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível
Apelante: Maria Aparecida Neves Buss
Advogado: Nailson Nando Oliveira de Santana (OAB/RO 2634)
Apelado: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Apelado: Fundo de Previdencia Social – FPS
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 07/06/2022
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 35 0000293-20.2015.8.22.0013 Apelação (PJe)
Origem: 0000293-20.2015.8.22.0013 Cerejeiras/1ª Vara
Apelante: Município de Cerejeiras
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cerejeiras
Apelado: Roberto Carlos Neiva
Advogado: Osmar Guarnieri (OAB/RO 6519)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 27/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 36 0006900-38.2013.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 0006900-38.2013.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Frigorífico Porto Ltda
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 05/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 37 0133604-86.2005.8.22.0101 Apelação (PJe)
Origem: 0133604-86.2005.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: Sidnei Siqueira Batista
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 22/06/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 38 7002473-61.2018.8.22.0019 Apelação (PJe)
Origem: 7002473-61.2018.8.22.0019 Machadinho do Oeste/1ª Vara
Apelante: Estado de Rondônia
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Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Madeireira Palmital Ltda – Me
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Cicero Teodoro dos Santos
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Rosineia Cardoso Rodrigues
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 12/04/2019
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 39 0804085-41.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7010180-54.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Biocal Comércio e Representações Ltda
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 02/05/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 40 7001773-34.2021.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7001773-34.2021.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Cível
Apelante: Município de Ariquemes
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ariquemes
Apelado: Eduardo de Vicente Souza
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 12/05/2021
Decisão: NÃO CONHECIDO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 41 0810710-28.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002883-42.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias
Agravante: Transexplo Transporte de Explosivos Ltda - Me
Advogado: Fabrício Ribeiro dos Santos Furtado (OAB/DF 52098)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 04/11/2021
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 42 0801949-71.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0000666-72.2011.8.22.0019 Machadinho do Oeste/1ª Vara
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravada: Herondina Ferreira de Lima Silva
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 09/03/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 43 0804302-84.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7030369-31.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registro Público
Agravante: Dental Norte Assistência Odontológica Ltda.
Advogada: Priscila de Carvalho Farias (OAB/RO 8466)
Advogada: Franciany D Alessandra Dias de Paula (OAB/RO 349)
Advogada: Aline de Araújo Guimarães Leite (OAB/RO 10689)
Advogado: Arlindo Correia de Melo Neto (OAB/RO 11082)
Advogado: Francisco Aquilau de Paula (OAB/RO 1-A)
Advogado: Breno Dias de Paula (OAB/RO 399-A)
Agravado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 06/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 44 0804560-94.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002099-72.2018.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Agravante: São Tomás Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda



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

183DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

Advogado: Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/GO 17.394)
Agravado: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 13/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 45 0811276-74.2021.8.22.0000 Agravo e Agravo de Instrumento (PJe) 
Origem: 7002551-82.2018.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Agravante: São Tomás Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
Advogado: Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/RO 17.394)
Agravado: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 24/11/2021
Interposto em 04/02/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 46 0811393-65.2021.8.22.0000 Agravo e Agravo de Instrumento (PJe) 
Origem: 7002561-29.2018.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Agravante: São Tomás Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
Advogado: Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/GO 17.394)
Agravado: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 26/11/2021
Interposto em 04/02/2022
Decisão: AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 47 0802094-35.2019.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0019818-63.2011.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Renato da Costa Mello
Advogado: Miguel Garcia de Queiroz (OAB/RO 3320)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 16/07/2021
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 48 7001358-17.2018.8.22.0015 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7001358-17.2018.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Embargante: Azogue & Dorado Comércio de Combustíveis Imp. e Exp. Ltda - Epp
Advogado: Reinaldo Rosa dos Santos (OAB/RO 1618)
Advogado: Ademir Dias dos Santos (OAB/RO 3774)
Embargado: Estado de Rondônia 
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 01/09/2021
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 49 7002575-32.2021.8.22.0002 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7002575-32.2021.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Embargante: Titular Patrimonial e Participações Ltda
Advogado: Rodrigo Oliveira Silva (OAB/SP 287687)
Advogada: Cláudia de Castro Calli (OAB/SP 141206)
Embargado: Município de Ariquemes
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ariquemes
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 14/03/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 50 7010733-04.2020.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7010733-04.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Embargante: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A
Advogado: Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (OAB/RJ 2255)
Advogado: Tales de Almeida Rodrigues (OAB/MG 141891)
Advogado: Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/MG 109119)
Embargado: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
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Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Oposto em 17/02/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 51 0804139-41.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração em Mandado de Segurança (PJe)
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Sabor a Mais Comércio de Alimentos Eireli
Advogado: Patrick de Lima Oliveira Moraes (OAB/AM 980)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 03/02/2022
Decisão: EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 52 0002131-13.2010.8.22.0000 Embargos de Declaração em Mandado de Segurança (PJe)
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Rondônia
Advogado: Gabriel de Moraes Correia Tomasete (OAB/RO 2641)
Advogada: Márcia de Oliveira Lima (OAB/RO 3495)
Advogado: Antônio Rabelo Pinheiro (OAB/RO 659)
Advogada: Layanna Mabia Maurício (OAB/RO 3856)
Advogado: Maurício M Filho (OAB/RO 8826)
Advogado: Fernando Roberto Galhardo (OAB/RO 4528)
Advogada: Fernanda Naiara Almeida Dias (OAB/RO 5199)
Advogado: Edésio Galhardo (OAB/RO 4045)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 22/04/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 53 7000687-04.2021.8.22.0010 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7000687-04.2021.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Embargante: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Embargada: Amanda Iurie Santos Fujihara
Advogado: Gleyson Cardoso Fidelis Ramos (OAB/RO 6891)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 16/03/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 54 7006568-45.2019.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7006568-45.2019.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível
Embargante: Eva Amelia Inácio da Silva
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Interessado: Jânio Quadros da Silva Júnior
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 05/05/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 55 7023734-34.2021.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7023734-34.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis
Embargante: Francimeire de Sousa Araújo
Advogada: Raira Vlaxio Azevedo (OAB/RO 7994)
Embargante: Florisvaldo Alves da Silva
Advogada: Raira Vlaxio Azevedo (OAB/RO 7994)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 12/05/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 56 7009561-39.2016.8.22.0014 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7009561-39.2016.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível
Embargante/Embargado: Instituto de Previdência Municipal de Vilhena Procurador: Procurador do IPMV
Embargado/Embargante: Laudiceia Silva de Oliveira Raful 
Advogado: Rafael Cunha Raful (OAB/RO 4896)
Advogado: José Marcelo Cardoso de Oliveira (OAB/RO 3598)
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Advogado: Rubens Devet Genero (OAB/RO 3543)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 03/06/2022
Opostos em 30/06/2022
Decisão: NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE O IPMV E DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE LAUDICEIA SILVA DE 
OLIVEIRA RAFUL.

n. 57 7025511-25.2019.822.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7025511-25.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Embargante: Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A)
Advogado: Agassiz Okazawa Alves (OAB/BA 57.870)
Advogado: Leonardo Mendes Cruz (OAB/BA 25711)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Embargado: Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DER/RO
Procurador: Procurador do DER/RO 
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 09/05/2022
Decisão: EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 58 7000970-65.2019.8.22.0020 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7000970-65.2019.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste/Vara Única
Embargante/Embargada: Ecogear Soluções Ambientais de Tratamento e Disposição de Resíduos Spe Ltda
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4315)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogada: Hanna Gabrielly Silva Moreira (OAB/RO 11097)
Embargado/Embargante: Estado de Rondônia 
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Interessada: Antônia Pereira da Costa
Advogado: Roberto Ângelo Gonçalves (OAB/RO 1025)
Interessada: Benilda de Lima de Souza
Advogado: Roberto Ângelo Gonçalves (OAB/RO 1025)
Interessada: Cleusa de Souza
Advogado: Roberto Ângelo Gonçalves (OAB/RO 1025)
Interessado: Diego Lopes Martins
Advogado: Roberto Ângelo Gonçalves (OAB/RO 1025)
Interessado: José Teixeira da Costa
Advogado: Roberto Ângelo Gonçalves (OAB/RO 1025)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 03/03/2022
Opostos em 25/03/2022
DECISÃO: NEGOU-SE PROVIMENTO EMBARGOS DO ESTADO E DEU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA ECOGEAR SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SPE LTDA, À UNANIMIDADE.

n. 59 7001706-16.2019.8.22.0010 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7001706-16.2019.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Embargante: José Antônio Fonseca
Advogado: Leonardo Zanelato Gonçalves (OAB/RO 3941)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 23/03/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 60 7010833-56.2020.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7010833-56.2020.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Embargante: Elisete Apelgren
Advogado: Eduardo Tadeu Jabur (OAB/RO 5070)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 06/06/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 61 0800882-71.2022.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7053166-98.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Embargante: Engeron Construções e Serviços Ltda – Epp
Advogado: Gustavo Gerola Marsola (OAB/RO 4164)
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Advogado: José Manoel Alberto Matias Pires (OAB/RO 3718)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 01/06/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE

n. 62 0801650-94.2022.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7065103-08.2021.822.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Fernando Ribeiro Brasil
Advogado: Gustavo Marcel Sarmento Duarte (OAB/RO 6165)
Agravado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Interposto em 01/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 63 7004747-47.2021.8.22.0001 Agravo em Apelação (PJe)
Origem: 7004747-47.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Clovismeiry de Almeida Pinheiro PACHECO
Advogado: Carlos Eduardo Vilarins Guedes (OAB/RO 10007)
Agravado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Interposto em 30/03/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 64 7004896-25.2021.8.22.0007 Agravo em Apelação (PJe)
Origem: 7004896-25.2021.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Agravante: Almir Barbosa Rafalski
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 25/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 65 7004575-67.2019.8.22.0004 Agravo em Apelação (PJe)
Origem: 7004575-67.2019.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara Cível
Agravante: Paulo Leôncio da Silva por meio de sua curadora Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 01/06/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 66 0805593-56.2021.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000905-14.2021.8.22.0016 Costa Marques/Vara Única
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravada: Cleonice Miranda Martins Rodrigues
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 04/03/2022
DECISÃO: ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DETERMINANDO A REMESSA À 
JUSTIÇA FEDERAL, PARA INTEGRAR A LIDE. A UNIÃO, À UNANIMIDADE.

PROCESSOS COM JULGAMENTO SUSPENSO

7009720-66.2017.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7009720-66.2017.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Apelante: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 08/11/2021
Decisão: APÓS O VOTO DO RELATOR DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE DIVERGIRAM OS DES. GLODNER 
LUIZ PAULETTO E O DES. GILBERTO BARBOSA DO RELATOR COM RELAÇÃO NÃO INDENIZAÇÃO. TENDO EM VISTA O ART. 942 
DO CPC, DETERMINOU-SE A CONVOCAÇÃO DE DOIS DESEMBARGADORES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. 
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0803542-38.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7010013-78.2022.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Agravante: Philips Medical Systems Ltda
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Agravante: Philips Medical Systems Ltda
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Agravante: Philips Medical Systems Ltda
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 18/04/2022
Decisão: DELIBERADO EM SESSÃO PARA DILIGÊNCIA DOS AUTOS.

PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA

7008303-57.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7008303-57.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Whirlpool S.A
Advogado: Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172548)
Advogado: Flavio Eduardo Silva de Carvalho (OAB/DF 20720)
Apelante: Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda
Advogado: Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172548)
Advogado: Flávio Eduardo Silva de Carvalho (OAB/DF 20720)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 11/11/2021
Decisão: APÓS O VOTO DO RELATOR, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. GLODNER PAULETTO, DES. 
DANIEL LAGOS AGUARDA.

7000104-92.2021.8.22.0018 Apelação (PJe)
Origem: 7000104-92.2021.8.22.0018 Santa Luzia do Oeste/Vara Única
Apelante: Obadias Braz Odorico
Advogado: Otoniel Braz Odorico (OAB/RO 8852)
Advogado: Lucelio Lacerda Soares (OAB/MG 139097)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 29/04/2022
Decisão: APÓS REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. 
GLODNER PAULETTO, O DES. DANIEL LAGOS.

7025804-29.2018.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7025804-29.2018.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Embargante: Wladson Luiz Neoti Prazeres
Advogado: Nilson Aparecido de Souza (OAB/RO 3883)
Advogada: Kaike Tahuam Pereira da Silva (OAB/RO 9127
Embargado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON
Procurador: Procurador do IPERON
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 07/04/2021
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS, À UNANIMIDADE.

PROCESSOS RETIRADOS

0805132-50.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7020629-15.2022.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: MG Vidros Automotivos Ltda
Advogado: Presley Modolo de Assunção (OAB/ES 21964)
Advogado: Ben Hur Patussi de Freitas (OAB/ES 30894)
Agravante: MG Vidros Automotivos Ltda
Advogado: Presley Modolo de Assunção (OAB/ES 21964)
Advogado: Ben Hur Patussi de Freitas (OAB/ES 30894)
Agravante: MG Vidros Automotivos Ltda
Advogado: Presley Modolo de Assunção (OAB/ES 21964)
Advogado: Ben Hur Patussi de Freitas (OAB/ES 30894)
Agravante: MG Vidros Automotivos Ltda
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Advogado: Presley Modolo de Assunção (OAB/ES 21964)
Advogado: Ben Hur Patussi de Freitas (OAB/ES 30894)
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Advogado: Presley Modolo de Assunção (OAB/ES 21964)
Advogado: Ben Hur Patussi de Freitas (OAB/ES 30894)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Delegado da Receita Estadual de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 01/06/2022

0803089-43.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7017528-67.2022.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Alba Comércio Ltda
Advogada: Ana Cristina Casanova Cavallo (OAB/SP 125734)
Advogada: Patrícia Cristina Cavallo (OAB/SP 162201)
Agravado: Coordenador-Geral da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 06/04/2022

Ao término da sessão, os pares se pronunciaram conforme a seguir:

PROCURADOR DE JUSTIÇA GERSON MARTINS MAIA

Uma grande honra, após a minha promoção, participar da primeira sessão na Primeira Câmara Especial e encontrar pessoas que já tenho 
uma grande admiração de longa data. Doutor Pauletto, a quem conheci em Colorado do Oeste, fizemos muitos júris nos anos de 92 a 
94. Desembargador Lagos, também trabalhamos muito tempo na 3° Vara Criminal. Desembargador Gilberto, amigo desde quando tomei 
posse no MP, há 30 anos. É uma satisfação e alegria muito grande reencontrá-los aqui, e sei que posso contar com a paciência de Vossas 
Excelências, pois, para mim, inicia-se uma fase nova e desafiadora. Consigno, por fim, como Vossas Excelências já sabem, que estarei 
sempre à disposição para esta Corte e para a sociedade rondoniense, para atuar em prol de tudo aquilo que for justo e de acordo com a lei. 
Muito obrigado pela acolhida.

DESEMBARGADOR GLODNER LUIZ PAULETTO

Aproveito o ensejo para parabenizar o Dr. Gerson Martins Maia, pela sua merecida promoção ao cargo de Procurador de Justiça. Profissional 
comprometido com o desempenho de sua função ministerial e, para mim, é uma grande satisfação atuar nesta Câmara com a vossa 
participação. Faço votos que o brilhantismo que marcou sua carreira como Promotor de Justiça se renove agora no segundo grau. Seja 
bem-vindo. 

DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS

Quero renovar as boas-vindas ao Dr. Gerson, agora como titular e dizer que é uma satisfação recebê-lo nesta Câmara. Agora só falta a 
Vossa Excelência vir aqui e partilhar da gente com um cafezinho e da esfiha, para ficar completo. Seja muito bem-vindo, a forma harmônica 
e laboriosa que vossa excelência se conduz é um privilégio trabalharmos juntos.

DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA

Gerson Maia, grande Promotor de Justiça, homem de poucas falas, discreto, mas extremamente atuante e dedicado à causa ministerial. 
Amigo de longa data, promovido ao honroso cargo de Procurador de Justiça com outro parceiro e amigo Héverton Aguiar. Tenho certeza 
Dr. Gerson, que o brilho da carreira que trilhou até então, refletirá no segundo grau. Tenho certo que Vossa Excelência, em que pese 
enveredando por novos caminhos, com enfrentamento de matérias que até então não constavam da lida ministerial, se desincumbirá da 
tarefa com muita tranquilidade e muito nos ensinará. Vossa Excelência, na sua humildade, diz que está aqui para aprender, mas tenho certo 
que muita ensinará. Seja bem-vindo e os nossos Gabinetes, falo inclusive pelos eminentes Pares, pois conheço o perfil de cada um deles, 
estarão abertos e à disposição de Vossa Excelência. Estamos felizes por ter sido designado para trabalhar conosco na Primeira Câmara 
Especial. Eu digo sempre, meu caro Doutor Gerson Maia, que a nossa Câmara não é especial por singela expressão de regulamento ou de 
regimento da Corte; ela é especial por ser composta por pessoas especiais e agora reforçada com a sua chegada, pessoa especialíssima. 
Seja bem-vindo meu amigo e vamos caminhar juntos nessa seara da prestação jurisdicional. Um grande beijo no coração, que Deus o 
ilumine e proteja.

Com o julgamento dos processos constantes da pauta e não havendo observações a respeito da ata, o Presidente, às 09h34, declarou 
encerrada a sessão.

Porto Velho, 18 de agosto de 2022.

Exmo. Des. Gilberto Barbosa
Presidente da 1ª Câmara Especial
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Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
Ata de Julgamento

Sessão 1116

Ata da sessão de julgamento realizada no Plenário II deste Tribunal, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 
Presidência do Excelentíssimo Desembargador Gilberto Barbosa. Presentes os Excelentíssimos Desembargadores Daniel Ribeiro Lagos e 
Glodner Luiz Pauletto. Presente ainda, o Desembargador Roosevelt Queiroz Costa, para o julgamento da Apelação Criminal n. 0005032-
66.2011.8.22.0501 (PJe), em face a suspeição do Gilberto Barbosa.
Procurador de Justiça, Airton Pedro Marin Filho.
Secretária, Valeska Pricyla Barbosa Sousa.
Declarada aberta a sessão às 08h30 o Presidente deu boas vindas a todos e, pela ordem, foram submetidos a julgamento os processos 
constantes da pauta e extrapauta.

PROCESSOS JULGADOS

n. 01 0005032-66.2011.8.22.0501 Apelação Criminal (PJe) 
Origem: 0005032-66.2011.8.22.0501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado/Apelante: João Batista dos Santos
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)
Advogado: Renato Spadoto Righetti (OAB/RO 1198)
Advogado: Israel Ferreira de Oliveira (OAB/RO 7968)
Apelante: José Carlos de Oliveira
Advogado: José Eduvirge Alves Mariano (OAB/RO 324A)
Apelante: José Joaquim dos Santos
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)
Advogado: Israel Ferreira de Oliveira (OAB/RO 7968)
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Júnior (OAB/RO 2622)
Apelante: José Amauri dos Santos
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Advogado: Eduardo Campos Machado (OAB/RS 17973)
Advogado: Hudson Delgado Camurça Lima (OAB/RO 6792)
Apelante: Emerson Lima Santos
Advogado: Cleber Jair Amaral (OAB/RO 2856)
Apelante: Ronilton Rodrigues Reis
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)
Advogada: Ivanir Maria Sumeck (OAB/RO 1687)
Apelante: Deusdete Antônio Alves
Advogado: Hiram Cesar Silveira (OAB/RO 547)
Advogado: João Avelino de Oliveira Júnior (OAB/RO 740)
Apelante: Ellen Ruth Cantanhede Salles Rosa
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)
Apelante: Francisco Leudo Buriti de Sousa
Advogado: Hiram Cesar Silveira (OAB/RO 547)
Advogado: João Avelino de Oliveira Júnior (OAB/RO 740)
Apelante: Francisco Izidro dos Santos
Advogado: Denis Augusto Monteiro Lopes (OAB/RO 2433)
Apelado: Ivan Bezerra da Silva
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Advogado: Hudson Delgado Camurça Lima (OAB/RO 6792)
Apelado: Marcos Oliveira de Matos
Advogado: Marcelo Maldonado Rodrigues (OAB/RO 2080)
Apelado: Antônio Sobrinho de Oliveira
Advogado: Demétrio Laino Justo Filho (OAB/RO 276)
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto (OAB/RO 3766)
Advogado: Francisco Ramon Pereira Barros (OAB/RO 8173)
Apelada: Radilma Araújo dos Santos Ferreira Sarnoski
Advogado: Denis Augusto Monteiro Lopes (OAB/RO 2433)
Apelada: Ivanilde da Silva Laureano
Advogado: Danilo Henrique Alencar Maia (OAB/RO 7707)
Advogado: Lael Ézer da Silva (OAB/RO 630)
Apelada: Ângela Maria Ferreira Xavier de Sousa
Advogado: Danilo Henrique Alencar Maia (OAB/RO 7707)
Advogado: Lael Ézer da Silva (OAB/RO 630)
Advogado: Juacy dos Santos Loura Júnior (OAB/RO 656A)
Advogada: Mônica Patrícia Moraes Barbosa (OAB/RO 5763)
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Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Des. Glodner Luiz Pauletto
Redistribuído por Sorteio em 15/03/2021
Suspeição: Des. Gilberto Barbosa
Decisão: ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE QUADRILHA E REJEITADAS AS DEMAIS 
PRELIMINARES, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO 
BATISTA DOS SANTOS, EMERSON LIMA SANTOS, ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA, DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO 
AOS RECURSOS DE FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS, FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA, DEUSDETE ANTÔNIO ALVES, 
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, RONILTON RODRIGUES REIS, JOSÉ AMAURI DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO, DIVERGINDO 
O DES. ROOSEVELT QUEIROZ, PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DE EMERSON LIMA DOS SANTOS E JOSÉ 
CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, ELLEN RUTH CANTANHEDE SALLES ROSA, JOSÉ AMAURI DOS SANTOS, 
DEUSDETE ANTÔNIO ALVES FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA RONILTON RODRIGUES REIS JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS 
E ACOMPANHA O RELATOR NOS DEMAIS TERMOS, E O DES. GLODNER PAULETTO DIVERGIU EM PARTE DO VOTO DO RELATOR 
E ACOMPANHOU NOS DEMAIS TERMOS.
No julgamento destes autos, a sessão foi presidida pelo Desembargador Daniel Ribeiro Lagos.

n. 02 0806223-78.2022.8.22.0000 Habeas Corpus (PJe)
Origem: 7008753-58.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Paciente: Emerson Santos Cioffi
Impetrante (Advogado): Emerson Santos Cioffi (OAB/RO 10456)
Impetrado: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 08/07/2022
Decisão: ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE
O Advogado Emerson Santos Cioffi (OAB/RO 10456), sustentou oralmente em favor do Paciente.

n. 03 7002518-16.2018.8.22.0003 Apelação (PJe)
Origem: 7002518-16.2018.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Cível
Apelante: Sandro Valério Santos
Advogado: Wudson Siqueira de Andrade (OAB/RO 1658)
Advogado: Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452)
Apelante: Leila Rodrigues Guerra Santos
Advogado: Wudson Siqueira de Andrade (OAB/RO 1658)
Advogado: Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452)
Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaru - JARU/PREVI
Advogada: Priscila de Souza Ribeiro (OAB/RO 6067)
Advogada: Daiane Dias Oliveira (OAB/RO 2156)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 29/03/2022
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE
O Advogado Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452), sustentou oralmente em favor dos Apelantes.

n. 04 0803046-43.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7029120-79.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara Cível
Agravante: Rádio Sociedade Rondônia Ltda - Epp
Advogado: Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 14/04/2021
Decisão: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, À UNANIMIDADE
O Advogado Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452), sustentou oralmente em favor do Agravante.

n. 05 0803726-91.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7014671-64.2021.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Agravante: Andrade Construções Terraplanagem e Pavimentações Ltda
Advogado: Luiz Carlos Barbosa Miranda (OAB/RO 2435)
Agravado: Jeferson Gonçalves Ribeiro
Advogada: Elisângela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9.854)
Agravada: Rosimeire Rodrigues da Silva Vagmacker
Advogada: Elisângela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9.854)
Agravado: J. G. R. R.
Advogada: Elisângela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9.854)
Agravado: A. D. S. V.
Advogada: Elisângela Lopes Soares da Silva (OAB/RO 9.854)
Interessado: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Relator para o Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto
Distribuído em 26/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.
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n. 06 7001598-25.2021.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7001598-25.2021.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Miguel Antônio Paes de Barros Filho
Advogado: Miguel Antônio Paes de Barros Filho (OAB/RO 7046)
Apelado/Apelante: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 03/06/2022
Decisão: DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE MIGUEL ANTÔNIO PAES DE BARROS FILHO E NEGOU-SE PROVIMENTO AO 
RECURSO DO MUNICÍPIO, À UNANIMIDADE.

n. 07 0805042-42.2022.8.22.0000 Habeas Corpus (PJe)
Origem: 7008753-58.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Paciente: José Luiz Tolotti 
Impetrante (Advogado): William Maxsuel de Barros Dias (OAB/RO 10732)
Impetrado: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 07/06/2022
Decisão: ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE.

n. 08 0803576-81.2020.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0002442-66.2013.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Agravante: Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz (OAB/RO 2546)
Advogado: Neirelene da Silva Azevedo (OAB/RO 6119)
Advogado: Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz (OAB/RO 2546)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 27/05/2020
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 09 7009239-06.2017.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7009239-06.2017.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Apelante: Fabiano Santos de Amorim
Advogado: Laurene Lacerda Soares (OAB/MG 187612)
Advogado: Lucelio Lacerda Soares (OAB/RO 9670)
Advogado: Sidnei Sotele (OAB/RO 4192)
Advogado: Tassio Luiz Cardoso Santos (OAB/RO 7988)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado: Município de Cacoal
Procurador: Procurador-Geral do Município de Cacoal
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 15/06/2021
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 10 0803713-92.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7025117-13.2022.8.22.0001 Porto Velho/Vara de Proteção à Infância e Juventude
Agravante: P. A. M. L., representada pela mãe Josiane Matos Lins
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 20/04/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, À UNANIMIDADE.

n. 11 0807667-83.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7006085-22.2018.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Agravante: A. A. F. L.-EPP
Advogado: Estevan Soletti (OAB/RO 3.702)
Agravante: C. J. F. da C.
Advogado: Estevan Soletti (OAB/RO 3.702)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 25/02/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 12 7057045-84.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7057045-84.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Antônio Paixão dos Santos
Advogada: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/RO 2353)
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Advogado: Marcos Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 05/11/2020
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA., E ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA RECONHECER A 
PRESCRIÇÃO (DO FUNDO DE DIREITO), E JULGADO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO 
ART. 487, II, DO CPC, À UNANIMIDADE.

n. 13 7001878-96.2021.8.22.0006 Apelação (PJe)
Origem: 7001878-96.2021.8.22.0006 Presidente Médici/Vara Única
Apelante: Câmara Municipal de Castanheiras
Procurador: Leonardo Falcão Ribeiro (OAB/RO 5408)
Apelado: Município de Castanheiras
Procurador: Daniel de Pádua Cardoso de Freitas (OAB/RO 5824)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 06/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 14 7049456-41.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7049456-41.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Loyola Serviços de Incorporação Eireli
Advogada: Valeria Patricia dos Santos Maia (OAB/RO 8107)
Advogada: Sônia de Souza e Silva (OAB/RO 10227)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 09/12/2020
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 15 7043779-30.2019.8.22.0001 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7043779-30.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Juízo Recorrente: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho
Recorrido: Sindicato dos Profissionais Mototaxistas Motofretes e Motoboys do Estado de Rondônia
Advogado: Jovander Pereira Rosa (OAB/RO 7860)
Recorrido: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 11/02/2020
Decisão: SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.

n. 16 0800966-72.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000897-12.2017.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Gerenice Freitas da Silva
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 10/02/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 17 7002531-04.2021.8.22.0005 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7002531-04.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível
Juízo Recorrente: Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Recorrido: Fábio Luis de Moura
Advogado: Anoar Murad Neto (OAB/RO 9532)
Recorrido: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 09/11/2021
Decisão: SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.

n. 18 0000041-42.2018.8.22.0003 Embargos de Declaração em Apelação Criminal (PJe)
Origem: 0000041-42.2018.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Criminal
Embargante: José Lima da Silva
Advogada: Fernanda Machado Daniel Prenszler (OAB/RO 9227)
Advogado: Maxmiliano Prenszler Costa (OAB/RO 5723)
Embargante: Izaias de Lima da Silva
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Advogado: Danilo Wallace Ferreira Sousa (OAB/RO 6995)
Advogado: Silas Queiroz Júnior (OAB/RO 10086)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Aparecido dos Santos
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB/RO 4791)
Advogada: Ingrid Carminatti (OAB/RO 8220)
Advogado: Sidnei da Silva (OAB/RO 3187)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 01/04/2022
Opostos em 01/04/2022
Impedimento: Des. Roosevelt Queiroz Costa
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 19 7002236-62.2020.8.22.0017 Apelação (PJe)
Origem: 7002236-62.2020.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste/Vara Única
Apelante: Generi Israel da Silva
Advogada: Tayna Damasceno de Araújo (OAB/RO 6952)
Advogado: Airton Pereira de Araújo (OAB/RO 243)
Apelado: Município de Alta Floresta D’oeste
Procurador: Procurador-Geral do Município de Alta Floresta do Oeste
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 13/04/2022
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 20 7000693-52.2019.8.22.0019 Apelação (PJe)
Origem: 7000693-52.2019.8.22.0019 Machadinho do Oeste/1ª Vara
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: Tereza Alves
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 12/07/2022
Decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 21 7023577-95.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7023577-95.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Sociedade Eunice Weaver de Rondônia
Advogado: Irlan Rogério Erasmo da Silva (OAB/RO 1683)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Sérgio Olímpio Ivo Albuquerque
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 11/01/2022
Decisão: JULGOU-SE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, À UNANIMIDADE.

n. 22 7003189-74.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7003189-74.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Daiana Iria Silva
Advogada: Francilene de Oliveira Garcia (OAB/RO 10445)
Advogada: Sâmia Gabriela Nunes Rocha (OAB/RO 7064)
Apelante: D. S. D. M.
Advogada: Francilene de Oliveira Garcia (OAB/RO 10445)
Advogada: Sâmia Gabriela Nunes Rocha (OAB/RO 7064)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 16/03/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 23 7010584-42.2019.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7010584-42.2019.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível
Apelante: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Apelado: Arnaldo Calheira da Silva
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: J. S. C. K.
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 05/05/2022
Decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
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n. 24 7028402-19.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7028402-19.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Gedimar da Silva Tiago
Advogada: Sarah de Paula Silva (OAB/RO 8980)
Advogado: Pedro Henrique Avelar Cantanhede (OAB/RO 9146)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 06/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 25 7005508-15.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7005508-15.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Wesley Rubio Passos
Advogado: Paulino Palmério Queiroz Filho (OAB/RO 3944)
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 28/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 26 7001290-47.2021.8.22.0020 Apelação (PJe)
Origem: 7001290-47.2021.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste/Vara Única
Apelante: Antoninho Neckel
Advogada: Lígia Verônica Marmitt Guedes (OAB/RO 4195)
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN/RO
Procurador: Procurador do DETRAN/RO
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 27/06/2022
Decisão: NÃO CONHECIDO DO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 27 7000098-79.2021.8.22.0020 Apelação (PJe)
Origem: 7000098-79.2021.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste/Vara Única
Apelante: Márcia Pereira
Advogado: Gabriel Feltz (OAB/RO 5656)
Apelado: Município de Nova Brasilândia D’oeste
Procurador: Procurador-Geral do Município de Nova Brasilândia do Oeste
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 31/03/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 28 7004295-81.2019.8.22.0009 Apelação (PJe)
Origem: 7004295-81.2019.8.22.0009 Pimenta Bueno/2ª Vara Cível
Apelante: Roberto Cláudio Correia
Advogado: Paulo Timóteo Batista (OAB/RO 2437)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 31/03/2022
Decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 29 0801148-58.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000051-13.2022.822.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Agravante: Oi S/A.
Advogada: Adriana Astuto Pereira (OAB/RJ 80.696)
Advogado: Eladio Bruno Lobato Teixeira (OAB/PA 014123)
Advogado: Pedro Acioli Werner (OAB/RJ 166030)
Agravado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal – SAAE
Procurador: Procurador do SAAE
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 15/02/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 30 0804354-80.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 1000394-76.2015.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Companhia de Bebidas Das Américas - AMBEV
Advogado: Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara (OAB/RJ 112310)



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

198DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 10/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 31 0801139-96.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7013334-46.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Agravante: Patrícia Rafaela Gonçalves Rezende
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Day Hospital Center Clínica
Agravado: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 15/02/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 32 7002904-44.2021.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7002904-44.2021.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Cível
Apelante: José Correa de Campos
Advogado: Brian Griehl (OAB/RO 261)
Advogada: Rejane Corrêa Griehl (OAB/RO 4095)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 22/07/2022
Decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 33 7003211-66.2019.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7003211-66.2019.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Apelante: Manoel Marcos Paulo
Advogada: Danielli Vitória Sabadini (OAB/RO 10128)
Advogado: José Carlos Sabadini Júnior (OAB/RO 8698)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 20/07/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 34 7005109-46.2021.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7005109-46.2021.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Cível
Apelante: José Borges Fernandes
Advogado: Brian Griehl (OAB/RO 261)
Advogada: Rejane Corrêa Griehl (OAB/RO 4095)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 27/06/2022
Decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 35 7017829-19.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7017829-19.2019.8.22.0001 Porto Velho/5ª Vara Cível
Apelante/Apelado: José Osenir Ferreira Gama
Advogada: Lidiany Fabiula Moreira Marques (OAB/RO 6505)
Advogada: Márcia Yumi Mitsutake (OAB/RO 7835)
Advogado: Felipe Goes Gomes de Aguiar (OAB/RO 4494)
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 23/06/2021
Decisão: DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ OSENIR FERREIRA GAMA E JULGOU-SE PREJUDICADO O RECURSO O 
INSS, À UNANIMIDADE.

n. 36 7000305-48.2020.8.22.0009 Apelação (PJe)
Origem: 7000305-48.2020.8.22.0009 Pimenta Bueno/2ª Vara Cível
Apelante: Fabiano Neimeg
Advogada: Érica Aparecida de Sousa (OAB/RO 9911)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
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Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 22/07/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 37 7013943-41.2021.8.22.0001 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7013943-41.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Juízo Recorrente: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho
Recorrido: Ricardo Dias Spencer Netto
Advogado: Antônio Juarez Bezerra Maia (OAB/RO 8309)
Advogado: Orlando Mendes Pimenta (OAB/RO 9111)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Recorrido: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON
Procurador: Procurador do IPERON
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 06/07/2022
Decisão: SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.

n. 38 0803605-63.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7007972-75.2017.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador do INSS
Agravado: Carlos Gonçalves Possas
Advogada: Cleonice Aparecida Rufato Grabner (OAB/RO 229)
Advogada: Francine Sossai Basilio (OAB/RO 7554)
Advogado: Charlton Daily Grabner (OAB/RO 228)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 19/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 39 7002121-52.2021.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7002121-52.2021.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Laticínios Dany Ltda - Me
Advogado: Luiz Antônio Previatti (OAB/RO 213)
Advogada: Sandra Regina da Costa (OAB/RO 7926)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 31/01/2022
DECISÃO: ACOLHIDA EM PARTE DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO, E REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA SUMÁRIA DA 
DEMANDA. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 40 7008555-60.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7008555-60.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Girafa Comércio Eletrônico Ltda
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 13/04/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 41 7050457-27.2020.8.22.0001 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7050457-27.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Juízo Recorrente: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho
Recorrido: Mobly Comércio Varejista Ltda
Advogado: Felipe Wagner de Lima Dias (OAB/SP 328169)
Advogado: Samir Farhat (OAB/SP 302943)
Advogado: Luan Moreira (OAB/SP 391100)
Advogado: Matheus Mello Medeiros Avilla (OAB/SP 444618)
Recorrido: Mobly Comércio Varejista Ltda
Advogado: Felipe Wagner de Lima Dias (OAB/SP 328169)
Advogado: Samir Farhat (OAB/SP 302943)
Advogado: Luan Moreira (OAB/SP 391100)
Advogado: Matheus Mello Medeiros Avilla (OAB/SP 444618)
Recorrido: Mobly Comércio Varejista Ltda
Advogado: Felipe Wagner de Lima Dias (OAB/SP 328169)
Advogado: Samir Farhat (OAB/SP 302943)
Advogado: Luan Moreira (OAB/SP 391100)
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Advogado: Matheus Mello Medeiros Avilla (OAB/SP 444618)
Recorrido: Mobly Comércio Varejista Ltda
Advogado: Felipe Wagner de Lima Dias (OAB/SP 328169)
Advogado: Samir Farhat (OAB/SP 302943)
Advogado: Luan Moreira (OAB/SP 391100)
Advogado: Matheus Mello Medeiros Avilla (OAB/SP 444618)
Recorrido: Mobly Comércio Varejista Ltda
Advogado: Felipe Wagner de Lima Dias (OAB/SP 328169)
Advogado: Samir Farhat (OAB/SP 302943)
Advogado: Luan Moreira (OAB/SP 391100)
Advogado: Matheus Mello Medeiros Avilla (OAB/SP 444618)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 09/02/2022
Decisão: REMESSA NÃO CONHECIDA, À UNANIMIDADE.

n. 42 7008035-03.2021.8.22.0001 Agravo e Apelação (PJe) 
Origem: 7008035-03.2021.822.0001 Porto Velho/ 2ª Vara da Fazenda Pública
Apelante/Agravado: Amaro Ltda
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Apelado/Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 11/01/2022
Interposto em 22/03/2022
Decisão: JULGOU-SE PREJUDICADO O AGRAVO E DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 43 7002646-92.2021.8.22.0015 Apelação (PJe)
Origem: 7002646-92.2021.8.22.0015 Guajará-Mirim/2ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Luiz Carlos Rodrigues da Silva
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 24/06/2022
Decisão: REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 44 7006481-15.2021.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7006481-15.2021.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: Indústria Barbosa & Ferraz Ltda
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 29/06/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 45 0802207-81.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7025725-45.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias
Agravante: José Luiz Lenzi
Advogado: Tiago Ramos Pessoa (OAB/RO 10566)
Advogado: Williames Pimentel de Oliveira (OAB/RO 2694)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 16/03/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 46 7010051-97.2021.8.22.0010 Apelação (PJe)
Origem: 7010051-97.2021.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Apelante: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Apelado: São Tomas Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Advogado: Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/GO 17394)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 24/06/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
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n. 47 0803886-19.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 1000001-84.2011.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Agravante: SG Comércio Atacadista de Alimentos Ltda
Advogada: Sabrina Puga (OAB/RO 4.879)
Advogado: Daniel Puga (OAB/GO 21324)
Advogado: Dalmo Jacob do Amaral Júnior (OAB/GO 13905)
Advogado: Gustavo Monteiro Amaral (OAB/MG 85532)
Advogado: Daniel Henrique de Souza Guimarães (OAB/GO 24534)
Advogado: Rodrigo Otavio Skaf de Carvalho (OAB/GO 20064)
Agravado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 27/04/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 48 0804712-45.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7003104-59.2019.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Única
Agravante: Senor Antônio da Silva
Advogada: Delmir Balen (OAB/RO 3.227)
Advogada: Raissa Braga Rondon (OAB/RO 8312)
Agravado: Município de São Miguel do Guaporé
Procurador: Procurador-Geral do Município de São Miguel do Guaporé
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 19/05/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 49 7042427-37.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7042427-37.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: Raimundo Vitor da Silva
Apelado: Raimundo Vitor da Silva Me
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 26/07/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 50 7053937-76.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7053937-76.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: José Sérgio Patrício da Silva
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 28/07/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 51 7043168-77.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7043168-77.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelado: Pantoja & Silva Comércio e Serviços de Perfuração de Poços Artesianos Ltda
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Raimundo Vagner da Silva Pantoja
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 25/07/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 52 0022872-04.2006.8.22.0101 Apelação (PJe)
Origem: 0022872-04.2006.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelada: W. S. Maia Academia de Ginástica
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 25/07/2022
Decisão: NÃO CONHECIDO DO RECURSO, À UNANIMIDADE.

n. 53 0066206-25.2005.8.22.0101 Apelação (PJe)
Origem: 0066206-25.2005.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho
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Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelada: Maria Augusta Raposo Gomes
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 17/07/2019
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 54 7007952-16.2019.822.0014 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7007952-16.2019.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível
Embargante: SINDSUL – Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia
Advogada: Sandra Vitório Dias (OAB/RO 369)
Embargado: Município de Chupinguaia
Procurador: Procurador-Geral do Município de Chupinguaia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 11/05/2022
Decisão: EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 55 7007951-31.2019.8.22.0014 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7007951-31.2019.8.22.0014 Vilhena/4ª Vara Cível
Embargante: SINDSUL - Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia
Advogada: Sandra Vitório Dias (OAB/RO 369)
Embargado: Município de Chupinguaia
Procurador: Procurador-Geral do Município de Chupinguaia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 16/03/2022
Decisão: EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 56 7007374-24.2017.822.0014 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7007374-24.2017.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Embargante: SINDSUL - Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia
Advogada: Sandra Vitório Dias (OAB/RO 369)
Embargado: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Opostos em 24/04/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 57 7009144-16.2016.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7009144-16.2016.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Embargante: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Embargado: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ji-Paraná - SINDSEM
Advogado: Paulo Roberto Meloni Monteiro (OAB/RO 6427)
Advogado: Irvandro Alves da Silva (OAB/RO 5662)
Advogada: Sharleston Cavalcante de Oliveira (OAB/RO 4535)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 04/10/2021
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 58 7057978-57.2019.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7057978-57.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Embargante: Sérgio Antônio Dal Poz de Almeida Garcia
Advogada: Fátima Nágila de Almeida Machado (OAB/RO 3891)
Advogada: Sara Coelho da Silva (OAB/RO 6157)
Advogada: Cristiane da Silva Lima (OAB/RO 1569)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 10/06/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 59 7000054-22.2018.8.22.0002 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7000054-22.2018.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Cível
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargada: Maria Francisca Gomes de Andrade
Advogada: Karynna Hashimoto (OAB/RO 4.664)
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Advogado: Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
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Embargado: Alessandro Gomes de Andrade
Advogada: Karynna Hashimoto (OAB/RO 4.664)
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Advogado: Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
Embargado: Alexandre Gomes de Andrade
Advogada: Karynna Hashimoto (OAB/RO 4.664)
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Advogado: Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
Embargada: Layse Cristina Gomes de Andrade Lima
Advogada: Karynna Hashimoto (OAB/RO 4.664)
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Advogado: Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
Interessado (Parte Passiva): Eder Aparecido Bueno
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 25/04/2022
Decisão: EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 60 7009980-75.2019.8.22.0007 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7009980-75.2019.8.22.0007 Cacoal/1ªvara Cível
Embargante: Glads Mara dos Santos Turati
Advogado: Tony Pablo de Castro Chaves (OAB/RO 2147)
Embargante: Foc. Indústria e Comércio de Farinha de Ossos Calcinados Ltda - Me
Advogado: Tony Pablo de Castro Chaves (OAB/RO 2147)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 16/05/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 61 7018755-29.2021.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7018755-29.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Gisele de Vasconcelos Sary
Advogada: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/RO 2353)
Advogado: Marcos Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
Advogado: George Cremonesi Siqueira Alves (OAB/RO 10308)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 31/05/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 62 7001775-40.2017.8.22.0003 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7001775-40.2017.8.22.0003 Jaru/2ª Vara Cível
Embargante: Município de Jaru
Procurador: Procurador-Geral do Município de Jaru
Embargada: Associação dos Portadores de Deficiência Regional
Advogado: Sidnei da Silva (OAB/RO 3187)
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB/RO 479)
Advogado: Allan Batista Almeida (OAB/RO 6222
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Opostos em 01/02/2022
Impedimento: Des. Roosevelt Queiroz Costa
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 63 0002243-09.2006.822.0101 Embargos de Declaração em Apelação (PJe) 
Origem: 0002243-09.2006.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara Execuções Fiscais e Registros Públicos
Embargante: Francisco Alves Araújo
Advogado: Tyelisson Silva Araújo (OAB/RO 11.768)
Embargado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Apelada: Empresa Brasnorte de Loteamento Ltda – Me
Apelada: Selma Freire Pimenta
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 09/03/2022
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 64 0804481-18.2022.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7009221-92.2020.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Agravante: Rafael Vinícius de Souza Costa
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Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 14/06/2022
Decisão RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 65 0003470-94.2012.822.0013 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 0003470-94.2012.8.22.0013 Cerejeiras/2ª Vara Genérica
Embargante: Gilvania Teresinha dos Santos
Advogado: Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO 3755)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 01/04/2022
Decisão: EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 66 7001477-41.2019.8.22.0015 Embargos de Declaração em Apelação (PJe) 
Origem: 7001477-41.2019.8.22.0015 Guajará-Mirim/2ª Vara Cível
Embargante: Rosa Galarza Queiros de Oliveira
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Embargado: Município de Guajará-Mirim
Procurador: Procurador-Geral do Município de Guajará-Mirim
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Opostos em 04/05/2022
Decisão: EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

n. 67 0807225-20.2021.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento (PJe) 
Origem: 7001013-97.2017.8.22.0011 Alvorada do Oeste/Vara Única
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravada: Euzileia Oliveira Alves
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Interposto em 24/01/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 68 7010060-59.2021.8.22.0010 Agravo em Apelação (PJe)
Origem: 7010060-59.2021.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Agravante: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Agravado: São Tomas Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogado: Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/GO 17394)
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 06/06/2022
Decisão: RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 69 7048959-56.2021.8.22.0001 Agravo em Apelação (PJe)
Origem: 7048959-56.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Karen Kele Souza de Marchi
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 18/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 70 7000363-26.2021.8.22.0006 Agravo em Apelação (PJe)
Origem: 7000363-26.2021.8.22.0006 Presidente Médici/Vara Única
Agravante: Clebson Avelino de Souza
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN/RO
Procurador: Procurador do DETRAN/RO
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 03/05/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

n. 71 7027893-88.2019.8.22.0001 Agravo em Apelação (PJe)
Origem: 7027893-88.2019.8.22.0001 Vilhena/3ª Vara Cível
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Agravante: Antônio Gonçalves Viana
Advogado: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Interposto em 11/07/2022
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

PROCESSOS COM JULGAMENTO SUSPENSO

7001683-87.2021.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7001683-87.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: R. V. E. representado por seu genitor Joelsyone Vicente Evangelista
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 29/03/2022
Decisão: APÓS O VOTO DO RELATOR, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, EM QUE FOI ACOMPANHANDO O DES. GILBERTO 
BARBOSA, DIVERGIU DES. GLODNER PAULETTO. TENDO EM VISTA O ART. 942 DO CPC, DETERMINOU-SE A CONVOCAÇÃO DE 
DOIS DESEMBARGADORES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.

7003601-68.2017.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7003601-68.2017.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Apelante: Nilvane Oliveira de Sousa
Advogado: Cristian Marcel Calonego Sega (OAB/RO 9428)
Advogado: Marcel de Oliveira Amorim (OAB/RO 7009)
Apelante: Reginaldo Correia de Souza
Advogado: Cristian Marcel Calonego Sega (OAB/RO 9428)
Advogado: Marcel de Oliveira Amorim (OAB/RO 7009)
Apelado: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 29/03/2022
Decisão: APÓS O VOTO DO RELATOR, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE DIVERGIRAM O DES. GILBERTO BARBOSA E 
O DES. DANIEL LAGOS. TENDO EM VISTA O ART. 942 DO CPC, DETERMINOU-SE A CONVOCAÇÃO DE DOIS DESEMBARGADORES 
PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.

PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA

0804679-55.2022.8.22.0000 Agravo e Habeas Corpus (PJe)
Origem: 0003015-82.2019.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Paciente/Agravante: Manoel Veríssimo Ferreira Neto
Impetrante (Advogado): Paulo Juliano Roso Teixeira (OAB/RO 11291)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Impetrado: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Interposto em 13/07/2022
Distribuído em 14/06/2022
Decisão: APÓS O VOTO DO RELATOR, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO E DENEGANDO A ORDEM, PEDIU VISTA O DES. 
GILBERTO BARBOSA E O DES. GLODNER PAULETTO AGUARDA. 
O Advogado Paulo Juliano Roso Teixeira (OAB/RO 11291), sustentou oralmente em favor do Paciente/Agravante.

0805358-55.2022.8.22.0000 Habeas Corpus (PJe)
Origem: 0003015-82.2019.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Paciente: V. de A. C.
Impetrante (Advogado): Gustavo Santana do Nascimento (OAB/RO 11.002)
Impetrante (Advogado): Eduardo Mezzomo Crisostomo (OAB/RO 3404)
Impetrante (Advogado): Marcio Henrique da Silva Mezzomo (OAB/RO 5836)
Impetrado: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído em 08/06/2022
Decisão: APÓS O VOTO DO RELATOR, DENEGANDO A ORDEM, PEDIU VISTA O DES. GILBERTO BARBOSA, O DES. GLODNER 
PAULETTO AGUARDA.
O Advogado Gustavo Santana do Nascimento (OAB/RO 11.002), sustentou oralmente em favor do Paciente.
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PROCESSOS ADIADOS

7008303-57.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7008303-57.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Whirlpool S.A
Advogado: Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172548)
Advogado: Flávio Eduardo Silva de Carvalho (OAB/DF 20720)
Apelante: Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda
Advogado: Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172548)
Advogado: Flávio Eduardo Silva de Carvalho (OAB/DF 20720)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 11/11/2021

7043937-17.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7043937-17.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante/Apelado: Pedro Marques Pantoja
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelado/Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GLODNER LUIZ PAULETTO
Distribuído em 01/06/2022

PROCESSOS RETIRADOS

0803162-15.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000202-64.2022.8.22.0011 Alvorada do Oeste/Vara Única
Agravante: Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN/RO
Procurador: Procurador do DETRAN/RO
Agravado: Edmo Silva Júnior
Advogado: Stenio Alves de Oliveira (OAB/RO 10013)
Advogado: Vinícius Turci de Araújo (OAB/RO 9995)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 07/04/2022

0805236-42.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7016148-09.2022.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Agravante: Zee Dog S.A.
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4.365)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Coordenador Geral de Receita Estadual da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 03/06/2022

0805211-29.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7012994-80.2022.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda
Advogado: Luiz Roberto Peroba Barbosa (OAB/SP 130.824)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído em 02/06/2022

Com o julgamento dos processos constantes da pauta e não havendo observações a respeito da ata, o Presidente, às 11h, declarou 
encerrada a sessão.

Porto Velho, 25 de agosto de 2022.

Exmo. Des. Gilberto Barbosa
Presidente da 1ª Câmara Especial
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 2ª CÂMARA ESPECIAL 

2ª Câmara Especial
Ata de Julgamento

Sessão 778

Ata da sessão de julgamento realizada no Plenário II, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. Presidência 
do Excelentíssimo Desembargador Miguel Monico Neto. Presentes os Excelentíssimos Desembargador Roosevelt Queiroz Costa e o 
Desembargador Hiram Souza Marques.
Presente ainda, o Desembargador Glodner Luiz Pauletto, para julgamento dos autos de Apelação n. 7021879-88.2019.8.22.0001, em 
face do impedimento do Desembargador Miguel Monico Neto e Apelação n. 7005919-18.2021.8.22.0003, em face do impedimento do 
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa.
Procurador de Justiça, Alzir Marques Cavalcante Júnior.
Secretária, Belª Karen Carvalho Teixeira.
Declarada aberta a sessão às 08h30 o Presidente deu boas vindas a todos e, pela ordem, foram submetidos a julgamento os processos 
constantes da pauta e extrapauta.

PROCESSOS JULGADOS

n. 01 7021879-88.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7021879-88.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Thiago Marques da Silva Caetano
Advogada: Ingrid Julianne Molino Czelusniak (OAB/RO 7254)
Advogada: Maracélia Lima de Oliveira (OAB/RO 2549)
Advogada: Nayara Simeas Pereira Rodrigues (OAB/RO 1692)
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 24/11/2021
Impedido: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO E, EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
No julgamento destes autos, a sessão foi presidida pelo Desembargador Roosevelt Queiroz Costa.

n. 02 7005919-18.2021.8.22.0003 Apelação (PJe)
Origem: 7005919-18.2021.8.22.0003 Jaru/2ª Vara Cível
Apelante: Erica Morais dos Santos
Advogada: Ana Laura Prates Oliveira Teixeira (OAB/SP 400379)
Apelado: Município de Jaru
Procurador: Procurador-Geral do Município de Jaru
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 29/06/2022
Impedido: Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 03 0804099-25.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7025060-92.2022.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Medical da Amazônia Ltda
Advogada: Vanessa Michele Esber Serrate (OAB/RO 3875)
Advogado: Renato Juliano Serrate de Araújo (OAB/RO 4705)
Advogada: Patrícia Oliveira de Holanda Rocha (OAB/RO 3582)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 02/05/2022
Adiado em 23/08/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 04 7049439-05.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7049439-05.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante/Apelada: Oi S.A.
Advogado: Maurício Santana de Oliveira Torres (OAB/BA 13652)
Advogada: Flávia Neves Nou de Brito (OAB/BA 17065)
Advogado: Germano José Teixeira de Almeida (OAB/BA 34278)
Advogada: Natália Vidal de Santana (OAB/BA 47306)
Advogado: Felipe Sarno Martins dos Santos (OAB/BA 39742)
Apelante/Apelada: Oi S.A.
Advogado: Maurício Santana de Oliveira Torres (OAB/BA 13652)
Advogada: Flávia Neves Nou de Brito (OAB/BA 17065)
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Advogado: Germano José Teixeira de Almeida (OAB/BA 34278)
Advogada: Natália Vidal de Santana (OAB/BA 47306)
Advogado: Felipe Sarno Martins dos Santos (OAB/BA 39742)
Apelado/Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 06/12/2021
Adiado em 23/08/2022
Decisão: “RECURSOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
O Advogado Felipe Sarno Martins dos Santos (OAB/BA 39742), sustentou oralmente em favor da Apelantes/Apeladas: Oi S.A. e Oi S.A.

n. 05 0811369-37.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7013427-55.2020.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Carta Precatórias
Agravante: Posto Penta Comércio Varejista de Combustíveis Ltda
Advogada: Isabella Yolanda Jacob Nogueira (OAB/AM 8800)
Advogado: Antônio Sampaio Nunes (OAB/AM 3912)
Advogada: Luana Assunção Pinheiro (OAB/AM 15716)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 26/11/2021
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 
À UNANIMIDADE.”
A Advogada Luana Assunção Pinheiro (OAB/AM 15716), sustentou oralmente em favor da Agravante Posto Penta Comércio Varejista de 
Combustíveis Ltda.

n. 06 0803647-20.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7037662-23.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: José Joaquim dos Santos
Agravado: Rodrigo Mota de Jesus
Advogada: Ariane Maria Guarido Xavier (OAB/RO 3367)
Advogado: Ricardo Oliveira Junqueira (OAB/RO 4477)
Agravada: Eluane Martins Silva
Agravado: Paulo Werton Joaquim dos Santos
Agravada: Elane de Moraes Cardoso
Agravado: Sharle Dias Figueiredo
Agravado: Jonathan da Silva Lopes
Agravado: Benjamin Mourão da Silva Júnior
Agravado: José Cícero Albuquerque da Silva
Advogado: Herbert Wender Rocha (OAB/RO 3739)
Advogado: Filiph Menezes da Silva (OAB/RO 5035)
Advogado: Marcelo Martini (OAB/RO 10255)
Advogado: Pablo da Silva Souza (OAB/RO 11510)
Agravado: José Pedro Basílio
Agravado: Dari Duarte
Agravado: Alberto de Castro Alves
Agravado: Inaldo Batista Lacerda
Agravado: Hoton Figueira da Mata
Advogado: Cléber Jair Amaral (OAB/RO 2856)
Agravada: Jakeline de Morais Passos
Agravada: Márcia Regina Venâncio
Agravada: Associação Rádio Comunitária Educativa Verde Amazônia – FM
Agravada: Associação Cultural Evolução - Grupo de Teatro Evolução
Agravada: Sociedade Cultural Carnavalesca e Filantrópica Arco-Íris
Agravada: Associação Cultural dos Cavaleiros da Região Norte
Agravada: Lima & Silva Ltda – Me
Advogado: Herbert Wender Rocha (OAB/RO 3739)
Advogado: Filiph Menezes da Silva (OAB/RO 5035)
Advogado: Marcelo Martini (OAB/RO 10255)
Agravada: Dari Duarte Eventos e Sonorização – Epp
Agravada: L. P. Araújo – Me
Agravada: R. G. P. Rede Global de Produções Ltda – Me
Advogada: Ariane Maria Guarido Xavier (OAB/RO 3367)
Advogado: Ricardo Oliveira Junqueira (OAB/RO 4477)
Agravada: Gabi Multsom Ltda - Me
Agravada: Sharle Dias Figueiredo – Me
Agravado: Eules de Souza Pereira
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
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Distribuído em 20/09/2019
Retirado em 09/11/2021
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 07 0802953-80.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7021538-62.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Embargante: Energia Sustentável do Brasil S/A
Advogado: Vinicius Rodrigues Pina (OAB/DF 60732)
Advogado: Tiago Batista Ramos (OAB/RO 7119)
Advogada: Maira Beatris Bravo Ramos (OAB/DF 49648)
Advogado: Alex Jesus Augusto Filho (OAB/SP 314946)
Advogado: Felipe Nóbrega Rocha (OAB/RO 5849)
Advogado: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26966)
Advogado: Daniel Nascimento Gomes (OAB/SP 356650)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Opostos em 03/05/2022
Decisão: “EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 08 0002105-97.2015.8.22.0013 Apelação (PJe)
Origem: 0002105-97.2015.8.22.0013 Cerejeiras/2ª Vara
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado/Apelante: Hemerson Bianor de Arruda
Advogado: Gilvan Rocha Filho (OAB/RO 2650)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 09/03/2020
Retirado em 09/11/2021
Adiado em 23/08/2022
Decisão Parcial: “RECURSO PROVIDO DE HEMERSON BIANOR DE ARRUDA E RECURSO NÃO PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 09 0812256-21.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000003-19.2016.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/Vara Única
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Espólio de Naotoshi Tokimatu
Advogado: Geraldo da Mota Vaz Júnior (OAB/RO 9824)
Agravado: Luciano Yukio Tokimatu 
Advogado: Geraldo da Mota Vaz Júnior (OAB/RO 9824)
Agravada: Karina Mitsuko Yamasaki
Advogado: Geraldo da Mota Vaz Júnior (OAB/RO 9824)
Agravada: Daniele Yoko Tokimatu
Advogado: Geraldo da Mota Vaz Júnior (OAB/RO 9824)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 02/02/2022
Adiado em 16/08/2022
Adiado em 23/08/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 10 0801757-41.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002644-96.2019.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Antônio de Pádua Araújo Junior
Advogado: Manoel Pedro de Carvalho (OAB/AM 4890)
Advogado: Oswaldo Távora Buarque Neto (OAB/AM 5566)
Relator Originário: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Relator p/ Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa
Distribuído em 04/03/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDO O RELATOR.”

n. 11 0003047-23.2015.8.22.0501 Apelação Criminal (PJe)
Origem: 0003047-23.2015.8.22.0501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante: Claudinei dos Santos Monteiro
Advogado: Vilson dos Santos Souza (OAB/RO 4828)
Apelante: Mário Sérgio Leiras Teixeira
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes (OAB/RO 5193)
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
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Apelada: Neidsonia Maria de Fátima Ferreira
Advogada: Monique Cristina de Castro Figueiredo (OAB/RO 7074)
Advogado: Renato da Costa Cavalcante Junior (OAB/RO 2390)
Apelada: Vera Lúcia da Silva
Advogado: Walmir Benarrosh Vieira (OAB/RO 1500)
Apelada: Hellen Virgínia da Silva Alves
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelada: Joedina Dourado e Silva
Defensor: Defensor Público do Estado de Rondônia
Apelada: Denise Megumi Yamano
Advogada: Juliana Vieira Kogiso (OAB/RO 1395)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 05/05/2022
Decisão: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEU-
SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DE CLAUDINEI DOS SANTOS MONTEIRO E MÁRIO SÉRGIO LEIRAS TEIXEIRA, NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 12 0801624-96.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7075790-44.2021.8.22.0001 Porto Velho/Vara de Proteção à Infância e Juventude
Agravante: H. H. B. F.
Defensor Público: Defensor-Público Geral do Estado de Rondônia
Agravante: Francisca Daniele Muniz Bittencourt
Defensor Público: Defensor-Público Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 25/02/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 13 7002698-06.2021.8.22.0010 Apelação (PJe)
Origem: 7002698-06.2021.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 23/05/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 14 0805859-09.2022.8.22.0000 Agravo e Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7006912-30.2022.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 22/06/2022
Interposto em 14/07/2022
Decisão: “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”

n. 15 7008466-37.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7008466-37.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Hosp - Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Advogado: Raphael Assumpção (OAB/SP 362398)
Advogado: Daniel Rodrigues Camin Matos (OAB/SP 305562)
Advogada: Aline Briamonte da Silveira (OAB/SP 281653)
Advogado: Rogério Isidro da Silva (OAB/SP 255253)
Advogado: Felipe Costa Ferreira (OAB/SP 402665)
Apelante: Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda
Advogado: Raphael Assumpção (OAB/SP 362398)
Advogado: Daniel Rodrigues Camin Matos (OAB/SP 305562)
Advogada: Aline Briamonte da Silveira (OAB/SP 281653)
Advogado: Rogério Isidro da Silva (OAB/SP 255253)
Advogado: Felipe Costa Ferreira (OAB/SP 402665)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 13/04/2022
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 
À UNANIMIDADE.”
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n. 16 7002568-35.2020.8.22.0015 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7002568-35.2020.8.22.0015 Guajará-Mirim/2ª Vara Cível
Juízo Recorrente: Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guajará-Mirim
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 26/01/2022
Decisão: “SENTENÇA CONFIRMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 17 0803663-66.2022.8.22.0000 Dissídio Coletivo de Greve (PJe)
Requerente: Município de Guajará-Mirim
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Requerido: Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia - SINTERO
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 19/04/2022
Decisão: “JULGADO PROCEDENTE O DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 18 0810458-25.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7011193-82.2020.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Opostos em 31/05/2022
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 19 0809403-39.2021.8.22.0000 Agravo e Agravo de Instrumento (PJe) 
Origem: 0022112-88.2011.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis
Agravante: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado: Emir Nunes de Oliveira Neto (OAB/RJ 94205)
Advogado: Felipe Bernardelli de Azevedo Marinho (OAB/RJ 169941)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 22/09/2021
Interposto em 20/01/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 20 0809319-72.2020.8.22.0000 Agravo e Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7003503-30.2019.8.22.0009 Pimenta Bueno/1ª Vara Cível
Agravante: Sebastião Douglas Sorge Xavier
Advogado: Leandro Martinho Leite (OAB/SP 174082)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 25/11/2020
Interposto em 26/01/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 21 0800524-09.2022.8.22.0000 Agravo e Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0011016-32.2014.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível
Agravante: José Manuel Ramos Fernandes
Advogada: Carla Falcão Santoro (OAB/RO 616)
Advogada: Priscila Sagrado Uchida (OAB/RO 5255)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 28/11/2022
Interposto em 12/04/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 22 0800794-33.2022.8.22.0000 Agravo e Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7047302-84.2018.822.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Agravante: Josemar Esteves de Souza
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Advogado: Antônio de Castro Alves Junior (OAB/RO 2811)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 08/02/2022
Interposto em 01/04/2022
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU-SE PREJUDICADO O 
AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 23 7001242-09.2021.8.22.0014 Apelação (PJe) 
Origem: 7001242-09.2021.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível
Apelante: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Apelado: Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia - SINDSUL
Advogada: Sandra Vitório Dias (OAB/RO 369)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 06/05/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 24 7047590-61.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7047590-61.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante/Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado/Apelante: Paulo Fernando Sturmer
Advogada: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/RO 2353)
Advogado: Marcos Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 09/02/2022
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E ACOLHIDA A PRELIMINAR DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO À 
PROGRESSÃO VERTICAL. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO FERNANDO STURMER E DEU-SE 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 25 7050509-23.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7050509-23.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante/Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado/Apelante: José Carvalho Rosa
Advogada: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/RO 2353)
Advogado: Marcos Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 09/02/2022
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E ACOLHIDA A PRELIMINAR DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO À 
PROGRESSÃO VERTICAL. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ CARVALHO ROSA E DEU-SE PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 26 7025503-77.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7025503-77.2021.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: Glória Regina de Abreu
Advogado: Marcos Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
Advogada: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/RO 2353)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 18/04/2022
Decisão: “ACOLHIDA A PRELIMINAR DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO À PROGRESSÃO VERTICAL E REJEITADA A PRELIMINAR 
DE PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 27 0803125-85.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7001573-66.2022.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Agravante: Andaluz Consultoria de Valores Mobiliários Ltda
Advogado: Elias Charamba de Souza Júnior (OAB/PE 41064)
Agravado: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Agravado: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura
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Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 07/04/2022
Decisão: “RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 28 7004958-90.2020.8.22.0010 Apelação (PJe)
Origem: 7004958-90.2020.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Apelante: Município de Rolim de Moura
Procurador: Procurador-Geral do Município de Rolim de Moura
Apelada: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD
Advogado: José Maria Alves Leite (OAB/RO 7691)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 14/02/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 29 7016075-42.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7016075-42.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Fabrício Alves da Silva
Advogado: Rodrigo Luciano Alves Nestor (OAB/RO 1644)
Advogado: Júlio Cesar Borges da Silva (OAB/RO 8560)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 28/01/2022
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 30 0802281-38.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002887-74.2018.8.22.0014 Vilhena/4ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravada: Reciclar Indústria e Comércio Ltda - Epp
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 18/03/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 31 0803492-12.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7017917-52.2022.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Agravante: E. I. Rosa Eireli - Epp
Advogada: Raira Vlaxio Azevedo (OAB/RO 7994)
Advogado: Ian Barros Mollmann (OAB/RO 6894)
Advogado: Jamisson de Araújo Conceição (OAB/RO 10497)
Agravado: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 18/04/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 32 7016148-11.2019.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7016148-11.2019.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Cível
Apelante: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Luiz Felipe Lins da Silva (OAB/SP 164563)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Apelado: Município de Ariquemes
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ariquemes
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 16/03/2022
Decisão: “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 33 0801264-64.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7029711-12.2018.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Agravante: Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN/RO
Procurador: Procurador-Geral do DETRAN/RO
Agravada: Maria Aparecida Izidoro dos Santos
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Advogado: Moacir Requi (OAB/RO 2355)
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 24/02/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 34 0803691-34.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7009670-12.2018.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: João Monteiro Lobato
Advogado: Geneci Alves Apolinário (OAB/RO 1007)
Agravada: Gleiciane Moreira Carlos
Advogado: Geneci Alves Apolinário (OAB/RO 1007)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 26/04/2022
Decisão: “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 35 7000083-58.2021.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7000083-58.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Apelante: Município de Ji-Paraná
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ji-Paraná
Apelado: José de Jesus Ahumada Molina
Advogada: Karina Dallavalle Merten (OAB/RO 6353)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 24/11/2021
Retirado em 01/02/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 36 0800209-78.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7004058-49.2016.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Agravante: Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DER/RO
Procurador: Procurador-Geral do DER/RO
Agravado: Leidio Pereira Goveia
Advogada: Cleonice da Silva Lacheski (OAB/RO 4703)
Advogado: Daniel Moreira Braga (OAB/RO 5675)
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 25/01/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 37 0800864-50.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7064276-94.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Agravante: Francisco Carlos Gomes da Silva
Advogado: Sérgio Marcelo Freitas (OAB/RO 9667)
Advogado: Otávio Augusto Landim (OAB/RO 9548)
Advogado: Patrick de Souza Corrêa (OAB/RO 9121)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 08/02/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 38 7002698-27.2021.8.22.0003 Remessa Necessária (PJe)
Origem: 7002698-27.2021.8.22.0003 Comarca de Jaru/1ª Vara Cível
Juízo Recorrente: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru
Recorrido: Município de Jaru
Procurador: Procurador-Geral do Município de Jaru
Recorrida: Marlene de Queiroz Silva
Advogado: Hamilton Junior Constantino Andrade Trondoli (OAB/RO 6856)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 10/06/2022
Decisão: “SENTENÇA CONFIRMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 39 0811496-72.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7003926-19.2021.8.22.0009 Pimenta Bueno/2ª Vara Cível
Agravante: M.S. de Oliveira Eireli - Me
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Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Agravado: Município de Pimenta Bueno
Procurador: Procurador-Geral do Município de Pimenta Bueno
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 29/11/2021
Decisão: “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 40 0811499-27.2021.8.22.0000 Mandado de Segurança (PJe)
Impetrante: Wanessa de Oliveira Nogueira
Advogada: Ivonete Cordeiro Teramoto (OAB/RO 2964)
Impetrado: Secretário Estadual de Educação do Estado de Rondônia
Impetrado: Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 30/11/2021
Decisão: “SEGURANÇA CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 41 0800931-83.2020.8.22.0000 Mandado de Segurança (PJe)
Impetrante: Coimbra Importação e Exportação Ltda
Advogada: Sabrina Puga (OAB/RO 4879)
Impetrado: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 19/02/2020
Decisão: “SEGURANÇA CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 42 7017135-79.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7017135-79.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara Cível
Apelante: Tiago Emílio Duenhas Costa
Advogada: Caroline Franca Ferreira Batista (OAB/RO 2713)
Advogada: Naylin Nicolle Paixão Nunes (OAB/RO 9228)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 05/05/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 43 7006882-27.2020.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7006882-27.2020.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Apelada/Apelante: Regina Damas da Costa Bittar Borges
Advogado: Anderson Macohin (OAB/SC 23056)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 07/03/2022
Decisão: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E DEU-SE PROVIMENTO 
AO RECURSO DE REGINA DAMAS DA COSTA BITTAR BORGES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 44 7011472-40.2021.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7011472-40.2021.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Apelante: Adilson Leite da Silva
Advogado: Hudson da Costa Pereira (OAB/RO 6084)
Advogado: Flademir Raimundo de Carvalho Avelino (OAB/RO 2245)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 27/04/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 45 7000249-26.2022.8.22.0015 Apelação (PJe)
Origem: 7000249-26.2022.8.22.0015 Guajará-Mirim/2ª Vara Cível
Apelante: Raylan Ramos Dos Santos
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Advogado: Welison Nunes da Silva (OAB/PR 58395)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 15/07/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 46 7004165-47.2021.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7004165-47.2021.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelada: Growth Supplements - Produtos Alimentícios Eireli
Advogada: Cynthia Burich (OAB/SC 40756)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 09/02/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 47 7018424-18.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7018424-18.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Fazenda Pública
Apelante: Perto S. A. Periféricos para Automação
Advogado: Júlio Cesar Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 26/08/2019
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 48 0803772-80.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0011244-68.2013.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravada: Distriagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
Defensor Público: Defensor-Público Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Vanderlino Martins de Araújo Filho
Defensor Público: Defensor-Público Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 22/04/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 49 0802421-72.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0004723-90.2011.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravado: Luís Carlos Venceslau
Defensor Público: Defensor-Público Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 08/04/2022
Decisão: “JULGADO PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 50 7004903-17.2021.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7004903-17.2021.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Apelante: Distribuidora de Alimentos Amazon Ltda - Me
Defensor Público: Defensor-Público Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 16/03/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 51 0811044-62.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0004824-30.2011.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis
Agravante: Renato Antônio de Souza Lima
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
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Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 17/11/2021
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 52 0804024-83.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7004416-28.2022.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Agravante: Diane Copercini
Advogada: Dinair Aparecida da Silva (OAB/RO 6736)
Agravado: Município de Ariquemes
Procurador: Procurador-Geral do Município de Ariquemes
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 29/04/2022
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 53 0810013-07.2021.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7004238-50.2016.8.22.0015 Guajará-Mirim/2ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Agravada: Comércio Importação e Exportação Bolívia Ltda - Me
Advogado: Hélio Fernandes Moreno (OAB/RO 227)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 11/10/2021
Decisão: “RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 54 0804483-85.2022.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7018429-35.2022.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Agravante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Agravada: Naria Núbia da Silva Pereira 
Defensor Público: Defensor-Público Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído em 12/05/2022
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 55 0808420-40.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7010278-17.2017.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Embargante: Vera Lúcia Silva de Assunção
Advogado: Kleber Wagner Barros de Oliveira (OAB/RO 6127)
Advogado: Eber Antônio Davila Panduro (OAB/RO 5828)
Embargante: André Lúcio da Silva de Assunção
Advogado: Kleber Wagner Barros de Oliveira (OAB/RO 6127)
Advogado: Eber Antônio Davila Panduro (OAB/RO 5828)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Opostos em 25/06/2022
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 56 7018078-33.2020.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7018078-33.2020.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Embargante: Dallarmi & Oliveira Produtos Agrícolas Ltda
Advogado: José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529)
Advogada: Maria Victória Vieira Prioto Pinheiro (OAB/RO 10992)
Advogada: Valéria Maria Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528)
Embargado: Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN/RO
Procurador: Procurador-Geral do DETRAN/RO
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Opostos em 18/05/2021
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 57 7001737-44.2016.8.22.0009 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7001737-44.2016.8.22.0009 Pimenta Bueno/1ª Vara Cível
Embargante: SEC Engenharia e Construtora Ltda – Epp
Advogado: Denyvaldo dos Santos Pais Júnior (OAB/RO 7655)
Advogada: Daniele Pontes Almeida (OAB/RO 2567)
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Advogado: José Ângelo de Almeida (OAB/RO 309)
Embargado: Município de Pimenta Bueno
Procurador: Procurador do Município de Pimenta Bueno
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Opostos em 26/01/2022
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 58 0807042-49.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7012799-08.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Embargante: José de Almeida Júnior
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Opostos em 28/06/2022
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 59 7000621-79.2016.8.22.0016 Embargos de Declaração em Apelação (PJe) 
Origem: 7000621-79.2016.8.22.0016 Costa Marques/Vara Única
Embargante: Pedro Alves Alvarenga
Advogado: José Neves Bandeira (OAB/RO 182)
Embargado: Município de Costa Marques
Procurador: Procurador-Geral do Município de Costa Marques
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Opostos em 22/06/2021
Decisão: “EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 60 0810878-30.2021.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7008988-35.2019.822.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Embargante: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Opostos em 30/06/2022
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 61 7035039-20.2018.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7035039-20.2018.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Embargada: Martvan - Transportes, Fretamentos e Locações Ltda - Me
Advogado: Fábio Stecca Cioni (OAB/PR 37163)
Advogado: Leandro Depieri (OAB/PR 40456)
Advogada: Elen Caroline Jamarchi (OAB/PR 80301)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Opostos em 24/11/2021
Decisão: “EMBARGOS PROVIDOS E RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”

PROCESSOS SUSPENSOS

7009204-83.2021.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7009204-83.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Apelante: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: S. H. D. O. S.
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 02/06/2022
Decisão Parcial: “APÓS O VOTO DO RELATOR REJEITANDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, 
DIVERGIU O DES. MIGUEL MONICO NETO PARA ACOLHER A PRELIMINAR, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. HIRAM 
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SOUZA MARQUES. TENDO EM VISTA O ART. 942 DO CPC, DETERMINOU-SE A CONVOCAÇÃO DE DOIS DESEMBARGADORES 
PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.”

7007221-49.2021.8.22.0014 Apelação (PJe)
Origem: 7007221-49.2021.8.22.0014 Vilhena/2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Apelante: Município de Vilhena
Procurador: Procurador-Geral do Município de Vilhena
Apelado: S. V. D. S. O.
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 31/05/2022
Decisão Parcial: “APÓS O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, DIVERGIU O DES. MIGUEL MONICO NETO 
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. HIRAM SOUZA MARQUES. TENDO EM VISTA O ART. 942 DO CPC, DETERMINOU-SE A 
CONVOCAÇÃO DE DOIS DESEMBARGADORES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.”

PROCESSOS ADIADOS

7060767-34.2016.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7060767-34.2016.8.22.0001 Porto Velho/10ª Vara Cível
Apelante: Gelson Ferreira Bento
Advogado: Flávio Henrique Teixeira Orlando (OAB/RO 2003)
Advogado: Ivi Pereira Almeida (OAB/RO 8448)
Advogada: Larissa Goes Teixeira Orlando (OAB/RO 10751)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Procurador-Geral do INSS
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 28/01/2022

7000790-76.2019.8.22.0011 Apelação (PJe)
Origem: 7000790-76.2019.8.22.0011 Alvorada do Oeste/Vara Única
Apelante: Instituto de Previdência Social Dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada do Oeste - IMPRES
Advogada: Camila Batista Felici (OAB/RO 4844)
Apelada: Maria Aparecida Dos Santos Pereira
Advogada: Thaty Rauani Pagel Arcanjo (OAB/RO 10962)
Advogado: Vinicius Alexandre Silva (OAB/RO 8694)
Advogada: Luzinete Pagel (OAB/RO 4843)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 24/03/2022

PROCESSOS RETIRADOS

7002411-15.2018.8.22.0021 Apelação (PJe)
Origem: 7002411-15.2018.8.22.0021 Buritis/1ª Vara Genérica
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 10/01/2022

7007300-04.2020.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7007300-04.2020.8.22.0001 Porto Velho/4ª Vara de Família
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Apelado: Nelson Schweidson Bichler
Apelada: Patrícia Regina Bayão Bichler
Advogado: Samuel dos Santos Júnior (OAB/RO 1238)
Apelada: Cláudia Bayão Bichler
Advogado: Samuel dos Santos Júnior (OAB/RO 1238)
Apelada: Paula Bayão Bichler
Advogado: Samuel dos Santos Júnior (OAB/RO 1238)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 11/05/2021
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7025472-28.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 77025472-28.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Apelante: E. J. Construtora Ltda - Me
Advogado: Gustavo Gerola Marsola (OAB/RO 4164)
Advogado: Adair Marzola (OAB/RO 3026)
Advogado: José Manoel Alberto Matias Pires (OAB/RO 3718)
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DER/RO
Procurador: Procurador-Geral do DER/RO
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 10/11/2021
Retirado em 26/07/2022

7025297-34.2019.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7025297-34.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda Pública
Apelante/Apelada: E. J. Construtora Ltda - Me
Advogado: Gustavo Gerola Marsola (OAB/RO 4164)
Advogado: Adair Marzola (OAB/RO 3026)
Advogado: José Manoel Alberto Matias Pires (OAB/RO 3718)
Advogada: Érica Caroline Ferreira Vairich (OAB/RO 3893)
Apelado/Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de Rondônia - DER/RO
Procurador: Procurador-Geral do DER/RO
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 10/06/2020
Retirado em 25/01/2022

Nada mais havendo, às 10h05min, o Presidente declarou encerrada a sessão.

Porto Velho, 30 de agosto de 2022.

Exmo. Des. Miguel Monico Neto
Presidente da 2ª Câmara Especial

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS 

Câmaras Especiais Reunidas
Ata de Julgamento

Sessão 195 (Videoconferência)

Ata da sessão extraordinária de julgamento realizada no Plenário Virtual, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 
Presidência do Excelentíssimo Desembargador Miguel Monico Neto. Presentes os Excelentíssimos Desembargador Roosevelt Queiroz 
Costa, Desembargador Daniel Lagos, Desembargador Hiram Souza Marques e o Desembargador Glodner Luiz Pauletto.
Secretária, Belª Valeska Pricyla Barbosa Sousa.
Declarada aberta a sessão às 10h30 o Presidente deu boas vindas a todos e, pela ordem, foram submetidos a julgamento os processos 
constantes da pauta e extrapauta.

PROCESSOS JULGADOS

n. 01 0800940-11.2021.8.22.0000 Incidente de Assunção de Competência (PJe)
Origem: 7003049-74.2019.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Recorrente: Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda - EUCATUR
Advogado: Rui Alves Pereira (OAB/RO 5354)
Advogado: Eduardo Rodrigo Colombo (OAB/RO 9351)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído em 18/03/2021
Decisão: “INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

Nada mais havendo, às 11h, o Presidente declarou encerrada a sessão.

Porto Velho, 30 de agosto de 2022.

Exmo. Des. Miguel Monico Neto
Presidente das Câmaras Especiais Reunidas
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TERCEIRA ENTRÂNCIA

COMARCA DE PORTO VELHO

TURMA RECURsAL 

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7042321-07.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 18:17:48
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: LUCIA DA SILVA GUARATE
Advogado do(a) RECORRENTE: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO - RO1605-A
Polo Passivo: BANCO PAN S.A
Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, parcelas, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável/Industrial Card, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em 
dobro dos valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco recorrido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato colacionado em sede de contestação, está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência 
de informação adequada.
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Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo inalterados os termos da 
sentença de improcedência.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o valor da causa, nos termos 
da Lei 9.099/95, com as ressalvas da justiça gratuita concedida. 
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7062138-57.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 25/03/2022 17:40:48
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320-A
Polo Passivo: CLAUDEMIR FRANCA LIMA
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - MT23793-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal. 
Em síntese, trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial da requerente e 
declarou inexistente o débito, bem como condenou ao pagamento de indenização a requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
a título de danos morais.
A lide retrata a existência de relação de consumo entre as partes, de forma que deve ser resolvida sob a ótica do CDC. Todavia, a 
inversão do ônus da prova é um privilégio processual concedido ao consumidor diante da sua hipossuficiência e não deve ser invocada 
de forma fraudulenta e predatória. 
Destaca-se que foram identificadas inúmeras ações em andamento com objeto idêntico – declaração de inexistência de débito – 
cadastrados pelo mesmo patrono.
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É certo que este juízo tem entendido que provas exclusivamente calcadas em telas sistêmicas são insuficientes para a comprovação 
do direito alegado. Entretanto, quando acompanhadas de outros elementos e na fragilidade do argumento frágil e genérico apontado na 
inicial, devem ser consideradas para a decisão judicial.
Os princípios informadores do Juizado devem prestigiar a simplicidade e favorecer a defesa do consumidor. No entanto, não se pode abrir 
mão da segurança jurídica e do ônus de o consumidor provar o que alega. 
Assim, em que pese a ausência de termo de contrato subscrito pela parte autora, não se deve ignorar que há abundantes elementos 
de prova que demonstram a efetiva contratação e corroboram as telas sistêmicas apresentadas, especialmente em razão de a linha ter 
permanecido ativa entre 23/01/2017 e 26/07/2017, inclusive com o pagamento de faturas, bem como o endereço cadastrado ser o mesmo 
indicado na petição inicial.
Ademais, a autora não comprova a ausência de relação com o endereço da instalação, lado outro, a recorrente trouxe evidências do 
cadastro do mesmo endereço em nome da recorrida na petição inicial.
Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela requerida para JULGAR IMPROCEDENTES os 
pedidos iniciais. 
Sem custas e honorários para a recorrente/requerente, uma vez que o deslinde do feito não se subsume à hipótese prevista no artigo 55 
da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA
CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO INEXISTENTE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA 
REFORMADA.
– É ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito, consoante determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O 
consumidor deve se mostrar minimamente diligente naquilo que estava ao seu alcance probatório.
- A ausência do contrato, por si só, não é suficiente para declarar a inexistência da dívida. A análise deve ser feita em conjunto com outros 
elementos de prova, especialmente quando há indícios de fraude processual e/ou advocacia predatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7026812-36.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 09:34:06
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
Polo Passivo: LUIZ HENRIQUE SCARMUCIN FERNANDES
Advogado do(a) RECORRIDO: ROD DANIEL GOMES SUSSUARANA DO NASCIMENTO - RO8498-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal. 
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se 
faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão.
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 
parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”. 
Para melhor compreensão dos pares, colaciono a sentença proferida pelo Juízo de origem:
SENTENÇA
A parte autora narra que ficou 14 dias sem o fornecimento de energia elétrica, por culpa da requerida que demorou a trocar a titularidade 
da Unidade Consumidora nº 20.191.2310-8. Requer indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
A ré sustenta que o “corte” ocorreu por inadimplência. Requer a improcedência do pedido inicial e a condenação do autor ao pagamento 
de faturas em aberto. 
Em análise aos fatos narrados e documentos apresentados, verifica-se que pedido inicial é procedente em parte. 
A tese de defesa não merece prosperar, pois, se a Unidade Consumidora não estava em nome do autor, não teria como existir débitos 
em seu desfavor.
A requerida não apresentou sequer as faturas dos mencionados débitos. 
O contexto do feito indica que houve de fato atraso injustificado para ligação da energia elétrica conforme contratado pela parte autora. 
Não se trata de um mero aborrecimento sem maiores consequências, mas sim de sofrimento real e perfeitamente identificável diante da 
natureza das coisas, pois se trata de serviço essencial. 
Em relação à quantificação, a fixação do dano moral é uma das mais árduas questões a ser enfrentada pelo magistrado, tendo em vista 
a ausência de parâmetros legais para sua fixação. 
Como norte a ser seguido, indica a doutrina e a jurisprudência à necessidade de que a indenização sirva como desestimulo à ré para que 
não reincida na mesma prática e, de outra banda, deve servir como lenitivo à dor suportada pelo prejudicado. 
Necessário, ainda, que a quantia não seja de tal monta que implique em enriquecimento sem causa para o beneficiário e, por outro lado, 
não pode ser tão pequena a ponto de desgarrar-se de sua função desestimulante. 
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Neste feito, temos como litigantes de um lado o consumidor e de outro uma grande concessionária de serviços públicos. Com base nestes 
parâmetros, reputo como suficiente para alcançar os objetivos já delineados que a indenização seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) quantia que entendo justa e razoável para suprir os fatos danosos analisados a presente demanda.
A concessionária deveria ter promovido a instalação o mais rápido possível, porquanto o serviço prestado é essencial à manutenção da 
dignidade do ser humano. Demonstrada a ocorrência de ato ilícito praticado pela ENERGISA. 
A parte autora comprovou em parte o fato constitutivo de seu direito, conforme preleciona o artigo 373, I, CPC, portanto, a procedência 
em parte do pedido inicial é medida que se impõe. 
Do Pedido Contraposto
O pedido contraposto, assim como a reconvenção, é ação e, como tal, não pode ser formulado por pessoa jurídica como a do porte da 
requerida perante o Juizado Especial, devido à vedação legal do art. 8º da Lei 9.099/1995, a não ser que a requerida estivesse elencada 
dentro das exceções legais (microempresas/empresas de pequeno porte), o que não é o caso dos autos, sob pena de flagrante violação 
aos princípios que regem os Juizados Especiais. A requerida poderá valer-se da Justiça Comum para cobrança de eventuais débitos do 
consumidor. Desta forma, não admito o pedido contraposto.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, extingo o feito, com resolução de mérito para o fim de condenar a requerida a pagar à requerente, a título de danos morais, o valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, com os índices disponibilizados pelo TJ/RO, a 
partir da publicação desta decisão.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
(…)
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que jugou procedente em parte o pedido 
inicial e condenou a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em decorrência 
da demora excessiva para ligação de energia na unidade consumidora.
Considerando os elementos fáticos e documentais, a sentença analisou detidamente todos os pontos necessários para a elucidação do 
caso, especialmente em face da demora excessiva de 14 dias para ligação de energia elétrica.
Ante o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela requerida, mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o valor da causa, nos termos 
da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
– A demora excessiva para ligação de energia elétrica pode gerar dano moral indenizável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 02 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76.801-235
Processo: 7004301-02.2021.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Agravante: JOSE ARTUR SANTANA PITA
Advogado(a) do(a) Recorrente: ANNA CARMEN DE SOUZA PITA, OAB nº RO10374A, TALISSA NAIARA ELIAS LIMA, OAB nº RO9552A
Agravado(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Data da distribuição: 06/05/2022
Despacho
Vistos.
Analisando detidamente os autos, verifico que o eventual acolhimento dos Embargos de Declaração opostos implicará a modificação da 
decisão embargada.
Por esse motivo, e de acordo com o § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, fica a parte embargada intimada para, querendo, 
manifestar-se sobre os embargos declaratórios no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, com ou sem manifestações, tornem-me conclusos. 
Intime-se. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022
José Augusto Alves Martins
RELATOR
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 02 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76.801-235
Processo: 0800974-15.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Impetrante: LUIZ DE SOUZA FRANCA FILHO
Advogado(a): SILVANA FELIX DA SILVA SENA, OAB nº RO4169A
Impetrado (a): E. S. V.
Advogado(a): SEM ADVOGADO(S)
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022
DECISÃO
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu a gratuidade de Justiça para a parte impetrante em sede de 
recurso inominado e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Argumentou a parte impetrante que comprovou possuir os requisitos legais para gozo do benefício na origem, entretanto a autoridade 
coatora deixou de considerá-los. Requereu a concessão de liminar para garantir seu direito à assistência judiciária gratuita e, consequente, 
o processamento de seu recurso inominado.
É o relatório.
DECISÃO
O mandado de segurança, como remédio constitucional, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus 
ou habeas data contra ato (ou omissão) marcado de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inc. LXIV da Constituição Federal).
Do mesmo modo dispõe o artigo 1º da Lei n. 12.016/09 ao afirmar que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 
funções que exerça.”.
No microssistema dos juizados especiais, o mandado de segurança assume natureza jurídica cautelar em face à omissão da Lei nº 
9.099/95 em não regulamentar a possibilidade de interposição recursal das decisões interlocutórias, uma vez que, quando da utilização 
do mandado de segurança, estaria se garantindo o direito de apreciação do Poder Judiciário a uma lesão grave ou de difícil reparação. A 
partir disso, conclui-se ser inegável o uso do remédio constitucional como recurso, razão pela qual é necessário averiguar a aplicação da 
ferramenta “julgamento monocrático” nesses casos.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do poder do relator proferir julgamento monocrático em casos específicos, 
haja vista, não ser possível extrair o princípio da colegialidade do texto constitucional (Pleno, Ag. 151354-3, MG). Tem-se que é possível o 
julgamento monocrático do mandado de segurança manejado originariamente na Turma Recursal, como sucedâneo recursal, veiculando 
matéria já julgada e pacificada em órgão colegiado.
Analisando os argumentos fáticos, bem como os documentos que instruíram a petição inicial, verifica-se a existência dos pressupostos 
necessários para concessão da segurança vindicada pela impetrante, isso porque juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS e extrato previdenciário, o que aliado ao valor da causa, conclui-se pela impossibilidade de contribuição com 
as despesas processuais.
Há precedentes deste Colegiado acerca do deferimento da gratuidade de justiça quando comprovada a hipossuficiência: 
Mandado de segurança. Gratuidade. Comprovação da hipossuficiência financeira. Ordem concedida.
Restando demonstrada a hipossuficiência financeira do impetrante, é imperativa a concessão da segurança para que lhe seja concedido 
o benefício da assistência judiciária gratuita. (Destacou-se).
(MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Processo nº 0800005-97.2022.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 26/04/2022).
Mandado de Segurança. Ordem denegada. Recurso inominado que não foi conhecido em virtude da deserção. Aquele que pleiteia a 
concessão da Justiça Gratuita deve comprovar não possuir meios para arcar com as custas do processo para que seja beneficiado com 
a isenção. (Destacou-se).
(MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Processo nº 0801145-06.2021.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 07/04/2022).
Ressalta-se que a instrução do mandado de segurança em nada contribuiria para alterar a conclusão, na medida em que as provas já 
foram constituídas e são suficientes para firmar a decisão aqui lançada, tendo em vista que o remédio não admite dilação probatória.
Por tais considerações, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para que sejam aplicados os efeitos da gratuidade de justiça e, 
consequentemente, seja recebido o recurso inominado na origem, se preenchido os demais requisitos, com regular prosseguimento. O 
faço monocraticamente, com esteio nos incisos III a V do artigo 932 do Código de Processo Civil Brasileiro.
Sem custas finais ou honorários.
Comunique-se imediatamente o juízo impetrado e, após, independentemente de decurso recursal, arquive-se.
Serve cópia desta decisão como carta/mandado/ofício.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022
José Augusto Alves Martins
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800238-94.2022.8.22.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data distribuição: 28/03/2022 11:36:39
Data julgamento: 29/07/2022
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Polo Ativo: Núcleo da Procuradoria do Estado de Rondônia
Polo Passivo: JONAS CONTARATO
RELATÓRIO Dispensado na forma da lei n. 9.099/1995.
VOTO Em pesquisa realizada no PJe de primeiro grau, nos autos de origem, verifico que restou prejudicado o presente agravo de 
instrumento, em razão da superveniência de sentença.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - Ação de obrigação de – Cirurgia – Realização em outra unidade federativa – Desaparecimento superveniente 
do interesse processual. RECURSO PREJUDICADO.
Prejudicado o recurso, em situação na qual se verifica a atual inutilidade da prestação jurisdicional, por perda ulterior do interesse de 
agir, decorrente da realização de cirurgia pelo requerente, por meio de Secretaria da Saúde, em Estado diverso. (Autos n.º: 0013892-
15.2013.8.22.0007 Recorrente: Estado de Rondônia Recorrido: Adriano Berger Relatora: JUÍZA EUMA MENDONÇA TOURINHO)
Portanto, ausente a utilidade no provimento ou desprovimento do recurso, constato a perda do seu objeto, restando prejudicado o 
julgamento seu julgamento.
Posto isso, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente 
perda de objeto, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
Incabíveis custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 55, da lei n. 9.099/1995.
Oportunamente, arquivem-se.
É como voto.
EMENTA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA CAUSA PRINCIPAL. 
AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA CONSTANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO. PREJUDICIALIDADE NO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, DECLARADO A PERDA SUPERVENIENTE 
DO OBJETO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800764-95.2021.8.22.9000 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data distribuição: 30/08/2021 09:59:04
Data julgamento: 08/06/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: TURMA RECURSAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
RELATÓRIO 
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo Estado de Rondônia em face de ato praticado pela Turma Recursal de Rondônia que 
o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo se tratando de Ação Civil Pública – ACP movida pelo Ministério Público 
de Rondônia. 
Liminar deferida (ID 13290486).
Remetidos os autos ao Ministério Público de Rondônia, contudo, por não vislumbrar a presença de interesse público primário que reclame 
a intervenção do Parquet, este deixou de exarar manifestação neste feito.
Vieram os autos conclusos. 
É a síntese do necessário. 
VOTO 
O mandado de segurança, como remédio constitucional, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus 
ou habeas data contra ato (ou omissão) marcado de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inc. LXIV da Constituição Federal).
Do mesmo modo dispõe o artigo 1º da Lei n. 12.016/09 ao afirmar que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 
funções que exerça.”.
Com efeito, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, porque não comporta, em seu rito 
especial, dilação probatória, motivo pelo qual a utilização desta via, quando insuficientes elementos probatórios, afigura-se inadequada.
Neste sentido:
“MANDADO SEGURANÇA. AUSÊNCIA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELO PROVIDO. I - O mandado de 
segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, porquanto não comporta, mercê de seu rito especial, dilação 
probatória, motivo pelo qual a utilização desta via, quando ausentes elementos probatórios, afigura-se inadequada. II - Apelo provido. 
(Processo AC 150522006 MA, Orgão Julgador ESPERANTINOPOLIS, Julgamento 25 de Janeiro de 2007, Relator José Stélio Nunes 
Muniz).
No caso em apreço, verifica-se que houve a condenação do Estado de Rondônia ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo se 
tratando de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Rondônia. 
Consoante se depreende do artigo 18, da Lei n. 7.347/85, nas ações relacionadas a esta norma não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 
honorários de advogado, custas e despesas processuais. 
A propósito, veja-se:
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“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 
despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”.
Ocorre que, por simetria, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o posicionamento que descabe a condenação em honorários 
advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora. EAREsp 
962250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018. 
Veja-se a jurisprudência consolidada:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE 
O ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA 
UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. 
ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida 
em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando 
comprovada má-fé.
2. O acórdão embargado aplicou o princípio da simetria, para reconhecer que o benefício do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 se aplica, 
igualmente, à parte requerida, visto que não ocorreu má-fé.
Assim, o dissenso para conhecimento dos embargos de divergência ocorre pelo confronto entre o aresto embargado e um julgado 
recente da eg. Quarta Turma, proferido nos EDcl no REsp 748.242/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 
12/4/2016, DJe 25/4/2016.
3. Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que, “em favor da 
simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública.
Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-
fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública” (STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 21/9/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no 
REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 
Primeira Turma, DJe 16/8/2017.
4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido 
analisado sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - até porque falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários 
quando num dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas 
oportunidades: AgInt no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017;
REsp 1.438.815/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016; REsp 1.362.084/RJ, Rel. 
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 1º/8/2017.
5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil 
pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
6. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018)
Em caso análogo a este:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAR EXIGÊNCIAS IMPOSTAS AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL 
GRATUITO AOS IDOSOS, INCLUÍDAS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO ANTERIORMENTE 
DECLARADA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ, MERA IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE PREPARO 
RECOLHIDAS INTEGRAL E TEMPESTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. 
ALEGAÇÕES GENÉRICAS A ATRAIR A SÚMULA 284/STF. A MATÉRIA ACERCA DA LEGITIMIDADE PROCESSUAL FOI DECIDIDA 
PELA CORTE LOCAL ANTE A INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, INSUSCETÍVEIS DE APRECIAÇÃO EM 
SEDE DE APELO RARO. NO MÉRITO NÃO HOUVE APRECIAÇÃO SOBRE VIOLAÇÃO DO ART. 39 DO ESTATUTO DO IDOSO, 
APENAS SE AFASTOU A SISTEMÁTICA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA CADASTRAMENTO PRÉVIO DOS IDOSOS 
E CONTROLE DO USO GRATUITO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. A MULTA DO ART. 
538, PARÁG.ÚNICO DO CPC/1973 DEVE SER AFASTADA QUANDO SE VERIFICAR A UTILIZAÇÃO NÃO ABUSIVA DO RECURSO 
INTEGRADOR, COMO OCORRE NO CASO. MULTA AFASTADA. DEVE TAMBÉM SER AFASTADA, ANTE O PRINCÍPIO DA SIMETRIA, 
A CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. AGRAVO CONHECIDO 
PARA CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO SINDICATO RIO 
ÔNIBUS, APENAS PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES À MULTA PROCESSUAL E À VERBA HONORÁRIA. AGRAVO INTERNO DO 
MPRJ PREJUDICADO.
1. A pena de deserção aplicada com excesso de rigor e formalismo deve ser relevada, como no presente caso por se tratar de mera 
indicação equivocada do recurso a ser interposto na guia, que foi paga integral e tempestivamente.
2. Aplica-se a Súmula 284/STF à alegação de nulidade do acórdão local por violação do art. 535 do CPC/1973 que se apresenta genérica.
3. As matérias relacionadas à legitimidade de parte do recorrente foram apreciadas pela Corte local mediante a interpretação de 
dispositivos constitucionais, razão pela qual não podem ser objeto de apreciação pelo STJ, nesta seara recursal, sob pena de usurpação 
da competência do colendo STF.
4. No mérito, houve o afastamento de legislação municipal face às disposições constitucionais e da legislação federal em relação ao 
direito dos idosos ao transporte público municipal gratuito, razão pela qual aplica-se, neste particular a Súmula 280/STF.
5. Os Aclaratórios aviados de maneira não abusiva, apesar de não se constatar no acórdão os vícios apontados não podem ensejar a 
multa do art. 538, parág. único do CPC/1973. Penalidade afastada.
6. A jurisprudência do STJ se consolidou pela impossibilidade de condenação do vencido à verba honorária em ACP ajuizada pelo MP, 
ante o princípio da simetria. Precedente recente da Corte Especial:
EAREsp. 962.250/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.8.2018.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte, e na parte conhecida, dar provimento ao recurso especial do sindicato rio ônibus, apenas 
para afastar as condenações à multa processual e à verba honorária.
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Agravo Interno do MPRJ prejudicado. (AREsp 902.854/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 19/05/2020, DJe 26/05/2020)
Igualmente, nosso e. Tribunal de Justiça:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO AO AUTOR ESTENDIDO AO 
REQUERIDO. SIMETRIA.
1 - Ressalvada a comprovada má-fé, afasta-se a literalidade da norma constante do art.18 da Lei n.7.347/85, para fazer preponderar 
a simetria no tratamento das partes, e estender a isenção de pagar honorários sucumbenciais, prevista ao autor da ação civil pública, 
também ao requerido, qualquer que seja sua natureza, pública ou privada.
2 – A mera alusão a hipóteses de nulidade da sentença, contidas no mérito das razões, impõe seu exame com mérito do recurso, 
notadamente se a ocorrência pode ser afastada com os fundamentos do acórdão. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7006232-
58.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, 
Data de julgamento: 08/06/2021
Dessa forma, considerando que o acórdão desta Turma Recursal divergiu de entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de 
Justiça e do e. Tribunal de Justiça de Rondônia, a concessão da segurança é medida de rigor.
Por tais considerações, VOTO no sentido de CONCEDER a segurança para o fim de afastar a condenação em honorários.
Sem custas e honorários. 
Após o trânsito em julgado, à origem. 
É como voto.
Porto Velho, segunda-feira, 23 de maio de 2022
Arlen Jose Silva de Souza
EMENTA 
MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEIS. PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO AO 
AUTOR ESTENDIDO AO REQUERIDO. SIMETRIA.
O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o posicionamento que descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida 
em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora. Observância do princípio da simetria. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, MANDADO DE SEGURANCA CONHECIDO E 
ORDEM CONCEDIDA A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 08 de Junho de 2022 
ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800294-30.2022.8.22.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data distribuição: 12/04/2022 12:17:35
Data julgamento: 29/07/2022
Polo Ativo: Núcleo da Procuradoria do Estado de Rondônia
Polo Passivo: JEFERSON RODRIGO ANASTACIO AHNERT
RELATÓRIO Dispensado na forma da lei n. 9.099/1995.
VOTO Em pesquisa realizada no PJe de primeiro grau, nos autos de origem, verifico que restou prejudicado o presente agravo de 
instrumento, em razão da superveniência de sentença.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - Ação de obrigação de – Cirurgia – Realização em outra unidade federativa – Desaparecimento superveniente 
do interesse processual. RECURSO PREJUDICADO.
Prejudicado o recurso, em situação na qual se verifica a atual inutilidade da prestação jurisdicional, por perda ulterior do interesse de 
agir, decorrente da realização de cirurgia pelo requerente, por meio de Secretaria da Saúde, em Estado diverso. (Autos n.º: 0013892-
15.2013.8.22.0007 Recorrente: Estado de Rondônia Recorrido: Adriano Berger Relatora: JUÍZA EUMA MENDONÇA TOURINHO)
Portanto, ausente a utilidade no provimento ou desprovimento do recurso, constato a perda do seu objeto, restando prejudicado o 
julgamento seu julgamento.
Posto isso, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente 
perda de objeto, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
Incabíveis custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 55, da lei n. 9.099/1995.
Oportunamente, arquivem-se.
É como voto.
EMENTA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA CAUSA PRINCIPAL. 
AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA CONSTANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO. PREJUDICIALIDADE NO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, DECLARADO A PERDA SUPERVENIENTE 
DO OBJETO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800021-51.2022.8.22.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data distribuição: 19/01/2022 11:21:47
Data julgamento: 19/07/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JOSE ALVES FERREIRA e outros (3)
Advogado do(a) AGRAVADO: VALTER CARNEIRO - RO2466-A
RELATÓRIO Dispensado, na forma da lei n. 9.099/1995.
VOTO 
Em pesquisa realizada no sítio do Tribunal de Justiça verifico que restou prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da 
superveniência de sentença proferida no processo de origem.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - Ação de obrigação de – Cirurgia – Realização em outra unidade federativa – Desaparecimento superveniente do 
interesse processual. RECURSO PREJUDICADO. Prejudicado o recurso, em situação na qual se verifica a atual inutilidade da prestação 
jurisdicional, por perda ulterior do interesse de agir, decorrente da realização de cirurgia pelo requerente, por meio de Secretaria da 
Saúde, em Estado diverso. (Autos n.º: 0013892-15.2013.8.22.0007 Recorrente: Estado de Rondônia Recorrido: Adriano Berger Relatora: 
JUÍZA EUMA MENDONÇA TOURINHO)
E mais:
Agravo de Instrumento. Sentença de procedência. Processo principal. Perda do objeto do recurso. Fica prejudicada a análise do agravo 
de instrumento que versa sobre questão que não existe mais, uma vez que o Juízo de origem sentenciou o processo originário. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801465-27.2019.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 18/09/2020
Portanto, ausente a utilidade no provimento ou desprovimento do recurso, constato a perda do seu objeto, restando prejudicado o 
julgamento seu julgamento.
Firme nessas considerações, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso ante a perda superveniente do objeto.
Isento do pagamento de custas por se tratar de recorrente fazenda pública. Incabíveis honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 
55, da lei n. 9.099/1995.
Oportunamente, arquive-se.
É como voto.
Porto Velho, quinta-feira, 9 de junho de 2022
Arlen Jose Silva de Souza
EMENTA Agravo de Instrumento. Sentença de procedência. Processo principal. Perda do objeto do recurso.
Fica prejudicada a análise do agravo de instrumento que versa sobre questão que não existe mais, uma vez que o Juízo de origem 
sentenciou o processo originário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 29 de Junho de 2022 
ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7070877-19.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 30/06/2022 13:29:40
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e outros
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos morais, em virtude de interrupção do fornecimento de água por longo período de duração.
A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a prestadora de serviço público ao pagamento de R$ 3.000,00 
(três mil reais), a título de danos morais.
Em recurso inominado, a parte autora pleiteia a majoração do dano moral, enquanto a concessionária requer a reforma da sentença para 
que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.
É o relatório
VOTO
Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
RECURSO DA PARTE ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Inicialmente é preciso registrar que o presente caso deve ser solucionado à luz da Lei n. 8.078/90, por ser de consumo a relação havida 
entre as partes, em virtude do disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, que conceituam, respectivamente, as 
figuras do consumidor e do fornecedor.
Cinge-se a análise do presente recurso, quanto à legalidade de dívida constituída em procedimento de recuperação do consumo, por 
irregularidade identificada no medidor.
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A jurisprudência do STJ é no sentido de que comprovado por meio de documentos que houve desvio de energia atribuível ao consumidor 
é possível a Cia de Energia Elétrica promover a recuperação de consumo, desde que sejam garantidos no processo administrativo o 
contraditório e a ampla defesa. E ainda que sejam realizados os procedimentos elencados no art. 129 e 133 da Resolução 414/2010 da 
ANEEL:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 
procedimentos:
I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar 
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de avaliação 
técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 
de que trata o inciso II;
IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes 
procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 
consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 
que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no 
medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao 
consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação 
técnica.
Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito 
dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é 
de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares 
ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;
I - ocorrência constatada; II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e 
de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - elementos de apuração da 
ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na compensação do faturamento; 
V - direito de reclamação previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; e
VI - tarifa(s) utilizada(s). (grifei)
Nos autos verifica-se que a recorrida não realizou todas as etapas do procedimento de recuperação de consumo pretérito conforme artigo 
133, posto que não há nos autos o comprovante de entrega da carta ao cliente de ID 16320860, onde estão descritos os valores devidos 
e o prazo para recurso. Diante disso tenho que não foram garantidos o contraditório e a ampla defesa à autora no processo administrativo 
para se proceder a recuperação de consumo.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia também é no sentido de que somente são devidos os débitos de recuperação de 
consumo quando realizados os procedimentos elencados na Resolução e desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa no 
processo administrativo:
Apelação cível em ação de desconstituição de débito. Consumo energia elétrica. Apuração de irregularidade. Débito exigível. Diferença 
de consumo. Possibilidade de novo faturamento. Recurso provido. Constatada a irregularidade no medidor e oportunizadas a ampla 
defesa e o contraditório ao consumidor no processo de apuração e recuperação de consumo, não há de se falar em inexistência do 
débito. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004648-44.2016.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 21/10/2019.
Desta forma, a empresa recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na inicial, pois, não apresentou provas 
que desconstituíssem os argumentos da parte autora, restringindo-se, tão somente, a sustentar a regularidade da cobrança do débito. 
Devendo, portanto, ser mantida a sentença de inexistência do débito de recuperação de consumo discutido na exordial no importe de R$ 
3.960,80 (três mil novecentos e sessenta reais e oitenta centavos).
RECURSO DA PARTE LUIS PEREIRA DA SILVA
Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência da parte autora resume-se ao valor atribuído a título de danos morais. Inexiste ponto 
controvertido, além dos valores consignados pelo Juízo de origem no que tange os danos morais vindicados na exordial. 
A parte recorrente, teve suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência em razão de débitos pretéritos.
Pela atitude negligente da ré, merece a parte autora ser reparada pelo dano moral experimentado em razão de todo o prejuízo experimentado. 
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade econômica 
do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
O valor a ser recebido a título de indenização não pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por parte da 
consumidora, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador 
da lesão, ora ré
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às consequências do 
fato, servir como desestímulo para a prática de novas condutas lesivas semelhantes, observando-se sempre a capacidade financeira do 
obrigado a indenizar, de forma que o quantum não implique em enriquecimento da outra parte. Deste modo, tenho que o valor fixado em 
R$ 3.000,00 (três reais) não atende ao caráter pedagógico e repressivo do qual se reveste, devendo ser majorado.
Ante o exposto, e com base no precedente acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela para 
autora para CONDENAR a Concessionaria de Serviço Público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização 
por danos morais, corrigido monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desde a data da 
publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantendo-se os demais 
termos da sentença inalterados.
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado da Concessionária de Serviços Públicos
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Em razão da sucumbência, condeno a concessionária de serviços públicos/vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com base no artigo 55 da Lei 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
Consumidor. Recuperação de consumo. Alteração no consumo. Ausência de comprovação. Declaração de inexigibilidade. Suspensão do 
fornecimento de energia elétrica. Dano moral configurado. Majoração. Quantum. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da parte 
autora provido. Recurso da concessionária improvido. Sentença parcialmente reformada.
A concessionária prestadora de serviço público deve seguir a risca os procedimentos impostos pela agência reguladora, sob pena de 
nulidade de seus atos.
A ausência de demonstração de elementos suficientes para a realização do procedimento de recuperação de consumo, resulta na 
declaração de inexigibilidade do débito apurado pela concessionária de serviço público.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO 
E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NAO PROVIDO. TUDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800066-55.2022.8.22.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data distribuição: 04/02/2022 18:17:57
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Polo Passivo: PEDRO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATÓRIO 
Dispensado na forma da lei n. 9.099/1995.
VOTO 
Em pesquisa realizada no Pje de primeiro grau nos autos de n. 7012876-02.2021.8.22.0014 verifico que restou prejudicado o presente 
agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença, com resolução do mérito.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - Ação de obrigação de – Cirurgia – Realização em outra unidade federativa – Desaparecimento superveniente 
do interesse processual. RECURSO PREJUDICADO.
Prejudicado o recurso, em situação na qual se verifica a atual inutilidade da prestação jurisdicional, por perda ulterior do interesse de 
agir, decorrente da realização de cirurgia pelo requerente, por meio de Secretaria da Saúde, em Estado diverso. (Autos n.º: 0013892-
15.2013.8.22.0007 Recorrente: Estado de Rondônia Recorrido: Adriano Berger Relatora: JUÍZA EUMA MENDONÇA TOURINHO)
Portanto, ausente a utilidade no provimento ou desprovimento do recurso, constato a perda do seu objeto, restando prejudicado o 
julgamento seu julgamento.
Posto isso, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente 
perda de objeto, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
Incabíveis custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 55, da lei n. 9.099/1995.
Oportunamente, arquivem-se.
É como voto.
EMENTA 
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA CAUSA PRINCIPAL. 
AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA CONSTANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO. PREJUDICIALIDADE NO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, DECLARADO A PERDA SUPERVENIENTE 
DO OBJETO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800178-24.2022.8.22.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data distribuição: 16/03/2022 18:31:30
Data julgamento: 29/07/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AGRAVANTE: REGINALDO VAZ DE ALMEIDA - RO574
Polo Passivo: PEDRINA PASTORA VIANA HEGUEDUS
RELATÓRIO Dispensado na forma da lei n. 9.099/1995.
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VOTO Em pesquisa realizada no PJe de primeiro grau, nos autos de origem, verifico que restou prejudicado o presente agravo de 
instrumento, em razão da superveniência de sentença.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - Ação de obrigação de – Cirurgia – Realização em outra unidade federativa – Desaparecimento superveniente 
do interesse processual. RECURSO PREJUDICADO.
Prejudicado o recurso, em situação na qual se verifica a atual inutilidade da prestação jurisdicional, por perda ulterior do interesse de 
agir, decorrente da realização de cirurgia pelo requerente, por meio de Secretaria da Saúde, em Estado diverso. (Autos n.º: 0013892-
15.2013.8.22.0007 Recorrente: Estado de Rondônia Recorrido: Adriano Berger Relatora: JUÍZA EUMA MENDONÇA TOURINHO)
Portanto, ausente a utilidade no provimento ou desprovimento do recurso, constato a perda do seu objeto, restando prejudicado o 
julgamento seu julgamento.
Posto isso, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente 
perda de objeto, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
Incabíveis custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 55, da lei n. 9.099/1995.
Oportunamente, arquivem-se.
É como voto.
EMENTA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA CAUSA PRINCIPAL. 
AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA CONSTANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO. PREJUDICIALIDADE NO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, DECLARADO A PERDA SUPERVENIENTE 
DO OBJETO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7004377-05.2021.8.22.0022 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 02/05/2022 08:52:49
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Polo Passivo: ELENILZA RIBEIRO DA ROCHA MOTA
Advogados do(a) RECORRIDO: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713-A, MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA - RO10124-A
RELATÓRIO
Dispenso o relatório na forma da lei nº 9.099/95.
VOTO
Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
A pretensão da parte requerida, ora recorrente, é a reforma da sentença que o condenou ao pagamento da verba indenizatória no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais) bem como o pagamento retroativo, previsto na Lei Municipal 2.009/2020, por exposição obrigatória ao 
novo Coronavírus – COVID19.
Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, é servidora efetiva municipal e exerce o cargo de agente comunitário de saúde.
De acordo com a Lei Municipal 2.009/20 (indenização em razão da exposição obrigatória dos servidores efetivos que estejam em 
exercício no âmbito da Administração Municipal e em contato direto com o covid-19, durante o prazo que perdurar o declarado estado de 
calamidade pública no Município de São Miguel do Guaporé):
Art.1”. Fica criado a indenização por exposição obrigatória ao COVID-19, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para os servidores 
efetivos do Município de São Miguel do Guaporé-RO, que estejam na linha de frente do combate a pandemia.
Art.2°. A indenização tratada no art. 1° será paga aos profissionais que estiverem em efetivo serviço durante a vigência do declarado 
Estado de Calamidade Pública municipal, em razão do ônus, riscos, exposição e demais circunstâncias extras decorrentes do exercício 
da essencial atividade desenvolvida.
Art. 3°. Somente será efetuado O pagamento da indenização exposta nessa Lei para àqueles profissionais que exercerem suas atividades 
no mínimo 04 (quatro) vezes ao mês.
Parágrafo Único. Excetua-se a regra prevista no caput do art. 1” os profissionais que estejam trabalhando em regime de Home Office, ou 
afastados por qualquer outro motivo.
Ao contrário do que alega o recorrente, o recorrido se incumbiu de seu ônus probatório, provando que atuou durante a pandemia e se 
encontra nas hipóteses previstas em lei.
Ademais, quanto a extensão do auxílio para o cargo de agente comunitário de saúde há diversos precedentes nesta Turma Recursal.
Assim, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
Com estas considerações, VOTO no sentindo de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios 
fundamentos.
Sem custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública. Condeno o Estado de Rondônia ao pagamento de honorários advocatícios 
em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 
9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
VERBA INDENIZATÓRIA PELA EXPOSIÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS. COVID-19. ACUMULAÇÃO DE VERBA. LEI MUNICIPAL. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
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- É devida a indenização por exposição obrigatória ao Coronavírus – COVID-19, que tem previsão na Lei Municipal nº 2.009/20, quando 
o profissional da saúde possuir vínculo que faça jus ao seu recebimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800267-47.2022.8.22.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data distribuição: 05/04/2022 09:16:19
Data julgamento: 29/07/2022
Polo Ativo: Núcleo da Procuradoria do Estado de Rondônia
Polo Passivo: ELENA DA SILVA
RELATÓRIO Dispensado na forma da lei n. 9.099/1995.
VOTO Em pesquisa realizada no PJe de primeiro grau, nos autos de origem, verifico que restou prejudicado o presente agravo de 
instrumento, em razão da superveniência de sentença.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - Ação de obrigação de – Cirurgia – Realização em outra unidade federativa – Desaparecimento superveniente 
do interesse processual. RECURSO PREJUDICADO.
Prejudicado o recurso, em situação na qual se verifica a atual inutilidade da prestação jurisdicional, por perda ulterior do interesse de 
agir, decorrente da realização de cirurgia pelo requerente, por meio de Secretaria da Saúde, em Estado diverso. (Autos n.º: 0013892-
15.2013.8.22.0007 Recorrente: Estado de Rondônia Recorrido: Adriano Berger Relatora: JUÍZA EUMA MENDONÇA TOURINHO)
Portanto, ausente a utilidade no provimento ou desprovimento do recurso, constato a perda do seu objeto, restando prejudicado o 
julgamento seu julgamento.
Posto isso, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente 
perda de objeto, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
Incabíveis custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 55, da lei n. 9.099/1995.
Oportunamente, arquivem-se.
É como voto.
EMENTA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA CAUSA PRINCIPAL. 
AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA CONSTANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO. PREJUDICIALIDADE NO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, DECLARADO A PERDA SUPERVENIENTE 
DO OBJETO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800142-79.2022.8.22.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data distribuição: 03/03/2022 19:09:31
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AGRAVANTE: REGINALDO VAZ DE ALMEIDA - RO574
Polo Passivo: ROZIVALDO SANTANA DA SILVA
RELATÓRIO 
Dispensado na forma da lei n. 9.099/1995.
VOTO 
Em pesquisa realizada no Pje de primeiro grau nos autos de n. 7000941-28.2022.8.22.0014 verifico que restou prejudicado o presente 
agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença, com resolução do mérito.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - Ação de obrigação de – Cirurgia – Realização em outra unidade federativa – Desaparecimento superveniente 
do interesse processual. RECURSO PREJUDICADO.
Prejudicado o recurso, em situação na qual se verifica a atual inutilidade da prestação jurisdicional, por perda ulterior do interesse de 
agir, decorrente da realização de cirurgia pelo requerente, por meio de Secretaria da Saúde, em Estado diverso. (Autos n.º: 0013892-
15.2013.8.22.0007 Recorrente: Estado de Rondônia Recorrido: Adriano Berger Relatora: JUÍZA EUMA MENDONÇA TOURINHO)
Portanto, ausente a utilidade no provimento ou desprovimento do recurso, constato a perda do seu objeto, restando prejudicado o 
julgamento seu julgamento.
Posto isso, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente 
perda de objeto, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
Incabíveis custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 55, da lei n. 9.099/1995.
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Oportunamente, arquivem-se.
É como voto.
EMENTA 
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA CAUSA PRINCIPAL. 
AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA CONSTANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO. PREJUDICIALIDADE NO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, DECLARADO A PERDA SUPERVENIENTE 
DO OBJETO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR PARA O ACÓRDÃO

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 0800702-21.2022.8.22.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 06/07/2022 19:10:26
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Polo Passivo: GLACI DUARTE
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso de agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
O Recurso de Agravo de Instrumento somente é admitido nas hipóteses em que a decisão atacada causar à parte lesão grave ou de difícil 
reparação, tendo o legislador indicado rol onde tais situações poderão se verificar (art. 1.015, CPC/2015).
No caso, o Estado agravante não cuidou de justificar qual a lesão grave ou de difícil reparação que poderá vir a experimentar, limitando-
se em tratar de questões relacionadas ao mérito da ação principal, o que não é suficiente para ensejar a suspensão da decisão atacada, 
impondo-se, por consequência, o não provimento do Recurso sob análise. Quanto a isso, inclusive, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL 
REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. I – A medida concedida pela r. decisão não gera perigo de lesão grave e difícil reparação para o Estado. II – 
Agravo de instrumento desprovido. TJ-DF. AGI 20150020018654, Rel. Vera Andrighi, 6ª Turma. Julg. 27.5.2015, Dje 9.6.2015.
E, ainda, o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
EM RETIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO DE GRAVE 
OU DIFÍCIL REPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. 1. Inexistência de lesão de grave ou de difícil reparação a amparar o 
pedido recursal. […]. STJ. AgRg no RMS 46485 DF 2014/0225032-6 , 3ª Turma. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julg. 20.11.2014, Dje 
25.11.2014.
Além disso, os argumentos da parte agravante estão distanciados de qualquer conteúdo probatório acerca do real prejuízo que o erário 
poderia vir a sofrer em função da decisão que determinou o Ente a prestar esclarecimentos no prazo de 15 dias, acerca das condutas 
adotadas e/ou descumpridas nos autos de nº 7020057-35.2017.8.22.0001.
Ressalta-se que eventual ausência da instrução do Agravo em nada contribuiria para alterar a conclusão, na medida em que as provas já 
foram constituídas e são suficientes para firmar a decisão aqui lançada.
Pelas razões expostas, ou seja, falta de qualquer indício de lesão grave ou irreparável à parte Agravante, NEGO PROVIMENTO ao 
Agravo de Instrumento.
Isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
É como voto.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 
Não demonstrado o perigo de lesão grave e difícil reparação para o Estado, impõe-se o não provimento do Recurso de Agravo de 
Instrumento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7036263-85.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 04/03/2022 18:17:17
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ANISIA RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA - RO8176-A
Polo Passivo: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: FELIPE HASSON - PR42682-A
RELATÓRIO
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Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização 
por dano moral.
Alega a parte recorrente que apesar da existência de dívidas junto a requerida, as ligações de cobranças são excessivas, ensejando a 
indenização por dano moral pleiteada na inicial.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Da análise dos autos verifica-se que a parte autora está inadimplente junto a empresa ré em virtude de dois boletos vencidos nos meses 
de março e abril de 2021, débitos que deram origem as cobranças mediantes ligações telefônicas.
É de se reconhecer que os telefonemas, em si só considerados, não constituem ofensa significativa à honra do consumidor, principalmente 
quando a cobrança é lícita. 
No caso dos autos, como bem mencionado na sentença do juízo de origem, incongruente conceder a parte autora o pagamento de danos 
morais por dívida que a própria reconhece a existência e ainda alega que não possui condições de quitá-la no momento. Significaria 
fomentar a indústria do dano moral. 
Assim, o que se verifica é que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não cabendo a este juízo regulamentar 
a forma como a ré deve realizar a cobrança, já que não houve qualquer pedido para ver limitadas as ligações impugnadas, o pedido é 
meramente de cunho indenizatório.
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS DE DÍVIDA POR LIGAÇÕES 
TELEFÔNICAS. DÍVIDA EXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO 
DE DANOS SUBJETIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE 
SUAS ALEGAÇÕES. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008081887, 
Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 30/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008081887 
RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/10/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
dia 01/11/2018)
Desse modo, a cobrança de dívida existente constitui exercício regular de direito, o que não gera dano moral. A simples cobrança de um 
débito, sem qualquer elemento coercitivo lesivo de restrição de crédito ou mesmo comprovada a forma abusiva/ostensiva, não caracteriza 
o pedido indenizatório.
A situação retratada na inicial não é suficiente para atingir qualquer dos atributos da personalidade da parte autora, não gerando dano 
extrapatrimonial.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se a sentença inalterada.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvada a justiça gratuita deferida.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXCESSO DE LIGAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
- Telefonemas e mensagens por si só considerados, não constituem ofensa significativa à honra do consumidor.
- Para fins de indenização por danos morais não basta apenas existência do ato ilícito, deve ficar comprovado nos autos o resultado 
negativo suficiente a causar sofrimentos que ultrapassem os limites das irritações comuns do dia a dia. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001157-10.2022.8.22.0007 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 23/06/2022 07:09:39
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: JOELMA ERCULANO DE BRAGANCA MONTOVANELLI
Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO DE PAULA BINI - RO9867-A, LUCAS VENDRUSCULO - RO2666-A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na 
ação de natureza declaratória e condenatória.
A discussão presente nos autos cinge-se à possibilidade de ser estabelecido o valor fixo para remunerar o “plantão especial” da parte 
recorrente ou se deveria ser pago através da rubrica de hora extra, com cálculo distinto que, supostamente, redundaria em valor superior 
ao que vem sendo pago.
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Este colegiado possui o entendimento de que a limitação Constitucional da jornada de trabalho extraordinário com o pagamento do 
adicional de horas extras não exclui a possibilidade da legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento da 
jornada, considerando a natureza do serviço e as peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor.
A propósito, este é o posicionamento consolidado perante Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DE 
LONDRINA/PR. ATIVIDADE ESPECIAL SUJEITA A REGIME DE ESCALAS E PLANTÕES. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA QUE 
RETRIBUI EVENTUAL IRREGULARIDADE DE HORÁRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO.
1. A limitação da jornada de trabalho imposta pela Constituição Federal de 1988 deve ser considerada como medida garantidora da saúde 
do trabalhador, na forma do art. 7.º, inciso XVI; direito este extensível ao servidor público por força do art. 39, § 3.º da Carta Magna de 
1988. 2. A previsão constitucional de limitação da jornada de trabalho, com o pagamento adicional para as horas extras, não exclui a 
possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em razão da natureza do serviço 
e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor. 3. O art. 274 da Lei Complementar Estadual n.º 14/82, alterado pela Lei 
Complementar Estadual n.º 35, de 24 de dezembro de 1986, estabeleceu regime especial de trabalho, em face da natureza peculiar da 
função policial e da necessidade de implementação de plantões para garantir o caráter ininterrupto do serviço prestado. Precedente. 4. 
Os documentos relativos à escala de serviço da Delegacia de Jaguapitã (fl. 27) e à escala de reforço de plantão da Subdivisão Policial de 
Londrina (fl. 31), não demonstram cabalmente a ausência de compensação de horários entre os meses de maio e junho do ano de 2003 
que justifique o pagamento de horas extras. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS 18.399/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009)”.
Assim, a jornada estabelecida sob a forma de plantão especial autorizada por lei não veda que se realize trabalho extraordinário. Mesmo 
prestando o limite de horas a título de plantão especial (limites no §2º do art. 4º da Lei 1.993/2008), a parte autora ainda pode prestar 
serviço extraordinário, o que não se verificou na hipótese dos autos
Dessa forma, o argumento da requerente no sentido de suportar prejuízo por não receber adicional de horas extras e sim o valor fixo a 
título de plantão especial, também não se sustenta, ante a previsão legal e a inexistência de trabalho extraordinário.
Além disso, assevero que a legislação estadual, em face da natureza peculiar da função exercida pela parte recorrente e da necessidade 
de implementação de plantões para garantir o caráter ininterrupto do serviço prestado, estabeleceu regime especial de trabalho, o que 
encontra compatibilidade com a Constituição Federal, como bem decidido pelo juízo monocrático. 
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência.
Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da 
condenação, o que faço com base no art. 55 da lei 9.099/95, ressalvada a gratuidade da justiça.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
FAZENDA PÚBLICA. PLANTÃO ESPECIAL. HORAS EXTRAS. SERVIDOR DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA.
- Não se evidencia prejuízo pelo não recebimento do adicional de horas extras em face do valor fixo pago a título de plantão especial.
- O plantão especial garante o caráter ininterrupto do serviço prestado e encontra compatibilidade com a Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7041774-64.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 01/02/2022 17:14:44
Data julgamento: 08/08/2022
Polo Ativo: QUECIA MAIA SILVA PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: LUCAS ZAGO FAVALESSA - RO10982-A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
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Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, parcelas, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco recorrido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato de ID 14638138, está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação 
adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se a sentença inalterada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, com ressalva aos benefícios da justiça gratuita.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA 
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
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– A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
– Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7014155-44.2021.8.22.0007 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 09/05/2022 09:15:47
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: EDMILSON MOURA GOMES
Advogado do(a) RECORRENTE: FIAMA RAMOS DE SOUZA - RO11756-A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na 
ação de natureza declaratória e condenatória.
A discussão presente nos autos cinge-se à possibilidade de ser estabelecido o valor fixo para remunerar o “plantão especial” da parte 
recorrente ou se deveria ser pago através da rubrica de hora extra, com cálculo distinto que, supostamente, redundaria em valor superior 
ao que vem sendo pago.
Este colegiado possui o entendimento de que a limitação Constitucional da jornada de trabalho extraordinário com o pagamento do 
adicional de horas extras não exclui a possibilidade da legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento da 
jornada, considerando a natureza do serviço e as peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor.
A propósito, este é o posicionamento consolidado perante Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DE 
LONDRINA/PR. ATIVIDADE ESPECIAL SUJEITA A REGIME DE ESCALAS E PLANTÕES. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA QUE 
RETRIBUI EVENTUAL IRREGULARIDADE DE HORÁRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO.
1. A limitação da jornada de trabalho imposta pela Constituição Federal de 1988 deve ser considerada como medida garantidora da saúde 
do trabalhador, na forma do art. 7.º, inciso XVI; direito este extensível ao servidor público por força do art. 39, § 3.º da Carta Magna de 
1988. 2. A previsão constitucional de limitação da jornada de trabalho, com o pagamento adicional para as horas extras, não exclui a 
possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em razão da natureza do serviço 
e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor. 3. O art. 274 da Lei Complementar Estadual n.º 14/82, alterado pela Lei 
Complementar Estadual n.º 35, de 24 de dezembro de 1986, estabeleceu regime especial de trabalho, em face da natureza peculiar da 
função policial e da necessidade de implementação de plantões para garantir o caráter ininterrupto do serviço prestado. Precedente. 4. 
Os documentos relativos à escala de serviço da Delegacia de Jaguapitã (fl. 27) e à escala de reforço de plantão da Subdivisão Policial de 
Londrina (fl. 31), não demonstram cabalmente a ausência de compensação de horários entre os meses de maio e junho do ano de 2003 
que justifique o pagamento de horas extras. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS 18.399/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009)”.
Assim, a jornada estabelecida sob a forma de plantão especial autorizada por lei não veda que se realize trabalho extraordinário. Mesmo 
prestando o limite de horas a título de plantão especial (limites no §2º do art. 4º da Lei 1.993/2008), a parte autora ainda pode prestar 
serviço extraordinário, o que não se verificou na hipótese dos autos
Dessa forma, o argumento da requerente no sentido de suportar prejuízo por não receber adicional de horas extras e sim o valor fixo a 
título de plantão especial, também não se sustenta, ante a previsão legal e a inexistência de trabalho extraordinário.
Além disso, assevero que a legislação estadual, em face da natureza peculiar da função exercida pela parte recorrente e da necessidade 
de implementação de plantões para garantir o caráter ininterrupto do serviço prestado, estabeleceu regime especial de trabalho, o que 
encontra compatibilidade com a Constituição Federal, como bem decidido pelo juízo monocrático. 
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência.
Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da 
condenação, o que faço com base no art. 55 da lei 9.099/95, ressalvada a gratuidade da justiça.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
FAZENDA PÚBLICA. PLANTÃO ESPECIAL. HORAS EXTRAS. SERVIDOR DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA.
- Não se evidencia prejuízo pelo não recebimento do adicional de horas extras em face do valor fixo pago a título de plantão especial.
- O plantão especial garante o caráter ininterrupto do serviço prestado e encontra compatibilidade com a Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7046625-49.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 26/05/2022 18:49:22
Data julgamento: 08/08/2022
Polo Ativo: BANCO BMG SA
Advogados do(a) RECORRENTE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 
TEIXEIRA - MG108112-A
Polo Passivo: WALDECY COTA DE ARAUJO
Advogado do(a) RECORRIDO: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO - RO1605-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, parcelas, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco recorrido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato de ID 15918276, está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação 
adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
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Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedente os 
pedidos contidos na inicial. 
Sem sucumbência, a teor do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
– A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7046760-61.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 21/04/2022 10:54:32
Data julgamento: 08/08/2022
Polo Ativo: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
Polo Passivo: JARLISSON DE ALMEIDA SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, parcelas, pagamento mínimo.
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Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco recorrido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato de ID 15489795, está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação 
adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedente os 
pedidos contidos na inicial. 
Sem sucumbência, a teor do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA 
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
– A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
– Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7004383-12.2021.8.22.0022 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 25/04/2022 13:23:50
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Polo Passivo: MARIA FERNANDA DA SILVA
Advogados do(a) RECORRIDO: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713-A, MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA - RO10124-A
RELATÓRIO
Dispenso o relatório na forma da lei nº 9.099/95.
VOTO
Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
A pretensão da parte requerida, ora recorrente, é a reforma da sentença que o condenou ao pagamento da verba indenizatória no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais) bem como o pagamento retroativo, previsto na Lei Municipal 2.009/2020, por exposição obrigatória ao 
novo Coronavírus – COVID19.
Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, é servidora efetiva municipal e exerce o cargo de agente comunitário de saúde.
De acordo com a Lei Municipal 2.009/20 (indenização em razão da exposição obrigatória dos servidores efetivos que estejam em 
exercício no âmbito da Administração Municipal e em contato direto com o covid-19, durante o prazo que perdurar o declarado estado de 
calamidade pública no Município de São Miguel do Guaporé):
Art.1”. Fica criado a indenização por exposição obrigatória ao COVID-19, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para os servidores 
efetivos do Município de São Miguel do Guaporé-RO, que estejam na linha de frente do combate a pandemia.
Art.2°. A indenização tratada no art. 1° será paga aos profissionais que estiverem em efetivo serviço durante a vigência do declarado 
Estado de Calamidade Pública municipal, em razão do ônus, riscos, exposição e demais circunstâncias extras decorrentes do exercício 
da essencial atividade desenvolvida.
Art. 3°. Somente será efetuado O pagamento da indenização exposta nessa Lei para àqueles profissionais que exercerem suas atividades 
no mínimo 04 (quatro) vezes ao mês.
Parágrafo Único. Excetua-se a regra prevista no caput do art. 1” os profissionais que estejam trabalhando em regime de Home Office, ou 
afastados por qualquer outro motivo.
Ao contrário do que alega o recorrente, o recorrido se incumbiu de seu ônus probatório, provando que atuou durante a pandemia e se 
encontra nas hipóteses previstas em lei.
Ademais, quanto a extensão do auxílio para o cargo de agente comunitário de saúde há diversos precedentes nesta Turma Recursal.
Assim, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
Com estas considerações, VOTO no sentindo de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios 
fundamentos.
Sem custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública. Condeno o Estado de Rondônia ao pagamento de honorários advocatícios 
em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 
9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
VERBA INDENIZATÓRIA PELA EXPOSIÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS. COVID-19. ACUMULAÇÃO DE VERBA. LEI MUNICIPAL. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
- É devida a indenização por exposição obrigatória ao Coronavírus – COVID-19, que tem previsão na Lei Municipal nº 2.009/20, quando 
o profissional da saúde possuir vínculo que faça jus ao seu recebimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7002874-72.2022.8.22.0002 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 08/06/2022 00:20:39
Data julgamento: 08/08/2022
Polo Ativo: BANCO BMG SA
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Polo Passivo: DERMIVAL CONCEICAO DE CASTRO
Advogado do(a) RECORRIDO: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR - RO2640-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
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Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, parcelas, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco recorrido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato colacionado em sede de contestação, está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência 
de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
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Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de origem para 
julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
Sem custas e honorários para a recorrente/requerente, uma vez que o deslinde do feito não se subsume à hipótese prevista no artigo 55 
da Lei 9.099/95.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7004380-57.2021.8.22.0022 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 25/04/2022 13:20:46
Data julgamento: 15/08/2022
Polo Ativo: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Polo Passivo: ELMA GOMES DA SILVA FERREIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713-A, MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA - RO10124-A
RELATÓRIO
Dispenso o relatório na forma da lei nº 9.099/95.
VOTO
Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
A pretensão da parte requerida, ora recorrente, é a reforma da sentença que o condenou ao pagamento da verba indenizatória no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais) bem como o pagamento retroativo, previsto na Lei Municipal 2.009/2020, por exposição obrigatória ao 
novo Coronavírus – COVID19.
Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, é servidora efetiva municipal e exerce o cargo de agente comunitário de saúde.
De acordo com a Lei Municipal 2.009/20 (indenização em razão da exposição obrigatória dos servidores efetivos que estejam em 
exercício no âmbito da Administração Municipal e em contato direto com o covid-19, durante o prazo que perdurar o declarado estado de 
calamidade pública no Município de São Miguel do Guaporé):
Art.1”. Fica criado a indenização por exposição obrigatória ao COVID-19, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para os servidores 
efetivos do Município de São Miguel do Guaporé-RO, que estejam na linha de frente do combate a pandemia.
Art.2°. A indenização tratada no art. 1° será paga aos profissionais que estiverem em efetivo serviço durante a vigência do declarado 
Estado de Calamidade Pública municipal, em razão do ônus, riscos, exposição e demais circunstâncias extras decorrentes do exercício 
da essencial atividade desenvolvida.
Art. 3°. Somente será efetuado O pagamento da indenização exposta nessa Lei para àqueles profissionais que exercerem suas atividades 
no mínimo 04 (quatro) vezes ao mês.
Parágrafo Único. Excetua-se a regra prevista no caput do art. 1” os profissionais que estejam trabalhando em regime de Home Office, ou 
afastados por qualquer outro motivo.
Ao contrário do que alega o recorrente, o recorrido se incumbiu de seu ônus probatório, provando que atuou durante a pandemia e se 
encontra nas hipóteses previstas em lei.
Ademais, quanto a extensão do auxílio para o cargo de agente comunitário de saúde há diversos precedentes nesta Turma Recursal.
Assim, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
Com estas considerações, VOTO no sentindo de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios 
fundamentos.
Sem custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública. Condeno o Estado de Rondônia ao pagamento de honorários advocatícios 
em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 
9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
VERBA INDENIZATÓRIA PELA EXPOSIÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS. COVID-19. ACUMULAÇÃO DE VERBA. LEI MUNICIPAL. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
- É devida a indenização por exposição obrigatória ao Coronavírus – COVID-19, que tem previsão na Lei Municipal nº 2.009/20, quando 
o profissional da saúde possuir vínculo que faça jus ao seu recebimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001114-28.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 10/03/2022 10:19:24
Data julgamento: 08/08/2022
Polo Ativo: NEIDE TEIXEIRA NEVES e outros
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
Advogado do(a) RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
Passo a julgar conjuntamente os recursos.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte e menção a juros.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco recorrido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação adequada. 
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
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Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de:
a) DAR PROVIMENTO ao recurso inominado da parte requerida, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos 
na inicial; e,
b) NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora
Sucumbente, condeno a parte autora/recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, sendo estes em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação, o que faço na forma do art. 55, da lei nº 9.099/95. Ressalvado eventual justiça gratuita deferida nos autos
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. TUDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7003664-59.2022.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 01/07/2022 02:25:34
Data julgamento: 17/08/2022
Polo Ativo: WANDERLEY FRANCA DE LIMA
Advogados do(a) RECORRENTE: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819-A, DAVI SOUZA BASTOS - RO6973-A, FIRMO JEAN CARLOS 
DIOGENES - RO10860-A, TIAGO DOS SANTOS TRINDADE - RO7839-A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. Inconformado 
os autores, ora recorrentes, aduz, que no dia 26 de dezembro de 2021 por volta das 11:00 horas, a energia elétrica fornecida pela Ré 
foi interrompida sem qualquer aviso prévio, retornando apenas no 30 de dezembro de 2021, ficando por aproximadamente 90 (noventa) 
horas sem o fornecimento de energia. Sustenta ainda que as quedas de energia na cidade de Itapuã do Oeste ocorrem com frequência, 
conforme documentos anexados aos autos. Terminou pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os 
pedidos contidos na inicial.
Pois bem.
A relação existente entre as partes é de consumo, estando amparada pela Lei n° 8.078/90, que estabelece, dentre outras regras, a 
responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo o prestador de serviços 
se comprovar a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Na petição inicial, a parte informa que ficou sem energia elétrica em sua residência, sendo que a parte recorrente/requerida nada fez para 
amenizar os prejuízos sofridos pelo recorrido.
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Portanto, no caso há dano moral reparável, tendo em vista que o fornecedor do serviço responde de forma objetiva, independentemente 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
Na hipótese dos autos, como a apuração da responsabilidade se relaciona com a atividade desenvolvida por pessoa jurídica de direito 
privado prestadora de serviço público, a hipótese, em se constatando os seus requisitos, é de aplicação da responsabilidade objetiva (art. 
37, §6º, da Constituição Federal).
Como cediço, a responsabilidade objetiva, norteada pela teoria do risco administrativo, dispensa a prova de culpa da Administração. 
Assim, se comprovada a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade administrativa, certa será a obrigação de 
indenizar.
Registro que esta Turma Recursal já julgou casos idênticos a este, conforme ementa a seguir: 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO 
DE ITAPUÃ DO OESTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
PROVIDO (RECURSO INOMINADO, Processo nº 7022144-95.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 21/07/2017). Grifei.
Com estas considerações, VOTO para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interpostos pelo recorrente para reformar 
a Sentença e CONDENAR a recorrida, Concessionária de Energia Elétrica, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 
indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desde a 
data da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Isento o consumidor de custas e honorários eis que o deslinde do feito não se amolda as hipóteses previstas no art. 55 da Lei 9.099/95.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Coaduno com o entendimento da Relatora em relação a ocorrência do dano extrapatrimonial em virtude da falha na prestação do serviço 
da empresa requerida.
Isto porque, esta Turma Recursal já definiu que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por período demasiado de 
tempo, ocasiona dano moral in re ipsa, haja vista a natureza essencial do serviço prestado pela concessionária de serviço público.
No entanto, tenho que o valor arbitrado para a indenização se encontra abaixo do que comumente aplicado por esta Turma Recursal.
Dessa forma, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais justo e razoável ao caso em tela.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, coadunando com os termos do voto da Relator, aplicando, 
no entanto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a indenização por danos morais em favor da parte autora.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
EMENTA
Consumidor. Interrupção no fornecimento de energia. Vila Dnit. Indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido. 
- Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
- Incontroversa a falha na prestação do serviço público essencial, estará evidenciado o abalo moral ao consumidor, que merece ser 
indenizado. 
- A fixação da compensação por danos morais tem a finalidade de proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 
devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição mas como um desestímulo à repetição do ilícito, de modo 
que se o juiz não observa tais parâmetros, a sentença merece ser parcialmente reformada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO À UNANIMIDADE, VENCIDA A RELATORA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, QUE FICA 
ESTABELECIDO EM R$ 5.000,00
Porto Velho, 03 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7036065-48.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 09/06/2022 12:32:44
Data julgamento: 08/08/2022
Polo Ativo: ADRIANA COELHO DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
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Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco requerido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
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Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7031485-72.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 09/06/2022 12:02:30
Data julgamento: 08/08/2022
Polo Ativo: INES MACHADO
Advogados do(a) RECORRENTE: MONICA MARIA TREVISANE - RO2601-A, SUZANA AVELAR DE SANTANA - RO3746-A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
Advogados do(a) RECORRIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA 
- MG108112-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
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O banco requerido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001647-54.2021.8.22.0011 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 01/06/2022 11:45:56
Data julgamento: 08/08/2022
Polo Ativo: MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: FELIPE WENDT - RO4590-A, BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA - RO10259-A, EBER COLONI MEIRA 
DA SILVA - RO4046-A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
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Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, parcelas, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco recorrido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato colacionado em sede de contestação, está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência 
de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
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Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de origem para 
julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
Sem custas e honorários para a recorrente/requerente, uma vez que o deslinde do feito não se subsume à hipótese prevista no artigo 55 
da Lei 9.099/95.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7003984-46.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/05/2022 08:24:08
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Polo Passivo: ALEXANDRE SOARES LOPES
Advogados do(a) RECORRIDO: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA - RO6700-A, JOAO LUIS SISMEIRO DE OLIVEIRA 
JUNIOR - RO5379-A, FABIO CHIANCA DE MORAIS - RO9373-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado Cível n° 92 do FONAJE.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.
A sentença deve ser mantida. Explico.
No caso dos autos, há Laudo Técnico Pericial elaborado por profissional habilitado, por meio do qual se constatou a exposição da parte 
autora a agentes nocivos à sua saúde. Ressalto que esta prova foi judicializada e submetida ao contraditório e ampla defesa.
Com efeito, a Perita Judicial foi expressa ao concluir que a insalubridade se classifica como sendo de grau médio, devido ao risco 
biológico, sendo devido ao servidor público o adicional de insalubridade no percentual de 40%.
Assim, restou incontroverso nos autos que a parte autora encontra-se exercendo atividade insalubre, possuindo o direito ao recebimento 
do adicional de insalubridade no percentual verificado pela Perita Judicial. 
Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO AOS RETROATIVAS DE INSALUBRIDADE. 
IMPLANTAÇÃO. LAUDO VÁLIDO. Comprovado o exercício de atividade insalubre, o servidor possui o direito ao recebimento de adicional 
de insalubridade no percentual verificado pelo perito. (RI 70000475-05.2015.8.22.0006. Relator: Enio Salvador Vaz. Data do Julgamento: 
22/11/2017).
No caso em análise, a determinação implementação do adicional de insalubridade contido na sentença ocorreu em conformidade com 
o entendimento supracitado, não havendo que se falar em reforma da sentença por estar em consonância com os precedentes acima.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se incólume a sentença vergastada. 
Sem custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública.
Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Laudo pericial válido. Pagamento retroativo. Devido a 
partir do laudo pericial. Precedentes. Sentença mantida. 
Comprovado o exercício de atividade insalubre, o servidor possui o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual 
verificado pelo perito.
O servidor que exerce atividade em local insalubre tem direito somente ao adicional de insalubridade a partir do laudo que assim o 
reconhece, em virtude da transitoriedade dessa condição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7049260-03.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 17/03/2022 11:10:32
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Polo Passivo: BETANHA APRIGIO FERREIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA - RO6700-A, FABIO CHIANCA DE MORAIS - RO9373-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado Cível n° 92 do FONAJE.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.
A sentença deve ser mantida. Explico.
No caso dos autos, há Laudo Técnico Pericial elaborado por profissional habilitado, por meio do qual se constatou a exposição da parte 
autora a agentes nocivos à sua saúde. Ressalto que esta prova foi judicializada e submetida ao contraditório e ampla defesa.
Com efeito, a Perita Judicial foi expressa ao concluir que a insalubridade se classifica como sendo de grau médio, devido ao risco 
biológico, sendo devido ao servidor público o adicional de insalubridade no percentual de 40%.
Assim, restou incontroverso nos autos que a parte autora encontra-se exercendo atividade insalubre, possuindo o direito ao recebimento 
do adicional de insalubridade no percentual verificado pela Perita Judicial. 
Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO AOS RETROATIVAS DE INSALUBRIDADE. 
IMPLANTAÇÃO. LAUDO VÁLIDO. Comprovado o exercício de atividade insalubre, o servidor possui o direito ao recebimento de adicional 
de insalubridade no percentual verificado pelo perito. (RI 70000475-05.2015.8.22.0006. Relator: Enio Salvador Vaz. Data do Julgamento: 
22/11/2017).
No que se refere ao pagamento do retroativo, esta Turma Recursal já vem firmando entendimento de que o termo inicial para pagamento 
do adicional de insalubridade é a data da perícia técnica local, consignada no correspondente laudo. A exemplo, destacamos:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DENTISTA. PROTESTO POR OUTRAS 
PROVAS, ESPECIALMENTE TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. INDEFERIMENTO DE PROVAS 
INÚTEIS. MAJORAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.
É dever do juiz indeferir as provas inúteis ao deslinde da controvérsia. A alteração do grau de insalubridade deve ter como marco 
inicial o laudo pericial que a atesta. (Turma Recursal – Processo:7001112-50.2015.8.22.0007, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de 
julgamento: 12/07/2017).
Esse também é o posicionamento consolidado perante o c. Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA 
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e 
periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que 
“[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de 
concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de 
autorizar o pagamento.” 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 
Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que 
prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que 
antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas 
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; 
REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, 
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 
31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
Conclui-se que somente é devido o valor retroativo do adicional de insalubridade a contar da data de elaboração do laudo pericial, pelo 
qual se atesta a condição insalubre à qual o servidor estava exposto. 
No caso em análise, a determinação implementação do adicional de insalubridade contido na sentença ocorreu em conformidade com 
o entendimento supracitado, não havendo que se falar em reforma da sentença por estar em consonância com os precedentes acima.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se incólume a sentença vergastada. 
Sem custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública.
Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Laudo pericial válido. Pagamento retroativo. Devido a 
partir do laudo pericial. Precedentes. Sentença mantida. 
Comprovado o exercício de atividade insalubre, o servidor possui o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual 
verificado pelo perito.
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O servidor que exerce atividade em local insalubre tem direito somente ao adicional de insalubridade a partir do laudo que assim o 
reconhece, em virtude da transitoriedade dessa condição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7049327-65.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 20/05/2022 11:11:14
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Polo Passivo: ISANIA DA SILVA SOUSA
Advogados do(a) RECORRIDO: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA - RO6700-A, FABIO CHIANCA DE MORAIS - RO9373-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado Cível n° 92 do FONAJE.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.
A sentença deve ser mantida. Explico.
No caso dos autos, há Laudo Técnico Pericial elaborado por profissional habilitado, por meio do qual se constatou a exposição da parte 
autora a agentes nocivos à sua saúde. Ressalto que esta prova foi judicializada e submetida ao contraditório e ampla defesa.
Com efeito, a Perita Judicial foi expressa ao concluir que a insalubridade se classifica como sendo de grau médio, devido ao risco 
biológico, sendo devido ao servidor público o adicional de insalubridade no percentual de 40%.
Assim, restou incontroverso nos autos que a parte autora encontra-se exercendo atividade insalubre, possuindo o direito ao recebimento 
do adicional de insalubridade no percentual verificado pela Perita Judicial. 
Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO AOS RETROATIVAS DE INSALUBRIDADE. 
IMPLANTAÇÃO. LAUDO VÁLIDO. Comprovado o exercício de atividade insalubre, o servidor possui o direito ao recebimento de adicional 
de insalubridade no percentual verificado pelo perito. (RI 70000475-05.2015.8.22.0006. Relator: Enio Salvador Vaz. Data do Julgamento: 
22/11/2017).
No que se refere ao pagamento do retroativo, esta Turma Recursal já vem firmando entendimento de que o termo inicial para pagamento 
do adicional de insalubridade é a data da perícia técnica local, consignada no correspondente laudo. A exemplo, destacamos:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DENTISTA. PROTESTO POR OUTRAS 
PROVAS, ESPECIALMENTE TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. INDEFERIMENTO DE PROVAS 
INÚTEIS. MAJORAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.
É dever do juiz indeferir as provas inúteis ao deslinde da controvérsia. A alteração do grau de insalubridade deve ter como marco 
inicial o laudo pericial que a atesta. (Turma Recursal – Processo:7001112-50.2015.8.22.0007, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de 
julgamento: 12/07/2017).
Esse também é o posicionamento consolidado perante o c. Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA 
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e 
periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que 
“[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de 
concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de 
autorizar o pagamento.” 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 
Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que 
prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que 
antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas 
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; 
REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, 
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 
31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
Conclui-se que somente é devido o valor retroativo do adicional de insalubridade a contar da data de elaboração do laudo pericial, pelo 
qual se atesta a condição insalubre à qual o servidor estava exposto. 
No caso em análise, a determinação implementação do adicional de insalubridade contido na sentença ocorreu em conformidade com 
o entendimento supracitado, não havendo que se falar em reforma da sentença por estar em consonância com os precedentes acima.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se incólume a sentença vergastada. 
Sem custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública.
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Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Laudo pericial válido. Pagamento retroativo. Devido a 
partir do laudo pericial. Precedentes. Sentença mantida. 
Comprovado o exercício de atividade insalubre, o servidor possui o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual 
verificado pelo perito.
O servidor que exerce atividade em local insalubre tem direito somente ao adicional de insalubridade a partir do laudo que assim o 
reconhece, em virtude da transitoriedade dessa condição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 03 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-490, Porto Velho, - de 2561/2562 a 2939/2940
Número do processo: 0800662-73.2021.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: LUCIANO REZENDE VIANA
ADVOGADO DO LITISCONSORTE: JOAO PAULO REZENDE VIANA, OAB nº RO10506A
Polo Passivo: BANCO SAFRA S A, SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.
LITISCONSORTES SEM ADVOGADO(S)
No processo principal houve a prolação de sentença, razão pela qual houve a perda do objeto do presente recurso. 
Extingo o presente feito sem a análise do mériro.
Isento do pagamento de custas e honorários.
Após o trânsito, remetam-se os autos à origem.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 03 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-490, Porto Velho, - de 2561/2562 a 2939/2940
Número do processo: 7003772-59.2021.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Ativo: MANOEL GOMES DA SILVA, MANOEL RODRIGUES CARVALHO, MANOEL GOMES DA SILVA, MANOEL RODRIGUES 
CARVALHO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO8746A, FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB 
nº RO8713A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO8746A, FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713A
Vistos. 
Considerando que o Juiz José Augusto Alves Martins do Gabinete 02 proferiu o voto vencedor, tornando-se o relator para o acórdão, a 
ele compete a análise do presente feito.
Nesse diapasão, determino a remessa do feito ao Gabinete 02.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Arlen José Silva de Souza
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 03 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-490, Porto Velho, - de 2561/2562 a 2939/2940
Número do processo: 7001696-59.2021.8.22.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Ativo: JOSE BRASILINI
ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713A
DESPACHO 
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Vistos. 
Considerando que o Juiz Cristiano Gomes Mazzini do Gabinete 01 proferiu o voto vencedor, tornando-se o relator para o acórdão, a ele 
compete a análise do presente feito.
Nesse diapasão, determino a remessa do feito ao Gabinete 01 para análise.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Arlen Jose Silva de Souza

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 03 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-490, Porto Velho, - de 2561/2562 a 2939/2940
Número do processo: 7000055-38.2022.8.22.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: EURIPEDES DUTRA BARROS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, BEATRIZ 
BRITO DE OLIVEIRA, OAB nº RO10259A
Polo Ativo: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO
DESPACHO 
Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a alegada situação de hipossuficiência, ou o 
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Arlen José Silva de Souza
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Turma Recursal - Gabinete 03 Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 
76803-490, Porto Velho, - de 2561/2562 a 2939/2940
Processo nº 0801007-05.2022.8.22.9000
Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Classe: Mandado de Segurança Cível
IMPETRANTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
ADVOGADOS DO IMPETRANTE: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE RONDÔNIA - CAERD
IMPETRADO: M. J. D. 2. J. E. C. D. P. V.
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 1.000,00
DECISÃO
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
DECISÃO
Verifica-se que a parte recorrente não comprovou o recolhimento das custas/preparo inicial. De todo modo, revendo posicionamentos 
anteriores, não se verifica hipótese para extensão das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, bem como a pretendida isenção não 
consta no rol do art. 5º da Lei 3896/2016.
Assim, resta prejudicada a análise da ação interposta diante da ausência de um dos pressupostos processuais.
Nesse sentido:
Mandado de segurança. Juizados Especiais. Deserção.
– Não comprovado o recolhimento das custas para a distribuição do Mandado de Segurança, o indeferimento da inicial é medida que se 
impõe.
(MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Processo nº 0800529-65.2020.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 11/03/2021).
O recolhimento das custas é pressuposto processual, razão pela qual a ausência do recolhimento demanda a aplicabilidade do art. 485, 
IV do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 
processo”.
Por tais considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança interposto, nos termos do art. 330, IV do CPC e em 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, conforme disposto no art. 485, I do CPC.
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Arlen Jose Silva de Souza 
RELATOR
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
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Processo: 0800276-09.2022.8.22.9000 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data da Distribuição: 07/04/2022 11:56:45
IMPETRANTE: GREICIENE DE AZEVEDO FIGUEIRA
Advogados do(a) IMPETRANTE: UELTON HONORATO TRESSMANN - RO8862-A, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO6805-A
IMPETRADO: Juiz do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Velho
INTIMAÇÃO
Por ordem do Juiz Relator, em decisão prolatada nestes autos, fica Vossa Senhoria intimada, por via de seu(ua) advogado(a), para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais, nos termos da Lei 3.896/2016 – Regimento de Custas do Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, sob pena de protesto e inscrição em Dívida Ativa estadual.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
ROSANA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA 
Técnico Judiciário

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 0800906-02.2021.8.22.9000 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Data da Distribuição: 25/10/2021 16:59:42
IMPETRANTE: BANCO BRADESCO
Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881-A
IMPETRADO: 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de PORTO VELHO
INTIMAÇÃO
Por ordem do Juiz Relator, em decisão prolatada nestes autos, fica Vossa Senhoria intimada, por via de seu(ua) advogado(a), para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais, nos termos da Lei 3.896/2016 – Regimento de Custas do Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, sob pena de protesto e inscrição em Dívida Ativa estadual.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
ROSANA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA 
Técnico Judiciário
Despacho
A CPE para que redistribua os autos ao Gabinete 3 em razão da conexão constante no ID. (17041281).
Porto Velho,2 de setembro de 2022
Cristiano Gomes Mazzini

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 01 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-490, Porto Velho, Esquina
Número do processo: 0801003-65.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: ELIANE BRAZ DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO DO IMPETRANTE: WILSON VEDANA JUNIOR, OAB nº RO6665A
Polo Passivo: 2. J. E. C. D. C. D. P. V.
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que determinou o arquivamento do processo, reconhecendo deserto o recurso 
inominado interposto pelo ora impetrante. 
DECISÃO
O mandado de segurança, como remédio constitucional, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus 
ou habeas data contra ato (ou omissão) marcado de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inc. LXIV da Constituição Federal).
Do mesmo modo dispõe o artigo 1º da Lei n. 12.016/09 ao afirmar que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 
funções que exerça.”.
Com efeito, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, porque não comporta, em seu rito 
especial, dilação probatória, motivo pelo qual a utilização desta via, quando insuficientes elementos probatórios, afigura-se inadequada.
Neste sentido:
Apelação em Mandado de Segurança. Licitação. Dispensa. Contratação Emergencial. Direito Líquido e Certo. Inexistência.
1. Em se tratando de mandado de segurança, a prova de direito líquido e certo deve ser revelada de modo incontestável, induvidoso, pré-
constituída, apta a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida.
2. Inexistindo a demonstração de nulidade no procedimento de dispensa licitatória para contratação emergencial, denega-se a segurança 
por ausência de direito líquido e certo.
3. Negado provimento ao recurso.
[DESTACOU-SE]
(Apelação, Processo nº 0007931-14.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Eurico Montenegro, Data de julgamento: 10/09/2018).
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Analisando os argumentos fáticos, bem como os documentos que instruíram a petição inicial, não se verifica a existência dos pressupostos 
necessários para concessão da segurança vindicada pela impetrante, isso porque não foram juntados documentos suficientes para 
corroborar as alegações de hipossuficiência da Impetrante, como indicação de renda familiar, comprovante de isenção ou declaração de 
imposto de renda, contas de consumo regulares.
Assim, ante a ausência de documentos para demonstração ao Juízo acerca do direito líquido e certo vindicado, não se olvidando que 
em casos deste jaez a inicial deve vir instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido certo, não admitindo o rito célere do 
mandado de segurança dilação probatória
Por tais considerações, com apoio nos artigos 10, da Lei nº 12.016/09 c/c 330, I, e 485, I do CPC, INDEFIRO A INICIAL e JULGO 
EXTINTO o presente feito, condenando o impetrante no pagamento das custas processuais.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem.

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000406-26.2022.8.22.0006 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 15:16:01
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
Polo Passivo: VALDINEI NORONHA
Advogados do(a) RECORRIDO: ALESSANDRO RIOS PRESTES - RO9136-A, JOSE ANDRE DA SILVA - RO9800-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado nos termos da Lei 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os requisitos legais de admissibilidade.
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial na 
ação de restituição de valores investidos com a construção de rede elétrica rural. 
De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.249.321/RS, julgado sob o rito do artigo 543 do CPC, aplica-se ao caso em 
exame o prazo prescricional de 3 (três) anos, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV).
Quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional, o STJ também já pacificou posicionamento, entendendo-o como o momento 
em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica. Inexistindo documento formal da incorporação, como no caso 
em exame, a prescrição se torna matéria casuística/fática, de prova eminentemente documental, sendo da parte autora ônus da sua 
produção.
Esclareça-se, que mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, esta não deve ser 
usada de forma absoluta, pois não exclui a disposição do Código de Processo Civil segundo a qual a prova deve incumbir ao:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (destaquei).
Entender de forma contrária seria isentar a parte autora de provar fato mínimo relacionado ao direito pleiteado e impor a concessionária 
de serviço público a prova de um fato negativo, qual seja, a não ocorrência da incorporação fática.
No caso em exame, deve-se considerar as informações mínimas apresentadas pela parte autora, as quais fazem deduzir que a construção 
e incorporação da subestação e/ou rede de energia elétrica ocorreram há mais de três anos, tendo em vista que o projeto elétrico original 
está datado de 2004. 
Nesse contexto, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. E no mesmo sentido é o entendimento do TJRO:
Apelação cível. Indenização por dano material. Rede de eletrificação rural. Restituição de valores gastos com a construção. Prescrição 
trienal. Gratuidade.
O STJ, por meio da Súmula 547, entendeu que o direito ao ressarcimento pelos valores gastos com a construção da rede de eletrificação 
rural prescreve em 20 anos, na vigência do Código Civil de 1916, e, em 3 anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de 
demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inc. IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 
2.028 da referida legislação.
O marco inicial para contagem do prazo prescricional é a incorporação fática, que pode se dar a partir da conclusão da obra e energização 
da rede, ou a partir de ações diretas da concessionária (manutenção, modificação ou ampliação da rede) que tirem do consumidor o 
domínio, controle e livre disposição do equipamento que construiu com recursos próprios, cujo ônus da prova é do consumidor, por se 
inserir no conceito de fato constitutivo de seu direito.
A gratuidade concedida ante o reconhecimento da hipossuficiência financeira do autor há de ser mantida até que se demonstre a 
possibilidade de arcar com elas sem impossibilitar a sua sobrevivência. (APELAÇÃO CÍVEL 7001894-69.2020.822.0011, Rel. Des. 
Alexandre Miguel, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 17/02/2022.)(destaquei).
Ainda sobre a matéria, importante destacar a decisão do STJ, na Reclamação nº 41252 – RO, contra acórdão do TJRO, versado nos 
mesmos termos do acima destacado. Vejamos:
RECLAMAÇÃO Nº 41252 - RO (2020/0339542-7)
DECISÃO
Trata-se de reclamação proposta por ERNESTINO OLIVEIRA ROCHA, com fulcro nos artigos 988, inciso II, do Código de Processo Civil 
de 2015 e 187 a 192 do Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

ESTADO DE RONDÔNIA assim ementado:
“Ação. Restituição de valores. Rede elétrica rural. Incorporação de fato. Prescrição. Configuração. Evidenciado que não há contrato entre 
a concessionária e o consumidor que constrói rede elétrica rural, o prazo prescricional para ressarcimento de valores é de três anos e, 
uma vez superado este prazo, resta prescrita a pretensão” (fl. 13 e-STJ).
(...)
Feitas estas considerações, passo a apreciar o caso concreto.
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Na espécie, não há documentação comprovando a data da incorporação, de modo que se insere na hipótese de incorporação fática, 
sendo que a prova produzida pelo autor se limitou aos comprovantes de pagamento pela construção da subestação, que ocorreu entre 
março e abril de 1998, ao passo que a ação foi proposta em 2015, ou seja, quando transcorrido e muito o prazo de 3(três) anos da 
energização da rede, estando prescrita a pretensão.
Anoto que não há demonstração de qualquer fato suspensivo ou impeditivo do curso do prazo prescricional (arts. 197 a 204, CC) 
a determinar um prazo inicial da contagem distinto, que não aquele da construção e conclusão da obra de construção da rede de 
eletrificação” (fls. 18/29 e-STJ).
Observa-se, em resumo, que o Tribunal de origem atento à determinação contida na decisão proferida por ocasião do julgamento do 
Recurso Especial nº 1.839.933/RO, reformou seu entendimento original passando a adotar como marco inicial da contagem do prazo 
prescricional a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.
Diante da escassez de elementos que comprovassem com certeza tal data na hipótese dos autos, decorrente, inclusive, de certa desídia 
da parte autora no seu ônus probatório, a Corte reclamada, com base em disposições da Resolução Normativa nº 29/2006, adotou como 
marco a data do que chamou de incorporação fática.
Nesse contexto, não há como se vislumbrar nenhuma inobservância à decisão apontada como descumprida. Muito pelo contrário, verifica-
se o esforço da Corte local, mesmo diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, em atender ao comando dispositivo da decisão 
reputada com descumprida.
Qualquer irresignação do reclamante contra os fundamentos adotados pelo acórdão reclamado deve ser objeto dos recursos cabíveis, 
atendidos seus respectivos pressupostos de admissibilidade, sabendo-se que a reclamação não se presta como mero sucedâneo recursal.
Ante o exposto, indefiro liminarmente a presente reclamação (destaquei).
Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator
Ressalta-se novamente que a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública, que podem ser arguidas em qualquer tempo e 
grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser objeto de reconhecimento de ofício pelo julgador ainda que não aduzidas em sede recursal.
Ante o exposto, VOTO no sentido de RECONHECER DE OFÍCIO a prescrição da pretensão deduzida nos autos, julgando extinto o feito 
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II do CPC.
Sem custas e honorários para a recorrente/requerente, uma vez que o deslinde do feito não se subsume à hipótese prevista no artigo 55 
da Lei 9.099/95.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Rede de eletrificação rural. Subestação. Incorporação. Valores gastos. Pedido de restituição. Prescrição trienal. Marco inicial. Incorporação 
fática. Ônus da prova. Consumidor.
- Conforme entendimento do STJ, é de 3 (três) anos o prazo de prescrição para o consumidor pleitear o ressarcimento dos valores gastos 
com a construção de rede e/ou subestação de energia elétrica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, DE OFICIO, PRELIMINAR DE PRESCRICAO 
ACOLHIDA A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7067681-41.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 19/06/2022 00:50:48
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: EDIVAN MAIA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812-A
Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A
Advogado do(a) RECORRIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Em análise dos pressupostos recursais, verifica-se que a parte recorrente não juntou documentos necessários a comprovação de 
hipossuficiência, sendo oportunizado pelo juízo de origem o prazo de 48 horas para juntada ou recolhimento do preparo recursal, quedou-
se inerte.
Assim, considerando que foi oportunizado a parte e não foi comprovada a hipossuficiência financeira, tampouco o recolhimento das 
custas processuais recursais, o reconhecimento da deserção do recurso é medida de rigor.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM PEDIDO DE GRATUIDADE E SEM 
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48H PARA RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS OU SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO 
(autos de nº 1009713-82.2013.8.22.0601 Origem: 10097138220138220601 Porto Velho - Juizados Especiais/RO (3ª Vara do Juizado 
Especial Cível) Recorrente: Delma Remijo Recorrido: Eletrobras Distribuição Rondônia (Centrais Elétricas de Rondônia). Relator: Juíza 
Euma Mendonça Tourinho, data do julgamento: 25.06.2015).
Por essas razões, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso inominado, porquanto deserto. 
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Condeno a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 
corrigido da causa.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso Inominado. Hipossuficiência. Ausência de Comprovação. Preparo Recursal. Não Recolhido. Prazo Peremptório. Recurso 
Deserto. Recurso Não Conhecido.
- Não comprovada a hipossuficiência, nem recolhido o preparo recursal no prazo peremptório de 48 horas, impõe-se a declaração de 
deserção do recurso inominado e o seu não conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO NAO CONHECIDO A UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7014051-52.2021.8.22.0007 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 19/07/2022 08:10:26
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
Polo Passivo: GEREMIAS INACIO ALVES e outros
Advogado do(a) RECORRIDO: MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO - RO7724-A
Advogado do(a) RECORRIDO: MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO - RO7724-A
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por dano material, em razão da construção de subestação de energia elétrica.
A sentença julgou procedente os pedidos contidos na inicial.
Inconformada a concessionária de serviços alega, preliminarmente, a inépcia da inicial e incompetência do juizado. No mérito, aduz que 
parte autora não apresentou as provas necessárias à demonstração da construção da subestação. Requer a reforma da sentença.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os requisitos legais de admissibilidade.
Sem maiores lucubrações, tem-se que o ponto de dissentimento está no direito ou não de a parte autora ser ressarcida pelas despesas 
realizadas com a construção de uma subestação de energia elétrica posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária de 
serviço público.
Pois bem.
Pretendendo a restituição de valores, deveria a parte autora ter apresentado provas efetivas do dano emergente, ou seja, do que 
realmente despendeu para a construção e instalação da subestação. Ao contrário disso, os documentos apresentados apenas sugerem 
uma expectativa de gasto, se referindo a simples orçamentos, que não possuem o condão de comprovar o gasto real para a realização 
da obra.
Como cediço, em casos deste jaez, tanto a doutrina como a jurisprudência exigem prova efetiva dos gastos. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO EMERGENTE - NECESSIDADE DE EFETIVA SUBTRAÇÃO 
NO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA - DANO HIPOTÉTICO - AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO. O dano emergente enseja efetiva subtração no 
patrimônio da vítima, não sendo suscetível de reparação o dano meramente hipotético. (TJ-MG - AC: 10112120067593001 Campo Belo, 
Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 06/06/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017).
No caso em exame, a comprovação dos gastos poderia ter sido feita através de notas fiscais e/ou recibos dos produtos e serviços 
realizados, conjugado com laudos, entre outros, demonstrando, assim, a real construção da subestação. Simples orçamentos, desprovidos 
de outros elementos de convicção, são insuficientes para demonstrar que os valores neles impressos correspondam ao real investimento.
Registre-se, por oportuno, que não se está dizendo que o proprietário da rede incorporada não deve ser ressarcido. Ao contrário disso, 
o que se afirma é que o ressarcimento deve ser equivalente aos valores efetivamente gastos, sob pena de enriquecimento ilícito. E, 
nesse sentido, simples orçamentos, diga-se, realizados em data bem posterior ao empreendimento, repise-se, não são suficientes para 
materializar aludida prova.
Aliás, neste ponto, deve ser destacado que a prova é eminentemente documental, e deveria ter sido apresentada pela parte autora no 
momento oportuno, qual seja, a inicial.
Mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, esta não deve ser usada de forma 
absoluta, pois não exclui a disposição do Código de Processo Civil segundo a qual a prova deve incumbir ao:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial majoritário. Veja-se:
AGRAVO DO INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII, CDC - CABIMENTO 
- VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO 
ÔNUS DA PROVA DO ART. 373 CPC. - A tese da taxatividade mitigada, desenvolvida no bojo do REsp 1.704.520/MT, propõe que se 
analise o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC a partir do requisito 
objetivo da urgência, que decorre da inutilidade futura do julgamento da questão em recurso de apelação - O Agravo de Instrumento é 
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admissível nas hipóteses “decisão interlocutória que defere ou que indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da 
regra geral, desde que se operem ope judicis e mediante autorização legal” (REsp 1729110/CE) - O Código de Defesa do Consumidor 
adotou a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - A inversão de que trata o Art. 6º, inciso VIII do CDC opera-se mediante 
decisão proferida pelo juiz da causa - ope judicis, que deve verificar alternativamente a presença dos requisitos autorizadores, quais 
sejam: (i) a verossimilhança das alegações ou (ii) a hipossuficiência do consumidor - A hipossuficiência a que se refere o art. 6º, inciso 
VIII do CDC é de caráter técnico, relacionada dificuldade de produção de determinada prova, não se confundindo com hipossuficiência 
econômica ou jurídica - Eventual inversão do ônus da prova não resulta na atribuição de responsabilidade à parte de arcar com os custos 
das diligências probatórias que não foram requeridas por ela - Revela-se desnecessário invocar uma suposta hipossuficiência técnica 
do réu a ensejar a aplicação da regra do art. 6º, VIII, do CPC/15, resolvendo-se a questão da distribuição do ônus da prova pelas regras 
comuns da lei processual civil - Recurso a qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000210309753001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de 
Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).
AGRAVO DO INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII, CDC - CABIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA 
TÉCNICA NÃO VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE DE INVERTER O ÔNUS. - O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da 
Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - A inversão de que trata o Art. 6º, inciso VIII do CDC opera-se mediante decisão proferida pelo 
juiz da causa - ope judicis, que deve verificar alternativamente a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: (i) a verossimilhança 
das alegações ou (ii) a hipossuficiência do consumidor - A inversão do ônus da prova, em que pese possa ser reconhecida ex officio pelo 
magistrado em se tratando de relação de consumo, não é automática, vez que depende da análise do caso do concreto - A hipossuficiência 
deve ser interpretada como a incapacidade técnica do consumidor para produzir a prova necessária à satisfação de sua pretensão em 
juízo, não se confundindo com o poder aquisitivo do consumidor - Recurso a qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000191198381001 
MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 05/12/2019).
Diante disso, forçoso concluir que os documentos juntados com a inicial, consubstanciados em simples orçamentos, desacompanhados 
de qualquer outro elemento de convicção e realizados em data bem posterior ao indicado como da realização do empreendimento, ao 
contrário do pretendido, não comprovam as circunstâncias em que a subestação foi construída e os reais gastos com a sua construção.
Destarte, tem-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a 
improcedência do pedido é medida que se impõe.
Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedente os 
pedidos contidos na inicial. 
Sem sucumbência, a teor do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Energia elétrica. Subestação. Construção particular. Incorporação. Ressarcimento ao consumidor. Ônus da prova. Indenização. Valor 
despendido. Simples orçamento. Prova insuficiente. Sentença de procedência reformada. 
1 – O proprietário de rede particular de energia elétrica incorporada pela concessionária de serviços públicos, deve ser ressarcido pelo 
valor equivalente ao despendido, sendo seu o ônus da prova nesse sentido.
2 – Afigura-se indispensável documento comprobatório do desembolso, mostrando-se insatisfatório simples orçamento desacompanhado 
de nota fiscal e/ou recibos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7018610-70.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 07/06/2022 10:20:42
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ROGERIO MACIEL DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: SILVANA DEVACIL SANTOS - RO8679-A
Polo Passivo: CLARO S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS41486-A
RELATÓRIO Relatório dispensado nos termos do artigo 46, caput, da Lei 9.099/95.
VOTO Conheço o recurso, eis que presentes requisitos legais de admissibilidade.
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto que a relação contratual que 
se estabeleceu entre os litigantes é inegavelmente de consumo.
Isto se justifica na medida em que a requerida representa empresa fornecedora de produtos (linhas telefônicas fixas e móveis) e prestadora 
de serviços (disponibilização dos serviços de telefonia fixa e internet, bem como administração de contratos e faturas mensais), de modo 
que assume o risco administrativo e operacional em troca dos lucros que aufere.
É incontroverso nos autos que o autor deixou de adimplir algumas faturas do serviço de telefonia, portanto o bloqueio neste particular foi 
devido. Entretanto ao adimplir todas as faturas em aberto, caberia a parte requerida restabelecer o serviço em prazo razoável, contudo, 
isso não ocorreu, posto que o autor mesmo realizando vários protocolos, somente teve o serviço restabelecido após decisão judicial, 
ficando mais de 20 dias com o serviço bloqueado.
Em que pese o recorrido alegar que a fatura do mê de dezembro não estava quitada, o autor colacionou junto a réplica o pagamento desta 
efetuado no mês de dezembro, caindo por terra os argumentos da requerida que haviam débitos em aberto.
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Nesse contexto, comprovado o pagamento da dívida e a ilicitude na manutenção da suspensão do serviço, afigura-se existente o dever 
de indenizar decorrente do bloqueio indevido da linha telefônica, restando demonstrado o ato ilícito suficiente para configurar a existência 
de danos morais. 
Como cediço, a responsabilidade objetiva, norteada pela teoria do risco administrativo, dispensa a prova de culpa da Administração. 
Assim, se comprovada a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade administrativa, certa será a obrigação de 
indenizar.
No mais, verifico que o ato ilícito praticado pela ré, consistente na demora excessiva para desbloqueio da linha, importou em transtornos 
à parte autora, tais como angústia, chateação e nervosismo, motivo pelo qual é devido o pagamento de indenização por danos morais. 
A falha na prestação do serviço enseja indenização, quando causa prejuízo ao consumidor, mormente quando não há justificativa para a 
manutenção da suspensão do serviço de telefonia, por tempo excessivo.
Portanto, dado as circunstâncias dos autos, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido de condenação em 
danos morais.
Dessa forma, estabelecida a incidência do dano moral, a fixação deve ser compatível com o poder econômico da empresa recorrida e 
suficiente para reparar o dano do ofendido.
É cediço que o quantum indenizatório deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja muito alto a ponto 
de implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo, sob pena de não produzir no ofensor a sensação de punição, 
constrangendo-o a se abster de praticar atos similares. Para tanto, devem ser consideradas as condições econômicas dos envolvidos, a 
culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao ofendido. 
Dessa forma, fixa-se os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, especialmente em face da situação discutida nos autos.
Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado para CONDENAR a empresa requerida a pagar o valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal 
de Justiça do 

ESTADO DE RONDÔNIA desde a data da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a 
contar da citação. Mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, eis que o deslinde do feito não se encaixa nas 
hipóteses restritas do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. 
DÍVIDA PAGA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
É ilícito a concessionária de telefonia manter o bloqueio dos serviços, estando os débitos quitados.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como o dano gerado ao consumidor, a fornecedora de bens ou serviços responde 
objetivamente pelos prejuízos extrapatrimoniais do ofendido.
Estabelecida a incidência do dano moral, a fixação deve ser compatível com o poder econômico da recorrida e suficiente para reparar o 
dano do ofendido. Além disso, deve levar em conta a longa espera na solução do problema, que poderia ter sido resolvido extrajudicialmente 
e sem o desgaste de tempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7031363-59.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 02/05/2022 20:49:38
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-A
Polo Passivo: ANTONIO CARLOS LEITE
Advogados do(a) RECORRIDO: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO - RO9906-A, RAIRA VLAXIO AZEVEDO - RO7994-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Ao analisar o acórdão recorrido, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
mencionados no art. 48 da lei nº 9.099/95.
É nítida a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo decisório, o que 
não pode ser concebido por embargos de declaração.
Observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no processo, de 
sorte que o acórdão não merece reparos.
Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes os 
fundamentos que embasaram a solução dada.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7015117-85.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 23/11/2021 13:01:27
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: KLEWRE BATISTA DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO - RO1619-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado Cível n° 92 do FONAJE.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.
A sentença deve ser mantida. Explico.
No caso dos autos, há Laudo Técnico Pericial elaborado por profissional habilitado, por meio do qual se constatou a exposição da parte 
autora a agentes nocivos à sua saúde. Ressalto que esta prova foi judicializada e submetida ao contraditório e ampla defesa.
Com efeito, a Perita Judicial foi expressa ao concluir que a insalubridade se classifica como sendo de grau médio, devido ao risco 
biológico, sendo devido ao servidor público o adicional de insalubridade no percentual de 40%.
Assim, restou incontroverso nos autos que a parte autora encontra-se exercendo atividade insalubre, possuindo o direito ao recebimento 
do adicional de insalubridade no percentual verificado pela Perita Judicial. 
Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO AOS RETROATIVAS DE INSALUBRIDADE. 
IMPLANTAÇÃO. LAUDO VÁLIDO. Comprovado o exercício de atividade insalubre, o servidor possui o direito ao recebimento de adicional 
de insalubridade no percentual verificado pelo perito. (RI 70000475-05.2015.8.22.0006. Relator: Enio Salvador Vaz. Data do Julgamento: 
22/11/2017).
No que se refere ao pagamento do retroativo, esta Turma Recursal já vem firmando entendimento de que o termo inicial para pagamento 
do adicional de insalubridade é a data da perícia técnica local, consignada no correspondente laudo. A exemplo, destacamos:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DENTISTA. PROTESTO POR OUTRAS 
PROVAS, ESPECIALMENTE TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. INDEFERIMENTO DE PROVAS 
INÚTEIS. MAJORAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.
É dever do juiz indeferir as provas inúteis ao deslinde da controvérsia. A alteração do grau de insalubridade deve ter como marco 
inicial o laudo pericial que a atesta. (Turma Recursal – Processo:7001112-50.2015.8.22.0007, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de 
julgamento: 12/07/2017).
Esse também é o posicionamento consolidado perante o c. Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA 
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e 
periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
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2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que 
“[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de 
concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de 
autorizar o pagamento.” 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 
Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que 
prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que 
antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas 
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; 
REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, 
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 
31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
Conclui-se que somente é devido o valor retroativo do adicional de insalubridade a contar da data de elaboração do laudo pericial, pelo 
qual se atesta a condição insalubre à qual o servidor estava exposto. 
No caso em análise, a determinação implementação do adicional de insalubridade contido na sentença ocorreu em conformidade com 
o entendimento supracitado, não havendo que se falar em reforma da sentença por estar em consonância com os precedentes acima.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se incólume a sentença vergastada. 
Sem custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública.
Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Laudo pericial válido. Pagamento retroativo. Devido a 
partir do laudo pericial. Precedentes. Sentença mantida. 
Comprovado o exercício de atividade insalubre, o servidor possui o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual 
verificado pelo perito.
O servidor que exerce atividade em local insalubre tem direito somente ao adicional de insalubridade a partir do laudo que assim o 
reconhece, em virtude da transitoriedade dessa condição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000628-79.2022.8.22.0010 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 26/05/2022 08:55:06
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.
Advogados do(a) RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827-A
Polo Passivo: PAULO THEOTONIO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: AURI JOSE BRAGA DE LIMA - RO6946-A, GIVANILDO DE PAULA COSTA - RO8157-A
RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrentes da 
negativação indevida.
A sentença julgou procedentes os pedidos da parte autora.
Irresignada a parte requerida recorre alegando que agiu tão somente no exercício regular do direito e terminou pugnando pela reforma da 
sentença, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Da análise dos autos verifica-se que a empresa recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na exordial, pois, não 
juntou provas para comprovar a origem do débito discutido que deu ensejo a negativação, restringindo-se, tão somente, a sustentar a 
regularidade da cobrança do débito.
Sabe-se que a obrigação de provar a dívida, sua causa e origem, é de quem alega, porém, não se pode exigir do consumidor “prova de 
fato negativo”, também conhecida como “prova diabólica”. Daí a hipossuficiência que exige a inversão do ônus da prova ou, em outra 
vertente, a fiel comprovação da origem e licitude da dívida imputada, como causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito vindicado, 
nos moldes do art. 373, inc. II, do CPC.
Diante da ausência de prova da contratação, que restou incontroversa nos autos, correta a declaração de inexistência do débito e a 
exclusão de qualquer restrição creditícia.
Quanto a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais, este deve ser afastado posto que não houve prova do fato constitutivo 
do direito da parte autora, ônus previsto no art. 371, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação da negativação através de certidão 
emitida pelos órgãos oficiais.
Destaco que, muito embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, neste ponto, tal benesse não afasta a obrigação da parte 
autora/recorrida de comprovar, minimamente, os fatos que comprovam o direito alegado.



265DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

O documento colacionado pela parte autora de ID 15906682, foi emitido pela internet, e por não ser emitido por órgão oficial impede a 
verificação de eventuais inscrições anteriores, situação que frustraria o pleito indenizatório perquerido nos autos.
Embora o juízo de origem tenha reconhecido a idoneidade do documento acostado na inicial, para fins de comprovação do dano moral, 
este juízo tem entendimento consolidado no sentido de que a prova da negativação deve ser realizada através de documento oficial do 
órgão de proteção ao crédito, comprovando assim, a inexistência de negativações anteriores, posto que ao teor da Sumula 385 do STJ, 
a legítima inscrição negativa preexistente inibe o pleito indenizatório. Vide julgado de minha relatoria:
Recurso inominado. Juizado Especial. Negativação indevida. Comprovação. Certidões de balcão. Ausência de juntada. Dano moral. Não 
ocorrência.
1. A fim de afastar a incidência da súmula 385 do STJ faz-se necessária juntada das certidões de balcão dos principais órgãos de cadastro 
de inadimplentes.
2. Não demonstrado que o consumidor não possui outras inscrições nos órgãos de cadastro de inadimplentes, a improcedência do pedido 
indenizatório é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7028355-45.2019.822.0001, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
28/07/2020.
Ausente a comprovação da inscrição indevida por meio oficial revela-se incabível a pretensão indenizatória, ressalvado apenas o direito 
da inexigibilidade da dívida e o cancelamento da restrição visto que a Concessionária não fez prova da constituição do débito. 
Por tais considerações, VOTO para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte requerida, apenas para afastar a 
condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais nos termos da fundamentação acima. Mantendo-se inalterados os 
demais termos da sentença.
Sem custas e honorários.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO OFICIAL EMITIDA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.
Para fins de pleito indenizatório fundado em inscrição negativa é necessário a juntada de documento oficial emitido pelos órgãos de 
proteção ao crédito. Ausente esta prova, não há que se falar em indenização por danos morais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7002263-29.2021.8.22.0011 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 12:38:51
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: GILSON SOARES MENDES
Advogado do(a) RECORRENTE: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO - RO5316-A
Polo Passivo: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - RN392-A
RELATÓRIO Dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.
Fundamento e decido.
Inicialmente, defiro a retificação da autuação processual, a fim de que o nome da parte requerida passe a constar como sendo BANCO 
ITAUCARD S.A. Promovam-se as alterações necessárias.
Em que pese a parte requerida tenha sustentado a necessidade de realização de perícia, eis que sustenta que o comprovante de 
pagamento apresentado pela parte autora possui indícios de falsificação/adulteração, não restou demonstrado aos autos provas de tais 
alegações. Apenas foram juntados aos autos boletos distintos, consequentemente com códigos de barras distintos e um comprovante 
de pagamento do boleto apresentado pela parte. Assim, AFASTO a preliminar de inadmissibilidade do procedimento do juizado especial 
cível, tendo em vista que se mostra dispensável a realização de perícia nos autos. 
O autor afirma que seu nome foi negativado indevidamente pela requerida. A requerida, por sua vez, alega que a inclusão foi devida, 
afirmando que o requerente contratou e usufruiu do serviço de cartão de crédito, tendo se tornado inadimplente, pelo que não há que ser 
condenada ao pagamento de indenização.
Pois bme.
É cediço que, de parte a parte, cada um dos componentes da relação processual tem o dever de comprovar suas alegações, sendo ônus 
do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e do requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.
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No caso em tela, a requerida instruiu sua defesa com faturas que demonstram o uso do cartão nos meses de janeiro a novembro de 
2021, o que corrobora a alegação de que a inscrição decorreu do uso e inadimplência no pagamento da fatura do cartão de crédito.
Apesar de impugnar os documentos juntados pela requerida, a parte requerente limitou-se a afirmar que realizou o pagamento da dívida.
Note-se que o boleto juntado pelo requerente conta como pagador e beneficiário final como sendo a pessoa de Paulo Vicente Gonçalves, 
pessoa estranha dos autos (ID 65446215).
Noutra oportunidade, juntou aos autos proposta de liquidação de dívida, bem como o comprovante de pagamento do boleto correspondente 
a respectiva proposta, contudo, o respectivo boleto foi pago após o vencimento das faturas e após a propositura da demanda.
Assim, verifica-se que a requerida trouxe aos autos fato impeditivo do direito do autor, demonstrando que existe relação jurídica entre eles 
e débitos em aberto em nome do requerente, que, por sua vez, se manteve inerte frente às afirmações da parte requerida.
Logo, considerando que o débito existe e é exigível, não há que se falar na declaração de sua inexistência e tampouco na existência de 
dano moral indenizável.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência. relação jurídica existente. Valor cobrado. Inscrição devida. Improcedência do pedido. 
Diante da demonstração de que há relação jurídica firmada entre as partes, que há um débito e a parte não comprovou o pagamento, a 
dívida pode ser considerada legítima e a negativação do nome nos cadastros restritivos devida, não há que se falar em dano moral, nem 
em responsabilidade civil de indenizar. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7011844-51.2019.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 13/09/2021 Ao teor do exposto e por tudo 
mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Revogo 
a antecipação de tutela concedida nos autos e RESOLVO o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Em respeito às razões recursais, destaco que conforme mencionado na sentença a parte autora não conseguiu demonstrar que 
efetivamente pagou a dívida, o boleto colacionado no ID 16551211, tem como beneficiário Recarga ITI – Banco Itaucard, com CNPJ 
divergente do boleto que vem junto com a fatura do cartão de crédito de ID 16551228, assim como o nome do pagador é um terceiro 
estranho a lide. Cabe a parte autora empreender diligências e cautelas a fim de verificar a autenticidade e confiabilidade da origem do 
boleto e dos dados ali lançados, diante destes fatos, não restou demonstrado que o autor efetivamente realizou o pagamento ao credor. 
É cediço, que o ônus de comprovar o pagamento é do devedor, neste caso da parte autora, conforme arts 319 e 320 do CC, ônus que 
não se desincumbiu. 
A situação, portanto, não configura qualquer falha na prestação dos serviços prestados pelo banco recorrido, não havendo qualquer 
ilicitude em seu proceder, o que afasta o dever de indenizar tanto materialmente como moralmente a parte autora.
No caso concreto, não vislumbro como responsabilizar a recorrida por fato ocorrido por descuido da própria recorrente, aplicando-se ao 
presente caso a excludente do artigo 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).
Quanto a isso, colaciono os seguintes julgados deste Colegiado:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA VIA INTERNET. SITE FALSO. FRAUDE. 
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO PRÓPRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA OFERTA. 
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE DO DESCUIDO DO CONSUMIDOR À REQUERIDA. Não há responsabilidade 
da fornecedora diante de culpa exclusiva de terceiro e descuido do próprio consumidor, que deixou de tomar as devidas cautelar ao 
adquirir produto de promoção duvidosa, verificada a partir de site com domínio diverso da parte fornecedora, preço impraticável no 
mercado e pagamento mediante boleto. RECURSO INOMINADO, Processo nº 7000903-32.2016.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de julgamento: 28/06/2017
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SITE FALSO. PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. FRAUDE. 
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7038378-84.2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Des. José Torres Ferreira, Data de julgamento: 19/04/2021
Aliás, anota-se que na atualidade, é do conhecimento público a existência de sites falsos e contatos fraudulentos, via redes sociais. 
Assim, aquele que opta por realizar transações virtuais deve ter cautela redobrada.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a parte Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Ressalvada eventual justiça gratuita nos autos.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto
EMENTA RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. ERRO IMPUTADO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO 
COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
Ausente a prova de que o boleto tenha sido emitido nas plataformas do Banco não resta caracterizado fortuito interno. 
A culpa exclusiva do consumidor que não adotou as diligências necessárias para que o pagamento ocorresse em favor do credor original 
afasta a ocorrência de ato ilícito da instituição financeira.
Não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito que embasam o pedido contido na exordial, a improcedência do pleito é 
medida que se impõe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Polo Ativo: CLAUDEILSON DE OLIVEIRA PEREIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT13741-A, INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-A
Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A
Advogado do(a) RECORRIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor compreensão dos pares, colaciono a sentença proferida pelo Juízo de origem:
S E N T E N Ç A
Vistos etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação declaratória inexistência de vínculo contratual com consequente inexistência/inexigibilidade de débito (R$ 94,97 - 
vencimento 26/02/2020), cumulada com indenização por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta e inscrição indevida 
perante as empresas arquivistas, conforme fatos narrados na inicial e de acordo com os documentos apresentados, havendo pleito de 
tutela antecipada para fins de imediata “baixa”/retirada da anotação desabonadora.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando eventual 
pleito de dilação probatória para juntada de novos documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é exclusivamente de direito 
e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as respectivas peças processuais (inicial, contestação e eventualmente 
a réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve, 
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em 
apreço.
Passo a análise das preliminares arguidas.
Da ausência de interesse processual, inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida.
Tenho que todas devem ser afastadas, explico. O interesse processual está presente na negativação ocorrida em nome do autor, o que 
lhe garante postular em seu nome perante a este juízo.
A inépcia da inicial não se revela no feito, visto que foram narrados devidamente e ainda, verifico que os documentos juntados no feito 
coadunam com a natureza da ação e ainda permitem sua análise. E por fim, a ausência de pretensão resistida não foi constatada, pois, o 
consumidor não possui como pré-requisito para propositura da ação judicial a tentativa da resolução nas vias administrativas. 
Assim, passo ao efetivo julgamento do mérito.
NÃO CONHEÇO do pedido contraposto quanto ao pleito cobrança de valores por flagrante desconexão com os mesmos fatos (dano 
moral) que constituem o objeto da controvérsia.
Pois bem!
O cerne da demanda reside basicamente no pleito indenizatório por danos morais, em razão de conduta negligente da requerida, posto 
que inseriu o nome do autor nos cadastros de inadimplentes quando o débito discutido é inexistente, não havendo qualquer relação 
jurídica entre as partes caracterizando a ilegalidade da negativação e o dano extrapatrimonial relatado, segundo a narrativa do autor.
Contudo, analisando o conjunto probatório encartado no presente feito, não vislumbro viabilidade para o acolhimento do pleito indenizatório, 
posto que o autor não conseguiu comprovar que a inscrição ou manutenção de seu nome nos órgãos arquivistas tenha sido abusiva, 
tendo em vista que a empresa requerida comprovou a existência da relação jurídica existente entre as partes, por meio de contratação 
telefônica entre o autor e a empresa ré.
Assim, analisando o contexto do feito é certo que o direito vindicado pelo autor é improcedente.
A tese de defesa da ré merece acolhida, isso porque, os documentos por ela apresentados demonstram que o autor contratou a migração 
de plano ciente do que estava sendo disponibilizado, bem como do valor a ser pago mensalmente.
Verifica-se claramente a contratação nos áudios anexos aos ID 59096623 - Pág. 11.
Assim, inegável, pois, que foi o próprio autor quem deu causa à cobrança em debate. O áudio apresentado pela ré informa corretamente 
todos os dados do autor, além do CPF o nome da mãe do requerente completo o que afasta qualquer ideia de possível contratação por 
terceiro desconhecido.
Assim, fica afastado qualquer ilícito na conduta da empresa de telefonia. Por óbvio que a ré não pode ser penalizada por ato do autor, de 
sorte que não há responsabilidade civil a ser imputada na hipótese vertente. 
A ré produziu prova suficiente quanto ao fato impeditivo do direito do autor, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, a improcedência do 
pedido inicial é de rigor. 
Nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, deve ser reconhecida a litigância de má-fé do requerente, pelas razões que se expõe a seguir. 
O autor alegou na inicial, que jamais teria contratado qualquer serviço da parte autora, sendo surpreendido pela cobrança.
Pois bem. 
A ré apresentou áudio em que demonstra claramente que o autor possuía ciência do plano e do valor contratado, principalmente de que 
não seria gratuito, elemento que contradiz totalmente a tese alegada na petição inicial.
O demandante não pode agir de forma desleal, com intuito de tirar proveito próprio, utilizando o judiciário de forma indevida. Violou-se, 
evidentemente, os deveres de lealdade processual e boa-fé objetiva, tanto perante a parte contrária, quanto diante deste Juízo.
É evidente que o autor, com esta ação, pretendia obter vantagem manifestamente indevida, movimentando a máquina judiciária com lide 
manifestamente temerária, confiando, quem sabe, no desleixo da ré na defesa apresentada.
Por isso, impõe-se sua condenação como litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, II, III e V, do Código de Processo Civil, pelas razões 
descritas anteriormente.
Cada demanda temerária, cada processo cercado de desonestidades demanda inútil energia dos servidores, juízes, advogados da parte 
contrária. São energias e custos que poderiam ser utilizadas na resolução de outras demandas, em que pessoas honestas procuram o 
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PODER JUDICIÁRIO, para que prevaleça o patrimônio irrepreensível da verdade. A aplicação da litigância de má-fé possui o intuito de 
desestimular as pessoas a distribuírem um processo judicial de forma inverídica, temerária e com objetivo ilegal, como ocorreu no caso 
concreto. Esta é a decisão mais justa e equânime aplicável ao caso concreto (art. 6o, LF 9.099/95).
No processo civil, valem os princípios da verdade processual, da persuasão racional e do livre convencimento na análise da prova, que 
não permitem, in casu, a tutela e provimento judicial reclamado.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro nas disposições legais já mencionadas e nos arts. 6o e 38, da LF 
9099/95, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado pelo(a) autor(a), isentando por completo, de toda responsabilidade 
civil reclamada.
Em razão de litigância de má-fé, por ter violado o disposto no art. 80, do CPC, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, do CPC 
c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95, condena-se o autor:
a) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% (dez por cento) do valor 
atualizado da causa, em razão do trabalho realizado (art. 85, § 2º, do CPC);
b) ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC.
Com fulcro no que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/1995, em razão da litigância de má-fé, condeno o autor ao pagamento das custas 
processuais, no valor de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do inciso I do art. 12 da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes dos arts. 51, caput, LF 9.099/95, e 487, I, NCPC 
(LF 13.105/2015), devendo o cartório, após o trânsito em julgado desta, promover o arquivamento definitivo dos autos, observadas as 
cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Em respeito às razões recursais, destaco que não houve cerceamento de defesa, posto que em réplica a parte autora não requereu 
a produção de prova pericial e quem escolheu os procedimentos do juizado foi justamente o autor, ademais o autor pleiteia prova 
grafotécnica, entretanto nos autos o contrato foi realizado por telefone conforme áudio juntado com a contestação, portanto incabível a 
realização de prova pericial grafotécnica no presente caso, posto que ausente contrato escrito.
Em relação a justiça gratuita, esta já foi deferida em sede de mandado de segurança.
Quanto ao afastamento da condenação na multa por litigância de má-fé, não vejo ser o caso, o autor tinha conhecimento da contratação 
do plano por meio telefônico, posto que ele mesmo concordou com os termos, e após, restou inadimplente com as faturas expedidas, 
sendo assim a inscrição negativa foi lícita visto que a requerida agiu no exercício regular do seu direito.
Desse contexto, extrai-se que antes de distribuir a ação, o autor já sabia que a inscrição era regular e mesmo assim veio ao judiciário 
pleitear indenização sabidamente indevida, e mesmo após a requerida ter comprovado a contratação, insistiu na procedência do pedido 
inicial. Portanto acertada a condenação em litigância de má-fé.
Por tais considerações, VOTO no sentido NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença pelos fundamentos 
destacados.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o valor da causa, nos termos 
da Lei 9.099/95, ressalvada eventual a justiça gratuita deferida.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. MULTA LITIGÂNCIA 
DE MÁ FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Não se verifica o alegado cerceamento de defesa que justifique a extinção do feito sem julgamento do mérito por necessidade de 
realização de perícia, na medida em que a parte autora em sede de réplica nada requereu, e sendo que a escolha do procedimento do 
juizado foi sua.
Deve ser mantida a condenação da parte autora à pena de multa de litigância de má-fé, por violação aos deveres de boa-fé e lealdade 
processual principalmente quando causa prejuízo à parte adversa. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000247-56.2022.8.22.0015 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 14:25:39
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ADRIANA ORTIZ DURAN
Advogado do(a) RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812-A
Polo Passivo: Banco Bradesco
Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
SENTENÇA
Relatório dispensado (Lei 9.099/95, artigo 38, caput).



269DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, porque as provas da alegação 
são documentais e estão todas juntadas aos autos, circunstância que dispensa a produção de prova suplementar.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração do processo entende não ser faculdade, 
mas dever do magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim o permitir: “Presentes as condições (que ensejam 
o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” STJ, 4ª. Turma, RESp 2.833-RJ, Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).
Como se sabe, o CPC anota, no artigo 371, que ao conduzir a instrução processual, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, 
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
Passo à análise das preliminares.
Da Impugnação à Justiça Gratuita
Neste ponto, a irresignação da parte ré deve ser liminarmente rejeitada, ante a ausência flagrante de interesse processual para tais 
alegações, visto que em nenhum momento dos autos este juízo concedeu gratuidade de justiça à requerente.
Desse modo, não havendo razões para a propositura da presente impugnação, rejeito-a de plano.
Da Alegada Ausência de Pretensão Resistida
Alega o banco requerido, que a parte autora não esgotou as vias administrativas antes de ingressar com a ação, mesmo diante das 
diversas opções oferecidas pela instituição, pelo que entende que a parte autora carece de interesse processual para o ajuizamento da 
presente ação.
Razão não lhe assiste, na medida em que já existe entendimento firmado pela jurisprudência pátria acerca da desnecessidade de 
esgotamento das vias administrativas para o ingresso judicial.
Rejeito, portando, a preliminar hasteada.
Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais promovida por ADRIANA ORTIZ 
DURAN em face de BANCO BRADESCO S/A.
Narra a parte autora que teve seu nome inserido junto ao SCPC por dívida no valor de R$ 168,04 (cento e sessenta e oito reais e quatro 
centavos), tendo como referência o contrato nº 756498102000049FI, que alega desconhecer, visto que nunca assinou o documento 
supracitado, tampouco manteve qualquer vínculo junto ao banco requerido.
Pois bem.
De início cumpre destacar que a questão deverá ser examinada efetivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios 
a ele inerentes.
O ônus da prova, no caso em apreço, e em atenção ao sistema de proteção do consumidor que é a parte mais débil da relação, era do 
banco requerido (artigo 6º, inciso VIII da Lei 8.078/90) que detém ou deveria deter todos os registros e anotações de suas transações.
Isso porque, trata-se de relação processual em que, no polo ativo, figura um particular e, no polo passivo, uma instituição financeira 
de grande porte, evidenciando-se a hipossuficiência do primeiro, sobretudo no que se refere à disposição de meios de prova para 
fundamentar suas alegações. Ademais, é o próprio requerido quem detém os meios necessários para demonstrar eventual débito ou 
culpa exclusiva do consumidor.
Nesse passo, a despeito do Banco réu trazer um contrato celebrado entre os demandantes, não houve comprovação da inadimplência 
que gerou a anotação nos cadastros de proteção ao crédito. Ademais, observando atentamente o contrato de confissão de dívida 
anexado sob o Id Num. 75796302, além do número do documento ser diferente do anotado na certidão do SCPC (n. 361250308), há 
divergência também quanto ao valor da parcela, que no contrato firmado é de R$ 177,66 (cento e setenta e sete reais e sessenta e seis 
centavos), enquanto a negativação é de R$ 168,04 (cento e sessenta e oito reais e quatro centavos).
Não é demais relembrar que o Banco réu é efetivo prestador de serviço e, como tal, deve se acautelar e responder plenamente por suas 
ações, nunca sendo demais lembrar que deve arcar com o risco operacional do negócio.
Portanto, ante a sua desatenção ao dever processual de provar fatos impeditivos ou modificativos do direito alegado, verifica-se patente 
o acolhimento do pleito autoral para declarar inexistente o débito surgido em nome da requerente.
Por outro lado, a mesma sorte não assiste a autora em relação ao pedido de indenização por dano moral.
Isto porque, em análise à documentação anexada sob o Id Num. 67269226, verifica-se que além da negativação da dívida discutida nos 
autos, a requerente possui mais duas negativações pré-existentes em seu nome, o que inviabiliza o acolhimento do seu pleito, por força 
do enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça que assim prevê: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.’
Logo, havendo notícias de outras negativações legítimas lançadas em nome da requerente, deve-se afastar a alegação do dano moral 
supostamente sofrido pela autora, razão pela qual neste ponto, o pedido deve ser julgado improcedente.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por ADRIANA ORTIZ DURAN contra o BANCO BRADESCO 
S/A para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 168,04 (cento e sessenta e oito reais e quatro centavos), referente ao contrato 
n. 756498102000049FI e julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 
confirmando os efeitos da tutela concedida anteriormente na decisão de Id Num. 67284054.
Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, em razão de negativação legítima pré-existente em nome da requerente, 
nos termos do enunciado da Súmula 385 do STJ.
Em respeito às razões recursais, acresço que o documento colacionado pela parte autora no ID , trata-se de pesquisa realizada via 
internet, e por não ser emitido por órgão oficial impede a verificação de eventuais inscrições anteriores, situação que frustraria o pleito 
indenizatório perquerido nos autos. Destaco que, muito embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, neste ponto, tal benesse 
não afasta a obrigação do recorrente de comprovar, minimamente, os fatos que comprovam o direito alegado.
Para fins de comprovação do dano moral, este juízo tem entendimento consolidado no sentido de que a prova da negativação deve ser 
realizada através de documento oficial do órgão de proteção ao crédito, comprovando assim, a inexistência de negativações anteriores, 
posto que ao teor da Sumula 385 do STJ, a legítima inscrição negativa preexistente inibe o pleito indenizatório. Eis julgado de minha 
relatoria em caso semelhante:
Recurso inominado. Juizado Especial. Negativação indevida. Comprovação. Certidões de balcão. Ausência de juntada. Dano moral. Não 
ocorrência.
1. A fim de afastar a incidência da súmula 385 do STJ faz-se necessária juntada das certidões de balcão dos principais órgãos de cadastro 
de inadimplentes.
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2. Não demonstrado que o consumidor não possui outras inscrições nos órgãos de cadastro de inadimplentes, a improcedência do pedido 
indenizatório é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7028355-45.2019.822.0001, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
28/07/2020.
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Ressalvado eventual justiça gratuita deferida nos autos.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO OFICIAL EMITIDA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.
Para fins de pleito indenizatório fundado em inscrição negativa é necessário a juntada de documento oficial emitido pelos órgãos de 
proteção ao crédito. Ausente esta prova, não há que se falar em indenização por danos morais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000047-80.2021.8.22.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 25/01/2022 08:23:33
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: JOSEANE DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO DA SILVA MIRANDA - RO10582-A, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573-A, MARCIO 
CALADO DA SILVA - RO10945-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado Cível n. 95 do FONAJE.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Trata-se de ação em que a parte autora busca o cumprimento de legislação municipal, sustentando que, embora haja previsão legal, o 
município deixou de cumprir a legislação no que diz respeito a sua progressão funcional.
Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer motivo para a reforma da decisão de origem que julgou procedentes os pedidos 
iniciais.
Isto porque, há previsão legal reconhecendo a progressão funcional dos profissionais do magistério, de forma escalonada, conforme 
mencionado na sentença proferida na origem, não havendo qualquer motivo para o descumprimento da determinação legal. Veja-se (Lei 
municipal 500 de 2009 do Município de Costa Marques):
Art. 22. A progressão funcional é a passagem do Professor, do Especialista Educacional e do Auxiliar Educacional da Rede Pública 
Municipal de uma referência para outra imediatamente superior e dar-se-á por:
I – antiguidade;
II – merecimento presente em Lei.
§ 1º. A Carreira do Profissional da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Costa Marques/RO será organizada, de modo a 
ter 15 (quinze) referências designados pelos números: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, na forma estabelecida no Anexo desta Lei 
Complementar, com a indicação dos valores devidos a título de vencimentos básicos em cada referência.
Ressalte-se, inclusive, que a requerida não trouxe aos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, sendo 
que a justificativa apresentada, de que a Lei Federal que implantou o piso nacional do magistério teria impedido a aplicabilidade da 
legislação municipal não deve prosperar, visto que até o presente momento não houve qualquer revogação da referida Lei.
Esclareça-se, ainda, que as legislações mencionadas versam sobre assunto diverso. Sendo assim deve o poder executivo municipal 
cumprir as normas atinentes à sua esfera de atuação.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Sem custas por se tratar de ente público.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
EMENTA
Recurso Inominado. Costa Marques. Progressão Funcional. Previsão legal. Recurso improvido.
Havendo previsão legal, o poder executivo deve cumprir as normas referentes à progressão funcional de seus servidores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7006462-22.2020.8.22.0014 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 27/05/2022 09:25:02
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: JUNIOR BENEDITO DA COSTA SANTOS
Advogados do(a) RECORRENTE: LUCIANE BRANDALISE - RO6073-A, WILSON LUIZ NEGRI - RO3757-A
Polo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
Advogado do(a) RECORRIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
S E N T E N Ç A 
Relatório dispensado por força do regime jurídico do Sistema dos Juizados Especiais.
Questão processual pendente.
Da gratuidade judiciária.
Nos termos do pedido formulado na inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente.
Do julgamento antecipado do mérito.
O processo está apto a receber julgamento de mérito. Porque não há necessidade de outras provas, conforme fundamentação a seguir, 
passo ao julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).
Preliminar.
Ilegitimidade da requerida ITAPEVA.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Embora se trate de questão polêmica, este juízo partilha do entendimento da teoria da 
asserção, para a qual as condições da ação devem ser aferidas conforme a narração dos fatos pelo autor (in status assertionis), reputando-
os, hipotética e provisoriamente, verdadeiros.
Assim, aferida a existência de relação jurídica entre a parte autora e a ré, deve-se reconhecer sua legitimidade passiva.
Se na análise das questões de fato restar demonstrada a ausência de conduta hábil à sua responsabilização, a decisão, em tese, poderá 
ser de improcedência do pedido e não de carência de ação, eis que foi exercido o direito de ação.
Foram atendidos os requisitos de regular formação e tramitação processual. As partes são legítimas e é flagrante o interesse de agir. Não 
existem questões processuais ou preliminares pendentes. Assim, passo ao julgamento do mérito da presente demanda.
Do mérito.
Argumentou o autor que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro negativo de crédito, uma vez que jamais celebrou contratos 
com as requeridas. Sustentou ter sofrido danos morais em virtude do cerceamento do crédito, trouxe aos o documento de ID 51738500.
Na peça contestatória, muito embora a requerida sustente a regularidade da cobrança realizada, não trouxe aos autos elementos 
suficientes para sustentar suas alegações, isso porque, limitou-se a ventilar que a origem lícita do pacto, sem, contudo, esclarecer os 
pormenores da relação travada.
Assim, ainda que as requeridas sustente a regularidade do débito, não logrou êxito em comprovar suas afirmações, até porque não trouxe 
aos autos documentos comprobatórios de sua origem e regularidade.
Saliento que determinada a inversão dos ônus probatórios nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC (ID nº. 60467407), competia à requerida a 
prova sobre a existência e regularidade das cobranças e da inscrição efetuada.
Assim, em que pesem as argumentações lançadas pelas requeridas, tenho que, neste ponto, a pretensão autoral merece prosperar, 
isso porque, não demonstrada a existência de serviços contratados e prestados ao autor, deve ser declarada a inexistência do débito 
constante do documento de ID 51738500.
Quanto aos danos morais pretendidos pelo autor em sua exordial, cumpre observar que o documento anexado aos autos (ID 51738500) 
trata-se de simples relatório de dívidas pendentes, tal como uma agenda em que lançados os compromissos financeiros do consumidor, 
a qual somente o consumidor tem acesso à integralidade, enquanto que os credores visualizam os débitos por si lançados, conforme 
mencionado ao final do seu corpo “a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por 
empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes. As 
dívidas forma agrupadas em apenas uma oferta para facilitar sua negociação”
Friso desde já que a prescrição não afeta a existência do direito ao crédito, mas tão somente afasta a pretensão (exigibilidade).
Saliento que as requeridas diligentemente juntaram aos autos o histórico fornecido pelo SERASA contendo o relatório das inscrições 
lançadas em desfavor do autor nos últimos 05 (cinco) anos (ID 54440731), o qual demonstrou serem inexistentes as alegadas inscrições.
Deste modo, porque ausente a inscrição negativa fundamentadora da pretensão reparatória dos danos morais, uma vez que ausente ato 
ilícito hábil à sua configuração.
Assim, não tendo a parte requerente demonstrado, ainda que minimamente, a ocorrência do suposto ato danoso, não há que se falar em 
ato ilícito ou em dever de indenizar, isso porque mesmo na responsabilidade objetiva faz-se necessária a demonstração de uma conduta 
(ação ou omissão), do dano e do nexo entre eles.
Posto isto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido de JUNIOR BENEDITO DA COSTA 
SANTOS em face de BANCO SANTANDER S.A e ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, declaro inexistentes os débitos referente aos contratos 8033000596580001326, 
0566000174890001327, 0566000174830001282 e 8033000596590001325, nos valores históricos de R$ 3.565,71, R$ 3.558,71, R$ 
10.227,28 e R$ 3.452,69, respectivamente, conforme documento de ID 51738500.
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Com fundamento no art. 296 e 139, IV, ambos do CPC modifico a liminar anteriormente concedida (ID 51870951) e determino que 
as requeridas providenciem a baixa de quaisquer lançamentos relativos aos contratos declarados inexistentes 8033000596580001326, 
0566000174890001327, 0566000174830001282 e 8033000596590001325, nos valores históricos de R$ 3.565,71, R$ 3.558,71, R$ 
10.227,28 e R$ 3.452,69, respectivamente, conforme documento de ID 51738500..
Em respeito às razões recursais, acresço que a ausência de comprovação da negativação através de certidão emitida pelos órgãos 
oficiais, impede que o pleito indenizatório da parte autora seja acolhido. Destaco que, muito embora se mostre viável a inversão do ônus 
da prova, neste ponto, tal benesse não afasta a obrigação do recorrente de comprovar, minimamente, os fatos que comprovam o direito 
alegado.
O documento colacionado pelo autor de ID 15923115, trata-se de dívidas atrasadas e não negativadas, conforme está bem destacado na 
parte inferior do documento, e estas dívidas ficam na plataforma do Serasa, sem divulgação e publicidade a terceiros, não se confundindo 
com o cadastro dos maus pagadores, sendo um meio de negociação de débitos pendentes, o qual não tem caráter desabonador.
Para fins de comprovação do dano moral, este juízo tem entendimento consolidado no sentido de que a prova da negativação deve ser 
realizada através de documento oficial do órgão de proteção ao crédito, comprovando assim, a inexistência de negativações anteriores, 
posto que ao teor da Sumula 385 do STJ, a legítima inscrição negativa preexistente inibe o pleito indenizatório. Eis julgado de minha 
relatoria em caso semelhante:
Recurso inominado. Juizado Especial. Negativação indevida. Comprovação. Certidões de balcão. Ausência de juntada. Dano moral. Não 
ocorrência.
1. A fim de afastar a incidência da súmula 385 do STJ faz-se necessária juntada das certidões de balcão dos principais órgãos de cadastro 
de inadimplentes.
2. Não demonstrado que o consumidor não possui outras inscrições nos órgãos de cadastro de inadimplentes, a improcedência do pedido 
indenizatório é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7028355-45.2019.822.0001, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
28/07/2020.
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Ressalvado eventual justiça gratuita deferida nos autos.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO OFICIAL EMITIDA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.
Para fins de pleito indenizatório fundado em inscrição negativa é necessário a juntada de documento oficial emitido pelos órgãos de 
proteção ao crédito. Ausente esta prova, não há que se falar em indenização por danos morais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001263-91.2021.8.22.0011 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 31/05/2022 15:44:06
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: CLAUDIO GONCALVES PEREIRA
Advogado do(a) RECORRENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT21129-A
Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A
Advogado do(a) RECORRIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
SENTENÇA 
Vistos. 
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, em virtude da inscrição indevida 
do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que incide à hipótese vertente o disposto do artigo 355, I, do Código de 
Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas é razão pela qual julgo antecipadamente a lide.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
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Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não for necessária a produção de prova em audiência. 
(STJ, 3ª Turma, REsp 829.255/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. em 11/5/2010, DJe 18/6/2010). O julgamento antecipado da lide não 
implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, máxime se a matéria for exclusivamente de direito. O artigo 131, 
do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, habilitando-se o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, 
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos autos, rejeitando 
diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual. (STJ, 1ª 
Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, j. em 6/4/2010, DJe 3/8/2010). Antes de enfrentar o mérito, verifico 
as questões preliminares aventadas em sede de contestação. No que tange à arguição de ausência de representação processual do 
advogado do autor, em razão da ausência de inscrição suplementar no estado de Rondônia, não merece prosperar, uma vez que, trata-
se de irregularidade administrativa, passível se ser sanada, e por isso, não restringe a capacidade postulatória. Nesta toada, colaciono o 
seguinte entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CÓPIAS DE 
PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTENTICADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE 
DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. JUROS 
REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. [...] 2. A inexistência de 
inscrição suplementar do advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, 
ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados. [...] (STJ-AgRg no REsp 13985523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014). (grifei) Desse modo, afasto a preliminar alegada pela parte requerida. 
Quanto a preliminar de ausência de interesse processual, não deve prosperar, tão logo evidente o direito do autor. Infundada a preliminar 
de inépcia da inicial em razão da inidoneidade dos documentos, tendo o autor demonstrado provas suficientes para evidenciar o cadastro 
de seu nome no rol de inadimplentes e também comprovante de endereço válido. Quanto a alegada necessidade de esgotar as vias 
administrativas, não merece prosperar, eis que não há necessidade de que o consumidor busque solução extrajudicial antes de se 
socorrer ao 

PODER JUDICIÁRIO, tendo em conta a inafastabilidade da jurisdição a seu favor. Preliminares afastadas.
No mérito, narra a inicial que o autor teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, em razão de débito no valor de 
R$228,59 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao Contrato n. 0336918150. Alega que que não possui 
qualquer relação jurídica com a requerida e que a situação lhe causou danos morais. Em sua defesa, a requerida alega a existência de 
relação jurídica entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos e condenação do requerente em má fé. 
A análise dos autos não permite acolher a pretensão do autor. Ao aduzir a excludente de responsabilidade, a requerida atraiu para si o 
dever de comprovar o fato impeditivo do direito do autor (art.373, II, CPC) e, de tal ônus se desincumbiu, na medida em que comprovou 
a licitude da relação jurídica discutida. 
Assim, verifico que a negativação é devida, pois o requerente deixou de adimplir os débitos, de modo que a inscrição em rol de 
inadimplentes é medida que se impõe. Desta forma, não há que se falar que a requerida praticou ato ilícito, nem que deva pagar danos 
morais ou indenização, pois constitui exercício regular do direito quando do inadimplemento das obrigações. 
Portanto, diante da inexistência de ato ilícito, não é cabível indenização em danos morais. 
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Claudio Gonçalves Pereira em face de Telefônica Brasil S/A. 
(VIVO), por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil - CPC. 
Em respeito às razões recursais destaco que restou demonstrado nos autos a contratação do serviço de telefonia através de contato 
telefônico, desincumbindo-se do seu ônus, a parte requerida juntou o áudio da contratação ao processo, entretanto, a parte autora não 
impugnou o áudio em sede de réplica, apesar de intimada. E somente em sede recursal pugnou pela realização de perícia, o pedido resta 
precluído, posto que deveria ser reclamado em réplica, presumindo-se portanto como verdadeiro os fatos trazidos pela requerida.
A jurisprudência é no sentido de que a contratação via telefone é válida, assim, improcede o pleito da exordial, visto que a negativação 
foi devida em razão de inadimplência do autor. Nesse sentido:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE COM A EXIBIÇÃO DA GRAVAÇÃO - 
VALIDADE - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Considerando que a adesão ao contrato de telefonia móvel 
pode ser feita pelo telefone ou eletronicamente, e restando comprovado através de gravação exibida pelo Réu que o autor aceitou o 
serviço, fornecendo, inclusive, os dados cadastrais, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, restando 
afastada a ilegalidade da negativação. (TJ-MG - AC: 10000181414095002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/06/2021, 
Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021).
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Ressalvada eventual justiça gratuita deferida nos autos. 
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA.
Restando demonstrada a regularidade da relação jurídica por meio de áudio contendo a contratação via telefone com a parte consumidora, 
não há o que se falar em ato ilícito cometido pelo fornecedor que negativa o nome do autor por inadimplência e, consequentemente, 
inexistente é o dever de indenizar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7077071-35.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 19/07/2022 20:05:56
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ANA CELIA DE SOUZA MORAES LIMA
Advogados do(a) RECORRENTE: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA - RO9233-A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO - RO9230-A, 
TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA - RO9287-A
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS
Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de 
dano moral. Inconformada, aduz que o cancelamento do voo gerou danos de ordem moral. 
De início, destaca-se que a relação existente entre as partes é de consumo, estando amparada pela Lei n° 8.078/90, que estabelece, 
dentre outras regras, a responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo 
o prestador de serviços se comprovar a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Pois bem.
Aduz a parte autora que adquiriu passagem aérea de itinerário MACEIÓ-PORTO VELHO para o dia 15/03/2021. Houve cancelamento 
com antecipação do voo, o que gerou danos de ordem moral, a requerente não obteve comprovante de embarque de 
viagem, apenas foi-lhe informado para comparecer no balcão da GOL para retirada das 
passagens, motivo pelo qual não há comprovantes de antecipação de viagem. 
A alteração do voo é questão incontroversa, sendo justificada pela empresa que ocorreu alteração da malha aérea, razão pela qual não 
foi possível o cumprimento do horário outrora contratado, prestando atendimento da melhor forma através do aviso prévo.
Nesse sentido, a readequação da malha aérea não configura excludente de responsabilidade, não constitui hipótese de caso fortuito e 
força maior como situação apta a excluir responsabilidade civil, e isso porque tais eventos não revelam imprevisibilidade e invencibilidade.
Trata-se, em verdade, de fortuito interno, uma vez que diz respeito ao risco inerente à própria atividade empresarial. Nesse sentido, o 
Código Civil, em seu artigo 737: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e 
danos, salvo motivo de força maior”. E a jurisprudência: 
Apelação Cível. Transporte aéreo de passageiros. Relação de Consumo. Alteração unilateral de voo. Atraso. Malha área. Caso fortuito 
ou força maior não comprovada. Prejuízo demonstrado no caso concreto. Conexão necessária. Não provido. As peculiaridades do 
caso concreto indicaram que o atraso da chegada do passageiro ao seu destino final lhe causou abalo moral passível de compensação 
indenizatória. Se a empresa aérea não comprova a alegação de problemas na malha aérea para o cancelamento de voos, fica caracterizada 
a falha na prestação de serviço, que constitui causa de reparação pelo dano moral suportado, decorrente da demora, desconforto, aflição 
e transtornos suportados pelo passageiro. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005386-58.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 26/09/2019.
Entretanto, em análise aos autos e documentos contidos na inicial, constam dois recebimentos de aviso prévio via gmail, um com data de 
envio no dia 8 de fevereiro de 2021, cerca de um mês em relação a data contratada, e outro com data de recebimento omissa. Em que 
pese não apresentar comprovante de embarque, a parte autora poderia comprovar a antecipação de maneiras diversas. 
Nos termos do art. 12, da Resolução 400 da ANAC, as alterações devem ser comunicadas ao consumidor com no mínimo 72 horas de 
antecedência:
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 
contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 
A ANAC também editou a Resolução 556 de 13/05/2020, que flexibiliza em caráter temporário os dispositivos da Resolução 400, em 
razão da situação de emergência ocasionada pela Covid-19, para voos realizados até março de 2022, na qual no seu artigo 2º prescreve 
o seguinte:
Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 
contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário 
originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de 
dezembro de 2016.
Dessa forma, vejo que a empresa aérea cumpriu com sua obrigação de informar antecipadamente a autora do cancelamento do voo 
contratado. Em que pese as alegações da autora, esta tinha a opção de aceitar as datas/horários disponíveis ou cancelar e pedir o 
reembolso dos valores. 
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo inalterado os termos da sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, sendo estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa, o que faço na forma do art. 55, da lei nº 9.099/95, com as ressalvas da justiça gratuita concedida.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. AVIAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO. ALTERAÇÃO DE VOO. AVISO PRÉVIO AO 
PASSAGEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 
— Cancelamento do voo conforme as normas estabelecidas na Resolução nº 400 da ANAC, especificadamente o previsto em seu artigo 
12, e sem a comprovação efetiva dos danos supostamente sofridos, descaracteriza a falha no serviço passível de indenização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 01
Processo: 7000417-16.2022.8.22.0019 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Data distribuição: 14/06/2022 07:52:22
Data julgamento: 10/08/2022
Polo Ativo: BANCO BMG SA
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE32766-A
Polo Passivo: FRANCISCO MERELES SAETHER
Advogado do(a) RECORRIDO: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR - RO2640-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
Afasto a preliminar de incompetência levantada pela recorrente, uma vez que os elementos acostados ao feito são suficientes ao 
julgamento do feito, sendo dispensável a realização de qualquer perícia técnica. Ademais, a realização de perícia, por si só, não é 
suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais. Caso existam outros elementos no feito que provem o alegado e formem 
a convicção do magistrado, a demanda deve ser apreciada. Além disso, o artigo 35 da Lei 9.099/95 concede às partes a possibilidade de 
fazer uso da perícia informal e de apresentar parecer técnico acerca do fato em questão, portanto, caso fosse interesse do Banco, poderia 
ter produzido tal prova, até porque ele quem detém conhecimento técnico a respeito da matéria.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
O banco recorrente alega a incidência da decadência conforme artigo 178 do Código Civil, alegando que o contrato em questão foi 
efetuado em 11/09/2015 e a ação proposta em 10/02/2022, ultrapassando o prazo para reparação dos danos, no entanto, tal alegação 
não merece prosperar, visto que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo (contrato de empréstimo consignado), onde a violação do 
direito ocorre de forma contínua, mês a mês, o termo inicial da prescrição/decadência é a data correspondente ao vencimento da última 
parcela e não ao da primeira. 
Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas, e passo a análise do mérito.
MÉRITO
Desde as primeiras sessões na turma, esclareci que o tema me intrigava e que, tão logo tivesse meios para me dedicar a fundo na 
matéria, a analisaria para além da colegialidade, com a finalidade de continuar a acompanhá-la com maior reforço, contribuindo com os 
argumentos ou para chegar as minhas conclusões e ofertá-las à turma. Pois bem, após semanas analisando e refletindo sobre o tema, 
cheguei a uma conclusão diversa daquela que vem sendo adotada neste colegiado e, então, passo a delimitar os parâmetros do meu 
convencimento.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
Algumas partes falam em terem sido abordadas pela instituição financeira, umas falam em oferta de empréstimo consignado, enquanto 
outras mencionam a busca por crédito.
O elemento comum a todas essas formas de apresentação do “produto”, é o de que não há negativa de que houve a contratação.
A modalidade de contrato, em casos quejandos, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida por metodologia diversa, 
a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de contratação por meio de 
cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, pagamento mínimo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Esclarecendo, a modalidade de empréstimo utiliza como premissas a liberação de valores de forma antecipada ao recebimento do 
plástico que, após sua entrega, pode ser usado como um cartão de crédito convencional – permitindo saque e compras, sendo que a 
fatura é encaminhada para pagamento, normalmente. 
Muitas petições iniciais inserem a problemática aí, mencionando a questão específica do PAGAMENTO MÍNIMO como um elemento 
presumidamente de fraude, haja vista que, com o simples pagamento mínimo, tornar-se-ia impossível a quitação do contrato, dando a 
entender que à parte é impossível pagar a fatura além do mínimo, ou que isso não encontra assento no contrato. Os juros não são aqueles 
estabelecidos para os cartões de crédito regulares, não associados a contratos de pagamento por consignação e, embora a modalidade 
pratique juros acima daqueles correspondentes a empréstimos consignados “puros”, não podem ser considerados vedados, porquanto 
dentro dos limites praticados em um mercado que é regulado pelo Banco Central.
O valor mínimo que está lançado na fatura corresponde, via de regra, ao limite consignável e, quando esse já foi comprometido, àqueles 
5% que foram permitidos pelo legislador ordinário nos incisos I e II do §1º do artigo 1º da Lei 10.820/2003. Em outras palavras, por força 
de contrato, mas, principalmente, por força de lei, a instituição financeira não pode extrapolar os limites consignáveis sob pena de, aí sim, 
promover a conduta ilegal, reprovável e indenizável.
Quando se conspurca a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos. Em 
muitos casos, a impugnação ao contrato veio após dois, três ou mais anos. Como compreender que há um recebimento, descontos por 
meses a fio e que só surpreendem o consumidor após tamanho decurso de tempo? 
Contratos como o do caso em análise são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade ou 
onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca.
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As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da 
boa-fé objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da 
prova naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas 
na inicial. Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o 
contraditório, lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável/Industrial Card, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em 
dobro dos valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco recorrido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes.
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato de ID 16121164, está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação 
adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado.
Inexistindo provas de que houve vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa 
maneira, ante a ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, destacando-se que o alinhamento desta turma com a 
Corte Estadual é medida que favorece a segurança jurídica. Vejamos: 
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Desta forma, considero que houve a contratação de forma espontânea e que, ao alegar a existência de defeito no negócio jurídico, a parte 
atraiu o ônus de prová-lo, do que não se desincumbiu, razão pelas quais seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais.
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, 
reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Sem sucumbência, a teor do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso Inominado. Cartão de crédito consignado. A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra 
previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. 
O Estado permitiu, portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de 
forma absoluta, meramente, em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa. AUSÊNCIA 
DE NULIDADE ABSOLUTA. Contratos como o do caso em análise são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/
transparência, abusividade ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. Não existindo 
tais elementos nos autos, a pretensão é improcedente. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MERITO, 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador CRISTIANO GOMES MAZZINI
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7036004-27.2020.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 23/06/2022 02:10:07
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: OI S.A.
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827-A, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635-A
Polo Passivo: JAKLINE CRISTINA CUNHA DE LIMA
Advogados do(a) RECORRIDO: QUETELINS OLINTO OLSSON - RO10432-A, RAFAELY FERNANDA MARTINEZ KOCH - MT21877-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
Sentença
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei Federal n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO REQUERENTE: Alega em 27/01/2020 solicitou o cancelamento do primeiro plano (a saber: OI FIXO COM OI VELOX) 
registrado sob o protocolo nº. 202000016/84524, bem como realizou a contratação do plano OI FIBRA. Após o cancelamento, pagou a 
título de valores residuais (do plano anterior), No entanto, a ré inscreveu seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, 
mesmo após a quitação dos débitos.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Aduz que anteriormente ao plano atualmente vigente, a autora obtinha linha telefônica através do número 
(69) 3226-8978, que permaneceu ativo no período de 30 de Outubro de 2017 a 01 de Junho de 2020, sendo o motivo do cancelamento, o 
não pagamento de débito cuja a importância perfaz um montante de R$ 300,02 (Trezentos reais e dois centavos). Considerando que até 
o presente momento não houve a liquidação do valor, a autora teve seu nome devidamente incluído aos órgãos de proteção ao crédito. 
Isto é, diferente do que dispõe a requerente em sede inicial, o plano anterior não foi cancelado por migração, tampouco por solicitação da 
mesma, mas por inadimplência. Pede a improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Aplicam-se ao caso as normas do CDC, posto que se trata de relação de consumo. Ademais, é hipótese 
de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.
No presente caso, a autora comprovou o pedido de cancelamento em 27/01/2020, do plano contratado no terminal (69) 3226-8978 (id 
48554380), bem como o pagamento do saldo residual em 10/02/2020, e ainda o pagamento em 09/03/2020.
Nas certidões apresentadas, verifica-se que o vencimento do débito foi em 28/02/2020, e a inclusão nos órgãos de proteção em 09/08/2020. 
No entanto, a ré incluiu o nome da autora no cadastro de inadimplentes em 30/09/2020.
Neste aspecto, observa-se que a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando que, adimpliu a obrigação 
assumida junto à ré, afigurando-se injusta a inscrição do seu nome.
Assim sendo, deve ser declarada a inexistência/inexigibilidade do débito que originou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos 
restritivos de crédito.
E assim, diante da reconhecida inexistência/inexigibilidade do débito, resta claro que a inscrição do nome da autora nos órgãos de 
proteção ao crédito se deu de forma ilegítima.
Por essa razão, é procedente o pedido de indenização pelos danos morais sofridos, caracterizados pela restrição ao crédito, conforme 
pacífica jurisprudência do STJ e do TJ/RO.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes nos autos, a condiçãoeconômico-financeira da parte requerente, a 
repercussão do ocorrido, o fato de ter havido a inscrição em cadastro de inadimplentes e, ainda, a culpa da requerida, bem como a 
capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo a disciplinar a ré e dar satisfação 
pecuniária à parte demandante.
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos termos do art. 6o da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial formulado em desfavor da requerida, e, por via de 
consequência, DECLARO a inexistência/inexigibilidade do débito que originou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos restritivos 
de crédito (certidão de id 48795767). Ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título 
dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária com índices do E. TJRO a partir 
da publicação da sentença (S. 362, STJ).
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, I, 
CPC, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o trânsito em 
julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, III e IV, LF 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR nº 05, sob pena 
de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não 
sendo aplicável a parte final do §1° do artigo 523 do CPC, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 
97 do FONAJE.
Em respeito às razões recursais, acresço que por se tratar de relação consumerista o ônus da prova, no presente caso, é da parte 
requerida, ora recorrente. Contudo, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de regularidade e origem do débito. Diante 
da ausência de prova da origem da dívida, que restou incontroversa nos autos, necessária a declaração de inexistência desta.
Quanto ao dano moral, sem razão à parte recorrente. Isso porque a parte recorrida teve seu nome negativado por cobrança indevida, e 
neste caso, é pacífico que o dano moral é in re ipsa.
Com relação ao quantum indenizatório arbitrado, considerando que a indenização tem a finalidade de proporcionar à vítima satisfação na 
justa medida do abalo sofrido, devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição, mas como um desestímulo à 
repetição do ilícito, assim, leva-se em consideração as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano 
causado ao ofendido. 
Diante disso, o valor fixado pelo juiz sentenciante de R$ 6.000,00, deve ser mantido por estar em consonância com os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade.
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Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. 
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como o dano gerado ao consumidor, a fornecedora de bens ou serviços responde 
objetivamente pelos prejuízos extrapatrimoniais do ofendido.
A inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo sem a prova da legalidade do débito gera dano moral presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7035542-36.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 07/07/2022 22:35:15
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MARCELO PRATA RODRIGUES
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073-A
Polo Passivo: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
Advogado do(a) RECORRIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO6476-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que tentou realizar operações financeiras, as quais foram negadas por possuir pendências que entende 
prescritas.
ALEGAÇÕES DA RÉ - RECOVERY: Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, nega ter praticado ato ilícito e pede a improcedência dos 
pedidos.
INTERVENÇÃO DA EMPRESA IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.: O art. 10 da Lei 
9099/95 é claro em dispor que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis não se admite qualquer forma de intervenção de terceiros, razão 
pela qual a manifestação da mencionada empresa não merece conhecimento.
PRELIMINAR: Tem-se que as condições da ação são aferidas em asserção. Assim, em um juízo de admissibilidade hipotético é possível 
vislumbrar a legitimidade passiva da ré uma vez que o autor narra que fora lesado pela conduta da empresa.
Assim, afasto a preliminar e passo ao mérito.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, o feito foi regularmente 
instruído, estando em condições de julgamento.
A grande questão cinge-se em saber se houve prática de ato ilícito e se há dano a ser reparado.
De início, necessário destacar que o autor reconhece a dívida decorrente do inadimplemento do contrato de cartão de crédito.
Pelo que se extrai dos autos, as dívidas foram cedidas à empresa IRESOLVE e venceram em 2014, como consta do documento de id 
63060123. Assim, constata-se que decorreu período superior a 5 anos, evidenciando-se a prescrição do débito, nos termos do art. 206, 
§5º, I, do Código Civil. Evidenciado, ademais, que a requerida inseriu a cobrança de tais débitos na plataforma Serasa Limpa Nome (id 
59714945), mesmo após o transcurso do prazo prescricional.
Pois bem. É cediço que assiste ao credor o direito à cobrança da dívida, ainda que prescrita, ressalvada vedação da negativação do nome 
do devedor ou da cobrança judicial, bem como da prática de condutas abusivas ou vexatórias. Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE 
NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A prescrição somente extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar 
judicialmente a satisfação do crédito ou de efetuar a negativação ou protesto, permanecendo incólume o direito ao crédito. Considerando-
se que a obrigação natural persiste, podendo, inclusive, ser adimplida voluntariamente a qualquer tempo, não há impedimento para 
cobranças extrajudiciais. Eventuais cobranças abusivas devem ser comprovadas pelo consumidor (art. 373, I do CPC). Recurso de 
Apelação conhecido e não provido. (TJ-DF 07113174720218070001 DF 0711317-47.2021.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO 
ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2022 . Pág.: 
Sem Página Cadastrada.)
Ainda, é importante ressaltar que persiste a obrigação moral do cidadão em adimplir as dívidas assumidas.



279DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

No caso, o autor se insurge contra a cobrança realizada na plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma plataforma de cobrança/negociação 
disponibilizada pelo Serasa e cujos dados não se tornam públicos, tampouco se confundem com a inclusão da parte nos cadastros 
restritivos de crédito - estes, sim, públicos e capazes de gerar indenização por danos morais puros em razão da restrição do crédito.
Como esclarecido na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, segundo os termos de uso e política de privacidade do 
Serasa (https://www.serasa.com.br/politicas-do-site), não há publicidade nas informações constantes da plataforma de negociação de 
dívidas (Serasa Limpa Nome).
Ademais, o score é mantido e calculado pelo Serasa, terceiro estranho à lide, e não há prova mínima de que as dívidas cadastradas no 
canal de negociação mantido pelo órgão tenham qualquer relação com a redução da pontuação do autor no score, tampouco que seja a 
sua causa exclusiva. Assim, o requerente não comprovou que a negativa de crédito decorreu da conduta da requerida.
Em relação ao desvio produtivo, nota-se inexistir qualquer prova do desgaste adotado pelo autor a fim de resolver a situação, já que a 
prova é fundamental para análise e para a incidência de tal hipótese, o que não ocorreu no caso.
Desta feita, não há prova da configuração do dano moral. A cobrança indevida não é hipótese de dano moral puro (in re ipsa), cabendo 
à parte autora demonstrar a ocorrência de desdobramentos negativos à sua honra objetiva, ônus do qual não se desincumbiu. Neste 
sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME” DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO 
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME” DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO 
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME” DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Inviável a declaração de 
inexistência de dívida prescrita, pois a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, motivo pelo qual ainda é viável oferecer um 
acordo que possibilite o eventual pagamento, vedada tão somente a cobrança vexatória. No caso dos autos, não há como reconhecer 
que a ré tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade do autor. A oferta 
de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa. A 
referida plataforma é um canal de negociação disponibilizado ao consumidor e não se trata propriamente de um cadastro restritivo de 
crédito, uma vez que não tem caráter de publicidade, não havendo disponibilização para terceiros acerca do seu conteúdo. Deste modo, 
eventual abalo deve ser comprovado a contento, a encargo da parte lesada, o que não ocorreu na hipótese. APELO DESPROVIDO. (TJ-
RS - AC: 50501994420218210001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Câmara Cível, Data 
de Publicação: 01/12/2021) (grifei)
Ainda que se trate de matéria afeta ao Direito do Consumidor a inversão do ônus da prova não é automática e não significa a não 
produção de provas pela parte que invoca o direito material, sendo que o conjunto probatório produzido nos autos é inábil a conferir a 
verossimilhança necessária às afirmações da inicial.
E, no caso, ausente lastro probatório mínimo da ocorrência de transtornos e aborrecimentos extraordinários, deve-se afastar a pretensa 
configuração de danos morais.
É preciso ter presente que a ocorrência do dano moral decorre da ofensa significativa e há sofrimentos que, embora causem certo 
desconforto às pessoas, não preenchem os pressupostos da responsabilidade civil, dada a sua insignificância jurídica. Na espécie, é 
impossível divisar ofensa à honra da autora ou qualquer outro bem imaterial, sob qualquer pretexto.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais nos, termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Em respeito às razões recursais, acresço que a plataforma do Serasa Limpa Nome não se confunde com o cadastro de maus pagadores, 
sendo uma plataforma de negociação administrativa de dívidas antigas, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que dívidas 
antigas não podem ser executadas, mas nada impede que o credor busque administrativamente o seu crédito, porém sem abusividade. 
No caso, não foram demonstradas cobranças vexatórias, excessivas ou importunas. E também não restou comprovado dano reflexo no 
Score do autor.Assim, ausente a comprovação de prejuízo ou da negativação, esta por meio de certidão emitida pelos órgãos oficiais, 
impede que o pleito indenizatório da parte autora seja acolhido, posto que não há ilicitude na conduta da requerida. Destaco que, muito 
embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, neste ponto, tal benesse não afasta a obrigação do recorrente de comprovar, 
minimamente, os fatos que comprovam o direito alegado.
O documento colacionado pelo autor de ID 16432757, trata-se de dívidas antigas e não negativadas, e estas dívidas ficam na plataforma 
do Serasa Limpa Nome, sem divulgação e publicidade a terceiros, não se confundindo com o cadastro dos maus pagadores, sendo um 
meio de negociação de débitos pendentes, o qual não tem caráter desabonador.
Nesse sentido:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Prescrição. Extinção apenas da pretensão. Persistência do débito e do 
direito de cobrança extrajudicial. Recurso provido. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o 
débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedente do STJ. (TJ-RO - AC: 
70492984920208220001 RO 7049298-49.2020.822.0001, Data de Julgamento: 10/09/2021).
Para fins de comprovação do dano moral, este juízo tem entendimento consolidado no sentido de que a prova da negativação deve ser 
realizada através de documento oficial do órgão de proteção ao crédito, comprovando assim, a inexistência de negativações anteriores, 
posto que ao teor da Sumula 385 do STJ, a legítima inscrição negativa preexistente inibe o pleito indenizatório. Eis julgado de minha 
relatoria em caso semelhante:
Recurso inominado. Juizado Especial. Negativação indevida. Comprovação. Certidões de balcão. Ausência de juntada. Dano moral. Não 
ocorrência.
1. A fim de afastar a incidência da súmula 385 do STJ faz-se necessária juntada das certidões de balcão dos principais órgãos de cadastro 
de inadimplentes.
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2. Não demonstrado que o consumidor não possui outras inscrições nos órgãos de cadastro de inadimplentes, a improcedência do pedido 
indenizatório é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7028355-45.2019.822.0001, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
28/07/2020.
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Ressalvado eventual justiça gratuita deferida nos autos.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. COBRANÇA DÍVIDA ANTIGA. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS 
MORAIS NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO OFICIAL EMITIDA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. 
A plataforma do Serasa Limpa Nome não se confunde com o cadastro de maus pagadores, posto que é um meio negociação de débitos 
pendentes/antigos, sendo um banco de dados que não é dotado de ampla publicidade e nem de caráter desabonador. 
Para fins de pleito indenizatório fundado em inscrição negativa é necessário a juntada de documento oficial emitido pelos órgãos de 
proteção ao crédito. Ausente esta prova, não há que se falar em indenização por danos morais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000502-93.2022.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 19/07/2022 18:08:42
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
Polo Passivo: JESIEL GOMES DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383-A
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por dano material, em razão da construção de subestação de energia elétrica.
A sentença julgou procedente os pedidos contidos na inicial.
Inconformada, a concessionária alega que os documentos apresentados pela parte não possuem o carimbo da empresa. Terminou 
pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedente os pedidos contidos na inicial.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação indenizatória que objetiva a restituição dos valores investidos com a construção de rede de eletrificação rural. 
Necessário destacar que a demanda deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, ainda que de maneira 
relativa, a inversão do ônus da prova.
Verifico que a parte autora juntou aos autos documentos suficientes para comprovar a construção da subestação elétrica, tais como: 
Projeto, Termo de Responsabilidade Técnica, Notas fiscais, o que sustenta o direito, considerando a incorporação, ao ressarcimento dos 
valores investidos nesta. 
Entender de modo contrário seria permitir enriquecimento sem causa da concessionária que, ao se comportar à revelia da lei – deixando 
de adotar providências para incorporar redes de particulares e pagar as respectivas indenizações – visou atender exclusivamente seu 
próprio interesse econômico.
Diante do exposto, VOTO no sentido NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a sentença inalterada.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da condenação, a teor do art. 55, da lei nº 9.099/1995.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Energia elétrica. Subestação. Preliminares rejeitadas. Construção particular. Incorporação. Ressarcimento ao consumidor. Ônus da 
prova. Indenização. Valor despendido. Notas fiscais apresentadas. Sentença de procedência mantida.
– O proprietário de rede particular de energia elétrica incorporada pela concessionária de serviços públicos, deve ser ressarcido pelo valor 
equivalente ao despendido, sendo seu o ônus da prova nesse sentido.
– Afigura-se indispensável documento comprobatório do desembolso, sendo parâmetro para restituição de valores, os contratos firmados 
para execução da obra relacionada a subestação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7016632-26.2019.8.22.0002 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 20/08/2020 17:42:30
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MARIA AUXILIADORA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: OMAR VICENTE - RO6608-A
Polo Passivo: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao analisar a decisão embargada, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
mencionados no art. 48 da lei nº 9.099/95.
É nítida que a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo decisório, o 
que não pode ser concebido por embargos de declaração.
Portanto, observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no 
processo, de sorte que o acórdão não merece reparos.
Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes os 
fundamentos que embasaram a solução dada.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Os embargos possuem caráter integrativo e não substitutivo da decisão, não se prestando para o reexame da matéria de mérito e/ou 
prequestionamento quando inexistente omissão, afinal, toda a extensão constitucional e infraconstitucional se encontra amplamente 
debatida na decisão.
O entendimento aqui delineado já foi decidido em sessão plenária por esta Turma Recursal, Autos 0000439-80.2014.8.22.0018, cuja 
ementa segue abaixo colacionada:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, voto para REJEITAR os embargos de declaração.
É como voto.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
EMENTA
Embargos de declaração. Matérias analisadas no acórdão. Ausência de erro, omissão, obscuridade e contradição. Rediscussão. 
Impossibilidade. Embargos rejeitados.
– Não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7074680-10.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 22:06:12
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: FRANCISCO DO CARMO MOURA
Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO LUIZ SEIXAS SOTERIO DE OLIVEIRA - GO38557-A
Polo Passivo: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) RECORRIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
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Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Afirma que foi indevidamente negativado pela ré por débito de o valor de R$ 136,48, cuja origem desconhece, 
uma vez que nunca teve vínculo jurídico com a requerida.
ALEGAÇÕES DA RÉ:Afirma que o débito reclamado decorre da linha fixa 69 35362837 no endereço de instalação em R CLARA NUNES 
02878 C UNICA, ST 8, 76873- 338 ARIQUEMES - RO, o que gerou cobranças e a inscrição autoral nos cadastros de proteção ao crédito. 
Defende a ausência de conduta ilícita e pede a improcedência dos pedidos iniciais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, é caso de 
julgamento conforme o estado do processo, ante a desnecessidade de produção de outras provas.
Nos autos, é incontroverso a existência de débito em nome da parte autora, bem como a inscrição comandada pela requerida, de modo 
que o ponto controvertido é a legitimidade da cobrança.
Na hipótese, embora em um primeiro momento tenha achado que estaria diante de um caso de uso predatório da ação e alteração da 
verdade por parte do autor, os documentos juntados pelo requerido demonstram que pode ter havido equívoco no momento da instalação 
do serviço.
Explico:
O autor confirma que residiu na cidade de Ariquemes, inclusive na Rua Clara Nunes, via em que a requerido informa que instalou o 
aparelho telefônico em nome do autor.
Diligentemente, a empresa requerida buscou evidências sobre a veracidade de suas informações, tendo trazido aos autos um comprovante 
de residência (conta de energia elétrica) utilizada pelo requerido em um processo trabalhista.
O requerente confirma que morou no imóvel, que pertencia à sra. Marialda Dos Santos Nascimento, situado na Rua Clara Nunes, nº 2888, 
no Setor 08, em Ariquemes/RO.
Ocorre que o endereço de cobrança das faturas era encaminhado para a mesma rua, no mesmo bairro, mas para número distinto, o 2.878 
e nº 2.888, motivo pelo qual o serviço pode ter sido instalado em endereço distinto e não ter sido oferecido ao requerente.
É importante ressaltar que, diferentemente de outros casos que tramitaram neste juízo, a empresa requerida não informa a existência de 
faturas pagas pelo consumidor, o que, em tese, afasta a alegação de fraude praticada pro terceiro.
Como a autora nega a contratação da ré, não se há de exigir do consumidor a produção de prova negativa/diabólica, cabendo à requerida 
comprovar a existência do negócio jurídico ensejador da dívida e, por conseguinte, a legitimidade da negativação.
No entanto, a requerida não produziu nenhuma prova da existência do contrato, deixando de cumprir o ônus que lhe cabia, conforme 
disposto no artigo 373, II do CPC.
Insta mencionar que a juntada de print de tela sistêmica não se mostra suficiente para comprovar o alegado por se tratar de prova 
unilateral, mormente desacompanhada de outras provas que lhe tragam verossimilhança. 
Assim, deve ser reconhecida a ausência de contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, merece procedência o pedido declaratório 
de inexistência/inexigibilidade do débito de R$ 136,48, tendo como referência o suposto contrato nº 000000212105833679, conforme 
demonstrado pelos documento de ID 66175170.
Desta feita, passa-se à análise do pedido de indenização por danos morais decorrentes do abalo.
Sabe-se da existência de diversos órgãos de proteção ao crédito, sendo que nem todos comunicam entre si os seus bancos de dados.
Assim, este juízo adotou o entendimento de que a comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial emitido diretamente 
pelo órgão de proteção ao crédito (consultas de balcão), conforme Enunciado 29 FOJUR, a qual transcrevo abaixo:
Enunciado 29 “Para análise do dano por negativação indevida é necessária a juntada de pesquisa realizada diretamente junto ao órgão 
de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC etc.).”
Neste contexto, é de se observar que o STJ pacificou o entendimento de que não cabe indenização por dano moral quando preexistente 
legítima inscrição (Súmula n. 385 STJ) e que há diversos órgãos de restrição de crédito, sendo que alguns comunicam as informações de 
seus bancos de dados, a exemplo de SPC e SERASA, enquanto outros não, como o SCPC. 
Desta forma, a análise do dano moral decorrente do indevido abalo creditício demanda a prova de que a inscrição discutida é a mais 
antiga, inexistindo outra inscrição preexistente e legítima, de forma que se afigura imprescindível a juntada das certidões de inscrição 
emitidas pelos principais órgãos, sendo esta providência cabível à parte autora (art. 373, I, CPC).
No caso dos autos, a autora juntou apenas uma consulta realizada junto ao site do serasa. Assim, ante ausência das certidões (balcão) 
do SPC e SCPC, a autora deixou de demonstrar a ocorrência de danos morais, pois não cabe a este juízo produzir prova para as partes, 
sendo improcedente o pedido formulado.
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos termos do art. 6º da LF
9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial formulado pelo autor em face do requerido, partes 
qualificadas, e, por via de consequência, DECLARO a inexistência/inexigibilidade do débito de R$ R$ 136,48, tendo como referência o 
suposto contrato nº 000000212105833679, conforme demonstrado pelos documento de ID 66175170. .
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Deve o cartório oficiar ao(s) órgãos de restrição para que promovam a “baixa” da restrição comandada e efetivada, e imediata comunicação 
a este Juízo.
Em respeito às razões recursais, acresço que a ausência de comprovação da negativação através de certidão emitida pelos órgãos 
oficiais, impede que o pleito indenizatório da parte autora seja acolhido. Destaco que, muito embora se mostre viável a inversão do ônus 
da prova, neste ponto, tal benesse não afasta a obrigação do recorrente de comprovar, minimamente, os fatos que comprovam o direito 
alegado.
O documento colacionado pela parte autora de ID 16562153 foi emitido pela internet, e por não ser emitido por órgão oficial impede a 
verificação de eventuais inscrições anteriores, situação que frustraria o pleito indenizatório perquerido nos autos.
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Repise-se que para fins de comprovação do dano moral, este juízo tem entendimento consolidado no sentido de que a prova da 
negativação deve ser realizada através de documento oficial do órgão de proteção ao crédito, comprovando assim, a inexistência de 
negativações anteriores, posto que ao teor da Sumula 385 do STJ, a legítima inscrição negativa preexistente inibe o pleito indenizatório. 
Eis julgado de minha relatoria em caso semelhante:
Recurso inominado. Juizado Especial. Negativação indevida. Comprovação. Certidões de balcão. Ausência de juntada. Dano moral. Não 
ocorrência.
1. A fim de afastar a incidência da súmula 385 do STJ faz-se necessária juntada das certidões de balcão dos principais órgãos de cadastro 
de inadimplentes.
2. Não demonstrado que o consumidor não possui outras inscrições nos órgãos de cadastro de inadimplentes, a improcedência do pedido 
indenizatório é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7028355-45.2019.822.0001, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
28/07/2020.
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Ressalvado eventual justiça gratuita deferida nos autos.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO OFICIAL EMITIDA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.
Para fins de pleito indenizatório fundado em inscrição negativa é necessário a juntada de documento oficial emitido pelos órgãos de 
proteção ao crédito. Ausente esta prova, não há que se falar em indenização por danos morais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000487-76.2021.8.22.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 25/01/2022 08:29:20
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ELIZANGELA PANTOJA DUARTE GOMES
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO DA SILVA MIRANDA - RO10582-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado Cível n. 95 do FONAJE.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Trata-se de ação em que a parte autora busca o cumprimento de legislação municipal, sustentando que, embora haja previsão legal, o 
município deixou de cumprir a legislação no que diz respeito a sua progressão funcional.
Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer motivo para a reforma da decisão de origem que julgou procedentes os pedidos 
iniciais.
Isto porque, há previsão legal reconhecendo a progressão funcional dos profissionais do magistério, de forma escalonada, conforme 
mencionado na sentença proferida na origem, não havendo qualquer motivo para o descumprimento da determinação legal. Veja-se (Lei 
municipal 500 de 2009 do Município de Costa Marques):
Art. 22. A progressão funcional é a passagem do Professor, do Especialista Educacional e do Auxiliar Educacional da Rede Pública 
Municipal de uma referência para outra imediatamente superior e dar-se-á por:
I – antiguidade;
II – merecimento presente em Lei.
§ 1º. A Carreira do Profissional da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Costa Marques/RO será organizada, de modo a 
ter 15 (quinze) referências designados pelos números: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, na forma estabelecida no Anexo desta Lei 
Complementar, com a indicação dos valores devidos a título de vencimentos básicos em cada referência.
Ressalte-se, inclusive, que a requerida não trouxe aos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, sendo 
que a justificativa apresentada, de que a Lei Federal que implantou o piso nacional do magistério teria impedido a aplicabilidade da 
legislação municipal não deve prosperar, visto que até o presente momento não houve qualquer revogação da referida Lei.
Esclareça-se, ainda, que as legislações mencionadas versam sobre assunto diverso. Sendo assim deve o poder executivo municipal 
cumprir as normas atinentes à sua esfera de atuação.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Sem custas por se tratar de ente público.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
EMENTA
Recurso Inominado. Costa Marques. Progressão Funcional. Previsão legal. Recurso improvido.
Havendo previsão legal, o poder executivo deve cumprir as normas referentes à progressão funcional de seus servidores.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7002305-05.2021.8.22.0003 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 27/05/2022 11:34:57
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ELIA MARA COUTINHO TEIXEIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE BARBOSA - RO9583-A, EDER MIGUEL CARAM - RO296412-A
Polo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogados do(a) RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO 
- SP221386-A
RELATÓRIO Dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
SENTENÇA
Vistos;
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com liminar inaudita altera pars por manutenção 
indevida do nome em cadastro restritivo de crédito formulado por ELIA MARIA COUTINHO em desfavor de BANCO SANTANDER 
BRASIL S.A., todos qualificados nos autos em epígrafe. Alegou que a requerente possuía junto ao banco requerido débito no valor de 
R$ 1.632,03, originário de fatura de cartão de crédito, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 22/09/2020. Alegou que o requerido 
ofereceu a requerente uma proposta para pagamento à vista do débito, no montante de R$ 1.504,10, sendo aceita a proposta e o valor 
pago na data de 20/10/2020. Alega que inobstante o pagamento do débito em outubro de 2020 e posteriormente contatos via telefone, 
o nome da requerente não foi excluído do cadastro de inadimplentes. Ressalta o requerente que mesmo após realizar ligações junto ao 
banco informando o pagamento, o mesmo insiste em alegar que a dívida ainda encontra-se em aberto, mesmo diante da apresentação 
de comprovante de pagamento. A requerente alega que descobriu que a manutenção no cadastro de inadimplentes persistia ao tentar 
realizar uma compra de eletrodoméstico em comércio local, quando foi surpreendida com a manutenção do nome no Serviço de Proteção 
ao Crédito, 5 meses após o pagamento do débito. Requer que seja reconhecida a inexistência do débito ante o pagamento efetuado, 
a retirada imediata do nome no cadastro de inadimplentes, além da reparação a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00. Juntou 
documentos (ID 57503013 a 57503024).
O pedido de tutela antecipada foi deferido e foi determinada a citação (ID 57677513).
O Banco requerido apresentou defesa, alegando que o Banco Santander não tem qualquer lastro de culpa pelas fatos ocorridos, visto 
que os prejuízos suportados pelo autor se deram por culpa exclusiva de terceiros, no caso, possível fraude. Alega que é obrigação do 
cliente, zelar pelo documento (boleto) e se certificar da validade e licitude do mesmo, antes do pagamento. Alega que os valores pagos 
mediante o boleto montado foram destinados a conta externa ao Banco, tendo como beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A. - 
CNPJ 08.561.701/0001-01 (ID 59474632). O requerido, requereu a decretação de segredo de justiça, e a expedição de ofício para que 
a empresa PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ 08.561.701/0001-01 - BANCO 33 - AGÊNCIA 3689 - CONTA 130019934, forneça 
as informações do real beneficiário final dos valores, como também requer que seja a ação julgada extinta sem julgamento de mérito, 
reconhecendo a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira, dada a ausência de nexo causal e impossibilidade de identificação dos 
reais beneficiários/receptadores dos valores contestados (ID 59474632).
Designada audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera (ID 59505939).
A parte autora apresentou sua réplica (ID 59593374).
É o relatório. Passo a fundamentação. DECIDO.
No presente caso concreto, a questão de mérito dispensa a produção de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento 
antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo requerido confunde-se com o mérito e com este será analisada.
A autora ingressou com a presente demanda objetivando a determinação da exclusão imediata de seu nome do Cadastro de Inadimplentes, 
e a declaração de inexistência dos débitos que possui com o requerido Banco Santander Brasil S.A., bem como a condenação dos 
requeridos pelos danos morais experimentados, sob alegação da manutenção da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção 
ao crédito, mesmo após a quitação de sua dívida. Em contrapartida, o requerido Banco Santander Brasil S.A., sustentou que a autora 
possui débitos ativos e para qualquer negociação, a mesma deve ser realizada com a própria instituição bancária; e, que a autora agiu 
sem o dever de cuidado e supostamente negociou seus débitos existentes com o Banco Santander Brasil S.A. perante terceiros não 
autorizados e que a mesma foi vítima de golpe.
Pois bem.
Através dos documentos colacionados pela autora, denota-se que a mesma efetuou o pagamento de um boleto em 20/10/2020, o 
qual trazia as seguintes informações: logotipo ‘’Santander’’, beneficiário ‘’PAGSEGURO INTERNET S.A.’’, valor de R$ 1.504,10, com 
indicação de boleto de proposta. Nesta esteira, por primeiro, verifica-se que sobre o boleto pago pela autora, realmente causa estranheza 
a menção de seu beneficiário ser indicado a ‘’PAGSEGURO INTERNET S.A.’’ ao invés do Banco Santander (ID 57503021, P.1)
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Ademais, observa-se que nem mesmo veio aos autos esclarecimentos acerca da negociação em si, se através de plataforma digital ou 
não, bem como, de como foi recebido pela autora o boleto que foi pago, se o mesmo foi enviado via e-mail ou pelo aplicativo do whattsapp, 
a fim de melhor elucidar a sua validade e procedência/origem.
Logo, analisando os presentes autos, denota-se que no presente caso os danos indicados decorreram por culpa exclusiva de terceiro(s) e 
da própria vítima, ora autora. Inclusive, cumpre ressaltar que golpes nesse sentido são extremamente comuns nos dias atuais, de maneira 
que o consumidor deve ser precaver sobre a origem/envio de boletos para pagamento de dívidas. No mais, com relação a pretensão 
inicial, cumpre ressaltar que nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, cabe a parte autora a prova de fato constitutivo 
do seu direito. Ora, denota-se que, in casu, não obstante ‘’a suposta relação de consumo existente’’, não é o caso de inversão do ônus da 
prova, haja vista que a negociação foi feita pela autora, conforme alegado, por ligação telefônica, logo, a esta incumbia a comprovação 
de tal negociação.
Desta forma, a parte autora não se desincumbiu do ônus imposto, uma vez que não há comprovação nos autos do nexo de causalidade 
a ensejar a declaração da inexistência do débito e da reparação pelos danos experimentados. Não se pode, portanto, estabelecer um 
nexo de causalidade entre o engodo sofrido pela autora e os serviços prestados pelo requerido, figurando-se inviável atribuir a estes a 
responsabilidade pelos danos ventilados, de modo que os pedidos iniciais devem ser rejeitados.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, 
do Código de Processo Civil, conforme fundamentação acima. Revogo a tutela concedida na decisão sob ID 57677513. Assim, resolvo o 
feito com a apreciação do mérito. 
Em respeito às razões recursais, destaco que ao requerer o boleto para fins de pagamento integral do débito, como no caso em tela, cabe 
à parte consumidora empreender diligências e cautelas a fim de verificar a autenticidade e confiabilidade da origem do boleto e dos dados 
ali lançados. Verifica-se que os dados do beneficiário, no boleto, é totalmente divergente do Banco requerido posto que destina-se ao 
Pagseguro internet S.A., além disso o nome do pagador é terceira pessoa, não restando demonstrado que a autora efetivamente realizou 
o pagamento ao credor. É cediço, que o ônus de comprovar o pagamento é do devedor, neste caso da parte autora, conforme arts 319 e 
320 do CC, ônus que não se desincumbiu.
A situação, portanto, não configura qualquer falha na prestação dos serviços prestados pelo banco recorrido, não havendo qualquer 
ilicitude em seu proceder, o que afasta o dever de indenizar tanto materialmente como moralmente a parte autora.
No caso concreto, não vislumbro como responsabilizar a recorrida por fato ocorrido por descuido da própria recorrente, aplicando-se ao 
presente caso a excludente do artigo 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).
Quanto a isso, colaciono os seguintes julgados deste Colegiado:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA VIA INTERNET. SITE FALSO. FRAUDE. 
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO PRÓPRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA OFERTA. 
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE DO DESCUIDO DO CONSUMIDOR À REQUERIDA. Não há responsabilidade 
da fornecedora diante de culpa exclusiva de terceiro e descuido do próprio consumidor, que deixou de tomar as devidas cautelar ao 
adquirir produto de promoção duvidosa, verificada a partir de site com domínio diverso da parte fornecedora, preço impraticável no 
mercado e pagamento mediante boleto. RECURSO INOMINADO, Processo nº 7000903-32.2016.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de julgamento: 28/06/2017
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SITE FALSO. PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. FRAUDE. 
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7038378-84.2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Des. José Torres Ferreira, Data de julgamento: 19/04/2021
Aliás, anota-se que na atualidade, é do conhecimento público a existência de sites falsos e contatos fraudulentos, via redes sociais. 
Assim, aquele que opta por realizar transações virtuais deve ter cautela redobrada.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a parte Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Ressalvada eventual justiça gratuita nos autos.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto
EMENTA RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. ERRO IMPUTADO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO 
COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
Ausente a prova de que o boleto tenha sido emitido nas plataformas do Banco não resta caracterizado fortuito interno. 
A culpa exclusiva do consumidor que não adotou as diligências necessárias para que o pagamento ocorresse em favor do credor original 
afasta a ocorrência de ato ilícito da instituição financeira.
Não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito que embasam o pedido contido na exordial, a improcedência do pleito é 
medida que se impõe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 02 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76.801-235
Processo: 0800837-33.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Impetrante: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
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Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
Impetrado(a): J. D. D. D. 3. J. E. C. D. C. D. P. V.
Advogado(a): SEM ADVOGADO(S)
Relator: José Augusto Alves Martins
Data da distribuição: 28/07/2022
SENTENÇA
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
DECISÃO
Verifica-se que a parte impetrante não comprovou o recolhimento das custas/preparo inicial. Nesses autos, foi oportunizado o prazo de 
mais de 48 horas para tanto, contudo, manteve-se inerte.
Ressalta-se que não se verifica hipótese para extensão das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, bem como a pretendida isenção 
não consta no rol do art. 5º da Lei 3896/2016.
Assim, resta prejudicada a análise da ação interposta diante da ausência de um dos pressupostos processuais. Nesse sentido:
Mandado de segurança. Juizados Especiais. Deserção. – Não comprovado o recolhimento das custas para a distribuição do Mandado 
de Segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Processo nº 0800529-
65.2020.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, 
Data de julgamento: 11/03/2021). 
O recolhimento das custas é pressuposto processual, razão pela qual a ausência do recolhimento demanda a aplicabilidade do art. 485, 
IV do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 
processo”. 
Por tais considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança interposto, nos termos do art. 330, IV do CPC e em 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, conforme disposto no art. 485, I do CPC. 
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022
José Augusto Alves Martins
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 02 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76.801-235
Processo: 0800832-11.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Impetrante: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
Impetrado(a): J. D. D. D. 3. J. E. C. D. C. D. P. V.
Advogado(a): SEM ADVOGADO(S)
Relator: José Augusto Alves Martins
Data da distribuição: 28/07/2022
Sentença
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
DECISÃO
Verifica-se que a parte impetrante não comprovou o recolhimento das custas/preparo inicial. Nesses autos, foi oportunizado o prazo de 
mais de 48 horas para tanto, contudo, manteve-se inerte.
Ressalta-se que não se verifica hipótese para extensão das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, bem como a pretendida isenção 
não consta no rol do art. 5º da Lei 3896/2016.
Assim, resta prejudicada a análise da ação interposta diante da ausência de um dos pressupostos processuais. Nesse sentido:
Mandado de segurança. Juizados Especiais. Deserção. – Não comprovado o recolhimento das custas para a distribuição do Mandado 
de Segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Processo nº 0800529-
65.2020.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, 
Data de julgamento: 11/03/2021). 
O recolhimento das custas é pressuposto processual, razão pela qual a ausência do recolhimento demanda a aplicabilidade do art. 485, 
IV do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 
processo”. 
Por tais considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança interposto, nos termos do art. 330, IV do CPC e em 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, conforme disposto no art. 485, I do CPC. 
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022
José Augusto Alves Martins
RELATOR
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 02 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76.801-235
Processo: 0800836-48.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Impetrante: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
Impetrado(a): J. D. D. D. 3. J. E. C. D. C. D. P. V.
Advogado(a): SEM ADVOGADO(S)
Relator: José Augusto Alves Martins
Data da distribuição: 28/07/2022
SENTENÇA
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
DECISÃO
Verifica-se que a parte impetrante não comprovou o recolhimento das custas/preparo inicial. Nesses autos, foi oportunizado o prazo de 
mais de 48 horas para tanto, contudo, manteve-se inerte.
Ressalta-se que não se verifica hipótese para extensão das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, bem como a pretendida isenção 
não consta no rol do art. 5º da Lei 3896/2016.
Assim, resta prejudicada a análise da ação interposta diante da ausência de um dos pressupostos processuais. Nesse sentido:
Mandado de segurança. Juizados Especiais. Deserção. – Não comprovado o recolhimento das custas para a distribuição do Mandado 
de Segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Processo nº 0800529-
65.2020.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, 
Data de julgamento: 11/03/2021). 
O recolhimento das custas é pressuposto processual, razão pela qual a ausência do recolhimento demanda a aplicabilidade do art. 485, 
IV do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 
processo”. 
Por tais considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança interposto, nos termos do art. 330, IV do CPC e em 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, conforme disposto no art. 485, I do CPC. 
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022
José Augusto Alves Martins
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 02 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76.801-235
Processo: 0800839-03.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Impetrante: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
Impetrado(a): 4. J. E. C. D. C. D. P. V. -. R.
Advogado(a): SEM ADVOGADO(S)
Relator: José Augusto Alves Martins
Data da distribuição: 28/07/2022
SENTENÇA
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
DECISÃO
Verifica-se que a parte impetrante não comprovou o recolhimento das custas/preparo inicial. Nesses autos, foi oportunizado o prazo de 
mais de 48 horas para tanto, contudo, manteve-se inerte.
Ressalta-se que não se verifica hipótese para extensão das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, bem como a pretendida isenção 
não consta no rol do art. 5º da Lei 3896/2016.
Assim, resta prejudicada a análise da ação interposta diante da ausência de um dos pressupostos processuais. Nesse sentido:
Mandado de segurança. Juizados Especiais. Deserção. – Não comprovado o recolhimento das custas para a distribuição do Mandado 
de Segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Processo nº 0800529-
65.2020.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, 
Data de julgamento: 11/03/2021). 
O recolhimento das custas é pressuposto processual, razão pela qual a ausência do recolhimento demanda a aplicabilidade do art. 485, 
IV do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 
processo”. 
Por tais considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança interposto, nos termos do art. 330, IV do CPC e em 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, conforme disposto no art. 485, I do CPC. 
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022
José Augusto Alves Martins
RELATOR
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 02 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76.801-235
Processo: 0800842-55.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Impetrante: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
Impetrado(a): 4. J. E. C. D. C. D. P. V. -. R.
Advogado(a): SEM ADVOGADO(S)
Relator: José Augusto Alves Martins
Data da distribuição: 28/07/2022
SENTENÇA
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
DECISÃO
Verifica-se que a parte impetrante não comprovou o recolhimento das custas/preparo inicial. Nesses autos, foi oportunizado o prazo de 
mais de 48 horas para tanto, contudo, manteve-se inerte.
Ressalta-se que não se verifica hipótese para extensão das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, bem como a pretendida isenção 
não consta no rol do art. 5º da Lei 3896/2016.
Assim, resta prejudicada a análise da ação interposta diante da ausência de um dos pressupostos processuais. Nesse sentido:
Mandado de segurança. Juizados Especiais. Deserção. – Não comprovado o recolhimento das custas para a distribuição do Mandado 
de Segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Processo nº 0800529-
65.2020.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, 
Data de julgamento: 11/03/2021). 
O recolhimento das custas é pressuposto processual, razão pela qual a ausência do recolhimento demanda a aplicabilidade do art. 485, 
IV do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 
processo”. 
Por tais considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança interposto, nos termos do art. 330, IV do CPC e em 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, conforme disposto no art. 485, I do CPC. 
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022
José Augusto Alves Martins
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7008121-59.2021.8.22.0005 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 12:08:39
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ISABELLA NATHALY MOREIRA PIAZERA GODOI
Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO MURILO DOS SANTOS - RO10405-A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
RELATÓRIO Relatório dispensado nos termos da Lei 9.099/95.
VOTO Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de relação de consumo.
Restou devidamente comprovado que o corte e a inscrição negativa promovida pela parte Recorrida foram indevidas, posto que a autora 
já tinha realizado o pagamento da fatura via pix. Nesse contexto, indiscutível que houve falha na prestação do serviço e a condenação 
em indenização por danos morais é medida que se impõe.
A jurisprudência já está pacificada no sentido de que o dano moral em caso de negativação indevida se configura in re ipsa, isto é, 
prescinde de outra prova, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- “Nos casos de protesto 
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, 
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.” (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- A intervenção 
do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de 
questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor 
fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de 
teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor 
de indenização de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante ao autor, a título 
de danos morais. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus 
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (g.n. AgRg no AREsp 501.533/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 13/06/2014). 
Dessa forma, estabelecida a incidência do dano moral, a fixação deve ser compatível com o poder econômico da empresa recorrida e 
suficiente para reparar o dano do ofendido.
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É cediço que o quantum indenizatório deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja muito alto a ponto 
de implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo, sob pena de não produzir no ofensor a sensação de punição, 
constrangendo-o a se abster de praticar atos similares. 
Portanto, valor arbitrado pelo juiz sentenciante, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra razoável ao caso, visto que a parte autora 
teve seu nome negativado por dívida inexistente e ainda foi suspenso o fornecimento de energia.
Logo o montante dos danos morais fixados na origem deve ser redimensionado para o atual entendimento deste Colegiado, no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em face 
dos valores discutidos nos autos.
A propósito:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) de condenações 
em caso de negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito é justo, quando a negativação for originada por grandes litigantes 
(Bancos e empresas de telefonia).” (Recurso Inominado 7003775-67.2014.8.22.0601. Data do Julgamento: 03/11/2016. Relator: Jorge 
Luiz dos Santos Leal).
Por tais considerações, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, para majorar o quantum indenizatório 
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do 

ESTADO DE RONDÔNIA desde a data da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a 
contar da citação, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.
Sem custas e honorários advocatícios, eis que o deslinde não se encaixa no teor do art. 55, da Lei nº 9.099/1995.
Oportunamente, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
É devida indenização por dano moral ao consumidor em razão da negativação indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.
No tocante ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado 
irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001495-73.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 10/06/2022 09:52:58
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: Banco Bradesco
Advogado do(a) RECORRENTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP4571-S
Polo Passivo: HUGO VITORIA DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: LUCAS ZANDONA - MT27677-A
RELATÓRIO Dispensado nos termos da Lei 9.099/95
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Inicialmente destaco a impossibilidade de análise dos documentos acostados após a sentença de mérito, por força do artigo 434 e 435 
do Código de Processo Civil/2015.
Referido dispositivo legal é claro quando estabelece que não serão utilizados para embasar a convicção do juízo os documentos acostados 
pela parte ao recurso, porquanto não vieram aos autos no momento determinado no art. 33, da Lei n. 9.099/95. 
Este é o entendimento já pacificado desta Turma Recursal de Rondônia, in verbis:
DOCUMENTOS. JUNTADA COM AS RAZÕES DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO. 
INOVAÇÃO. NÃO CONSIDERAÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIA. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados para o julgamento do recurso documentos juntados pelo recorrente com as razões recursais, não 
submetidos ao primeiro grau de jurisdição. O recurso não pode decidir sobre matérias arguidas tão somente nas razões de recurso, não 
examinadas pela sentença porque não alegadas na contestação. Havendo a comprovação da entrega da mercadoria, deve o comprador 
ser condenado ao pagamento dos valores indicados nos documentos de venda. (g.n. Recurso Inominado 0001629-11.2014.8.22.0008. 
Data do Julgamento: 30/10/2014. Relator: José Jorge Ribeiro da Luz).
Da análise dos autos verifica-se que o banco recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na exordial, pois, não 
juntou provas para comprovar a origem do débito discutido que deu ensejo a negativação, restringindo-se, tão somente, a sustentar a 
regularidade da cobrança do débito.
Sabe-se que a obrigação de provar a dívida, sua causa e origem, é de quem alega, porém, não se pode exigir do consumidor “prova de 
fato negativo”, também conhecida como “prova diabólica”. Daí a hipossuficiência que exige a inversão do ônus da prova ou, em outra 
vertente, a fiel comprovação da origem e licitude da dívida imputada, como causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito vindicado, 
nos moldes do art. 373, inc. II, do CPC.
Diante da ausência de prova da contratação, que restou incontroversa nos autos, correta a declaração de inexistência do débito e a 
exclusão de qualquer restrição creditícia.
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Quanto a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais, este deve ser afastado posto que não houve prova do fato constitutivo 
do direito da parte autora, ônus previsto no art. 371, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação da negativação através de certidão 
emitida pelos órgãos oficiais.
Destaco que, muito embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, neste ponto, tal benesse não afasta a obrigação da parte 
autora/recorrida de comprovar, minimamente, os fatos que comprovam o direito alegado.
O documento colacionado pela parte autora de ID 16102203, foi emitido pela internet, e por não ser emitido por órgão oficial impede a 
verificação de eventuais inscrições anteriores, situação que frustraria o pleito indenizatório perquerido nos autos.
Embora o juízo de origem tenha reconhecido a idoneidade do documento acostado na inicial, para fins de comprovação do dano moral, 
este juízo tem entendimento consolidado no sentido de que a prova da negativação deve ser realizada através de documento oficial do 
órgão de proteção ao crédito, comprovando assim, a inexistência de negativações anteriores, posto que ao teor da Sumula 385 do STJ, 
a legítima inscrição negativa preexistente inibe o pleito indenizatório. Vide julgado de minha relatoria:
Recurso inominado. Juizado Especial. Negativação indevida. Comprovação. Certidões de balcão. Ausência de juntada. Dano moral. Não 
ocorrência.
1. A fim de afastar a incidência da súmula 385 do STJ faz-se necessária juntada das certidões de balcão dos principais órgãos de cadastro 
de inadimplentes.
2. Não demonstrado que o consumidor não possui outras inscrições nos órgãos de cadastro de inadimplentes, a improcedência do pedido 
indenizatório é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7028355-45.2019.822.0001, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
28/07/2020.
Ausente a comprovação da inscrição indevida por meio oficial revela-se incabível a pretensão indenizatória, ressalvado apenas o direito 
da inexigibilidade da dívida e o cancelamento da restrição visto que o banco não fez prova da constituição do débito. 
Por tais considerações, VOTO para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte requerida, apenas para afastar a 
condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais nos termos da fundamentação acima. Mantendo-se inalterados os 
demais termos da sentença.
Sem custas e honorários.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO OFICIAL EMITIDA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.
Para fins de pleito indenizatório fundado em inscrição negativa é necessário a juntada de documento oficial emitido pelos órgãos de 
proteção ao crédito. Ausente esta prova, não há que se falar em indenização por danos morais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000331-88.2021.8.22.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 26/10/2021 12:51:16
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Polo Passivo: MIRTES LEILA NERY INFANTE
Advogado do(a) AUTOR: IGOR AMARAL GIBALDI - RO6521-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95. 
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao analisar a decisão embargada, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
mencionados no art. 48 da lei nº 9.099/95.
É nítida que a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo decisório, o 
que não pode ser concebido por embargos de declaração.
Portanto, observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no 
processo, de sorte que o acórdão não merece reparos.
Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Por fim, oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes 
os fundamentos que embasaram a solução dada. 
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça: 
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“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Os embargos possuem caráter integrativo e não substitutivo da decisão, não se prestando para o reexame da matéria de mérito e/ou 
prequestionamento quando inexistente omissão, afinal, toda a extensão constitucional e infraconstitucional se encontra amplamente 
debatida na decisão.
O entendimento aqui delineado já foi decidido em sessão plenária por esta Turma Recursal, Autos 0000439-80.2014.8.22.0018, cuja 
ementa segue abaixo colacionada: 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recuro, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, voto para REJEITAR aos embargos de declaração.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
– Não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.
– São inviáveis os embargos de declaração que buscam a rediscussão das matérias fática e de direito já debatidas no acórdão que julgou 
a demanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 03
Processo: 7002355-04.2021.8.22.0012 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Data distribuição: 28/06/2022 19:05:58
Data julgamento: 10/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
Polo Passivo: SUELI PEGORARO
Advogados do(a) RECORRIDO: ALESSANDRO RIOS PRESTES - RO9136-A, JOSE ANDRE DA SILVA - RO9800-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9099/95.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Mérito 
Quanto ao mérito, ao analisar o processo, verifico que a parte autora juntou aos autos projeto de construção e/ou ART, bem como as 
respectivas notas fiscais da obra, ou, em sua ausência, orçamentos equivalentes a obra, comprovando o direito ao ressarcimento dos 
valores investidos com a construção de rede elétrica.
Da análise sistemática das disposições constantes da Resolução nº 229/2006 – ANEEL, em especial, artigos 4º e 9º, extrai-se que 
somente não serão indenizadas as construções daquelas redes elétricas localizadas no interior das propriedades e que atendam ao 
interesse exclusivo dos particulares, situação não verificada no caso dos autos.
No caso em tela verifico que a concessionária não cuidou em demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a construção da subestação 
é suficiente apenas para atender unicamente o imóvel da parte autora e em seu exclusivo benefício, não se desincumbindo do ônus que 
lhe cabe a teor do art. 373, inciso II, CPC.
Além disso, importante destacar que a construção e manutenção de subestações de energia elétrica, mesmo nas propriedades rurais, é 
da concessionária, de certo que ante a incorporação, nada a impede de utilizar-se da subestação para realizar a distribuição para outras 
propriedades.
Destaco ainda que a efetiva incorporação da rede elétrica edificada pelo particular dependerá de acordo formal entre as partes e que 
como tal instrumento não fora formalizado, não possui o dever de indenizar, esclareço que a Resolução dispõe em sentido oposto, 
sobretudo a redação constante do art. 3º, verbis:
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 
incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se 
responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.
Com efeito, em regra, não se exige instrumento formal para efetiva incorporação da rede elétrica edificada pelo particular ao patrimônio 
da concessionária de energia elétrica, bastando que isso ocorra de fato, a exemplo de quando aquela passa a custear despesas com 
operação e manutenção.
Demais disso, exigir instrumento formal de transferência de patrimônio como condição para efetiva incorporação da rede elétrica seria 
admitir a perpetuidade do não reembolso das despesas feitas pelo particular, exatamente por tal pagamento depender da participação 
voluntária da concessionária, que figuraria como devedora.
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Não bastando, conforme resultado do processo administrativo punitivo nº 48500001126/2013-10 cujo trâmite se desenvolveu no âmbito 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a concessionária recorrente sofreu sanção com multa no valor aproximado de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) justamente por descumprir critérios gerais para a incorporação de redes particulares e a não 
realização dos pagamentos aos respectivos proprietários.
Assim, deve a concessionária reembolsar as despesas feitas e devidamente comprovadas em razão da construção de subestação em 
rede elétrica incorporada ao seu patrimônio.
Entender de modo contrário seria permitir enriquecimento sem causa da concessionária que, ao se comportar à revelia da lei – deixando 
de adotar providências para incorporar redes de particulares e pagar as respectivas indenizações – visou atender exclusivamente seu 
próprio interesse econômico. Quanto a esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA EXPANSÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. INCORPORAÇÃO AO 
PATRIMÔNIO DA RÉ INDENIZAÇÃO PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA ART. 515, §3º, DO CPC APLICABILIDADE ABUSIVIDADE 
RECONHECIDA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS RECURSO PROVIDO. [...] Comprovado terem os autores realizado a implantação 
da rede de eletrificação em propriedade rural, que incorporou o patrimônio da concessionária ré, deve o montante desembolsado ser 
restituído, sob pena de enriquecimento ilícito”. (REsp 754.717/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
23/05/2006, DJ 22/06/2006, p. 186).
Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Rondônia:
Recurso. Preparo. Complementação. Deserção. Ausência. Legitimidade passiva. Concessionária de serviço público. Energia elétrica. 
Rede rural. Instalação. Consumidor. Pagamento. Ressarcimento devido. Sucumbência mínima. Evidenciado que o consumidor arcou com 
os custos de instalação de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária pública, é devida a restituição dos valores pagos, 
notadamente se contempla os exatos termos do projeto autorizado pela prestadora de serviço público. Decaindo o autor de parte mínima 
de seus pedidos, responde a parte requerida pelas verbas de sucumbência. (TJ/RO – 2ª Câmara Cível, N. 00040380220108220007, Rel. 
Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 17/10/2012).
E, ainda, esta Turma Recursal, em precedente firmado sob a antiga composição:
Incompetência dos Juizados. Perícia. Desnecessidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. Prescrição. Termo de Contribuição ou 
Convênio de Devolução. Não ocorrência. Construção de rede elétrica. Ressarcimento de valores. Havendo demonstração da realização 
de gastos para eletrificação, incorporado ao patrimônio da concessionária, devem ser devidamente indenizados. (RI 1001791-
07.2014.8.22.0002, Rel. Juiz José Jorge Ribeiro da Luz, julgado em 04/03/2015).
Por fim, com relação ao quantum indenizatório, tenho que deve ser arbitrado em consonância com o valor constante nas notas fiscais e/
ou recibos colacionados pela parte autora, ou, em sua ausência, orçamento atual colacionado referente aos itens usados na construção 
da subestação. 
Verdade que a rede não foi construída agora, no entanto, o gasto foi feito com o valor da moeda da época. Se for atualizado o valor pago 
na época pelos itens da rede chegar-se-á a valor próximo do orçamento atual, isto se não for superior. Logo, sem outro parâmetro, o 
orçamento atual resolve.
Havendo mais que um orçamento é razoável fixar como indenização o menor deles (art. 402, CC).
A requerida poderia apresentar um orçamento alternativo ao apresentado pela parte autora, poderia demonstrar de forma clara e direta 
a abusividade, questionar os itens existentes no orçamento, apresentar os itens adequados e indicar o valor que entendia correto para 
o ressarcimento. Contudo, a requerida não fez nada disso, não conseguindo demonstrar a abusividade do orçamento apresentado nos 
autos.
Portanto, sobre o valor de indenização da rede, importante constar que não cabe aplicar a depreciação sustentada pela requerida porque 
o gasto feito pelo particular deveria ter sido feito pela requerida. 
Logo, a requerida não está comprando a rede no estado atual, mas ressarcindo o gasto feito anteriormente.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença pelos fundamentos 
destacados.
CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%(dez por cento) sobre o 
valor da condenação, a teor da lei nº 9.099/1995.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
VOTO DIVERGENTE – CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Após analisar atentamente o voto do eminente relator e, com a devida vênia, divirjo quanto à solução adotada.
A discussão versa sobre ressarcimento com gastos para construção de rede de subestação elétrica.
A concessionária recorre em face da sentença que julgou procedente os pedidos.
No caso em exame, a comprovação dos gastos poderia ter sido feita através de notas fiscais e/ou recibos dos produtos e serviços 
realizados, conjugado com laudos, entre outros, demonstrando, assim, a real construção da subestação. Simples orçamentos, desprovidos 
de outros elementos de convicção, são insuficientes para demonstrar que os valores neles impressos correspondam ao real investimento.
Registre-se, por oportuno, que não se está dizendo que o proprietário da rede incorporada não deve ser ressarcido. Ao contrário disso, 
o que se afirma é que o ressarcimento deve ser equivalente aos valores efetivamente gastos, sob pena de enriquecimento ilícito. E, 
nesse sentido, simples orçamentos, diga-se, realizados em data bem posterior ao empreendimento, repise-se, não são suficientes para 
materializar aludida prova.
Aliás, neste ponto, deve ser destacado que a prova é eminentemente documental, e deveria ter sido apresentada pela parte autora no 
momento oportuno, qual seja, a inicial.
Mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, esta não deve ser usada de forma 
absoluta, pois não exclui a disposição do Código de Processo Civil segundo a qual a prova deve incumbir ao:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial majoritário. Veja-se:
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AGRAVO DO INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII, CDC - CABIMENTO 
- VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO 
ÔNUS DA PROVA DO ART. 373 CPC. - A tese da taxatividade mitigada, desenvolvida no bojo do REsp 1.704.520/MT, propõe que se 
analise o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC a partir do requisito 
objetivo da urgência, que decorre da inutilidade futura do julgamento da questão em recurso de apelação - O Agravo de Instrumento é 
admissível nas hipóteses “decisão interlocutória que defere ou que indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da 
regra geral, desde que se operem ope judicis e mediante autorização legal” (REsp 1729110/CE) - O Código de Defesa do Consumidor 
adotou a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - A inversão de que trata o Art. 6º, inciso VIII do CDC opera-se mediante 
decisão proferida pelo juiz da causa - ope judicis, que deve verificar alternativamente a presença dos requisitos autorizadores, quais 
sejam: (i) a verossimilhança das alegações ou (ii) a hipossuficiência do consumidor - A hipossuficiência a que se refere o art. 6º, inciso 
VIII do CDC é de caráter técnico, relacionada dificuldade de produção de determinada prova, não se confundindo com hipossuficiência 
econômica ou jurídica - Eventual inversão do ônus da prova não resulta na atribuição de responsabilidade à parte de arcar com os custos 
das diligências probatórias que não foram requeridas por ela - Revela-se desnecessário invocar uma suposta hipossuficiência técnica 
do réu a ensejar a aplicação da regra do art. 6º, VIII, do CPC/15, resolvendo-se a questão da distribuição do ônus da prova pelas regras 
comuns da lei processual civil - Recurso a qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000210309753001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de 
Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).
AGRAVO DO INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII, CDC - CABIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA 
TÉCNICA NÃO VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE DE INVERTER O ÔNUS. - O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da 
Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - A inversão de que trata o Art. 6º, inciso VIII do CDC opera-se mediante decisão proferida pelo 
juiz da causa - ope judicis, que deve verificar alternativamente a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: (i) a verossimilhança 
das alegações ou (ii) a hipossuficiência do consumidor - A inversão do ônus da prova, em que pese possa ser reconhecida ex officio pelo 
magistrado em se tratando de relação de consumo, não é automática, vez que depende da análise do caso do concreto - A hipossuficiência 
deve ser interpretada como a incapacidade técnica do consumidor para produzir a prova necessária à satisfação de sua pretensão em 
juízo, não se confundindo com o poder aquisitivo do consumidor - Recurso a qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000191198381001 
MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 05/12/2019).
Diante disso, forçoso concluir que os documentos juntados com a inicial, consubstanciados em simples orçamentos, desacompanhados 
de qualquer outro elemento de convicção e realizados em data bem posterior ao indicado como da realização do empreendimento, ao 
contrário do pretendido, não comprovam as circunstâncias em que a subestação foi construída e os reais gastos com a sua construção.
Destarte, tem-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a 
improcedência do pedido é medida que se impõe.
Em razão do exposto, VOTO para DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedentes os 
pedidos do autor.
Sem custas e honorários.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Energia elétrica. Subestação. Construção particular. Incorporação. Ressarcimento ao consumidor. Ônus da prova. Indenização. Valor 
despendido. Simples orçamento. Prova insuficiente. Recurso provido.
1 - O proprietário de rede particular de energia elétrica incorporada pela concessionária de serviços públicos, deve ser ressarcido pelo 
valor equivalente ao despendido, sendo seu o ônus da prova nesse sentido.
2 - Afigura-se indispensável documento comprobatório do desembolso, mostrando-se insatisfatório simples orçamento desacompanhado 
de nota fiscal e/ou recibos.
EMENTA
Energia elétrica. Subestação. Construção particular. Incorporação. Ressarcimento ao consumidor. Ônus da prova. Indenização. Valor 
despendido. Simples orçamento. Prova insuficiente. Recurso provido.
1 - O proprietário de rede particular de energia elétrica incorporada pela concessionária de serviços públicos, deve ser ressarcido pelo 
valor equivalente ao despendido, sendo seu o ônus da prova nesse sentido.
2 - Afigura-se indispensável documento comprobatório do desembolso, mostrando-se insatisfatório simples orçamento desacompanhado 
de nota fiscal e/ou recibos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO JUIZ CRISTIANO GOMES MAZZINI. VENCIDO O RELATOR.
Porto Velho, 27 de Julho de 2022 
Desembargador CRISTIANO GOMES MAZZINI
RELATOR PARA O ACÓRDÃO

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7037537-84.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/06/2022 10:30:02
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: SILVIA DE SOUZA LIMA
Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA - RO9808-A
Polo Passivo: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
RELATÓRIO
Trata-se de ação de danos morais em que a parte autora alega que comprou um aspirador (id. 16144840) que apresentou vício. Requereu 
uma indenização por danos morais suportados, alegando que percorreu uma via-crúcis na resolução do problema. 
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Em sentença, o juízo a quo julgou improcedente o pedido indenizatório de danos não acolheu o pedido indenizatório de danos morais, 
pois considerou que os vícios apresentados foram sanados em prazo legal, dada ausência de ato ilícito por parte da requerida.
Recorreu a parte autora a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, pois considera que no caso dos autos está 
configurado o dano moral. 
Contrarrazões apresentadas para manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
O recurso não merece provimento, conforme fundamentos que seguem.
Trata-se de caso de fácil resolução. 
Dos autos, verifica-se que a requerente adquiriu o aspirador no dia 11/06/2021 no valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais).
Entretanto, o produto apresentou vícios ao ser utilizado pela primeira vez no dia 16/06/2021, de modo que a parte autora encaminhou-se 
à sede da empresa ré para resolução do problema, sendo-lhe passado o contato da assistência técnica para onde a recorrente deveria 
dirigir-se.
Aduz a requerente que entrou em contato com a referida assistência técnica, mas foi informada de que eles não dispunham das peças 
para troca, o que fez com que a autora se dirigisse novamente à empresa recorrida, sendo-lhe direcionada a uma nova autorizada.
Assim, depreende-se do id. 16144839 que o produto em questão foi entregue no dia 23/06/2021 à assistência técnica indicada, sendo 
retirado no dia 16/07/2021, conforme id. 16144846, pág. 2.
Nesse sentido, resta comprovada que a empresa ré agiu conforme dela poderia se esperar, sanando o vício em menos de 30 (trinta) dias 
(art. 18, CDC), não havendo nenhuma razão para se falar em indenização por danos morais.
Ademais, não é toda e qualquer situação de transtorno e dissabor que configurará o dano moral. Para a configuração do dano moral, 
necessária a ocorrência de um ato ilícito que cause abalo psíquico, vexame, dor ou humilhação ao indivíduo, não bastando para tal, o 
mero dissabor ou transtorno cotidianos.
Desse modo, diante dos fatos narrados nos autos, verifica-se que a ré prestou total assistência ao recorrente em todas as oportunidades 
em que foi acionada, solucionando os vícios apresentados pelo produto.
De tal forma, tem-se que os danos morais como não ocorrentes, tendo a ré agido como dela se espera em casos em que ocorre o vício 
no produto.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR provimento ao recurso inominado interposto, mantendo inalterados os termos da 
sentença.
Isento a parte autora do pagamento de custas e honorários advocatícios ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Consumidor. Vício no produto. Produto encaminhado para assistência técnica. Prazo para conserto dentro do 
estabelecido. Ausência de via-crúcis. Dano moral inexistente. Recurso desprovido. Sentença mantida.
– Somente é cabível a indenização por dano moral quando o caso extrapola a esfera do mero dissabor, incorrendo na lesão de cunho 
moral passível de reparação, pelo transtorno passado na busca de resolver um problema o qual não deu causa, percorrendo uma via 
crúcis indevida e desnecessária, com perda de tempo e sensação de impotência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7002542-82.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 27/04/2022 19:55:55
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: VAGNER GOTARDI ROCHA
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO CARLOS DE SOUSA - RO10287-A
Polo Passivo: ADILSON GONCALVES FERREIRA e outros
Advogados do(a) RECORRIDO: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA - RO6635-A, ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - RO7968-A
Advogados do(a) RECORRIDO: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA - RO6635-A, ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - RO7968-A
RELATÓRIO
Dispensado nos termos da lei 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
Dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso vertente, a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte recorrida não merece ser acolhida.
Em princípio, inexiste requisito que condicione a comprovação de renda para concessão do benefício.
E, havendo elementos de convicção (documentos, declarações de imposto de renda, certidões de propriedade etc) que venham a apontar 
a capacidade econômica daquele que pleiteia a assistência judiciária gratuita, ou seja, que indiquem a existência de recursos financeiros 
suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometimento de subsistência ou a de seus familiares, o magistrado pode 
indeferir de plano o pedido de justiça gratuita. 
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No entanto, o contracheque juntado ao id. 15575195 não indica a existência de recursos financeiros suficientes a ensejar o indeferimento 
da justiça gratuita.
Portanto, não comprovada a hipossuficiência, afasto a preliminar arguida pela parte recorrida.
MÉRITO
A sentença merece ser mantida.
Restou incontroverso nos autos que foi instaurada a Sindicância Regular 07/2019/CIPO/CRP-IV a fim de apurar a existência de 
cometimento de crimes comum e/ou militar ou de condutas transgressivas à disciplina, em tese, praticadas pelo recorrente Vagner 
Gotardi Rocha, policial militar, em razão dos fatos noticiados por meio da Ocorrência Policial n. 209404/2019 e Termo de Informação 
prestado pelos recorridos Adilson Gonçalves Ferreira e Alisson Fernando Alves Ferreira.
Ressaiu, ainda do procedimento, que a sindicância foi arquivada por “não haver quaisquer indícios de transgressão disciplinar, crime 
militar ou comum” praticados pelo recorrente.
Em que pese tais acusações impostas contra o recorrente, não há prova do cometimento de ilícito por parte dos recorridos ao proceder 
com a comunicação de suposta ilicitude ou irregularidade junto ao órgão competente da Polícia Militar, o que redundou na instauração 
da sindicância administrativa.
De modo geral, a instauração de sindicância, processos administrativos, de Inquérito Policial, e/ou oferecimento e recebimento de 
denúncia, o processamento do indivíduo (servidor público) até a sentença absolutória no processo criminal, em princípio, não configuram 
ato ilícito, nem fundamentam a obrigação de indenizar.
Na espécie, não houve comprovação de excesso, má-fé ou qualquer outro elemento cognitivo negativo por parte dos recorridos, ao 
comunicarem os fatos narrados na referida Ocorrência Policial contra a pessoa do requerente, uma vez que tal conduta se mostra 
revestida do direito de cidadania, não se constituindo como ilícito a gerar eventual dano moral.
Destarte, exceto se ultrapassado o regular exercício do direito, e comprovado o dolo ou a má-fé da vítima/lesado/interessado, não há que 
se falar em prática de ato lesivo à honra e boa fama do requerente.
Não se pode admitir que toda denúncia feita contra a administração pública, acerca de possíveis delitos cometidos por seus agentes, 
possa caracterizar ato ilícito, mesmo se ao final do procedimento, fique demonstrada a improcedência das imputações.
É por meio das informações trazidas pelo cidadão, fundamentada sem suspeitas de prática de ilícitos penais, civis e administrativos, que 
a autoridade responsável terá condições de apurar se de fato as infrações ocorreram ou não.
Destarte, a meu ver, a situação fática, embora implique algum desconforto para ao recorrente, não é capaz de ensejar a reparação 
pretendida.
Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça:
“Delegado da Polícia Federal. Acusação de abuso de autoridade. Sindicância administrativa e inquérito policial. Arquivamento por falta de 
provas. Dano moral. Situação fática. Ausência.
Não configura dano moral a denúncia de suposto abuso de autoridade cometida por delegado da Polícia Federal por ocasião de flagrante 
de acusados da prática de crime, ainda que arquivada a sindicância administrativa e o inquérito policial daí decorrentes por ausência 
de provas, notadamente quando não evidenciado, na situação fática, qualquer má-fé e abuso do denunciante. Apelação, Processo nº 
0012179-11.2013.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor 
Diniz Grangeia, Data de julgamento: 28/09/2017”
“Apelação. Denúncias. Sindicância administrativa. Arquivamento por falta de provas. Não configuração de dano moral.
Conquanto arquivada a sindicância administrativa e as denúncias, quando não evidenciado, na situação fática, qualquer má-fé ou abuso 
denunciante, não há que se falar em dano moral a ser ressarcido.
Apelação, Processo nº 0000782-27.2015.822.0023, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 03/04/2019”
Igualmente, esta Turma Recursal:
“ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. POLICIAL MILITAR. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. 
Havendo elementos para a instauração do processo investigatório, não responde a administração pública por possível dano moral que o 
arquivamento do feito cause ao investigado.
Recurso Inominado, Processo nº 0008727-55.2011.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Ji-Paraná, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Glauco Antônio Alves, Data de julgamento: 01/04/2013”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso Inominado, Processo nº 0003795-71.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do 
Acórdão: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data de julgamento: 13/04/2016”
No presente caso, sem embargos dos argumentos despendidos pelo recorrente, as provas carreadas aos autos não permitem concluir 
que tenha ocorrido má-fé dos recorridos por ocasião das denúncias, o que caberia a prova ao recorrente, não se desincumbindo do ônus 
probatório que lhe cabe, a teor do artigo 373, I, do CPC.
Assim, não havendo prova de ocorrência de abuso do direito, alternativa outra não resta, senão em confirmar integralmente a inatacável 
e bem lançada a sentença proferida.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo a sentença em seus termos.
Sem custas e honorários, eis que a hipótese dos autos não se subsume ao que dispõe o artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Policial militar. Instauração de sindicância administrativa. Inexistência de abalo moral. Recurso desprovido. Sentença 
mantida.
– Conquanto arquivada a sindicância administrativa e as denúncias, quando não evidenciado, na situação fática, qualquer má-fé ou abuso 
denunciante, não há que se falar em dano moral a ser ressarcido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000412-24.2022.8.22.0009 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/07/2022 12:30:31
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MARONITA ALMEIDA DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CHRISTINE GUIMARAES QUERUZ - RO7414-A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado do(a) RECORRIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal. 
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido 
inicial e condenou a requerida ao ressarcimento dos danos morais em razão de cancelamento/alteração de voo. Inconformada, requer a 
majoração do referido dano.
Pois bem.
A relação existente entre as partes é de consumo, estando amparada pela Lei n° 8.078/90, que estabelece, dentre outras regras, a 
responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo o prestador de serviços 
se comprovar a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No caso em análise, aduz a parte autora/recorrente que adquiriu passagem aérea para os trechos Vilhena/RO – Porto Seguro/BA (ida) e 
retorno Porto Seguro/BA – Vilhena/RO (retorno), com partida marcada para o dia 12/12/2021, às 13h55min e chegada às 01h10min do dia 
13/06/2021, e retorno para o dia 03/01/2022, às 02h35min, todavia informa que o voo de ida foi cancelado, motivo pelo qual a companhia 
aérea fretou um ônibus para levar a parte autora até a cidade de Cuiabá, para embarcar no voo de conexão.
Informa que o ônibus quebrou na estrada, pois seu estado era precário, e isso fez com que atrasasse a chegada da requerente ao 
aeroporto de Cuiabá, acarretando na perda do voo de conexão, assim como nas outras conexões previstas no itinerário, chegando ao seu 
destino final somente horas depois do horário firmado no contrato, haja vista que do id. 16600557, tem-se que o último voo de conexão 
partiu de Belo horizonte às 10h45min do dia 13/12/2021 com destino a Porto Seguro/BA, ou seja, a requerente levou mais de 10 (dez) 
horas para chegar ao destino final.
Extrai-se dos autos ainda que, após a chegada em Porto Seguro/BA, a requerente teve sua mala extraviada.
A alteração do voo é questão incontroversa. 
E, em que pese as justificativas apresentadas pela requerida não constitui hipótese de caso fortuito e força maior como situação apta a 
excluir responsabilidade civil, e isso porque tais eventos não revelam imprevisibilidade e invencibilidade.
Trata-se, em verdade, de fortuito interno, uma vez que diz respeito ao risco inerente à própria atividade empresarial. Nesse sentido, o 
Código Civil, em seu artigo 737: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e 
danos, salvo motivo de força maior”. E a jurisprudência:
Apelação Cível. Transporte aéreo de passageiros. Relação de Consumo. Alteração unilateral de voo. Atraso. Malha área. Caso fortuito 
ou força maior não comprovada. Prejuízo demonstrado no caso concreto. Conexão necessária. Não provido. As peculiaridades do 
caso concreto indicaram que o atraso da chegada do passageiro ao seu destino final lhe causou abalo moral passível de compensação 
indenizatória. Se a empresa aérea não comprova a alegação de problemas na malha aérea para o cancelamento de voos, fica caracterizada 
a falha na prestação de serviço, que constitui causa de reparação pelo dano moral suportado, decorrente da demora, desconforto, aflição 
e transtornos suportados pelo passageiro. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005386-58.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 26/09/2019.
Assim, ao não observar os horários que se obrigou a cumprir a recorrente incorre em descumprimento contratual, justamente por frustrar 
a legítima expectativa do consumidor que acreditava poder embarcar e desembarcar conforme os termos originariamente previstos, 
evidenciando a falha na prestação de serviço, consoante determina o art. 14, CDC.
Vale aqui a teoria do desvio produtivo, que está sendo reconhecida nos Tribunais do país, em que a parte mais forte deixa a parte fraca 
na relação consumerista com todo o prejuízo e perda de tempo sem atendê-la ou dar uma resposta em tempo adequado.
Evidenciada a falha na prestação do serviço e presentes os pressupostos de responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade), 
deve a empresa requerida/recorrente ser condenada ao pagamento dos danos morais.
No que se refere ao quantum, considerando que a indenização objetiva proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 
devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição mas como um desestímulo à repetição do ilícito, entendo 
que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na origem deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), especialmente em 
face do atraso de mais 10h à chegada ao destino pretendido. 
Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, para:
a) condenar a requerida a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais, corrigidos 
monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do 

ESTADO DE RONDÔNIA desde a data da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a 
contar da citação.
Sem custas e honorários, uma vez que o deslinde do feito não se subsume à hipótese prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA
CONSUMIDOR. AVIAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
SENTENÇA REFORMADA.
– O cancelamento/alteração injustificado do voo previamente contratado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral. O quantum 
indenizatório deve se coadunar com o prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, de forma proporcional e razoável.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7029656-56.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 27/05/2022 11:00:51
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: CESAR AUGUSTO MURURE DOS SANTOS
Advogados do(a) RECORRENTE: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA - RO9233-A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO - RO9230-A, 
TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA - RO9287-A
Polo Passivo: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos 
contidos na Inicial.
De início, destaca-se que a relação existente entre as partes é de consumo, estando amparada pela Lei n° 8.078/90, que estabelece, 
dentre outras regras, a responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo 
o prestador de serviços se comprovar a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
A alteração do voo é questão incontroversa, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos.
No caso em análise, aduz a parte autora/recorrente que adquiriu passagem aérea para o trecho BOA VISTA – PORTO VELHO, com 
embarque no dia 23/02/2021, com saída às 12h15min e previsão de chegada às 15h40min em Porto Velho.
Segundo o requerente, no dia 19/02/2021 o autor procurou a agência de turismo para realizar a remarcação da passagem diante da 
alteração da data da prova do vestibular que faria.
Sendo assim, o recorrente realizou a remarcação da passagem aérea para o seguinte itinerário: partindo de Boa Vista/RR no dia 
04/05/2021 às 12h15min, com chegada prevista em Porto Velho/RO às 15h35min do mesmo dia.
Todavia, o autor narra que foi notificado do cancelamento do voo de ida no dia 16 de abril de 2021, id. 15925910, mais de 15 (quinze) dias 
antes que antecederam a viagem, concordando com tal cancelamento.
Segundo a autora, o atraso/cancelamento do voo original lhe gerou danos de ordem moral.
No entanto, não assiste razão à parte autora quanto ao pedido de dano moral, posto que na Inicial o próprio requerente mostra ter sido 
informado, com antecedência de mais de 15 (quinze) dias da alteração do voo.
Diante disso, tem-se que o auto foi notificado antecipadamente da alteração do voo, o que isenta a companhia aérea das responsabilidades 
em danos morais. Também, não restou comprovado qualquer prejuízo em decorrência da referida alteração.
Nos termos do art. 12, da Resolução 400 da ANAC, as alterações devem ser comunicadas ao consumidor com no mínimo 72 horas de 
antecedência:
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 
contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
A ANAC também editou a Resolução 556 de 13/05/2020, que flexibiliza em caráter temporário os dispositivos da Resolução 400, em 
razão da situação de emergência ocasionada pela Covid-19, para voos realizados até março de 2022, na qual no seu artigo 2º prescreve 
o seguinte:
Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 
contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário 
originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de 
dezembro de 2016.
Dessa forma, vê-se que a empresa aérea cumpriu com sua obrigação de informar antecipadamente a autora do cancelamento do voo 
contratado.
Em que pese as alegações do recorrente, este tinha a opção de aceitar as datas/horários disponíveis ou cancelar e pedir o reembolso dos 
valores, no entanto, decidiu concordar com a alteração e seguir o novo itinerário.
Ainda que o cancelamento possa ter trazido incômodos à parte autora, é fato rotineiro na aviação comercial, principalmente neste período 
de pandemia, e não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado que o fato tenha 
ofendido os direitos da personalidade da parte autora. Nesse sentido:
Apelação cível. Transporte aéreo. Alteração de voos. Aviso prévio. Indenização por danos morais. Configuração. Ausência. A alteração 
dos voos não trouxe maiores transtornos ao roteiro da parte recorrente, pois permitiu que ela tomasse providências com a devida 
antecedência, de modo que permitisse que a viagem ocorresse, afastando a alegada ocorrência de danos morais. (TJ-RO - AC: 
70010354220188220005 RO 7001035-42.2018.822.0005, Data de Julgamento: 26/08/2020).
Transporte aéreo. Cancelamento antecipado. Comunicação prévia. Dano moral. Inexistência. Havendo comunicação prévia do 
cancelamento do voo, com a possibilidade de remarcação e/ou devolução do valor pago, afasta-se a ocorrência de dano moral. APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7008262-14.2017.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 05/06/2019. (grifei)
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo inalterado os termos da sentença.
Sem custas e honorários ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Oportunamente, remetam-se à origem.
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É como voto.
EMENTA
Consumidor. Contrato de transporte aéreo. Alteração de voo. Aviso prévio ao passageiro. Danos morais não configurados.
– A informação com antecedência sobre o cancelamento do voo conforme as normas estabelecidas na Resolução nº 400 da ANAC, 
especificadamente o previsto em seu artigo 12, e sem a comprovação efetiva dos danos supostamente sofridos, descaracteriza a falha 
no serviço passível de indenização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000992-97.2021.8.22.0006 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 04/03/2022 13:22:05
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ILZENI GOMES DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: CECILIA TERESA CONDI BREVIGLIERI - RO9271-A, VALTAIR DE AGUIAR - RO5490-A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA e outros
Advogado do(a) RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289-A
RELATÓRIO
Dispensado o relatório na forma da lei 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no 
que diz respeito às preliminares arguidas, o que se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes 
da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do 
processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 
servirá de acórdão.” Com efeito:
“(…)Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
Infere-se da Inicial que o Requerido 

ESTADO DE RONDÔNIA sem a autorização do autor efetuava descontos em sua folha de pagamento, cujos valores eram repassados 
ao Requerido ICATU SEGUROS S/A. Tem-se que o autor não autorizou os descontos ao passo que também não possui contrato com a 
seguradora.
Da ilegitimidade do Estado.
Quanto à preliminar arguida, entendo que a pretensão não é pertinente. A despeito do valor descontado na folha de pagamento do autor 
e repassados ao ICATU SEGUROS S/A, foi o 

ESTADO DE RONDÔNIA quem efetuou o desconto e repassou à seguradora.
Assim, não havendo autorização expressa do autor, caberia ao Estado gestor da folha de pagamento, pelos menos requerer anuência do 
autor para efetuar o desconto, em vez de fazê-lo arbitrariamente.
Na condição de gestor, cabe ao Estado impedir descontos indevidos ou ilegais.,
Pelo mesmo argumento rejeito a inclusão da IPERON no polo passivo com exclusão do Requerido Estado de Rondônia, tendo em vista 
que a remuneração do autor compete ao Estado que a fazia já com desconto do valor do seguro.
Da ilegitimidade da ICATU SEGUROS S/A.
Verifico que a seguradora recebia os valores descontados pelo Estado de Rondônia, logo, concorreu para ocorrência do dano.
Descabe falar em ilegitimidade quando se é beneficiário dos valores descontados indevidamente. Pensar o contrário seria corroborar com 
o enriquecimento ilícito da seguradora. 
Doravante passo a análise do mérito.
Do mérito
Dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, que à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa se 
não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, elementos que possam 
modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/2015).
Na contestação, a empresa ré afirma que não teve responsabilidade pelos descontos e que realizou contrato com o Estado de Rondônia, 
de modo que a responsabilidade decorre de fato de terceiro. Infere-se ainda que não estaria recebendo os valores descontados.
Fato é que as fichas financeiras juntadas pelo autor comprovam os descontos realizados pelos Requeridos, por certo que os Requeridos 
não comprovaram a legitimidade dos descontos realizados, tampouco da contratação.
Seguro vida-pecúlio. IPERON. Legitimidade passiva. Possibilidade jurídica do pedido. Denunciação da lide. Desnecessidade. Desconto 
compulsório do salário do servidor. Ilegalidade. Restituição. É possível juridicamente o pedido de ressarcimento de valores cobrados a 
título de seguro-pecúlio. O IPERON é legítimo para figurar no polo passivo da ação de cobrança referente a seguro-pecúlio, razão pela 
qual é descabida a denunciação da lide do 
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ESTADO DE RONDÔNIA e da seguradora, quando não houver comprovação do efetivo repasse direto dos valores entre o órgão 
administrativo e a seguradora. Inexistindo opção do servidor beneficiário, ilícito é o desconto em folha de pagamento para pagamento 
de seguro de vida-pecúlio, a partir do momento em que este, em decorrência de disposição legal, deixou de ser compulsório. Merece 
rejeição a tese de irresponsabilidade baseada na alegação de ser mera estipulante, pois a autarquia é a única responsável no trato dos 
descontos efetuados nos contracheques do servidor. (TJ-RO - APL: 10207573120088220001 RO 1020757-31.2008.822.0001, Relator: 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior, Data de Julgamento: 17/03/2009, 2ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo 
publicado no Diário Oficial em 15/04/2009.)
Analisando os fatos e documentos, verifico que assiste razão à parte autora, restando evidenciado os descontos indevidos, devendo os 
valores serem restituídos, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Noutro norte, os fatos acima narrados, por si só, não geram direito a danos morais.
Certo que tais descontos, até mesmo pelo baixo valor mensal dos descontos, não evidenciam consequências que afetaram o acervo 
moral da requerente.
A respeito da configuração do dano moral, cabe transcrever Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 83/84):
[?] só pode ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, 
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
Com efeito, o vexame, sofrimento, humilhação e transtornos que acarretam dano moral são aqueles que atingem, de forma intensa, a 
integridade física e psicológica da pessoa.
Este é o entendimento Jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA – SEGURO NÃO CONTRATADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS 
– DOIS DESCONTOS EM VALOR ÍNFIMO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Em caso de 
descontos indevidos em conta, por empréstimo ou seguro não contratado, a jurisprudência tem mitigado o entendimento de configuração 
de dano moral para concluir que há mero dissabor quando os descontos, apesar de indevidos, não passam de algumas poucas parcelas 
de valor irrisório, como ocorre no caso dos autos - Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 08011183320188120035 MS 0801118-
33.2018.8.12.0035, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 04/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
09/06/2020).
Destarte, não há que se falar em dever de indenizar.
DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, para declarar inexistente a relação entre autora e réus 
e condenar ICATU SEGUROS S/A e o ESTADO DE RONDÔNIA, solidariamente, a devolver as quantias descontadas a título Salário 
da parte Autora, desde fevereiro/2016, de forma dobrada, com correção monetária a partir dos descontos mensais, e juros a contar 
da citação, nos termos do RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ), até a data da efetiva 
cessação dos descontos. (…).”
Assim, deve a r. Sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como 
razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte recorrida, 
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o que faço com base no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PECÚLIO. QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO 
DE ADESÃO. SITUAÇÃO NÃO REGULARIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ILÍCITO OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS 
NO VENCIMENTOS DO SERVIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7018485-05.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 27/04/2022 21:57:47
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: PORTO & SILVA PANIFICADORA E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) RECORRENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908-A
Polo Passivo: RENATA JAQUELINE DOS SANTOS LIMA
Advogado do(a) RECORRIDO: ADRIANO BRITO FEITOSA - RO4951-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente em parte os 
pedidos contidos na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 
mil reais).
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Inconformada, a empresa ré aduz que não houve dano moral, posto que não existe prova que o produto teria sido adquirido em seu 
estabelecimento. Terminou pugnando pela reforma in totum da sentença.
Devidamente intimada, a parte autora, ora recorrido, apresentou contrarrazões para manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os requisitos legais de admissibilidade recursal.
A sentença deve ser mantida.
Com efeito, a relação jurídica travada entre as partes submete-se, efetivamente, ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2° e 17, 
ambos do CDC), e a responsabilidade da ré pelos danos causados à autora é irrefutável. 
Narra a autora na peça inicial que no dia 12.04.2021, por volta das 14h, comprou na empresa ré uma porção de 156g de salgados no 
valor de R$ 4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos), tendo, durante o consumo, encontrado larvas de inseto dentro dos alimentos. 
Discorreu sobre o alimento impróprio para o consumo produzido pela recorrente e sobre os danos causados, que devem ser ressarcidos 
pela fabricante. 
Pois bem 
Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente entendendo pela responsabilidade civil do fabricante em casos semelhantes, 
ainda que não ocorra ingestão do produto alimentício, estabelecendo indenização em prol do consumidor. 
Nesse sentindo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE GARRAFA 
DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU CONTEÚDO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A 
RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO 
DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. 
ARTIGOS ANALISADOS: 4º, 8º, 12 e 18, CDC e 2º, Lei 11.346/2006. 1. Ação de compensação por dano moral, ajuizada em 20/04/2007, 
da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 10/06/2013. 2. Discute-se a existência de dano moral na 
hipótese em que o consumidor adquire garrafa de refrigerante com corpo estranho em seu conteúdo, sem, contudo, ingeri-lo. 3. A 
aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à 
sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao 
direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que se caracteriza 
defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência 
ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 5. Recurso especial não provido” (REsp 1424304/SP, Terceira Turma, 
julgado em 11/03/2014, DJe 19/05/2014 grifo nosso). 
E mais:
“A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão 
à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa 
ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.” (REsp 1.644.405-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017, Informativo 616, publicação 17-01-2018). 
Para reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa recorrente (fabricante) é de rigor a aplicação do artigo 12, do Código de 
Defesa do Consumidor, que estabelece os defeitos de qualidade por insegurança (acondicionamento do produto). 
Para a ré, na condição de fabricante de produtos alimentícios, é inaceitável o defeito encontrado no produto que foi disponibilizado ao 
público consumidor (larvas de mosca). A empresa certamente deve prezar por padrões rígidos de higiene na produção e é muito grave o 
fato de o produto embalado pela própria recorrente conter larvas no produto.
A conduta da ré colocou em risco à saúde da autora.
Estamos diante de questão inerente ao “fato do produto ou do serviço”, podendo o produto que apresentou defeito criar riscos à 
incolumidade física do consumidor. 
O CDC protege o consumidor contra produtos que coloquem em risco sua segurança e estabelece em seu artigo 8° que “os produtos e 
serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”.
É indubitável que o corpo estranho contido dentro dos salgados expôs a consumidora grave risco, na medida em que, levando-o à boca, 
sujeitou-se à ocorrência de diversos tipos de dano, seja à sua saúde física, seja à sua integridade psíquica, daí caracterizando o ato ilícito, 
na esteira do artigo 186, do Código Civil. 
Não há dúvida que a ré praticou ato ilícito, suscetível de reparação imaterial. 
Por tais considerações, e com fundamento no art. 46 da Lei n. 9.099/95, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, 
mantendo a sentença conforme prolatada.
Condeno a parte recorrente/vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 
da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Aquisição de produtos alimentícios. Corpo estranho (larvas de inseto) encontrado 
dentro de alimento. Ingestão de produtos e descoberta do corpo estranho. Fatos devidamente comprovados. Aplicabilidade do Código 
de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Razoabilidade proporcionalidade. Recurso desprovido. 
Sentença mantida.
– A disponibilização de produto considerado impróprio para consumo em virtude da presença de objeto estranho no seu interior afeta a 
segurança que rege as relações consumeristas na medida que expõe o consumidor a risco de lesão à sua saúde e segurança e, portanto, 
dá direito à compensação por dano moral.
– O quantum indenizatório deve ser fixado de maneira que proporcione à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, evitando 
enriquecimento sem causa e servindo como desestímulo à repetição do ilícito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005648-52.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 16:28:36
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ERENI APARECIDA DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
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O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001701-05.2021.8.22.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 07/03/2022 07:11:31
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
Polo Passivo: GILVANE GIL LOPES NEVES
Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA MIRANDA - RO10582-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Trata-se de recurso inominado ofertado pelo requerido em face da sentença que reconheceu o direito da parte autora em progredir na 
carreira de acordo com a lei 500/2009, bem como implementação da progressão funcional, progredindo para a faixa 6 na data final do 
estágio probatório, e as faixas sucessivas a cada 2 anos, com os reflexos sobre férias, 13º salário.
O art. 22 prevê expressamente o direito à progressão funcional bienal:da Lei 500 de 31 de dezembro de 2009 que dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Educação na Rede Pública Municipal, elaborada pelo Município de Costa Marques. 
Confira-se:
Art. 22. A progressão funcional é a passagem do Professor, do Especialista Educacional e do Auxiliar Educacional da Rede Pública 
Municipal de uma referência para outra imediatamente superior e dar-se-á por:
I – antiguidade;
II – merecimento presente em Lei.
§ 1º. A Carreira do Profissional da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Costa Marques/RO será organizada, de modo a 
ter 15 (quinze) referências designados pelos números: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, na forma estabelecida no Anexo desta Lei 
Complementar, com a indicação dos valores devidos a título de vencimentos básicos em cada referência.
A progressão se dá a cada 2 anos (bienal), ocorrendo por antiguidade ou merecimento:
Art. 23. Para efeito de promoção será contado o efetivo exercício, no mesmo nível, pelo período de 04 (quatro) anos, ocorrendo a cada 
02 (dois) anos promoção por antiguidade ou por merecimento (avaliação de desempenho).
§ 1º. Serão considerados para avaliação do desempenho:
I - assiduidade e pontualidade;
II - participação em reuniões pedagógicas e administrativas e/ou cursos oferecidos
ou reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educação ou entidade equivalente;
III - tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino, em todo processo educativo;
Como bem dito pelo juiz sentenciante, requerido nunca cumpriu a lei, eis que não consta nenhuma progressão funcional na ficha financeira 
da parte requerente.
Em que pese o requerido afirmar que houve revogação das progressões, a lei 11.738/2008 não revogou ou alterou o Art. 22 e 23 da lei 
500/2009.
Consoante disposto no artigo 2º, § 1º, da LICC (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - Redação dada pela Lei nº 12.376/10): 
“a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a 
matéria de que tratava a lei anterior.” Assim, há previsão legal da progressão e esta continua vigente.
Logo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 
Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
Isento de custas. 
Condeno o recorrente em honorários advocatícios em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
corrigido da condenação.
Após o trânsito em julgado, remeta-se à origem
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Progressão Funcional. Requisitos preenchidos. Direito reconhecido. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005507-33.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 16:06:02
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: GELSA RELLA DE ALMEIDA
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
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O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000615-90.2021.8.22.0018 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/10/2021 08:33:38
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Polo Passivo: NAZINHA ISABEL MESSIAS DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA - RO6867-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município requerido em face da sentença que reconheceu o direito da parte autora ao 
recebimento de verbas retroativas referentes à gratificação por tempo de serviço e seus reflexos. 
Em síntese, o Município recorrente alega a impossibilidade de pagamento de verbas retroativas, aduz que a decisão viola princípios legais 
e que é indevida a cobrança. Ao final, pugna pela integral reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 
Contrarrazões pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
VOTO
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Quanto a gratificação, a Lei Complementar 018/1997 dispõe: 
Art. 108. Conceder-se-á gratificação: 
[…] 
V - Adicional por tempo de serviço. 
Art. 109 - O funcionário terá direito, após cada período de cinco (5) anos de exercício, contínuos ou não, à percepção de adicional por 
tempo de serviço, calculado à razão cinco por cento (5%) sobre o vencimento básico do cargo efetivo, salvo as exceções legais. 
Art. 110 - A apuração do quinquênio será feita em dias, e o total convertido em anos, considerados estes sempre como de trezentos e 
sessenta e cinco (365) dias. 
Compulsando os autos, verifica-se que diante do cumprimento dos requisitos legais para o usufruto, a parte autora faz jus ao pagamento 
da verba pleitada. 
Por sua vez, o Município requerido basicamente se limita em justificar o não pagamento da verba em virtude do estado de calamidade 
que enfrente em decorrência dos efeitos da COVID 19, além de mencionar os efeitos da Lei Complementar Federal 173/2020, que trouxe 
restrições orçamentárias. 
Em que pese o período de anormalidade enfrentado pela administração pública, tal posicionamento não deve prosperar, uma vez que 
o servidor faz jus ao pagamento da verba em período anterior ao contingenciamento de gastos, devendo os valores retroativos serem 
pagos. 
Em caso semelhante, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE DIREITOS RETROATIVOS. PEDIDO DE CONCESSÃO 
DE PROGRESSÃO DIAGONAL POR MÉRITO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 3.812/2012. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 
DOS ANOS/BASE 2016 E 2018, HOMOLOGADAS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA 
DATA DEVIDA. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. CABIMENTO. ALEGADA 
RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO CABÍVEL NO CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, 
INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. 
PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS 
FIXADOS. 1. Dentre as vedações elencadas pelo Governo Federal, no art. 8º, da LC 173/2020, pode-se inferir a existência de duas 
exceções à impossibilidade de aumento de vantagens dos servidores, quando os direitos reivindicados são provenientes de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 2. Não passa despercebido o complexo cenário 
enfrentado administração pública, com relação ao seu orçamento fiscal frente o cumprimento de suas obrigações. Contudo, no caso 
em tela, a servidora municipal faz jus à implantação dos efeitos da progressão diagonal desde o ano de 2016, ou seja, em momento 
anterior ao contingenciamento de gastos declarado pelo Estado do Paraná.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0001045-
81.2021.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 26.07.2021). 
Quanto a alegação de existência de fila administrativa e que a parte autora estaria buscando o Poder Judiciário tão somente para ultrapassar 
outros servidores na mencionada fila de espera, não apresentou o Município sequer comprovação de pagamentos administrativos a 
outros servidores. 
Com efeito, o que se tem nos autos é apenas a existência de previsão legal para o recebimento do adicional, bem como a inércia do 
Município requerido no pagamento da referida verba. 
Ademais, sobre a matéria cito recente julgado desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VALOR DEVIDO. 
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000289-33.2021.822.0018, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 19/11/2021. 
Por tais razões, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença vergastada. 
Sem custas Processuais. 
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Vencido, condeno o Município de Alto Alegre dos Parecis ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, 
nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. 
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos para a origem. 
É como voto. 
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Quanto a gratificação, a Lei Complementar 018/1997 dispõe: 
Art. 108. Conceder-se-á gratificação: 
[…] 
V - Adicional por tempo de serviço. 
Art. 109 - O funcionário terá direito, após cada período de cinco (5) anos de exercício, contínuos ou não, à percepção de adicional por 
tempo de serviço, calculado à razão cinco por cento (5%) sobre o vencimento básico do cargo efetivo, salvo as exceções legais. 
Art. 110 - A apuração do quinquênio será feita em dias, e o total convertido em anos, considerados estes sempre como de trezentos e 
sessenta e cinco (365) dias. 
Compulsando os autos, verifica-se que diante do cumprimento dos requisitos legais para o usufruto, a parte autora faz jus ao pagamento 
da verba pleitada. 
Por sua vez, o Município requerido basicamente se limita em justificar o não pagamento da verba em virtude do estado de calamidade 
que enfrente em decorrência dos efeitos da COVID 19, além de mencionar os efeitos da Lei Complementar Federal 173/2020, que trouxe 
restrições orçamentárias. 
Em que pese o período de anormalidade enfrentado pela administração pública, tal posicionamento não deve prosperar, uma vez que 
o servidor faz jus ao pagamento da verba em período anterior ao contingenciamento de gastos, devendo os valores retroativos serem 
pagos. 
Em caso semelhante, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE DIREITOS RETROATIVOS. PEDIDO DE CONCESSÃO 
DE PROGRESSÃO DIAGONAL POR MÉRITO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 3.812/2012. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 
DOS ANOS/BASE 2016 E 2018, HOMOLOGADAS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA 
DATA DEVIDA. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. CABIMENTO. ALEGADA 
RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO CABÍVEL NO CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, 
INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. 
PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS 
FIXADOS. 1. Dentre as vedações elencadas pelo Governo Federal, no art. 8º, da LC 173/2020, pode-se inferir a existência de duas 
exceções à impossibilidade de aumento de vantagens dos servidores, quando os direitos reivindicados são provenientes de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 2. Não passa despercebido o complexo cenário 
enfrentado administração pública, com relação ao seu orçamento fiscal frente o cumprimento de suas obrigações. Contudo, no caso 
em tela, a servidora municipal faz jus à implantação dos efeitos da progressão diagonal desde o ano de 2016, ou seja, em momento 
anterior ao contingenciamento de gastos declarado pelo Estado do Paraná.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0001045-
81.2021.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 26.07.2021). 
Quanto a alegação de existência de fila administrativa e que a parte autora estaria buscando o Poder Judiciário tão somente para ultrapassar 
outros servidores na mencionada fila de espera, não apresentou o Município sequer comprovação de pagamentos administrativos a 
outros servidores. 
Com efeito, o que se tem nos autos é apenas a existência de previsão legal para o recebimento do adicional, bem como a inércia do 
Município requerido no pagamento da referida verba. 
Ademais, sobre a matéria cito recente julgado desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VALOR DEVIDO. 
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000289-33.2021.822.0018, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 19/11/2021. 
Por tais razões, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença vergastada. 
Sem custas Processuais. 
Vencido, condeno o Município de Alto Alegre dos Parecis ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, 
nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. 
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos para a origem. 
É como voto. 
EMENTA
Recurso Inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Adicional por Tempo de Serviço. Valores retroativos. Município de Alto Alegre 
dos Parecis. Pagamento devido. Sentença mantida. 
- Existente previsão legal (Lei Complementar Municipal n. 018/1997) quanto ao adicional de tempo de serviço, é devido pelo Município 
o pagamento das verbas retroativas. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005795-78.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/07/2022 11:52:11
Data julgamento: 23/08/2022
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Polo Ativo: EDNETTE LOPES DA COSTA
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7007335-15.2021.8.22.0005 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 17/01/2022 12:00:17
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Polo Passivo: JANAINA SILVA MORETTI
Advogados do(a) AUTOR: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR - RO3897-A, EDSON CESAR CALIXTO - RO1873-A, JORGE LUIZ 
MIRANDA HOLANDA - RO1017-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo requerido, ora recorrente, pugnando pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos de 
implantação do auxílio-alimentação e pagamento de parcelas retroativas.
Contrarrazões pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
(...)
Trata-se de ação de cobrança de valores retroativos de auxílio alimentação ajuizado por JANAINA SILVA MORETTIem face do ESTADO 
DE RONDÔNIA. 
Alegou que é Odontóloga, lotada na Secretária de Estado de Justiça. 
Afirma que não recebe o auxílio alimentação.
Pleiteia a implantação do auxílio alimentação e pagamento retroativo referente aos 5 anos anteriores à distribuição da ação (prescrição 
quinquenal). 
Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, pois desnecessário prévio requerimento administrativo. 
O ponto crucial da controvérsia reside em saber se a autora faz jus ao pagamento do auxílio alimentação, desde a data da admissão, 
respeitada a prescrição. 
A Lei Complementar n. 728/2013, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Secretária de Estado 
de Justiça – SEJUS, dispõe que:
Art.10 - A estrutura remuneratória dos servidores que compõe as atividades definidas nesta Lei Complementar tem a seguinte composição: 
(...) 
V – Adicionais:
d) auxílio alimentação; 
()... 
§ 4º. O auxílio previsto no inciso V alínea “d” deste artigo será concedido conforme Lei nº 2.476, de 26 de maio de 2011. 
Por sua vez, a Lei nº 2.476/2011, estabeleceu os valores que seriam devidos à título de auxílio alimentação, senão vejamos: 
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir aos servidores lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Justiça – 
SEJUS, ocupantes dos cargos de Agente Penitenciário e de Sócio-Educador, os seguintes auxílios: 
I – Auxílio Alimentação, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); 
Posteriormente, em maio/2020, foi editada a LC n. 1.061/2020, a qual alterou os valores do auxílio alimentação, in verbis: 
Art. 2°. O Auxílio Alimentação dos servidores lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia - SEJUS, 
passa a ter o valor de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais). 
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido. 
Neste sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO C/C PARCELAS 
RETROATIVAS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER 
EXECUTIVO OU INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE CONTINUA VIGER. PARAMETRO DE PAGAMENTO COM BASE NAS 
LEIS 770/1997, 945/2000,2284/2010. OBSERVADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES QUE DEVERÃO SER CUMPRIDAS 
A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE. BASE 
DE CÁLCULO. NÃO-INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA DO § 3º DO MESMO ARTIGO. FIXADOS HONORÁRIOS EM R$ 
800,00 (OITOCENTOS REAIS). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM JULGAMENTO REALIZADO 
NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95. 1 - O percebimento do auxilio alimentação, tem por finalidade custear as despesas do 
servidor público, em função dos dias efetivamente trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório. 2-Embora o pagamento 
do referido adicional tenha sido condicionado à regulamentação legal de cada carreira, no presente caso, decreto do executivo em relação 
aos servidores da administração direta, há, portanto, previsão legal em lei ordinária para o pagamento do auxilio alimentação, tornando 
se incontestável o direito do servidor ao beneficio, inclusive com o direito a perceber os retroativos observada a prescrição quinquenal, 
ademais, o artigo 413/2007 instituído pela Lei estadual 794/1998 que ampliou o beneficio a todos os servidores da administração direta, 
está em vigor há 15 anos e ainda não houve regulamentação por parte do poder executivo, não podendo se eximir de pagar aos seus 
servidores, sob o argumento de não estar regulamentado o referido beneficio ou sob o argumento de inconstitucionalidade de norma que 
ainda continua viger, pois atende a todos os requisitos formais. 3-No que pertine aos valores a serem observados para o pagamento são 
os expressos nas portarias há de ser observado o disposto nas leis 770/1997, 945/2000,2248/2010. 4-É de se entender pela manutenção 
da sentença, que deferiu a concessão do auxilio alimentação em cumprimento a quanto determinado no caput do artigo 8, e dentro de 
suas atribuições legítimas e regulares da lei complementar 413/2007,haja vista não existir nenhuma justificativa explícita para a restrição 
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da vantagem às categorias que enumera, o que também não é feito na defesa apresentada pelo Ente Público. A regra no tratamento a 
ser dado a um universo de sujeitos unidos por um vínculo jurídico de base, como é o caso dos servidores estatais da administração direta 
de um mesmo ente público, é a da igualdade, por força do princípio da isonomia insculpido. 5-Vencida a Fazenda Pública, incide o § 4.º 
do art. 20 do Código de Processo Civil, devendo os honorários advocatícios serem fixados segundo o critério de equidade, aferido pelas 
circunstâncias previstas nas alíneas a, b e c do § 3.º, do mesmo artigo. Assim, não se aplica os limites máximo e mínimo previstos no § 
3.º do art. 20 do Código de Processo Civil, tampouco, há obrigatoriedade de que a imposição da verba honorária incida sobre o valor da 
condenação. Com efeito, pode-se adotar como base de cálculo ou o valor da condenação ou o valor da causa, ou ainda, pode-se arbitrar 
valor fixo, como o dos autos no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) . 6-Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com 
julgamento realizado nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95.(TJ-RO - RI: 00018468220138220010 RO 0001846-82.2013.822.0010, 
Relator: Juiz Silvio Viana, Data de Julgamento: 02/06/2014, Turma Recursal - Ji-Paraná, Data de Publicação: Processo publicado no 
Diário Oficial em 17/06/2014.)
Desse modo, a autora faz jus ao recebimento de R$ 160,00 desde abril de 2016 até abril de 2020, e partir de maio de 2020 o valor de R$ 
253,00. 
Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado em face do Estado de Rondônia para: 
a) reconhecer o direito da parte autora em em receber o auxílio-alimentação;
b) condenar o requerido a implementar o auxílio alimentação no valor estabelecido na lei complementar 1061/2021 (R$ 253,00) após o 
trânsito em julgado desta demanda. 
c) condenar o requerido a pagar o auxílio alimentação retroativamente à data prescricional quinquenal da distribuição da ação até a data 
da efetiva implantação. O valor total deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária desde cada parcela 
que deveria ter sido paga e juros desde a citação, nos termos do RE 870.947/SE (tema 810 do STF) e Recurso Repetitivo 1.492.221 (tema 
905 do STJ), e Art. 12 da lei 8.177/91, com os respectivos reflexos sobre as férias e gratificação natalina. 
Eventual parcela paga administrativamente deverá ser amortizado do montante global, observada prescrição quinquenal. 
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do novo CPC, art. 487, inciso I. 
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
(...) 
Em respeito às razões recursais, destaco que conforme documentos anexos, restou comprovado que a recorrida encontra-se lotada e em 
efetivo exercício na Secretaria de Estado e Justiça - SEJUS, exercendo suas funções no cargo de Odontóloga.
O direito da autora está devidamente fundamentado nas legislações que regem o referido benefício (Lei nº 2.476/11, LC n° 728/13 e LC 
nº 1.061/20), sendo portanto, devido o pagamento do auxílio-alimentação, bem como o pagamento da parcelas retroativas, respeitada a 
prescrição quinquenal. 
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada. 
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Sem custas por se tratar de ente fazendário.
Oportunamente, remetam-se os autos à origem.
É como voto. 
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005817-39.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 18:25:56
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ESTER DE QUEIROZ CHAGAS DE LIMA
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
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A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7012769-31.2020.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 07/02/2022 11:24:08
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MARIA DO CARMO SOARES DOS PASSOS
Polo Passivo: ELIZABETE CARINA MEDEIROS
Advogado do(a) AUTOR: JOSIANE DA SILVA VASCONCELOS - RO7257-A
RELATÓRIO Relatório dispensado nos termos da Lei nº 9.099/95. 
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
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Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
(...)
Trata-se de ação de restituição cumulada com indenização por danos morais, em que a autora narra que no dia 30/12/2019 o cachorro da 
ré pulou pulou o muro da residência da requerente e atacou a cachorra desta, levando a mesma a óbito. Em razão disso a autora pleiteia 
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 2.920,00 (dois mil novecentos 
e vinte reais). 
A ré alega que não se negou a prestar qualquer tipo de auxílio, pedindo desculpas pelo ocorrido logo depois do acidente, bem como 
oferecendo um novo animal de estimação. 
Os fatos narrados e documentos apresentados indicam que o pedido inicial merece acolhimento em parte. 
A autora não apresentou nenhum documento que comprove os os gastos com a compra do animal de estimação, bem como como com 
as vacinas e remédios que teria gasto com o bem estar do animal. 
O processo judicial é constituído de provas e na falta delas, o juiz deve julgar com os elementos que se encontram acostados no processar. 
Restou comprovado o óbito do animal de estimação causado pelo ataque do outro animal que teria pulado o muro causando riscos 
inclusive para os moradores que estavam brincando com o animal no momento do ataque. 
É notório que o cão da parte ré é feroz, dotado de temperamento agressivo, sendo que a própria dona teve dificuldade em pegar o animal, 
conforme se comprova no vídeo do ID 36170375. 
Nesse cenário, é visível a enorme angústia e profundo sofrimento pela tolerância prolongada a que se viu compelida a autora, além de 
pavor no momento da adversidade, ante o caráter afetivo envolvendo a morte do animal de estimação. 
É certo que já se encontra pacificado o entendimento de que o reconhecimento do dever de compensar por danos morais decorre de 
violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade. 
No entanto, cada situação deve ser analisada com acuidade, porquanto a demonstração da dor e do sofrimento suportados pela vítima 
situa-se dentro da esfera do subjetivismo, impondo-se a verificação detida em cada situação. 
A fixação da indenização pelo dano moral deve considerar o binômio necessidade de punição ao réu, que não podia ofender 
injustificadamente a esfera jurídica de outrem, e a necessidade de compensação aos ofendidos pelo dano suportado, observados, ainda, 
critérios específicos como a capacidade econômica do recorrido e a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial 
do recorrente, tudo a proporcionar a satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem permitir o enriquecimento sem causa e, ainda, 
estimular a não repetição de mesma repetição da conduta por parte do apelado. 
A jurisprudência pátria preceitua: 
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE 
DE CÃO FEROZ. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 
QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O Código Civil adota a responsabilidade civil objetiva 
do dono do cão quanto aos atos cometidos pelo animal, ainda que não haja culpa, salvo se provar culpa da vítima ou força maior (art. 
936 do CC). 2. Está afeto ao proprietário do animal, mormente se dotado de atributos de ferocidade, o dever de guardá-lo e vigiá-lo 
adequadamente. Incorrendo em desídia quanto a essa incumbência, permitindo reiteradas vezes que cão de grande porte e de sua 
propriedade destrua cerca na divisa de terrenos e, através de aberturas empreenda ataques a pessoas ou outros animais da vizinhança 
que transitem livremente pela via pública ou mesmo por terreno de quintal alheio, torna-se obrigado a reparar os danos que seus animais 
causarem a terceiros. 3. Configura dano moral o sofrimento experimentado por vizinho que teve o filho adolescente ferido, dois cachorros 
de estimação injustamente atacados; um ferido e outro morto, por animal de propriedade do vizinho que foi omisso no dever de guarda. 
4. O quantum fixado na origem atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições das partes e não resvala para o 
enriquecimento indevido. Reforça-se o caráter pedagógico da sanção, sobretudo ante a circunstância de haver reiteração ou omissão 
indolente e prolongada no tempo e na pluralidade de ataques perpetrados por cães ferozes, sem medidas de contenção apresentadas 
pelo responsável no período. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. 28.08.2019. 6ª turma cível) 
Enfim, o quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação, evitando que se converta 
o sofrimento em instrumento de vantagem indevida pela parte, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decerto 
que essa compensação que se estabelece em virtude do dano moral não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima, 
tampouco constituir motivo da ruína do devedor, devendo ser fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito com resolução do mérito para o fim de: 
a) Condenar a ré a pagar à autora, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente e 
acrescido de juros legais a partir da publicação desta decisão. 
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte devedora fica ciente de pagar, independente de nova intimação, após 
o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento). (...)
Em respeito às razões recursais, destaco que ao caso retratado nos autos, aplica-se o art. 936 do Código Civil que dispõe que “O dono, 
ou detentor, do animal, ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima, ou força maior.”
Pela redação ora destacada, percebe-se que não mais se admite ao dono ou detentor do animal afastar a sua responsabilidade, provando 
que o guardava e vigiava com cuidado preciso, ou seja, provando que não teve culpa. Agora a responsabilidade só poderá ser afastada 
se o dono ou detentor do animal provar fato exclusivo da vítima ou força maior.
Quanto à fixação do quantum da indenização é cediço que o valor indenizatório deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, 
de modo que não seja muito alto a ponto de implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo, sob pena de não 
produzir no ofensor a sensação de punição, constrangendo-o a se abster de praticar atos similares. Para tanto, devem ser consideradas 
as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao ofendido. Assim, o valor atribuído na 
sentença no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido.
Por essas razões, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo-se inalterados os termos da sentença.
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Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos 
da Lei nº 9.099/95, com as ressalvas da justiça gratuita. 
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. 
É como voto. 
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE ANIMAL. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE GUARDA. DANO MORAL 
CONFIGURADO.
O dono do cachorro é seu guardião, e nesta condição assume a obrigação de mantê-lo sob sua guarda e controle.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7037392-28.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 18:00:48
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: LUCAS DAVID MELO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRENTE: EDELSON NATALINO ALVES DE JESUS - RO9875-A
Polo Passivo: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, 
declarando a inexigibilidade do débito discutido no feito e condenando a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização 
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e julgou improcedente o pedido contraposto.
Inconformada, a parte autora requer a reforma da sentença pedindo a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos 
morais em razão da inscrição indevida do seu nome no órgão de proteção ao crédito.
Contrarrazões pela manutenção da decisão.
É o breve relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
Assim, no tocante ao mérito, entende-se que o quantum arbitrado na condenação ao pagamento de indenização por danos morais devem 
ser redimensionado. 
A consumidora teve seu nome mantido no órgão de proteção ao crédito por débito indevido, posto que já pago, sendo desnecessários 
maiores desenvolvimentos, por se tratar de dano in re ipsa.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000044-31.2021.822.0015, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 14/07/2021 
Em relação ao quantum indenizatório arbitrado, tem-se que o montante foi fixado aquém dos parâmetros utilizados por esta Turma 
Recursal acerca de inscrição indevida, comportando, pois, sua majoração. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO PRESUMIDO. VALOR DA 
INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
– A fixação da compensação por danos morais possuem a finalidade de proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 
devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição mas como um desestímulo à repetição do ilícito. RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001280-43.2020.822.0018, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 28/07/2021 
Por tais considerações, VOTO para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto para o fim de majorar o valor da compensação por danos 
morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
desde a data da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantendo 
os demais termos da sentença inalterados.
Isenta a parte autora de custas e honorários advocatícios, a teor do que dispõe a lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso Inominado. Consumidor. Inscrição indevida. Inexistência de débito. Dano moral. Majoração. Cabível.
– No tocante ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja 
considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7022303-62.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 24/11/2021 16:08:13
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: THAIS FERNANDA NUNES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO - RO9906-A
Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso interposto pela parte autora, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
“Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Sustenta que o requerido desrespeitou o tempo máximo de espera de 20 min, estabelecido por lei municipal, 
fazendo com que o autora aguardasse atendimento por aproximadamente três horas. Em razão da excessiva espera em fila de banco, 
requer indenização pelos danos morais sofridos.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Aduz que a parte autora não comprovou a má prestação do serviço. Assevera que não restou 
caracterizado o suposto dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pelo autor não configuram dor e sofrimento capazes 
de gerar a obrigação de indenizar. Pretende a improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele 
inerentes, vez que trata-se de relação de consumo.
Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial, uma 
vez que a parte requerente não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art. 373, I, do 
CPC.
A senha de atendimento juntada, por si só, não tem o condão de bem e fiel comprovar que os autores sofreram os alegados danos ao 
“suportar” a espera na agência bancária.
Com efeito, há lei municipal que prevê o tempo de atendimento nas agências bancárias, mas o não cumprimento de tal norma, por si só, 
não enseja obrigatoriamente ofensa moral.
Para configurar a ofensa seria necessário fossem atingidos os bens constitucionalmente protegidos como a honra e a dignidade humana 
e de tal ônus não se desincumbiu a parte demandante.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, entendendo que, o tempo máximo para espera em fila de banco não é 
suficiente para ensejar a indenização:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. 
DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Compete ao Superior Tribunal 
de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual revela-se inviável invocar, nesta seara, 
a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta 
Magna). 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o 
tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos 
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto, o 
tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o exame 
da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em recurso 
especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (STJ. 3ª Turma, AgInt no AREsp 937978/DF -Agravo Interno no Agravo em 
Recurso Especial 2016/0160681-9, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/11/2016, pub. no DJe de 18/11/2016).
Neste diapasão, é certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou 
produção mínima de provas pela parte que invoca o direito material, de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às 
afirmações da inicial.
Assim, merece improcedência o pedido inicial.
Esta é a decisão mais justa e equânime para o presente caso.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo autor em 
face do requerido partes qualificadas, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação. (…)”.
Em respeito as razões recursais e somando-se aos argumentos lançados pelo juízo de origem, ressalto que para que o atraso no 
atendimento em instituição financeira seja relevante e atinja direitos de personalidade, deve estar associado a perda de uma chance, 
evento ou compromisso ou, ainda, algo relacionado a uma medida de desvio produtivo, circunstâncias que não podem ser presumidas, 
eis que impossível de ser provada pela parte contrária, o que não é o caso dos autos.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso apesentado, mantendo-se a sentença inalterada.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a gratuidade outrora deferida.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
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EMENTA Consumidor. Fila de banco. Dano moral não comprovado. Mero descumprimento de Lei Municipal. Sentença mantida.
Para o reconhecimento de violação a direito de personalidade, em caso de espera em fila de banco, essa deverá ser excessiva e, ainda, 
associada a eventual desvio produtivo, perda de chance, compromisso ou evento, devidamente comprovados, circunstâncias que não 
podem ser presumidas, eis que impossível de ser provada pela parte contrária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005256-15.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/07/2022 10:06:00
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: LEILA MARIA DE MORAES
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
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Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/07/2022 09:26:28
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MARIA ELZA SIQUEIRA DE ARGOLO
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.



315DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7008649-05.2021.8.22.0002 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 04/02/2022 11:41:44
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482-A
Polo Passivo: GLEIDE DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: DANIELLI VITORIA SABADINI - RO10128-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado nos termos da Lei nº 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
(...)
Preliminarmente arguiu a falta de interesse processual, haja vista que a autora não cumpriu a solicitação de todos os documentos 
imprescindíveis pela administradora de consórcio e, por isso a cessão de crédito não foi plenamente admitida e gerou regularmente o 
débito negativado, o qual a autora objetiva questionar. Não lhe assistiria razão, já que o débito seria devido pela autora face à recusa/
inadmissão da cessão de crédito solicitada. 
A questão arguida se confunde com o mérito e na verdade não retrata falta de interesse processual e sim suposta ausência de 
responsabilização da ré, o que depende de exame detido das provas produzidas. Portanto, afasto a preliminar e adentro ao mérito. 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por danos morais ajuizada por GLEIDE DE SOUZA em face de 
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, sob o argumento de que houve inscrição indevida do nome do requerente junto 
aos cadastros de inadimplentes, uma vez que os débitos pendentes de pagamento são ilegítimos em seu desfavor, pois o contrato de 
consórcio pactuado com a parte requerida foi objeto de cessão de crédito em face de JOSÉ CARLOS SILVA COSTA desde 13 de Março 
de 2019 e, portanto, as parcelas vencidas nos meses posteriores a essa data são de responsabilidade exclusiva do cessionário e não 
caberia responsabilização da autora como foi feito. 
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De acordo com a Inicial, a inscrição negativa perante o SPC/SERASA operou-se em Março de 2021 pelo valor de R$ 14.493,47 (catorze 
mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), sendo que o contrato de cessão foi firmado pelas partes – cedente/
cessionário e administradora de consórcio em Março de 2019 e, por isso, eventual inadimplemento deveria ser imputado ao cessionário 
JOSÉ CARLOS SILVA COSTA, não cabendo penalidade alguma à autora, situação que questiona judicialmente.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que basta 
a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para configurar-se o dever de indenizar. 
No mérito, de acordo com a defesa-ID: 62133492, a cessão de crédito foi inadmitida/recusada porque faltante a documentação solicitada 
pela administradora de consórcio para concretização da medida. Assim, agiu regularmente ao proceder a negativação da autora pelo 
inadimplemento de cota de consórcio, já que os débitos não foram pagos. 
Sob a ótica de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, já que as pendências de documentação não foram solucionadas para 
ultimar a transferência da cota consorcial, mediante cessão de crédito, a ré pugnou pela improcedência do pedido inicial. 
Pois bem. Examinadas as insurgências de ambas as partes, passo à elucidação das provas, especificando que aplicam-se ao caso as 
normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que Autora e Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e 
fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. 
Nos termos do art. 13 da Lei n.º 11.795/2008, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, 
por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora. 
A concessão de crédito pelas instituições financeiras e, de forma analógica, a substituição dos devedores originários nos contratos 
bancários é uma liberalidade e, não, uma obrigação decorrente de imposição contratual. Trata-se de ato discricionário, a partir de critérios 
de política interna dessas instituições, e não geram direito subjetivo à contratação, cuja recusa tampouco caracteriza ato ilícito indenizável. 
Essa é a regra. 
Ocorre que para inadmitir a cessão de crédito, a administradora necessariamente precisa comunicar a parte autora dessa recusa, 
pouco importando o motivo OU solicitar nova documentação para cumprimento de demais requisitos pela titular originária, situação que 
demandaria atendimento para ultimar a transferência/cessão. Embora no caso, a requerida alegue que solicitou nova documentação e 
isso não foi cumprido OU que houve recusa à cessão e que por isso a autora permanece como devedora correta da dívida de consórcio, 
nada disso foi provado. Pelo contrário, a única PROVA efetiva é que a transferência/alienação/cessão foi adotada, mediante assinatura 
dos três envolvidos: cedente, cessionário e administradora de consórcio, sendo que consta inclusive nos contratos que acompanham 
inicial e defesa um carimbo e assinatura da própria ré. 
Nada há em sentido contrário, como um e-mail, carta-AR ou qualquer documento manifestando expressa recusa ou desatendimento à 
solicitação pela autora quanto aos supostos documentos faltantes, então presume-se lícita a documentação acostada que PROVA a 
transferência de titularidade em Março de 2019 em face do cessionário JOSÉ CARLOS SILVA COSTA, o qual deve ser exclusivamente 
penalizado em caso de inadimplemento, com negativação, ação judicial ou outra providência.
Ao que tudo indica, a ré não cumpriu seu ônus probatório e, por isso entende-se que anuiu expressamente à CESSÃO, pois firmou toda 
a documentação acostada. 
Assim, no caso em tela, a conduta da parte requerida restou demonstrada diante dos documentos juntados nos autos, os quais comprovam 
que a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um débito que na verdade pertence a terceira 
pessoa, cessionário. 
Mais uma vez, as provas demonstram a procedência do pedido face a ausência de débito em nome da parte autora junto ao requerido. 
Como a parte autora não é devedora titular do contrato que ensejou a negativação de seu nome, urge reconhecer a inexistência do débito 
em relação à autora GLEIDE DE SOUZA, podendo ser cobrado em face do cessionário ora descrito no contrato, tornando-se certa, por 
ora, a obrigação de cancelar esse débito e indenizar o(a) consumidor(a) pelos danos causados. 
O dano causado pela conduta da parte requerida é presumido e ordinariamente conhecido, tanto que a jurisprudência já se manifestou 
sobre o assunto. In verbis: 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. CESSÃO. DEMORA NA 
AVERBAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA À CEDENTE, INCLUSIVE “NEGATIVAÇÃO’’ DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 
AO CRÉDITO POR MOTIVO DE INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA 
RECORRIDA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. 1. Insurge-se o 
recorrente, demandado, contra a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente de contrato de adesão a grupo de consórcio, 
e o condenou a se abster de realizar qualquer cobrança à recorrida relacionada ao contrato, proceder à regularização do instrumento 
(substituição da cedente pelo cessionário) e a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, em favor da autora/
cedente. 2. Sustenta, o recorrente em síntese, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral, pois “não há 
como atribuir responsabilidade ao RECORRENTE pelo dever de declarar inexistentes os valores cobrados advindos da conta corrente 
aberta, haja vista que são devidos.” 3. Pelas provas colacionadas aos autos verifica-se que, com a anuência do recorrente, a recorrida 
transferiu para terceiro os direitos relativos ao Grupo de Consórcio para Bens Móveis (Proposta de Adesão n° 1.565.414) tornando-se o 
cessionário, a partir de então, legítimo titular da Cota n° 4.763, Grupo n° 1.202, isso em 24/02/2017 (id 2968973-1) Restou demonstrado 
pelo documento id 2968974-2 que a ré inscreveu o nome da autora (cedente) no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, em razão do 
inadimplemento do contrato nº 1565, em 10/03/2017, acusando a existência de débito no valor R$ 8.162,00. 4. Nos termos do art. 373, II, 
CPC, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso sob exame, a despeito do recorrente 
alegar que não tem responsabilidade na situação em comento, sob o argumento de não existir nexo causal entre sua conduta e os danos 
sofridos pela autora, bem como de defender a legalidade da cobrança que originou a inscrição do nome dela em cadastro restritivo ao 
crédito, não produziu prova apta a dar sustentação à tese defensiva. 5. A falha na prestação do serviço, no caso, é patente, porquanto, à 
época da inscrição, os direitos da recorrida relacionados ao consórcio já haviam sido transferidos para o cessionário, conforme comprova 
o instrumento de cessão acostado aos autos, logo não poderia a recorrente inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes por 
dívida inexistente. A situação narrada nos autos é apta a ensejar frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, 
o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade da parte 
autora. 6. O valor arbitrado na sentença a título de reparação do dano moral (R$2.000,00) mostra-se razoável e proporcional, na medida 
em que visa indenizar a autora pela demora na transferência do contrato, que, ressalta-se, não ocorreu até a data do ajuizamento da ação, 
apesar de o contrato ter sido firmado em 24/02/2017. 7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento 
no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a 
modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, 
o que não foi comprovado na situação 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condenada a parte ré no pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos 
do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 
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(Acórdão 1071030, 07031203020178070006, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 
30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO 
NOME DO AUTOR REALIZADO PELA CESSIONÁRIA – DÉBITO DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO 
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL PELA CESSIONÁRIA, QUE NEM 
AO MENOS EXIGIU DA CEDENTE OS DOCUMENTOS ATINENTES À CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA – 
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO – ABALO DE CRÉDITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO 
AO RÉU – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SÚMULA 385 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO 
PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - APL: 00532705020118260002 SP 0053270-50.2011.8.26.0002, 
Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 27/05/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2015). 
Portanto, a negativação indevida produz dano moral indenizável. 
É importante ressaltar que o reconhecimento do dano moral se deve em razão da inclusão indevida do nome da parte autora nos 
cadastros de proteção ao crédito, sem que ela possua débito com a parte requerida. 
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está comprovado por meio dos documentos juntados à inicial que evidenciaram 
que os constrangimentos por que a parte autora passou foram causados pela conduta da parte requerida em negativar seu nome nos 
órgão de proteção ao crédito sem que tivesse realizado qualquer negócio jurídico. 
Não se discute sobre a culpa da parte requerida, já que nesse caso se aplica a teoria objetiva da culpa – Teoria do Risco do Negócio ou da 
Atividade. Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva da requerida, a capacidade econômica das partes e a extensão 
do dano, entendendo razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
Posto isto, julgo procedente o pedido para o fim de declarar inexistente o débito descrito na Inicial, bem como para condenar a parte 
requerida YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDAa pagar em favor da parte autora GLEIDE DESOUZAa quantia de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 
Torno definitiva a tutela concedida para excluir o nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito. 
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, 
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi arbitrada, 
de acordo com a súmula 362 do STJ. 
Sem custas e sem verbas honorárias. 
(...)
Em respeito às razões recursais, destaco que conforme documentos de IDs 14669043 (contrato nº 20037355 ) e 14669044 (contrato nº 
20037354), constata-se que a recorrida realizou a venda de seu consórcio, adotando as medidas cabíveis para efetivar a transferência 
para o comprador Sr. José Carlos da Silva Costa, sendo que a transferência não ocorreu por desídia da recorrente em modificar as 
anotações de cadastro.
Dessa forma, a cessão de direito e deveres possuiu expressa anuência da administradora.
Assim, a inscrição do nome da recorrida no cadastro de proteção ao crédito tornou-se indevida, prescindindo de prova quanto ao abalo 
moral.
Desnecessários maiores dilações uma vez que a sentença satisfatoriamente e exaustivamente fundamentada, motivo pelo qual a 
mantenho por seus próprios fundamentos.
Por essas razões, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo-se inalterados os termos da sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor da causa, nos termos 
da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
DECLARATÓRIA DE INDÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO. DESÍDIA DA ADMINISTRADORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 
DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
É de ser mantida a sentença que condena ao pagamento de dano moral decorrente de inscrição indevida, ante a desídia da administradora 
do consórcio em alterar dados decorrentes de transferência do consórcio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7020041-42.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 09:40:59
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
Polo Passivo: OZEIAS DE MOURA ALVES
Advogado do(a) RECORRIDO: ALEXANDRA DA SILVA MATOS - RO8998-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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De início, nos termos do artigo 293, § 3º, do CPC, corrijo valor da causa para R$ 13.408,60 (treze mil e quatrocentos e oito reais e 
sessenta centavos), visto que engloba o valor do débito discutido de R$ 2.408,60 (dois mil quatrocentos e oito reais e sessenta centavos), 
restituição do indébito de R$ 1.000,00 (mil reais) e do dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que redundam no montante R$ 
13.408,60 (treze mil e quatrocentos e oito reais e sessenta centavos).
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais 
na ação de inexistência de débito, restituição do indébito e indenização por danos morais.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se 
faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão.
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 
parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”. 
Para melhor compreensão dos pares, colaciono a sentença proferida pelo Juízo de origem:
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
O Autor ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência de débito, cumulado com indenização por danos morais, afirmando 
que requereu à Requerida a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural e, para tanto, forneceu, além do contrato de compra e 
venda, uma conta de energia do vizinho de frente para servir como parâmetro de endereço. Ocorre que a Requerida acabou por transferir 
indevidamente para ele a titularidade da Unidade Consumidora do vizinho e com o débito no valor de R$ 2.408,60, sendo obrigado a 
assinar uma confissão de dívida que nunca existiu. Esclarece que pagou somente uma parcela no valor de R$ 1.000,00, por entender que 
se tratava de taxa de instalação do seu poste padrão.
A Requerida contesta, afirmando que apenas procedeu com a transferência de titularidade com débito, da UC 1.046.548-0, em virtude do 
pedido do Autor, e que o parcelamento do débito em questão foi assinado por sua livre opção.
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto que a relação contratual 
que se estabeleceu entre os litigantes é inegavelmente de consumo, competindo à empresa concessionária de energia elétrica o ônus 
operacional e administrativo, bem como o conhecimento técnico necessário e as ações de fiscalização para garantir serviço satisfatório.
Há verossimilhança nas alegações do Autor, pois a documentação trazida aos autos corrobora a demonstrar que sua intenção era de 
adquirir ligação nova em sua propriedade (Id. 57098464) e não de transferência de titularidade.
Observa-se que o endereço do vizinho do Autor, JÚLIO CEZAR VILLAR (Id. 60312338, pg. 4), é o mesmo constante no contrato de compra 
e venda do imóvel do Autor (Id. 60312338, pg. 2), ou seja, situados no mesmo km 11 da estrada 13 de setembro (não há numeração de 
casas). Porém, no referido contrato, consta como proprietário anterior outra pessoa (ANTONIO ADALTO PEREIRA DA SILVA), levando 
a crer que a propriedade do vizinho, apesar de ser na mesma localidade, é diversa da do Autor, e que sua conta de energia foi utilizada 
como parâmetro de endereço para a nova ligação.
Por outro lado, mesmo se fosse a intenção do Autor de transferir titularidade, como consta na solicitação do Id. 60312338, pg. 1, a 
Requerida não poderia tê-la realizado devido a falta de manifestação de vontade do vizinho neste sentido, seja por declaração presencial 
ou através de documentos. Neste sentido, regula a Resolução 414/2010, da ANEEL:
Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre 
outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)
(…)
II – necessidade eventual de:
(…)
h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 
03.04.2012).
Portanto, o Autor comprovou documentalmente a aquisição do imóvel para o qual queria a ligação da energia elétrica (Id. 57098464) e não 
a transferência de titularidade da UC do vizinho JÚLIO CEZAR VILLAR como foi feita. Dessa forma, a Requerida não agiu com a devida 
cautela em observar os direitos e deveres do usuário para a obtenção e utilização do serviço de energia elétrica, que é cláusula essencial 
ao contrato de concessão de serviço público (art. 23, VI, da Lei n° 8.987/1995), tendo a responsabilidade de arcar com todos os prejuízos 
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, na forma prescrita no art. 25 da lei citada.
Além disso, a Requerida também transferiu indevidamente o débito da UC do vizinho, obrigando o Autor a confessar dívida alheia, como 
condição para efetuar a ligação do serviço em sua propriedade. Desse modo, a declaração de inexistência do débito de R$ 2.408,60, 
atribuído ao Autor, é a medida que se impõe, devendo a Requerida devolver-lhe o valor pago de R$ 1.000,00 (Id. 57098462).
A restituição deve ser feita de forma simples, pois o caso não se amolda à repetição de indébito, disposto no parágrafo único do art. 42, 
do CDC, visto que não houve excesso de cobrança de dívida, mas sim a exigência de um valor que a Requerida entendia lhe ser devido.
Ainda, no decorrer do processo, a Requerida veio a negativar o nome do Autor pela suposta dívida (Id. 63141575). Assim, como o 
débito é indevido, também é a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito dele proveniente, sendo o dano presumido 
e independente de demonstração, mormente em vista de que a partir da inscrição todas as transações comerciais de crédito ficam 
imediatamente prejudicadas. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do TJRO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE 
E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A anotação restritiva do nome do autor junto às empresas 
arquivistas por dívida inexistente gera dano moral in re ipsa. 2 – O quantum indenizatório deve ser justo e proporcional ao dano 
experimentado pelo consumidor. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001435-07.2019.822.0010, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 24/09/2020).
Portanto, presente o dano moral, tanto pela desídia da Requerida em proceder transferência de titularidade não pretendida pelo Autor, 
quanto pela negativação do seu nome por dívida inexistente, devem ser observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, 
quais sejam, a capacidade econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como a 
proporcionalidade.
O valor a ser recebido a título de indenização não pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por parte da 
consumidora, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador 
da lesão, razão pela qual fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo a referida quantia suficiente para atender os objetivos 
reparatórios e punitivos, sem gerar enriquecimento sem causa ao Autor e sem empobrecer a Requerida.
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito para:
a) DECLARAR a inexistência do débito com relação ao Autor, no valor de R$ 2.408,60 (dois mil quatrocentos e oito reais e sessenta 
centavos), conforme consta no Termo de Parcelamento de Débito (Id. 57098459);
b) DETERMINAR à Requerida que reestabeleça a titularidade da UC 1040615-8 ao seu devido proprietário ou atual possuidor, excluindo 
o nome do Autor, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de cominação de multa;
c) CONDENAR a Requerida a restituir à Autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido 
monetariamente pelos índices oficiais do TJRO a partir do desembolso (Id. 57098462), acrescido de juros de 1% ao mês a contar da 
citação;
d) CONDENAR a Requerida a pagar ao Autor, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente 
pelos índices oficiais do TJRO e juros de 1% ao mês, a partir da publicação desta decisão.
Reconsidero a decisão do Id. 58309292, para conceder a antecipação da tutela, a fim de DETERMINAR à Requerida que proceda a 
exclusão do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito com relação aos débitos constantes no Id. 63141575, no prazo de 5 
(cinco) dias. Fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), no caso de descumprimento desta 
determinação, sem prejuízo de outras medidas tendentes ao efetivo cumprimento desta decisão.
Ante o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto, mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Consumidor. Solicitação de transferência de titularidade da unidade consumidora. Falha na prestação de serviço. 
Termo de confissão de dívida. Negativação indevida. Declaração de inexistência de débito. Restituição do indébito. Dano moral 
configurado. Recurso desprovido. Sentença mantida. 
– Incontroversa nos autos a falha na prestação de serviço público essencial estará evidenciado o abalo moral ao consumidor, que merece 
ser indenizado.
– O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo e proporcional ao abalo suportado pelo consumidor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7003013-07.2021.8.22.0019 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/02/2022 07:52:11
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MAURICIO FELIX MESQUITA
Advogado do(a) AUTOR: DANILO WALLACE FERREIRA SOUSA - RO6995-A
Polo Passivo: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972-A
RELATÓRIO
Dispensado nos termos da Lei nº 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada, requer a declaração da inexistência dos débitos cobrados indevidamente, bem como a condenação da recorrida ao 
pagamento de indenização por danos morais.
Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia é de fácil solução, afinal, a parte recorrida reconhece que, após o recebimento do 
boletim de ocorrência, efetuou o cancelamento dos débitos existentes em nome do recorrente. 
Contudo, não constam nos autos prova efetiva do cumprimento da obrigação. 
No que tange à existência de dano moral, cumpre destacar que a simples cobrança indevida ou o mero descumprimento contratual não 
implicam em dano moral in re ipsa, uma vez que não houve desdobramentos negativos à honra e imagem do autor, assim, a situação 
vivenciada decorre da vida em sociedade e não pode ser admitida como transtorno extraordinário, sob pena de se banalizar o instituto 
do dano moral.
Em que pese as alegações do recorrente de que foi cobrado indevidamente por serviços não contratados e, por essa razão, teve seu 
nome negativado, não restou demonstrado nos autos a conduta lesiva da requerida capaz de gerar indenização por danos morais, bem 
como não foram juntados documentos que comprovem a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 
Isso porque é ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito, consoante determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo 
Civil. No caso, a parte autora não cumpriu com esse ônus processual, na medida em que não restaram comprovadas suas alegações.
Da análise dos autos, verifica-se somente três números de protocolos de atendimento anotados pelo recorrente (ID 14783088). Dessa 
forma, não vislumbro qualquer excepcionalidade capaz de ensejar a indenização pretendida, pois em que pese a situação ser indesejável, 
a respectiva cobrança não tem o condão de ultrapassar os meros dissabores da vida cotidiana a que todos estão expostos.
Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a cobrança indevida por serviço não contratado, sem que haja a demonstração 
de maiores consequências, não configura dano moral.
Nesse sentido:
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Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Cobrança indevida na linha telefônica relativa a serviços não contratados. 
Ressarcimento. Internet em velocidade abaixo da contratada. Descumprimento contratual configurada. Ausência de comprovação do 
dano. Abalo extrapatrimonial não configurado. Recurso parcialmente provido. A cobrança indevida por serviço não contratado e a falha 
na prestação do serviço, em que haja a demonstração de maiores consequências, não configura dano moral. Isso porque, usualmente 
não causam qualquer abalo a psique, exceto quando tal conduta se torna reiterada mesmo após a reclamação do consumidor ou 
efetuada mediante ameça, coação, constrangimento ou interferência malsã na sua vida social, quando devem ser coibidas, propiciando 
o ressarcimento extrapatrimonial lesado. No caso, não houve evidência no sentido de que as cobranças ou o descumprimento contratual 
afetaram a vida do consumidor, razão pela qual, não há o que indenizar, sendo devido apenas o ressarcimento pelo dano patrimonial. 
(TJ-RO - AC: 70028814020178220002 RO 7002881-40.2017.822.0002, Data de Julgamento: 13/09/2019).
Para que ocorra o dever de indenizar é necessário a demonstração da conduta lesiva do agente, da existência do dano efetivo e do 
nexo de causalidade entre o ato lesivo e o resultado, pressupostos não atendidos no presente caso. Não merece guarida a pretensão da 
parte autora, por não se vislumbrar violação a direito de personalidade, tem-se assim que não restaram caracterizados os danos morais 
supostamente sofridos.
Por tais considerações, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, para declarar inexigíveis os 
débitos discutidos nesta demanda, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença. 
Isento de custas e honorários eis que o deslinde do feito não se amolda às hipóteses previstas no art. 55 da Lei 9.099/95. 
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
Cobrança indevida. Serviço não contratado. Dívida inexistente. Consumidor. Dano Moral não comprovado. Sentença mantida.
– Cobrança indevida, por si só considerada, não constitui ofensa à honra do consumidor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001121-75.2021.8.22.0015 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 20/01/2022 11:56:50
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383-A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AUTOR: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por dano material, em razão da construção de subestação de energia elétrica.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido.
Em razão disto, a parte autora apresentou recurso inominado, no qual aduz que a indenização pleiteada deve ser realizada nos valores 
efetivamente gastos e comprovados nos autos (notas fiscais).
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
VOTO Conheço do recurso interposto eis que presentes os requisitos legais de admissibilidade.
Trata-se de ação indenizatória que objetiva a restituição dos valores investidos com a construção de rede de eletrificação rural. 
Necessário destacar que a demanda deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, ainda que de maneira 
relativa, a inversão do ônus da prova.
Verifico que a parte autora juntou aos autos documentos suficientes para comprovar a construção da subestação elétrica, tais como: 
Projeto, solicitação de antecipação e compromisso junto a Energisa, fatura de energia e notas fiscais ID 16172763, o que sustenta o 
direito, considerando a incorporação, ao ressarcimento dos valores investidos nesta. 
Assim, estão preenchidos os requisitos para a declaração da incorporação, além do ressarcimento dos valores investidos nesta. É o 
entendimento desta Turma, como segue:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. AUSÊNCIA DE TERMO 
FORMAL ENTRE AS PARTES. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MENOR VALOR 
ORÇAMENTOS.
Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária pública, 
é devida a restituição dos valores pagos, verificada a partir do menor valor dentre os orçamentos juntados. (Autos de nº 7000287-
39.2016.8.22.0010; Relator Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal; Julgado em 22/02/2017).
Saliento ainda que, mesmo a concessionária alegando que o valor a ser ressarcido deve ser o contido no termo de solicitação e 
antecipação (Id: 60626778 - Pág. 2/3), o quantum indenizatório, tenho que deve ser arbitrado em consonância com o constante nas notas 
fiscais colacionadas junto a inicial (Id: 57441177, 57441176 e 57441175), que demonstram o valor efetivo desembolsado pela recorrente.
Entender de modo contrário seria permitir enriquecimento sem causa da concessionária que, ao se comportar à revelia da lei – deixando 
de adotar providências para incorporar redes de particulares e pagar as respectivas indenizações – visou atender exclusivamente seu 
próprio interesse econômico.
Quanto a esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça:
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA EXPANSÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. INCORPORAÇÃO AO 
PATRIMÔNIO DA RÉ INDENIZAÇÃO PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA ART. 515, §3º, DO CPC APLICABILIDADE ABUSIVIDADE 
RECONHECIDA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS RECURSO PROVIDO. [...] Comprovado terem os autores realizado a implantação 
da rede de eletrificação em propriedade rural, que incorporou o patrimônio da concessionária ré, deve o montante desembolsado ser 
restituído, sob pena de enriquecimento ilícito”. (REsp 754.717/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
23/05/2006, DJ 22/06/2006, p. 186).
Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Rondônia:
RECURSO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. REDE RURAL. INSTALAÇÃO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação de rede elétrica rural, de responsabilidade 
da concessionária pública, é devida a restituição dos valores pagos, notadamente se contempla os exatos termos do projeto autorizado 
pela prestadora de serviço público. Decaindo o autor de parte mínima de seus pedidos, responde a parte requerida pelas verbas de 
sucumbência. (TJ/RO – 2ª Câmara Cível, N. 00040380220108220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 17/10/2012)
E, ainda, esta Turma Recursal, em precedente firmado sob a antiga composição:
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. 
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. 
RESSARCIMENTO DE VALORES. Havendo demonstração da realização de gastos para eletrificação, incorporado ao patrimônio da 
concessionária, devem ser devidamente indenizados. (RI 1001791-07.2014.8.22.0002, Rel. Juiz José Jorge Ribeiro da Luz, julgado em 
04/03/2015).
Em razão do exposto, VOTO para DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela recorrente para que a indenização dos 
valores desembolsados pela recorrida sejam ressarcidos nos exatos termos das notas fiscais juntadas aos autos.
Sem custas e honorários.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA Recurso Inominado. Rede de eletrificação rural. Restituição de valores despendidos na sua construção. Aferição valor. Nota 
Fiscal. Ressarcimento pautado na legislação vigente. Sentença Reformada.
É devida a restituição dos valores comprovadamente gastos com a construção de rede de eletrificação rural de responsabilidade de 
concessionária de serviço público. In casu, juntados aos autos notas fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001375-50.2022.8.22.0003 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 10:01:08
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: KELLY BRUNA MAROTO TERRA
Advogado do(a) RECORRENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO4265-A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) RECORRIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-A, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA - SP426363-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal. 
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido 
inicial e condenou a requerida ao ressarcimento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão da alteração do voo. 
Inconformada, requer a majoração do referido dano.
Pois bem.
A relação existente entre as partes é de consumo, estando amparada pela Lei n° 8.078/90, que estabelece, dentre outras regras, a 
responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo o prestador de serviços 
se comprovar a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Aduz a parte autora que adquiriu passagens aéreas de itinerário FLORIANÓPOLIS-PORTO VELHO com previsão de chegada as 01 h 15 
min do dia 10/02/2022. Houve cancelamento/alteração sem aviso prévio em que a chegada se deu as 13 h do mesmo dia, cerca de 12 h 
em relação ao contratado inicialmente. 
A alteração do voo é questão incontroversa, sendo justificada pela empresa em razão da necessidade de readequação da malha 
aérea decorrente da COVID 19, assim como a quantidade de tripulantes afetados pela pandemia. No entanto, tal situação não retira 
responsabilidade da companhia aérea por falhas ocorridas na prestação de serviços, tendo em vista que a Organização Mundial de 
Saúde declarou a pandemia do novo Coronavírus em 11/03/2020, e, mesmo após praticamente 02 (dois) anos dos fatos, a empresa, já 
ciente da crise sanitária, continuou com a venda de passagens aéreas, sem o devido planejamento.
A readequação da malha aérea não configura excludente de responsabilidade, não constitui hipótese de caso fortuito e força maior como 
situação apta a excluir responsabilidade civil, e isso porque tais eventos não revelam imprevisibilidade e invencibilidade.
Trata-se, em verdade, de fortuito interno, uma vez que diz respeito ao risco inerente à própria atividade empresarial. Nesse sentido, o 
Código Civil, em seu artigo 737: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e 
danos, salvo motivo de força maior”. E a jurisprudência: 
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Apelação Cível. Transporte aéreo de passageiros. Relação de Consumo. Alteração unilateral de voo. Atraso. Malha área. Caso fortuito 
ou força maior não comprovada. Prejuízo demonstrado no caso concreto. Conexão necessária. Não provido. As peculiaridades do 
caso concreto indicaram que o atraso da chegada do passageiro ao seu destino final lhe causou abalo moral passível de compensação 
indenizatória. Se a empresa aérea não comprova a alegação de problemas na malha aérea para o cancelamento de voos, fica caracterizada 
a falha na prestação de serviço, que constitui causa de reparação pelo dano moral suportado, decorrente da demora, desconforto, aflição 
e transtornos suportados pelo passageiro. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005386-58.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 26/09/2019.
Assim, ao não observar os horários que se obrigou a cumprir, a recorrente incorre em descumprimento contratual, justamente por frustrar 
a legítima expectativa do consumidor que acreditava poder embarcar e desembarcar conforme os termos originariamente previstos, 
evidenciando a falha na prestação de serviço, consoante determina o art. 14, CDC.
Evidenciada a falha na prestação do serviço e presentes os pressupostos de responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade), 
deve a empresa requerida/recorrente ser condenada ao pagamento dos danos morais.
No que se refere ao quantum, considerando que a indenização objetiva proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 
devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição mas como um desestímulo à repetição do ilícito, entendo 
que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois se mostra mais 
adequado para compensar os infortúnios experimentados pela parte autora, especialmente em face do cancelamento que resultou em 12 
h de atraso para chegada ao destino final. 
Ante o exposto, VOTO para DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, para:
a) condenar a requerida a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais, corrigidos 
monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desde a data da publicação desta decisão (Súmula 
362 do STJ), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.
Sem custas e honorários, uma vez que o deslinde do feito não se subsume à hipótese prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. AVIAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL 
CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
– O cancelamento/alteração injustificado do voo previamente contratado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral. O quantum 
indenizatório deve se coadunar com o prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, de forma proporcional e razoável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7003902-52.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 25/02/2022 12:32:10
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: FORJAS TAURUS SA
Advogados do(a) RECORRENTE: SERGIO LEAL MARTINEZ - RS7513-A, SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - 
RS32803-A, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - RS45362-A
Polo Passivo: LUCAS TORRES RIBEIRO
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLINI BELTRAMINI - RO9075-A, ARIANE CRISTINA RIBAS VICARI - RO9476-A
RELATÓRIO
Dispensado nos termos da Lei nº 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto pela parte requerida, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra: 
(..)
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por LUCAS TORRES 
RIBEIRO em face de FORJAS TAURUS S.A.
Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente 
de direito e ante a desnecessidade de produção de outras provas. 
Inicialmente, defiro o pedido de retificação do nome da requerida no polo passivo, a fim de constar Taurus Armas S.A., tendo em vista a 
razão social atual. 
Narra o autor que adquiriu da ré uma pistola G2C calibre 9 mm, nº ACJ2200446, pelo valor de R$ 2.622,88, cuja nota fiscal foi emitida em 
01/09/21 e, no dia 31/08/21, recebeu um e-mail da ré confirmando o recebimento de seu Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) 
e informando que já providenciariam a emissão da Nota Fiscal para envio do produto. Afirma entrou em contato com a ré pelo whatsapp 
no dia 08/09/21 e esta lhe informou que sua arma seria coletada no dia 13/09 pela transportadora e que em até 7 dias lhe entregariam. 
Sustenta que transcorreu o prazo informado pela ré e que no dia 22/09 a Taurus lhe informou que estavam verificando com o chefe da 
Região Militar uma forma segura para envio do produto, mas sem data definida. Aduz que até a data do ajuizamento da ação (23/09/21), 
não recebeu a arma adquirida. 
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Por sua vez, a requerida sustenta a improcedência dos pedidos, argumentando que a demora ocorreu em razão da transportadora ter 
sido vítima de furto e que as alegações de danos morais não restaram caracterizadas. 
Pois bem. A existência de relação jurídica entre as partes, bem como o atraso na entrega do objeto é fato incontroverso, porque admitida 
pela requerida em sua contestação. 
Com efeito, na hipótese dos autos é inegável a existência de relação de consumo, o que faz incidir as regras do Código de Defesa do 
Consumidor, especialmente no tocante à distribuição do ônus da prova, restando clara a necessidade da inversão prevista no artigo 6º, 
inciso VIII, na medida em que presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica. 
A responsabilidade é objetiva e decorre dos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade é a reparação 
integral do dano ao consumidor. 
A verossimilhança das alegações da parte autora restam evidenciadas, diante da verificação dos documentos acostados aos autos, bem 
como pela própria requerida que reconheceu o atraso na entrega da arma. 
Por fim, as partes concordaram que o objeto foi entregue dentro do prazo determinado na tutela de urgência, conforme comprova o 
documento de ID 64146626, de forma que entendo por cumprida a referida obrigação. 
Noutro lado, quanto ao pagamento de indenização por danos morais, é necessário aferir no caso concreto se a situação trazida pela parte 
pode ser considerada ofensiva a ponto de causar dano moral ou mesmo se esta se insere no conceito de dano moral puro, dispensando 
eventual prova de sua ocorrência. 
Restou plenamente evidenciado que a empresa prestou o serviço contratado de maneira deficiente, dessa forma, o nexo causal, decorre 
do fato de o dano decorrer de uma conduta da empresa. 
Tal conduta, caracteriza a falha na prestação dos serviços, não tendo a empresa se cercado dos cuidados necessários, o que faz com 
que seja obrigada a indenizar o consumidor pelos transtornos suportados. 
Nota-se que somente após o ajuizamento da ação o objeto foi entregue ao requerente, com atraso considerável, demonstrando o total 
descaso da empresa na condução de sua atividade, sobretudo quanto a incapacidade do consumidor diante dos fatos. 
Inegável, nesse contexto, a ocorrência dos danos morais. 
Com efeito, o requerente informa que tentou por diversos meios solucionar o problema com a requerida, passando horas ao telefone, 
conduta esta que extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, elevando-se à categoria de dano moral na medida em que houve 
verdadeiro desapreço à dignidade da consumidora por parte da Requerida, que desconsiderou as consequências que poderia advir de 
sua negligência. 
A jurisprudência vem decidindo sobre a prescindibilidade da comprovação do abalo à honra, fazendo com que o dano moral se torne 
presumível, até porque tal tipo de dano é intangível, tornando sua aferição material impraticável. 
Por derradeiro, descartadas quaisquer possibilidades de se questionar o dever de reparação do dano moral e, consequentemente, a 
responsabilidade do banco requerido, passo à análise do quantum ser indenizado. Com efeito, a fixação do valor da indenização é de 
cunho subjetivo, levando-se em consideração o grau de ofensa, a personalidade do ofendido e a possibilidade do ofensor. 
Dessa feita, levando em consideração a conduta lesiva do requerido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, entendo 
razoável o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), haja vista que tal reparação representa uma mínima satisfação de cunho moral, sem 
representar, evidentemente, enriquecimento ilícito. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para a) CONFIRMAR a tutela 
de urgência, tornando-a definitiva; b) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer, consistente na entrega do objeto adquirido; c) 
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (Oito mil reais), à parte autora, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% 
(um por cento) ao mês e atualização monetária, a partir da publicação da sentença (Súmula 362/STJ). 
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 
(…)
Em respeito às razões recursais, destaco que a parte recorrente não realizou a entrega do produto adquirido pelo recorrido dentro do 
prazo estabelecido. 
O dano moral é in re ipsa, dispensando a prova do sofrimento físico ou psíquico causado pelo ato ilícito praticado pela fornecedora e, na 
hipótese, consubstancia-se na frustração decorrente do atraso na entrega da arma de fogo. 
Ainda, há que se considerar a via crucis percorrida pelo consumidor na busca pela solução do problema. 
Nesse sentido:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO. TENTATIVA DE 
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ÊXITO. VIA CRUCIS PERCORRIDA PELO CONSUMIDOR 
. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
– Quando o caso extrapola a esfera do mero dissabor, incorre na lesão de cunho moral passível de reparação, pelo transtorno passado 
na busca de resolver um problema o qual não deu causa, percorrendo uma ‘via crucis’ indevida e desnecessária, com perda de tempo e 
sensação de impotência.
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7021148-58.2020.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 12/08/2021.
Dessa forma, estabelecida a incidência do dano moral, a fixação deve ser compatível com o poder econômico da empresa recorrida e 
suficiente para reparar o dano do ofendido.
É cediço que o quantum indenizatório deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja muito alto a ponto 
de implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo, sob pena de não produzir no ofensor a sensação de punição, 
constrangendo-o a se abster de praticar atos similares. Para tanto, devem ser consideradas as condições econômicas dos envolvidos, a 
culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao ofendido. Diante do caso concreto, tenho que o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), mostra-se justo e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e repressivo do qual se reveste.
Com estas considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença. 
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem. 
É como voto.
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EMENTA JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA. 
DESDOBRAMENTOS COMPROVADOS.DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
- O atraso na entrega de mercadoria por tempo excessivo, com desdobramentos comprovados nos autos, ultrapassa o mero dissabor do 
descumprimento contratual e caracteriza danos morais.
-O quantum indenizatório deve ser fixado de maneira que proporcione à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, evitando o 
enriquecimento sem causa e servindo como um desestímulo à repetição do ilícito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005528-09.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/07/2022 14:59:18
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MIRACY CARNEIRO DE FREITAS
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
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Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7011698-79.2020.8.22.0005 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 26/01/2022 12:04:43
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: KAREN LORRANA DE SOUZA ANDELUCCI
Advogado do(a) AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA WILLERS - RO6058-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE JI-PARANA
RELATÓRIO
Relatório dispensado nos termos da Lei nº 9.099/95. 
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos legais de admissibilidade.
A pretensão da autora, ora recorrente é a reforma da sentença que deixou de condenar em danos morais o Município de Ji-Paraná em 
razão de ter o seu carro atingido por equipamento da Secretaria de Obras de Ji-Paraná.
Pois bem.
A responsabilidade do recorrido, que no caso concreto foi aferida objetivamente, prescinde da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos 
termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
Com efeito, conforme bem pontuado na sentença, restou comprovado ser o requerido responsável pelo dano no veículo da parte autora, 
pois não realizou as proteções necessárias ao aparar a grama/mato nos imóveis públicos.
Não obstante tratar-se de hipótese de aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, isso não implica de forma automática em dano 
moral para a vítima, senão quando demonstrada situação excepcional e extraordinária. 
Embora a parte recorrida tenha alegado a sua dor e constrangimento, pelo exposto nos fatos descritos na inicial não demonstra que tenha 
sofrido constrangimento passível de indenização, porquanto não se vê afetada em sua esfera jurídica de forma significativa.
O dano moral ultrapassa os meros dissabores cotidianos, causando à vítima sentimentos como indignação, inquietação e angústia, gera 
situação de sofrimento ou humilhação, com interferência no comportamento psicológico do indivíduo.
Desse modo, não há elementos aptos a ensejar o dever de indenizar do ente público, tendo em vista que não restou comprovado, diante 
do conjunto documental presente nos autos, ter a situação atingido os valores extrapatrimoniais da autora.
Por tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso nominado, mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE 
INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 
- Não obstante tratar-se de hipótese de aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, isso não implica de forma automática em dano moral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000848-41.2022.8.22.0022 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 10:54:00
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: BANCO BMG SA
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Polo Passivo: DURVALINA GOMES DA SILVA DOS SANTOS
Advogados do(a) RECORRIDO: MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA - RO10124-A, FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - 
RO8713-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A alegação do banco requerido sobre a incidência da prescrição trienal com base no artigo 206 do CC não merece prosperar, visto que a 
relação entre as partes é de consumo. Assim, conforme art. 27 do CDC, o prazo prescricional se inicia a partir do conhecimento do dano 
e de sua autoria. Além disso o contrato discutido é de trato sucessivo, não tendo que se falar em prescrição.
Rejeito, pois, a preliminar.
DO MÉRITO
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaques no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco requerido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
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Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura dos termos do contrato 
recai sobre o responsável pela assinatura a rogo, a qual inclusive, sequer foi contestada pela parte autora, seus pedidos devem ser 
julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merece subsistir a pretensão de indenização por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR a preliminar arguida e no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, 
reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Sem custas e honorários.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Prescrição. Inocorrência. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- O prazo prescricional de cinco anos se inicia apenas a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (Art. 27, CDC), além disso o 
contrato discutido é de trato sucessivo, não tendo que se falar em prescrição.
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, PRELIMINAR REJEITADA. NO MERITO, 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000026-07.2021.8.22.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 21/01/2022 09:48:25
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: YAMILE ALVAREZ ROCA
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO DA SILVA MIRANDA - RO10582-A, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573-A, MARCIO 
CALADO DA SILVA - RO10945-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado Cível n. 95 do FONAJE.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Trata-se de ação em que a parte autora busca o cumprimento de legislação municipal, sustentando que, embora haja previsão legal, o 
município deixou de cumprir a legislação no que diz respeito a sua progressão funcional.
Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer motivo para a reforma da decisão de origem que julgou procedentes os pedidos 
iniciais.
Isto porque, há previsão legal reconhecendo a progressão funcional dos profissionais do magistério, de forma escalonada, conforme 
mencionado na sentença proferida na origem, não havendo qualquer motivo para o descumprimento da determinação legal. Veja-se (Lei 
municipal 500 de 2009 do Município de Costa Marques):
Art. 22. A progressão funcional é a passagem do Professor, do Especialista Educacional e do Auxiliar Educacional da Rede Pública 
Municipal de uma referência para outra imediatamente superior e dar-se-á por:
I – antiguidade;
II – merecimento presente em Lei.
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§ 1º. A Carreira do Profissional da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Costa Marques/RO será organizada, de modo a 
ter 15 (quinze) referências designados pelos números: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, na forma estabelecida no Anexo desta Lei 
Complementar, com a indicação dos valores devidos a título de vencimentos básicos em cada referência.
Ressalte-se, inclusive, que a requerida não trouxe aos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, sendo 
que a justificativa apresentada, de que a Lei Federal que implantou o piso nacional do magistério teria impedido a aplicabilidade da 
legislação municipal não deve prosperar, visto que até o presente momento não houve qualquer revogação da referida Lei.
Esclareça-se, ainda, que as legislações mencionadas versam sobre assunto diverso. Sendo assim deve o poder executivo municipal 
cumprir as normas atinentes à sua esfera de atuação.
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Sem custas por se tratar de ente público.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
EMENTA
Recurso Inominado. Costa Marques. Progressão Funcional. Previsão legal. Recurso improvido.
Havendo previsão legal, o poder executivo deve cumprir as normas referentes à progressão funcional de seus servidores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000021-15.2021.8.22.0006 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 07/05/2021 12:52:48
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: IVANIR ERMAKOWITCH
Advogados do(a) AUTOR: PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA - RO7354-A, RUBIA GOMES CACIQUE - RO5810-A
Polo Passivo: ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS e outros
RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com repetição do 
indébito, vez que a parte recorrida vem efetuando descontos mensais na conta corrente da parte autora em virtude de um seguro de vida 
que não contratou.
A sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por não vislumbrar o interesse de agir da parte autora, considerando a 
inexistência de requerimento administrativo.
A parte autora recorre aduzindo em suas razões recursais que é desnecessário o prévio requerimento administrativo ou o esgotamento 
das vias administrativas para postular o direito aqui vindicado e que a extinção do feito se mostra totalmente indevida. 
Busca o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem para 
sua devida instrução. 
É a síntese do necessário. 
VOTO Inicialmente, destaco que a extinção do feito pela ausência de interesse de agir da parte autora, aqui recorrente, se mostra 
totalmente indevida, uma vez que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o interesse de agir subsiste independentemente de 
prévio requerimento administrativo.
Cumpre anotar que isso se dá pela garantia constitucional de direito de ação e de acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, 
da CF, inexistindo obrigação do postulante de pleitear ou esgotar a seara administrativa antes de ingressar na via judicial.
A propósito:
“Apelação cível Reparação de danos. Defeitos em veículo zero-quilômetro. Dano moral comprovado. Quantum indenizatório mantido. 
Recurso não provido.
A legitimação do interesse de agir prescinde de prévio requerimento administrativo, tendo em vista a norma inserta no artigo 5º, inciso 
XXXV, da Constituição Federal que garante o acesso individual ao Poder Judiciário.
Afasta-se, também, a preliminar de ausência de interesse processual, pois a demanda proposta pelo autor lhe é útil e necessária para a 
plena obtenção do direito perseguido – cancelamento da restrição referente a alienação fiduciária inserida pelo banco apelante após um 
ano da compra do veículo.
Demonstrado que não havia como o autor ter conhecimento da existência de restrições no veículo, já que foi inserida após a compra, 
e inexistindo prova de que o autor deu o veículo como garantia de empréstimo ou financiamento, deve ser mantida a condenação do 
réu na obrigação de dar baixa do gravame referente ao veículo de propriedade do apelado. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001015-
58.2017.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de 
julgamento: 30/10/2020”.
Igualmente, esta Turma Recursal: 
Recurso Inominado. Município De Ji-Paraná. Adicional De Insalubridade. Requerimento Administrativo. Desnecessidade. Retorno Dos 
Autos Para Prosseguimento Do Feito. Recurso Provido.
A parte não é obrigada a requerer, tampouco esgotar a via administrativa para vindicar seu direito.
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7003147-81.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 08/11/2019
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. GRATIFICAÇÃO. MAGISTÉRIO. CIDADE 
DE DIFÍCIL PROVIMENTO. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI DIVERSA DO CASO PROPOSTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE QUE 
DEVE SER OBEDECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. (RI de nº 7000494-20.2015.8.22.0003, Relator: JUIZ GLODNER LUIZ 
PAULETTO, data do julgamento: 06.12.2017



329DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Por fim, o Excelso Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE 
PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.
(RE 1222206 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-
2020 PUBLIC 12-03-2020).”.
Dessa forma, percebe-se que a extinção do feito foi indevida, sendo, portanto, necessária a reforma da sentença para o fim de determinar 
o retorno dos autos à origem para seu devido processamento. 
Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, para o fim de 
reformar a sentença extintiva e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento. 
Sem custas e honorários, eis que a hipótese dos autos não se subsume ao que dispõe o artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, à origem.
É como voto.
EMENTA Recurso Inominado. Extinção do feito. Ausência de interesse de agir. Exigência de Prévio Requerimento Administrativo. 
Desnecessidade. Retorno Dos Autos Para Prosseguimento Do Feito. Recurso Provido.
A parte não é obrigada a requerer, tampouco esgotar a via administrativa para vindicar seu direito em juizo. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7007337-82.2021.8.22.0005 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/01/2022 10:51:33
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Polo Passivo: NILDA ROSA DE SA
Advogados do(a) AUTOR: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR - RO3897-A, EDSON CESAR CALIXTO - RO1873-A, JORGE LUIZ 
MIRANDA HOLANDA - RO1017-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo requerido, ora recorrente, pugnando pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos de 
implantação do auxílio-alimentação e pagamento de parcelas retroativas.
Contrarrazões pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Para melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
(...)
Trata-se de ação de cobrança de valores retroativos de auxílio alimentação ajuizado por NILDA ROSA DE SA em face do ESTADO DE 
RONDÔNIA. 
Alegou que é Técnica de Enfermagem, lotada na Secretária de Estado de Justiça. 
Afirma que não recebe o auxílio alimentação.
Pleiteia a implantação do auxílio alimentação e pagamento retroativo referente aos 5 anos anteriores à distribuição da ação (prescrição 
quinquenal). 
Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, pois desnecessário prévio requerimento administrativo. 
O ponto crucial da controvérsia reside em saber se a autora faz jus ao pagamento do auxílio alimentação, desde a data da admissão, 
respeitada a prescrição. 
A Lei Complementar n. 728/2013, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Secretária de Estado 
de Justiça – SEJUS, dispõe que:
Art.10 - A estrutura remuneratória dos servidores que compõe as atividades definidas nesta Lei Complementar tem a seguinte composição: 
(...) 
V – Adicionais:
d) auxílio alimentação; 
()... §
4º. O auxílio previsto no inciso V alínea “d” deste artigo será concedido conforme Lei nº 2.476, de 26 de maio de 2011. 
Por sua vez, a Lei nº 2.476/2011, estabeleceu os valores que seriam devidos à título de auxílio alimentação, senão vejamos: 
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir aos servidores lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Justiça – 
SEJUS, ocupantes dos cargos de Agente Penitenciário e de Sócio-Educador, os seguintes auxílios: 
I – Auxílio Alimentação, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); 
Posteriormente, em maio/2020, foi editada a LC n. 1.061/2020, a qual alterou os valores do auxílio alimentação, in verbis: 
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Art. 2°. O Auxílio Alimentação dos servidores lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia - SEJUS, 
passa a ter o valor de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais). Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio 
alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em 
lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido. Neste 
sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO C/C PARCELAS 
RETROATIVAS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER 
EXECUTIVO OU INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE CONTINUA VIGER. PARAMETRO DE PAGAMENTO COM BASE NAS 
LEIS 770/1997, 945/2000,2284/2010. OBSERVADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES QUE DEVERÃO SER CUMPRIDAS 
A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE. BASE 
DE CÁLCULO. NÃO-INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA DO § 3º DO MESMO ARTIGO. FIXADOS HONORÁRIOS EM R$ 
800,00 (OITOCENTOS REAIS). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM JULGAMENTO REALIZADO 
NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95. 1 - O percebimento do auxilio alimentação, tem por finalidade custear as despesas do 
servidor público, em função dos dias efetivamente trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório. 2-Embora o pagamento 
do referido adicional tenha sido condicionado à regulamentação legal de cada carreira, no presente caso, decreto do executivo em relação 
aos servidores da administração direta, há, portanto, previsão legal em lei ordinária para o pagamento do auxilio alimentação, tornando 
se incontestável o direito do servidor ao beneficio, inclusive com o direito a perceber os retroativos observada a prescrição quinquenal, 
ademais, o artigo 413/2007 instituído pela Lei estadual 794/1998 que ampliou o beneficio a todos os servidores da administração direta, 
está em vigor há 15 anos e ainda não houve regulamentação por parte do poder executivo, não podendo se eximir de pagar aos seus 
servidores, sob o argumento de não estar regulamentado o referido beneficio ou sob o argumento de inconstitucionalidade de norma que 
ainda continua viger, pois atende a todos os requisitos formais. 3-No que pertine aos valores a serem observados para o pagamento são 
os expressos nas portarias há de ser observado o disposto nas leis 770/1997, 945/2000,2248/2010. 4-É de se entender pela manutenção 
da sentença, que deferiu a concessão do auxilio alimentação em cumprimento a quanto determinado no caput do artigo 8, e dentro de 
suas atribuições legítimas e regulares da lei complementar 413/2007,haja vista não existir nenhuma justificativa explícita para a restrição 
da vantagem às categorias que enumera, o que também não é feito na defesa apresentada pelo Ente Público. A regra no tratamento a 
ser dado a um universo de sujeitos unidos por um vínculo jurídico de base, como é o caso dos servidores estatais da administração direta 
de um mesmo ente público, é a da igualdade, por força do princípio da isonomia insculpido. 5-Vencida a Fazenda Pública, incide o § 4.º 
do art. 20 do Código de Processo Civil, devendo os honorários advocatícios serem fixados segundo o critério de equidade, aferido pelas 
circunstâncias previstas nas alíneas a, b e c do § 3.º, do mesmo artigo. Assim, não se aplica os limites máximo e mínimo previstos no § 
3.º do art. 20 do Código de Processo Civil, tampouco, há obrigatoriedade de que a imposição da verba honorária incida sobre o valor da 
condenação. Com efeito, pode-se adotar como base de cálculo ou o valor da condenação ou o valor da causa, ou ainda, pode-se arbitrar 
valor fixo, como o dos autos no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) . 6-Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com 
julgamento realizado nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95.(TJ-RO - RI: 00018468220138220010 RO 0001846-82.2013.822.0010, 
Relator: Juiz Silvio Viana, Data de Julgamento: 02/06/2014, Turma Recursal - Ji-Paraná, Data de Publicação: Processo publicado no 
Diário Oficial em 17/06/2014.)
Desse modo, a autora faz jus ao recebimento de R$ 160,00 desde abril de 2016 até abril de 2020, e partir de maio de 2020 o valor de R$ 
253,00. 
Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado em face do Estado de Rondônia para: 
a) reconhecer o direito da parte autora em em receber o auxílio-alimentação; 
b) condenar o requerido a implementar o auxílio alimentação no valor estabelecido na lei complementar 1061/2021 (R$ 253,00) após o 
trânsito em julgado desta demanda. 
c) condenar o requerido a pagar o auxílio alimentação retroativamente à data prescricional quinquenal da distribuição da ação até a data 
da efetiva implantação. O valor total deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária desde cada parcela 
que deveria ter sido paga e juros desde a citação, nos termos do RE 870.947/SE (tema 810 do STF) e Recurso Repetitivo 1.492.221 (tema 
905 do STJ), e Art. 12 da lei 8.177/91, com os respectivos reflexos sobre as férias e gratificação natalina. 
Eventual parcela paga administrativamente deverá ser amortizado do montante global, observada prescrição quinquenal. 
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do novo CPC, art. 487, inciso I. 
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
(...) 
Em respeito às razões recursais, destaco que conforme documentos anexos, restou comprovado que a recorrida encontra-se lotada e em 
efetivo exercício na Secretaria de Estado e Justiça - SEJUS, exercendo suas funções no cargo de Técnica de Enfermagem.
O direito da autora está devidamente fundamentado nas legislações que regem o referido benefício (Lei nº 2.476/11, LC n° 728/13 e LC 
nº 1.061/20), sendo portanto, devido o pagamento do auxílio-alimentação, bem como o pagamento da parcelas retroativas, respeitada a 
prescrição quinquenal. 
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada. 
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Sem custas por se tratar de ente fazendário.
Oportunamente, remetam-se os autos à origem.
É como voto. 
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000421-80.2022.8.22.0010 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/07/2022 12:18:06
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-A
Polo Passivo: LIGIANNE RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: RHENNE DUTRA DOS SANTOS - RO5270-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e 
a condenou ao ressarcimento dos danos morais em razão de cancelamento/alteração de voo com extravio de bagagem. Inconformada, 
aduz que o cancelamento ocorreu por motivos técnicos operacionais.
Pois bem.
A relação existente entre as partes é de consumo, estando amparada pela Lei n° 8.078/90, que estabelece, dentre outras regras, a 
responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo o prestador de serviços 
se comprovar a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Aduz a parte autora que adquiriu passagens aéreas de ida e volta com itinerário JI PARANÁ-MARÍLIA. Diante alteração no itinerário 
de ida, a companhia informou que o destino final do voo seria PRESIDENTE PRUDENTE e a chegada ao destino pretendido seria via 
terrestre. O voo de retorno sofreu antecipação em um dia, havendo ainda extravio de bagagem com devolução somente dois dias após 
desembarque.
A alteração do voo é questão incontroversa, sendo justificada pela empresa que foi o caso de força maior, que o cancelamento se deu 
em razão de problemas técnicos operacionais e que atendeu da melhor forma.
Como se verifica, a empresa requerida postula afastar sua responsabilidade civil usando o argumento que foi o caso de força maior, que 
o cancelamento se deu em razão de problemas técnicos operacionais e que atendeu da melhor forma.
Ocorre que defeitos técnicos ou mecânicos em aeronaves não se enquadram na definição de caso fortuito elencado no artigo 393 do 
Código Civil/2002, pois tais defeitos se relacionam com a necessidade constante de manutenção das aeronaves pelas companhias, 
constituindo falha na prestação do serviço. A jurisprudência do Tribunal de Justiça é nesse sentido:
Apelação cível. Cancelamento de voo. Manutenção não programada. Desdobramentos. Descaso com passageiros. Dever de indenizar. 
Quantum indenizatório mantido. Peculiaridades do caso concreto. O cancelamento de voo por motivo de manutenção não programada 
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à reparação moral pelos transtornos causados. O cancelamento 
de voo deixa o consumidor em situação de vulnerabilidade, causando-lhe aflição e angústia que ultrapassam o simples aborrecimento. 
E a postura da empresa aérea ante a apresentação da situação e as condições pessoais dos passageiros devem ser levados em conta. 
Para a fixação do valor da condenação, consideram-se as regras da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades 
do caso concreto. Apelação, Processo nº 0011483-32.2014.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 04/03/2020. (grifo nosso) 
Como visto a alteração da programação prevista para o voo em decorrência de problemas técnicos emergenciais não imuniza a companhia 
da responsabilização das sequelas vivenciadas pelos consumidores. Tampouco constitui hipótese de caso fortuito e força maior como 
situação apta a excluir responsabilidade civil, porquanto tais eventos não revelam imprevisibilidade e invencibilidade.
Em relação ao extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, sendo objetiva a responsabilidade do 
transportador quanto à sua reparação material e moral. E a situação gera angústia, desconforto e frustração que no caso são acentuados 
em razão de ter sido extraviada fora do domicílio do autor. 
No caso dos autos restou incontroversa a falha de prestação do serviço da empresa aérea, a qual procedeu de forma negligente ao não 
transportar com o cuidado necessário a bagagem da parte autora que ficou impedida por três dias do uso de seus pertences pessoais. 
No que se refere ao quantum, considerando que a indenização objetiva proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 
devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição mas como um desestímulo à repetição do ilícito, entendo que 
a condenação pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados na origem não merece reparos.
Ante o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o valor da causa, nos termos 
da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. AVIAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE 
EMERGÊNCIA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 
MANTIDA.
– A alteração da programação prevista para o voo em decorrência de problemas técnicos emergenciais não imuniza a companhia da 
responsabilização das sequelas vivenciadas pelos consumidores.
– O quantum indenizatório deve se coadunar com o prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, de forma proporcional e razoável.
– O extravio, ainda que temporário, da bagagem transportada, gera dano extrapatrimonial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7004283-45.2020.8.22.0005 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 07/12/2021 08:16:00
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: MAURICIO AUDE - MT4667-A
Advogado do(a) AUTOR: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881-A
Polo Passivo: J B LAUREANO CONFECCOES
Advogado do(a) AUTOR: ANOAR MURAD NETO - RO9532-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado Cível n. 92 do FONAJE.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A sentença deve ser mantida.
Embora a parte recorrente tenha alegado que a anotação é legítima e fundada em dívida existente, não cuidou de juntar aos autos o 
contrato celebrado ou qualquer outro documento equivalente que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, limitando-se, 
portanto, em simples retórica, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe a teor do art. 373, inciso II, CPC.
A parte recorrida alega que nunca contratou com a recorrente, tampouco contraiu o débito que deu origem à anotação. Cabia à empresa 
recorrente comprovar a contratação e a origem do débito negativado. Não o fazendo, deixou de produzir prova capaz de suspender, 
extinguir ou modificar o direito da parte autora.
Neste ponto, importante ressaltar que, como bem exarado na sentença “em que pese constar nos autos o contrato de fomento mercantil, 
esse foi celebrado entre a Invest e Global, e não há nos autos os respectivos títulos objeto do contrato que embasaram o protesto” (Id: 
14276168).
Com isso, não há que se falar em reforma na sentença que determinou a exclusão da anotação, a declaração de inexistência de débito e 
a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
Isso porque o art. 186 do Código Civil estabelece que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito ou causar prejuízo a outrem tem a obrigação de reparar o mal, presentes o nexo de causalidade, a culpa e o dano, deve ser 
mantida ao autor indenização pelo abalo moral.
A jurisprudência já está pacificada no sentido de que o dano moral em caso de negativação indevida se configura in re ipsa, isto é, 
prescinde de outra prova, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- “Nos casos de protesto 
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, 
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.” (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- A intervenção 
do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de 
questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor 
fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de 
teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor 
de indenização de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante ao autor, a título 
de danos morais. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus 
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (g.n. AgRg no AREsp 501.533/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 13/06/2014). 
Assim, não há o que se falar, na hipótese dos autos, em exclusão do dano moral, considerando a ocorrência da negativação indevida.
O valor fixado na origem também não merece redução, porque dentro dos patamares aceitos pela Turma Recursal de Rondônia, não 
havendo que se falar em exagero.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é excessivo e está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal, in verbis:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) de condenações 
em caso de negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito é justo, quando a negativação for originada por grandes litigantes 
(Bancos e empresas de telefonia).” (Recurso Inominado 7003775-67.2014.8.22.0601. Data do Julgamento: 03/11/2016. Relator: Jorge 
Luiz dos Santos Leal).
Por tais considerações, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo inalterada a r. sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
É como voto.
EMENTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 
QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1– Ficando demonstrada a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, o mesmo faz jus à indenização pelos 
danos morais suportados. 
2 – A não comprovação da regular contratação e a inscrição indevida em órgãos de proteção de crédito enseja a declaração de inexistência 
do débito e indenização por danos morais. In casu, as requeridas deixaram de apresentar título que ensejou a inscrição da parte autora 
no rol dos maus pagadores
3 - O valor da indenização deve ser suficiente para atender os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001778-78.2020.8.22.0006 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 30/06/2021 13:30:45
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Polo Passivo: IDALINA MIRANDA SILVA
Advogado do(a) PARTE RE: THIAGO MURILO DOS SANTOS - RO10405-A
RELATÓRIO
Trata-se de ação de cobrança movida em face do Estado de Rondônia, na qual busca a parte autora a conversão da licença-prêmio em 
pecúnia, bem como o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista que não mais pertence ao quadro de servidores do referido ente.
A sentença proferida julgou procedente o pedido inicial. 
Irresignado, o Estado requerido interpôs recurso inominado alegando preliminarmente a legitimidade exclusiva da União e no mérito, em 
síntese, aduz que o servidor não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas da conversão da licença-prêmio. Assim, requer a 
total reforma da decisão. 
Contrarrazões pela manutenção da sentença. 
É relatório.
VOTO
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. 
A priori, ressalta-se que a arguição do Estado recorrente de que a União teria legitimidade exclusiva para responder a presente demanda 
não merece prosperar. Isto porque, ainda que o servidor tenha sido transposto, a legislação que prevê o pagamento da licença prêmio é 
estadual, sendo apenas o ente ao qual era vinculado responsável pelo pagamento de tais valores. 
Ademais, ao tempo em que a quantia deveria ter sido quitada, a parte recorrida ainda encontrava-se prestando serviço e sendo remunerado 
de forma exclusiva pelo Estado de Rondônia, não havendo, assim, como atribuir a responsabilidade deste para a União. 
Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida. 
Em relação ao mérito, cabe mencionar que a parte autora comprovou nos autos a existência de seu direito. O Estado, por sua vez, não 
trouxe documentos capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito autoral. 
Além disso, cabe mencionar que a parte autora possui licença-prêmio não gozada, o que foi requerido administrativamente, mantendo o 
requerido inerte. 
O direito da parte requerente está devidamente fundamentado no art. 123, § 4º, da Lei n. 68 de 09 de dezembro de 1992. Portanto, o 
pedido encontra respaldo jurídico na legislação vigente. 
No mais, há precedente firmado nesse mesmo sentido nesta Turma Recursal, no julgamento unânime do Recurso Inominado constante 
do processo nº 7000794- 67.2015.8.22.0007, cujos fundamentos aproveito para o presente julgamento, consubstanciado na seguinte 
ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE PRÉVIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO 
EM PECÚNIA DE LICENÇAPRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. DESNECESSIDADE. 
RAZÕES DE RECURSO. INOVAÇÃO. NÃO CONSIDERAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DIANTE DA DISPOSIÇÃO 
EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. - Em se tratando de pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, desnecessária a 
prévia manifestação da Administração em âmbito administrativo, mormente quanto o interessado já encontra-se na reserva remunerada. 
- O recurso não pode decidir sobre matérias arguidas exclusivamente nas razões de recurso, não examinadas pela sentença porque não 
alegadas na contestação. - A conversão em pecúnia da licença especial não gozada decorre da responsabilidade objetiva do Estado, 
estampada na Constituição Estadual, sendo desnecessária, portanto, previsão em outra norma. (Turma Recursal do Estado de Rondônia, 
Recurso Inominado n. 7000794-67.2015.8.22.0007, Relator: Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal, julgado em sessão plenária em 03/11/2016). 
Evidente que o servidor possuía o direito ao usufruto da licença-prêmio, sem prejuízo da remuneração integral, e não o fez, resultando 
em um ganho da Administração Pública pelo período trabalhado. Nesse sentido, caso a Administração Pública não converta em pecúnia 
o referido período, incorre em enriquecimento sem causa em detrimento do direito do servidor. 
Por tais razões, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença conforme prolatada. 
Sem custas processuais, por se tratar da Fazenda Pública. 
Condeno o Estado de Rondônia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária, estes fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 
Oportunamente, remetam-se os autos à origem. 
É como voto.
EMENTA Recurso Inominado. Administrativo. Servidor Público. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Possibilidade. 
Legitimidade do Estado. Seara administrativa. Desnecessidade de prévia manifestação. Sentença mantida.
– O Estado de Rondônia é responsável pelo pagamento dos direitos de seus servidores gerados (período aquisitivo) enquanto este 
pertencia ao quadro do Estado.
– O servidor público do Estado de Rondônia que teve seu pedido de fruição da licença-prêmio indeferido ou sem resposta por parte da 
administração pública faz jus à conversão de tal licença em pecúnia, nos termos do art. 123, §4º, da Lei n. 68/92. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, PRELIMINAR REJEITADA. NO MERITO, 
RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. TUDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000638-45.2021.8.22.0015 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 23/02/2022 10:04:26
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: FREDY TORRICO ORELLANA JUNIOR
Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO VINICIUS DE MELO SERRATH - RO10631-A, AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO308-A, 
HERLIS ANDRADE SAIDE - RO10052-A, INGRID BRITO FREIRE - RO10363-A
Polo Passivo: CARLOS LOPES DE OLIVEIRA GONCALVES
RELATÓRIO
Dispensado nos termos da Lei nº 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que 
se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. 
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 
Para melhor elucidação dos pares, transcrevo parte que considero necessária para compreensão:
(...)
FUNDAMENTAÇÃO 
Passo ao julgamento antecipado do feito, seja porque as partes não postularam pela produção de outras provas, seja porque deve-se 
seguir o rito do microssistema dos Juizados Especiais, sendo inclusive vedada a juntada posterior de documento contemporâneo ao 
ajuizamento da demanda e que não foi juntado com a inicial, ainda que em caso de revelia, nos termos do Enunciado 8 do FOJUR.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas 
dever do magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim o permitir. 
Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ, 4a. 
Turma, RESp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 
Não há preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem, as partes são legítimas. O pedido é certo e determinado. Assim, 
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 
No mérito, os pedidos são improcedentes. 
Primeiramente, verifica-se que a ocorrência do acidente é fato incontroverso, já que devidamente comprovado com a cópia do boletim de 
ocorrência de acidente de trânsito (ID55567546) e Laudo Pericial (ID55567548), os quais não foram impugnados pelo requerido. 
No que diz respeito a culpa pelo acidente, em análise ao conjunto probatório constante dos autos, notadamente, do Laudo Pericial 
acostado ao ID55567548, confeccionado pela Polícia Técnico-Científica, resta inconteste que o sinistro ocorreu em virtude do desrespeito 
do réu quanto a ordem preferencial da via de tráfego. 
Do mencionado Laudo, verifica-se que “não foram encontradas marcas de frenagem consideráveis produzidas pelos veículos no local 
examinado, restando prejudicada a determinação matemática precisa das suas velocidades” (ID55567548 - Pág. 3). Ainda, concluiu que 
“o acidente de tráfego em questão teve como causa determinante a entrada, na via preferencial, executada pelo condutor do veículo 
CORSA, placa IKN-9889”. 
DOS DANOS MATERIAIS 
Cumpre salientar que os danos materiais são representados pela lesão a direitos patrimoniais, sejam eles efetivos ou potenciais. Ocorre 
que não podem ser presumidos, de maneira que melhor sorte não assiste ao autor, senão pela improcedência da pretensão. 
Nessa linha, a mera indicação de valores não se mostra suficiente para comprovar os supostos prejuízos sofridos, ainda mais diante da 
alegação de dano à motocicleta, da qual nem ao menos comprovou a propriedade. 
Os documentos que instruem a petição inicial se referem a meros orçamentos, sendo um de peças e outro de serviço. 
Sendo assim, não tendo o requerente se desincumbido do ônus que lhe competia, não se caracteriza o dever de indenizar. 
DOS DANOS MORAIS 
Por fim, de igual forma, o pedido não comporta acolhimento no tocante aos danos morais. De outro vértice, não se nega que a parte autora 
sofreu incômodo e desconforto ao ser envolvida em acidente de trânsito, sendo encaminhada a atendimento médico e sendo obrigada 
a tomar as providências necessárias para reaver suposto prejuízo de ordem material. Ocorre que estes aborrecimentos fazem parte do 
cotidiano e, por si só, não são suficientes para ensejar a reparação moral, que surge em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, 
causando constrangimento, humilhação, dor, desconforto capaz de abalar o íntimo do indivíduo. 
Nesse sentido, oportuno colacionar a jurisprudência existente, in verbis: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR NA VIA PREFERENCIAL. DESRESPEITO PELA 
CONDUTORA RÉ DO SINAL DE TRÂNSITO ?PARE?. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO 
CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO PROVIDO. 1. - Restou demonstrada a imprudência da condutora ré ao realizar 
manobra de conversão sem observância do sinal de trânsito ?pare?, em razão do deveria ter aguardado a passagem dos usuários da via 
que para isso tinham preferência, como era o caso do autor (CTB, art. 34). 2. - Comprovada a culpa da condutora ré ao, por negligência, 
realizar a conversão em referência, ficou caracterizado o nexo causal entre a conduta dela e a lesão causada ao autor, que, portanto, tem 
direito a indenização pelos danos materiais que suportou. 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a jurisprudência da 
Corte ?entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar 
em dano moral. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a 
ensejar reparação a título de dano moral? (AGRG no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15-09-
2015, DJe 13-10-2015). 4. - Logo, a situação ele vivenciada pelo autor não ultrapassou o mero dissabor, não restando configurado dano 
moral indenizável. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0026640-48.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. 
Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 23/03/2021; DJES 11/06/2021) (grifou-se) 
Frise-se que a contemplação do dano moral exige extrema cautela e a apuração criteriosa dos fatos.
Das provas constantes dos autos não ficou evidenciado abalo à honra, à moral, ou a direito da personalidade da parte autora. 
Em razão da fundamentação exposta, entendo que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. 
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Por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada neste 
julgamento (art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil). DISPOSITIVO Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, a fim 
de que surtam os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Por consequência, extinguo o processo com resolução do mérito, na forma do 
art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. 
(...)
Em respeito às razões recursais, acresço que o condutor do veículo somente é parte legítima para propor ação de reparação de danos 
materiais causados por acidente de trânsito ao automotor pertencente a outrem, se comprovar que suportou os prejuízos perante o 
proprietário. Danos comprovados apenas com orçamento sem nome do condutor, não demonstra qualquer prejuízo suportado.
No que tange aos danos morais, não verifico a ofensa grave à saúde do autor, posto que em decorrência do acidente sofreu apenas 
escoriações, não vindo a necessitar de internação hospitalar ou de intervenção cirúrgica decorrente de qualquer tipo de fratura, de forma 
que os fatos descritos não ensejam direito a indenização, porquanto não se vê tenha a parte requerente sido afetada em sua esfera 
jurídica de forma significativa.
Com estas considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 
Oportunamente, remetam-se à origem. 
É como voto.
EMENTA RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO CONDUTOR. DANO 
MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7003845-52.2021.8.22.0015 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/02/2022 06:07:55
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: JOALLYSON LUIZ FERNANDES CUNHA
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO CARLOS DE SOUSA - RO10287-A
Polo Passivo: ENERGISA S/A
Advogado do(a) RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora aduz que está sendo 
cobrada por suposta recuperação de consumo e que foi realizado o parcelamento do débito de forma unilateral. 
O Juiz sentenciante indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem a análise do mérito por entender que essa não foi instruída com os 
documentos devidos. 
Irresignado, o consumidor interpôs recurso inominado. 
É o breve relatório. 
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal. 
O consumidor juntou aos autos boletim de ocorrência, carta ao cliente, fatura de energia, documentos que comprovam que a concessionária 
procedeu com recuperação de consumo em sua uc.
Verifica-se que há, sim, documentos suficientes para comprovar a verossimilhança das alegações e que os demais documentos como o 
contrato poderão ser juntados inclusive pelo banco durante a instrução processual. 
O art. 330 do CPC prevê: 
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I – for inepta;
II – a parte for manifestamente ilegítima;
III – o autor carecer de interesse processual;
IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .
Nesse sentido, não houve razão para a extinção do feito e o indeferimento da inicial, uma vez que nenhuma das hipóteses do art. 330 se 
encontram presentes. 
Ante o exposto, Voto no sentindo de ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O SEU RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE A 
INICIAL SEJA RECEBIDA E O FEITO INSTRUÍDO. 
Isento do pagamento de custas e honorários. 
É como voto.
Oportunamente, remetam-se os autos à origem.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 330 DO CPC. NULIDADE DA 
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO À ORIGEM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, SENTENÇA ANULADA À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7002083-23.2020.8.22.0019 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 06/12/2021 11:02:19
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
Polo Passivo: ZENAIDE BOM BULIAN
Advogado do(a) AUTOR: DANILO WALLACE FERREIRA SOUSA - RO6995-A
RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco BMG S.A em face de sentença que anulou suposto contrato de 
empréstimo, condenou a restituir as parcelas no valor de R$ 1.124,40 (mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos), bem como 
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Irresignado o banco recorrente, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, que em 
sua base de dados não encontrou nenhum contrato realizado com o recorrido. Argumentou que o banco BMG S/A não faz parte do 
conglomerado do banco ITAU BMG CONSIGNADOS S/A. Concluindo pela ausência de falhas na prestação dos serviços, requereu a 
reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
Apesar de serem duas pessoas jurídicas distintas, tanto o Banco Itaú BMG Consignado S/A quanto o Banco BMG S/A pertencem ao 
mesmo grupo econômico e tendo em vista a teoria da aparência, havendo pessoas jurídicas compondo conglomerado econômico que dê 
a impressão, ao consumidor, de confusão entre as sociedades, deve-se reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira ante 
a validade da citação feita na sede da sociedade que compõe o grupo.
Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto. Conforme:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO 
ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO 
DE MULTA. 1. A Corte local aplicou a teoria da aparência, entendendo pela legitimidade da instituição financeira pertencente ao mesmo 
grupo econômico, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (grifou-se. AgRg no AREsp 141.432/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c.repetição de indébito, tutela antecipada e indenização 
por danos morais. Legitimidade passiva Reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco Itaú BMG Consignado, por 
integrar conglomerado econômico do qual faz parte o Banco BMG S/A. Aplicação da teoria da aparência [...]” (Apelação n. 1001501-
70.2016.8.26.0564, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2017, rel. Desembargadora SANDRA GALHARDO ESTEVES).
Assim, embora o banco recorrente argumente que não possui relação jurídica com o BANCO ITAÚ BMG S/A e que são pessoas jurídicas 
distintas, não é o que se extrai dos autos.
Lado outro, a parte recorrida juntou aos autos print de tela extraído do site do BANCO BMG S/A (www.bancobmg.com.br/site), sendo 
possível notar que, dentre outras opções (BMG Card, BMG Invest, etc.) há a opção pelo ITAÚ BMG CONSIGNADO, sendo possível 
afirmar que existe relação de parceria ou compartilhamento de contratos, informações, dados e clientes entre elas, característica inerente 
ao conglomerado econômico formado entre as instituições financeiras (BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ S/A). 
Ademais, em uma simples consulta as mídias sociais verifica-se que houve a fusão entre os grupos financeiros, sendo incontroverso que 
a instituição financeira Itaú Consignado S.A. faz parte da cadeia do grupo econômico do Banco BMG. 
Logo, não há que falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual afasto a preliminar. 
MÉRITO.
Quanto à declaração de inexistência do débito, importante destacar que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabe 
a teor do art. 373, inciso II, NCPC e isso porque não demonstrou a legitimidade do débito que pretende receber da parte recorrida.
No presente caso, a recorrente não juntou aos autos contrato, faturas que demonstrem eventual consumo no cartão de crédito consignado, 
ou mesmo, comprovante de transferência bancária do valor sacado/disponibilizado para o autor/requerido. Assim, verifica-se que houve 
a prática de fraude na contratação, situação configuradora de falha na prestação de serviços – art. 14, CDC –, justamente por não 
adotar a instituição recorrente meios eficazes de controle e prevenção de tais ocorrências, que, ao final, terminam por causar danos a 
consumidores.
Neste ponto, muito bem colocado pelo juízo a quo: 
“Na inicial a parte autora afirmou não ter contratado o cartão de crédito consignado, tão pouco autorizado qualquer averbação de 
percentual em sua folha de pagamento (RMC).
Considerando a inversão do ônus probante em seu favor, cabia ao banco requerido provar a legalidade dos descontos realizados na 
folha de pagamento da parte autora relativos a expressa concordância do consumidor quanto a contratação de Cartão de Crédito, na 
modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em seu favor e desconto mensal em sua remuneração, 
para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
Todavia, o banco requerido NÃO comprovou a contratação livre e inequívoca do cartão de crédito consignado pela parte autora, mediante 
a exibição de prova hábil para tanto, de modo a evidenciar a legitimidade e a regularidade dos descontos RMC que promoveu.
Como a parte requerente negou que tivesse realizado esse contrato na modalidade RMC com o Banco requerido, competia a este fazer 
provas de que o débito existia validamente.
Nesse sentido, assevera-se que as provas documentais apresentadas pelo requerido são insuficientes para atestar a contratação o cartão 
de crédito consignado, com autorização de averbação de percentual em sua folha de pagamento.
Assim, SEM a comprovação da contratação e da legítima utilização do cartão pela parte autora, não pode o réu realizar cobrança da 
reserva da margem consignada, tratando-se de prática abusiva da instituição bancária, vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Código de 
Defesa do Consumidor”
No tocante ao dano moral, é notório que o quantum da indenização não compensa os danos sofridos, pois estes são intangíveis, todavia, 
tem por finalidade aludida verba abrandar os sofrimentos causados.
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Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação 
e atendendo às peculiaridades do caso concreto, a exemplo da capacidade econômica do ofensor, a condição financeira do ofendido e 
a extensão do dano.
Com base nestes critérios, o dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é suficiente para amenizar o sofrimento da parte 
recorrida e representar uma penalidade com efeito pedagógico ao banco recorrente. 
Por tais considerações, voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.
Via de consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 
10 % (dez por cento) sobre o valor total da condenação, o que faço na forma do art. 55 da lei 9.099/95.
EMENTA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO 
ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTE STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANOS 
MATERIAIS DEVIDOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSENTE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7049667-43.2020.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/10/2021 14:12:08
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: RAIMUNDO LAUREANO DA SILVA NETO
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO LAUREANO DA SILVA NETO - RO10540-A
Polo Passivo: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059-A
RELATÓRIO 
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO 
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal. 
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se 
faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão.
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 
parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”. 
Para melhor compreensão dos pares, colaciono a sentença proferida pelo Juízo de origem: 
“(...) SENTENÇA
FATOS RELEVANTES: A parte requerente, Raimundo Laureano da Silva Neto, pleiteia indenização por danos morais contra Gol Linhas 
Aéreas S/A face atraso de 11 (onze) horas no voo de Fortaleza para Porto Velho, conexão na capital federal.
Na contestação, a empresa requerida afirma que o cancelamento ocorreu devido a problemas operacionais que atrasaram o vôo anterior 
da parte requerente, culminando na perda de conexão. No entanto, a parte requerente foi reacomodada no voo seguinte, com a devida 
assistência de traslado e hospedagem.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO: A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de relação de consumo.
Dos documentos restou caracterizado o atraso para a chegada do autor ao destino final. No entanto, a empresa possibilitou a reacomodação 
da parte autora em outro vôo, na forma prevista no art. 12, § 2º, I, da Resolução 400/ANAC, bem como prestou a devida assistência 
material.
É preciso ter presente que a ocorrência do dano moral decorra da ofensa significativa e sofrimentos que, embora causem certo desconforto 
às pessoas, não preenchem os pressupostos da responsabilidade civil, dada a sua insignificância jurídica.
Sobre o tema é a jurisprudência do STJ:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO 
DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO 
MORAL NÃO CONFIGURADO. EXSÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo 
em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada 
em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a 
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de 
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do 
recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque 
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, 
por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o 
caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, 
pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto 
é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas 
a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; 
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 
atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato 
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extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral 
indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que 
a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a 
quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado 
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Em que pese o narrado da inicial, o requerente não trouxe provas da perda de compromissos, de modo que não restou demonstrado o 
alegado prejuízo de ordem moral. Alegou que perdeu compromissos de trabalho em Porto Velho, mas nada provou acerca disso.
O simples atraso, por si só, não é capaz de servir de base à indenização por danos morais, conforme o julgado acima citado.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido inicial e, por consequencia, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito.
Sem custas e honorários.
Serve como mandado/intimação/comunicação, dispensando-se expedição de ofício ou outro ato ordinatório do juízo.
Porto Velho, 26 de julho de 2022.”
Assim, considerando os elementos fáticos e documentais, restou configurada o atraso no voo, no entanto, a empresa aérea prestou 
assistência material devida, conforme o próprio autor asseverou. Não obstante, tenha alegado perda de compromisso em razão do atraso, 
o requerente não trouxe provas que demonstrasse tal prejuízo. 
Ante o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela requerida, mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o valor da causa, nos termos 
da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA 
CONSUMIDOR. AVIAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. ACOMODAÇÃO. 
SENTENÇA MANTIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7069242-03.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 26/05/2022 13:27:27
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
Advogado do(a) RECORRENTE: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A
Polo Passivo: BRUNO HENRIQUE SILVA MONTEIRO
Advogado do(a) RECORRIDO: ELVIS DIAS PINTO - RO3447-A
RELATÓRIO Dispensado nos termos da Lei 9.099/95.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Da análise dos autos verifica-se que a empresa recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na exordial, pois, não 
juntou provas para comprovar a origem do débito discutido que deu ensejo a negativação, restringindo-se, tão somente, a sustentar a 
regularidade da cobrança do débito, os prints de tela do seu sistema sem a cópia de documento hábeis a comprovar a relação jurídica 
não tem o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral.
Sabe-se que a obrigação de provar a dívida, sua causa e origem, é de quem alega, porém, não se pode exigir do consumidor “prova de 
fato negativo”, também conhecida como “prova diabólica”. Daí a hipossuficiência que exige a inversão do ônus da prova ou, em outra 
vertente, a fiel comprovação da origem e licitude da dívida imputada, como causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito vindicado, 
nos moldes do art. 373, inc. II, do CPC.
Nesse contexto, indiscutível que houve falha na prestação do serviço, vez que o recorrente negativou o nome da parte autora por um 
débito que não foi comprovado nos autos a sua existência/origem.
A jurisprudência já está pacificada no sentido de que em caso de negativação indevida o dano é in re ipsa, isto é, prescinde de outra 
prova, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- “Nos casos de protesto 
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, 
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.” (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- A intervenção 
do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de 
questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor 
fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de 
teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor 
de indenização de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante ao autor, a título 
de danos morais. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus 
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (g.n. AgRg no AREsp 501.533/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 13/06/2014). 
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No que se refere ao quantum indenizatório, considerando que a indenização tem a finalidade de proporcionar à vítima satisfação na 
justa medida do abalo sofrido, devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição mas como um desestímulo à 
repetição do ilícito, tenho que o valor fixado na origem de R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser mantido, posto que está em consonância 
com julgados análogos deste Colegiado.
A propósito:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) de condenações 
em caso de negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito é justo, quando a negativação for originada por grandes litigantes 
(Bancos e empresas de telefonia).” (Recurso Inominado 7003775-67.2014.8.22.0601. Data do Julgamento: 03/11/2016. Relator: Jorge 
Luiz dos Santos Leal).
Por tais considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo inalterada a r. sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como o dano gerado ao consumidor, a fornecedora de bens ou serviços responde 
objetivamente pelos prejuízos extrapatrimoniais do ofendido.
A inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo sem a prova da legalidade do débito gera dano moral presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7002485-87.2022.8.22.0002 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 11:11:33
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: FRANCIELE SANTIAGO LIRA e outros
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO SERGIO DE LACERDA - RO7625-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Polo Passivo: BANCO BMG SA e outros
Advogado do(a) RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIO SERGIO DE LACERDA - RO7625-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos apresentados. E em virtude da matéria tratada, passo a análise 
conjunto de ambos.
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
Afasto a preliminar de incompetência arguida, uma vez que os elementos acostados aos autos são suficientes ao julgamento do feito, 
sendo dispensável a realização de qualquer perícia técnica. Ademais, a realização de perícia, por si só, não é suficiente para afastar a 
competência dos Juizados Especiais.
Além disso, o artigo 35 da Lei 9.099/95 concede às partes a possibilidade de fazer uso da perícia informal e de apresentar parecer 
técnico acerca do fato em questão, portanto, caso fosse interesse do Banco, poderia ter produzido tal prova, até porque é quem detém 
conhecimento técnico a respeito da matéria.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A alegação do banco requerido sobre a incidência da prescrição trienal com base no artigo 206 do CC não merece prosperar, visto que a 
relação entre as partes é de consumo. Assim, conforme art. 27 do CDC, o prazo prescricional se inicia a partir do conhecimento do dano 
e de sua autoria. Além disso o contrato discutido é de trato sucessivo, não tendo que se falar em prescrição.
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Em relação a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo banco requerido, não pode subsistir, porquanto o art. 5°, XXXV da 
Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito de ação, por conta do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não podendo 
ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, lesões ou ameaças a direito, não havendo que se falar em ausência de pretensão 
resistida.
Além disso, Humberto Theodoro Júnior leciona sobre o interesse processual, onde define que “o interesse de agir, que é instrumental e 
secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que 
há interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 
exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.” 
Rejeito, pois, as preliminares.
DO MÉRITO
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Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaques no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco requerido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
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Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR as preliminares arguidas e no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso inominado 
do banco requerido, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. E via de consequência, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora.
Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor da Lei nº 9.099/1995, ressalvada a justiça gratuita deferida.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Incompetência. Afastada. Prescrição. Inocorrência. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. 
Não comprovação. 
- Eventual necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência.
- O prazo prescricional de cinco anos se inicia apenas a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (Art. 27, CDC), além disso o 
contrato discutido é de trato sucessivo, não tendo que se falar em prescrição.
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, 
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUDO 
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000114-93.2022.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 09:13:27
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
Polo Passivo: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL
Advogado do(a) RECORRIDO: SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA AMARAL - RO6642-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar 
incorporada a rede de eletrificação rural ao patrimônio da ré, bem como condená-la à restituição dos valores investidos pela parte autora 
na construção da subestação.
Preliminarmente, a concessionária recorrente alega a incompetência do juízo e no mérito, aduz não ser cabível o ressarcimento na forma 
pleiteada pela parte autora. Pugnando assim, pela reforma da sentença.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço o recurso, porque presentes os requisitos legais de admissibilidade.
DA INCOMPETÊNCIA
Esta Turma entende que as ações de indenização por construção de rede elétrica rural não exigem a realização de perícia complexa, de 
certo que a alegação de incompetência deste Juizado para instrução e julgamento deste feito resta prejudicada.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida.
MÉRITO
Verifica-se no caso em tela que é devida a restituição de valores despendidos para a construção de rede de eletrificação rural pelo 
particular que adiantou e fez obra de responsabilidade da concessionária (art. 14, Lei 10.438/2002).
O art. 15, da Lei 10.848/2004 fixou o dever das concessionárias de energia elétrica de incorporarem as redes particulares.
A resolução nº 229 de 08/08/2006 da ANEEL estabeleceu as regras gerais para incorporação dessas redes particulares.
Esta E. Turma Recursal já firmou o entendimento de que em casos semelhantes as subestações particulares devem ser incorporadas e 
ressarcidas, conforme se verifica no seguinte julgado:
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO 
DE CONTRIBUIÇÃO OU CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. RESSARCIMENTO 
DE VALORES. Havendo demonstração da realização de gastos para eletrificação, incorporado ao patrimônio da concessionária, devem ser 
devidamente indenizados. (RI 1001791-07.2014.8.22.0002, Rel. Juiz José Jorge Ribeiro da Luz, julgado em 04/03/2015).
Da mesma forma decidiu o E. Tribunal de Justiça de Rondônia:
RECURSO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. REDE RURAL. INSTALAÇÃO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação de rede elétrica rural, de responsabilidade 
da concessionária pública, é devida a restituição dos valores pagos, notadamente se contempla os exatos termos do projeto autorizado 
pela prestadora de serviço público. Decaindo o autor de parte mínima de seus pedidos, responde a parte requerida pelas verbas de 
sucumbência. (TJ/RO – 2ª Câmara Cível, N. 00040380220108220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 17/10/2012).
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No caso dos autos, a parte autora fez prova de que realizou gastos para instalação da eletrificação rural particular (Termo de 
Responsabilidade Técnica – TRT; Termo de Compromisso de Manutenção das Instalações; Projeto Elétrico; Croquis; Carta Resposta de 
Análise de Projeto Elétrico; nota fiscal e recibo). 
Assim, esses documentos servem para provar a construção de subestação particular que deve ser ressarcida.
Com relação ao quantum indenizatório, tenho que deve ser arbitrado em consonância com o valor constante na nota fiscal e recibo, 
colacionadas pela parte autora.
Finalmente, importante constar que não há que se falar em depreciação no valor da rede elétrica porque o gasto feito pelo particular 
deveria ter sido efetuado pela requerida. Portanto, a requerida não está comprando a rede no estado atual, mas ressarcindo o gasto feito 
anteriormente.
Por tais considerações, VOTO no sentindo de REJEITAR a preliminar arguida e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, 
mantendo a sentença inalterada.
Condeno a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 
55, da lei nº 9.099/95.
Com o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso Inominado. Juizado Especial Cível. Incompetência. Afastada. Rede de Eletrificação Rural. Restituição de Valores. Comprovação 
do Desembolso. Sentença Mantida.
- Eventual necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência, conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça.
- É devida a restituição dos valores comprovadamente gastos com a construção de rede de eletrificação rural de responsabilidade de 
concessionária de serviço público.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, PRELIMINAR REJEITADA. NO MERITO, 
RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. TUDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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RELATÓRIO
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VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A relação existente entre as partes é de consumo, estando amparada pela Lei n° 8.078/90, que estabelece, dentre outras regras, a 
responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo o prestador de serviços 
se comprovar a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No caso dos autos, a parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo, afirma que desconhece a modalidade 
de Reserva de Margem Consignada – RMC. Assim, o ônus da prova, prima facie, incumbe a parte requerente. Todavia, é patente a 
transferência do encargo ao banco requerido quando este assevera existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
contra ele pleiteado, consoante regra do art. 373, II, do CPC.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial. Irresignada, a parte autora recorre sustentando a ilicitude da contratação e pugna pela 
devolução em dobro dos valores descontados pela instituição bancária, bem como dano moral.
As alegações trazidas pela parte autora (principalmente pelos documentos juntados), não intercorrem maiores incertezas quanto à 
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência da parte autora é técnica, 
competindo à parte ré trazer provas de suas objeções, uma vez que detém documentos e aparatos técnicos para tanto.
Destaca-se que, no caso em análise, sequer houve a juntada do contrato. Para sua validade, o contrato de empréstimo com reserva de 
margem consignada deve constar denominação expressa, com informações claras e suficientes das suas condições.
A contratação tem natureza de adesão, cuidando-se de típica venda casada que, quando recusada pelo consumidor, deve ser distratada. 
Forçoso reconhecer que a reserva de margem consignável inserida pela instituição financeira em folha de pagamento do aposentado/
pensionista/servidor caracteriza prática abusiva, pois retira verba alimentícia mesmo quando não há utilização do cartão em questão.
No caso, o banco requerido argumenta a regularidade de sua conduta. Já a parte autora confessa que efetuou de fato o empréstimo, 
contudo alega que não tinha conhecimento da modalidade optada, que é o RMC, pois os descontos realizados em seu benefício, não 
abatem o montante.
Impõe-se, assim, rescindir a contratação de cartão de crédito objeto desta ação, levantando-se a restrição de margem consignável da 
parte autora.
Deve subsistir a relação jurídica entre as partes, mas na modalidade de empréstimo consignado convencional, sendo que o cálculo 
deverá ser feito com base na quantia liberada ao consumidor, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não poderá ser considerado 
o valor acrescido de juros, e os valores já pagos deverão ser utilizados para amortização do saldo devedor.
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Quanto à repetição do indébito, o CDC em seu art. 42, parágrafo único, prescreve que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem 
direito à repetição, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de 
engano justificável”.
Por oportuno, destaco que, recentemente o C. STJ reafirmou seu posicionamento em decisão proferida pela Corte Especial no paradigma 
EAREsp 676.608/RS, firmando a seguinte tese:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que 
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.
Desse modo, evidenciado o erro injustificável do requerido, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados em 
excesso.
No caso dos autos, considerando que a parte autora relatou na inicial que concordou com a contratação do empréstimo na modalidade 
consignada com desconto diretamente em seu benefício previdenciário, após efetivação da conversão do empréstimo, deve ser realizado 
levantamento de todos os descontos já realizados, observando-se o limite do crédito disponibilizado, acrescido dos encargos contratuais 
especificados, cabendo ao banco restituir em dobro apenas a quantia excedente, a ser apurada.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a situação comprovada no feito, consistente em privar o consumidor de fruir do 
todo de seu provento, por conta da reserva de margem em favor da instituição requerida, mostra-se apta a causar lesão ao consumidor, 
decorrente da prática abusiva, que o coloca em posição desfavorável, deixando-o com sentimento de desrespeito, impotência e indignação.
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONDICIONADO A CARTÃO 
DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VENDA CASADA. ARTIGO 39, I, CDC. DESCONTO EM FOLHA. DANO 
MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA. Demonstrada conduta abusiva da instituição financeira, resta caracterizado a obrigação de indenizar o 
dano moral decorrente. O valor do dano moral deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (RECURSO 
INOMINADO CÍVEL 7000451-41.2019.822.0004, Rel. Juiz José Torres Ferreira, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Turma 
Recursal - Porto Velho, julgado em 23/06/2020.)
Constatado a ocorrência de dano moral, passa-se à fixação da indenização, que deve corresponder à importância satisfatória para que a 
vítima retome o estado de normalidade do qual foi retirada com o dano, aliviando a dor suportada, e também para servir como desestímulo 
a repetição de novas situações, na forma prevista no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, manifesto o dever de indenizar os danos morais, resta fixá-los. Inexistem parâmetros legais para o arbitramento do valor da 
reparação do dano moral. Por isso, deve o magistrado coibir abusos, visando impedir o locupletamento às custas alheias. Por outro lado, 
a indenização deve ser de um montante tal que coíba a requerida de praticar atos semelhantes no futuro, devendo também ter natureza 
punitiva e não somente reparatória.
Dessa forma, o montante dos danos morais, levando-se em consideração o atual entendimento deste Colegiado, deve ser fixado no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em 
face dos valores discutidos nos autos.
Imperioso destacar que, embora o acordão imponha obrigação de pagar ilíquida, está determinando os parâmetros a serem analisados 
na fase de cumprimento de sentença, atendendo, assim, o disposto no artigo 38, da Lei n. 9.099/95.
Tal premissa encontra reforço dialético no Enunciado 32 do FONAJEF que assim dispõe:
“Enunciado nº 32: A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.”.
Igualmente, o entendimento assentado pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência:
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. RENDA MENSAL INICIAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. 
SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO §5º, DO ART. 29 DA LEI Nº 8.213/91. INAPLICABILIDADE DO § 7º DO ART. 
36 DO DECRETO Nº 3.048/99. 1. O absolutismo da impossibilidade de se proferir sentença ilíquida no âmbito dos Juizados e, assim 
verificar se há ou não proveito econômico à parte ainda na fase de conhecimento deve ser visto com reservas. Isso porque, muito embora 
seja possível ao juiz, por sua própria determinação, dirigir verdadeiro procedimento liquidatório, este pode tornar-se inviável em vista da 
quantidade expressiva de processos que versam sobre uma determinada matéria, como a que se discute nestes autos. Assim, frente 
às facilidades ou dificuldades da liquidação, o juiz deve optar por um caminho ou outro, proferindo a sentença ilíquida, sempre que mais 
útil entendê-la, como melhor forma de aplicação da justiça e prestando vênia ao princípio da economia processual, sendo imposto ao 
sentenciante, tão-somente, a fixação dos parâmetros que possibilitem a liquidação posterior do julgado, quando de sua execução. A 
propósito, o Enunciado n.º 32 do FONAJEF: A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo 
único, da Lei nº 9.099/95. 2. O art. 29, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, dispõe que “se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido 
benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício 
que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo 
ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo”. 3. A norma contida no artigo 29, em seu § 5º, é de clara exegese, e não deixa margem 
à interpretação divergente, bastando para o enquadramento da situação em seus termos a análise sobre ter sido ou não recebido o 
benefício por incapacidade em período integrante daquele denominado período básico de cálculo, este, por sua vez, descrito no inciso 
II do referido artigo. 4. O art. 36, § 7º, do Decreto n.º 3.048/99, é “dispositivo que se afasta da intenção do legislador quanto à forma de 
cálculo da renda mensal da aposentadoria por invalidez, prestigiada no § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/91, constituindo afronta ao princípio 
da hierarquia das leis”. (PU n.º 2007.51.51.002296-4. Relator: Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho. J: 21/11/2009). 5. 
Diante do confronto da lei e do decreto, que dispõem de maneira diversa sobre o mesmo assunto, cabe ao intérprete afastar a aplicação 
deste em benefício daquela. Nesse contexto, o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, em sendo precedida de 
auxílio-doença, deve ter como parâmetro a regra insculpida no artigo 29, § 5º da Lei n.º 8.213/1991, e não o que prevê o artigo 36, § 7º, 
do Decreto n.º 3.048/1999. 6. Incidente conhecido e improvido. ( 200651680044516, JUIZ FEDERAL OTAVIO HENRIQUE MARTINS 
PORT, DJ 17/12/2009.)
Portanto, ficam estabelecidos os parâmetros a serem analisados na fase de cumprimento de sentença, afastando qualquer arguição de 
nulidade por inexistência de liquidação da presente decisão.
Por tais considerações, VOTO no sentindo de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado para:
a) DECLARAR a nulidade do termo de adesão na modalidade de cartão de crédito consignado – RMC;
b) DETERMINAR que o banco requerido proceda à conversão do contrato em empréstimo consignado convencional, com descontos 
diretamente na folha de proventos da parte autora, devendo ser aplicados os juros e demais encargos praticados na linha de crédito 
adequada a sua carteira de produtos disponíveis aos pensionistas do INSS;
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c) CONDENAR a Instituição financeira a devolver em dobro a parte autora os valores descontados a maior, após a conversão do contrato 
e compensação de valores já descontados, cuja apuração deverá ocorrer por simples cálculo na fase de cumprimento de sentença; e
d) CONDENAR a instituição financeira a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente 
de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desde a data da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), 
com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Isento de custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Oportunamente, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso Inominado. Consumidor. Contrato de empréstimo via cartão de crédito. Reserva de margem consignável. Desconto indevido. 
Conversão em empréstimo consignado convencional. Devolução da diferença dos valores pagos a maior. Danos morais configurados. 
Quantum indenizatório. Proporcionalidade e razoabilidade.
1 – Configurada a prática abusiva pela instituição financeira, diante de típica venda casada, o empréstimo deve subsistir na modalidade 
de consignado convencional, rescindindo-se a contratação do cartão de crédito.
2 – Cabível a devolução em dobro dos valores descontados a maior após a conversão do contrato, em razão dos descontos indevidos no 
benefício do autor com a utilização de cartão de crédito não desejado.
3 - A indenização a título de dano moral deve obedecer a proporcionalidade e a razoabilidade ao caso concreto apresentado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
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No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco requerido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005538-53.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/07/2022 11:39:07
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: GILSON VIEIRA LIMA
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
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Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7045140-14.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 19/06/2022 21:59:50
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: AUGUSTO CEZAR DE ALMEIDA BATISTA
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
Advogados do(a) RECORRIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA 
- MG108112-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da Lei nº 9.099/95.
VOTO
Em análise dos pressupostos recursais, verifica-se que a parte recorrente não juntou documentos necessários a comprovação de 
hipossuficiência, sendo oportunizado o prazo de 48 horas para juntada ou recolhimento do preparo recursal, contudo, quedou-se inerte, 
motivando a declaração de deserção do recurso inominado e seu não conhecimento.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM PEDIDO DE GRATUIDADE E SEM 
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48H PARA RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS OU SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO 
(autos de nº 1009713-82.2013.8.22.0601 Origem: 10097138220138220601 Porto Velho - Juizados Especiais/RO (3ª Vara do Juizado 
Especial Cível) Recorrente: Delma Remijo Recorrido: Eletrobras Distribuição Rondônia (Centrais Elétricas de Rondônia). Relator: Juíza 
Euma Mendonça Tourinho, data do julgamento: 25.06.2015).
Em face do exposto, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso inominado, em razão da deserção.
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa, de acordo com Enunciado 122 do FONAJE.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso Inominado. Hipossuficiência. Ausência de comprovação. Preparo recursal. Inexistência de recolhimento. Prazo peremptório. 
Recurso deserto.
Não comprovada a hipossuficiência, nem recolhido o preparo recursal no prazo peremptório de 48 horas, impõe-se a declaração de 
deserção do recurso inominado e o seu não conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO NAO CONHECIDO A UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7051870-41.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 15:19:35
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
Polo Passivo: CARLOS ALBERTO BASSANIN e outros
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS - RO6768-A
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS - RO6768-A
RELATÓRIO Dispensado nos termos da Lei 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais.
Da preliminar de ilegitimidade ativa
As questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício, não estando sujeita à 
preclusão.
É incontroverso nos autos que a Unidade Consumidora está no nome de Carlos Alberto Bassanin.
A legitimidade para causa refere-se à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, portanto, exige-se a existência 
de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação.
Sabe-se que a relação jurídica entre a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica e o titular da unidade 
consumidora é propter personam, ou seja, é entre a empresa e o cliente que contratou os serviços.
O artigo 18 do CPC/ 2015, aduz o seguinte: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 
ordenamento jurídico.
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A autora Eliúde da Silva Bassanin apesar de residir no imóvel, não mantém relação contratual com a concessionária, portanto carece de 
legitimidade ativa para propor ação requerendo os danos morais supostamente sofridos que decorrem da falha na prestação de serviços 
da requerida.
Embora alegue que também experimentou os danos pela interrupção de energia, tenho que as pessoas que não mantém contrato 
direto com a Requerida são ilegítimas para figurarem no polo ativo da lide, mormente quando o titular do contrato já ingressou com ação 
pleiteando direito indenizatório. O fato de compartilhar o serviço com os demais residentes do imóvel gera a premissa de que possível 
indenização também deve ser compartilhada pelo grupo.
Superada esta questão passo a análise do mérito.
Na hipótese dos autos, a apuração da responsabilidade se relaciona com a atividade desenvolvida por pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviço público em se constatando os seus requisitos, é de aplicação da responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da 
Constituição Federal).
Como cediço, a responsabilidade objetiva, norteada pela teoria do risco administrativo, dispensa a prova de culpa da Administração. 
Assim, se comprovada a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade administrativa, certa será a obrigação de 
indenizar.
Na petição inicial, a parte informa que ficou sem energia elétrica em sua residência por mais de 45 horas, sendo que a parte recorrida/
requerida nada fez para amenizar os prejuízos sofridos pela parte recorrida.
Assim, acolho como verossímil a alegação da parte recorrida, até porque a própria empresa ré/recorrente confessa que ocorreu a 
interrupção do serviço, o que atingiu toda a comunidade de Candeias do Jamari/Triunfo.
Portanto, no caso há dano moral reparável, tendo em vista que o fornecedor do serviço responde de forma objetiva, independentemente 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
Registro que esta Turma Recursal já julgou casos análogos a este, conforme ementa a seguir:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO 
DE ITAPUÃ DO OESTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
PROVIDO (RECURSO INOMINADO, Processo nº 7022144-95.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 21/07/2017). (Grifei).
O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial. A parte autora permaneceu várias horas sem poder usufruir deste 
serviço, por culpa exclusiva da Ré, que implantou sistema insatisfatório às necessidades da população da localidade de Triunfo onde 
reside a parte autora.
Portanto, é latente nos autos, o total descaso e evidente a caracterização da falha na prestação dos serviços por parte da concessionária, 
gerando assim o dano moral indenizável.
Ressalta-se que ficar impossibilitado de usufruir de um serviço básico essencial, como a luz elétrica, já é por demais complicado, quem 
dirá ficar mais de 2 dias sem o serviço, é no mínimo ultrajante, situação que ultrapassa todos os limites da razoabilidade. Este fato, por si 
só, é capaz de comprovar o dano moral suscitado na exordial.
Quanto ao valor arbitrado, é cediço que o quantum indenizatório deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que 
não seja muito alto a ponto de implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo, sob pena de não produzir no 
ofensor a sensação de punição, constrangendo-o a se abster de praticar atos similares. Para tanto, devem ser consideradas as condições 
econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao ofendido.
Diante disso, o valor fixado pelo juiz sentenciante de R$ 5.000,00, deve ser mantido por estar em consonância com os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, VOTO no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa de Eliúde da Silva Bassanin, por conseguinte afastando a condenação 
da requerida ao pagamento dos danos morais contra esta parte, e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se 
inalterado os demais termos da sentença.
Isento de custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Oportunamente, remeta-se o feito à origem.
É como voto.
EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA POR VÁRIAS HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
A parte que não mantém contrato direto com a requerida é ilegítima para figurar no polo ativo da lide, mormente quando o titular do 
contrato já ingressou com ação pleiteando direito indenizatório.
É devida indenização por dano moral decorrente de falha no fornecimento de energia elétrica que priva o consumidor por várias horas de 
utilizar serviço essencial.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como o dano gerado ao consumidor, a fornecedora de bens ou serviços responde 
objetivamente pelos prejuízos extrapatrimoniais do ofendido.
A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade e 
proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
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Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Turma Recursal
Pauta de Julgamento Virtual e Telepresencial
Sessão 125/2022

1. O Presidente da Turma Recursal do Estado de Rondônia, Juiz Arlen José Silva de Souza, torna público a pauta dos processos que 
serão apreciados em sessão plenária híbrida, virtual e telepresencial, a ser realizada entre as 8:30 horas do dia 21 de setembro de 2022 
e as 23h59min do dia 23 de setembro de 2022.

2. A sessão será aberta dia 21/09/2022 às 08:30 horas de forma telepresencial, apenas para julgamento dos processos em que houver 
inscrição para realização de sustentação oral, ficando os demais processos para julgamento na sessão virtual.

3. ATENÇÃO. O advogado que desejar promover sustentação oral por videoconferência, deverá realizar inscrição através do e-mail 
turmarecursalsessoes@tjro.jus.br, informando todos os dados do processo e o advogado que realizará a sustentação oral no PRAZO DE 
48 HORAS APÓS A PUBLICAÇÃO DESTA PAUTA no Diário da Justiça (Parágrafo único do Art. 2º da Resolução 018/2018 – PR), sendo 
os autos destacados para a abertura da sessão conforme o item 2 desta pauta.

3.1. Outro meio e e-mail diverso do item 3, não será conhecido para efeito de inscrição.

4. Ao teor do que dispõe o art. 2º da Resolução 031/2018-PR deste tribunal, fica estabelecida a plataforma Google Meet, para realização 
da sessão de julgamento, acesso, assistência e eventuais participações para sustentações orais por videoconferência.

5. Aos advogados e demais interessados que desejarem acompanhar o julgamento dos processos, será disponibilizado, momentos antes 
da sessão, link de acesso, no site desta Corte (https://www.tjro.jus.br).

01 - 7000049-83.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTES: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
RECORRIDO: WESLEI RODRIGUES DA SILVA, CPF nº 83925813268
ADVOGADOS DO RECORRIDO: JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES, OAB nº RO9480A, FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº 
RO5035A
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 26/07/2022 14:07 

02 - 7014796-50.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: ANA PAULA MARTINS SIQUEIRA, CPF nº 01249284201
ADVOGADO DO RECORRENTE: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID, OAB nº RO10375A
RECORRIDOS: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 08/11/2021 21:12

03 - 7041740-89.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: RENE CUNHA, CPF nº 34093516200
ADVOGADO DO RECORRENTE: JOAO LUIS SISMEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB nº RO5379A
RECORRIDOS: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 20/05/2022 09:38

04 - 7004779-43.2021.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: TAMIRES CARVALHO DA SILVA, CPF nº 00088713296 ADVOGADOS DO RECORRENTE: FILIPH MENEZES DA 
SILVA, OAB nº RO5035A, JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES, OAB nº RO9480A

mailto:turmarecursalsessoes@tjro.jus.br
https://www.tjro.jus.br 


350DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

RECORRIDOS: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA 
DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 25/04/2022 08:03

05 - 7032302-39.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Direito de Imagem
AUTOR: ANTONIO MARCUS GOMES DE ARAUJO, CPF nº 85847224249 ADVOGADOS DO AUTOR: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS 
SANTOS BARROS, OAB nº RO6156, EZIO PIRES DOS SANTOS, OAB nº RO5870A
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DO AUTOR: ANDERSON FELIPE REUSING 
BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 11/02/2022 15:14

06 - 7048867-78.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: SIVALDO PIRES, CPF nº 23791802291 ADVOGADOS DO RECORRENTE: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, 
OAB nº RO9233A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, OAB nº RO9230A, TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287A
RECORRIDOS: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA 
DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 22/08/2022 15:46

07 - 7064485-63.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Intimação / Notificação
RECORRENTE: DAIANA FERREIRA, CPF nº 02488714399
ADVOGADO DO RECORRENTE: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO3099A
RECORRIDOS: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 25/04/2022 16:27 

08 - 7045474-48.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
RECORRENTES: CLICIO SOARES REIS, CPF nº 63188597215, HELANY CAROLINE NERY XIMENES, CPF nº 02030565237
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061A, CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº 
RO10065A
RECORRIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DO RECORRIDO: ANDERSON FELIPE 
REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 05/05/2022 16:13 

09 - 7024497-69.2020.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Recorrida: ALCINEIDE FARIAS DE JESUS, CPF nº 37188151253
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MARIA LUIZA DE JESUS FEITOSA, OAB nº RO8990A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 

10 - 7000097-05.2022.8.22.0006 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDO: FRANCISCO JOSE BESERRA, CPF nº 71114459968 ADVOGADOS DO RECORRIDO: RENAN GONCALVES DE 
SOUSA, OAB nº RO10297A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO8746A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 

11 - 7000119-54.2022.8.22.0009 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
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RECORRENTES: AMANDA SANTANA AUS, CPF nº 99964112220, TELEMACO CERIOLLI JUNIOR, CPF nº 76708110210 ADVOGADO 
DOS RECORRENTES: RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO, OAB nº RO6269A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 

12 - 7000901-85.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por dano moral , Cancelamento de vôo 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ nº 09296295007687, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, ROBERTO DIAS 
VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264A 
RECORRIDO: ELISANGELA SILVA DE MOURA , CPF nº 697.484.202-30 ADVOGADO DO RECORRIDO: 697.484.202-30 , OAB nº RO 6.700
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

13 - 7005182-12.2021.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: NATHALIA DE ARAUJO SERRA, CPF nº 00495666289 ADVOGADO DO RECORRENTE: JESSICA KAROLAYNE 
SOUZA BORGES, OAB nº RO9480A 
RECORRIDOS: TAM LINHAS AEREAS S/A., LATAM AIRLINES GROUP S/A ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FABIO RIVELLI, OAB 
nº AC6640, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

14 - 7005365-55.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Cancelamento de vôo 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ nº 09296295007687, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, ROBERTO DIAS 
VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264A 
RECORRIDO: SUELTON RAFAEL DE MELO VILELA, CPF nº 07192990477 ADVOGADO DO RECORRIDO: RAYANE CASSIA FRAGA 
DO NASCIMENTO, OAB nº RO9355A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

15 - 7019062-46.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDO: MARIA ARLENE AMARAL DA ROCHA, CPF nº 28380290372 ADVOGADO DO RECORRIDO: CAROLINE DA ROCHA 
VASCONCELOS, OAB nº PB23704A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

16 - 7074489-62.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A 
RECORRIDO: ANTONIO NICARETTA, CPF nº 19205538272 ADVOGADOS DO RECORRIDO: GABRIEL MACEDO NICARETTA, OAB 
nº RO11578A, IGOR AZEVEDO REIS, OAB nº RO9275A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 

17 - 7000790-04.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDO: RAFAELLA ROCHA SILVA, CPF nº 00639775241 ADVOGADO DO RECORRIDO: JOSEFA JANE WANDERLEY ROCHA 
SILVA, OAB nº RO3799A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 

18 - 7003595-49.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: ALEX GEOVANE LEITE, CPF nº 62065041234 ADVOGADOS DO RECORRENTE: PAMELA EVANGELISTA DE 
ALMEIDA, OAB nº RO7354A, RUBIA GOMES CACIQUE, OAB nº RO5810A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
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19 - 7073675-50.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A 
RECORRIDO: SAMILLY OLIVEIRA DE SOUZA MANASFI, CPF nº 01497372208 ADVOGADO DO RECORRIDO: ALLAN OLIVEIRA 
SANTOS, OAB nº RO10315A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

20 - 7012747-24.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: ANA CRISTINA MENDES MARTINS DOS SANTOS, CPF nº 64262456234 ADVOGADO DO RECORRENTE: NINA 
GABRIELA TAVARES TESTONI, OAB nº RO7507A 
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCIANA GOULART 
PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 

21 - 7063634-24.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DO RECORRENTE: ROBERTO DIAS 
VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A 
RECORRIDOS: ANNELISE AMARO VERAS, CPF nº 02664986201, MARIA NIEVE AMARO DA SILVA VERAS, CPF nº 24250643204 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: MONICA JAPPE GOLLER KUHN, OAB nº RO8828A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 

22 - 7001921-79.2021.8.22.0023 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: ROSILENE REGINA MACHADO, CPF nº 58951067220 ADVOGADO DO RECORRENTE: OZANA SOTELLE DE 
SOUZA, OAB nº RO6885 
RECORRIDOS: TAM LINHAS AEREAS S/A., GOL LINHAS AÉREAS, LATAM AIRLINES GROUP S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG 
LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, 
OAB nº RO10059S, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A, GOL LINHAS AÉREAS SA, PROCURADORIA LATAM AIRLINES 
GROUP S/A, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 

23 - 7000200-15.2022.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: KELE CRISTINA JARDIM CASTRO, CPF nº 68843577204 ADVOGADO DO RECORRENTE: NAIANY CRISTINA LIMA, 
OAB nº RO7048A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 

24 - 7000885-25.2022.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
RECORRENTE: MARIA APOLONIA DA CARVALHO, CPF nº 61718831234 ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANA NOGAROL 
PAGOTTO, OAB nº RO4198A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 
nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS 
SANTOS TEIXEIRA, OAB nº SP426363A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

25 - 7001367-73.2022.8.22.0003 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
RECORRENTE: KELLY BRUNA MAROTO TERRA, CPF nº 06018451298 ADVOGADO DO RECORRENTE: JHONATAS EMMANUEL 
PINI, OAB nº RO4265A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ nº 09296295007687, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 
nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS 
SANTOS TEIXEIRA, OAB nº SP426363A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
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26 - 7023524-80.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo 
RECORRENTE: TAINA AMORIM LIMA, CPF nº 94433186287 ADVOGADOS DO RECORRENTE: LETICIA OLIVEIRA FLORENCIO, OAB 
nº RO11770, MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA, OAB nº RO2549A, GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE, OAB nº RO2641A, 
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES, OAB nº RO1692A 
RECORRIDOS: DECOLAR. COM LTDA., CNPJ nº 03563689000231, AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, CNPJ nº 
02204537000107, DECOLAR. COM LTDA., CNPJ nº 03563689000231 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FRANCISCO ANTONIO 
FRAGATA JUNIOR, OAB nº AM663, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 

27 - 7000709-46.2022.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
RECORRENTE: EDUARDO ARAUJO CORDEIRO SILVA, CPF nº 02257964144 ADVOGADO DO RECORRENTE: ULYSSES SBSCZK 
AZIS PEREIRA, OAB nº RO6055A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

28 - 7001422-21.2022.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
RECORRENTE: ANDRESSA CRISTINA NUNES DA ROCHA, CPF nº 59057416204 ADVOGADOS DO RECORRENTE: ULYSSES 
SBSCZK AZIS PEREIRA, OAB nº RO6055A, ALLINE GUEDES PIMENTEL, OAB nº RO7016A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 
nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS 
SANTOS TEIXEIRA, OAB nº SP426363A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

29 - 7001163-26.2022.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
RECORRENTE: ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, CPF nº 76681513204 ADVOGADO DO RECORRENTE: ULYSSES SBSCZK AZIS 
PEREIRA, OAB nº RO6055A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 
nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS 
SANTOS TEIXEIRA, OAB nº SP426363A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 

30 - 7000637-59.2022.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: LUCIANA SCHOENBERGER, CPF nº 04378372975 ADVOGADO DO RECORRENTE: ULYSSES SBSCZK AZIS 
PEREIRA, OAB nº RO6055A 
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DO RECORRIDO: LUCIANA GOULART 
PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB nº SP426363A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 

31 - 7058130-37.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Acidente de Trânsito
RECORRENTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: RENATO CHAGAS 
CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: DIUANE JANINE DE JESUS SILVA, CPF nº 01322743290 ADVOGADOS DO RECORRIDO: EDSON DE OLIVEIRA 
CAVALCANTE, OAB nº AC1510, DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE, OAB nº RO4120A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 26/08/2022 15:53

32 - 7003619-47.2021.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Material
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: MARCOS FERREIRA SOARES, CPF nº 88963942287 ADVOGADO DO RECORRIDO: ALESSANDRO DE JESUS 
PERASSI PERES, OAB nº RO2383
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/08/2022 05:42
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33 - 7002069-90.2021.8.22.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: PAULO DE OLIVEIRA, CPF nº 41937945200 ADVOGADO DO RECORRIDO: ADRIANA JANES DA SILVA, OAB nº 
RO3166A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 26/08/2022 09:44

34 - 7003088-63.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: PEDRO LUIS MACHADO BARBOSA, CPF nº 01284560279 ADVOGADOS DO RECORRENTE: SILVIO ALVES 
FONSECA NETO, OAB nº RO8984A, JOAO GABRIEL BURATTI DE OLIVEIRA, OAB nº RO12073A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/08/2022 10:52

35 - 7000530-24.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
RECORRENTE: ANA MARIA SOUSA CARVALHO SILVA, CPF nº 73005010287 ADVOGADO DO RECORRENTE: AGAILSON DA 
CRUZ SILVA, OAB nº RO11902A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 29/08/2022 13:41

36 - 7004100-15.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral
AUTOR: ERICA APOSTOLO DE JESUS MIRANDA, CPF nº 93226802291 ADVOGADO DO AUTOR: GINARA ROSA FLORINTINO, OAB 
nº RO7153A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/08/2022 10:37

37 - 7008683-77.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
Polo Ativo: RECORRENTE: JONIR XAVIER PEREZ, CPF nº 07981848253 ADVOGADO DO RECORRENTE: LEVI GUSTAVO ALVES 
DE FREITAS, OAB nº RO4634A
Polo Passivo: REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

38 - 7027844-76.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
AUTORES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
AUTOR: ANA CRISTINA GOMES, CPF nº 24227641268 ADVOGADOS DO AUTOR: GLEICIANA DE SOUZA CRUZ, OAB nº RO10867, 
JESSICA SILVA DE SOUSA, OAB nº RO10303
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 16/12/2021 16:23

39 - 7006226-72.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Incorporação Imobiliária, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
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Polo Ativo: AUTOR: EDSON LUIZ CERQUEIRA, CPF nº 40943666287 ADVOGADO DO AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, 
OAB nº RO4634A
Polo Passivo: AUTORES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

40 - 7071719-96.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: RODRIGO ALVES RODRIGUES, CPF nº 53193806234 ADVOGADO DO RECORRIDO: WALMIR BENARROSH VIEIRA, 
OAB nº RO1500A
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 24/08/2022 03:05

41 - 7001332-59.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: SEBASTIAO GOULART DE SOUZA, CPF nº 24389862634 ADVOGADO DO RECORRIDO: JOSE MARTINELLI, OAB nº 
RS29499
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 25/08/2022 19:38

42 - 7000155-08.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: EDSON LUIZ BATISTA, CPF nº 23798408220 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA, 
OAB nº RO3982A, EDNA FERREIRA DE PASMO, OAB nº RO8269A
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 26/08/2022 14:50

43 - 7059994-13.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA, CPF nº 61685267220 ADVOGADO DO RECORRIDO: MARIA NAZARETE PEREIRA 
DA SILVA, OAB nº RO1073A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/04/2022 11:05

44 - 7001731-33.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
RECORRENTE: MARISA APARECIDA AMORIM DE SOUZA, CPF nº 35034882272 ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN 
MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/08/2022 14:03

45 - 7043301-51.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES NUNES, CPF nº 75690748234 ADVOGADO DO RECORRENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO, 
OAB nº RO7957A
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RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/08/2022 11:35

46 - 7077004-70.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
RECORRENTE: REJANE MARQUES SOARES BELO, CPF nº 75592290268 ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO 
PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 23/08/2022 06:30

47 - 7014131-02.2019.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material
RECORRENTE: RAUL TEIXEIRA DA SILVA, CPF nº 15308154600 ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO GONCALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO5471A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA S/A, CNPJ nº 00864214000106, ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB 
nº MS5871A, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 18/03/2020 15:50

48 - 7013645-49.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Cláusulas Abusivas
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: ANSELMO SOUZA DA SILVEIRA, CPF nº 10699015200 ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCIO FELIPE NASCIMENTO 
DA SILVA, OAB nº RO8992A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/04/2022 21:23

49 - 7078401-67.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: JESUS SABERA, CPF nº 66795494268 ADVOGADOS DO RECORRENTE: RAIMUNDO FACANHA FERREIRA, OAB 
nº RO1806, LIDUINA MENDES VIEIRA, OAB nº RO4298A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/08/2022 18:07

50 - 7016692-28.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
RECORRENTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: RENATO CHAGAS 
CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDOS: FRANCO DANIS DA SILVA MARQUES, CPF nº 65060601234, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LEDAIANA SANA DE FREITAS, OAB nº RO10368A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 24/08/2022 13:54

51 - 7014463-80.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: JACQUELINE XAVIER PANARO LOPES, CPF nº 77184815220 ADVOGADO DO RECORRIDO: JEAN DE JESUS SILVA, 
OAB nº RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/08/2022 12:01 
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52 - 7014491-48.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Compra e Venda
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: TEREZINHA APARECIDA GONCALVES, CPF nº 62311468200 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIOLA BRIZON 
ZUMACH, OAB nº RO7030A, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/07/2022 12:30 

53 - 7014129-46.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS CORREIA LEITE, CPF nº 40848051220 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIOLA BRIZON 
ZUMACH, OAB nº RO7030A, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/07/2022 12:28 

54 - 7000506-75.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: TATIANE AVANCINI PERSCH, CPF nº 00717255204 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIOLA BRIZON ZUMACH, 
OAB nº RO7030A, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/07/2022 12:13 

55 - 7000892-08.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Restabelecimento
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: RONALDO GOMES DOS SANTOS, CPF nº 48568112234 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIOLA BRIZON ZUMACH, 
OAB nº RO7030A, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/07/2022 12:12 

56 - 7014305-25.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: JANAINE ALVES DA LUZ, CPF nº 93667639287 ADVOGADO DO RECORRIDO: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº 
RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/07/2022 09:22 

57 - 7014442-07.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: MOISES PEREIRA DA SILVA, CPF nº 42066794287 ADVOGADO DO RECORRIDO: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº 
RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/07/2022 09:08 

58 - 7000495-46.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: AGEU DE OLIVEIRA SOUZA, CPF nº 01771095210 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIOLA BRIZON ZUMACH, OAB 
nº RO7030A, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/07/2022 12:09 
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59 - 7000844-49.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDO: AYLTON DEO DE FREITAS FILHO, CPF nº 25248391253 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIOLA BRIZON ZUMACH, 
OAB nº RO7030A, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/08/2022 11:48 

60 - 7013150-84.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACOAL, BENIVAL SOARES, CPF nº 76086658153, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS 
RECORRENTES: FABIOLA BRIZON ZUMACH, OAB nº RO7030A, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A, PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RECORRIDOS: BENIVAL SOARES, CPF nº 76086658153, MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: FABIOLA BRIZON ZUMACH, OAB nº RO7030A, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A, PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/07/2022 13:54

61 - 7028008-41.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTE: OSMILTON PINTO DE MESQUITA, CPF nº 10662901215 ADVOGADO DO RECORRENTE: GUSTAVO ADOLFO 
ANEZ MENACHO, OAB nº RO4296A
RECORRIDOS: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO, AGENCIA DE DEFESA SANITARIA 
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 18/02/2022 07:53 

62 - 7023901-17.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO, AGENCIA DE DEFESA SANITARIA 
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO: WILIAN DE MATOS, CPF nº 75426676291 ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDERSON MARCIO BARBOSA, OAB nº 
RO10680A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/06/2022 09:03 

63 - 7056251-92.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA, AGENCIA DE DEFESA SANITARIA 
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO, AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO ADVOGADOS DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE AGUIAR, CPF nº 70526737204 ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDERSON MARCIO 
BARBOSA, OAB nº RO10680A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 06/05/2022 09:40

64 - 7062810-65.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Adicional de Insalubridade
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO
RECORRIDO: WALDEMIRO RODRIGUES MORAES JUNIOR, CPF nº 02282203275 ADVOGADOS DO RECORRIDO: VALNEI GOMES 
DA CRUZ ROCHA, OAB nº RO2479A, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA, OAB nº RO1996A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/08/2022 13:18 

65 - 7062042-42.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
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RECORRENTES: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
RECORRIDO: DIZOLETE DE ANDRADE, CPF nº 91430097353 ADVOGADO DO RECORRIDO: ALEXANDRE CAMARGO FILHO, OAB 
nº RO9805A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 30/08/2022 11:21 

66 - 7030233-34.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
RECORRIDO: DHEYMIS CAMPOS MATOS, CPF nº 43816100244 ADVOGADOS DO RECORRIDO: JOAO PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA, OAB nº RO11414A, CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 26/08/2022 10:36 

67 - 7049048-16.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Correção Monetária, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios
AUTOR: ALECSANDRO CARVALHO DA SILVA, CPF nº 78357713220 ADVOGADOS DO AUTOR: WELINTON RODRIGUES DE 
SOUZA, OAB nº RO7512A, MARCELO MALDONADO RODRIGUES, OAB nº RO2080A, MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO, 
OAB nº RO4332A, DIMAS VITOR MORET DO VALE, OAB nº RO11488A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS, CNPJ nº 05865048000186, MUNICIPIO 
DE PORTO VELHO ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/12/2021 10:21

68 - 7002717-18.2021.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTE: JUSSARA ZAHN SOARES FALCAO PEREIRA, CPF nº 51253232253 ADVOGADO DO RECORRENTE: GILVANI VAZ 
RAIZER BORDINHAO, OAB nº RO5339A
RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE - I.P.R.A.M, CNPJ nº 63761126000107, 
PROCURADORIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE - IPRAM, CNPJ nº DESCONHECIDO 
RECORRIDOS SEM ADVOGADO(S)
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/07/2022 11:06 

69 - 7002334-74.2020.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Arras ou Sinal
AUTOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE - I.P.R.A.M, CNPJ nº 63761126000107 AUTOR SEM 
ADVOGADO(S)
PARTE RE: IGLECIANE GONCALVES DOS SANTOS, CPF nº 75079267291, PROCURADORIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE - IPRAM, CNPJ nº DESCONHECIDO ADVOGADO DOS PARTE RE: GILVANI VAZ RAIZER 
BORDINHAO, OAB nº RO5339A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 04/08/2021 08:21 

70 - 7002669-59.2021.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fixação, Investigação de Paternidade
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE - I.P.R.A.M, CNPJ nº 63761126000107 
RECORRENTE SEM ADVOGADO(S)
RECORRIDO: MESSIAS ALVES DOS SANTOS, CPF nº 60664983200 ADVOGADO DO RECORRIDO: GILVANI VAZ RAIZER 
BORDINHAO, OAB nº RO5339A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/04/2022 10:25 

71 - 7002838-13.2021.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE 
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO DO OESTE, PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO DO OESTE
RECORRIDO: RAFAEL MARQUES ARMINI, CPF nº 01550332201 ADVOGADO DO RECORRIDO: HALMERIO JOAQUIM CARNEIRO 
BRITO BANDEIRA DE MELO, OAB nº RO770A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 11/03/2022 12:06
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72 - 7000626-73.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTE: MARTA ROZANA CORREA, CPF nº 82859892249 ADVOGADO DO RECORRENTE: MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA 
SILVA, OAB nº RO10124A
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE ADVOGADO DO RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/08/2022 08:59 

73 - 7063691-42.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ESTADO DE RONDÔNIA, AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO 
ESTADO, ESTADO DE RONDÔNIA, AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO ADVOGADOS DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO: ANISIO PEREIRA RODRIGUES, CPF nº 47370882691 ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDERSON MARCIO BARBOSA, 
OAB nº RO10680A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 29/04/2022 09:39 

74 - 7052987-67.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Preparo/Deserção
RECORRENTE: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO ADVOGADO DO RECORRENTE: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA, VALTER PEREIRA DE SOUSA, CPF nº 45401802234 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: 
ANDERSON MARCIO BARBOSA, OAB nº RO10680A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relator: Cristiano gomes mazzini
Distribuição: 18/08/2022 11:24 

75 - 7042001-20.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
RECORRENTE: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO ADVOGADO DO RECORRENTE: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO: ANDERSON MARLOS PRIMAO, CPF nº 47889977204 ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDERSON MARCIO BARBOSA, 
OAB nº RO10680A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 18/08/2022 09:21

76 - 7007361-95.2021.8.22.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MOURA, CNPJ nº 
63788426000171 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: MONIQUE SAMIRA SAKEB TOMMALIEH, OAB nº RO7528, PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
RECORRIDO: MARTA MARIA DE ALMEIDA, CPF nº 35121173253 ADVOGADO DO RECORRIDO: LEONARDO ZANELATO 
GONCALVES, OAB nº RO3941A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/06/2022 07:32 

77 - 0800943-92.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DO AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, OAB 
nº SP310465A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, CPF nº 94785856220 ADVOGADO DO AGRAVADO: CARLOS ERIQUE DA 
SILVA BONAZZA, OAB nº RO8176A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/08/2022 16:45 

78 - 0807775-78.2022.8.22.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Assistência Judiciária Gratuita
AGRAVANTES: NATALIA FERNANDES TASSINARI, CPF nº 03610984210, BRUNA FERNANDES TASSINARI, CPF nº 02546997238, 
IRINEU DOS SANTOS TASSINARI, CPF nº 98224441768 ADVOGADOS DOS AGRAVANTES: LUANNA ELISA ESTEVAM COSTA, 
OAB nº RO10804A, DAIENY PIRES DE JESUS, OAB nº RO11145A, LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288A
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AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS ADVOGADO DO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 18/08/2022 13:26

79 - 0800441-56.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Liminar
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADO DO AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO: ROSEMAR MATIAS MENDES ADVOGADO DO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 11/05/2022 11:10 

80 - 0800566-24.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Fornecimento de medicamentos
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADOS DO AGRAVANTE: REGINALDO VAZ DE ALMEIDA, OAB nº DF23278, 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO: VITORIA VIEIRA BARROSO ADVOGADO DO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/06/2022 19:46

81 - 0800313-36.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Fornecimento de medicamentos
AGRAVANTES: ESTADO DE RONDÔNIA, N. D. P. D. E. D. R. ADVOGADO DOS AGRAVANTES: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO: ANGELA MARIA MEDEIROS DA SILVA, CPF nº 00197507220 ADVOGADO DO AGRAVADO: RODRIGO ALMEIDA DE 
SOUZA, OAB nº RO11813
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/04/2022 10:45

82 - 7022280-82.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Adicional de Insalubridade
RECORRENTES: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
RECORRIDO: LEIDINI DA CUNHA ARAGAO, CPF nº 69124868272 ADVOGADO DO RECORRIDO: JOAO PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA, OAB nº RO11414A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 26/08/2022 13:34 

83 - 7048093-24.2016.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
RECORRENTE: NESTOR PAULO ROMANZINI, CPF nº 64301532072 ADVOGADOS DO RECORRENTE: DANIELLE ROSAS GARCEZ 
BONIFACIO DE MELO DIAS, OAB nº RO2353A, DIOGO ANDRADE RAMALHO, OAB nº PB1651700
RECORRIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/09/2017 08:23 

84 - 7005579-20.2021.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTE: EVA PIDGURNEI, CPF nº 47105070234 ADVOGADO DO RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO 
ALVES, OAB nº RO301A
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BURITIS ADVOGADO DO RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/04/2022 09:57 

85 - 7004837-92.2021.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTE: ANA CRISTINA SOUZA FRAZ, CPF nº 35013249287 ADVOGADO DO RECORRENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301A
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BURITIS ADVOGADO DO RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/05/2022 09:28
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86 - 0800815-72.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Efeitos
AGRAVANTES: MARIA ISIS CARVALHO DE SOUZA, CPF nº 04842319283, NATALIA CARVALHO, CPF nº 83260960244 ADVOGADOS 
DOS AGRAVANTES: PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO, OAB nº RO4719A, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO, OAB nº 
RO3300
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO ADVOGADO DO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 26/07/2022 10:27 

87 - 0800762-91.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Tutela de Urgência
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADO DO AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO: ELIANE BARROS DE SA, CPF nº 56193939334 ADVOGADO DO AGRAVADO: JUCEMERI GEREMIA, OAB nº RO6860A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/07/2022 10:36

88 - 0800393-97.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADO DO AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO: ROSIMA GUEDES REZENDE DA COSTA MORAES, CPF nº 64028240204 ADVOGADO DO AGRAVADO: MATHEUS 
RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 27/04/2022 07:30 

89 - 0800324-65.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Assunto: Liminar
AGRAVANTE: ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADO DO AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO: KELLY REGINA UBEDA SENA, CPF nº 24773015861 ADVOGADO DO AGRAVADO: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, 
OAB nº RO10513A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/04/2022 11:00 

90 -7061864-93.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Transporte de Pessoas 
RECORRENTE: AMANDA CAROLINY AGUIAR DO AMARAL, CPF nº 00612268233 ADVOGADOS DO RECORRENTE: VITORIA 
JOVANA DA SILVA UCHOA, OAB nº RO9233A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, OAB nº RO9230A, TIAGO VINICIUS MEIRELES 
CUNHA, OAB nº RO9287A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/04/2022 09:02 

91 - 7071592-61.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 
S.A., RODRIGO SILVA DO AMARAL, CPF nº 61690368268 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUSTAVO 
ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115A, HIANARA DE MARILAC BRAGA 
OCAMPO, OAB nº RO4783A, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
RECORRIDOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ nº 
07575651000159, RODRIGO SILVA DO AMARAL, CPF nº 61690368268 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: HIANARA DE MARILAC 
BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A, EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº 
RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 26/05/2022 17:54 

92 - 7072455-17.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: CAMILA PAULA DOS SANTOS MACEDO, CPF nº 82356807268 ADVOGADO DO RECORRENTE: JORGE AVELINO 
LIMA DO AMARAL, OAB nº RO10555A 
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RECORRIDOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., CNPJ nº 26669170000157, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ALEXANDRE ENEIAS CAPUCHO, OAB nº SP220844A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, 
OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 27/04/2022 08:00 

93 - 7016727-85.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: LEILA REBECA DE SOUZA DOS SANTOS, CPF nº 03464459225 ADVOGADO DO RECORRENTE: SANDRA 
FLORENTINO, OAB nº RO11795A 
RECORRIDOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 11/04/2022 09:44 

94 - 7048721-71.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AILSON ALVES DA 
SILVA, CPF nº 03099699489, MM TURISMO & VIAGENS S.A, CNPJ nº 16988607000161 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: FELIPE NADR ALMEIDA EL RAFIHI, OAB nº RO6537, MATHEUS FIGUEIRA LOPES, OAB nº RO6852A, RAFAEL 
BALIEIRO SANTOS, OAB nº RO6864A, ARTHUR NOGUEIRA PRADO, OAB nº RO10311A, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, 
OAB nº MG103082A 
RECORRIDOS: MM TURISMO & VIAGENS S.A, CNPJ nº 16988607000161, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AILSON ALVES DA SILVA, CPF nº 03099699489 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, OAB nº MG103082A, LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280, FELIPE NADR ALMEIDA EL RAFIHI, OAB nº RO6537, MATHEUS FIGUEIRA LOPES, OAB nº RO6852A, RAFAEL 
BALIEIRO SANTOS, OAB nº RO6864A, ARTHUR NOGUEIRA PRADO, OAB nº RO10311A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 05/04/2022 14:21 

95 - 7002040-91.2021.8.22.0006 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTORES: LUIZ CARLOS VALERIANO, CPF nº 62110888253, SILVANA VALERIANA, CPF nº 71338209272, SIRLEY APARECIDA 
VALERIANO DA SILVA, CPF nº 18348162895, IRANI ALEXANDRE DA SILVA VALERIANO, CPF nº 19066775220, RONALDO 
VALERIANO, CPF nº 68615388253, MARCOS CEZAR VALERIANO, CPF nº 71329030206, ROSIMEIRY VALERIANO PADOVANI, CPF 
nº 60071036253 ADVOGADOS DOS AUTORES: ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136A, JOSE ANDRE DA SILVA, OAB 
nº RO9800A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição11/05/2022 16:17 

96 - 7000567-40.2021.8.22.0016 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Nota Promissória, Honorários Advocatícios 
AUTORES: BANCO BRADESCO SA, CNPJ nº 60746948717254, BANCO BRADESCO, CNPJ nº 00389101000015, BANCO BRADESCO 
ADVOGADOS DOS AUTORES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO 
AUTOR: MARIA DE OLIVEIRA LOPES, CPF nº 21387199870 AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/10/2021 22:52 

97 - 7007740-25.2019.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
AUTORES: GLAUCO ANTONIO ALVES, CPF nº 12219696847, JOAQUIM ALVES, CPF nº 15471632834 AUTORES SEM ADVOGADO(S) 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/01/2022 07:26 

98 - 7049389-42.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: MARCELO FERREIRA CLEMENTINO, CPF nº 90769058272 ADVOGADO DO AUTOR: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº 
RO9658A 
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AUTORES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS AUTORES: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 
OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 30/11/2021 00:37 

99 - 7003039-35.2021.8.22.0009 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: DENER CRISTHIAN DE SOUZA, CPF nº 01788419278 ADVOGADOS DO AUTOR: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/12/2021 20:51 

100 - 7019361-91.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cheque, Alimentos, Fixação 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: HUGO WATARU KIKUCHI YAMURA, CPF nº 70978123204 ADVOGADOS DO RECORRIDO: HUGO WATARU KIKUCHI 
YAMURA, OAB nº RO3613A, ALESSANDRA KARINA CARVALHO GONGORA, OAB nº RO8610A, TALITA OGLIARI FERREIRA DA 
SILVA CORDEIRO, OAB nº RO10699A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/02/2022 14:36 

101 - 7002295-22.2021.8.22.0015 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ 
nº 00000000039055, GIUSPH CAVALCANTE DOS SANTOS, CPF nº 74968068204 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº BA47533A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC6676, 
LEILANE RIBEIRO CAMELO, OAB nº RO11028A, CAMILA TRINDADE DA SILVA, OAB nº RO11200A 
AUTORES: GIUSPH CAVALCANTE DOS SANTOS, CPF nº 74968068204, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO 
DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000039055 ADVOGADOS DOS AUTORES: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº BA47533A, 
LEILANE RIBEIRO CAMELO, OAB nº RO11028A, CAMILA TRINDADE DA SILVA, OAB nº RO11200A, JOSE ARNALDO JANSSEN 
NOGUEIRA, OAB nº AC6676 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/01/2022 12:06 

102 - 7001661-02.2021.8.22.0023 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Contratos Bancários, DIREITO DO CONSUMIDOR 
AUTORES: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000501212, OSANGELA DA SILVA PAULA, CPF nº 42512000206 ADVOGADOS 
DOS AUTORES: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, CRISTIANO PAULA MOREIRA, OAB nº RO11418A, 
ROBERTA TIBURCIO DA SILVA FARIA, OAB nº RO9937A 
AUTORES: OSANGELA DA SILVA PAULA, CPF nº 42512000206, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000501212 ADVOGADOS 
DOS AUTORES: ROBERTA TIBURCIO DA SILVA FARIA, OAB nº RO9937A, CRISTIANO PAULA MOREIRA, OAB nº RO11418A, 
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/02/2022 15:49 

103 - 7007564-66.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Protesto Indevido de Título 
RECORRENTE: NILCEIA FREDERICO DEO DE FREITAS, CPF nº 34893857215 ADVOGADOS DO RECORRENTE: JULINDA DA 
SILVA, OAB nº RO2146A, LUCIANA DE OLIVEIRA, OAB nº RO5804A, GREYCE KELLEN ROMIO SOARES CABRAL VACARIO, OAB 
nº RO3839A 
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000138541, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO 
DOS RECORRIDOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 18/03/2022 12:23 

104 - 7034755-41.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: LAIS GONCALVES DOS SANTOS, CPF nº 00586615229 ADVOGADOS DO RECORRENTE: ALCIENE LOURENCO 
DE PAULA COSTA, OAB nº RO4632A, LUIS SERGIO DE PAULA COSTA, OAB nº RO4558A 
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RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ nº 02558157045425 ADVOGADO DO RECORRIDO: WILKER BAUHER VIEIRA 
LOPES, OAB nº GO29320A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/04/2022 19:53 

105 - 7002002-95.2020.8.22.0012 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Acidente de Trânsito 
AUTOR: ANTONIO MOTA DE CARVALHO, CPF nº 27630668872 ADVOGADOS DO AUTOR: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA 
GOMES CARDOSO, OAB nº RO8355A, PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA, OAB nº RO7887A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/10/2021 15:22 

106 - 7014024-92.2018.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTES: ALEX SANTIAGO DO NASCIMENTO, CPF nº 51680548204, MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES, CPF nº 
59296887291, EVELYN FATIMA DE SOUZA, CPF nº 51017377200 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FRANCISCO FERREIRA DA 
SILVA, OAB nº RO4543A, CATIENE MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTANNA, OAB nº RO5573A, SHEILA CRISTIANE BARROZO DA 
SILVA, OAB nº RO7873A 
AUTOR: MARIA DO SOCORRO JUSTO DA SILVA COSTA ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 14:01 

107 - 7001235-30.2020.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
RECORRENTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: DIEGO DE PAIVA 
VASCONCELOS, OAB nº RO2013A, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A, RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº MS5871A, GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB nº PB15013A, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº 
RO2827A, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: MARIO WESTFAL, CPF nº 47053437272 ADVOGADOS DO RECORRIDO: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA 
FIGUEIREDO, OAB nº RO9145A, ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/07/2020 10:24 

DOUTOR ARLEN IMPEDIDO
108 - 7010300-12.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica 
AUTOR: ONOFRE DE OLIVEIRA BEZERRA, CPF nº 02008175316 ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO SILVA DOS SANTOS, OAB nº 
RO838A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB 
nº RO2827A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 14:25 

109 - 7003666-88.2020.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral 
AUTOR: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADO DO AUTOR: EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC58971 
PARTE RE: ILDA MIRANDA DA SILVA, CPF nº 22001824220 ADVOGADO DO PARTE RE: FERNANDA DIAS FARIAS, OAB nº RO8753A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 27/07/2021 06:47 

110 - 7046232-61.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: MARIA ISABEL PEREIRA DA COSTA, CPF nº 05537820455 ADVOGADO DO AUTOR: ANDREIA COSTA AFONSO PIMENTEL, 
OAB nº RO4927A 
AUTORES: TAM LINHAS AEREAS S/A., CNPJ nº 02012862000160, BRITISH AIRWAYS PLC, CNPJ nº 50710730000154 ADVOGADOS 
DOS AUTORES: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES, OAB nº RJ91377 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/10/2021 09:02 
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111 - 7014229-50.2020.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
AUTOR: ANA PAULA BARBOSA SANT ANA, CPF nº 00255589271 ADVOGADO DO AUTOR: GRACILENE MARIA DE SOUZA, OAB 
nº RO5902A 
AUTOR: DECOLAR. COM LTDA., CNPJ nº 03563689000231 ADVOGADO DO AUTOR: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/11/2021 09:56 

112 - 7009894-54.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica 
AUTOR: MARLUCE ANGELA DOS SANTOS, CPF nº 11337001287 ADVOGADO DO AUTOR: LUIS HENRIQUE NICODEMO, OAB nº 
RO10609A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB 
nº RO2827A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/11/2021 11:51 

113 - 7000384-19.2018.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR 
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC58971, JOAO VITOR CHAVES 
MARQUES DIAS, OAB nº CE30348A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
RECORRIDO: MAURICIO DOS SANTOS, CPF nº 80152120149 ADVOGADO DO RECORRIDO: WALDINEY MATHEUS DA SILVA, 
OAB nº RO1057A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/03/2020 17:27 

114 - 7005145-73.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
AUTOR: LUIZ FERNANDO SCHMITT, CPF nº 71889400297 AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/11/2021 09:22 

115 - 7035783-10.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Protesto Indevido de Título 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: WESLEY LIMA DA SILVA, CPF nº 01382408250 ADVOGADO DO RECORRIDO: UILQUER RIBEIRO GALVAO, OAB nº 
RO10558 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/06/2022 21:28 

116 - 7008029-90.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Enriquecimento sem Causa 
RECORRENTE: JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO, CPF nº 38678942215 ADVOGADO DO RECORRENTE: SILVIO ALVES 
FONSECA NETO, OAB nº RO8984A 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, RENATO 
CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/06/2022 07:15 

117 - 7000196-03.2021.8.22.0008 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: EDIVALDO MARCELINO DA SILVA, CPF nº 69845433200 ADVOGADOS DO RECORRENTE: JULLIANA ARAUJO 
CAMPOS DE CAMPOS, OAB nº RO6884A, LARISSA SILVA STEDILE, OAB nº RO8579A, SUELI BALBINOT DA SILVA, OAB nº RO6706A 
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RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/05/2022 09:30 

118 - 7017805-20.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, CNPJ nº 
45441789000154, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FABIANO BACELAR PEIXOTO, OAB 
nº RJ1100140, AILTON ALVES FERNANDES, OAB nº GO16854A, SIRLENE MIRANDA, OAB nº RO7781A, MARIA ODETE MIRANDA, 
OAB nº RO1353A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
RECORRIDO: GERONILSON DE OLIVEIRA SOUSA, CPF nº 01153863359 ADVOGADO DO RECORRIDO: EDELSON NATALINO 
ALVES DE JESUS, OAB nº RO9875A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/06/2022 12:37 

119 - 7006898-56.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, OAB nº AC5532, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PROCURADORIA 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
RECORRIDO: JOYCIMARA DOS ANJOS, CPF nº 02287300236 RECORRIDO SEM ADVOGADO(S) 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/06/2022 15:29 

120 - 7036263-22.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Acidente de Trânsito 
RECORRENTE: TALITA FERNANDA DE OLIVEIRA GOTTFRIED, CPF nº 39292488830 ADVOGADO DO RECORRENTE: RAFAELA 
RAMIRO PONTES, OAB nº RO9689A 
RECORRIDOS: HOSPITAL 9 DE JULHO S/S LTDA, CNPJ nº 00919386000130, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
DO RIO DE JANEIRO LTDA, CNPJ nº 42163881000101, HOSPITAL 9 DE JULHO S/S LTDA, CNPJ nº 00919386000130, CMA CENTRO 
MEDICO-ANESTESIOLOGICO DE RONDONIA S/C LTDA - ME, CNPJ nº 00913838000176 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: 
RICHARD CAMPANARI, OAB nº RO2889A, ERIKA CAMARGO GERHARDT, OAB nº RO1911A, MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 
OAB nº RO6429A, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB nº AL15925 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/06/2022 10:02 

121 - 7001752-74.2020.8.22.0008 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Seguro 
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CNPJ nº 33041062000109 ADVOGADO DO RECORRENTE: 
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB nº PE21678A 
RECORRIDOS: GILMAR GUEDES DA SILVA, CPF nº 57761027234, GILVAN GUEDES DA SILVA, CPF nº 66531799234, ALUIZIO 
GUEDES DA SILVA JUNIOR, CPF nº 00414680235, GISLAINE GUEDES DA SILVA, CPF nº 79356265291, CUSTODIA SANTOS DA 
SILVA, CPF nº 08557594291 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: CLEODIMAR BALBINOT, OAB nº RO3663A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/06/2022 06:29 

122 - 7018089-25.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: MARIA SOLANGE MOREIRA SILVEIRA, CPF nº 75962411234 ADVOGADO DO RECORRENTE: DIELI CAROLINI DA 
SILVA BARROS, OAB nº RO8539A 
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA 
LATAM AIRLINES GROUP S/A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/05/2022 09:23 

123 - 7026731-87.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação 
RECORRENTE: NIVEA CATIUSCIA GRANJEIRO MONTEIRO, CPF nº 73808377291 ADVOGADO DO RECORRENTE: TIAGO IUDI 
MONTEIRO MOTOMYA, OAB nº RO7872A 
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RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 04/04/2022 18:11

124 - 7042897-97.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: VANDERLAN ALVES DA SILVA, CPF nº 00133099270 ADVOGADO DO RECORRENTE: JORGE AVELINO LIMA DO 
AMARAL, OAB nº RO10555A 
RECORRIDOS: SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 21428039000184, AYMORE CREDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ nº 07707650000110, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
S.A., CNPJ nº 07707650000110 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MAGDA ZACARIAS DE MATOS, OAB nº RO8004A, BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES, OAB nº BA58276 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/02/2022 12:37 

125 - 7001678-71.2021.8.22.0012 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: DAIANE CRISTINA DA SILVA MOREIRA, CPF nº 00303497297 ADVOGADO DO AUTOR: PAULO HENRIQUE SCHMOLLER 
DE SOUZA, OAB nº RO7887A 
AUTOR: TAM LINHAS AEREAS S/A. ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA LATAM AIRLINES 
GROUP S/A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/02/2022 18:51 

126 - 7004588-77.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: GELSON SOUZA MOTTA, CPF nº 26485303634 ADVOGADO DO AUTOR: WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA, OAB nº 
RO10776A 
AUTORES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/01/2022 13:05 

127 - 7032782-17.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: VANESSA LIMA DA SILVA, CPF nº 00017118220 ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB nº 
RO8176A 
AUTOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, CNPJ nº 79379491007510 ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS 
FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 06/12/2021 11:26 

128 - 7001064-87.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ADVOGADOS DO AUTOR: CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB nº 
SP138436A, Facebook Serviços Online do Brasil LTDA 
AUTOR: IGOR LUAN DA SILVA E SILVA, CPF nº 97923524220 ADVOGADO DO AUTOR: LUIZ EDUARDO BARBIERI BEDENDO, OAB 
nº PR73347 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 12/01/2022 17:19 

129 - 7032564-86.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação 
AUTOR: DANIELA DA SILVA SOUZA, CPF nº 89579500282 ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB 
nº RO8176A 
AUTOR: LOJAS AVENIDA S.A, CNPJ nº 00819201000115 ADVOGADO DO AUTOR: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO 
RICHTER, OAB nº MT4676A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/01/2022 13:14 
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130 - 7012400-82.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: EMINI RAIANE ROCHA DE LIMA, CPF nº 02177154278 ADVOGADOS DO RECORRENTE: TALLITA RAUANE 
RAASCH, OAB nº RO9526, HERISSON MORESCHI RICHTER, OAB nº RO3045A, JESSICA FERNANDA DA SILVA BORGES, OAB nº 
RO9525A 
RECORRIDO: ROMA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ nº 28145700000193 ADVOGADO DO RECORRIDO: DARLINY 
VERONEZ PAGOTTO ROMA, OAB nº RO5802A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/05/2022 13:58 

131 - 7001787-72.2022.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., CNPJ nº 05570714000159 ADVOGADO DO RECORRENTE: FABIO IZIQUE 
CHEBABI, OAB nº SP184668A 
RECORRIDO: SAMUEL ALVES DA SILVA, CPF nº 02047708230 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB 
nº RO5035A, JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES, OAB nº RO9480A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/08/2022 13:51 

132 - 7000781-33.2022.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 
nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS 
SANTOS TEIXEIRA, OAB nº SP426363A 
RECORRIDO: MAURIZA BATISTA BENTO, CPF nº 00543680738 ADVOGADO DO RECORRIDO: FERNANDA DIAS FARIAS, OAB nº 
RO8753A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 15/08/2022 00:20 

133 - 7014876-14.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: PAULINA DA SILVA CARVALHO, CPF nº 01171167261 ADVOGADO DO AUTOR: TAYLOR BERNARDO HUTIM, OAB nº 
RO9274A 
AUTOR: POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ nº 81243735000148 ADVOGADO DO AUTOR: CARMEN LUCIA VILLACA DE VERON, 
OAB nº SP95182A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/12/2021 09:23 

134 - 7029633-13.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTORES: A V L VIAGENS LTDA, CNPJ nº 18974819000115, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS 
AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS AUTORES: FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO, OAB nº RO568A, 
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
AUTOR: LUIS HENRIQUE BARROSO, CPF nº 85012866215 ADVOGADOS DO AUTOR: ISRAEL DE ARAUJO VERCOSA SANCHES, 
OAB nº RO10629A, THAONI LIMA DOS SANTOS, OAB nº RO11394E 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 14/12/2021 17:33 

135 - 7002289-91.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: SELMA DOS REIS SANTOS ALVES, CPF nº 45396442115 ADVOGADO DO RECORRIDO: DAMARIS HERMINIO 
BASTOS, OAB nº RO8884A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/04/2022 14:46 

136 - 7019102-96.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença 
RECORRENTE: BAIRRO NOVO AUTO POSTO LTDA, CNPJ nº 05357865000123 ADVOGADO DO RECORRENTE: MARCELLINO 
VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB nº RO8492E 
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RECORRIDOS: PAULA ADRIELE REINALDO TAVARES, CPF nº 97266612268, FABIANO SARA FARIAS, CPF nº 58507752268 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: GUSTAVO MARCEL SARMENTO DUARTE, OAB nº RO6165A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 28/04/2022 07:27 

137 - 7007764-73.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: VANDERSON FELIX DA SILVA, CPF nº 75641372234 ADVOGADO DO RECORRENTE: LARISSA HELLEN DA SILVA, 
OAB nº RO4797 
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., CNPJ nº 26669170000157 ADVOGADO DO RECORRIDO: RODRIGO SOARES DO 
NASCIMENTO, OAB nº MG129459A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 15/07/2022 07:14 

138 - 7001654-42.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 
nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, RODRIGO 
GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDO: GRACIEMA CERQUEIRA CAUPER, CPF nº 48632902253 ADVOGADOS DO RECORRIDO: MARCELL BARBOSA DA 
SILVA, OAB nº NULL5265000, LINCOLN DUARTE ALMEIDA, OAB nº RO7222A, KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 11/08/2022 10:23 

139 - 7003842-67.2020.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Periculosidade 
AUTOR: ISAULINA COELHO DE ARAUJO, CPF nº 47026782215 ADVOGADOS DO AUTOR: IVAN IGOR DE MENEZES, OAB nº 
RO10283S, FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº RO5035A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, PROCURADORIA BANCO PAN 
S.A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 15/02/2022 08:17 

140 - 7047646-60.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: LEANDRO PEREZ TEIXEIRA, CPF nº 03312833280 ADVOGADO DO RECORRENTE: FABIO JULIO PERONDI SILVA, 
OAB nº RO9826A 
RECORRIDOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 02/05/2022 11:54 

141 - 7036817-20.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: RAIMUNDO ALVES VIEIRA FILHO, CPF nº 31703828291 ADVOGADOS DO RECORRENTE: FRANCISCO RICARDO 
VIEIRA OLIVEIRA, OAB nº RO1959A, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO2213A, PEDRO VITOR LOPES VIEIRA, OAB 
nº RO6767A 
RECORRIDOS: DECOLAR. COM LTDA., CNPJ nº 03563689000665, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, 
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART 
PENTEADO, OAB nº DF39280, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB nº SP214918A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 09/06/2022 09:03 

142 - 7028891-85.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: SUBMARINO VIAGENS LTDA., CNPJ nº 06179342000105, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, 
LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDOS: LIVIA MONTENEGRO DE MORAES LEITE, CPF nº 45294151472, JOSE NUNES LEITE JUNIOR, CPF nº 42491100444 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ADRIANA DESMARET SPINET, OAB nº RO4293A, DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO, 
OAB nº RO1962A, JUCYMAR GOMES CARDOSO, OAB nº RO3295 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 19/06/2022 00:14 
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143 - 7003659-37.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: SEBASTIANA PEREIRA DAMAZIO, CPF nº 07997370200 ADVOGADOS DO RECORRENTE: JONATAS ROCHA 
SOUSA, OAB nº RO7819A, DAVI SOUZA BASTOS, OAB nº RO6973A, FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES, OAB nº RO10860A, TIAGO 
DOS SANTOS TRINDADE, OAB nº RO7839A 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 20/06/2022 18:54 

144 - 7017012-81.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA S/A, ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: GABRIEL MACHADO DE SOUZA, CPF nº 01132905273 ADVOGADOS DO RECORRIDO: JOUBERT SANTOS COSTA, 
OAB nº RO11456A, ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB nº RO10103A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 20/06/2022 13:06 

145 - 7046146-56.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: MARCELO SILVA PAMPLONA, CPF nº 53000943234 ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA 
BONAZZA, OAB nº RO8176A 
RECORRIDOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 01/06/2022 16:42 

146 - 7006461-42.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: LEONARDO DE CASTRO MORAIS, CPF nº 30589291882 ADVOGADO DO RECORRENTE: ALLAN OLIVEIRA 
SANTOS, OAB nº RO10315A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 12/04/2022 12:30 

147 - 7043429-71.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
RECORRENTE: LUCIANO DO CARMO DARTIBALLE, CPF nº 91732468915 ADVOGADO DO RECORRENTE: ALBINO MELO SOUZA 
JUNIOR, OAB nº RO4464A 
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., CNPJ nº 02012862002103 ADVOGADO DO RECORRIDO: FERNANDO ROSENTHAL, OAB 
nº SP146730A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 06/04/2022 18:23 

148 - 7001960-76.2021.8.22.0023 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Perdas e Danos, Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: B. B., P. A. D. O., CPF nº 64828840249, B. B. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB nº RO5303A, GLAUCIA ELAINE FENALI, OAB nº 
RO5332A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDOS: P. A. D. O., CPF nº 64828840249, B. B., B. B. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB 
nº RO5303A, GLAUCIA ELAINE FENALI, OAB nº RO5332A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, 
BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 24/02/2022 22:03 

149 - 7046865-38.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cartão de Crédito, Inadimplemento, Cheque 



372DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

RECORRENTE: IDELFONCIO DIAS DE SOUZA, CPF nº 17925142634 ADVOGADOS DO RECORRENTE: THIAGO APARECIDO 
MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB 
nº RO10519A 
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA ADVOGADOS DO RECORRIDO: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AL1829510, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 06/06/2022 18:45 

150 - 7000263-86.2022.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: MARIA ROSA SOUZA DOS SANTOS, CPF nº 56879890210, BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS 
DOS RECORRENTES: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A., MARIA ROSA SOUZA DOS SANTOS, CPF nº 56879890210, BANCO PAN S.A., CNPJ nº 
59285411000113 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, JOAO 
FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 21/06/2022 16:27 

151 - 7000309-75.2022.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, RAIMUNDO LOBO DE PAULA, CPF nº 87473933272, BANCO BRADESCO ADVOGADOS 
DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR, 
OAB nº RO6226A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDOS: RAIMUNDO LOBO DE PAULA, CPF nº 87473933272, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 21/06/2022 08:09 

152 - 7026395-83.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PAULO EDUARDO PRADO, OAB 
nº AL1829510, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: OCINEIDE RODRIGUES TEIXEIRA, CPF nº 77658515272 ADVOGADO DO RECORRIDO: RODRIGO STEGMANN, OAB 
nº RO6063A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 09/06/2022 12:43 

153 - 7003517-33.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: MAICY DA SILVA DUARTE, CPF nº 82830592204 ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN, OAB nº 
RO6063A 
RECORRIDOS: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CNPJ nº 71371686000175, PROCURADORIA BANCO OLE CONSIGNADO 
S.A., CNPJ nº DESCONHECIDO ADVOGADO DOS RECORRIDOS: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB nº RO5014A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 09/08/2022 16:48 

154 - 7001059-68.2021.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: GLAUBER DAMAS CARDOSO, CPF nº 03280550262 ADVOGADO DO RECORRIDO: NAIRA DA ROCHA FREITAS, 
OAB nº RO5202A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 21/03/2022 09:06 

155 - 7003744-57.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000010235, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO 
DOS RECORRENTES: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº BA47533A 
RECORRIDO: VANDERLEI ROSA TRINDADE, CPF nº 35027290268 ADVOGADO DO RECORRIDO: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 23/05/2022 11:12 
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156 - 7002575-69.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: MAICON HENRIQUE KNACK, CPF nº 00841394202 ADVOGADOS DO RECORRENTE: ERNANDES DE OLIVEIRA 
ROCHA, OAB nº RO10201A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO8746A 
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A, CNPJ nº 92894922000108 ADVOGADO DO RECORRIDO: PAULO ROBERTO VIGNA, OAB nº 
DF40542 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 22/03/2022 16:01 

157 - 7007204-49.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: LUZIA FERNANDES GONCALVES, CPF nº 27255379249 ADVOGADO DO RECORRENTE: JOAO CARLOS DE 
SOUSA, OAB nº RO10287A 
RECORRIDOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 10/03/2022 11:28 

158 - 7004047-44.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral 
AUTOR: ROSA DA SILVA, CPF nº 72010711220 ADVOGADO DO AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA ADVOGADOS DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 08/02/2022 16:18 

159 - 7004224-78.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTORES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS AUTORES: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, 
BRADESCO, BRADESCO 
AUTOR: RAIMUNDA MARQUES RODRIGUES, CPF nº 25814850272 ADVOGADO DO AUTOR: BRUNA LETICIA GALIOTTO, OAB nº 
RO10897A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 19/01/2022 12:56 

160 - 7000228-02.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: DILCEIA PAULA DE FRANCA, CPF nº 02416699288 ADVOGADOS DO AUTOR: GABRIELA CARVALHO GUIMARAES, OAB 
nº RO8301A, MICHELE TEREZA CORREA DE BRITO CANGIRANA, OAB nº RO7022A 
AUTOR: BANCO TRIANGULO S/A, CNPJ nº 17351180000159 ADVOGADOS DO AUTOR: HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS, 
OAB nº MG107778A, ANDRIANO MAREGA DA SILVA, OAB nº MG93725 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 27/01/2022 15:58 

161 - 7002477-41.2021.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA ADVOGADOS DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA, OAB nº BA24143, NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
AUTOR: GLEICE DOS SANTOS NUNES PEREIRA, CPF nº 00107966220 ADVOGADOS DO AUTOR: EDER MIGUEL CARAM, OAB nº 
RO296412A, KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A, CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL, OAB nº RO8923A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 11/01/2022 05:49 

162 - 7011164-38.2020.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTORES: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 ADVOGADOS DOS 
AUTORES: RODRIGO SCOPEL, OAB nº RS40004A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434A, ENY ANGE SOLEDADE 
BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB nº SP221386A, PROCURADORIA ITAU 
UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A. 
AUTOR: LUCIMEIRE MENDONCA MICHELATO, CPF nº 20342799215 ADVOGADOS DO AUTOR: EDUARDO TALMO DE LAQUILA, 
OAB nº RO10204A, WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA, OAB nº RO10776A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 10/12/2021 10:30 
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163 - 7002254-67.2021.8.22.0011 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: SEBASTIAO PAULINO VENTURA, CPF nº 17808804134 ADVOGADOS DO RECORRENTE: EBER COLONI MEIRA 
DA SILVA, OAB nº RO4046A, BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA, OAB nº RO10259A, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A 
PARTE RE: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, 
CNPJ nº 14815352000100 PARTE RE SEM ADVOGADO(S) 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 04/05/2022 10:17 

164 - 7046897-77.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica 
AUTOR: APARECIDO FERREIRA LIMA, CPF nº 19164050297 ADVOGADOS DO AUTOR: CLAYTON DE SOUZA PINTO, OAB nº 
RO6908A, WANESKA FARIAS OLIVEIRA, OAB nº RO10892A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO SA, CNPJ nº 60746948516518 
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 07/12/2021 17:50 

165 - 7008525-25.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DO AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA 
BANCO PAN S.A 
AUTOR: ULISSES ANTONIO SILVEIRA DA SILVA, CPF nº 66494184200 ADVOGADO DO AUTOR: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA 
SILVA, OAB nº RO8992A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 24/11/2021 11:01 

166 - 7006037-58.2021.8.22.0014 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, VICTOR HUGO COCO RODRIGUES, CPF nº 
15391220777, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCIANA 
GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, KATICILENE LIMA DA SILVA, OAB nº RO4038A 
RECORRIDOS: VICTOR HUGO COCO RODRIGUES, CPF nº 15391220777, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: KATICILENE 
LIMA DA SILVA, OAB nº RO4038A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 11/04/2022 21:02

167 - 7044508-85.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício 
RECORRENTE: ANDERSON MONTESSI CAMACHO, CPF nº 81585071234 ADVOGADO DO RECORRENTE: GABRIELA DE 
FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9808A 
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA 
LATAM AIRLINES GROUP S/A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/04/2022 15:39 

168 - 7069717-56.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Fixação, Citação 
RECORRENTE: ROSEMIRA VIDAL DE SOUZA, CPF nº 28709764291 ADVOGADO DO RECORRENTE: ALBINO MELO SOUZA 
JUNIOR, OAB nº RO4464A 
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DO RECORRIDO: ROBERTO DIAS 
VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 13/04/2022 16:35 

169 - 7024347-54.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
AUTOR: SUELI MARA LOURENCO CARRIS, CPF nº 53900472904 ADVOGADO DO AUTOR: GUILHERME TRINDADE HENRIQUES 
BEZERRA CAVALCANTI, OAB nº PB21225A 
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AUTORES: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS 
DO EST DE RONDONIA, ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADOS DOS AUTORES: PROCURADORIA DO 
IPERON, PROCURADORIA DO IPERON, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/12/2021 07:04 

170 - 7048434-74.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: CAIO CESAR SILVA BRITO, CPF nº 00474555275 ADVOGADOS DO RECORRENTE: RYAN MARQUES DE OLIVEIRA 
MEDEIROS, OAB nº RO9711A, JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL, OAB nº RO10555A 
RECORRIDOS: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ nº 05423963000111, PROCURADORIA DA OI S/A, CNPJ nº 
DESCONHECIDO ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 28/07/2022 10:23 

171 - 7048880-77.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha 
RECORRENTES: TATIANE LOPES FARIAS, CPF nº 03462754238, MARCELO DA SILVA, CPF nº 97034614253, ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS 
RECORRENTES: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO6768A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., TATIANE LOPES FARIAS, CPF nº 03462754238, 
MARCELO DA SILVA, CPF nº 97034614253, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ nº 05914650000166 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, MARCIA TEIXEIRA DOS 
SANTOS, OAB nº RO6768A, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 18/05/2022 11:55 

172 - 7002855-73.2016.8.22.0003 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: DIREITO DO TRABALHO 
RECORRENTE: CRISTIANA OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 43827349249 ADVOGADO DO RECORRENTE: KINDERMAN GONCALVES, 
OAB nº RO1541A 
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JARU ADVOGADOS DO RECORRIDO: MARIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1765A, 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 04/07/2018 17:57 

173 - 7003916-25.2019.8.22.0015 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Responsabilidade Fiscal 
RECORRENTE: ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
RECORRIDO: CEZANILDO ALVES SOARES, CPF nº 59058188272 ADVOGADO DO RECORRIDO: ALLAN ALMEIDA COSTA, OAB nº 
RO10011A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 30/11/2020 19:40 

174 - 7021484-33.2018.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 
AUTOR: ORLANDO DA SILVA MAIA, CPF nº 63379538787 ADVOGADO DO AUTOR: ORANGE CRUZ BELEZA, OAB nº RO7607A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 11/06/2019 16:38 

175 - 7009040-33.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB 
nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: AECIO SEVERIANO COELHO, CPF nº 31918786291 ADVOGADO DO RECORRIDO: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, 
OAB nº RO9944A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 16/05/2022 06:01 
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176 - 7031564-56.2018.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 
RECORRENTE: ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
RECORRIDO: ANGELI ARENHARDT, CPF nº 32590814291 ADVOGADO DO RECORRIDO: GELEUZA DE OLIVEIRA FERRO, OAB nº 
RO9084 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 24/06/2019 12:15 

177 - 7003037-80.2021.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº MG96864A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
RECORRIDO: FLORENTINO DA SILVA FERREIRA, CPF nº 25171950563 ADVOGADOS DO RECORRIDO: MARLI QUARTEZANI 
SALVADOR, OAB nº RO5821, KARINA JIOSANE GORETI THEIS, OAB nº RO6045A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 07/03/2022 08:56 

178 - 7002968-11.2022.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
RECORRENTE: KAROLLYNE OLIVEIRA VASCONCELOS, CPF nº 15610065640 ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANA 
NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 11/08/2022 11:56 

179 - 7037001-73.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
RECORRENTES: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
RECORRIDO: VICTORIA GEOVANA LIMA SOUTO, CPF nº 00112856217 ADVOGADOS DO RECORRIDO: EDUARDO TEIXEIRA 
MELO, OAB nº RO9115A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 25/03/2022 14:12 

180 - 7005688-94.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: CLAUDIO CESAR CONCEICAO SILVA SOUZA, CPF nº 93603100263 ADVOGADOS DO RECORRENTE: ALEXANDRE 
CAMARGO FILHO, OAB nº RO9805A, ANDREY OLIVEIRA LIMA, OAB nº RO11009A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/05/2022 14:58 

181 - 7014147-82.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Correção 
Monetária 
RECORRENTE: CHRISTOPHER FONSECA MURATA, CPF nº 03973203296 ADVOGADO DO RECORRENTE: HIANARA DE MARILAC 
BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A 
RECORRIDOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 11/04/2022 09:11 

182 - 7041530-38.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: BRUNO DA SILVA QUEIROZ, CPF nº 53028600234 ADVOGADOS DO AUTOR: ALAN ANDRADE GOVEIA, OAB nº RO10120A, 
BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº RO11443A 
AUTORES: AMYNA DE SOUZA, CNPJ nº 21456463000213, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL 
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DOS AUTORES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº 
DF39280 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/02/2022 12:34 
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183 - 7032951-04.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 
S.A., LUCIANO TENYLSON NOGUEIRA COSTA, CPF nº 60443243204 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9808A, GOL LINHAS 
AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
AUTORES: LUCIANO TENYLSON NOGUEIRA COSTA, CPF nº 60443243204, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL 
LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9808A, 
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/01/2022 16:03 

184 - 7050326-18.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
AUTOR: CARLOS RANGEL ALVES DUTRA SOARES, CPF nº 76072452272 ADVOGADO DO AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI, 
OAB nº RO4265A 
AUTORES: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
AUTORES: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 25/01/2022 16:50 

185 - 7048483-18.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, 
Práticas Abusivas 
RECORRENTE: MARLON DIEGO DE OLIVEIRA LEONI, CPF nº 94787662287 ADVOGADO DO RECORRENTE: ALLAN OLIVEIRA 
SANTOS, OAB nº RO10315A 
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA 
LATAM AIRLINES GROUP S/A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 13/05/2022 15:47 

186 - 7071818-66.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA, CPF nº 34084304204 ADVOGADOS DO RECORRENTE: VAGNER MESSIAS DA SILVA, 
OAB nº RO8969A, FRANCO OMAR HERRERA ALVIZ, OAB nº RO1228A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 30/06/2022 12:27 

187 - 7045298-69.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: TERLUA BARROSO DE ANDRADE, CPF nº 00399716270 ADVOGADOS DO RECORRENTE: BRENDA ALMEIDA 
FAUSTINO, OAB nº RO9906A, RAIRA VLAXIO AZEVEDO, OAB nº RO7994A 
RECORRIDOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., CNPJ nº 26669170000157, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RODRIGO 
SOARES DO NASCIMENTO, OAB nº MG129459A, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART 
PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 10/08/2022 15:13

188 - 7031628-61.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: ANTONIO CARLOS LEITE, CPF nº 52246108268 ADVOGADO DO AUTOR: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS 
BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 25/01/2022 10:52 

189 - 7039130-51.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas 
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RECORRENTE: RAFAEL ROCHA DE SANTANA, CPF nº 92629032272 ADVOGADO DO RECORRENTE: BRUNO CEFAS FIGUEIROA 
DE FRANCA RAMALHO, OAB nº RO8658 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 
00000000442704 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC6676 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 25/02/2022 17:17

190 - 7003909-07.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: SUELY DA SILVA NUNES ALMEIDA, CPF nº 46974490291 ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, 
OAB nº RO8176A 
AUTORES: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS 
AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL 
LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/11/2021 08:03 

191 - 7033033-69.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Material 
AUTOR: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADOS DO AUTOR: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, PROCURADORIA BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
PARTE RE: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA, CPF nº 73603600215 ADVOGADOS DO PARTE RE: MARISAMIA APARECIDA DE 
CASTRO INACIO, OAB nº RO4553A, GABRIELE SILVA XIMENES, OAB nº RO7656A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/07/2021 10:42 

192 - 7049892-63.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: AFONSO GUEDES DE SOUSA JUNIOR, CPF nº 86197282291 ADVOGADOS DO AUTOR: RODOLFO JENNER DE ARAUJO 
MOREIRA, OAB nº RO5572A, PHILIPE DIONISIO MENDONCA, OAB nº RO7579A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS 
BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/02/2022 13:38 

193 - 7002547-46.2021.8.22.0008 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: GABRIELA CRISTINA SCHUANZ DE MORAES, CPF nº 00643175288 ADVOGADOS DO RECORRENTE: PAULA 
ROBERTA BORSATO, OAB nº RO5820A, MICHEL KAUAN DE ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO9276A, MICHAEL DOUGLAS DE 
ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO7007A 
RECORRIDOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/03/2022 09:40 

194 - 7000098-93.2022.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Honorários Profissionais, Honorários Advocatícios 
RECORRENTE: TALITHA CRHISTINA PRZYBSZ, CPF nº 00587647205 ADVOGADOS DO RECORRENTE: JESSICA KAROLAYNE 
SOUZA BORGES, OAB nº RO9480A, FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº RO5035A 
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA 
LATAM AIRLINES GROUP S/A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/05/2022 05:21 

195 - 7034294-35.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: RAFAELA GOMES DA SILVA, CPF nº 95042083200 ADVOGADO DO RECORRENTE: GABRIELA DE FIGUEIREDO 
FERREIRA, OAB nº RO9808A 
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, 
OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/05/2022 11:28 
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196 - 7052052-27.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: ARISTOTELES BATISTA GOMES DOS SANTOS, CPF nº 59954965220, EDJANE OLINDINA REBOUCAS DOS 
SANTOS, CPF nº 63875136268 ADVOGADO DOS RECORRENTES: RODRIGO ERNANE MARQUES DE FARIAS, OAB nº RO11455A 
RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CNPJ nº 10760260000119, AZUL LINHAS AEREAS 
BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB 
nº PE42379A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 06/06/2022 10:59 

197 - 7000570-76.2022.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDO: NEILTON LIMA BRITO, CPF nº 59584076272 ADVOGADOS DO RECORRIDO: ALAN CARLOS DELANES MARTINS, 
OAB nº RO10173A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO8746A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/08/2022 18:20 

198 - 7005595-34.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTORES: WENDER SATIRO MORAIS DE MENDONCA, CPF nº 83820060278, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, 
GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: 
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115A, HIANARA DE MARILAC 
BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
AUTORES: WENDER SATIRO MORAIS DE MENDONCA, CPF nº 83820060278, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, 
GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: 
EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A, GUSTAVO ANTONIO 
FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/12/2021 22:53 

199 - 7005738-20.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: FRANCISCO ASSIS LUCIANO DE JESUS, CPF nº 80044042272 ADVOGADO DO AUTOR: BIANCA BART SOUZA, OAB nº 
RO9715A 
AUTORES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ nº 09296295007687, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS AUTORES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/11/2021 09:22 

200 - 7001163-21.2021.8.22.0017 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral 
AUTOR: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADO DO AUTOR: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº 
AC3905 
AUTOR: EVA FATIMA KLOSS, CPF nº 64751090291 ADVOGADOS DO AUTOR: EDUARDO CANDIDO DA SILVA, OAB nº MT25980A, 
ELIANE PALUDO, OAB nº MT24269A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/11/2021 13:24 

201 - 7021870-58.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: HELOISA KAIMI LAGOS TIOSSI, CPF nº 88614107234 ADVOGADOS DO AUTOR: HELOISA KAIMI LAGOS TIOSSI, OAB nº 
RO11003A, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR, OAB nº RO5087A 
AUTORES: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS 
AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL 
LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/11/2021 18:45 
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202 - 7007680-87.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
AUTOR: AMARILDO ANTONIO DA SILVA, CPF nº 63144581291 ADVOGADO DO AUTOR: FABIANO REGES FERNANDES, OAB nº 
RO4806A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/02/2022 09:46 

203 - 7007579-50.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso em Sentido Estrito 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: GILCELIA BONFIM SILVA, CPF nº 95724060272 ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO GONCALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO5471A 
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº 
AL1829510, BRADESCO, BRADESCO 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/12/2021 11:37 

204 - 7012397-48.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Contratos Bancários 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 
00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, 
PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A 
AUTOR: NATASCHA RECHETNICOW ALVES SANT ANNA, CPF nº 76108201215 ADVOGADOS DO AUTOR: PRISCILLA JONES 
FIGUEIREDO CARVALHO, OAB nº MG175950, EDSON DA SILVA MOREIRA, OAB nº MG134693 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/11/2021 15:32 

205 - 7048050-48.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
AUTOR: WELLINGTON CHAMOM CASTRO COSTA AGUIAR, CPF nº 01711213250 ADVOGADO DO AUTOR: CAIRO RODRIGO DA 
SILVA CUQUI, OAB nº RO8506A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/11/2021 11:33 

206 - 7011346-02.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: MARIA ANGELICA VUJANSKI, CPF nº 97181242253 ADVOGADOS DO RECORRENTE: IGRAINE SILVA AZEVEDO 
MACHADO, OAB nº RO9590A, JIULIANO MENDES, OAB nº RO10276A 
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/02/2022 14:27 

207 - 7062286-68.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ANTONIO DE MORAES DOURADO 
NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
RECORRIDO: DALVA CRISTINA MOREIRA MEDEIROS, CPF nº 61266272291 ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCAS ARABE GOMES 
DA SILVA, OAB nº RO8170A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/03/2022 09:07 

208 - 7026456-41.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: ROBSON DE SOUZA MOTA, CPF nº 38645360225 ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN, OAB 
nº RO6063A 
RECORRIDO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116 ADVOGADO DO RECORRIDO: CARLOS EDUARDO 
CAVALCANTE RAMOS, OAB nº PE1676A 
RelatorCRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/03/2022 10:49 
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209 - 7002069-56.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ nº 07707650000110, 
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ nº 07707650000110 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: NEY JOSE CAMPOS, OAB nº MG44243A 
AUTOR: SUELI OLIVEIRA DE SOUZA BRITO, CPF nº 95502580253 ADVOGADOS DO AUTOR: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ 
DIAS, OAB nº RO1147A, WAGNER FERREIRA DIAS, OAB nº RO7037A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/02/2022 16:01 

210 - 7048464-46.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTORES: REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA, CNPJ nº 03681777000157, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS SA ADVOGADOS DOS AUTORES: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC3778, LARISSA SENTO SE 
ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
AUTOR: CLAUDEMIR DA SILVA GOMES, CPF nº 00188009205 ADVOGADO DO AUTOR: RHAIZHA LIBERATO OTERO RIBEIRO 
MOTA DE ARAUJO, OAB nº RO10869A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 11/02/2022 18:28 

211 - 7003204-34.2020.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., 
CNPJ nº 61348538000186, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC58971, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
AUTOR: ANA MARIA DE AMORIM, CPF nº 80555438287 ADVOGADO DO AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU, OAB nº RO300A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 30/08/2021 04:56 

212 - 7011623-34.2020.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: CIDERCI DE FREITAS, CPF nº 30217539220 ADVOGADO DO AUTOR: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA, OAB nº 
AM1394 
AUTORES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS AUTORES: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, 
BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 14/10/2021 11:42 

213 - 7024564-34.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 
AUTOR: JOSIANE CELINA DA SILVA, CPF nº 61726354253 ADVOGADO DO AUTOR: ELVIS DIAS PINTO, OAB nº RO3447A 
AUTORES: ORALDO DA SILVA, CPF nº 00069018677, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, 
CNPJ nº 00000000010405 ADVOGADO DOS AUTORES: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 14/10/2021 12:33 

214 - 7001757-20.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Protesto Indevido de Título 
AUTORES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, BANCO BRADESCO, CNPJ nº 00389101000015 ADVOGADOS DOS 
AUTORES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO 
AUTOR: DIOGO DA SILVA JARDIM, CPF nº 01975898206 ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº 
RO8713A, ALEXANDER CORREIA, OAB nº RO9941A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 20/10/2021 22:57 

215 - 7001531-26.2022.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: LILIA MARCIA MIRANDA SILVA, CPF nº 65721896272 ADVOGADO DO RECORRENTE: JUCILENE LIRA CEBALHO, 
OAB nº RO7983A 
RECORRIDO: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147 ADVOGADO DO RECORRIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº 
PA16538 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINO
Distribuição: 05/08/2022 09:36 
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216 - 7004755-61.2021.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: OI S.A., CNPJ nº 76535764000143 ADVOGADO DO RECORRENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB 
nº RO635A 
RECORRIDO: ERICKIS FAUSTINO ESTEVES, CPF nº 03510074238 ADVOGADOS DO RECORRIDO: WELLINGTON DE FREITAS 
SANTOS, OAB nº RO7961A, FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278A 
Relator CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/06/2022 08:46 

217 - 7021778-17.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: MARIA NAZARE NONATO DE SOUZA, CPF nº 16281683234 ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA, OAB nº RO1073A 
PARTE RE: ADRIANO F OLIVEIRA - ME, CNPJ nº 04972989000156 ADVOGADOS DO PARTE RE: ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA, 
OAB nº RO1546A, REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES, OAB nº RO8638 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/06/2021 11:21 

218 - 7023907-92.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 
00000000692727 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº BA47533A 
AUTOR: MARIZA BARBOZA FERREIRA, CPF nº 57380910272 ADVOGADOS DO AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA, OAB nº 
RO4169A, WASHINGTON BORBA SOUZA JUNIOR, OAB nº GO48593A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 14/10/2021 22:39 

219 - 7007226-83.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Citação 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: MANOEL ALVES GOUVEIA, CPF nº 13895494291 ADVOGADO DO RECORRIDO: SILVIO VIEIRA LOPES, OAB nº 
RO72A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/06/2022 07:03 

220 - 7016691-46.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUILHERME DA 
COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: CASARAO DO PEIXE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 18861172000115, ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DAYSE LEOPOLDINO DA SILVA, OAB nº RO10890A, SICILIA 
MARIA ANDRADE TANAKA, OAB nº RO5940, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/07/2022 09:42 

221 - 7023358-48.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: EUCLIDES JOSE DE ANDRADE, CPF nº 66139317215, DANIEL EDUARDO ELLER JUNIOR, CPF nº 29106133649 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL, OAB nº RO5649A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/07/2022 09:58 

222 - 7004341-60.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
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RECORRIDO: CARLOS FERREIRA DA SILVA NETO, CPF nº 01312733616 ADVOGADO DO RECORRIDO: ITAMAR DE AZEVEDO, 
OAB nº RO1898A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/07/2022 10:09 

223 - 7001381-46.2021.8.22.0018 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA, OAB nº 
BA24143, BRADESCO, BRADESCO 
AUTOR: HERMANIO PEREIRA GARCIA, CPF nº 60252898249 ADVOGADO DO AUTOR: EVALDO ROQUE DINIZ, OAB nº RO10018A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 21/01/2022 08:23 

224 - 7000938-37.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, ROLVANE PROCOPIO 
DA SILVA, CPF nº 88741192249 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546A, LUANA GOMES DOS SANTOS, OAB nº RO8443A, BRADESCO, BRADESCO 
AUTORES: ROLVANE PROCOPIO DA SILVA, CPF nº 88741192249, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: LUANA GOMES DOS SANTOS, OAB nº RO8443A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, 
OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 14/12/2021 23:41 

225 - 7011769-59.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FERNANDA VALESKA DA SILVA, CPF nº 77445198253, 
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº MS5871A, MATEUS FERNANDES LIMA DA SILVA, OAB nº RO9195A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: FERNANDA VALESKA DA SILVA, CPF nº 77445198253, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MATEUS FERNANDES LIMA DA 
SILVA, OAB nº RO9195A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 09/05/2022 15:57 

226 - 7007195-87.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTORES: ROSA LIDIA DA SILVA, CPF nº 76056783200, IVANETE ANTERO DA SILVA, CPF nº 86053256234, IRANI DE GODOI, 
CPF nº 62143905904 ADVOGADOS DOS AUTORES: ANDREIA APARECIDA MATOS PAGLIARI, OAB nº RO7964A, ROBSON CLAY 
FLORIANO AMARAL, OAB nº RO6965A, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA AMARAL, OAB nº RO6642A 
AUTORES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 08/11/2021 09:39 

227 - 7073821-91.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: THAUANE PATRICIA DOS SANTOS MARQUES, CPF nº 49221372898 ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN 
MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191 
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 03/08/2022 09:51 

228 - 7002271-24.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: PATRICIA ALCANTARA MOREIRA PINHO, CPF nº 51107848253 ADVOGADOS DO AUTOR: INDY TAYLA KOTZ COELHO, 
OAB nº RO8885A, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 09/12/2021 13:52 
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229 - 7002002-73.2021.8.22.0008 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
AUTOR: OSVALDO SOARES FALCAO, CPF nº 16242300249 ADVOGADOS DO AUTOR: NIVALDO PONATH JUNIOR, OAB nº 
RO9328A, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA, OAB nº RO4688A, KARINA DOS REIS MERLIM, OAB nº RO11326A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 23/11/2021 08:17 

230 - 7003164-80.2015.8.22.0601 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO PAN S.A., MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 62136254000199 ADVOGADOS DOS 
RECORRENTES: GIULIANO CAIO SANT ANA, OAB nº RO4842A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, 
PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
RECORRIDO: CICERO OLIVEIRA SOBRINHO, CPF nº 22065431253 ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCAS GUSTAVO DA SILVA, 
OAB nº RO5146A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 14/02/2018 17:55 

231 - 7046149-11.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB 
nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: SONIA FEITOSA DOS SANTOS, CPF nº 80488722268 ADVOGADOS DO RECORRIDO: LUCAS ZAGO FAVALESSA, 
OAB nº RO10982A, FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES, OAB nº RO10860A 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 03/03/2022 10:07 

232 - 7001270-47.2021.8.22.0023 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Perdas e Danos 
AUTOR: J. F. D. R., CPF nº 83042903249 ADVOGADOS DO AUTOR: TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB nº RO5303A, GLAUCIA ELAINE 
FENALI, OAB nº RO5332A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: B. B., B. B. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: :CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 21/12/2021 22:49 

233 - 7002022-62.2020.8.22.0020 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
RECORRENTES: MARINETE TEIXEIRA SOUZA, CPF nº 84052651200, ROSIEL GOMES, CPF nº 99907445215, JEFFERSON 
NICOLINO VOLPE DE SOUZA, CPF nº 75909537253 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: SANDRA CIZMOSKI RAMOS, OAB nº 
RO8021A, LUCAS ARAUJO MIRANDA, OAB nº RO9535A, SANDRO LUCIO DE FREITAS NUNES, OAB nº RO4529A 
RECORRIDO: LARACILENE GUIMARAES SOUZA, CPF nº 49783980297 ADVOGADO DO RECORRIDO: VICTOR HUGO FORCELLI, 
OAB nº RO11083A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 09/08/2022 10:33 

234 - 7000476-62.2021.8.22.0011 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTORES: BANCO BRADESCO, SIMONE RODRIGUES LIMA VIEIRA, CPF nº 40928349268 ADVOGADOS DOS AUTORES: 
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, JULYANDERSON POZO LIBERATI, OAB nº AP2618, MAIBY 
FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063, BRADESCO 
AUTORES: SIMONE RODRIGUES LIMA VIEIRA, CPF nº 40928349268, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS AUTORES: MAIBY 
FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063, JULYANDERSON POZO LIBERATI, OAB nº AP2618, GUILHERME DA 
COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 10:41 

235 - 7009725-67.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral, Citação, Revelia 
AUTOR: MAURICIO AMOEDO COSTA FILHO, CPF nº 70224594281 ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS ZANDONA, OAB nº AM1441 
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AUTORES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS AUTORES: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 
OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/11/2021 11:46 

236 - 7047180-03.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO NAZARIO, CPF nº 59022051234 ADVOGADOS DO AUTOR: GILMARINHO LOBATO 
MUNIZ, OAB nº RO3823A, THAIS SHEILA ALVES SANTIAGO, OAB nº RO4035A, MOISES NONATO DE SOUZA, OAB nº RO4337A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147, CLARO S.A., CNPJ nº 40432544050403 ADVOGADO 
DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 04/02/2022 08:34 

237 - 7070629-53.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
RECORRENTES: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
RECORRIDO: GILSON SILVEIRA COELHO, CPF nº 95697128053 ADVOGADO DO RECORRIDO: ALICE CERESA DE OLIVEIRA, OAB 
nº RO8631A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 11/04/2022 20:33 

238 - 7039586-98.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADO DO RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS SA 
RECORRIDO: THIAGO BEZERRA LOPES, CPF nº 01740472233 ADVOGADOS DO RECORRIDO: EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB 
nº RO9115A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 19/04/2022 16:47 

239 - 7031683-12.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: RAFAELA BRUNA ABREU LOPES, CPF nº 02374376273 ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL BRUNO ABREU LOPES, OAB 
nº RO10348 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS 
AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 15/12/2021 00:20 

240 - 7070679-79.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
RECORRENTE: ELIANE MARIA RIBEIRO NUNES, CPF nº 65597524372 ADVOGADO DO RECORRENTE: ALBINO MELO SOUZA 
JUNIOR, OAB nº RO4464A 
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., CNPJ nº 02012862002103 ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 02/06/2022 09:03 

241 - 7063517-33.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 
RECORRENTE: JADER LOUIS DE SOUZA GONCALVES, CPF nº 06144682210 ADVOGADOS DO RECORRENTE: AMANDA TAYNARA 
LAURENTINO LOPES, OAB nº RO9378A, RAPHAEL ERIK FERNANDES DE ARAUJO, OAB nº RO4471A 
RECORRIDOS: TAM LINHAS AEREAS S/A., CNPJ nº 02012862000160, A V L VIAGENS LTDA, CNPJ nº 18974819000115 ADVOGADOS 
DOS RECORRIDOS: FERNANDO ROSENTHAL, OAB nº SP146730A, DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº RO10238A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 15/06/2022 12:13 

242 - 7031947-29.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas 
AUTOR: AMANDA LETICIA BOTELHO DE OLIVEIRA, CPF nº 01322815208 ADVOGADOS DO AUTOR: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, 
OAB nº RO9906A, RAIRA VLAXIO AZEVEDO, OAB nº RO7994A 



386DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

AUTOR: TAM LINHAS AEREAS S/A. ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA LATAM AIRLINES 
GROUP S/A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 14/02/2022 21:17 

243 - 7027276-60.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: CHARLISTON CARVALHO DA SILVA FILHO, CPF nº 01989291295 ADVOGADOS DO RECORRENTE: BRENDA 
ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906A, RAIRA VLAXIO AZEVEDO, OAB nº RO7994A 
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA 
LATAM AIRLINES GROUP S/A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 24/03/2022 08:25 

244 - 7017111-48.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: NADIR ALVES SALGADO, CPF nº 71004564287, TAM LINHAS AEREAS S/A., CNPJ nº 02012862000160 ADVOGADOS 
DOS RECORRENTES: WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA, OAB nº RO10776A, FERNANDO ROSENTHAL, OAB nº SP146730A 
RECORRIDOS: TAM LINHAS AEREAS S/A., CNPJ nº 02012862000160, NADIR ALVES SALGADO, CPF nº 71004564287 ADVOGADOS 
DOS RECORRIDOS: FERNANDO ROSENTHAL, OAB nº SP146730A, WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA, OAB nº RO10776A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 09/05/2022 17:33 

245 - 7010228-13.2020.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas 
AUTORES: VALDIRENA SOARES GRONER VICENTE, CPF nº 74935330244, MARCIO DA SILVA VICENTE, CPF nº 63491966272 
ADVOGADO DOS AUTORES: NINA GABRIELA TAVARES TESTONI, OAB nº RO7507A 
AUTOR: TAM LINHAS AEREAS S/A. ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA LATAM AIRLINES 
GROUP S/A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 09/02/2022 07:42

246 - 7044087-95.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: ANDERSON MONTESSI CAMACHO, CPF nº 81585071234 ADVOGADOS DO RECORRENTE: GABRIELA DE 
FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9808A, ANANDA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9645A, BRENDA WOBETO SCHRAMM 
DE SOUZA, OAB nº RO11837A 
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., CNPJ nº 02012862000160 ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 26/05/2022 08:37 

247 - 7010572-69.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: REBECA RIBEIRO CARDENA, CPF nº 02113744236 ADVOGADO DO RECORRENTE: DANILO CARVALHO ALMEIDA, 
OAB nº RO8451A 
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCIANA GOULART 
PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 19/04/2022 20:53

248 - 7043721-56.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: RENATO VINICIUS AGOSTINI, CPF nº 89343484615 ADVOGADO DO RECORRENTE: LAERCIO FERNANDO DE 
OLIVEIRA SANTOS, OAB nº RO2399A 
RECORRIDOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 23/02/2022 18:39 

249 - 7030086-08.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
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RECORRENTES: VANESSA OLIVEIRA BORGES, CPF nº 55704123287, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS 
AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS RECORRENTES: TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES, OAB nº RO7821A, 
HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS 
AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
RECORRIDOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ nº 
07575651000159, VANESSA OLIVEIRA BORGES, CPF nº 55704123287 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO 
FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES, OAB nº RO7821A, HIANARA DE MARILAC BRAGA 
OCAMPO, OAB nº RO4783A, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 16/03/2022 10:25 

250 - 7040442-62.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Citação, Citação 
RECORRENTES: VAI VOANDO VIAGENS LTDA, CNPJ nº 11309576000151, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADOS 
DOS RECORRENTES: DENISE MARIN, OAB nº SP141662A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS 
AÉREAS SA 
RECORRIDO: MAIRTON FARIAS SILVA, CPF nº 64450970225 ADVOGADOS DO RECORRIDO: JOHNI SILVA RIBEIRO, OAB nº 
RO7452A, PAMELA GLACIELE VIEIRA DA ROCHA, OAB nº RO5353A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 21/04/2022 00:12

251 - 7005043-69.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 13419034000167, AZUL LINHAS 
AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE 
BRITO, OAB nº RS71530A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
AUTOR: ANTONIA GLEICIANE FARIAS LIMA RENDA, CPF nº 00667391282 ADVOGADO DO AUTOR: LAIS GABRIELA SBALCHIERO 
COSTA, OAB nº RO10934A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 04/05/2022 17:31 

252 - 7049644-34.2019.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 
Honorários Advocatícios 
AUTOR: MATHEUS ARAUJO MARTINS, CPF nº 03366449225 ADVOGADOS DO AUTOR: IAN BARROS MOLLMANN, OAB nº 
RO6894A, RAIRA VLAXIO AZEVEDO, OAB nº RO7994A 
PARTE RE: VIA VAREJO S/A, CNPJ nº 33041260065290, PONTO FRIO LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL, CNPJ nº 
42582072000134 ADVOGADO DOS PARTE RE: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, OAB nº PE33668A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 29/07/2021 14:46 

253 - 7078021-44.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
RECORRENTE: NATURA COSMETICOS S/A, CNPJ nº 71673990000177 ADVOGADO DO RECORRENTE: PAULO EDUARDO PRADO, 
OAB nº AL1829510 
RECORRIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA BENARROZ, CPF nº 22120807272 ADVOGADOS DO RECORRIDO: EZIO PIRES 
DOS SANTOS, OAB nº RO5870A, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS, OAB nº RO6156 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 03/08/2022 14:28 

254 - 7053837-24.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: ROSILENE DOS SANTOS VASCONCELLOS, CPF nº 43814204204 ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO 
STEGMANN, OAB nº RO6063A 
RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 12/07/2022 10:08 

255 - 7007161-15.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO 
DOS RECORRENTES: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC6676 
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RECORRIDO: MARIA DE AMORIN SANTOS, CPF nº 67420826234 ADVOGADO DO RECORRIDO: LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, 
OAB nº RO10079A 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 08/03/2022 14:50 

256 - 7003896-42.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 
RECORRENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, CPF nº 69249121253 ADVOGADO DO RECORRENTE: JOAO 
FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226A 
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT 
DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, OAB nº CE30348A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, 
PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 20/04/2022 23:18 

257 - 7026849-63.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cartão de Crédito 
AUTOR: LEONARDO SANTANA DE OLIVEIRA, CPF nº 03107001244 ADVOGADOS DO AUTOR: ITALO SARAIVA MADEIRA, OAB nº 
RO10004A, ANDRE ALEF CARVALHO LIMA, OAB nº RO11492A, THALES SOUZA ALENCAR, OAB nº RO10758A 
AUTORES: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000010235, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO DOS 
AUTORES: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 09/11/2021 02:10

258 - 7002606-69.2019.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral 
AUTORES: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. ADVOGADOS DOS AUTORES: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT 
DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A. 
RECORRIDO: CATARINA GINELI VAZZOLER, CPF nº 19143052215 ADVOGADOS DO RECORRIDO: RONALDO DE OLIVEIRA 
COUTO, OAB nº RO2761, FLAVIO ANTONIO RAMOS, OAB nº RO4564 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 28/11/2021 23:22

259 - 7008570-26.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: JULIANA RODRIGUES, CPF nº 87721090253 ADVOGADO DO AUTOR: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR, OAB nº RO3897A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, OAB nº CE30348A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 02/12/2021 08:08 

260 - 7017494-29.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral 
AUTOR: JOAO DE DEUS FERREIRA, CPF nº 06801560204 ADVOGADO DO AUTOR: JOAO DIEGO RAPHAEL CURSINO BOMFIM, 
OAB nº RO3669A 
AUTORES: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174, SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP, CNPJ nº 
81052722000191 ADVOGADO DOS AUTORES: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 02/12/2021 07:52 

261 - 7045865-37.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: MARIA DA PENHA LOPES, CPF nº 21995508268 ADVOGADO DO AUTOR: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA, OAB nº 
RO6122A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 28/11/2021 23:55 

262 - 7004015-40.2020.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
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REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
AUTOR: LUANA NAYRA ARAUJO COSTA BRAZ MAYER, CPF nº 04876468435 ADVOGADO DO AUTOR: EDUARDO DOUGLAS DA 
SILVA MOTTA, OAB nº RO7944A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 07/12/2021 08:50 

263 - 7025926-37.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: ANTONIO EUDSON OLIVEIRA MAGALHAES, CPF nº 22069178234 ADVOGADO DO AUTOR: JORGE AVELINO LIMA DO 
AMARAL, OAB nº RO10555A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº MG96864A, PROCURADORIA BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A., PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 09/12/2021 14:49

264 - 7023638-19.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: ALDENIR DIAS DE MENEZES, CPF nº 60003685268 ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A 
AUTOR: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116 ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE 
RAMOS, OAB nº PE1676A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 18/12/2021 21:17

265 - 7001221-15.2021.8.22.0020 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU 
UNIBANCO S.A. 
AUTOR: MIKAELLY DAGLIANE MIRANDA NICOLETTE, CPF nº 00768137209 ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE JAIR RODRIGUES 
VALIM, OAB nº RO7868A, KARINA DA SILVA MENEZES MATTOS, OAB nº RO7834A, RODRIGO DE MATTOS FERRAZ, OAB nº 
RO6958A 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 12/01/2022 08:24

266 - 7036056-86.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: ADRIANA COELHO DA SILVA, CPF nº 76338401291 ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A 
AUTOR: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116 ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE 
RAMOS, OAB nº PE1676A 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 25/01/2022 16:28

267 - 7030416-39.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., 
PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A. 
AUTOR: RAIANY GOMES DA SILVA, CPF nº 01586278223 ADVOGADO DO AUTOR: RAIANY GOMES DA SILVA, OAB nº RO9024A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 31/01/2022 15:38

268 - 7000668-86.2021.8.22.0013 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: BANCO BRADESCO ADVOGADOS DO AUTOR: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AL1829510, KARINA DE ALMEIDA 
BATISTUCI, OAB nº AC4571, BRADESCO 
AUTORES: ANDRE CORREIA DE LIMA NETO, CPF nº 01670912205, ANDREIA AZEVEDO CAMARGO, CPF nº 73883174220 
ADVOGADO DOS AUTORES: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 07/02/2022 11:34
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269 - 7001477-49.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: JOSE PEDRO SOARES, CPF nº 35006480297 ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, 
OAB nº RO8713A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 08/03/2022 15:45

270 - 7046187-23.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Contratos Bancários 
RECORRENTE: JOISE SANTOS DIAS, CPF nº 68065680259 ADVOGADO DO RECORRENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO 
DE OLIVEIRA, OAB nº RO5105A 
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: NEY JOSE CAMPOS, OAB nº MG44243A, 
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 17/03/2022 18:28

271 - 7002742-77.2020.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: IZAULINA CARVALHO DE SOUZA, CPF nº 08484163253 ADVOGADO DO AUTOR: NAIRA DA ROCHA FREITAS, OAB nº 
RO5202A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO ADVOGADOS DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 16/02/2022 08:53

272 - 7005372-57.2021.8.22.0009 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 97594946200 ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCAS ZANDONA, OAB 
nº AM1441 
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº 
BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 01/06/2022 23:10

273 - 7004304-87.2021.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTES: FRANCIELI DA SILVA IANISKI, CPF nº 02062338252, EDUARDO CUSTODIO DINIZ, CPF nº 32608829287 
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: THAMYRES GONCALVES DE BARROS, OAB nº RO11746A, EDUARDO CUSTODIO DINIZ, 
OAB nº RO3332A 
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CNPJ nº 49937055000111 ADVOGADO DO RECORRIDO: 
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB nº AL14166 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 11/03/2022 09:28

274 - 7001556-62.2020.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
AUTOR: DANILO DA SILVA FERREIRA, CPF nº 55563350282 ADVOGADO DO AUTOR: DIONEI GERALDO, OAB nº RO10420A 
AUTORES: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE, MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE ADVOGADOS DOS AUTORES: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO GUAPORÉ 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 10/12/2021 10:17

275 - 7002652-17.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato 
AUTOR: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143 ADVOGADOS DO AUTOR: MARCIO 
RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495A, DANIEL CIDRAO FROTA, OAB nº CE19976A 
AUTOR: MARCOS EDUARDO SOUTO LUZ, CPF nº 63696860263 ADVOGADO DO AUTOR: RHENNE DUTRA DOS SANTOS, OAB nº 
RO5270A 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 20/10/2021 09:14 
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276 - 7041620-80.2020.8.22.0001 - 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
AUTOR: DANIELLA THAMARA DA SILVA, CPF nº 99358115220 ADVOGADOS DO AUTOR: TAMIRES MELO DE ARAUJO, OAB nº 
RO8948A, WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA, OAB nº RO9830A, ALINE MOREIRA DELFIOL, OAB nº RO9306A 
PARTE RE: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO SA, CNPJ nº 60746948043270 ADVOGADOS DOS 
PARTE RE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator:Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 20/07/2021 23:03 

277 - 7000362-62.2022.8.22.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Cancelamento de vôo
RECORRENTES: TARSISIO LUBE MACAO, CPF nº 05847454783, CRISCILENE DE SOUSA ANGELO, CPF nº 09900573722 
ADVOGADO DOS RECORRENTES: GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI, OAB nº RO4805A
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 29/06/2022 19:01

278 - 7043594-21.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: LEIDE DAIANA SILVA SIQUEIRA, CPF nº 85707031200 ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA 
SILVA BONAZZA, OAB nº RO8176A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS 
AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 12/04/2022 22:33 

279 - 7043603-80.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: TAIRO SOUZA DE FREITAS, CPF nº 99627884200 ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA 
BONAZZA, OAB nº RO8176A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 
S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/05/2022 16:58 

IMPEDIDO - AUDARZEAN
280 - 7024237-89.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
RECORRENTE: JOSE EDUARDO CHAGAS DA ROCHA, CPF nº 77287967200 ADVOGADO DO RECORRENTE: FERNANDO 
AUGUSTO TORRES DOS SANTOS, OAB nº RO4725A
RECORRIDOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., CNPJ nº 26669170000157, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RODRIGO 
SOARES DO NASCIMENTO, OAB nº MG129459A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 14:16 

281 - 7000810-95.2018.8.22.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material
AUTOR: MARCOS JOSE DA SILVA, CPF nº 42654025934 ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL PIRES GUARNIERI, OAB nº RO8184A
PARTE RE: DILCIONIR PANATTO, CPF nº 39009920291 ADVOGADO DO PARTE RE: ERITON ALMEIDA DA SILVA, OAB nº RO7737A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/02/2021 14:02 

282 - 7001048-55.2020.8.22.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Veículos
EMBARGANTE: MEGA MOTOS COMERCIO DE RONDONIA LTDA - ME, CNPJ nº 08152873000121 ADVOGADO DO EMBARGANTE: 
FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA, OAB nº RO10215A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, ATILIO 
VALVASSORI, CPF nº 98813978200, GILMAR BATISTA BEZINHO, CPF nº 68724233234 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/07/2020 15:18
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

283 - 7003442-65.2021.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: EZEQUIEL ANTONIO FERREIRA, CPF nº 84296089234 ADVOGADO DO RECORRENTE: JUNIEL FERREIRA DE 
SOUZA, OAB nº RO6635A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/05/2022 09:56 

284 - 7035701-81.2018.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão / Resolução 
RECORRENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO MOTOMYA, CPF nº 93296835253 ADVOGADOS DO RECORRENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO 
MOTOMYA, OAB nº RO7872A, CASSIO FABIANO REGO DIAS, OAB nº RO1514A 
RECORRIDO: CREUDO JORGE DA COSTA RIBEIRO JUNIOR, CPF nº 86054473204 ADVOGADOS DO RECORRIDO: CARLOS 
HENRIQUE GAZZONI, OAB nº RO6722A, ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA, OAB nº RO3644A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/10/2019 18:57 

285 - 7004879-86.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Agência e Distribuição 
RECORRENTE: MARLI BORGHI DE SOUZA, CPF nº 30772494215 ADVOGADOS DA RECORRENTE: SILVIA MAZZALI DE ANDRADE, 
OAB nº RO11459, GISELI ANDREIA GOMES LAVADENZ MAZZALI, OAB nº AC4297A 
RECORRIDO: SERGIO MIRANDA, CPF nº 78562660230 ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO CLAUDIO MENDES CAMINHA, 
OAB nº RO6947 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/12/2021 22:25 

286 - 7063226-33.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: CATIANE DA SILVA FERREIRA, CPF nº 01084647257 ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA 
BONAZZA, OAB nº RO8176A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 
DE VIAGENS S.A., CNPJ nº 10760260000119, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB 
nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 01/04/2022 10:00 

287 - 7035826-44.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço
AUTORES: M & M STIVAL COMERCIO DE LINGERIE E PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 21197894000121, MAILA BADIANI, CPF nº 
96304472234 ADVOGADO DOS AUTORES: PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO, OAB nº RO4719A
RECORRIDOS: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA 
DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/05/2022 10:49

288 - 7032183-15.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Direito de Imagem
RECORRENTE: GILMAR DE SOUZA FONSECA, CPF nº 40865916268 ADVOGADOS DO RECORRENTE: GLICIA LAILA GOMES 
OLIVEIRA, OAB nº RO6899A, MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB nº RO7238A, PRYSCILA LIMA ARARIPE, OAB nº RO7480
RECORRIDO: REGISTRADO(A) CIVILMENTE, COMO (ESPÓLIO DE JANUÁRIA OLIVEIRA FONSECA, CPF nº 18351506249 
ADVOGADOS DO RECORRIDO: JANAINA VERISSIMO DOS SANTOS, OAB nº AM4475A, BRUNO INFANTE FONSECA, OAB nº 
AM16619A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 27/05/2022 20:03 
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289 - 7026275-40.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: MADOCHE SEJOUR, CPF nº 70322709210 ADVOGADOS DO RECORRENTE: VANESSA CESARIO SOUSA, OAB nº 
RO8058A, ARMANDO DIAS SIMOES NETO, OAB nº RO8288A, RAQUEL DA SILVA BATISTA, OAB nº RO6547A
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO 
DOS RECORRIDOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/08/2022 20:17 

290 - 7069353-84.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: JOAO JOSE PEREIRA, CPF nº 22333606134 ADVOGADOS DO RECORRENTE: TIAGO AFONSO BARROSO DOS 
SANTOS, OAB nº RO11763A, BRENDA CAROLINE CAMILO ULCHOA DE ALMEIDA, OAB nº RO9853A, MILENE DOS SANTOS 
MONTEIRO, OAB nº RO12039A 
RECORRIDOS: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544044608, CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: 
RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 01/08/2022 10:41 

291 - 7032177-42.2019.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Perdas e Danos 
RECORRENTE: UNIPET SERVICOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ nº 31738256000124 ADVOGADO DO RECORRENTE: ANADRYA 
SOUSA TERADA NASCIMENTO, OAB nº RO5216A 
RECORRIDO: CONNECTION IMPORTADORA, EXPORTADORA & COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 
06990794000164 ADVOGADO DO RECORRIDO: EDISON FERNANDO PIACENTINI, OAB nº RO978A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 30/04/2020 22:28 

292 - 7010404-89.2020.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ nº 07707650000110, 
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ nº 07707650000110, S J R SERVICOS LTDA - ME, CNPJ 
nº 04839532000178, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CNPJ nº 10760260000119 ADVOGADOS DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: NEY JOSE CAMPOS, OAB nº MG44243A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, 
OAB nº AC4788
RECORRIDO: MARCOS PAULO SAMPAIO DOS SANTOS, CPF nº 99572044249 ADVOGADO DO RECORRIDO: MARLENE SGORLON, 
OAB nº RO8212A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/12/2021 07:51 

293 - 7004454-77.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
AUTORES: RODRIGO SEPEDA SOARES, CPF nº 00140965289, BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS, CPF nº 02405362236 
ADVOGADO DOS AUTORES: BRENDA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº RO9302A
AUTORES: MM TURISMO & VIAGENS S.A, CNPJ nº 16988607000161, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 
ADVOGADOS DOS AUTORES: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, OAB nº MG103082A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB 
nº DF39280
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/01/2022 23:32 

294 - 7016548-25.2019.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Correção Monetária
AUTOR: SG SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ nº 34748558000252 ADVOGADOS DO AUTOR: DANIEL PUGA, OAB nº GO21324A, 
SABRINA PUGA, OAB nº RO4879A
AUTOR: MOISES RIBEIRO DE MORAIS - EPP, CNPJ nº 01378809000114 ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO 
MENDES, OAB nº RO4636A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/11/2021 11:11 

295 - 7020833-93.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
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AUTOR: JANAINA BRITO DA SILVA, CPF nº 02820661289 ADVOGADOS DO AUTOR: BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº 
RO11443A, BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906A
AUTORES: DECOLAR. COM LTDA., CNPJ nº 03563689000231, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, 
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DOS AUTORES: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA 
JUNIOR, OAB nº AM663
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 29/11/2021 15:03

296 - 7003433-48.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Alimentos, Fixação, Guarda 
RECORRENTE/RÉ: MARIA LÚCIA DA SILVA, ADVOGADOS DA RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
RECORRIDA/AUTORA: INEDINA DE MELLO, ADVOGADOS DA RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/02/2022 07:17 

297 - 7003707-40.2020.8.22.0009 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Adicional de Insalubridade 
AUTOR: MIRIAN DOS SANTOS, CPF nº 42257441249 ADVOGADOS DO AUTOR: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER COLONI 
MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 05/05/2021 12:38 

298 - 7034364-86.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
RECORRENTE: MARIA DAS LUZES IBIAPINA DA SILVA, CPF nº 19193890249 ADVOGADO DA RECORRENTE: SILVANIA FERREIRA 
WEBER, OAB nº RO7385A 
RECORRIDA: MARILU CASTILHO CRUZ, CPF nº 58923942200 AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 06/10/2021 10:33 

299 - 7021858-44.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: ANISMEIRE ALVES DOS SANTOS, CPF nº 38612054249 ADVOGADO DO RECORRENTE: ALICE NEREIDE 
SANTANA DE ARAUJO, OAB nº RO8437
RECORRIDO: ENERGISA S/A ADVOGADOS DO RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº 
AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/11/2021 15:52 

300 - 7042538-84.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: JOSIEL PINTO DOCE, CPF nº 91140463268 ADVOGADO DO AUTOR: ANA CLAUDIA VILHENA DE MELO, OAB nº RO7326A
PARTE RE: C&A MODAS LTDA., CNPJ nº 45242914021102, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCARD S.A. ADVOGADOS DOS 
PARTE RE: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/06/2021 12:12

301 - 7001802-62.2018.8.22.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: MARIA DAS DORES CONCEICAO SILVA, CPF nº 10303634200 ADVOGADO DO RECORRENTE: NARA CAROLINE 
GOMES RIBEIRO, OAB nº RO5316A
RECORRIDO: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147 ADVOGADO DO RECORRIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº 
PA16538
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/09/2019 17:52 



395DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

302 - 7000193-94.2020.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: AMANDA ALVES DA COSTA, CPF nº 00896031250 ADVOGADOS DA RECORRENTE: HERBERT WENDER ROCHA, 
OAB nº RO3739A, FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº RO5035A, HIAGO FRANKLIN SOUZA BORGES, OAB nº RO8895
RECORRIDOS: VITALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 05760466000109, L G VITALLI EIRELI, CNPJ nº 29472384000127, 
KAIQUE DA SILVA LIMA, CPF nº 05341789288 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI 
LIBERATI, OAB nº RO4063, JULYANDERSON POZO LIBERATI, OAB nº AP2618
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 07/12/2021 05:49 

303 - 7002674-48.2021.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço
AUTOR: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 ADVOGADOS DO AUTOR: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº 
RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
AUTOR: ADAO VICENTE DA COSTA, CPF nº 29894948987 ADVOGADO DO AUTOR: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº 
RO6559S
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 21/02/2022 16:35 

304 - 7020563-69.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço
AUTOR: JOEL BEZERRA DA SILVA, CPF nº 47856912200 ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
AUTOR: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116 ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE 
RAMOS, OAB nº PE1676A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/09/2021 18:08 

305 - 7041800-96.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Juros, Precatório
AUTOR: BENEDITA DA SILVA SANTANA, CPF nº 40886360234 ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
PARTE RE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116 ADVOGADO DO PARTE RE: CARLOS EDUARDO 
CAVALCANTE RAMOS, OAB nº PE1676A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/07/2021 16:31 

306 - 7050019-98.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: MARINETE NASCIMENTO DA SILVA, CPF nº 32636113215 ADVOGADOS DO RECORRENTE: PITAGORAS 
CUSTODIO MARINHO, OAB nº RO4700A, NAIANA ELEN SANTOS MELLO, OAB nº RO7460A
RECORRIDOS: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: HENRIQUE JOSE 
PARADA SIMAO, OAB nº SP221386A, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, PROCURADORIA 
ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/03/2022 18:48 

307 - 7014577-37.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Direito de Imagem
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000382027 ADVOGADOS DO RECORRENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, 
OAB nº BA47533A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC6676
RECORRIDO: LEOMAR AZEVEDO MARTINS, CPF nº 59183659234 ADVOGADO DO RECORRIDO: MAURO DIAS GOMES JUNIOR, 
OAB nº RO5524A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/02/2022 14:58 

308 - 7006446-68.2020.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: NATHAN LIMA MOREIRA, CPF nº 04073970275 ADVOGADO DO RECORRENTE: RONIEDER TRAJANO SOARES 
SILVA, OAB nº RO3694
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A, CNPJ nº 92894922000108 ADVOGADO DO RECORRIDO: MARCELO LALONI TRINDADE, 
OAB nº SC8690800
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 18/03/2022 09:15 
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309 - 7021589-05.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: KERLON DE OLIVEIRA SANTOS, CPF nº 76185290278 ADVOGADO DO RECORRENTE: DULCINEIA BACINELLO 
RAMALHO, OAB nº AC1088 
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: LUCIANO DA SILVA BURATTO, OAB nº SP179235A, THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB nº RO6476A, GUILHERME DA 
COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, PROCURADORIA RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BRADESCO, 
BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/01/2022 15:37
7034920-54.2021.8.22.0001 – RECURSO INOMINADO CÍVEL
Recorrente: SERGIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: JOSE ROCELIO MENDES, OAB nº RO6925A
Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADO DO RECORRIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

310 - 7015117-82.2021.8.22.0002 - Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado do Embargante: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Embargado: ISAIAS DOS SANTOS
Advogado do Embargado: JOAO RICARDO DOS SANTOS CALIXTO, OAB nº RO9602A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

311 - 7000420-25.2022.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
Recorrente/Recorrida: ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE/RECORRIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A
Recorrido/Recorrente: JANE CORDOVA ABRAHIM
ADVOGADO DA RECORRIDA/RECORRENTE: RAIMUNDO FACANHA FERREIRA, OAB nº RO1806, LIDUINA MENDES VIEIRA, OAB 
nº RO4298A, ALBINO MELO SOUZA JUNIOR, OAB nº RO4464A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

312 - 7041241-08.2021.8.22.0001 - Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: MARIA CELIVANE PACIFICO DE SOUSA
ADVOGADO DO RECORRENTE: PITAGORAS CUSTODIO MARINHO, OAB nº RO4700A, NAIANA ELEN SANTOS MELLO, OAB nº 
RO7460A
RECORRIDO: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

313 - 7075124-43.2021.8.22.0001 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): JOSE MARIA LEMES DE MOURA
ADVOGADO DO RECORRIDO: FADRICIO SILVA DOS SANTOS, OAB nº RO6703A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

314 - 7002924-04.2022.8.22.0001 - Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: EDIVANIA BLASIUS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FERNANDO ARAUJO DA SILVA, OAB nº RO11575A, CASSIO OJOPI BONILHA, OAB nº RO7107
RECORRIDA: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
RELATOR: CRISTIANO GOMES MAZZINI

315 - 7011076-36.2021.8.22.0014 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
ADVOGADO DA RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA 
Recorrido (a): LUCINEA MARTINS
ADVOGADO DO RECORRIDO: ALTAIR MORESCO, OAB nº RO6606A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
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316 - 7004654-47.2022.8.22.0002 – Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: BANCO BMG SA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
RECORRIDO: MARIA ROSINEIDE GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: BRUNA LETICIA GALIOTTO, OAB nº RO10897A
RELATOR: CRISTIANO GOMES MAZZINI

317 - 7069974-81.2021.8.22.0001 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Recorrido (a): JANIO FERNADES DE SOUSA
ADVOGADO DO RECORRIDO: RAFAEL VALENTIN RADUAN MIGUEL, OAB nº RO4486A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

318 - 7002662-54.2022.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Recorrido (a): FABRICIA ALVES DA ROSA CUNHA
Advogado do(a) RECORRIDO: ELIEL SOEIRO SOARES, OAB nº RO8442A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

319 - 7001194-16.2022.8.22.0014 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: JOSERLEI BALESTRIN
Advogados do(a) Recorrente: EDSON SEIXAS, OAB nº RO8887
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado do(a) Recorrida: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

320 - 7029879-09.2021.8.22.0001 – Embargos de Declaração
EMBARGANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DA EMBARGANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
EMBARGADA: ADNA DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS DA EMBARGADA: CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065A, SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061A
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

321 - 7009632-04.2021.8.22.0002 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: AILTON TRINDADE DE ALMEIDA
Advogados do(a) Recorrente: VICTORIA DIAS GIROLA, OAB nº RO9496A, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI, OAB nº RO4848A, EDSON 
LUIZ RIBEIRO BISSOLI, OAB nº RO6464A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA S/A, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) Recorrida: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

322 - 7004947-17.2022.8.22.0002 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Recorrido (a): MANOEL JOSE DE DEUS
ADVOGADO DO RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, 
OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A, ANDREW DE SENA MACEDO, OAB nº RO12068A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

323 - 7002187-66.2021.8.22.0023 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Recorrido (a): NELITA MOREIRA DE JESUS, BENERVAL MARTINS DOS ANJOS
Advogado do(a) RECORRIDO: GERALDO DA MOTA VAZ JUNIOR, OAB nº RO9824A, TAISA TORRES HERMES, OAB nº RO9745A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI



398DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

324 - 7004456-10.2022.8.22.0002 – Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640A
RELATOR: CRISTIANO GOMES MAZZINI

325 - 7063770-21.2021.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: WILKER LEANDRO SOUZA DE SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, 
OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A
RECORRIDO: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 
TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
RELATOR: CRISTIANO GOMES MAZZINI

326 - 7002181-59.2021.8.22.0023 – Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: BANCO BMG SA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
RECORRIDO: JOSEFINA DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB nº RO5303A, GLAUCIA ELAINE FENALI, OAB nº RO5332A
RELATOR: CRISTIANO GOMES MAZZINI

327 - 7038586-63.2021.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: JOSIAS MOLINO CABRAL
ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL 
S.A
RELATOR: CRISTIANO GOMES MAZZINI

328 - 7057842-89.2021.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
Recorrente/Recorrida: OI S.A. PROCURADORIA DA OI S/A
ADVOGADO DA RECORRENTE/RECORRIDA: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
Recorrido/Recorrente: ELZENI DE ALMEIDA
ADVOGADO DA RECORRIDA/RECORRENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº RO9658A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

329 - 7001132-12.2022.8.22.0002 - Recurso Inominado Cível
Recorrente: LUZIA PAIM DA CAMARA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, OAB nº RO10079A
Recorrida: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DA RECORRIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

330 - 7059061-40.2021.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
Recorrente: ANA PAULA LIMA BRITO DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: FERNANDO ARAUJO DA SILVA, OAB nº RO11575A, CASSIO OJOPI BONILHA, OAB nº RO7107
Recorrido: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 
- CAERD
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

331 - 7022260-91.2022.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Recorrido: ADONIRAM SANTOS SANTANA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº RO11414A, CARLENE TEODORO DA ROCHA, 
OAB nº RO6922A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

332 - 7002439-26.2021.8.22.0005 – Embargos de Declaração
Embargante: EDIS CARLOS DA COSTA
Advogado do Embargante: SAYMON DA SILVA RODRIGUES, OAB nº RO7622A
Embargada: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado da Embargada: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
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333 - 7043656-95.2020.8.22.0001 – Embargos de Declaração
EMBARGANTE: JOAO ADALTO GOMES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO EMBARGANTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073A 
EMBARGADO: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
ADVOGADO DO EMBARGADO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, 
OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

334 - 7000321-92.2022.8.22.0021 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): RAQUEL MIRIAN PEREIRA
ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278A, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

335 - 7005315-26.2022.8.22.0002 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Recorrido (a): ELCO ALEIXO DE BARROS
ADVOGADO DO RECORRIDO: DAYANE DA SILVA MARTINS, OAB nº RO7412A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

336 - 7018197-54.2021.8.22.0002 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: CLORIDES PRIMO CARNEVALLI
Advogados do(a) Recorrente: IGOR HENRIQUE DOMINGOS, OAB nº RO9884A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) Recorrida: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

337 - 7005188-25.2021.8.22.0002 – Embargos de Declaração
EMBARGANTE: ALCIDES DUARTE MONTEIRO
ADVOGADO DO EMBARGANTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634-A
EMBARGADO: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO DO EMBARGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

338 - 7002225-41.2021.8.22.0003 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: LAIDE ERNESTINA DA SILVA
Advogados do(a) EMBARGANTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634-A
EMBARGADA: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado do(a) EMBARGADA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

339 - 7000043-91.2022.8.22.0021 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): JOSE DE ARIMATEIA DIAS
ADVOGADO DO RECORRIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8731A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

340 - 7003860-26.2022.8.22.0002 – Recurso Inominado Cível
Recorrente/Recorrida: JACONIAS CARVALHO DE FREITAS
ADVOGADO DA RECORRENTE/RECORRIDA: ALCIR ALVES, OAB nº RO1630A
Recorrido/Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO DA RECORRIDA/RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

341 - 7018301-49.2021.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
Recorrente: RODRIGO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: WILSON VEDANA JUNIOR, OAB nº RO6665A
Recorrido: CLARO S.A., CLARO S.A.
ADVOGADO DO RECORRIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
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342 - 7001880-63.2021.8.22.0007 - Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado do Embargante: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Embargado: JOAQUIM SOARES CARDOSO
Advogado do Embargado: CELIA GOMES DE SOUZA RAMOS - RO10754-A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

343 - 7022284-56.2021.8.22.0001 – RECURSO INOMINADO
Recorrente: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Advogado do(a) Recorrente: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - PE01676
Recorrido(a): ARGEMIRO DA SILVA SANTOS JUNIOR
Advogado do(a) Recorrido: RODRIGO STEGMANN - RO6063
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 

344 - 7043565-68.2021.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
Recorrente: RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Recorrido: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DO RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

345 - 7002677-23.2022.8.22.0001 – Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Recorrido: ZENILDO FERREIRA PINTO
ADVOGADO DA RECORRIDA: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

346 - 7005343-91.2022.8.22.0002 – Recurso Inominado Cível
Recorrente: VALMIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Recorrida: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

347 - 7003103-32.2022.8.22.0002 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: SHANIA JESUS DIAS DE FREITAS
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIMARA GOMES SANTANA DE CASTRO RIGOLON, OAB nº RO6550A, EDNA CAMILA SANTOS 
E SILVA, OAB nº RO10484A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

348 - 7000676-65.2022.8.22.0001 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente/Recorrida: PAMELA SOTOMAYOR GOMES
Advogado da Recorrente/Recorrida: PAULO SERGIO LIMA AGUIAR, OAB nº RO9305A
Recorrido (a)/Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado da Recorrida/Recorrente: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

349 - 7002751-51.2021.8.22.0021 – RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADO DA RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): FABIO SOARES PAIVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961A, FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
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350 - 7000760-12.2022.8.22.0019 – Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: DIVINA FRANCISCA DE JESUS PEREIRA DO REGO SIMAO
ADVOGADO DO RECORRENTE: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640A
RECORRIDO: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
RELATOR: CRISTIANO GOMES MAZZINI

351 - 7001623-22.2022.8.22.0001 - Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: PEDRO DUARTE DA SILVA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, OAB nº RO9233A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, 
OAB nº RO9230A, TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
RECORRIDA: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
ADVOGADOS DA RECORRIDA: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: Cristiano Gomes Mazzini

352 - 7006072-30.2021.8.22.0010 – Embargos de Declaração
EMBARGANTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros
ADVOGADO DO EMBARGANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
EMBARGADO: NAIR MACHADO DE SOUZA
ADVOGADO DO EMBARGADO: ONEIR FERREIRA DE SOUZA - RO6475-A, CIDINEIA GOMES DA ROCHA - RO6594-A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

352 - 7002872-05.2022.8.22.0002 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ELIZANDRO FERREIRA CABRAL
Advogado do(a) Recorrente: ALINE SOUSA CABRAL, OAB nº RO11449A
Recorrida: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado do(a) Recorrida: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI

353 - 7039705-59.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Direito de Imagem
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS,
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, 
OAB nº PE42379A
RECORRIDO: SUZANA BARRETO RESENDE SILVA,
ADVOGADO DO RECORRIDO: ALBINO MELO SOUZA JUNIOR, OAB nº RO4464A
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 30/06/2022 15:04

354 - 7052870-76.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Perdas e Danos, Custas, Causas Supervenientes à Sentença 
RECORRENTE: TELMA QUEIROZ COUTINHO, 
ADVOGADOS DO RECORRENTE: TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES, OAB nº RO7821A, HIANARA DE MARILAC BRAGA 
OCAMPO, OAB nº RO4783A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS,
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 14/07/2022 20:56

355 - 7000553-25.2022.8.22.0015 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo 
RECORRENTE/RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS,
ADVOGADOS DOS RECORRENTE/RECORRIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS 
TEIXEIRA, OAB nº SP426363A,
RECORRENTE/RECORRIDO: FRANCISCA FRANCILEIDE DE AGUIAR, 
ADVOGADOS DOS RECORRENTE/RECORRIDO: RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA, OAB nº RO7824A, LETICIA LIMA LOPES, 
OAB nº RO10019A, 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 03/08/2022 16:08
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356 - 7039842-41.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: MARTA SOUZA COSTA BRITO, 
ADVOGADO DO RECORRENTE: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS, OAB nº RO7796A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 14/07/2022 18:39

357 - 7001054-91.2022.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo 
RECORRENTES: TAM LINHAS AEREAS S/A., LATAM AIRLINES GROUP S/A ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FABIO RIVELLI, 
OAB nº AC6640, 
RECORRIDO: TEREZA DE FATIMA FERNANDES, 
ADVOGADO DO RECORRIDO: TIAGO DA SILVA PEREIRA, OAB nº RO6778A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 08/08/2022 13:48

358 - 7001050-21.2022.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, 
RECORRIDO: ADAIR LUIZ BORILLE, 
ADVOGADO DO RECORRIDO: DORIHANA BORGES BORILLE, OAB nº RO6597A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 23/08/2022 09:19

359 - 7047584-20.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: RAIMUNDO DOS SANTOS TRINDADE, 
ADVOGADO DO RECORRENTE: RAFAEL BRAZ PENHA, OAB nº RO10333A 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 11/08/2022 10:31

360 - 7014984-74.2020.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE/ RECORRIDO: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ADVOGADOS DO RECORRENTE/ 
RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A,
RECORRENTE/ RECORRIDO: ZAQUEU DE LIMA, 
ADVOGADOS DOS AUTORES: ALESTER DE LIMA COCA, OAB nº RO7743A, JOSE PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8798A, 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 14/10/2021 09:53

361 - 7072034-27.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: TAM LINHAS AEREAS S/A., LATAM AIRLINES GROUP S/A 
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, 
RECORRIDO: A. D. S. 
ADVOGADOS DO RECORRIDO: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA, OAB nº RO10829A, OTAVIO SUBTIL DE OLIVEIRA 
AQUINO, OAB nº RO10905A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 19/08/2022 09:10

362 - 7008846-48.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDOS: WALTER MACIEL JUNIOR, KARLA CRISTINA PENTEADO MACIEL, 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: REBECA MORENO DA SILVA, OAB nº RO3997A, MONICA MILLER RODRIGUES DA SILVA, OAB 
nº RO7786 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 04/08/2022 16:03
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363 - 7000760-42.2022.8.22.0009 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
RECORRENTE: ISABELLE RAMALHO DE LIMA, 
ADVOGADOS DO RECORRENTE: RAPHAEL LUIZ WILL BEZERRA, OAB nº RO8687A, OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO, OAB nº 
RO3567A, LEIDIANE RAFAELA DA SILVA BEZERRA, OAB nº RO11775 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, 
OAB nº SP426363A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 04/08/2022 15:11

364 - 7000822-97.2022.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. 
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A 
RECORRIDO: SILVANA DA SILVA VIEIRA, 
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO ZENILDO TAVARES LOPES, OAB nº RO7056A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 05/08/2022 08:01

365 - 7001596-39.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Turismo 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280 
RECORRIDO: SUELEN DAIANE LIMA DA SILVA, 
ADVOGADO DO RECORRIDO: PAULO SERGIO LIMA AGUIAR, OAB nº RO9305A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 04/08/2022 10:41

366 - 7001126-30.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDOS: NILZA ALVES TRINDADE DOS SANTOS, ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: GUNTER FERNANDO KUSSLER, OAB nº RO6534A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 05/08/2022 17:13

367 - 7000280-73.2022.8.22.0006 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: CARMELIA MARIA DOS SANTOS, 
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANA PAULA SANCHES MENEZES, OAB nº RO9705A 
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 23/08/2022 16:54 

368 - 7000119-18.2022.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: JHENNIFER LORRANE GOMES PAULA, 
ADVOGADO DOS RECORRENTES: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208A 
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, 
ADVOGADOS DO RECORRIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB 
nº SP426363A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 29/08/2022 18:50 

369 - 7060159-60.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: MAGNO DE ARAUJO ANGELO, 
ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO NASCIMENTO DE MAGALHAES, OAB nº RO10301A 
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RECORRIDOS: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini
Distribuição: 03/03/2022 10:11

370 - 7000332-54.2022.8.22.0011 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
RECORRENTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: RENATO CHAGAS 
CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: CLEUSA ROSENDO FERREIRA, CPF nº 22125051249, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288A, MARCOS ANTONIO ODA FILHO, OAB nº PR48652A, 
ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/08/2022 20:22 

371 - 7014558-31.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116, ANTONIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS, CPF 
nº 25803506249 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, OAB nº PE1676A, RODRIGO 
STEGMANN, OAB nº RO6063A 
RECORRIDOS: ANTONIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS, CPF nº 25803506249, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 
31895683000116 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE 
RAMOS, OAB nº PE1676A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/03/2022 15:25 

372 - 7070668-50.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 
nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA 
GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
RECORRIDO: MARIA BEATRIZ COCIUFFO VILLELA, CPF nº 05234617394 ADVOGADO DO RECORRIDO: KELISSON MONTEIRO 
CAMPOS, OAB nº RO5871A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 30/06/2022 11:54 

373 - 7007646-06.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação 
RECORRENTES: GIVONALDO NUNES DA SILVA, CPF nº 35051914268, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCAS 
GATELLI DE SOUZA, OAB nº RO7232A, ESTEFANIA SOUZA MARINHO, OAB nº RO7025A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB 
nº DF39280 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, GIVONALDO NUNES DA SILVA, CPF nº 
35051914268, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANA 
GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, LUCAS GATELLI DE SOUZA, OAB nº RO7232A, ESTEFANIA SOUZA MARINHO, OAB nº 
RO7025A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 06/07/2022 16:09 

374 - 7009532-25.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação 
RECORRENTE: WEBERT DA SILVA SANTOS, CPF nº 01258853264 ADVOGADOS DO RECORRENTE: LUCAS GATELLI DE SOUZA, 
OAB nº RO7232A, ESTEFANIA SOUZA MARINHO, OAB nº RO7025A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/07/2022 13:52 

375 - 7000366-29.2022.8.22.0011 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: ROSANA DA SILVA GONCALVES, CPF nº 87925664215 ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO 
PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191 
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RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., CNPJ nº 60746948257407 ADVOGADO DO RECORRIDO: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES, OAB nº SP128341A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/08/2022 20:25 

376 - 7058139-96.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA, CPF nº 31551530244 ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO 
STEGMANN, OAB nº RO6063A 
RECORRIDO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FELIPE D AGUIAR 
ROCHA FERREIRA, OAB nº BA68751, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, OAB nº PE1676A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/08/2022 11:10 

377 - 7018840-15.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA ZILES LOYOLA, CPF nº 41859715249 ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN, 
OAB nº RO6063A 
RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A 
Relator: CRISTIANO GOME MAZZINI
Distribuição: 02/08/2022 22:00 

378 - 7022051-59.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: MARCELO SILVA BARROS, CPF nº 51565595220 ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN, OAB nº 
RO6063A 
RECORRIDO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FELIPE D AGUIAR 
ROCHA FERREIRA, OAB nº BA68751, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, OAB nº PE1676A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 12/08/2022 13:14 

379 - 7020575-83.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: ALCIONE LIMA VELOSO, CPF nº 67238971291 ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN, OAB nº 
RO6063A 
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A ADVOGADOS DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, 
PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/08/2022 12:20 

380 - 7002442-51.2021.8.22.0014 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: JEAN MAGALHAES, CPF nº 05266560932 ADVOGADO DO RECORRENTE: SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN, OAB 
nº RO4461A 
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 
nº 09296295000160 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS 
SANTOS TEIXEIRA, OAB nº SP426363A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/08/2022 20:40 

381 - 7001093-15.2022.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 ADVOGADO DO RECORRENTE: GABRIELA VITIELLO WINK, OAB nº 
DF43951 
RECORRIDO: SILVANETE DA SILVA MESSIAS, CPF nº 28637259200 ADVOGADO DO RECORRIDO: PEDRO RIOLA DOS SANTOS 
JUNIOR, OAB nº RO2640A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/08/2022 00:25

382 - 7006352-88.2022.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
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RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PAULO EDUARDO PRADO, OAB 
nº AL1829510, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: JOSE BALDUINO DOS SANTOS, CPF nº 28434633949 ADVOGADO DO RECORRIDO: PEDRO RIOLA DOS SANTOS 
JUNIOR, OAB nº RO2640A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/08/2022 07:34 

383 - 7002679-67.2021.8.22.0020 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar 
RECORRENTE: SERGIO MEDEIROS DE SOUZA, CPF nº 05439718214 ADVOGADOS DO RECORRENTE: ROGER ANDRES 
TRENTINI, OAB nº RO7694A, ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS, OAB nº RO5822A 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 26/07/2022 09:52

384 - 7008537-73.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FRANCINEIDE BRANDAO DA SILVA COMPASSI, 
CPF nº 38382970320 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, JOSE HERMINO COELHO 
JUNIOR, OAB nº RO10010A, WALTERNEY DIAS DA SILVA JUNIOR, OAB nº RO10135A, VERONICA MAXIMO BARBOSA JOHNSON, 
OAB nº RO10278A, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: FRANCINEIDE BRANDAO DA SILVA COMPASSI, CPF nº 38382970320, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, WALTERNEY DIAS 
DA SILVA JUNIOR, OAB nº RO10135A, VERONICA MAXIMO BARBOSA JOHNSON, OAB nº RO10278A, JOSE HERMINO COELHO 
JUNIOR, OAB nº RO10010A, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/10/2020 11:00

385 - 7001177-27.2020.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
RECORRENTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUILHERME DA 
COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: ANISIO FACUNDES DA SILVA, CPF nº 03046508204 ADVOGADOS DO RECORRIDO: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA 
FIGUEIREDO, OAB nº RO9145A, ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 07/07/2020 09:01 

386 - 7008776-31.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar 
RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CPF nº 01979293201 ADVOGADOS DO RECORRENTE: LUCAS GATELLI 
DE SOUZA, OAB nº RO7232A, ESTEFANIA SOUZA MARINHO, OAB nº RO7025A 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/07/2022 17:03 

387 - 7009811-20.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB 
nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: MAGDA CRISTINA DE JESUS JUSTO, CPF nº 00861398190 ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCAS ZANDONA, OAB 
nº AM1441 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/07/2022 08:04

388 - 7009690-07.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
RECORRENTE: MARILDO JOSE GONCALVES, CPF nº 03184180298 ADVOGADO DO RECORRENTE: BIANCA SARA SOARES 
VIEIRA, OAB nº RO9679A 



407DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/08/2022 13:20 

389 - 7000922-04.2022.8.22.0020 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: ANTONIO GOMES DE DEUS, CPF nº 78973244272 ADVOGADO DO RECORRENTE: GABRIEL FELTZ, OAB nº 
RO5656A 
RECORRIDOS: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MARILIA NUNES MACIEL DA SILVA, OAB nº RO9073A, COMPANHIA DE 
ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/08/2022 14:01 

390 - 7003164-19.2020.8.22.0015 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar 
AUTOR: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO AUTOR: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº MS5871A, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013A, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº 
RO635A, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, ENERGISA RONDÔNIA 
AUTOR: E. A. PINTO, CNPJ nº 31305042000164 ADVOGADO DO AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO8664A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 14/10/2021 11:25 

391 - 7000758-69.2022.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato 
RECORRENTE: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143 ADVOGADO DO RECORRENTE: 
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495A 
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO, CPF nº 01191442209 ADVOGADO DO RECORRIDO: LEONARDO ZANELATO 
GONCALVES, OAB nº RO3941A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 23/08/2022 17:22 

392 - 7003209-04.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
AUTOR: ERICKA ARNHOLZ DE OLIVEIRA, CPF nº 03513116292 ADVOGADO DO AUTOR: LEIDIANE CRISTINA DA SILVA, OAB nº 
RO7896A 
AUTOR: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143 ADVOGADOS DO AUTOR: MARCIO 
RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495A, ANDRE RODRIGUES PARENTE, OAB nº CE15785 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 20/10/2021 10:16 

393 - 7001525-10.2022.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas 
RECORRENTES: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143, SOCIEDADE DE ENSINO 
SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CNPJ nº 34075739000184 ADVOGADO DOS RECORRENTES: MARCIO RAFAEL GAZZINEO, 
OAB nº CE23495A 
RECORRIDO: TAYLLENE KAVA, CPF nº 08740389952 ADVOGADOS DO RECORRIDO: ALAN CARLOS DELANES MARTINS, OAB nº 
RO10173A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO8746A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 25/08/2022 20:33 

394 - 7000028-58.2022.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas 
RECORRENTE: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143 ADVOGADO DO RECORRENTE: 
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495A 
RECORRIDO: ALEXSON DE LIMA SILVA, CPF nº 99340674200 ADVOGADO DO RECORRIDO: INDIANARA POLEIS, OAB nº RO9519A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 09/06/2022 16:39 
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395 - 7006008-20.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143 ADVOGADOS DO RECORRENTE: 
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495A, ANDRE RODRIGUES PARENTE, OAB nº CE15785 
RECORRIDO: STEFFANI GABRIELLY PESSIN DOS SANTOS, CPF nº 04275760247 ADVOGADOS DO RECORRIDO: ERNANDES DE 
OLIVEIRA ROCHA, OAB nº RO10201A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO8746A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 25/04/2022 08:54 

396 - 7002674-75.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato 
RECORRENTE: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143 ADVOGADOS DO RECORRENTE: 
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495A, DANIEL CIDRAO FROTA, OAB nº CE19976A 
RECORRIDO: WIVEE RENATA BIANCHI FUZINATTO, CPF nº 89293169215 ADVOGADO DO RECORRIDO: RHENNE DUTRA DOS 
SANTOS, OAB nº RO5270A 
Relator: Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 09/03/2022 16:24 

397 - 7003757-29.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral 
AUTOR: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143 ADVOGADOS DO AUTOR: MARCIO 
RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495A, ANDRE RODRIGUES PARENTE, OAB nº CE15785 
AUTOR: JOYCE NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº 03291206207 ADVOGADO DO AUTOR: RENATO CESAR MORARI, OAB nº 
RO10280A 
Relator: : Cristiano Gomes Mazzini 
Distribuição: 14/10/2021 11:43 

398 - 7004955-28.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: MARTA GUIMARAES NETO, CPF nº 56456263204 ADVOGADOS DO AUTOR: MARISTELA GUIMARAES BRASIL, OAB nº 
RO9182A, BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CREDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ nº 07707650000110, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
S.A., CNPJ nº 07707650000110 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: NEY JOSE CAMPOS, OAB nº MG44243A, 
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/12/2021 07:31 

399 - 7001460-10.2021.8.22.0023 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Perdas e Danos, Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: B. B., B. B. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: Z. S. G., CPF nº 19073160278 ADVOGADOS DO RECORRIDO: TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB nº RO5303A, GLAUCIA 
ELAINE FENALI, OAB nº RO5332A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 11/03/2022 06:19 

400 - 7010082-20.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA, CPF nº 00579183254 ADVOGADO DO RECORRENTE: RAQUEL BRAZ ODORICO 
RAMOS, OAB nº RO10330A 
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, 
OAB nº CE30348A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 11/05/2022 07:32 

401 - 7028432-83.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: LENICE DE LIMA CARDOSO, CPF nº 77724887268 ADVOGADO DO RECORRIDO: TARCIANE APARECIDA CORSINI, 
OAB nº RO11324A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 09/05/2022 11:22 
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402 - 7042315-97.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: EFISSON ALMEIDA MAIA, CPF nº 72417340259 ADVOGADO DO RECORRENTE: DIOGO SILVA FERREIRA, OAB 
nº RO9891A 
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000711454 ADVOGADO DO RECORRIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS, 
OAB nº BA47533A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 05/05/2022 16:53 

403 - 7000012-19.2022.8.22.0006 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: DIVINA RAMOS PACO, CPF nº 47081236200 ADVOGADO DO RECORRENTE: GILVAN DE CASTRO ARAUJO, OAB 
nº RO4589A 
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, 
OAB nº CE30348A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/07/2022 11:35 

404 - 7002159-58.2021.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, PEDRO MARINHO DOS SANTOS, CPF nº 23740043920, 
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº 
AC3905, JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES, OAB nº RO9480A, FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº RO5035A 
RECORRIDOS: PEDRO MARINHO DOS SANTOS, CPF nº 23740043920, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, 
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: JESSICA KAROLAYNE SOUZA 
BORGES, OAB nº RO9480A, FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº RO5035A, FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 27/04/2022 04:31 

405 - 7003106-37.2020.8.22.0008 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral 
AUTOR: SILVIA FUZIE ARAKAWA, CPF nº 71128670291 ADVOGADO DO AUTOR: GILVANI VAZ RAIZER BORDINHAO, OAB nº 
RO5339A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AL1829510, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 27/07/2021 16:14 

406 - 7007016-54.2020.8.22.0014 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação 
AUTOR: SEDIVAL BOLETTE, CPF nº 03396512960 ADVOGADOS DO AUTOR: ESTEFANIA SOUZA MARINHO, OAB nº RO7025A, 
LUCAS GATELLI DE SOUZA, OAB nº RO7232A 
AUTORES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 
09296295000160 ADVOGADO DOS AUTORES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 13:27 

407 - 7046642-22.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: ERITAMIA ANGELICA DE JESUS PIRES, CPF nº 93825544249 ADVOGADO DO AUTOR: MARCONDES DE OLIVEIRA 
PEREIRA, OAB nº RO5877A 
AUTORES: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, VRG LINHAS 
AEREAS S.A., AMYNA DE SOUZA - ME, CNPJ nº 21456463000132, F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP, CNPJ nº 
04545690000115 ADVOGADOS DOS AUTORES: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, HIANARA DE MARILAC 
BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A, ALEXANDRE MUCKE FLEURY, OAB nº SP213363, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 14:51 

408 - 7002362-02.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
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AUTOR: OZENIL SCHIMIHT DE OLIVEIRA, CPF nº 41901355268 ADVOGADO DO AUTOR: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA, 
OAB nº AM1394 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/10/2021 15:29 

409 - 7007566-51.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: MARIA IVETE SEGOBIA, CPF nº 35073772253 ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº 
RO5471A 
AUTORES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS AUTORES: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 
OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/11/2021 09:16 

410 - 7010632-64.2020.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: KLAUS GIACOBBO RIFFEL, OAB nº BA50283, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB nº SP221386A, ENY ANGE 
SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU 
UNIBANCO S.A. 
AUTOR: ALEX MACIEL PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 73023361215 ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, OAB 
nº RO3495A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 04/11/2021 10:12 

411 - 7029076-26.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: CHARLES MESQUITA DA SILVA, CPF nº 75853973215 ADVOGADOS DO AUTOR: FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, 
OAB nº RO9230A, TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287A, VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, OAB nº RO9233A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS 
E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, CNPJ nº 23998438000106 ADVOGADOS 
DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA, OAB nº MG190000A, ADRIANNA BELLI 
PEREIRA DE SOUZA, OAB nº MG54000A, ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 04/11/2021 19:43 

412 - 7002132-95.2019.8.22.0020 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Recurso 
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, CNPJ nº 02558975000165 
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ARMANDO MICELI FILHO, OAB nº SP369267A, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI, OAB nº 
PR18445, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
RECORRIDO: LUZIENE FABRICIO SIQUEIRA, CPF nº 98844660253 ADVOGADO DO RECORRIDO: ISABELE LOBATO REIS, OAB 
nº RO3216A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/05/2020 18:11 

413 - 7070281-35.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Perdas e Danos 
RECORRENTE: ROBERTO GONCALVES LEITE, CPF nº 82609969287 ADVOGADO DO RECORRENTE: TATIANA FREITAS 
NOGUEIRA, OAB nº RO5480A 
RECORRIDOS: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544044608, CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: 
RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 15/08/2022 19:33 

414 - 7001424-14.2020.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
AUTOR: ENESTERIL BERTOLDO TORRES, CPF nº 34874380204 ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO TORRES SOARES, OAB nº 
RO10778A 
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REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 12/01/2021 10:48 

415 - 7024086-26.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTORES: BRUNA GIZELLE SILVA DA SILVA, CPF nº 03476680118, BRUNA GIZELLE SILVA DA SILVA, CPF nº 03476680118 
ADVOGADOS DOS AUTORES: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA, OAB nº RO6122A, TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA, OAB 
nº RO6122A 
PARTE RE: AMERON - ASSISTENCIA MEDICA RONDONIA S.A., CNPJ nº 84638345000165, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS 
SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS, CNPJ nº 05602860000119, AMERON - ASSISTENCIA MEDICA RONDONIA S.A., CNPJ 
nº 84638345000165, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS, CNPJ nº 05602860000119 
ADVOGADOS DOS PARTE RE: MARILIA GUIMARAES BEZERRA, OAB nº RO10903A, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, 
VINICIUS SOARES SOUZA, OAB nº RO4926A, MARILIA GUIMARAES BEZERRA, OAB nº RO10903A, MARCIO MELO NOGUEIRA, 
OAB nº RO2827A, VINICIUS SOARES SOUZA, OAB nº RO4926A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 25/05/2021 16:36 

416 - 7010340-73.2020.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PARTE RE: PAULO SILVA DE ARAUJO, CPF nº 52268942953 ADVOGADO DO PARTE RE: WILLIAN SILVA SALES, OAB nº RO8108A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/07/2021 10:54 

417 - 7001995-60.2021.8.22.0015 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Inadimplemento, Alienação Fiduciária 
AUTOR: MARIA DO LIVRAMENTO SETUBAL DE MATOS, CPF nº 61143294220 ADVOGADOS DO AUTOR: PAULO RODOLFO 
RODRIGUES MARINHO, OAB nº RO7440A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160, AZUL LINHAS AEREAS 
BRASILEIRAS, CNPJ nº 09296295000160 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280 
Relator:CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/11/2021 11:05 

418 - 7005129-35.2020.8.22.0014 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Citação 
AUTOR: VILTO BORTOLUZZI, CPF nº 10721444253 ADVOGADOS DO AUTOR: DENNS DEIVY SOUZA GARATE, OAB nº RO4396A, 
REGIANE DA SILVA DIAS, OAB nº RO10115E, NAIARA GLEICIELE DA SILVA SOUSA, OAB nº RO8388A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO, SABEMI SEGURADORA SA, CNPJ nº 
87163234000138 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546A, JULIANO MARTINS MANSUR, OAB nº RJ113786A, BRADESCO, BRADESCO 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/10/2021 07:58 

419 - 7000563-82.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Juros, Execução Previdenciária 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000434434 ADVOGADOS DO AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº 
BA47533A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC6676 
AUTOR: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ALVES, CPF nº 83696679291 ADVOGADO DO AUTOR: GERALDO DA MOTA VAZ 
JUNIOR, OAB nº RO9824A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 10:14 

420 - 7014072-43.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: BABY IMPORTS COMERCIO E IMPORTADORA DE ROUPAS EIRELLI, CNPJ nº 27722745000110, DAYANE DA SILVA 
MARTINS, CPF nº 83032096200 ADVOGADO DOS RECORRIDOS: DAYANE DA SILVA MARTINS, OAB nº RO7412A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/08/2022 05:42 
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421 - 7013382-51.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Acidente de Trânsito 
RECORRENTES: FAGNER SOUZA DE LIMA, CPF nº 99267799215, ANTONIO DOMINGOS FREIRES, HAMAITIR PAEZ BARROS, 
CPF nº 66931380206, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, CNPJ nº 01072076000195 ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
FRANCISCA ROSILENE GARCIA CELESTINO, OAB nº RO2769A, FRANCISCO DAS CHAGAS FROTA LIMA, OAB nº RO1166A, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
RECORRIDO: MAYCON DOUGLAS SA DOS SANTOS, CPF nº 04382262240 ADVOGADOS DO RECORRIDO: LORRAINE IYACOCA 
DE ASSIS GONCALVES SILVA, OAB nº RO7585A, LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL, OAB nº RO7651A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 11/08/2022 20:58 

422 - 7002149-05.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: BANCO BRADESCO ADVOGADOS DO AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, 
BRADESCO 
AUTOR: RENIEL DOS SANTOS CAVALHEIRO, CPF nº 00971425221 ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL TERENCIO MARTINS 
SANTANA, OAB nº BA65397 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 16:27 

423 - 7022643-40.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação , Intimação 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO SA, CNPJ nº 60746948043270 
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AL1829510, BRADESCO, BRADESCO 
PARTE RE: ROBSON DOS SANTOS GOMES, CPF nº 99829304272 ADVOGADO DO PARTE RE: YAN JEFERSON GOMES 
NASCIMENTO, OAB nº RO10669A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/07/2021 16:02 

424 - 7001292-14.2021.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., 
CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905 
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO BARSALOBRE, CPF nº 97537675287 ADVOGADO DO AUTOR: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA 
FIGUEIREDO, OAB nº RO9145A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/02/2022 17:43 

425 - 7002150-51.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., 
CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905 
AUTOR: ALCIDES ALVES DA COSTA, CPF nº 24173088949 ADVOGADO DO AUTOR: BRUNA LETICIA GALIOTTO, OAB nº RO10897A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/01/2022 08:20 

426 - 7001387-50.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., 
CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905 
AUTOR: APARECIDA DE FATIMA RIZZO NUNES, CPF nº 96749903215 ADVOGADOS DO AUTOR: SIMONI DE MATOS LOPES, OAB 
nº RO10406A, VIVIANE MATOS TRICHES, OAB nº RO4695A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 29/10/2021 08:53 

427 - 7000883-50.2021.8.22.0017 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., 
CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905 
PARTE RE: EVA FATIMA KLOSS, CPF nº 64751090291 ADVOGADOS DO PARTE RE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA, OAB nº 
MT25980A, ELIANE PALUDO, OAB nº MT24269A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/08/2021 14:12 
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428 - 7001535-15.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação 
AUTOR: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CNPJ nº 71371686000175 ADVOGADO DO AUTOR: SUELLEN PONCELL DO 
NASCIMENTO DUARTE, OAB nº PE28490A 
AUTOR: MANOELITO DE SOUZA, CPF nº 02643979249 ADVOGADO DO AUTOR: GRACILENE MARIA DE SOUZA, OAB nº RO5902A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 11/01/2022 07:14 

429 - 7017691-81.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: COSMECI MARTINS REIS, CPF nº 59760265249 ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A 
AUTOR: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 31895683000116 ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE 
RAMOS, OAB nº PE1676A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 20/10/2021 23:03 

430 - 7003383-74.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cartão de Crédito, Práticas Abusivas 
RECORRENTE: ALCINA FERREIRA SIQUEIRA, CPF nº 56338813204 ADVOGADO DO RECORRENTE: FRANCIMEIRE DE SOUSA 
ARAUJO, OAB nº RO4846A 
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: BERNARDO BUOSI, OAB nº SP227541A, 
ARMANDO MICELI FILHO, OAB nº SP369267A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 05/11/2020 12:07 

IMPEDIMENTO DR. AUDARZEAN
431 - 7043642-14.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
AUTOR: BANCO BRADESCO ADVOGADOS DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, FELIPE 
GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB nº MT16846A, BRADESCO 
AUTOR: VALDECIR DOS SANTOS SILVA, CPF nº 32548117200 ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, 
OAB nº RO1073A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/11/2021 18:42 

432 - 7047619-14.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Planos de Saúde, Oferta e Publicidade 
AUTOR: ELIZETE BANDEIRA DA SILVA, CPF nº 16168267204 ADVOGADOS DO AUTOR: GILMARINHO LOBATO MUNIZ, OAB nº 
RO3823A, THAIS SHEILA ALVES SANTIAGO, OAB nº RO4035A, MOISES NONATO DE SOUZA, OAB nº RO4337A 
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A, CNPJ nº 03017677000120 ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB nº 
DF18116A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 13:51 

433 - 7002784-77.2021.8.22.0009 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: NEUCIANA MARIA EGRI, CPF nº 89459660215 ADVOGADO DO AUTOR: SEBASTIAO CANDIDO NETO, OAB nº RO1826A 
AUTOR: LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 87818973168 ADVOGADOS DO AUTOR: ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA, 
OAB nº MT16334A, JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº MT29743A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/02/2022 14:58

434 - 7050507-53.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Acidente de Trânsito 
AUTOR: ALEX ESPOSITO MIRANDA, CPF nº 02611846286 ADVOGADOS DO AUTOR: LILIA DA SILVA QUEIROZ KIDA PEREIRA, 
OAB nº RO7518A, LILIANE BUGE FERREIRA, OAB nº RO9191A 
AUTOR: LEILA MENDES VIEIRA, CPF nº 89842391272 ADVOGADOS DO AUTOR: LIDUINA MENDES VIEIRA, OAB nº RO4298A, 
RAIMUNDO FACANHA FERREIRA, OAB nº RO1806 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 06/12/2021 15:57 
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435 - 7013960-77.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: PEDRO MAFRA CHAVES, CPF nº 10693467215 ADVOGADO DO AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS, OAB nº 
RO655A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ nº 60701190070579 
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB nº RN392A, 
PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A. 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/12/2021 07:24 

436 - 7011502-87.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Financiamento de Produto, Práticas Abusivas 
AUTOR: ELISA TEIXEIRA MACHADO, CPF nº 14940930220 ADVOGADOS DO AUTOR: PAULO FRANCISCO DE MATOS, OAB 
nº RO1688A, ERICA APARECIDA SOUSA DE MATOS, OAB nº RO9514A, PAULO AYRTON SENNA STEELE DE MATOS, OAB nº 
RO10261A 
AUTOR: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CNPJ nº 60779196000196 ADVOGADO DO AUTOR: LAZARO 
JOSE GOMES JUNIOR, OAB nº GO8125 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 26/01/2022 14:32 

437 - 7002418-38.2021.8.22.0009 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: MARIA ANITA DA SILVA SANTOS, CPF nº 64866440287 ADVOGADO DO AUTOR: SEBASTIAO CANDIDO NETO, OAB nº 
RO1826A 
AUTOR: AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA, CNPJ nº 23201047000119 ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO 
MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 03/11/2021 09:09 

438 - 7001162-15.2020.8.22.0003 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Perdas e Danos 
AUTOR: PATRICIA DE VITO, CPF nº 00544177916 ADVOGADO DO AUTOR: MOACIR GONCALVES DE AZEVEDO, OAB nº RO10674 
PARTE RE: VALDOMIRO CARBONERA, CPF nº 38620138200 ADVOGADO DO PARTE RE: JOSUE LEITE, OAB nº RO625A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/04/2021 17:02 

439 - 7000185-28.2022.8.22.0011 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTE: VICENTE ALVES DA ROCHA, CPF nº 13957570204 ADVOGADO DO RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE 
QUERINO DO CARMO, OAB nº RO8855A 
RECORRIDO: OI S.A., CNPJ nº 76535764000143 ADVOGADO DO RECORRIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº 
RO635A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 18/05/2022 17:25 

440 - 7003256-33.2020.8.22.0003 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
AUTOR: NATHANE ROBERTA FREITAS, CPF nº 98713280287 ADVOGADOS DO AUTOR: EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO296412A, 
THIAGO HENRIQUE BARBOSA, OAB nº RO9583 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA S/A ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS 
E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/06/2021 15:31 

441 - 7003833-64.2018.8.22.0008 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica 
AUTORES: RUTH CABRAL DE OLIVEIRA, CPF nº 03159271781, NILTON CABRAL DE OLIVEIRA, CPF nº 64018202768, NILSON 
CABRAL DE OLIVEIRA, CPF nº 55736041715, JOSIAS CABRAL DE OLIVEIRA, CPF nº 60398086249, IZAIAS CABRAL DE OLIVEIRA, 
CPF nº 67502687734, ELIAS CABRAL DE OLIVEIRA, CPF nº 30772796220, JOCIMAR RODRIGUES NASCIMENTO, CPF nº 
67490093791 ADVOGADO DOS AUTORES: PAULA ROBERTA BORSATO, OAB nº RO5820A 
AUTOR: C. E. D. R. ADVOGADO DO AUTOR: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 11:59 
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442 - 7002434-08.2020.8.22.0015 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB 
nº AC6676 
AUTOR: JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA, CPF nº 16586867215 ADVOGADOS DO AUTOR: FRANCIS HENCY OLIVEIR ALMEIDA 
DE LUCENA, OAB nº RO11026A, JAMES NICODEMOS DE LUCENA, OAB nº RO973A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 11:22 

443 - 7009054-44.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: LEIDIANE PEREIRA DA SILVA CEZARIO, CPF nº 81245513249 ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO HOLANDA DA COSTA 
MORAIS, OAB nº RO5966A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº 
RO2827A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 14:37 

444 - 7007534-49.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Direito de Imagem 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000010235 ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 
OAB nº SP128341A 
AUTOR: LUZINETE APARECIDA DA LUZ MARCELO, CPF nº 67578551272 ADVOGADOS DO AUTOR: GIANE BEATRIZ GRITTI, OAB 
nº RO8028A, SILVANA FELIX DA SILVA SENA, OAB nº RO4169A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 12:15 

445 - 7000308-33.2021.8.22.0020 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: ELIZETE SEHREIBER, CPF nº 97872172291 ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL FELTZ, OAB nº RO5656A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 
00000000000191 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº BA47533A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/11/2021 13:20 

446 - 7000252-24.2021.8.22.0012 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB 
nº AC6676 
AUTOR: ANNA CAROLINA NOGUEIRA GRAEBIN, CPF nº 00787277231 ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO GREYCK GOMES, OAB 
nº RO6607A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/11/2021 14:30 

447 - 7009861-86.2020.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: BANCO RCI BRASIL S.A, CNPJ nº 62307848000115 ADVOGADO DO AUTOR: AURELIO CANCIO PELUSO, OAB nº PR32521A 
AUTOR: DARLETE FIRMINO LIMEIRA, CPF nº 31298206200 ADVOGADOS DO AUTOR: NORIVALDO JOSE FERREIRA, OAB nº 
RO8538A, LUIZ HENRIQUE CHAGAS DE MELLO, OAB nº RO9919A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/12/2021 13:58 

448 - 7000916-25.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB nº SP221386A, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB 
nº BA29442A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A. 
AUTOR: VITA DE SOUZA DE OLIVEIRA, CPF nº 70699089204 ADVOGADOS DO AUTOR: SONIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES, 
OAB nº RO9615A, RILDO RODRIGUES SALOMAO, OAB nº RO5335A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 26/01/2022 20:42 
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449 - 7044215-18.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: FREDE HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, CPF nº 90993756204 ADVOGADO DO AUTOR: ANDREY OLIVEIRA LIMA, OAB nº 
RO11009A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/01/2022 18:31 

450 - 7001994-80.2022.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: LUIZ DOS ANJOS, CPF nº 19072040244, LINDINALVA DA SILVA DOS ANJOS, CPF nº 35078111204 ADVOGADO 
DOS RECORRENTES: LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, OAB nº RO10079A 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/08/2022 09:45 

451 - 7066085-22.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: SARA EDUARDA GONCALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 04005357261 ADVOGADO DO RECORRIDO: MARCIA TEIXEIRA 
DOS SANTOS, OAB nº RO6768A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/07/2022 14:04 

452 - 7002842-56.2021.8.22.0017 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: SUSANA ASSIS DE LIMA SANTOS, CPF nº 82025118287 ADVOGADO DO RECORRIDO: PRISCILLA MARINHO 
PEIXOTO DE ARAUJO, OAB nº RO10460A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/07/2022 07:05 

453 - 7002651-11.2021.8.22.0017 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 35182997272 ADVOGADO DO RECORRIDO: CLAUDIA JULIANA 
KRONBAUER TABARES, OAB nº RO6440A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/07/2022 07:13 

454 - 7029696-72.2020.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTORES: PAGSEGURO INTERNET LTDA, CNPJ nº 08561701000101, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
S.A., CNPJ nº 07707650000110 ADVOGADOS DOS AUTORES: EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC58971, ARMANDO MICELI FILHO, 
OAB nº SP369267A 
AUTOR: CRISTIANO MOURA DE JESUS, CPF nº 46941754249 ADVOGADOS DO AUTOR: FLORIVALDO DUARTE PRIMO, OAB nº 
RO9112A, LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO, OAB nº RO1063A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 12:58 

455 - 7036804-21.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
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RECORRENTE: DANIELA FONSECA DE AGUIAR, CPF nº 98740482200 ADVOGADO DO RECORRENTE: JANEGLADY PERES DE 
BRITO TAQUES, OAB nº MT17149A 
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A, CNPJ nº 02558157000162 ADVOGADO DO RECORRIDO: WILKER BAUHER VIEIRA 
LOPES, OAB nº GO29320A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/07/2022 11:53 

456 - 7002323-14.2021.8.22.0007 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: HUESLEI ALDIERES DOS SANTOS, CPF nº 75594170278 ADVOGADO DO AUTOR: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 
00000000000191 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº BA47533A, 
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC6676 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/02/2022 14:53 

457 - 7001178-89.2022.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL SA , CNPJ nº 00000000114952, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO 
DOS RECORRENTES: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A 
RECORRIDO: TELESMARQUES LOURENCO PEZZIN, CPF nº 00139518231 ADVOGADOS DO RECORRIDO: DIONEI GERALDO, 
OAB nº RO10420A, NEIDE SKALECKI DE JESUS GONCALVES, OAB nº RO283A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/07/2022 16:21 

458 - 7001499-25.2021.8.22.0017 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTORES: JOSEANE ANALIA ROSENO, CPF nº 00165787244, SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, 
CNPJ nº 04767589000109 ADVOGADOS DOS AUTORES: ELIVELTON DA MATA VIEIRA, OAB nº RO11400A, FABIO JOSE REATO, 
OAB nº RO2061A 
AUTORES: SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, CNPJ nº 04767589000109, JOSEANE ANALIA 
ROSENO, CPF nº 00165787244 ADVOGADOS DOS AUTORES: FABIO JOSE REATO, OAB nº RO2061A, ELIVELTON DA MATA 
VIEIRA, OAB nº RO11400A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/11/2021 14:38 

459 - 7009327-91.2019.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR 
RECORRENTE: IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE, CPF nº 88487997953 ADVOGADO DO RECORRENTE: EMERSON TADEU 
KUHN GRIGOLLETTE JUNIOR, OAB nº SP212744 
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, GOOGLE 
BRASIL INTERNET LTDA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/09/2019 10:22 

460 - 7000700-06.2021.8.22.0009 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO AUTOR: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA 
AUTOR: LEANDRO DE OLIVEIRA BATISTA, CPF nº 80067310206 ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON REINOSO DE PAULA, OAB nº 
RO1341A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 30/08/2021 22:25 

461 - 7001152-06.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDO: RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO, CPF nº 94856141287 ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO LUIZ 
SEIXAS SOTERIO DE OLIVEIRA, OAB nº AC6125 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 25/07/2022 17:32 
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462 - 7037528-25.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: INGRIDE CARVALHO PASARELLI, CPF nº 00256783292 ADVOGADO DO RECORRENTE: JOSE GIRAO MACHADO 
NETO, OAB nº RO2664A 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 12/08/2022 11:05 

463 - 7003538-98.2021.8.22.0015 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Prestação de Serviços 
RECORRENTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: DENNER DE 
BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, CPF nº DESCONHECIDO, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: SAMIR MUSSA BOUCHABKI, OAB nº RO2570A, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 15/03/2022 05:13 

464 - 7063467-07.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Citação 
RECORRENTES: MARCIO GONCALVES PEREIRA, CPF nº 78004080863, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: SIDNEY SOBRINHO PAPA, 
OAB nº RO10061A, CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB 
nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MARCIO GONCALVES PEREIRA, CPF nº 78004080863, 
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ nº 05914650000166 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER 
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061A, CARINA RODRIGUES 
MOREIRA, OAB nº RO10065A, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI 
Distribuição: 15/06/2022 16:34 

465 - 7000544-46.2020.8.22.0011 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
AUTOR: PASCOAL TOSHI FERNANDES, CPF nº 06075770291 ADVOGADO DO AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO, OAB 
nº RO5316A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/12/2021 11:13 

466 - 7000528-25.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes 
AUTOR: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO AUTOR: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA 
AUTOR: LAUDEMIR SALVADOR MARCAL, CPF nº 08304453746 ADVOGADO DO AUTOR: RILDO RODRIGUES SALOMAO, OAB nº 
RO5335A 
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/11/2021 09:10 

467 - 7036923-79.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTES: ERANDINA MOURA TEIXEIRA VIEIRA, CPF nº 70606498249, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., CNPJ nº 
17197385000121 ADVOGADO DOS RECORRENTES: JANDARA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, OAB nº RO7272A
RECORRIDOS: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., CNPJ nº 17197385000121, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 
CNPJ nº 79379491000183 ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANTONIO CHAVES ABDALLA, OAB nº AL12648A, NELSON WILIANS 
FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/06/2022 21:49



419DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

468 - 7003957-57.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Cláusulas Abusivas
AUTOR: ALTAMIRO FERREIRA GUIMARAES, CPF nº 29008298287 ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, 
OAB nº RO5471A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/12/2021 09:05

469 - 7004982-48.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTORES: BANCO DA AMAZÔNIA SA, CNPJ nº 04902979004301, RENATO BONIFACIO DE MELO DIAS, CPF nº 26346260880 
ADVOGADOS DOS AUTORES: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, OAB nº DF29190, CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO, OAB 
nº DF67239A, MARCIA BERENICE SIMAS ANTONETTI, OAB nº RO1028, WILMO ALVES, OAB nº RO6469A, EVERTHON BARBOSA 
PADILHA DE MELO, OAB nº RO3531A, CARLA FRANCIELEN DA COSTA, OAB nº RO7745A
PARTE RE: RENATO BONIFACIO DE MELO DIAS, CPF nº 26346260880, BANCO DA AMAZÔNIA SA, CNPJ nº 04902979004301 
ADVOGADOS DOS PARTE RE: MARCIA BERENICE SIMAS ANTONETTI, OAB nº RO1028, WILMO ALVES, OAB nº RO6469A, 
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO, OAB nº RO3531A, CARLA FRANCIELEN DA COSTA, OAB nº RO7745A, EDVALDO 
COSTA BARRETO JUNIOR, OAB nº DF29190, CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO, OAB nº DF67239A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 05/05/2021 18:05

470 - 7003796-41.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB nº SP221386A, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB 
nº BA29442A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
AUTOR: ARILZA DIAS DE CARVALHO DE SOUZA, CPF nº 66333385204 ADVOGADO DO AUTOR: NAIRA DA ROCHA FREITAS, OAB 
nº RO5202A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 13/12/2021 23:20

471 - 7002181-89.2021.8.22.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Compensação
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, JOSE GONCALVES 
FILHO, CPF nº 14191520253 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, 
EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, JULIANA QUEIROZ DOS SANTOS, OAB nº RO9170A, FELIPE WENDT, OAB nº 
RO4590A, BRADESCO, BRADESCO
AUTORES: JOSE GONCALVES FILHO, CPF nº 14191520253, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, JULIANA QUEIROZ DOS SANTOS, OAB nº 
RO9170A, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, BRADESCO, BRADESCO
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 11/02/2022 11:11

472 - 7001647-30.2021.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários
AUTOR: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, CNPJ nº 04891850000188 ADVOGADO DO AUTOR: 
KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A
AUTOR: SEVERINO AURELIANO DA SILVA, CPF nº 33215987104 ADVOGADO DO AUTOR: SOLANGE NEVES FUZA, OAB nº 
CE30665
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 09/02/2022 11:04

473 - 7015736-46.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Incorporação Imobiliária, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTORES: MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF nº 04144079899, DIANA APARECIDA DA SILVA, CPF nº 24943204880, DIONE 
REIS DA SILVA, CPF nº 61533505268, DENILSON MARQUES DA SILVA, CPF nº 68731485200 ADVOGADO DOS AUTORES: LEVI 
GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº MS5871A, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/06/2021 10:42
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474 - 7041468-95.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Direito de Imagem
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: WINICIUS FERREIRA DE ARAUJO, CPF nº 02380715297 ADVOGADOS DO RECORRIDO: MARCIO SANTANA DE 
OLIVEIRA, OAB nº RO7238A, GLICIA LAILA GOMES OLIVEIRA, OAB nº RO6899A, PRYSCILA LIMA ARARIPE, OAB nº RO7480
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 25/03/2022 17:16

475 - 7073100-42.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Acidente de Trânsito
RECORRENTE: IVONETE ALVES DE SOUSA, CPF nº 69422788234 ADVOGADOS DO RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA 
CAVALCANTE, OAB nº AC1510, DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE, OAB nº RO4120A
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000442704, BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00000000000191 ADVOGADO 
DOS RECORRIDOS: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº BA47533A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/05/2022 08:58

476 - 7021019-53.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Seguro, Indenização por Dano Moral
AUTOR: JOSE NONATO DA COSTA, CPF nº 02816814220 ADVOGADOS DO AUTOR: AECIO DE CASTRO BARBOSA, OAB nº 
RO4510A, RAIMUNDO COSTA DE MORAES, OAB nº RO10977A
PARTE RE: LAZAM-MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A, CNPJ nº 48114367000596, HAVAN LOJAS 
DE DEPARTAMENTOS LTDA, CNPJ nº 79379491000183, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., CNPJ nº 17197385000121 
ADVOGADOS DOS PARTE RE: EVARISTO KUHNEN, OAB nº SC5431A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº 
SP128341A, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, OAB nº SP273843A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/07/2021 12:38

477 - 7000775-52.2020.8.22.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: NILDETE PASSOS DE OLIVEIRA, CPF nº 09058672204 ADVOGADO DO AUTOR: EVALDO ROQUE DINIZ, OAB nº RO10018A
PARTE RE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA ADVOGADOS DO PARTE RE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES, OAB nº SP128341A, PROCURADORIA BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/08/2021 12:32

478 - 7000183-25.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GONCALVES BARBOSA ALVES, CPF nº 86373161234 ADVOGADO DO RECORRENTE: JOAO 
FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226A
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A., CNPJ nº 00558456000171 ADVOGADO DO RECORRIDO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
MAIA GOMES, OAB nº PE21449A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/06/2022 20:13

479 - 7045607-27.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
AUTOR: REGINALDO RUIZ PANDURO, CPF nº 40805123253 ADVOGADO DO AUTOR: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº RO9658A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ARMANDO MICELI FILHO, OAB nº SP369267A, BERNARDO BUOSI, OAB nº SP227541A, 
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 05/07/2021 10:18

480 - 7001199-05.2021.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
AUTOR: MARIA IZABEL MUNIZ CONSTANCIO, CPF nº 04156745902 ADVOGADOS DO AUTOR: LETICIA NASCIMENTO MONARI, 
OAB nº RO11327A, ALEANDRA DE ALMEIDA SILVA RAMOS, OAB nº RO11405A, JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS, OAB nº RO5518A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CNPJ nº 61348538000186, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., 
CNPJ nº 61348538000186 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 12:36
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481 - 7011958-25.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº MG96864A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DULCINEIA MAIA DE SOUZA, CPF nº 36949752253 ADVOGADO DO RECORRIDO: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR, 
OAB nº RO3897A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 29/06/2022 15:10

482 - 7008825-72.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Cláusulas Abusivas
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº MG96864A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: APARECIDA DIAS DA SILVA, CPF nº 81174780215 ADVOGADOS DO RECORRIDO: THIAGO GONCALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO5471A, D ANY DA PENHA SANTOS COSSUOL, OAB nº RO5463A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 29/06/2022 18:24

483 - 7001646-45.2021.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB 
nº SP221386A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SEVERINO AURELIANO DA SILVA, CPF nº 33215987104 ADVOGADO DO RECORRIDO: SOLANGE NEVES FUZA, 
OAB nº CE30665
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/02/2022 09:39

484 - 7000016-44.2022.8.22.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143 ADVOGADOS DO RECORRENTE: 
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495A, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, OAB nº CE15783A
RECORRIDO: GILBERTO DE SOUZA BRITO, CPF nº 24245275200 ADVOGADO DO RECORRIDO: LEONARDO ZANELATO 
GONCALVES, OAB nº RO3941A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/06/2022 15:38

485 - 7019576-30.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Compromisso
RECORRENTE: EDNA ESCOBAR DA SILVA RAMOS, CPF nº 32959931149 ADVOGADO DO RECORRENTE: ROMILDO FERNANDES 
DA SILVA, OAB nº RO4416A
RECORRIDOS: ROSINEI SIERRA SARDANHA SOSSAI DE FARIAS, CPF nº 48833290972, ESPOLIO DE MIGUEL SIERRA SARDANHA, 
CPF nº DESCONHECIDO RECORRIDOS SEM ADVOGADO(S)
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 28/04/2022 07:56

486 - 7011960-80.2016.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Assinatura Básica Mensal
RECORRENTE: OI S.A., CNPJ nº 76535764000143 ADVOGADO DO RECORRENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB 
nº RO635A
RECORRIDO: JUDSON DA SILVA MAURICIO, CPF nº 07742761696 ADVOGADO DO RECORRIDO: JHONATAS EMMANUEL PINI, 
OAB nº RO4265A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 13/02/2017 17:07

487 - 7004545-67.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
AUTOR: ODETE DE GUSMAO DOS SASNTOS, CPF nº 91197619291 ADVOGADOS DO AUTOR: LETICIA LIMA LOPES, OAB nº 
RO10019A, RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA, OAB nº RO7824A
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AUTOR: TELEFONICA BRASIL S.A, CNPJ nº 02558157000162 ADVOGADO DO AUTOR: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº 
GO29320A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 21/10/2021 11:43

488 - 7000439-42.2020.8.22.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
RECORRENTE: DENILSON DAMAS SILVA, CPF nº 04376795607 ADVOGADOS DO RECORRENTE: JOSE JAIR RODRIGUES VALIM, 
OAB nº RO7868A, KARINA DA SILVA MENEZES MATTOS, OAB nº RO7834A, RODRIGO DE MATTOS FERRAZ, OAB nº RO6958A, 
ELIETE APARECIDA CEZARIO, OAB nº RO10746
RECORRIDO: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147 ADVOGADO DO RECORRIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº 
PA16538
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 21/08/2020 10:32

489 - 7002544-10.2020.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: OI S.A., CNPJ nº 76535764000143 ADVOGADOS DO AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013A
PARTE RE: VILSON ANTONIO CAVALHEIRO, CPF nº 83451145200 ADVOGADOS DO PARTE RE: FABIANA TIBURCIO, OAB nº 
RO10894A, CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/08/2021 10:21

490 - 7003711-04.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
AUTOR: FRANCISCO FERREIRA DE BRITO FILHO, CPF nº 12298220204 ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA, OAB nº RO1073A
PARTE RE: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147 ADVOGADO DO PARTE RE: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 27/04/2021 12:32

491 - 7020768-98.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
AUTOR: MARIA HELENA NEVES, CPF nº 09095497291 ADVOGADOS DO AUTOR: DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS, OAB nº 
RO5188A, MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO, OAB nº RO5380A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147, CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147 ADVOGADO 
DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 23/11/2021 15:36

492 - 7044745-22.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
RECORRENTES: SANDRA GONCALVES DE ALMEIDA, CPF nº 98083520225, TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ nº 02558157001568 
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, OAB nº MT23793A, DAVID ALEXANDER 
CARVALHO GOMES, OAB nº RO6011A, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320A
AUTORES: PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº DESCONHECIDO, TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ nº 
02558157001568, SANDRA GONCALVES DE ALMEIDA, CPF nº 98083520225 ADVOGADOS DOS AUTORES: WILKER BAUHER 
VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320A, MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, OAB nº MT23793A, DAVID ALEXANDER 
CARVALHO GOMES, OAB nº RO6011A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 04/03/2022 21:05

493 - 7061918-59.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: CARLOS DA SILVA BEZERRA, CPF nº 43788890215 ADVOGADOS DO RECORRENTE: CRISTIANO SANTOS DO 
NASCIMENTO, OAB nº RO4244A, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS, OAB nº RO4244A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147, CLARO S.A., CNPJ nº 40432544000147 ADVOGADO 
DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 06/04/2022 18:27
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494 - 7008213-37.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A, CNPJ nº 02558157000162 ADVOGADO DO RECORRENTE: WILKER BAUHER VIEIRA 
LOPES, OAB nº GO29320A
RECORRIDO: CLEITON GONCALVES DOS REIS, CPF nº 84472731215 ADVOGADO DO RECORRIDO: MAURICIO MOYSES 
CORILACO, OAB nº RO10404A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 29/06/2022 21:02

495 - 7029286-48.2019.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material
AUTOR: DIEGO SCHARNOWSKI, CPF nº 95547126268 ADVOGADOS DO AUTOR: ATALICIO TEOFILO LEITE, OAB nº RO7727A, 
NILTON LEITE JUNIOR, OAB nº RO8651A
PARTE RE: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A, CNPJ nº 06206132000150, BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, CNPJ nº 10923929000146 ADVOGADOS DOS PARTE RE: SERGIO CARNEIRO ROSI, OAB 
nº ES27165, PAULO BARROSO SERPA, OAB nº RO4923A, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO, OAB nº AC3030, GUSTAVO 
CLEMENTE VILELA, OAB nº SP220907A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 16/04/2020 17:38

496 - 7004378-44.2021.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, DENNER DE 
BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: NALCINEIDE VIEIRA DE SOUSA, CPF nº 35060328287 ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO ZENILDO TAVARES 
LOPES, OAB nº RO7056A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 15/07/2022 06:27

497 - 7005951-26.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Enriquecimento sem Causa
Polo Ativo: RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DE SOUZA, CPF nº 28115317934 ADVOGADO DO RECORRENTE: SILVIO ALVES 
FONSECA NETO, OAB nº RO8984A
Polo Passivo: REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA

498 - 7000447-73.2021.8.22.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
AUTOR: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO AUTOR: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
AUTORES: MARCIANO PORTECHEL FERREIRA, CPF nº 27733386268, ANTONIO MOREIRA LEITE, CPF nº 62859307249, NILSOM 
DE OLIVEIRA RIBEIRO, CPF nº 66545030230 ADVOGADOS DOS AUTORES: FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, OAB nº RO10202A, 
LUISA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO, OAB nº RO1575A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 19/10/2021 15:35

499 - 7002279-89.2021.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Enriquecimento sem Causa
RECORRENTE: ARLINDO TESCH, CPF nº 62220110206 ADVOGADO DO RECORRENTE: POLIANA POTIN, OAB nº RO7911A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 31/05/2022 20:25

500 - 7044378-95.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: ENERGISA S/A ADVOGADOS DO RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº 
AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
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RECORRIDO: OLINDA CRUZ DA SILVA, CPF nº 22072675200 ADVOGADOS DO RECORRIDO: RAIMUNDO FACANHA FERREIRA, 
OAB nº RO1806, LIDUINA MENDES VIEIRA, OAB nº RO4298A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 07/06/2022 15:19

501 - 7002487-29.2019.8.22.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
AUTOR: ALICE KREUSCH TIEGS, CPF nº 31305598253 ADVOGADO DO AUTOR: ERITON ALMEIDA DA SILVA, OAB nº RO7737A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 17/02/2021 19:32

502 - 7015751-83.2018.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material
RECORRENTE: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA DIAS, CPF nº 11559403268 ADVOGADOS DO RECORRENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO 
BISSOLI, OAB nº RO6464A, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI, OAB nº RO4848A
RECORRIDO: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: ROCHILMER MELLO 
DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/07/2019 16:55

503 - 7001831-80.2021.8.22.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Enriquecimento sem Causa
RECORRENTE: ROBERTO SIMAO, CPF nº 20463588215 ADVOGADO DO RECORRENTE: LIGIA VERONICA MARMITT GUEDES, 
OAB nº RO4195A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/06/2022 09:31

504 - 7005538-16.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Cláusulas Abusivas
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: DAIANA DE OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 73184837220 ADVOGADO DO RECORRIDO: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS 
BOABAID, OAB nº RO10375A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 01/06/2022 08:08

505 - 7002460-54.2021.8.22.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: LAUDELINO APARECIDO DA SILVA, CPF nº 73957615291 ADVOGADO DO RECORRENTE: GLEYSON CARDOSO 
FIDELIS RAMOS, OAB nº RO6891A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/06/2022 09:07

506 - 7051745-73.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
RECORRENTE: GLAUBER FABIANO ARAUJO BARBOZA, CPF nº 28588401215 ADVOGADOS DO RECORRENTE: ALINE MOREIRA 
DELFIOL, OAB nº RO9306A, WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA, OAB nº RO9830A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/07/2022 14:16
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507 - 7000033-44.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDOS: ROBERTO QUINELATO, CPF nº 70059535768, DAMIAO PINHEIRO DE OLIVEIRA, CPF nº 45284202953 ADVOGADOS 
DOS RECORRIDOS: MARCELO BUENO MARQUES FERNANDES, OAB nº RO8580A, RILDO RODRIGUES SALOMAO, OAB nº 
RO5335A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 22/06/2022 19:13

508 - 7012350-62.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDOS: LUCILENE DO NASCIMENTO PEREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, CNPJ nº 01072076000195 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 18/07/2022 18:45

509 - 7003828-68.2020.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Adicional de Insalubridade
RECORRENTE: EDER CEZAR DE JESUS, CPF nº 52259331220 ADVOGADOS DO RECORRENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, 
OAB nº RO4046A, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/03/2021 10:53

510 - 7001455-07.2019.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
PARTE RE: CECILIA FIDELES BEZERRA PEREIRA, CPF nº 43666779387 ADVOGADO DO PARTE RE: WILLIAN SILVA SALES, OAB 
nº RO8108A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/06/2020 18:48

511 - 7005315-57.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTE: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUILHERME DA 
COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDOS: LUCIMAR FELIX, CPF nº 11571659234, FREDELINA FOLZ, CPF nº 13906992268, ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ALESSANDRA LIMA TABALIPA, OAB nº RO10939A, JOAO 
DUARTE MOREIRA, OAB nº RO5266A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 21/07/2022 09:13

512 - 7071979-76.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Direito de Imagem
RECORRENTES: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RECORRIDO: ELIANE BARROS DE SOUZA, CPF nº 66445671268 ADVOGADO DO RECORRIDO: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB 
nº RO4265A
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/06/2022 01:48

513 - 7010060-86.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
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AUTOR: GENESIANO VENANCIO DA CRUZ, CPF nº 47457368191 ADVOGADOS DO AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA, OAB 
nº RO8928A, ADEMAR DOS SANTOS SILVA, OAB nº RO810A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/10/2021 13:13

514 - 7050015-61.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral
AUTOR: MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 25103180200 ADVOGADO DO AUTOR: BIANCA BART SOUZA, OAB nº 
RO9715A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº 
RO2827A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 24/11/2021 11:28

515 - 7059831-33.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Citação
RECORRENTE: IZAURINA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS, CPF nº 48608084287 ADVOGADOS DO RECORRENTE: CARINA 
RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065A, SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 21/06/2022 13:25

516 - 7000525-96.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
RECORRENTE: DANIELA DE PEDER GARCIA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 05121006000130 ADVOGADO DO RECORRENTE: LEDAIANA 
SANA DE FREITAS, OAB nº RO10368A
RECORRIDO: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DO RECORRIDO: RENATO CHAGAS 
CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 10/08/2022 15:32

517 - 7015599-33.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CARLOS ITALO SOUZA DA SILVA, CPF nº 91647177200 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES, OAB nº RO10860A, LUCAS ZAGO FAVALESSA, OAB nº RO10982A, RENATO 
CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CARLOS ITALO SOUZA DA SILVA, CPF nº 91647177200 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES, OAB nº RO10860A, 
LUCAS ZAGO FAVALESSA, OAB nº RO10982A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 02/03/2022 18:26

518 - 7074709-60.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
RECORRENTE: CLIUCE SANTOS DE SOUZA, CPF nº 03784215220 ADVOGADOS DO RECORRENTE: JOAO PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA, OAB nº RO11414A, ERIVALDO MONTE DA SILVA, OAB nº RO1247A, CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 14/06/2022 13:42

519 - 7063213-34.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
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RECORRENTE: SIDNEY DA SILVA NUNES, CPF nº 60268395268 ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA 
BONAZZA, OAB nº RO8176A
RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CNPJ nº 10760260000119, GOL LINHAS AÉREAS, 
GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA, OAB nº AC4788, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: CRISTIANO GOMES MAZZINI
Distribuição: 08/07/2022 11:47 

520 - 7077795-39.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: LUCAS ADOLFO FERREIRA
Advogado(a) do(a) Recorrente: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

521 - 7077368-42.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ANTONIO IRANILDO RICARTE FREIRES
Advogado(a) do(a) Recorrente: VALENTINA DA SILVA MIRANDA, OAB nº RO9119A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/08/2022

522 - 7076526-62.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MARIA LUZIA HONORATO, ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, RUY MAGNO SOARES CARNEIRO, OAB nº RO11823A, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): MARIA LUZIA HONORATO, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): RUY MAGNO SOARES CARNEIRO, OAB nº RO11823A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

523 - 7000037-32.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: EDILSON PEREIRA DA SILVA
Advogado(a): FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015A
Recorrido (a): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Advogado(a): ALEX SCHOPP DOS SANTOS, OAB nº BA68671, PROCURADORIA BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/08/2022

524 - 7000045-24.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: HELANE KETOLIN DE OLIVEIRA SOBRINHO
Advogado(a) do(a) Recorrente: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº RO9658A
Recorrido(a): TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

525 - 7000050-34.2022.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: GABRIELA CARVALHO VENTURA
Advogado(a) do(a) Recorrente: MARLENE SGORLON, OAB nº RO8212A, VITORIA SGORLON OLIVEIRA, OAB nº RO11875A
Recorrido(a): BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº 
BA47533A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022
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526 - 7000256-30.2022.8.22.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): JOSE SOARES, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): HERCULES BRAU, OAB nº RO11501A, ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO, OAB nº RO3518A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

527 - 7000348-87.2022.8.22.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: LAUDELINO LEONSO DOS SANTOS
Advogado(a) do(a) Recorrente: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº 
RO8746A, RENAN GONCALVES DE SOUSA, OAB nº RO10297A
Recorrido(a): BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

528 - 7000395-03.2022.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrente: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Recorrido(a): WILMAR PEDRO LAUTERTE
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063, JULYANDERSON POZO 
LIBERATI, OAB nº AP2618
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

529 - 7000400-13.2022.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
Advogado(a): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, OAB nº DF38874
Recorrido (a): NEUSA ROMLO
Advogado(a): JUCIMARO BISPO RODRIGUES, OAB nº RO4959A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/08/2022

530 - 7000492-12.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CELSON RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID, OAB nº RO10375A, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): CELSON RODRIGUES DOS SANTOS, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID, OAB nº RO10375A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

531 - 7000498-53.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrente: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Recorrido(a): HERLANE ORCINO DE ALMEIDA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA, OAB nº RO10124A, FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, 
OAB nº RO8713A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 11/05/2022

532 - 7000507-75.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ALICE DE ALBUQUERQUE
Advogado(a) do(a) Recorrente: SANDRA FLORENTINO, OAB nº RO11795A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº 
RO4783A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 04/08/2022
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533 - 7000529-03.2022.8.22.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Recorrido(a): ANTONIO ALVES PEREIRA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136A, JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

534 - 7000614-08.2021.8.22.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Recorrido (a): AUDAIR ALVES DE MEIRA
Advogado(a): IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 14/10/2021

535 - 7000635-81.2021.8.22.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, M. D. A. A. D. P.
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Recorrido (a): ANA CRISTINA GOMES NOGUEIRA
Advogado(a): FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, 
OAB nº RO4046
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 27/10/2021

536 - 7000637-05.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: NIL EVERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Advogado(a): JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226A
Recorrido (a): OI S.A., PROCURADORIA DA OI S/A
Advogado(a): ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 11/08/2022

537 - 7000750-05.2021.8.22.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Recorrido (a): PEDRO DOS PASSOS CARREIRO DOS SANTOS
Advogado(a): IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/10/2021

538 - 7000771-32.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Advogado(a) do(a) Recorrente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Recorrido(a): RIONI CRISTINA FOGACA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA, OAB nº RO10124A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

539 - 7000772-63.2021.8.22.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Recorrido (a): JOAO JOSE DE OLIVEIRA
Advogado(a): IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 14/10/2021

540 - 7000780-40.2021.8.22.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
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Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Recorrido (a): DARCI RODRIGUES VIANA
Advogado(a): IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 14/10/2021

541 - 7000880-73.2022.8.22.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA S/A, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): IRINEU ROZANSKI
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ADRIEL AMARAL KELM, OAB nº RO9952A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

542 - 7000899-55.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): EDIVALDO DAVID NOGUEIRA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278A, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

543 - 7000905-59.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE, MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Advogado(a) do(a) Recorrente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Recorrido(a): VANESSA SOARES
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA, OAB nº RO10124A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

544 - 7000928-51.2021.8.22.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Recorrido (a): MARCIO RESENDE VIEIRA
Advogado(a): IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 14/10/2021

545 - 7000982-59.2021.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: EDMILSON CRUZ
Advogado(a): EDEMILSON EVANGELISTA DE ABREU, OAB nº RO2792A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 09/07/2021

546 - 7000987-29.2022.8.22.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): MAYCON DA SILVA DE PAULA
Advogado(a): DARCI ANDERSON DE BRITO CANGIRANA, OAB nº RO8576A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/08/2022
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547 - 7001021-68.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): DIEGO E SILVA FERNANDES
Advogado(a): CARLINI BELTRAMINI, OAB nº RO9075A, ARIANE CRISTINA RIBAS VICARI, OAB nº RO9476A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

548 - 7001047-17.2022.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ALYSON RITCHELLER HONORATO SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: JOHNE MARCOS PINTO ALVES, OAB nº RO6328A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/08/2022

549 - 7001181-38.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: CHAENY LUCIO DO NASCIMENTO
Advogado(a) do(a) Recorrente: SANDRA FLORENTINO, OAB nº RO11795A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº 
RO4783A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

550 - 7050236-10.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JOILSON PEREIRA
Advogado(a) do(a) Recorrente: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

551 - 7051836-66.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): CEZAR DUARTE BARBOSA
Advogado(a): RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO, OAB nº RO3300, PALOMA RAIELY QUEIROZ MAIA, OAB nº RO8511A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

552 - 7052798-89.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROCURADORIA DA OI S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
Recorrido(a): ANTONIO RIBEIRO SOARES
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

553 - 7055666-40.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: PAULO ROBERTO COELHO LEITE
Advogado(a): EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

554 - 7058686-39.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: OI S.A., PROCURADORIA DA OI S/A
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Advogado(a) do(a) Recorrente: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
Recorrido(a): POLIANA CORDEIRO DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº RO9658A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/08/2022

555 - 7059549-92.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MAISA CRISTINA NASCIMENTO DE LIMA
Advogado(a): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, OAB nº 
RO9233A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, OAB nº RO9230A, TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287A, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): MAISA CRISTINA NASCIMENTO DE LIMA, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, OAB nº RO9233A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, OAB nº RO9230A, TIAGO 
VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/08/2022

556 - 7061725-44.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: J. A. L. D. A. M.
Advogado(a) do(a) Recorrente: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
Recorrido(a): G. L. A. V. L. A. S., G. L. A. V. L. A. S.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 01/07/2022

557 - 7062016-44.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): RAIMUNDO NONATO SAMPAIO DOS SANTOS
Advogado(a): MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB nº RO8492E
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

558 - 7062878-15.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): APVS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI
Advogado(a): HUMBERTO ANSELMO SILVA FAYAL, OAB nº RO7097A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

559 - 7062890-29.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado (a): MAURO MELOCRA JUNIOR
Advogado(a): LUIS HENRIQUE NICODEMO, OAB nº RO10609A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/04/2022

560 - 7063338-02.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MARIA EULANE OLIVEIRA ALVES
Advogado(a): RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
Embargado (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB 
nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 14/03/2022
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561 - 7064809-53.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Recorrido(a): ANA PAULA RAMOS E SILVA ASSIS, VINICIUS DE ASSIS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ALINE COSTA MONTEIRO ORIGA, OAB nº RO2580A, CARLOS VITOR DE OLIVEIRA CARDOSO DA 
SILVA, OAB nº RO11001A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 28/04/2022

562 - 7070409-55.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MACIEL DE PAULA BRITO
Advogado(a) do(a) Recorrente: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

563 - 7072356-47.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: THIAGO ALVES LEMOS
Advogado(a): ARTHUR NOGUEIRA PRADO, OAB nº RO10311A, FELIPE NADR ALMEIDA EL RAFIHI, OAB nº RO6537A, RAFAEL 
BALIEIRO SANTOS, OAB nº RO6864A, MATHEUS FIGUEIRA LOPES, OAB nº RO6852A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

564 - 7072739-25.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JONAS BARRETO FILHO
Advogado(a) do(a) Recorrente: GABRIEL MACEDO NICARETTA, OAB nº RO11578A, IGOR AZEVEDO REIS, OAB nº RO9275A
Recorrido(a): BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, ANDRE LUIS GONCALVES, OAB nº 
RO1991, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

565 - 7001256-92.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: RUBENS VENANCIO
Advogado(a): SILVIO ALVES FONSECA NETO, OAB nº RO8984A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

566 - 7001356-44.2022.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., JULIANA VIEIRA DA SILVA, ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, WANDERSON FERNANDES VARGAS, OAB nº 
RO8518A, ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS, OAB nº RO3044A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): JULIANA VIEIRA DA SILVA, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): WANDERSON FERNANDES VARGAS, OAB nº RO8518A, ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS, OAB nº RO3044A, 
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

567 - 7001379-84.2022.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA BARBOSA
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Advogado(a) do(a) Recorrente: ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, OAB nº RO6055A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB 
nº SP426363A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 16/08/2022

568 - 7001518-45.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº 
DF39280
Recorrido(a): RONALD LAGE SANTOS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MARCELL BARBOSA DA SILVA, OAB nº NULL5265000, LINCOLN DUARTE ALMEIDA, OAB nº 
RO7222A, KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

569 - 7001539-58.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): AGUINALDO MACHADO
Advogado(a): ALBERTO BIAGGI NETTO, OAB nº RO2740A, HELBA GONCALVES BIAGGI, OAB nº RO9295A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 16/08/2022

570 - 7001678-81.2020.8.22.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: HELVECIO JOAQUIM PEREIRA
Advogado(a): LIGIA VERONICA MARMITT GUEDES, OAB nº RO4195A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/01/2022

571 - 7002028-77.2021.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): WANDERLEI MARQUES DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136A, JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/08/2022

572 - 7002486-58.2021.8.22.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AMERICO NETO RAMOS
Advogado(a): MYRIAN ROSA DA SILVA, OAB nº RO9438A, CARLOS OLIVEIRA SPADONI, OAB nº RO607A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

573 - 7002742-06.2022.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ANA TEIXEIRA DA SILVA VITORINO
Advogado(a): SORAYA MAIA GRISANTE, OAB nº RO8935A, AGLAENE PATRICIA DOS SANTOS CARVALHO, OAB nº RO8113A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022
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574 - 7003106-87.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JOAO BATISTA SOARES DE SA
Advogado(a): FERNANDO ARAUJO DA SILVA, OAB nº RO11575A, CASSIO OJOPI BONILHA, OAB nº RO7107
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

575 - 7003179-56.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ROOSEVELT SALGADO
Advogado(a): PAULO PEDRO DE CARLI, OAB nº RO6628A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

576 - 7003190-85.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., NEIVA JANETE PACE BRONSTRUP, ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, SILMAR KUNDZINS, OAB nº RO8735A, ENERGISA 
RONDÔNIA
Recorrido (a): NEIVA JANETE PACE BRONSTRUP, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): SILMAR KUNDZINS, OAB nº RO8735A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

577 - 7003425-55.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: CLEOMAR COELHO DOS SANTOS
Advogado(a): DAVI SOUZA BASTOS, OAB nº RO6973A, FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES, OAB nº RO10860A, JONATAS ROCHA 
SOUSA, OAB nº RO7819A, TIAGO DOS SANTOS TRINDADE, OAB nº RO7839A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

578 - 7003678-40.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Recorrido(a): ANA CAROLINA GAVELLI ROSA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): VALERIA DE MATOS BEZERRA, OAB nº RO12076A, AMANDA STEPHANY GOMES DE SOUZA 
SANTANA, OAB nº RO11956
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/08/2022

579 - 7003730-39.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): TIAGO TERCIO ROCHA BARBOSA
Advogado(a): ROBERES CORREA GUIMARAES, OAB nº RO8639
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

580 - 7003746-87.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
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Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): KAIQUE DA SILVA
Advogado(a): JOAO GABRIEL BURATTI DE OLIVEIRA, OAB nº RO12073A, SILVIO ALVES FONSECA NETO, OAB nº RO8984A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

581 - 7003921-84.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: RAIMUNDA DOS SANTOS RODRIGUES
Advogado(a) do(a) Recorrente: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 15/08/2022

582 - 7003961-63.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BRADESCO, HELENA ALVES SILVA, BANCO BRADESCO
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, 
OAB nº RO10079A, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634A, BRADESCO
Recorrido(a): HELENA ALVES SILVA, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, OAB nº RO10079A, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº 
RO4634A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

583 - 7004092-41.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº 
MS16264A
Recorrido(a): PEDRO FERNANDES DUARTE
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

584 - 7004222-44.2021.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: DOMINGOS BARBOSA DE OLIVEIRA
Advogado(a) do(a) Recorrente: MARCIA FEITOSA TEODORO, OAB nº RO7002A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

585 - 7004628-49.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SILVIA CORDEIRO DE ANDRADE, ELIAS ALVES DOS 
SANTOS, JOSE ALVES DOS SANTOS, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, OAB nº 
RO10079A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): SILVIA CORDEIRO DE ANDRADE, ELIAS ALVES DOS SANTOS, JOSE ALVES DOS SANTOS, ENERGISA RONDÔNIA 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, OAB nº RO10079A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº 
MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/07/2022

586 - 7004967-82.2021.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): ADEMILSO CEZARIO DO NASCIMENTO
Advogado(a): FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278A, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022
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587 - 7005350-86.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO
Advogado(a) do(a) Recorrente: ALLAN OLIVEIRA SANTOS, OAB nº RO10315A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB 
nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

588 - 7005360-33.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº 
DF39280
Recorrido(a): WALBEANNI LEMOS DA SILVA TORRES, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RAYNA ANDRESSA CARDOSO DIAS, OAB nº RO11176A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

589 - 7005534-73.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: DERCEU TOMAZ DOS SANTOS
Advogado(a) do(a) Recorrente: WALDIR GERALDO JUNIOR, OAB nº RO10548A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 20/10/2021

590 - 7005795-29.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: GETER CORREIA MIRANDA
Advogado(a): ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136A, JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 12/05/2022

591 - 7005864-49.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JOSIANE PEREIRA CAZAROTTI
Advogado(a): SEBASTIAO CANDIDO NETO, OAB nº RO1826A
Recorrido (a): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, 
BANCO BRADESCO
Advogado(a): CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB nº SP357590A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº 
SP128341A, BRADESCO
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 17/08/2022

592 - 7005954-75.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): RILDO FERREIRA FILHO
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): THIAGO HENRIQUE BARBOSA, OAB nº RO9583, EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO296412A, 
KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022

593 - 7008488-56.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MAQUISUEL MATIAS SALLES
Advogado(a) do(a) Recorrente: LUCAS ZANDONA, OAB nº AM1441
Recorrido(a): BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO



438DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Advogado(a) do(a) Recorrida(o): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

594 - 7008756-13.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ROSEMARA LEILA FERNANDES
Advogado(a) do(a) Recorrente: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB 
nº RO10519A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A
Recorrido(a): BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

595 - 7009278-13.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ALEXANDER MARTINS
Advogado(a): NILTOM EDGARD MATTOS MARENA, OAB nº RO361A, DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL, OAB nº 
RO7633, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA, OAB nº RO4476A
Recorrido (a): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado(a): FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA, OAB nº RO9541A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 10/08/2021

596 - 7009732-56.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ROSILEIA SOARES DONATO DE ALMEIDA
Advogado(a): GISLENE TREVIZAN, OAB nº RO7032A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

597 - 7010394-20.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ANA MARIA DA SILVA
Advogado(a): GINARA ROSA FLORINTINO, OAB nº RO7153A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº 
MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

598 - 7010783-08.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ALEX SANDRO NEVES MELO
Advogado(a) do(a) Recorrente: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
Recorrido(a): BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL 
S.A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 07/02/2022

599 - 7010963-82.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): GRECIELI MAIA FERREIRA, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA, OAB nº RO9428A, HANDERSON SIMOES DA SILVA, OAB nº RO3279A, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

600 - 7012299-63.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MARIA MADALENA ALMEIDA RESRY
Advogado(a): BRUNO GOES GOMES DE AGUIAR, OAB nº RO10563A
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Embargado (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A.
Advogado(a): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 10/12/2021

601 - 7012661-53.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): SANGELO COELHO PONTES
Advogado(a): LURIVAL ANTONIO ERCOLIN, OAB nº RO64A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 17/08/2022

602 - 7013556-57.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: CELIA DE FREITAS ANDRE SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: OMAR VICENTE, OAB nº RO6608A
Recorrido(a): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, PROCURADORIA BV 
FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 09/08/2021

603 - 7013581-39.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BRADESCO
Advogado(a) do(a) Recorrente: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO
Recorrido(a): EVANDRO JUNIOR MITOSO DE SOUZA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

604 - 7015355-04.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ELIO REGES DE OLIVEIRA
Advogado(a) do(a) Recorrente: DANIELLI VITORIA SABADINI, OAB nº RO10128A, JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR, OAB nº RO8698A
Recorrido(a): SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ANDRE LUIZ LUNARDON, OAB nº PR23304A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/06/2022

605 - 7016006-05.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): SANIA WIGNA GOMES FERREIRA
Advogado(a): MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB nº RO8492E
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

606 - 7017490-55.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MAICON DOS SANTOS BRITO
Advogado(a): DIEGO MARADONA MELO DA SILVA, OAB nº RO7815A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

607 - 7017890-40.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MARCOS FRANCISCO DE SOUZA RAMOS
Advogado(a): LUIS SERGIO DE PAULA COSTA, OAB nº RO4558A
Recorrido (a): MDT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS EIRELI
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Advogado(a): JOAO HENRIQUE DE SOUZA LEITE PALAZZO DE MELLO, OAB nº DF66702
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/08/2022

608 - 7018221-82.2021.8.22.0002
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., JAIR BONAMIGO JUNIOR BARES E ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL, 
OAB nº RO7633, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA, OAB nº RO4476A, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA, OAB nº RO361A, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado (a): JAIR BONAMIGO JUNIOR BARES E ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM 
ENTRETENIMENTO, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A.
Advogado(a): DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO7633, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA, OAB 
nº RO4476A, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA, OAB nº RO361A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 16/05/2022

609 - 7018423-62.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado (a): LEONARDO FALCAO RIBEIRO
Advogado(a): LEONARDO FALCAO RIBEIRO, OAB nº RO5408A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 09/05/2022

610 - 7018457-34.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MARIA NOEMIA DE PAULA NERES
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, MICHAEL ROBSON SOUZA PERES, OAB nº RO8983A, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): MARIA NOEMIA DE PAULA NERES, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): MICHAEL ROBSON SOUZA PERES, OAB nº RO8983A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 17/08/2022

611 - 7019115-58.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: LOIARA CAROLINA RODRIGUES GARIBALDI
Advogado(a) do(a) Recorrente: MATHEUS FILIPE DA SILVA COSTA, OAB nº RO8681A, ANDERSON CARVALHO DA MATTA, OAB nº 
RO6396
Recorrido(a): A S M BERTAN EIRELI
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK, OAB nº RO4641A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

612 - 7023072-07.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: C. A. C. B.
Advogado(a): RODRIGO DE BARCELOS TAVEIRA, OAB nº RO10421A, ROXANE FERNANDES RIBEIRO DE BARCELOS, OAB nº RO8666A
Recorrido (a): I. D. P. D. S. P. D. E. D. R., I. D. P. D. S. P. D. E. D. R., E. D. R., E. D. R.
Advogado(a): PROCURADORIA DO IPERON, PROCURADORIA DO IPERON, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/03/2021

613 - 7025086-61.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MARLON LUIZ SATIMO ROHSLER
Advogado(a) do(a) Recorrente: LUAN FELIPE RODRIGUES REGIS, OAB nº RO10896A
Recorrido(a): OI S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 01/07/2021
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614 - 7027981-58.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: FERNANDA RAMOS DE LIMA
Advogado(a): LEANDRO NASCIMENTO DA CONCEICAO, OAB nº RO10068A, POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA NASCIMENTO, 
OAB nº RO5001A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

615 - 7028102-86.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado(a): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB nº SP221386A, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº 
BA29442A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
Recorrido (a): MARIA DO CARMO DE ALMEIDA AGUIAR
Advogado(a): GABRIEL MARTINS MONTEIRO, OAB nº RO9839A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 11/08/2022

616 - 7033179-42.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JUCILEIA PEREIRA MACIEL
Advogado(a) do(a) Recorrente: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
Recorrido(a): BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB 
nº MS16264A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

617 - 7034313-75.2020.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado (a): WELLINGTON FREITAS SOUSA, ALINE PASSOS NASCIMENTO, ANA ALICE PASSOS NASCIMENTO SILVEIRA
Advogado(a): SERGIO HOLANDA DA COSTA MORAIS, OAB nº RO5966A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 06/04/2021

618 - 7035475-71.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ROGER ORLANDI FOLKIS
Advogado(a): GISELE DOS SANTOS MOREIRA, OAB nº RO11197A, GABRIELLE VIANA DE MEDEIROS, OAB nº RO10434A, EVERTON 
MELO DA ROSA, OAB nº RO6544A, JOSE VITOR COSTA JUNIOR, OAB nº RO4575A
Embargado (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 13/12/2021

619 - 7038530-30.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Recorrido(a): ANA BEATRIZ BATISTA ALVES
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA, OAB nº RO5777A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 20/05/2022

620 - 7039171-18.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: CELIA REGINA DORNER, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, OAB nº AC1510, DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE, OAB nº 
RO4120A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
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Embargado (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CELIA REGINA DORNER, ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE, OAB nº 
RO4120A, EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, OAB nº AC1510, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 14/06/2022

621 - 7043459-09.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA S/A, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): JOSE PABLO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS
Advogado(a): CARLOS EDUARDO VILARINS GUEDES, OAB nº RO10007A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 17/08/2022

622 - 7045464-04.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): MARCIA ALVES DE AZEVEDO
Advogado(a): MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO6768A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

623 - 7045856-41.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): IVONETE CEZAR SANTOS
Advogado(a): SEM ADVOGADO(S)
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

624 - 7047754-89.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Recorrente: ANA CAROLINA MARTINS CAMPANHOLO e outros
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELL BARBOSA DA SILVA - RO5265-A
Recorrido (a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS e outros 
Advogado do(a) RECORRIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - PE42379-A
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 27/04/2022 06:57:59

625 - 7048307-39.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA
Recorrido(a): MATEUS HENRIQUE DA COSTA SALDANHA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): DOUGLAS DIAS DO CARMO, OAB nº RO10022A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/05/2022

626 - 7037037-18.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MARIA JARINA RIBEIRO CHRINGER
Advogado(a) do(a) Recorrente: SILVANA FELIX DA SILVA SENA, OAB nº RO4169A, JOSE COSTA DOS SANTOS, OAB nº CE33698A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 15/12/2021

627 - 7016311-23.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: EDIR MOREIRA DE MELO
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Advogado(a) do(a) Recorrente: MARIANA IARA SILVA, OAB nº RO10241A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/11/2021

628 - 7046670-87.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: FRANCISCO CARDOSO DA CONCEICAO, IRENE GALDINO COSTA
Advogado(a) do(a) Recorrente: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO6768A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, MARCIO MELO NOGUEIRA, 
OAB nº RO2827A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/11/2021

629 - 7020853-84.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ADEMAR PRADO DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: MARIANA IARA SILVA, OAB nº RO10241A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 30/11/2021

630 - 7000332-09.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A., MARIA JOSE GONCALVES PIRES
Advogado(a) do(a) Recorrente: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, NORIVALDO JOSE FERREIRA, 
OAB nº RO8538A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): MARIA JOSE GONCALVES PIRES, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): NORIVALDO JOSE FERREIRA, OAB nº RO8538A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 16/08/2021

631 - 7018285-92.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: CARLOS DA SILVA SANTOS
Advogado(a) do(a) Recorrente: ALAN CARLOS DELANES MARTINS, OAB nº RO10173A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº 
RO8746A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 05/05/2022

632 - 7003544-24.2020.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO, OAB nº RO4240A, 
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013A, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A, GUILHERME DA 
COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): CLAUDEMIR REGO BASTOS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961A, FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278A, 
JESSICA NAYARA DE VIVEIROS SANTOS, OAB nº RO10774A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 11/06/2021

633 - 7008577-21.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Advogado(a) do(a) Recorrente: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): FERNANDA MARIA DE SOUZA FERREIRA VILHALVA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): JOSE COSTA DOS SANTOS, OAB nº CE33698A, SILVANA FELIX DA SILVA SENA, OAB nº RO4169A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/05/2022

634 - 7000242-13.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: SEBASTIAO BRAGA DA COSTA - ME
Advogado(a) do(a) Recorrente: IANA MICHELE BARRETO DE OLIVEIRA, OAB nº RO7491A, ORANGE CRUZ BELEZA, OAB nº 
RO7607A, CLEIDE GUEDES DA CRUZ, OAB nº RO8177A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A., ENERGISA S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, 
OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 20/10/2021

635 - 7002248-90.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ROSILDA DA SILVA CRUZ
Advogado(a) do(a) Recorrente: EZIO PIRES DOS SANTOS, OAB nº RO5870A, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS, 
OAB nº RO6156
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, 
OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 20/10/2021

636 - 7049092-98.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MARIA DO CARMO PONTES LEITAO
Advogado(a) do(a) Recorrente: RENATA SALDANHA REGIS DE MELO, OAB nº RO9804A, INGRID JULIANNE MOLINO CZELUSNIAK, 
OAB nº RO7254, LILIAN FRANCO SILVA, OAB nº RO6524
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 10/05/2022

637 - 7024900-04.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: TEREZINHA FERNANDES DANTAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: ADELYNE MORENA CAMARGO MACHADO MARTINS, OAB nº RO7546A, HENRIQUE OLIVEIRA 
JUNQUEIRA, OAB nº RO4214A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 28/11/2021

638 - 7034334-17.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido(a): SHEIME CAVALCANTE DE ANDRADE, ESTEFANIA CAVALCANTE DE ANDRADE, LUZIRENE CAVALCANTE DE 
ANDRADE, FRANCISCO AIAT DE ANDRADE
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065A, SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 17/05/2022

639 - 7031630-31.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MARIA DALVA FERREIRA MEDEIROS, DIOGO BARBOSA SILVA
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Advogado(a) do(a) Recorrente: SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061A, CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065A
Recorrido(a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 04/12/2021

640 - 7000611-55.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: HELIO RODRIGUES DE CARVALHO
Advogado(a) do(a) Recorrente: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015A, PAULO ROGERIO DOS SANTOS, OAB nº 
RO10109A
Recorrido(a): BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 17/08/2022

641 - 7000733-23.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JOSE ANTONIO DA COSTA
Advogado(a) do(a) Recorrente: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471A
Recorrido(a): BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/08/2022

642 - 7000869-20.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ROZALVO RODRIGUES DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471A
Recorrido(a): BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/08/2022

643 - 7000887-47.2022.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrente: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Recorrido(a): MARIA DAS DORES LEANDRO DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, 
OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A, ANDREW DE SENA MACEDO, OAB nº RO12068A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

644 - 7000985-44.2022.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Recorrido(a): ELISAMA DA COSTA SANTANA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 29/08/2022

645 - 7001004-29.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrente: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Recorrido(a): JOSE CAVALINI
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA, OAB nº RO10124A, FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, 
OAB nº RO8713A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

646 - 7001028-81.2022.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: LUIZ OTAVIO DE CARVALHO RIBEIRO
Advogado(a) do(a) Recorrente: ADRIEL AMARAL KELM, OAB nº RO9952A



446DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB 
nº SP426363A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

647 - 7001581-61.2022.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: LINCOLN MARAFON, LILIANE PEREIRA
Advogado(a) do(a) Recorrente: ALLINE GUEDES PIMENTEL, OAB nº RO7016A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB 
nº SP426363A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/08/2022

648 - 7001629-87.2022.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MIREILLE MARCOS DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: MICHELE ASSUMPCAO BARROSO, OAB nº RO5913A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB 
nº SP426363A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

649 - 7003112-80.2021.8.22.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrente: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Recorrido(a): ELIZANGELA ALVES DA COSTA LOURENCO SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº 
RO8746A, RENAN GONCALVES DE SOUSA, OAB nº RO10297A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

650 - 7003051-39.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ITALO JUNIOR DA SILVA SILVA RODRIGUES
Advogado(a) do(a) Recorrente: MONICA JAPPE GOLLER KUHN, OAB nº RO8828A
Recorrido(a): VRG LINHAS AEREAS S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

651 - 7003889-79.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrente: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Recorrido(a): DANIEL DINIZ DALSECO
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

652 - 7003911-40.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: DEIZE COSTA MAIO
Advogado(a) do(a) Recorrente: ELVIS DIAS PINTO, OAB nº RO3447A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

653 - 7004692-42.2021.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA, PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A
Advogado(a) do(a) Recorrente: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Recorrido(a): GENILSON JOSE DA FONSECA
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Advogado(a) do(a) Recorrida(o): IRINEU SEIDEL, OAB nº RO9933A, LORENI HOFFMANN ZEITZ, OAB nº RO7333A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

654 - 7004940-25.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrente: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Recorrido(a): ISAURA ALVES REIS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

655 - 7005539-98.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, ADELANO BRAGA, LIDIA ROBERTO DA SILVA, GOL LINHAS 
AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, RAIANY GOMES DA SILVA, OAB nº 
RO9024A, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA
Recorrido(a): ADELANO BRAGA, LIDIA ROBERTO DA SILVA, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS 
AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RAIANY GOMES DA SILVA, OAB nº RO9024A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº 
RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/05/2022

656 - 7007268-56.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A., F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP, ERIVELTON FERREIRA BISPO 70970122268, 
GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: ALEXANDRE MUCKE FLEURY, OAB nº SP213363, TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES, OAB nº 
RO7821A, GOL LINHAS AÉREAS SA
Recorrido(a): JORDANE CELINA DA SILVA GOMES
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RENATA SOUZA DO NASCIMENTO, OAB nº RO5906A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

657 - 7007343-95.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: LENI EMILIO DE OLIVEIRA
Advogado(a) do(a) Recorrente: EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº 
RO4783A
Recorrido(a): GOL LINHAS AÉREAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

658 - 7007874-56.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: CHARLLIENE LIMA DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: DAVI SOUZA BASTOS, OAB nº RO6973A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº 
MS16264A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

659 - 7007913-75.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrente: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 
TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Recorrido(a): IVANIR GONCALVES
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR, OAB nº RO3897A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022
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660 - 7009586-81.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº 
MS16264A
Recorrido(a): FRANCISCO GOMES LEAL
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

661 - 7010211-13.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JOELMA SCHMIDT ALVES MUNIS
Advogado(a) do(a) Recorrente: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A
Recorrido(a): GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

662 - 7010258-14.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: JULIANA SOARES DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES, OAB nº RO9480A, FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº 
RO5035A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 04/08/2022

663 - 7012802-45.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ALEARIS RODRIGUES DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: NINA GABRIELA TAVARES TESTONI, OAB nº RO7507A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

664 - 7014420-30.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: GLEICY KATIA FROTA ZURITA
Advogado(a) do(a) Recorrente: DOMINGOS SAVIO NEVES PRADO, OAB nº RO2004A, STELA POLTRONIERI GUERRA, OAB nº 
RO11019A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

665 - 7017817-34.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA
Recorrido(a): TAIZA CARVALHO DE OLIVEIRA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº RO10238A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/05/2022

666 - 7018562-14.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Recorrido(a): LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): NATALIA GARZON DELBONI, OAB nº RO6546A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/04/2022
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667 - 7031145-65.2020.8.22.0001
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Recorrido(a): EDENIS CUNHA DE OLIVEIRA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): ALCIENE LOURENCO DE PAULA COSTA, OAB nº RO4632A, LUIS SERGIO DE PAULA COSTA, OAB 
nº RO4558A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 15/03/2022

668 - 7021424-21.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MARIA DE FATIMA MARTINS DE ANDRADE
Advogado(a) do(a) Recorrente: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906A
Recorrido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

669 - 7024742-46.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Recorrido(a): AMANDA LARISSA CHAGAS LOERCIO
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): SAMANTHA SORAYA BEZERRA MANTOVANI, OAB nº RO9394A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 20/04/2022

670 - 7026431-91.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264A
Recorrido(a): JOAO OLIMPIO DE SOUZA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): BRENDA MORAES SANTOS, OAB nº RO8933A, LARISSA SILVA PONTE, OAB nº RO8929A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

671 - 7028346-78.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264A
Recorrido(a): RENATA AFENSOR DINALO
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): RAFAEL BRAZ PENHA, OAB nº RO10333A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

672 - 7035797-91.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: FRANCIR LANNDHER PAES CRISPIM
Advogado(a) do(a) Recorrente: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9808A
Recorrido(a): TAM LINHAS AEREAS S/A., LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): FERNANDO ROSENTHAL, OAB nº SP146730A, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A, 
PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 30/08/2022

673 - 7039796-52.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: FRANCISCO DAS CHAGAS FRAZAO DE ALMEIDA
Advogado(a) do(a) Recorrente: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº 
RO10517A, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519A
Recorrido(a): BANCO BMG SA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 
TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022
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674 - 7047160-75.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: MAGDA CHAUL BARBOSA AIDAR PEREIRA
Advogado(a) do(a) Recorrente: CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA, OAB nº RO5777A
Recorrido(a): GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 21/04/2022

675 - 7051094-41.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA
Advogado(a) do(a) Recorrente: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB nº RO8176A
Recorrido(a): GOL LINHAS AÉREAS, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 08/07/2022

676 - 7054564-80.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Advogado(a) do(a) Recorrente: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº 
DF39280
Recorrido(a): CLEDNA PEREIRA CRUZ
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

677 - 7057921-68.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ANA CAROLINE QUEIROZ DA SILVA
Advogado(a) do(a) Recorrente: RAFAELA RAMIRO PONTES, OAB nº RO9689A
Recorrido(a): GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

678 - 7059579-30.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Recorrido(a): CILEY CARVALHINHO DOMINGUES
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): TATIANA FREITAS NOGUEIRA, OAB nº RO5480A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 11/04/2022

679 - 7072304-51.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: SARA GOMES ALBUQUERQUE
Advogado(a) do(a) Recorrente: EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115A, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº 
RO4783A
Recorrido(a): GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 11/05/2022

680 - 7070956-95.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogado(a) do(a) Recorrente: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS 
AÉREAS SA
Recorrido(a): KAROLINE DE PAULA AVIZ DE SOUZA
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): MARCOS MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA, OAB nº RO10230A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/04/2022
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681 - 7000668-25.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, 
ENERGISA RONDÔNIA
Embargado (a): PATRICK GALVAO NERIS
Advogado(a): CARLOS CORREIA DA SILVA, OAB nº RO3792A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 14/10/2021

682 - 7001149-82.2021.8.22.0002
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: BANCO BRADESCO, ANTONIO ANALETO
Advogado(a): LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº RO6559S, BRADESCO
Embargado (a): ANTONIO ANALETO, BANCO BRADESCO
Advogado(a): DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº RO6559S, LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 20/10/2021

683 - 7002612-97.2019.8.22.0012
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: JOSE FILHO ESTEVES
Advogado(a): LEANDRO AUGUSTO DA SILVA, OAB nº RO3392
Embargado (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/10/2021

684 - 7002909-66.2021.8.22.0002
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado(a): WISLEANE ALVES DA SILVA
Advogado(a): ELIANE PAULA DE SOUZA ARAUJO, OAB nº RO8754A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 01/12/2021

685 - 7003576-13.2021.8.22.0015
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado(a): EDINICIO LEITE DE OLIVEIRA
Advogado(a): ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 29/03/2022

686 - 7004321-11.2021.8.22.0009
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
PIMENTA BUENO
Embargado(a): NILSE CLEIA DIAS LEITAO RAMOS
Advogado(a): FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES, 
OAB nº RO6730
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 02/05/2022

687 - 7004454-53.2021.8.22.0009
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
PIMENTA BUENO
Embargado(a): MARIA DE FATIMA DE JESUS GONCALVES
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Advogado(a): FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES, 
OAB nº RO6730
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 04/05/2022

688 - 7004790-57.2021.8.22.0009
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
PIMENTA BUENO
Embargado(a): ELIANA PEREIRA BRITO AGUIAR
Advogado(a): FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, 
OAB nº RO4046
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 04/05/2022

689 - 7004791-42.2021.8.22.0009
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
PIMENTA BUENO
Embargando(a): MARIA OLANDA VIEIRA TORCHITE
Advogado(a): FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES, 
OAB nº RO6730
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 02/05/2022

690 - 7004996-89.2021.8.22.0003
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado (a): RONISE SILVANA DE MIRANDA
Advogado(a): SIDNEY DA SILVA PEREIRA, OAB nº RO8209A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 05/04/2022

691 - 7005527-03.2020.8.22.0007
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A., ENERGISA S/A
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado(a): WANDERLEI RODRIGUES GOMES
Advogado(a): LORRAINE FERREIRA ALVES, OAB nº RO10494A, JHONE FERREIRA ALVES, OAB nº RO8344A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 04/12/2020

692 - 7005724-15.2021.8.22.0009
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
PIMENTA BUENO
Embargado(a): LUCIANA APARECIDA BATISTA
Advogado(a): FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES, 
OAB nº RO6730
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 10/05/2022

693 - 7006008-23.2021.8.22.0009
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
PIMENTA BUENO
Embargado(a): FLAVIANA CARDOSO DE SA
Advogado(a): FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES, 
OAB nº RO6730
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 10/05/2022
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694 - 7008187-39.2021.8.22.0005
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado(a): ROSIMEIRE MARTIMIANO ERNESTO
Advogado(a): NILTON CEZAR RIOS, OAB nº RO1795A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 13/05/2022

695 - 7018798-63.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado(a): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, 
PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A
Embargado (a): SANDRA SOLI SILVA ROCHA
Advogado(a): RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 05/05/2022

696 - 7019277-56.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: MACIEL DE ARAUJO ANGELO
Advogado(a): LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA, OAB nº RO6700A
Embargado (a): COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 
RONDONIA - CAERD
Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 04/03/2022

697 - 7032244-36.2021.8.22.0001
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Embargado(a): EDIVAN SANTANA DO AMARAL
Advogado(a): CESARO MACEDO DE SOUSA, OAB nº RO6358A, FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO, OAB nº RO568A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 13/12/2021

698 - 7012204-33.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 
- CAERD
Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Recorrido (a): JULIANO PEREIRA DE JESUS
Advogado(a): MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA, OAB nº RO4117A, TIAGO FAGUNDES BRITO, OAB nº RO4239A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 19/08/2022

699 - 7000184-67.2022.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA S/A
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): GEDEAO RODRIGUES DE AQUINO
Advogado(a): SIDNEY DA SILVA PEREIRA, OAB nº RO8209A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

700 - 7000828-53.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): ISMARIO FERREIRA LIMA, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 25/08/2022
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701 - 7000835-05.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766A
Recorrido (a): DIRCE APARECIDA PEREIRA COSTA
Advogado(a): PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

702 - 7001070-12.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): ALCILENE APARECIDA FERNANDES
Advogado(a): JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 23/08/2022

703 - 7001238-11.2022.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BMG SA
Advogado(a): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Recorrido (a): ORLANDO PEREIRA
Advogado(a): FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

704 - 7001402-86.2020.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: NERCILIO WAIANDT
Advogado(a): GILVANI VAZ RAIZER BORDINHAO, OAB nº RO5339A
Recorrido (a): ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Advogado(a): ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 27/01/2021

705 - 7001601-61.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: IDELDIZA SOARES DA SILVA SOUSA
Advogado(a): VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, OAB nº RO9233A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, OAB nº RO9230A, 
TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287A
Recorrido (a): COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 
- CAERD
Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

706 - 7005460-59.2021.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado(a): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Recorrido (a): GILMAEL MARTINS GOMES
Advogado(a): FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278A, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 22/08/2022

707 - 7007362-73.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
Recorrido (a): DIVAIR NOEMIA DO NASCIMENTO
Advogado(a): JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº RO11414A, CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022
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708 - 7008675-66.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO
Advogado(a): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, BRADESCO, BRADESCO
Recorrido (a): RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
Advogado(a): THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

709 - 7062090-98.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: THAIS MARIANA DE OLIVEIRA
Advogado(a): LEANDRO NASCIMENTO DA CONCEICAO, OAB nº RO10068A, POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA NASCIMENTO, 
OAB nº RO5001A
Recorrido (a): COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 
- CAERD
Advogado(a): ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 18/08/2022

710 - 7062813-20.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
Recorrido (a): MOISAEL CASTRO DA SILVA
Advogado(a): JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº RO11414A, CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 24/08/2022

711 - 7073704-03.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado(a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
Recorrido (a): ANTONIA NEIDE FERREIRA SILVA
Advogado(a): JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº RO11414A, CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 26/08/2022

712 - 7000140-58.2021.8.22.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: HUGO COSTA FERNANDES
Advogado(a): JEFERSON GOMES DE MELO, OAB nº RO8972A
Recorrido (a): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Advogado(a): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, SERGIO MARTINS, OAB nº RO3215A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 28/06/2021

713 - 7003512-52.2020.8.22.0010
Classe:Recurso Inominado Cível
Assunto:Indenização por Dano Material
RECORRENTE: KELI CRISTIANE MOREIRA TRISTAO, CPF nº 00860275906 ADVOGADO DO RECORRENTE: FABIO JOSE REATO, 
OAB nº RO2061A
RECORRIDO: FABIANO RODRIGUES, CPF nº 99297396291 ADVOGADO DO RECORRIDO: AMANDA JESSICA DA SILVA MATOS, 
OAB nº RO8072
Relator: José Augusto Alves Martins
Distribuição: 23/02/2021 14:00

714 - 7007266-26.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: SALETE RIBEIRO DE MORAES
Advogado(a): MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA, OAB nº RO4476A, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA, OAB nº RO361A, 
DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO7633
Recorrido (a): EDITORA CARAS SA
Advogado(a): RODRIGO GONZALEZ, OAB nº SP158817A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 17/09/2020
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715 - 7008435-33.2020.8.22.0007
Classe:Recurso Inominado Cível
Recorrente:TALLITA RAUANE RAASCH
Advogado(a):HERISSON MORESCHI RICHTER, OAB nº RO3045A
Recorrido (a): TIM CELULAR S.A.
Advogado(a):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, OAB nº RO16780A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 30/03/2021

716 - 7008709-15.2020.8.22.0001
Classe:Recurso Inominado Cível
Recorrente: M. F. J. F. CONFECCOES LTDA - ME, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Advogado(a): ALCIRENE ADRIANA DA SILVA CORDEIRO DOS SANTOS, OAB nº PR20220A, CARLOS ARAUZ FILHO, OAB nº 
ES32959
Recorrido (a): J. B. MULTIMARCAS EIRELI
Advogado(a): NILTON MENEZES SOUZA CORTES, OAB nº RO8172A, MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA, OAB nº RO8169A
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 08/04/2021

717 - 7034065-46.2019.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Recorrente: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE
Advogado(a): JULIA JACOBUCCI RODRIGUES MALUF, OAB nº SP422331A
Recorrido (a): DEBORA MOREIRA LEITE FERREIRA
Advogado(a): LUCAS BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO7735A, EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº 
RO7649A, LEONARDO BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO10257
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 06/05/2021

718 - 0800904-95.2022.8.22.9000
Classe: Embargos de declaração
Recorrente: NILTON SUDARIO DE JESUS
Advogado(a) do(a) Recorrente: VANESSA CESARIO SOUSA, OAB nº RO8058A, ARMANDO DIAS SIMOES NETO, OAB nº RO8288A
Recorrido(a): J. D. D. D. 1. J. E. D. F. P. D. C. D. P. V. -. R.
Advogado(a) do(a) Recorrida(o): SEM ADVOGADO(S)
Relator: JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Data da distribuição: 09/08/2022

719 - 7011257-64.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174, PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO 
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 
TEIXEIRA, OAB nº MG108112A 
RECORRIDO: SALETE PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 58471073234 ADVOGADO DO RECORRIDO: EDSON CESAR CALIXTO 
JUNIOR, OAB nº RO3897A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 06/07/2022 15:25 

720 - 7073087-43.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: OI S.A.
ADVOGADO DO RECORRENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
Polo Passivo: JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: IVONE MENDES DE OLIVEIRA, OAB nº RO4858A
RELATOR: ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

721 - 7000162-92.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Citação 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ 
nº 61186680000174 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB 
nº MG108112A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434A 
AUTOR: EDNA TEIXEIRA LIMA, CPF nº 38680190225 ADVOGADO DO AUTOR: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº 
RO6559S 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 12/11/2021 12:02 
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722 - 7053081-15.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cartão de Crédito 
RECORRENTE: ANTONIO JOSE RODRIGUES DA COSTA, CPF nº 06660126287 ADVOGADOS DO RECORRENTE: THIAGO 
APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519A, JURACI ALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO10517A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ 
nº 61186680000174 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 28/04/2022 09:56 

723 - 7002219-83.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas 
AUTOR: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A 
AUTOR: MARIA CAMARGO GONCALVES DA SILVA, CPF nº 39031977268 ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO GONCALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO5471A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 08/11/2021 08:23 

724 - 7001715-77.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A 
AUTOR: CATARINA LUIZ DOS SANTOS, CPF nº 38661667291 ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB 
nº RO5471A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 20/10/2021 21:39 

725 - 7001369-29.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ 
nº 61186680000174 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A 
AUTOR: MERCEDES DE ALMEIDA BORGES, CPF nº 31290310220 ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, 
OAB nº RO5471A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 05/11/2021 12:02 

726 - 7062034-65.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 23626380149 ADVOGADOS DO RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES 
DE SOUZA, OAB nº RO10519A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB 
nº RO9033A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ 
nº 61186680000174 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 24/05/2022 19:16 

727 - 7006388-70.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MESSIAS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADOS DO RECORRENTE: MARIA LUIZA DE JESUS FEITOSA, OAB nº RO8990A, ANA PAULA COSTA SENA, OAB nº RO8949A
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL 
LINHAS AÉREAS SA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

728 - 7007425-98.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB 
nº MS16264A
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Polo Passivo: MICHELE PEREIRA DE MORAIS
ADVOGADO DO RECORRIDO: MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB nº RO8492E
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

729 - 7001339-38.2018.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Acidente de Trânsito
AUTORES: JOSCELIN SAITO, CPF nº 46933220249, JOSIMAR LANGA, CPF nº 69059454200 ADVOGADOS DOS AUTORES: DARIO 
ALVES MOREIRA, OAB nº RO2092A, FRANCISCO BATISTA PEREIRA, OAB nº RO2284A
AUTOR: FERNANDO DA SILVA DE JESUS, CPF nº 01662798202 ADVOGADO DO AUTOR: MARINEUZA DOS SANTOS LOPES, OAB 
nº RO6214A
Relator: Arlen Jose Silva de Souza
Distribuição: 13/10/2021 07:29
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

730 - 7019870-22.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS DO RECORRENTE: JARBAS SOUZA, OAB nº RO1246A, ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA, OAB nº RO7332A
Polo Passivo: MARIA FERMIANO DA COSTA
ADVOGADO DO RECORRIDO: FABIO ANTONIO MOREIRA, OAB nº RO1553A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

731 - 7018016-53.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
ADVOGADO DO RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, OAB nº PE23289A
Polo Passivo: MARILENE LEMOS DOS SANTOS SILVA, SILVANI LEMOS, MARIA JOSE LEMOS, JOSE MARCELO LEMOS, PEDRO 
HENRIQUE LEMOS DE LIMA, CELIO MARIO LEMOS, MARIA DAS GRACAS LEMOS DOS SANTOS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: MIGUEL ANGELO FOLADOR, OAB nº RO4820A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

732 - 7001620-64.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS
ADVOGADO DO RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, OAB nº PE23289A
Polo Passivo: CARLA REGINA SCHONS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: WAGNER FERREIRA DIAS, OAB nº RO7037A, CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ DIAS, OAB nº 
RO1147A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

733 - 7013284-90.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., EVA TEIXEIRA PENA, ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, EMERSON SANTOS CIOFFI, 
OAB nº RO10456A, JUSSARA PEREIRA GONCALVES DO NASCIMENTO, OAB nº RO10394A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: EVA TEIXEIRA PENA, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: EMERSON SANTOS CIOFFI, OAB nº RO10456A, JUSSARA PEREIRA GONCALVES DO 
NASCIMENTO, OAB nº RO10394A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

734 - 7001677-07.2021.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: MARIA APARECIDA FREIRES RICARTE, ANTONIO IVANILDO RICARTE FREIRES, ANTONIO IRANILDO RICARTE 
FREIRES, JOSE IVAN RICARTE FREIRES, MARIA IVONIR RICARTE RODRIGUES, FRANCISCA IVONE RICARTE RODRIGUES, 
CICERA ILENIR RICARTE FREIRES
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136A, JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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735 - 7000634-47.2017.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: EDICLEY DE ABREU DOURADO
ADVOGADO DO PARTE RE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

736 - 7077012-47.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ROSANGELA MARIA BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR, OAB nº RO4407A, ARTUR LOPES DE SOUZA, 
OAB nº RO6231A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

737 - 7042015-04.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO, AGENCIA DE DEFESA SANITARIA 
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
Polo Passivo: CISLEY MUNIS SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDERSON MARCIO BARBOSA, OAB nº RO10680A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

738 - 7001335-32.2022.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA-MIRIM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
ADVOGADO DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Polo Passivo: MARIA VALERIA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº RO11414A, CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB 
nº RO6922A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

739 - 7042392-09.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: KACIANE SANTIAGO D AMORIM, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: VANESSA CESARIO SOUSA, OAB nº RO8058A, ARMANDO DIAS SIMOES NETO, OAB nº 
RO8288, RAQUEL DA SILVA BATISTA, OAB nº RO6547A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

740 - 7008813-31.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
Polo Passivo: MACISTE FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: SILVIO CARLOS CERQUEIRA, OAB nº RO6787A, WILSON NOGUEIRA JUNIOR, OAB nº RO2917A, 
ISADORA STEDILE CAMPOS, OAB nº RO7483A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

741 - 7012016-40.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SOUZA & ANDRADE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: GILSON ALVES DE OLIVEIRA, OAB nº RO549A
Polo Passivo: PAULO BARROSO SERPA
ADVOGADO DO RECORRIDO: PAULO BARROSO SERPA, OAB nº RO4923A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

742 - 7019561-61.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA 
S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
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ADVOGADO DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788
Polo Passivo: ANDRELINO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCIANA ARANTES GRANZOTTO, OAB nº RO4316A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

743 - 7012277-68.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ELISABETI AMARAL MADURO LOPES
ADVOGADOS DO RECORRENTE: AGNYS FOSCHIANI HELBEL, OAB nº RO6573A, THAYSA SILVA DE OLIVEIRA, OAB nº RO6577A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

744 - 7000793-69.2021.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
Polo Passivo: NEIDE MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: WEVERTON DE SOUZA PIRES SANTOS, OAB nº RO10792A, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

745 - 7076383-73.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO, INST DE PREV 
ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Polo Passivo: CLOVIS PEREIRA AGUIAR JUNIOR
ADVOGADOS DO RECORRIDO: CAROLINE FRANCA FERREIRA BATISTA, OAB nº RO2713A, ALESSANDRA CRISTIANE RIBEIRO, 
OAB nº RO2204A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

746 - 7009056-72.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JOSE ENILDO ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: SILVIO CARLOS CERQUEIRA, OAB nº RO6787A, WILSON NOGUEIRA JUNIOR, OAB nº RO2917A, 
ISADORA STEDILE CAMPOS, OAB nº RO7483A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

747 - 7000668-62.2021.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, ELETRO J. M. S/A.
ADVOGADOS DOS AUTORES: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI, OAB nº MG139387A, PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE, OAB 
nº RO6912, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A, PROCURADORIA DA SAMSUNG ELETRONICA DA 
AMAZONIA LTDA
Polo Passivo: LEONIR DE PAULA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: CARLINI BELTRAMINI, OAB nº RO9075A, ARIANE CRISTINA RIBAS VICARI, OAB nº RO9476A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

748 - 7005108-61.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: PAULO HENRIQUE SILVA PIMENTEL
ADVOGADO DO RECORRENTE: VLADIMIR ARAUJO DE MESQUITA, OAB nº RO10560A
Polo Passivo: JAMARI VENDAS PUBLICAS E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO DO RECORRIDO: LEONARDO ANDRADE ARAGAO, OAB nº AM7729A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

749 - 7061363-42.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ADEVAIR CARMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº RO9658A
Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, PROCURADORIA DO FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
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ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB nº RO6476A, PROCURADORIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

750 - 7001139-62.2022.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB nº RO6476A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº 
RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Polo Passivo: POLIANA NUNES DE LIMA
ADVOGADO DO RECORRIDO: POLIANA NUNES DE LIMA, OAB nº RO7085A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

751 - 7000504-08.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARCOS PITER BARBOSA DE ARAUJO, MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CACOAL
Polo Passivo: MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADO DO RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

752 - 7014395-33.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARLENE ALVES DE ASSIS OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE CACOAL, MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE CACOAL
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

753 - 7001543-53.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ALPHA PRAIA HOTEL LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, OAB nº MG129459A, LAURA DE FARIA MELO, OAB 
nº MG131899
Polo Passivo: ROSALIA MARIA DA SILVA PINTO, CESAR DOS SANTOS LARA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, OAB nº RO3249A, SANDRO RICARDO SALONSKI 
MARTINS, OAB nº RO1084A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

754 - 7045622-59.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: GLAUCIA LIMA GOMES, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: THAWAN OLIVEIRA SANTOS, OAB nº RO6620A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

755 -7050043-92.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIANA DA SILVA COELHO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: EVELIN DESIRE DOS SANTOS SOUZA, OAB nº RO10314A, ELIZEU DOS SANTOS PAULINO, 
OAB nº AC3650
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

756 - 7052214-22.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Polo Passivo: DINAH MARQUES DE FREITAS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº RO11414A, CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB 
nº RO6922A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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757 - 7002182-95.2021.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, ESTADO DE RONDÔNIA, INSTITUTO DE PREV 
DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA DO IPERON, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
PROCURADORIA DO IPERON, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: RAQUEL SILVA BARBOSA
ADVOGADO DO RECORRIDO: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

758 - 7000115-26.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA, INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA DO IPERON, 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA DO IPERON
Polo Passivo: TANIA MOURA DE AMORIM
ADVOGADO DO RECORRIDO: VALTER CARNEIRO, OAB nº RO2466A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

759 - 7001521-57.2019.8.22.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CRISTIANO WILL LIRA, CRISTIANO WILL LIRA 00958422257
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARIA CRISTINA BATISTA CHAVES, OAB nº RO4539A, RONAN ALMEIDA DE ARAUJO, OAB nº 
RO2523A
Polo Ativo: VALNIR GONCALVES AZEVEDO
ADVOGADO DO PARTE RE: RHUAN ALVES DE AZEVEDO, OAB nº RO5125A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

760 - 7004570-59.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
Polo Passivo: TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

761 - 7004323-78.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BERENICE FRANCISCO PRATES
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, ROSANA 
FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

762 - 7004473-59.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CARMEN MIRIAN BENETTI
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, ROSANA 
FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

763 - 7004453-68.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: DELMERICE ALVES DE MORAES VIEIRA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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764 - 7005995-24.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: VANESSA CANDIDA DA COSTA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, ROSANA 
FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

765 - 7005138-75.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: EUNICE DOS SANTOS GOMES COSTA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº 
RO4046A, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

766 - 7004316-86.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA HELENA FERREIRA FERNANDES DIAS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

767 - 7004455-38.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARILENA DO NASCIMENTO BARBOSA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

768 - 7004556-75.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SILVIA MARIA DIAS SOARES
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, ROSANA 
FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

769 - 7003949-62.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, PATRICIA APARECIDA MARQUES
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
Polo Passivo: PATRICIA APARECIDA MARQUES, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590A, EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046A, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

770 - 7000894-93.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: SEMIRAMIS BATISTA DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADO DO RECORRIDO: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
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Embargos de Declaração
771 - 7068834-12.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JOSIVAM ALVES SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº RO9658A
Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS DO RECORRIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB nº RO6476A, PROCURADORIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
Relator: Arlen José Silva de Souza

Embargos de Declaração
772 - 7013287-72.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA FATIMA MARTINS DA CRUZ
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ELIANE APARECIDA DE BARROS, OAB nº RO2064A, EVA CONDACK DIAS PEREIRA DA SILVA, 
OAB nº RO2273, ANA LUISA BARROS DOS SANTOS, OAB nº RO10138A, LAVOISIER CONDACK PEREIRA DA SILVA, OAB nº 
RO10105A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Relator: Arlen José Silva de Souza

Embargos de Declaração
773 - 7014574-82.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, 
PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A
Polo Passivo: FRANCISCO BARROZO DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
Relator: Arlen José Silva de Souza

Embargos de Declaração
774 - 7072193-67.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARCIA DE ALMEIDA BRITO, BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADOS DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL 
S.A
Relator: Arlen José Silva de Souza

775 - 7009269-08.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADO DO RECORRENTE: EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC58971
Polo Passivo: JHONATHAN EVANGELISTA FERREIRA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR, OAB nº RO5477A, DIEGO RODRIGO DE 
OLIVEIRA DOMINGUES, OAB nº RO5963A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

776 - 7002166-25.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JONES RENE BASTOS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCAS ZAGO FAVALESSA, OAB nº RO10982A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

777 - 7000878-42.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280
Polo Passivo: ROGERIO PANTANO
ADVOGADO DO RECORRIDO: DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº RO10238A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
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778 - 7001221-38.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº 
MS16264A
Polo Passivo: MICKAIAS KAWA VIDAL NUNES, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA, OAB nº RO9117A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

779 - 7001681-25.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB 
nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264A
Polo Passivo: FAGNER JESUS DE ALCANTARA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA, OAB nº RO9117A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

780 - 7000647-64.2022.8.22.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Polo Passivo: AVANI LAUTON PINGITORE
ADVOGADOS DO RECORRIDO: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº 
RO8746A, RENAN GONCALVES DE SOUSA, OAB nº RO10297A
Relator: Arlen José Silva de Souza

781 - 7005615-85.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Polo Passivo: MARINETE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRIDO: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471A
Relator: Arlen José Silva de Souza

782 - 7048731-81.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA FLORA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: MARIA ANGELICA PAZDZIORNY, OAB nº RO777A, LEANDRA MAIA MELO, OAB nº RO1737, 
NICHOLAS TOSHIO TAZO DA SILVA, OAB nº RO9829A
Polo Passivo: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, ENY ANGE SOLEDADE 
BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
Relator: Arlen José Siva de Souza

783 - 7078178-17.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: ROBERES CORREA GUIMARAES
ADVOGADO DO RECORRIDO: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

784 - 7003098-13.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: JOAO INACIO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS DO RECORRIDO: FERNANDO ARAUJO DA SILVA, OAB nº RO11575A, CASSIO OJOPI BONILHA, OAB nº RO7107
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

785 - 7002638-12.2021.8.22.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
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ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: ELIZ REGINA DA SILVA COELHO
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

786 - 7074051-36.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: JOSE EVANGELISTA DA SILVA, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MATHEUS LIMA DE MEDEIROS, OAB nº RO10795A, BRUNO PAIVA OLIVEIRA, OAB nº RO8056A, 
JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA, OAB nº RO6863A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

787 - 7048363-72.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: KEILA LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS DO RECORRIDO: MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA, OAB nº RO4646A, LAURA CRISTINA LIMA DE SOUSA, 
OAB nº RO6666A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

788 - 7000496-34.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: VANILDA FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADOS DO RECORRIDO: JESSICA GOUBETI NABARRO, OAB nº RO11199A, VALTAIR DE AGUIAR, OAB nº RO5490A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

789 - 7000130-47.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: FRANCISCO BARNABE DE SOUZA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278A, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

790 - 7001647-87.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: DARLY FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRIDO: SONIA DE MACEDO PLAKITKEN, OAB nº RO4151A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

791 - 7000324-47.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: SEBASTIAO BASTO RODRIGUES
ADVOGADOS DO RECORRIDO: SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA AMARAL, OAB nº RO6642A, ROBSON CLAY FLORIANO 
AMARAL, OAB nº RO6965A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
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792 - 7008887-85.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: ELENILDA DE OLIVEIRA NOVAES, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FABIANA TIBURCIO, OAB nº RO10894A, CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048, ENERGISA 
RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

793 - 7002720-18.2022.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: IRACI FERREIRA GUIMARAES, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ALINE SILVA DE SOUZA WILLERS, OAB nº RO6058A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

794 - 7062180-09.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: HONORIO TELLES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073A
Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442A, PROCURADORIA ITAU 
UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
Relator: Arlen José Siva de Souza

795 - 7006900-16.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AL1829510, BRADESCO
Polo Passivo: CLOVIS CORREA DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº RO6559S, BRADESCO
Relator: Arlen José Silva de Souza

796 - 7000179-48.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SEBASTIANA NICOLINA DE CARVALHO, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ALBERTO ESTEVAN GOMES FILHO, OAB nº RO10262A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SEBASTIANA NICOLINA DE CARVALHO, ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ALBERTO ESTEVAN GOMES 
FILHO, OAB nº RO10262A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

797 - 7003035-85.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BRADESCO BBI S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO
Polo Passivo: ELIAS BATISTA CELESTINO
ADVOGADO DO RECORRIDO: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

798 - 7000316-18.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA, ELICEIR OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, FLAVIO MATHEUS VASSOLER, 
OAB nº RO10015A, PAULO ROGERIO DOS SANTOS, OAB nº RO10109A
Polo Passivo: ELICEIR OLIVEIRA SILVA, BANCO BMG SA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015A, PAULO ROGERIO DOS SANTOS, OAB nº 
RO10109A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Relator: Arlen José Silva de Souza

799 - 7003339-81.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766A
Polo Passivo: GESSI TIMM MESCIAS
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ADVOGADOS DO RECORRIDO: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB 
nº RO10517A, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519A, LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS, OAB nº RO12069A
Relator: Arlen José Silva de Souza

800 - 7004925-56.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Polo Passivo: MARIA DE AZEVEDO BRITO
ADVOGADO DO RECORRIDO: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640A
Relator: Arlen José Silva de Souza

801 - 7076386-28.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ALINE SANTANA AUS
ADVOGADO DO RECORRENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ FILHO, OAB nº RO3944A
Polo Passivo: NU PAGAMENTOS S.A.
ADVOGADO DO RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB nº SP117417A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

802 - 7037678-40.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A, INCORPORADORA IMOBILIARIA PORTO VELHO LTDA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCAS LIMA RODRIGUES, OAB nº AP5175A, AMANDA MAYARA PALIOTTA, OAB nº 
SP401090A, IAGO DO COUTO NERY, OAB nº SP274076A
Polo Passivo: CILENE DE OLIVEIRA BARATA PRESTES, PEDRO JORGE CAMPOS PRESTES
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: SHELDON ROMAIN SILVA DA CRUZ, OAB nº RO4432A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

803 - 7008282-81.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA JOSE DA COSTA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FELIPE MULLER OLIVEIRA, OAB nº RO10483A, FABRICIO DA COSTA BENSIMAN, OAB nº 
RO3931A
Polo Passivo: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA, A V L VIAGENS LTDA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FLAVIO COUTO E SILVA LOPES, OAB nº MG90399, DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº 
RO10238A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

804 - 7032705-08.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: VANESSA LIMA DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB nº RO8176A
Polo Passivo: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ARMANDO SILVA BRETAS, OAB nº PR31997A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

805 - 7005625-45.2021.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA CELIA DE ANDRADE
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARCIO PEREIRA ALVES, OAB nº RO8718A
Polo Passivo: CICERO & SOUZA LTDA - EPP
ADVOGADO DO RECORRIDO: RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO, OAB nº RO6269A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

806 - 7006524-62.2020.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ERNANI MARCO RODRIGUES DOS REIS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ADRIANA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO8720A, JOSE EDILSON DA SILVA, OAB nº RO1554A, 
MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO3981A, ALINE DE SOUZA LOPES, OAB nº RO5919A
Polo Passivo: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ARMANDO SILVA BRETAS, OAB nº PR31997A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

807 - 7011787-14.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA SALETE DA SILVA
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ADVOGADO DO RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Passivo: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
ADVOGADO DO RECORRIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

808 - 7010265-15.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA SALETE DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
ADVOGADO DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Passivo: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
ADVOGADO DO RECORRIDO: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB nº MT7348A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

809 - 7007672-86.2021.8.22.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CLAUDINEI FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ROMILSON GUEDES, OAB nº RO11654A, SERGIO MARTINS, OAB nº RO3215A
Polo Passivo: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AL1829510, BRADESCO, BRADESCO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

810 - 7004941-08.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A
Polo Passivo: CARMEN MARIA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: SONIA APARECIDA SALVADOR, OAB nº RO5621, CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

811 - 7012199-11.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CRISTIANE LOPES COSTA
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA MAIA, OAB nº RO7062A
Polo Passivo: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: GUILHERME KASCHNY BASTIAN, OAB nº SP266795A, FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

812 - 7016021-08.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: TAILON PINHEIRO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: NADLA LOHANA MONTEIRO DE SOUZA, OAB nº RO9224A, PAULA ALEXANDRE PRESTES 
CANOÊ, OAB nº RO8461A
Polo Passivo: MARISA LOJAS S.A.
ADVOGADO DO RECORRIDO: GUSTAVO BARBOSA VINHAS, OAB nº RJ200781
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

813 - 7013780-61.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ANTENOR EVANGELISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO DO RECORRENTE: NEILANY NEVES GOMES, OAB nº RO10862
Polo Passivo: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ADVOGADO DO RECORRIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

814 - 7021988-05.2019.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ROBERTO GONCALVES LEITE
ADVOGADO DO RECORRENTE: TATIANA FREITAS NOGUEIRA, OAB nº RO5480A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

815 - 7006897-95.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ROMILDO DA SILVA LIMA
ADVOGADO DO RECORRENTE: PAULO PEDRO DE CARLI, OAB nº RO6628A
Polo Passivo: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
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ADVOGADOS DO RECORRIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº 
MS5871A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

816 - 7010935-53.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ADILSON MARCIO GUIMARAES
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANDERSON CARVALHO DA MATTA, OAB nº RO6396
Polo Passivo: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
ADVOGADO DO RECORRIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

817 - 7000862-56.2021.8.22.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO, OAB nº RO8736A, SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES, 
OAB nº RO3911A
Polo Passivo: GISELLE MENDES DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO DO RECORRIDO: MAYARA DOS SANTOS AURELIANO, OAB nº RO8882A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

818 - 7002193-15.2021.8.22.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEBORA CRISTINA DE SOUSA FREIRE, OAB nº DF42187A, PROCURADORIA DO ESTADO 
DO PARÁ, PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ
Polo Passivo: JOEL TIMOTEO DA SILVA, DHIEURY DA SILVA LOPES, DEIVID LELIS DE SOUZA, VALDINEI BERGAMO DOS SANTOS, 
JOEL TIMOTEO DA SILVA, DHIEURY DA SILVA LOPES, DEIVID LELIS DE SOUZA
RECORRIDOS SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

819 - 7008648-05.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ROSA CORTEZ
ADVOGADOS DO RECORRENTE: TALLITA RAUANE RAASCH, OAB nº RO9526, HERISSON MORESCHI RICHTER, OAB nº RO3045A, 
JESSICA FERNANDA DA SILVA BORGES, OAB nº RO9525A
Polo Passivo: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL
ADVOGADO DO RECORRIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO SAAE - Cacoal
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

820 - 7018569-06.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: VANDINEIA FEITOSA GOMES
ADVOGADO DO RECORRENTE: VALDEIR COSTA DO NASCIMENTO, OAB nº RO9722A
Polo Passivo: CLARO S.A., CLARO S.A.
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538

821 - 7003937-97.2020.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO, OAB nº RO8736A, SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES, 
OAB nº RO3911A
Polo Passivo: ODENICE GODINHO MACHADO BREDA
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

822 - 7003624-08.2021.8.22.0003- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ORLANDA DE LOURDES SILVA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA, OAB no RO8136A, CHARLES
MARCIO ZIMMERMANN, OAB no RO2733A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB no PE23255A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

823 - 7001302-30.2022.8.22.0019- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA LUCENY SANTANA DE CARVALHO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE,
OAB no RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB no RO10517A, PEDRO
RODRIGUES DE SOUZA, OAB no RO10519A, ANDREW DE SENA MACEDO,



471DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

OAB no RO12068A
Polo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB no
SP221386A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

824 - 7005936-57.2021.8.22.0002- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GUILHERMINO ALVES PEREIRA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, OAB no RO10079A, LEVI
GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB no RO4634A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB no PE23255A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

825 - 7005908-89.2021.8.22.0002- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: IRACEMA OLIVEIRA TRINDADE
ADVOGADO DO AUTOR: LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS, OAB no RO10079A
Polo Passivo: BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO DO PARTE RE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, OAB no PE21449A

826 - 7001224-84.2022.8.22.0003- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: RITA APARECIDA TRINDADE
ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB no RO5471A
Polo Passivo: BANCO CETELEM S.A., PROCURADORIA DO BANCO CETELEM S/A
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, OAB no
PE21449A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

827 - 7000998-79.2022.8.22.0003- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: LENITA MARTINS DOS SANTOS MANFRE
ADVOGADO DO RECORRENTE: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA FIGUEIREDO, OAB no RO9145A
Polo Passivo: BANCO BMG SA, PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB no
MG108112A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

828 - 7000836-30.2022.8.22.0021-Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB no RO5546A,
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: GEORGETOWN HENRIQUE BRUSCAGIM DOS REIS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: RENAN DE SOUZA BISPO, OAB no RO8702A, GESSIKA NAYHARA TORRES
COIMBRA, OAB no RO764
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

829 - 7000488-12.2022.8.22.0021- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A, ENERGISA
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: MARIA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO DO RECORRIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB no RO8731A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

830 - 7001549-05.2022.8.22.0021- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A, DENNER DE
BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: IVONE FRUCK VELMER
ADVOGADO DO RECORRIDO: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB no RO6635A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

831 - 7060002-87.2021.8.22.0001- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB no RO5546A, ENERGISA
RONDÔNIA
Polo Passivo: DENIS VITOR PEREIRA DE SOUZA
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ADVOGADOS DO RECORRIDO: SERGIO MARCELO FREITAS, OAB no RO9667A, OTAVIO AUGUSTO LANDIM,
OAB no RO9548A, PATRICK DE SOUZA CORREA, OAB no RO9121A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

832 - 7006255-88.2022.8.22.0002- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Polo Passivo: EUNICE TELLES
ADVOGADOS DO RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, 
OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A, LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS, OAB nº RO12069A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

833 - 7008077-15.2022.8.22.0002- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Polo Passivo: ELOIR ANTONIO BALTHAZAR
ADVOGADO DO RECORRIDO: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº RO6559S
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

834 - 7002125-31.2022.8.22.0010- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA, PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A
ADVOGADO DOS RECORRENTES: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Polo Passivo: LUCINEIA DE MELLO
ADVOGADOS DO RECORRIDO: JULIANO GOMES ANTUNES, OAB nº RO11753, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO8746A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

835 - 7008556-11.2022.8.22.0001- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A,
RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264A
Polo Passivo: JONHILTON CASTRO DE MELO SOUZA
ADVOGADO DO RECORRIDO: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA, OAB nº RO9117A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

836 - 7020786-85.2022.8.22.0001- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Polo Passivo: PRISCILA DE FREITAS LOPES MARTINS
ADVOGADO DO RECORRIDO: MAURICIO MOYSES CORILACO, OAB nº RO10404A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

837 - 7036169-06.2022.8.22.0001- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO
GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264A
Polo Passivo: MARCUS ROBERTO DE ARRUDA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: MARCO AURELIO MOREIRA DE SOUZA, OAB nº RO10164A,
POLIANA ORTENCIO SOARES CUNHA, OAB nº RO10156A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

838 - 7051561-20.2021.8.22.0001- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: RAIMUNDA BATISTA DE CARVALHO
ADVOGADO DO RECORRENTE: IARLEI DE JESUS RIBEIRO, OAB nº RO4488A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº
MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

839 - 7046868-90.2021.8.22.0001- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A,
BRADESCO, BRADESCO
Polo Passivo: JOAO INACIO
ADVOGADOS DO RECORRIDO: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A,
JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº
RO10519A
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840 - 7004421-53.2022.8.22.0001- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº
PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Polo Passivo: BRENDA WOBETO SCHRAMM DE SOUZA, AZUL LINHAS AEREAS
BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº
RO9808A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

841 - 7000253-69.2022.8.22.0013- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS
BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: JOSE ESTEVAO KLEIN
ADVOGADO DO RECORRIDO: HURIK ARAM TOLEDO, OAB nº RO6611A
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

842 - 7000538-41.2022.8.22.0020- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: EDIMILSON GONCALVES
ADVOGADO DO RECORRENTE: EDUARDO CARAMORI RODRIGUES, OAB no
RO6147
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS
BARBOSA, OAB no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

843 - 7000859-37.2021.8.22.0012- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MANOEL SIRINO
ADVOGADO DO RECORRENTE: MAURI CARLOS MAZUTTI, OAB no RO312A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no
MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

843 - 7005311-20.2021.8.22.0003- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: RENECI BAQUER
ADVOGADO DO RECORRENTE: SIDNEI DA SILVA, OAB no RO3187A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS
BARBOSA, OAB no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

844 - 7001632-79.2021.8.22.0013- Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ROSELY FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: AILTON FELISBINO TEIXEIRA, OAB no RO4427A,
SANDRO ANDAM DE BARROS, OAB no RO4424A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no
MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA
Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

845 - 7004681-30.2022.8.22.0002
Polo Ativo: BANCO CETELEM S.A., EDINA BATISTA VIEIRA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, MARIO SERGIO DE 
LACERDA, OAB nº RO7625A
Polo Passivo: EDINA BATISTA VIEIRA, BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MARIO SERGIO DE LACERDA, OAB nº RO7625A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA, OAB nº AC4788

846 - 7004067-62.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: VERDIOMAR NONATO DE ARRUDA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, OAB nº RO8992A
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Polo Passivo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

847 - 7000385-17.2022.8.22.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Polo Passivo: IZABEL BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513A, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº 
RO8746A, RENAN GONCALVES DE SOUSA, OAB nº RO10297A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

848 - 7008010-50.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
Polo Passivo: CARMOSINA LUZ DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

849 - 7002096-05.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GARDENIA GABRIELA VERONEZ DE LIMA
ADVOGADO DO RECORRENTE: PAULO PEDRO DE CARLI, OAB nº RO6628A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

850 - 7001160-80.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ELVIS MARCIO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO DO RECORRENTE: DIOGO SILVA FERREIRA, OAB nº RO9891A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

851 - 7038578-86.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CARLOS SANTOS DA COSTA
ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

852 - 7077040-15.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: VANDERLEI VIEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: VALDIZA SILVA FRANCO, OAB nº RO10438A, WYGNA DE SOUZA, OAB nº RO7184A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

853 - 0800556-14.2021.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: CLEUZA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO DO IMPETRANTE: LEONARDO ZANELATO GONCALVES, OAB nº RO3941A
Polo Passivo: M. D. D. D.
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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854 - 0801031-67.2021.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: BENEDITO DE JESUS RAMOS
ADVOGADO DO IMPETRANTE: CAMILA BATISTA FELICI, OAB nº RO4844A
Polo Passivo: J. D. D. D. J. E. C. D. C. D. A. D. O.
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

855 - 0801004-50.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO IMPETRANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Polo Passivo: M. J. D. V. Ú. D. C. D. M. D.
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

856 - 0800363-62.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO IMPETRANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Polo Passivo: ODILIA CARVALHO DE SOUZA, 2. J. D. V. Ú. D. C. D. M. D. O.
LITISCONSORTES SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

857 - 0800950-21.2021.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: SADICA CHIANCA CURY
ADVOGADO DO IMPETRANTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO3894A
Polo Passivo: J. E. D. F. P. D. C. D. G. M.
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

858 - 7015557-15.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JOSE CALIXTO DA SILVA NETO
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO RICARDO DOS SANTOS CALIXTO, OAB nº RO9602A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

859 - 7000456-98.2021.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Incorporação Imobiliária, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
AUTORES: ELIZABETE NORATO BASTOS, CPF nº 76138046234, ELISANGELA NORATO BASTOS, CPF nº 68501765287, APARECIDA 
NORATO BASTOS, CPF nº 66313066200, EDIVALDO BASTOS, CPF nº 38870711900 ADVOGADO DOS AUTORES: LEVI GUSTAVO 
ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº 
RO2827A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

860 - 7001115-44.2021.8.22.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: B. B., A. V. S., B. B.
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB nº RO5303A, GLAUCIA ELAINE FENALI, 
OAB nº RO5332A, LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO
Polo Passivo: B. B., B. B., A. V. S.
ADVOGADOS DOS AUTORES: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB nº RO5303A, 
GLAUCIA ELAINE FENALI, OAB nº RO5332A, BRADESCO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

861 - 7015042-77.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: EUNICE ETSUKO MARUTANI OCHIAI
ADVOGADO DO AUTOR: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
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ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827A, DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

862 - 7004507-95.2021.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO
Polo Passivo: APARECIDA ROCHA
ADVOGADO DO RECORRIDO: DORIHANA BORGES BORILLE, OAB nº RO6597A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

863 - 7032560-49.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: RICARDO DOS SANTOS COSTA, ALDENIR DOS SANTOS COSTA, CAMILA SANTOS DA COSTA, ALMIR ALVES DA 
COSTA
ADVOGADOS DOS AUTORES: CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065A, SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

864 - 7001921-67.2020.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KLICK SUPERMERCADO EIRELI
ADVOGADOS DO RECORRIDO: ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MIRANDA, OAB nº RO1043A, PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA 
MIRANDA, OAB nº RO9489A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

865 - 7023457-18.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA TEREZA SORIA TIBURCIO
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº RO6063A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, 
PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

866 - 7016044-82.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ALFREDO BRANDT MARIANO
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471A
Polo Passivo: FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADO DO PARTE RE: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, OAB nº MG80702A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

867 - 7000024-33.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BRADESCO, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, JULIANO MARTINS MANSUR, OAB nº RJ113786A, 
BRADESCO, BRADESCO
Polo Passivo: ZACARIAS PACHECO DOS SANTOS
ADVOGADO DO RECORRIDO: VALTER CARNEIRO, OAB nº RO2466A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

868 - 7000364-11.2021.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA LIMA DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: PABLO RIBEIRO BECHER, OAB nº RO10787A
Polo Passivo: BANCO C6 S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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869 - 7061689-02.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL 
LINHAS AÉREAS SA
Polo Passivo: MARIA DA CONCEICAO GAMA GUIMARAES
ADVOGADO DO RECORRIDO: MARCIA YUMI MITSUTAKE, OAB nº RO7835A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

870 - 7026472-58.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Polo Passivo: MIRIAM DAHM DA SILVA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO, OAB nº RO9590A, JIULIANO MENDES, OAB nº RO10276A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

871 - 7004462-20.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DO RECORRENTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA
Polo Passivo: MARIA FERNANDA NASCIMENTO LIMA
ADVOGADO DO RECORRIDO: RAFAEL BRAZ PENHA, OAB nº RO10333A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

872 - 7073061-45.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JULIANA RODRIGUES ASCENCO
ADVOGADO DO RECORRENTE: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906A
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DO RECORRIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

873 - 7071203-76.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GABRIELA SOARES DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
Polo Passivo: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROCURADORIA DA OI S/A
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

874 - 7053616-41.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARCELO SILVA PAMPLONA
ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB nº RO8176A
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL 
LINHAS AÉREAS SA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

875 - 7048390-55.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ELENILDA COSTA GARCIA BOTELHO
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARIZA MENEGUELLI, OAB nº RO8602A
Polo Passivo: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO DO RECORRIDO: ALEXANDRE FIDALGO, OAB nº SP172650A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

876 - 7036409-29.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: THEREZA ANGELO DOS SANTOS
ADVOGADO DO RECORRENTE: MATHEUS BASTOS PRUDENTE, OAB nº RO8497A
Polo Passivo: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, BRADESCO, BRADESCO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

877 - 7034621-77.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
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ADVOGADOS DO RECORRENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº SP209551A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
Polo Passivo: DANNA CARINE DIAS CARVALHO
ADVOGADO DO RECORRIDO: MARIA JOSE MORENO DA SILVA, OAB nº RO10435A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

878 - 7031479-65.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: LUCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: SILVIA ASSUNCAO ORMONDE, OAB nº RO8705A
Polo Passivo: BANCO CSF S/A
ADVOGADO DO RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB nº SP247319A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

879 - 7023719-65.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: MAGDA ZACARIAS DE MATOS, OAB nº RO8004A
Polo Passivo: GISLANE SANTOS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: LARISSA SILVA PONTE, OAB nº RO8929A, BRENDA MORAES SANTOS, OAB nº RO8933A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

880 - 7019469-52.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ANTONIO LUIZ FONSECA ZAGO
ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCAS ZAGO FAVALESSA, OAB nº RO10982A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

881 - 7017617-27.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARCELO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906A, BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº 
RO11443A
Polo Ativo: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ADVOGADO DO RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DE SOUZA, OAB nº SC31977A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

882 - 7002397-52.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: KARINA CRISANE PANTOJA DA SILVA MORAIS
ADVOGADO DO RECORRIDO: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

883 - 7012256-11.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SIMONE STORCH SERQUEIRA LUCAS
ADVOGADO DO RECORRENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, OAB nº AC4564
Polo Passivo: OI S.A.
ADVOGADO DO RECORRIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

884 - 7005091-23.2020.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ALICE YAMAMOTO FERREIRA DE ARAUJO SOUZA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: DENNS DEIVY SOUZA GARATE, OAB nº RO4396A, REGIANE DA SILVA DIAS, OAB nº RO10115E, 
NAIARA GLEICIELE DA SILVA SOUSA, OAB nº RO8388A
Polo Passivo: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB nº SP221386A, PROCURADORIA 
ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

885 - 7004825-15.2020.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ELETRO J. M. S/A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
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ADVOGADOS DOS AUTORES: SEVERINO JOSE PETERLE FILHO, OAB nº RO437A, PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE, OAB nº 
RO6912, RODRIGO PETERLE, OAB nº RO2572A, LUCIENE PETERLE, OAB nº RO2760A, SONIA MARA SCHRODER, OAB nº RO432, 
JARBAS SOUZA, OAB nº RO1246A, MANUELA COSTA, OAB nº RO3511A
Polo Passivo: ELIZANGELA JOSE DA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: AROLDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, OAB nº RO9083A, JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

886 - 7004670-32.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: RAIMUNDO EVANDRO COUTO DE SOUZA
ADVOGADO DO RECORRENTE: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI AQUINIO BANDEIRA, OAB nº RO2854A
Polo Passivo: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

887 - 7004306-88.2020.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, OAB nº RJ185969A, JESSE GALHARDO RIBEIRO 
REIS, OAB nº SP337037A
Polo Ativo: DIEGO RODRIGUES DO CARMO
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

888 - 7003913-78.2021.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARLENE MARTINS MACEDO
ADVOGADO DO RECORRENTE: LIGIA VERONICA MARMITT GUEDES, OAB nº RO4195A
Polo Passivo: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., 
PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

889 - 7003871-58.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ANGELO MARCOS GERA
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO6768A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

890 - 7001946-40.2021.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ASSURANT SEGURADORA S.A., NOVALAR LTDA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AL1829510, KATIA CARLOS RIBEIRO, OAB nº RO2402A
Polo Passivo: OSMAR DINIZ DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: LIVIA GRASIELA DA SILVA SANTOS KLITZKE, OAB nº RO2885A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

891 - 7001629-24.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: IRACEMA BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ALEXSANDRA THAYS REGINA, OAB nº MT27209B
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

892 - 7001574-78.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: FRANCISCA SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, OAB nº RO9233A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, 
OAB nº RO9230A, TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287A
Polo Passivo: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD, COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 
- CAERD
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ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE RONDÔNIA - CAERD, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

893 - 7001440-48.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: LIANE ANTONIO MOTA
ADVOGADO DO RECORRENTE: SILVIO ALVES FONSECA NETO, OAB nº RO8984A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

894 - 7000551-97.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JESSICA FERREIRA DA COSTA BRITO
ADVOGADO DO RECORRENTE: IGOR FELIPE DE OLIVEIRA LINS SOARES, OAB nº RO10691A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

895 - 7000438-31.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROCURADORIA DA OI S/A
ADVOGADO DOS RECORRENTES: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A
Polo Passivo: RAFAEL LINCON FERRO DE CASTRO
ADVOGADO DO RECORRIDO: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº BA68191
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

896 - 7000269-41.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: WILLIAN SIMAO DE LIMA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ALLAN ALMEIDA COSTA, OAB nº RO10011A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

897 - 7000054-46.2014.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GENECI DE FREITAS MARQUES
ADVOGADO DO RECORRENTE: CLEITON DE OLIVEIRA, OAB nº PR60462
Polo Ativo: OI S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635A, MARCELO LESSA PEREIRA, OAB nº 
RO1501A, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

898 - 7053593-95.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: EDVALDINA DA SILVA CASTRO, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO, OAB nº RO7693A, GOL LINHAS AÉREAS SA
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DO RECORRIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

899 - 7004925-54.2021.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: AGNALDO LOPES SOUZA, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: SERGIO CRISTIANO CORREA, OAB nº RO3492A, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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900 - 7047550-45.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: EVANDRO SOUZA DE PAULA CORDEIRO
ADVOGADO DO RECORRENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
Polo Passivo: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADO DO RECORRIDO: PAULO ROBERTO VIGNA, OAB nº DF40542
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

901 - 7000768-98.2022.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO DO AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA GAIC, OAB nº AM1692
Polo Passivo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

902 - 7074580-55.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: WILLIAM AUGUSTO FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO RECORRENTE: WILLIAM AUGUSTO FERREIRA DA COSTA, OAB nº RO10741A
Polo Passivo: BRASIL TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A., LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FABIO RIVELLI, OAB nº AC6640, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A, 
PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

903 - 7012253-62.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ANDREZA KALINE DE SOUSA XAVIER
ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

904 - 7004442-29.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CLEICIANE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO NASCIMENTO DE MAGALHAES, OAB nº RO10301A
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DO RECORRIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

905 - 7003487-27.2020.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ERICA ANDRE DA SILVA SENFF, FABIO RICARDO SENFF
ADVOGADO DOS RECORRENTES: RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA, OAB nº RO3694
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

906 - 7001167-33.2022.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: FABRICIO MACIEL BODANESE
ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

907 - 7057972-79.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BRUNO RAFAEL VINHORQUE DOS SANTOS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRENTES: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB nº RO8176A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DO RECORRIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

908 - 7060476-58.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: FLAVIANA VIEIRA DE MENEZES MAIA
ADVOGADO DO RECORRENTE: DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº RO10238A
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
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ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL 
LINHAS AÉREAS SA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

909 - 7007074-28.2022.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JOSE ROBERTO DE MAIO GODOI FILHO
ADVOGADO DOS RECORRENTES: KÉLISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO 5.871
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280

910 - 7001784-14.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
Polo Passivo: NEREIDE GONCALVES DE ABREU SATO, MARIO SEICHI SATO
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, OAB nº RO1293A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

911 - 0800988-96.2022.8.22.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Polo Ativo: AFONSO JOSE LIMA GOMES DE SOUZA
ADVOGADO DO AGRAVANTE: LUIS CLODOALDO CAVALCANTE NETO, OAB nº RO10736A
Polo Passivo: BANCO MODAL S.A.
ADVOGADO DO AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

912 - 7071651-49.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ALTEVIR LONGO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: PAULO RODOLFO RODRIGUES MARINHO, OAB nº RO7440A, HIANARA DE MARILAC BRAGA 
OCAMPO, OAB nº RO4783A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

913 - 7019491-13.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AURILEDA MARIA AGUIAR
ADVOGADOS DO RECORRENTE: BRENDA MORAES SANTOS, OAB nº RO8933A, LARISSA SILVA PONTE, OAB nº RO8929A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

914 - 7004550-58.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: RUBENILDA LEITE MORAIS DE BRITO
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARIO HELIO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO9589A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

915 - 7001740-13.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CARINE LOUREIRO DE SOUZA
ADVOGADO DO RECORRENTE: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9808A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

916 - 7069291-44.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MICHELE MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB nº RO8176A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379A, LUCIANA GOULART PENTEADO, 
OAB nº DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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917 - 7004194-45.2022.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: FABIANA NERES DE FARIAS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327A, NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950A, 
JONATHAN GONCALVES IZIDORO, OAB nº RO11715A
Polo Passivo: FABOCOL FABRICA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E CONFEC LTDA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

918 - 0801188-40.2021.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Polo Ativo: IMPETRANTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DO IMPETRANTE: 
ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Polo Passivo: IMPETRADO: 1. J. E. C. D. C. D. P. V. IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

919 - 0801176-26.2021.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Polo Ativo: IMPETRANTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DO IMPETRANTE: 
ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Polo Passivo: IMPETRADO: 1. J. E. C. D. C. D. P. V. IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

920 - 0801198-84.2021.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Polo Ativo: IMPETRANTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD ADVOGADOS DO IMPETRANTE: 
ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530A, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD
Polo Passivo: IMPETRADO: 1. J. E. C. D. C. D. P. V. IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

921 - 7004368-06.2017.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
Polo Passivo: IZAUL ARAUJO SILVA, GUERARD CASTRO DA SILVA, GENIVALDO DOS SANTOS MOURA, FRANCILENE MOURA 
DA SILVA, ELSON PEREIRA DE SOUZA, LISANGELA RODRIGUES DA SILVA, JOVELINA MAIA DANTAS, JOSE SALES DE SOUSA, 
JOSE CHARLERY COSTA VARAO
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ORANGE CRUZ BELEZA, OAB nº RO7607A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

922 - 7001730-67.2021.8.22.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
Polo Passivo: ADEMIR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: MICHELE ASSUMPCAO BARROSO, OAB nº RO5913A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

923 - 7000347-38.2022.8.22.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: JOSE DAMIAO BEZERRA, JOSE APARECIDO BEZERRA, MARIA JOSE BEZERRA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GESIANE DE SOUZA VEIGA, OAB nº RO10964A, ELAINE VIEIRA DOS SANTOS DEMONER, 
OAB nº RO7311A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

924 - 7003183-57.2022.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: LUIZ TEODORO RODRIGUES
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ADVOGADO DO RECORRENTE: MARIA LURDES SIMIONATTO, OAB nº RO189A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, 
ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

925 - 7002373-86.2020.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: CLEIDE HENRIQUE DE AZEVEDO MELO
ADVOGADOS DO PARTE RE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB no RO2394A, JOILSON
SANTOS DE ALMEIDA, OAB no RO3505A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

926 - 7000109-76.2019.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: DANIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO CORREA
ADVOGADO DO AUTOR: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB no RO301A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

927 - 7002374-98.2021.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTE: SUELI NERIS ALVES, CPF no 01915725275 ADVOGADO DO
RECORRENTE: TAISSA DA SILVA SOUSA, OAB no RO5795A
RECORRIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA ADVOGADOS DOS
RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

928 - 7002463-60.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ANA RAQUEL DOS SANTOS
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, OAB no RO1765A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

929 - 7006276-89.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO DO AUTOR: ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA, OAB nº RO3655
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

930 - 7007358-02.2019.8.22.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: DOUGLAS EDGARD SIMOES
ADVOGADOS DO RECORRENTE: MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA, OAB no
RO6983A, SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR, OAB no RO5912A, IZABELA MINEIRO
MENDES, OAB no RO4756A
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

931 - 7040162-91.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: O. B. J., T. B., M. D. L. F. B.
ADVOGADO DOS AUTORES: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA, OAB no RO4558A
Polo Passivo: E. D. R., E. D. R.
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ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

932 - 7042767-10.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA LEITE DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ROBERTO DE CASTRO, OAB no RO2350A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

933 - 7044430-28.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: WELITA CANDIDO DE JESUS
ADVOGADO DO RECORRENTE: LUZINETE XAVIER DE SOUZA, OAB no RO3525A
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

934 - 7036518-43.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: PORTO SERVICOS DE ENGENHARIA E PROJETO LTDA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA, OAB nº RO8450A, KELVE MENDONCA LIMA, OAB nº 
RO9609A
Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

935 - 7001933-20.2021.8.22.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA-MIRIM, GERMANO EVERSON DE OLIVEIRA BELLO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: TAISSA DA SILVA SOUSA, OAB nº RO5795A, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
GUAJARÁ MIRIM
Polo Passivo: GERMANO EVERSON DE OLIVEIRA BELLO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA-MIRIM
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: TAISSA DA SILVA SOUSA, OAB nº RO5795A, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
GUAJARÁ MIRIM
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

936 - 7004129-93.2021.8.22.0004 - Recurso Inominado Cível
RECORRENTE: VITOR HENRIQUE SANTOS VASCONCELOS, CPF nº 01091066280 ADVOGADO DO RECORRENTE: PAULA 
CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS, OAB nº RO7796A
RECORRIDOS: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, ENERGISA 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

937 - 7010326-55.2021.8.22.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GERALDO DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA SOUZA, OAB nº RO10784A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA, U. F., PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA DA UNIÃO 
EM RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

938 - 7019640-43.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: PEDRO DE SOUZA SOBRINHO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: JOSE HERMINO COELHO JUNIOR, OAB nº RO10010A, WALTERNEY DIAS DA SILVA JUNIOR, 
OAB nº RO10135A
Polo Ativo: MASTERCARD BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: TARCISO SANTIAGO JUNIOR, OAB nº MG101313A, DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES 
FREIRE, OAB nº RO6540A, WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº 
BA29442A, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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939 - 7038917-79.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: NDA - COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP
ADVOGADO DO PARTE RE: LAERCIO FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS, OAB nº RO2399A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

940 - 7045180-93.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: RAIMUNDA PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO DO RECORRENTE: JOSE ANASTACIO SOBRINHO, OAB nº RO872A
Polo Passivo: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: WILSON BELCHIOR, OAB nº CE17314A, BRADESCO, BRADESCO, BRADESCO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

941 - 7047952-97.2019.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: SERGIO AUGUSTO GADELHA RODRIGUES, PAMELLA VANESSA LUCIA OTTO BARBOZA
ADVOGADO DOS RECORRENTES: LUZINETE XAVIER DE SOUZA, OAB nº RO3525A
Polo Ativo: ROBERTO CARDOZO DA SILVA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: BRENDA CAROLINE CAMILO ULCHOA DE ALMEIDA, OAB nº RO9853A, LUIZ FELIPE PRADO 
SILVEIRA, OAB nº RO9605A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

942 - 7008259-26.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA, VILELA PEREIRA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, LUANNA OLIVEIRA DE LIMA, 
OAB nº RO9773A, YURI ROBERT RABELO ANTUNES, OAB nº RO4584A
Polo Passivo: VILELA PEREIRA, BANCO BMG SA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: YURI ROBERT RABELO ANTUNES, OAB nº RO4584A, LUANNA OLIVEIRA DE LIMA, OAB nº 
RO9773A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

943 - 7006732-45.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Assunto: Cláusulas Abusivas
RECORRENTE: ZENATE MARIA DA SILVA RIBEIRO, CPF nº 34988696200 ADVOGADOS DO RECORRENTE: CHARLES MARCIO 
ZIMMERMANN, OAB nº RO2733A, THALES CEDRIK CATAFESTA, OAB nº RO8136A
RECORRIDO: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, 
OAB nº PE23255A
Relator: Arlen Jose Silva de Souza
Distribuição: 27/05/2022 11:25
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

944 - 7003679-17.2016.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: MARINEUSA FALLEIROS POLIZEL
ADVOGADO DO RECORRIDO: MICHAEL DOUGLAS DE ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO7007A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

945 - 7025240-45.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ nº 
61186680000174 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RO10059S 
RECORRIDO: JOAO ENIVALDO DA SILVA PORTAL, CPF nº 23915218200 ADVOGADO DO RECORRIDO: RODRIGO STEGMANN, 
OAB nº RO6063A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 19/05/2022 11:03 
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

946 - 7001944-28.2021.8.22.0022 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas 
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REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ 
nº 61186680000174 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A 
RECORRIDO: CONCEICAO AFONSO NUNES SANTANA, CPF nº 72504056249 ADVOGADOS DO RECORRIDO: FABIO DE PAULA 
NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713A, MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA, OAB nº RO10124A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 18/05/2022 15:51 
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

947 - 7003173-49.2022.8.22.0002 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ nº 
61186680000174 ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB 
nº PE32766A 
RECORRIDO: AUDENAIR AUXILIADORA VIEIRA, CPF nº 73453714253 ADVOGADO DO RECORRIDO: THIAGO GONCALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO5471A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 30/05/2022 07:38 
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

948 - 7012462-04.2021.8.22.0014 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: IRANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA, CPF nº 38551659200 ADVOGADOS DO RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES 
DE SOUZA, OAB nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB 
nº RO10517A 
RECORRIDOS: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174, PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 09/06/2022 09:14 

949 - 7004806-26.2021.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
RECORRENTE: CRISTIANA FLORENCIO DE MATOS, CPF nº 78944023204 ADVOGADO DO RECORRENTE: CRISTIANE DE 
OLIVEIRA DIESEL, OAB nº RO8923A 
RECORRIDOS: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174, PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 13/06/2022 07:00 

950 - 7037580-21.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 
RECORRENTE: HELENILDO DE SOUZA, CPF nº 06373419886 ADVOGADO DO RECORRENTE: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO, 
OAB nº RO1605A 
RECORRIDOS: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174, PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO 
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 19/06/2022 17:45 

951 - 7004742-95.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral 
AUTOR: IRONDINA GONCALVES, CPF nº 49922793253 ADVOGADO DO AUTOR: THAIS BONA BONINI, OAB nº RO10273A 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ 
nº 61186680000174 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº 
RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 27/10/2021 11:45 

952 - 7000238-24.2022.8.22.0006 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTE: ANTONIO GONCALVES MAIA, CPF nº 32708327291 ADVOGADO DO RECORRENTE: EDSON CESAR CALIXTO 
JUNIOR, OAB nº RO3897A 
RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENIO 
MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR, OAB nº ES21447A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PROCURADORIA 
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 29/06/2022 13:53 

953 - 7000647-92.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTORES: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 
ADVOGADOS DOS AUTORES: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 
TEIXEIRA, OAB nº MG108112A 
AUTOR: AGLAIR DE JESUS MOREIRA, CPF nº 29406595168 ADVOGADO DO AUTOR: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB 
nº RO6559S 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 20/10/2021 14:21 

954 - 7004664-74.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ 
nº 61186680000174 ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº 
RO11434A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112A 
RECORRIDO: VERA LUCIA RODRIGUES IRMAO, CPF nº 72687983268 ADVOGADOS DO RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES DE 
SOUZA, OAB nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº 
RO10517A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 11/03/2022 07:16 

955 - 7076324-85.2021.8.22.0001 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, ELCY CARDOSO DA ROCHA, CPF nº 14289180272, BANCO BRADESCO ADVOGADOS 
DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB 
nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A, 
BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDOS: ELCY CARDOSO DA ROCHA, CPF nº 14289180272, BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS 
RECORRIDOS: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, 
JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, 
BRADESCO 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 01/07/2022 02:17 

956 - 7001060-47.2021.8.22.0006 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: WILSON BELCHIOR, OAB nº 
CE17314A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: MARIA SOCORRO COSTA QUEIROZ, CPF nº 92439284220 ADVOGADOS DO RECORRIDO: THIAGO GONCALVES 
DOS SANTOS, OAB nº RO5471A, D ANY DA PENHA SANTOS COSSUOL, OAB nº RO5463A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 06/06/2022 16:09 

957 - 7006568-59.2021.8.22.0010 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, CNPJ nº 60746948172835 ADVOGADO DO RECORRENTE: PAULO EDUARDO PRADO, 
OAB nº AL1829510 
RECORRIDO: OLIMPIO BALDUINO SCHMIDT, CPF nº 29592283249 ADVOGADOS DO RECORRIDO: RODRIGO FERREIRA 
BARBOSA, OAB nº RO8746A, ALAN CARLOS DELANES MARTINS, OAB nº RO10173A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 07/06/2022 05:58 

958 - 7002015-84.2021.8.22.0004 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Contratos Bancários 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, PROCURADORIA BANCO PAN 
S.A 



489DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

RECORRIDO: JACIRA FURTUNATA FERREIRA, CPF nº 80078796253 ADVOGADO DO RECORRIDO: JOZIMAR CAMATA DA SILVA, 
OAB nº RO7793A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 31/05/2022 06:59 

959 - 7004661-22.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
RECORRENTES: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, 
OAB nº CE30348A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
RECORRIDO: PEDRO FRANCISCO PATROCINIO, CPF nº 00991685881 ADVOGADOS DO RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES DE 
SOUZA, OAB nº RO10519A, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033A, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº 
RO10517A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 20/06/2022 12:08 

960 - 7000820-76.2022.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas 
RECORRENTES: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB 
nº BA16330A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO, CPF nº 34363564253 ADVOGADO DO RECORRIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA 
RODRIGUES, OAB nº RO8731A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 22/06/2022 20:15 

961 - 7000731-53.2022.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Cláusulas Abusivas 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES 
PROCESSUAIS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº SP128341A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: JOSINETE RABELO DE OLIVEIRA, CPF nº 11568127200 ADVOGADO DO RECORRIDO: THIAGO GONCALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO5471A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 31/05/2022 10:18 

962 - 7004775-52.2021.8.22.0021 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
RECORRENTES: BANCO BRADESCARD S.A., BANCO BRADESCO ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546A, BRADESCO, BRADESCO 
RECORRIDO: MAICON JOSE DE SOUSA ALVES, CPF nº 00677951299 ADVOGADO DO RECORRIDO: DORIHANA BORGES 
BORILLE, OAB nº RO6597A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 31/05/2022 13:03 

963 - 7011305-23.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº MG96864A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
RECORRIDO: GENAURA BARBOSA, CPF nº 64855430234 ADVOGADO DO RECORRIDO: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR, OAB 
nº RO3897A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 01/07/2022 14:57 

964 - 7011586-76.2021.8.22.0005 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADOS DOS RECORRENTES: 
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº MG96864A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
RECORRIDO: ADELI DALL ALBA PRIORE, CPF nº 45279250910 ADVOGADO DO RECORRIDO: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR, 
OAB nº RO3897A 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 01/07/2022 14:51 
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965 - 7000680-82.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTORES: PROCURADORIA DO BANCO BMG S.A, CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 
ADVOGADO DOS AUTORES: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434A 
AUTOR: JUAREZ TIBURCIO BATISTA, CPF nº 29025079253 ADVOGADO DO AUTOR: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº 
RO6559S 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 20/10/2021 14:24 

966 - 7001822-24.2021.8.22.0019 
Classe: Recurso Inominado Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral 
AUTOR: BANCO BMG SA, CNPJ nº 61186680000174 ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A 
AUTOR: MARLI TEREZINHA DE ABREU, CPF nº 67482872272 ADVOGADO DO AUTOR: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB 
nº RO6559S 
Relator: Arlen Jose Silva de Souza 
Distribuição: 05/11/2021 13:55 

967 - 7000763-98.2021.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA MARGARIDA REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB no RO6559S
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADOS DO PARTE RE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB no RO11434A,
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB no MG108112A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

968 - 7001134-16.2021.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: WILCLE PINTO SOARES
ADVOGADO DO AUTOR: ROMILDO FERNANDES DA SILVA, OAB no RO4416A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB no
RO2827A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB no RO5546A, ENERGISA
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

969 - 7006376-18.2019.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS DO RECORRENTE: JONATA BRENO MOREIRA SANTANA, OAB no RO9856A,
TEREZINHA MOREIRA SANTANA, OAB no RO6132A, LARA MARIA MONTEIRO FRANCHI NUNES,
OAB no RO9106A
Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
ADVOGADO DO RECORRIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

970 - 7011131-60.2020.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GABRIELA MORAES BERTOLIN
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB
no RO8492E
Polo Passivo: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI
ADVOGADO DO PARTE RE: ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB no MT5768A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

971 - 7015705-26.2020.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: IVANIR DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB no RO5471A
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADOS DO PARTE RE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB no RO11434A,
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB no MG108112A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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972 - 7034518-70.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ROSANGELA MOUTINHO DE JESUS
ADVOGADO DO RECORRENTE: MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, OAB
no MT23793A
Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS DO RECORRIDO: LUCIANO DA SILVA BURATTO, OAB no SP179235A,
THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB no RO6476A, PROCURADORIA DO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

973 - 7000225-71.2022.8.22.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA DA PENHA BATISTA
ADVOGADO DO RECORRENTE: TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB no RO5303A
Polo Passivo: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

974 - 7000792-17.2022.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MANOEL BERNARDO DA COSTA
ADVOGADO DO RECORRENTE: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB no RO2640A
Polo Passivo: BANCO BMG SA, BANCO BMG SA
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB no PE23255A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

975 - 7000900-46.2022.8.22.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB no
RO5546A, BRADESCO, BRADESCO
Polo Passivo: JOSE CAETANO DE JESUS
ADVOGADO DO RECORRIDO: THALES CEDRIK CATAFESTA, OAB no RO8136A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

976 - 7001408-44.2021.8.22.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JOSE ESTEVAO KLEIN
ADVOGADO DO RECORRENTE: HURIK ARAM TOLEDO, OAB no RO6611A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A,
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

977 - 7001450-92.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA DOLARIA DE JESUS DE LIMA
ADVOGADO DO RECORRENTE: SILVIO ALVES FONSECA NETO, OAB no RO8984A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB
no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

978 - 7001565-16.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARCOS DIVINO CALDERARI
ADVOGADOS DO RECORRENTE: VICTORIA DIAS GIROLA, OAB no RO9496A, CRISTIANE
RIBEIRO BISSOLI, OAB no RO4848A, EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI, OAB no RO6464A,
MARCILENE AMORIM TAVARES, OAB no RO9495A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A,
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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979 - 7001586-89.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ADRIANO DA SILVA GABRIEL
ADVOGADO DO RECORRENTE: SILVIO ALVES FONSECA NETO, OAB no RO8984A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A,
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

980 - 7001992-13.2022.8.22.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GIVALDO LOPES NETO
ADVOGADO DO RECORRENTE: SILVIO ALVES FONSECA NETO, OAB no RO8984A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB
no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

981 - 7002314-12.2022.8.22.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB no PE23255A
Polo Passivo: OVIDIO BISPO DIAS
ADVOGADO DO RECORRIDO: DIEGO BARCELOS SANTOS, OAB no RO10167A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

982 - 7003099-95.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA JOSE BENVINDO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FERNANDO ARAUJO DA SILVA, OAB no RO11575A, CASSIO
OJOPI BONILHA, OAB no RO7107
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A,
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

983 - 7003190-38.2016.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: LUCELI ZAMONER DE LIMA
ADVOGADO DO RECORRENTE: CARLINI BELTRAMINI, OAB no RO9075A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB no RO2827A, DIEGO DE
PAIVA VASCONCELOS, OAB no RO2013A, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB no
RO635A, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO, OAB no RO4240A, RENATO CHAGAS CORREA
DA SILVA, OAB no MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

984 - 7003810-03.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: LARISSA MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCAS ZAGO FAVALESSA, OAB no RO10982A
Polo Passivo: LATAM AIRLINES GROUP S/A, LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FABIO RIVELLI, OAB no AC6640, PROCURADORIA LATAM
AIRLINES GROUP S/A, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

985 - 7004114-61.2020.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: POLIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS MARIO MOTTA DE OLIVEIRA, OAB no RO10354A
Polo Ativo: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
ADVOGADO DO PARTE RE: PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO, OAB no MG199374
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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986 - 7004204-10.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: LATAM AIRLINES GROUP S/A, LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: FABIO RIVELLI, OAB no AC6640, PROCURADORIA
LATAM AIRLINES GROUP S/A, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A
Polo Passivo: RUTH RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: RAISSA OLIVEIRA ANDRADE, OAB no RO9712A, HIANARA
DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB no RO4783A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

987 - 7004412-62.2021.8.22.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CLARO S.A., CLARO S.A.
ADVOGADO DOS RECORRENTES: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB no PA16538
Polo Passivo: ZULMIRA AMANCIO FIRMINO NICOLAU
ADVOGADO DO RECORRIDO: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB no RO6226A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

988 - 7004715-08.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB no PE42379A,
RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB no MS16264A, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB no
DF39280
Polo Passivo: AZUIL DO NASCIMENTO FERNANDES
ADVOGADOS DO RECORRIDO: ANA CLARA OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA, OAB no
RO11457A, PAULO JULIANO ROSO TEIXEIRA, OAB no RO11291A, ALEXANDRE COSTA DE
OLIVEIRA, OAB no RO11293A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

989 - 7004860-98.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: RODRIGO VACARO DE SIQUEIRA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: TIAGO JOSE ROTUNO VIEIRA, OAB no RO9787A, ROBERTO
BARBOSA SANTOS, OAB no AC4703A
Polo Passivo: NU PAGAMENTOS S.A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A, TAM
LINHAS AEREAS S/A., GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB no
SP117417A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB no RO10059S, FABIO RIVELLI, OAB no
AC6640, GOL LINHAS AÉREAS SA, GOL LINHAS AÉREAS SA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

990 - 7005669-82.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: VALDETRUDES SILVA PESSOA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: LUANA ELISABETHE DE VITO LUCAS, OAB no RO11112A,
SIDNEI DA SILVA, OAB no RO3187A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A,
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

991 - 7005926-10.2021.8.22.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A,
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Polo Passivo: WILSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS DO RECORRIDO: DIONEI GERALDO, OAB no RO10420A, NEIDE SKALECKI DE
JESUS GONCALVES, OAB no RO283A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

992 - 7007302-25.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO BMG SA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB no RO11434A,
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB no MG108112A
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Polo Passivo: VANILZA RAMOS
ADVOGADO DO RECORRIDO: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR, OAB no RO3897A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

993 - 7011834-20.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ALANA JONAS CARVALHO BIDO KIELING
ADVOGADO DO RECORRENTE: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB no RO9906A
Polo Passivo: TAM LINHAS AEREAS S/A., LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FERNANDO ROSENTHAL, OAB no SP146730A,
PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

994 - 7012799-20.2021.8.22.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: NATANAEL CASSIANO NARCIZO
ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB no BA68191
Polo Passivo: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB no SP128341A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

995 - 7012842-66.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BRENDA WOBETO SCHRAMM DE SOUZA
ADVOGADO DO RECORRENTE: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB no RO9808A
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
ADVOGADOS DO RECORRIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB no RO10059S,
GOL LINHAS AÉREAS SA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

996 - 7021668-47.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: TELMA BEZERRA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB no RO4265A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AZUL LINHAS AEREAS
BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB no PE42379A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

997 - 7027980-73.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: L&V LEVATTI VEDANA ODONTOLOGIA LTDA - ME
ADVOGADO DO RECORRENTE: ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA, OAB no RO6575A
Polo Passivo: ARIADNE DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS, OAB no RO5841A,
WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS, OAB no RO655A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

998 - 7033974-48.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CLEICIMARA FELIX DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRENTE: THIAGO NASCIMENTO DE MAGALHAES, OAB no RO10301A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB no MS16264A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

999 - 7034590-57.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JAQUELINA SHOCKNESS DE SOUZA
ADVOGADO DO RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN, OAB no RO6063A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB
no AC4788, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1000 - 7045915-29.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MARIA DAS DORES CORREA DE PAULA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB no RO9658A
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Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A.
ADVOGADO DO RECORRIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB no GO29320A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1001 - 7052036-73.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO DO RECORRENTE: GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA, OAB no RO9595A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB
no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1002 - 7056071-76.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: NEIRILANDIA BRITO ABREU
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANA LIDIA DA SILVA, OAB no RO4153A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA S/A,
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB
no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1003 - 7057928-60.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JOSIMARA RAMALHO FERREIRA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALVES BIANCHI, OAB
no RO8150, KATIA AGUIAR MOITA, OAB no RO6317, KLEYTON RUBNEI MAGALHAES
DUARTE, OAB no RO10246A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB no
RO5546A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1004 - 7071650-64.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: FRANCIMAR RODRIGUES PINHEIRO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB no
RO8176A, UILIAN MATIAS PINHEIRO, OAB no RO7611A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB
no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1005 - 7001209-61.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: COMERCIAL ILUMINIM LTDA
ADVOGADO DO RECORRENTE: KARINA ACHUTTI PEDRI BUSSAMRA, OAB no RS69970
Polo Passivo: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES
ADVOGADO DO RECORRIDO: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA FIGUEIREDO, OAB no
RO9145A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1006 - 7001659-26.2020.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AGNALDO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: KARINA JIOSANE GORETI THEIS, OAB nº RO6045A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº AC4788, 
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1007 - 7001659-26.2020.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AGNALDO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: KARINA JIOSANE GORETI THEIS, OAB no RO6045A
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Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: DENNER DE BARROS E
MASCARENHAS BARBOSA, OAB no AC4788, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1008 - 7001896-38.2022.8.22.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., APOLIANA CAMERA
COELHO, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A,
FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB no RO8731A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA
RONDÔNIA
Polo Passivo: APOLIANA CAMERA COELHO, ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A., ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB no RO8731A,
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA
RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1009 - 7002115-14.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB no DF39280,
ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB no PE42379A, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB
no MS16264A
Polo Passivo: HYOLLANDA DE OLIVEIRA MOREIRA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ALLAN OLIVEIRA SANTOS, OAB no RO10315A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1010 - 7003426-40.2022.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: CLEBSON PEREIRA MAGALHAES
ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB no
BA68191
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ENERGISA
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB no MS5871A,
ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1011 - 7003429-08.2021.8.22.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: TISSIANE DIAS WILL
ADVOGADOS DO RECORRENTE: INES DA CONSOLACAO COGO, OAB no RO3412A, ANA
RITA COGO, OAB no RO660A
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB no DF39280
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1012 - 7003813-80.2021.8.22.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS DO RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM,
OAB no MG133406A, FLAVIANO LOPES FERREIRA, OAB no MG61572A
Polo Passivo: PAULO ROBERTO VIEIRA MAFRA
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1013 - 7060570-06.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO DO RECORRENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB no SP128341A
Polo Passivo: MARIA ZULEIDE LOPES DA ROCHA, BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA, OAB no RO8169A,
NILTON MENEZES SOUZA CORTES, OAB no RO8172A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA
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1014 - Processo no : 7069611-94.2021.8.22.0001
Requerente: ADELAR FRANCISCO ZARO
Advogados do(a) AUTOR: HAROLDO BATISTI - RO2535, ARY BATISTA BATISTI -
RO10744
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1015 - 7073674-65.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: WELLINTON DE OLIVEIRA DO CARMO
ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB no
BA68191
Polo Passivo: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROCURADORIA DA OI S/A
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB no RO635A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1016 - 7077797-09.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: FIDELE PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO DO RECORRENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB no
BA68191
Polo Passivo: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROCURADORIA DA OI S/A
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB no RO635A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1017 - 7001081-38.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: PAULO CESAR MOTA GOMES
ADVOGADOS DO RECORRENTE: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA, OAB no RO2479A,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA, OAB no RO1996A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB no
PE23255A
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1018 - 7007387-17.2021.8.22.0003
Idenização por Dano Material
Requerente/Exequente: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS NETO, KM 03 SN LINHA 605 - 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JOSE LUIZ BISSOLI DA SILVA, OAB nº RO9880
Requerido/Executado: Energisa Rondonia, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-
063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

1019 - 7065419-21.2021.8.22.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Polo Ativo: JOSE LUIZ DA SILVA FILHO, CELINE GEYSA ANDRADE, LUCICLEDE
GUIMARAES DANTAS, BRUNO CEFAS FIGUEIROA DE FRANCA RAMALHO, RAIMUNDA
MONTEIRO EVANGELISTA, MARINES SOARES DE ANDRADE SILVA, MANOEL ROSAS DE
LUNA, KALLE DAYANE QUEIROZ DA SILVA, EDITE RIBEIRO DA SILVA, ROBSON DE SOUZA
MOTA, JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA, ADRIELI DE CARVALHO FROIS, LENILDA DA SILVA
GOUVEIA, VILANI LOURENCO FERREIRA, RITA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, SANDRA
MARIA DOS SANTOS ONESIO, DALVA APARECIDA FERREIRA MELO, PAULO JOSE DE
SIQUEIRA, JAISENEIDE TAVARES DE OLIVEIRA, CLEVELAND BRAGA DAVY
ADVOGADO DOS RECORRENTES: BRUNO CEFAS FIGUEIROA DE FRANCA RAMALHO, OAB
no RO8658
Polo Passivo: CANAL HIPOCRITAS PRODUCOES DE VIDEO LTDA
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
RELATOR: JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

Porto Velho/RO, 02/09/2022

Juiz Arlen José Silva de Souza
Presidente da Turma Recursal
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Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000061-94.2021.8.22.0006 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 14:05:05
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ROZICLEIA DE LOURDES CARLOS DE LIMA
Advogado do(a) RECORRENTE: SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA - RO5099-A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
RELATÓRIO Trata-se de recurso da parte autora requerendo a reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento 
de danos morais que alega ter sofrido em decorrência de interrupção de fornecimento de energia.
VOTO Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Para 
melhor visualização da decisão, transcrevo-a na íntegra:
SENTENÇA 
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ROZICÉIA DE LOURDES CARLOS DE LIMA em desfavor de ENERGISA. 
Em síntese, narra a autora que reside na Avenida São João Batista n. 1225, Centro, município de Presidente Médici - RO e faz uso dos 
serviços de fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da requerida, unidade consumidora de n. 20/184742-5. 
Relata que desde o mês de dezembro de 2019 até o mês de maio de 2020 teve o fornecimento de energia elétrica suspenso reiteradamente 
e que no dia 25/05/2020, teve o fornecimento de energia suspenso por mais de 16 (dezesseis horas), causando-lhe transtornos de ordem 
moral 
Citada, a Requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda, alegando caso fortuito, bem como manifestou 
interesse em conciliar. 
Assim, designou audiência de conciliação, contudo, restou infrutífera. 
Impugnação à contestação apresentada no id. 63307472. 
É o sucinto relatório. 
Do julgamento antecipado 
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 
que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas. 
Ademais, o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de 
prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação 
é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado [(RTJ 115/789)
(STF- RESP- 101171 - Relator : Ministro Francisco Rezek). 
A esse respeito, confira-se: “O propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da 
causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado” (Supremo Tribunal Federal RE96725 RS - Relator: Ministro 
Rafael Mayer) 
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por outro 
lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente 
as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ - 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j. 
18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho). 
Do mérito 
De proêmio, anoto que conforme jurisprudência firmada na Corte Superior, a relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos 
e a concessionária é consumerista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 
Contudo, a despeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre os demandantes, a simples aplicação 
da inversão do ônus da prova não se justifica, pois se trata de hipótese em que o ônus da prova recai sobre a parte que o alega, nos 
termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 
Isso porque, o dano moral alegado pelo requerente, no caso posto, não é considerado presumido, de sorte que demonstração da violação 
à honra subjetiva era requisito indispensável para sua configuração. 
A respeito do que venha a ser dano moral, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que: Só se deve reputar dano moral a dor, vexame, 
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 
aflições, angústia e desequilíbrio ao seu bem-estar. (Gonçalves, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
549-550). 
Assim, é necessário aferir no caso concreto se a situação trazida pela parte pode ser considerada ofensiva a ponto de causar dano moral 
ou mesmo se esta se insere no conceito de dano moral puro, dispensando eventual prova de sua ocorrência. Todavia, em análise ao 
conteúdo probatório dos autos, não há nada que se possa concluir em favor do requerente nesse sentido, máxime porque a prestação 
“defeituosa” do serviço, não gera por si só, a obrigação de indenizar, caso não fique caracterizado o dano, conforme entendimento 
pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE 
QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS 
MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão 
da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve 
descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada 
e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é 
vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento 
contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância 
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especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do 
agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ - AgInt no AREsp: 1524103 
SE 2019/0173019-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 15/06/2020).
Certamente os fatos narrados lhe geraram aborrecimentos, entretanto, tais fatos por si só não configuram condição suficiente para 
justificar condenação por dano moral. Para tanto, a parte autora deveria ter provado que, além dos aborrecimentos naturais, também 
sofreu transtornos que influenciaram em seu estado psíquico e ultrapassaram os limites da normalidade, o que não se verifica no presente 
caso. 
Nesse passo, por não se tratar de dano moral presumido e não havendo provas de sua ocorrência presume-se que a situação 
experimentada se enquadra no contexto de mero dissabor, sem abalo à honra e à dignidade da parte autora, impondo-se, neste ponto, 
a improcedência do pedido. 
Em que pese a continuidade dos serviços essenciais, é latente que sua interrupção pode ocorrer para manutenção, mediante prévio 
aviso, ou como no caso dos autos, onde houve a queda da fiação de energia, não podendo tal evento ser previsto e portanto, impossível 
a prévia comunicação. 
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo. 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 
487, inciso I do Código de Processo Civil. 
Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, caput).
Conforme bem delineado na decisão atacada, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito 
conforme dispõe o art. 373, I do CPC/2015.
Nos autos a autora alega que sofreu danos de ordem moral em decorrência da interrupção do fornecimento de energia na localidade onde 
reside. No entanto não juntou prova de que na época, dezembro/19 a maio/20, residia naquela localidade, posto que não há nenhum 
protocolo realizado pela parte autora, e também não juntou cópia de sua fatura de energia, da época, para comprovar que residia na 
região onde houve a interrupção do fornecimento de energia de longa duração, o documento juntado no ID 16554816, é uma fatura 
expedida em janeiro/2021.
Destaco que, muito embora se mostre viável a inversão do ônus da prova no caso dos autos, tal benesse não afasta a obrigação da 
recorrente de comprovar, minimamente, os fatos que comprovam o direito alegado, ou seja, que residia na localidade na época dos fatos 
narrados.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia:
Apelação. Corte de energia. Falha na prestação de serviço. Não demonstração. Recurso desprovido Apesar de ter sido deferida inversão 
do ônus da prova, tal fato não exonera a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, não tendo no caso 
em tela se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não havendo, portanto, que se falar em falha na prestação de 
serviço da apelada. Recurso desprovido. (TJ-RO - AC: 70500915620188220001 RO 7050091-56.2018.822.0001, Data de Julgamento: 
23/09/2020).
Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias ao patrono da parte adversa, estes arbitrados no 
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da lei nº. 9.099/95. Ressalvada a justiça gratuita 
deferida.
Oportunamente, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE NA ÉPOCA DO OCORRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. 
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Cabe a parte autora comprovar a residência na localidade onde a interrupção do fornecimento de serviço essencial ocorreu. E dessa 
forma demonstrar que sofreu efetivamente os danos.
Nas ações que possuem por objeto relações de consumo, o ônus da prova pode ser invertido, não obstante isso, cabe ao autor demonstrar 
minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
Inexistindo a comprovação do direito constitutivo da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7058095-77.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 14:20:45
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: JOAO NETO ASSUNCAO
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
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Polo Passivo: BANCO BMG SA
Advogados do(a) RECORRIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA 
- MG108112-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros, pagamento mínimo.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco requerido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
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Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001570-41.2022.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 21:23:30
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: DOMINGOS SAVIO MENDONCA DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA - RO9233-A, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO - RO9230-A, 
TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA - RO9287-A
Polo Passivo: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530-A
RELATÓRIO
Dispensado nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, porque inconformada com a sentença proferida pelo juízo monocrático, que 
julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, formulado em desfavor da CAERD – Companhia de Águas e Esgotos 
de Rondônia.
Refere que a ação foi proposta visando ser indenizada pelos danos suportados em razão de falha na prestação do serviço dispensado 
pela empresa ré, caracterizada pela constante falta de água por longos períodos na localidade em que reside.
O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido, argumentando a inexistência de prova dos fatos narrados, não tendo a parte 
apresentado elementos indicando ter procurado a requerida. 
Pois bem. 
Como cediço, a matéria não é nova nesta Turma Recursal, sendo julgado em todas as sessões, dezenas de processos de casos 
análogos. Até o momento, este julgador vinha seguindo o entendimento até então firmado, reconhecendo a falha no serviço prestado pela 
requerida, e consequentemente o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor. 
Não obstante isso, sendo o Direito uma ciência dinâmica, vi a necessidade de melhor estudar a matéria e analisar com maior profundidade 
as centenas de processos que aportam neste gabinete todos os meses, o que me levou a conclusão diversa da que vinha adotando até 
então. Explico:
Como já referido, existe atualmente centenas, senão, milhares de ações da mesma natureza em trâmite na justiça de Rondônia. Fazendo 
um apanhado dessas ações, percebe-se que em sua grande maioria a prova do fato constitutivo do direito do autor não é feita de forma 
individual, tanto que os mesmos elementos de prova se repetem na grande maioria dos processos. E, neste caso, não é diferente. 
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de prova de que a parte requerente foi atingida pelo desabastecimento de água, não 
sendo apresentados protocolos específicos de reclamação realizados junto a requerida ou qualquer outra evidência que conduza à 
verossimilhança de suas alegações.
As provas produzidas dizem respeito a reclamação de outros moradores e são por demais genéricas e inábeis aos fins pretendidos, 
mormente porque o eventual desabastecimento de água a terceiro, ainda que no mesmo bairro, não implica automaticamente na falha 
dos serviços a todos os moradores daquela localidade.
Oportuno registrar, que ainda que se trate de relação de consumo, a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, não 
afasta o dever de a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito vindicado.
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Outrossim, até mesmo para a concessão da inversão do ônus da prova é necessário que se verifique, nos termos do inciso VIII do artigo 
6º do CDC, além da verossimilhança nas alegações da parte autora, sua hipossuficiência na produção da prova, o que não se observa 
na espécie como visto em linhas anteriores.
Ressalte-se que os documentos relacionados a reclamações em mídias sociais e a outras casas na região, não podem ser utilizados 
como prova, por serem genéricos. Tratando-se de direito personalíssimo, há necessidade de comprovação de que houve dano específico 
ao autor. Nesse sentido é o entendimento do TJRO. Vejamos: 
INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ABASTECIMENTO. 
Inexistindo prova de que houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água, a pretensão indenizatória deve ser afastada. 
(APELAÇÃO CÍVEL 7015931-34.2020.822.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, 
julgado em 27/06/2022.).
Apelação cível. Interrupção do fornecimento de água. Falha na prestação de serviço. Ônus probatório. Dano moral. Ausente.
Incumbe ao autor fazer prova, ainda que minimamente, do fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Ausente a 
demonstração de falha no serviço e o ato ilícito descritos na exordial, não há como reconhecer a ocorrência do dano moral. (APELAÇÃO 
CÍVEL 7006980-11.2021.822.0003, Rel. Des. Alexandre Miguel, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado 
em 23/06/2022.).
Apelação cível. Falha na prestação do serviço. Fornecimento de água. Inocorrência. Ausência de prova mínima. Juntada de documentos 
novos em 2º grau. Impossibilidade. Recurso desprovido. 
Incumbe à parte autora o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito reivindicado, sob pena de improcedência dos 
seus pedidos.
Inexistindo elementos de prova suficientes para comprovar que houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água, a 
pretensão indenizatória deve ser indeferida.
Não merece ser conhecidos os documentos juntados ao apelo, visto que extemporâneos, sob pena de supressão de instância. (APELAÇÃO 
CÍVEL 7001118-23.2021.822.0015, Rel. Des. Sansão Saldanha, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado 
em 15/06/2022.).
Por tais argumentos, revendo o posicionamento anterior, verifico que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 
Em razão do exposto, VOTO para NEGAR PROVIMENTO do recurso inominado, mantendo a sentença recorrida por seus próprios 
fundamentos.
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 
causa, ressalvada a justiça gratuita deferida.
É como voto. 
EMENTA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO 
MORAL. INCORRÊNCIA
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever de a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do 
direito vindicado.
Elementos genéricos não são suficientes para comprovar a existência de dano específico na esfera jurídica do autor.
Tratando-se de falha no abastecimento de água, deve o autor apresentar elementos mínimos de que foi atingido diretamente pelo 
desabastecimento, não servindo de prova documentos relacionados a reportagens e a outras casas do mesmo bairro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7072844-02.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 11:19:10
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ROSEMEIRE FERNANDES DA SILVA PANTOJA
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Polo Passivo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para 
declarar inexigível a fatura de recuperação de consumo.
A insurgência da parte recorrente se refere ao pleito de indenização por dano moral, julgado improcedente na origem. Em suas razões, 
alega a perda do tempo útil em virtude do lançamento pela ré de uma dívida ilegal e ainda pelas ameças de corte e negativação.
Em sede de contrarrazões, a concessionária impugna o pedido de gratuidade de justiça e aduz violação ao princípio da dialeticidade. No 
mérito, pugna pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Da impugnação ao pedido de benefício da gratuidade da justiça
Dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos”.



503DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

No caso vertente, considerando que a parte autora apresentou comprovante de registro no Cadastro Único (ID 16546093) e tendo em 
vista o valor da causa, resta demonstrada a impossibilidade de contribuir com as custas e despesas processuais.
Portanto, comprovada a hipossuficiência, afasto a preliminar arguida pela parte recorrida.
Da violação ao princípio da dialeticidade
A parte recorrida suscitou a inadmissibilidade do recurso sob o fundamento de que há violação ao princípio da dialeticidade. Entretanto, 
verifico que houve a impugnação dos pontos desfavoráveis da sentença, observando assim, a parte recorrente, o dever de fundamentação 
da pretensão recursal. Não havendo que se falar, portanto, em ofensa a dialeticidade.
Do mérito
Ao analisar o feito, verifica-se que o recurso da parte autora cinge-se ao pedido de danos morais e este, diante do caso concreto, é 
presumido e encontra-se pareado ao entendimento da Turma Recursal de Rondônia. 
A parte autora comprovou ter buscado a concessionária requerida visando a resolução da questão de forma administrativa (ID 16546059 
– Protocolo de atendimento). Em contrapartida, a conduta da ré demonstra descaso pela prestadora de serviços e deve ser evitada como 
uma forma pedagógica. 
Nesse sentido vem decidindo a Turma Recursal de Rondônia: 
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO 
JUSTO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Inominado, Processo nº 1000712-18.2013.822.0005, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 10/05/2017). 
Recurso Inominado. Consumidor. Energia Elétrica. Recuperação de Consumo. Débitos da diferença de consumo indevidos. Perda de 
tempo útil. Dano moral. Ocorrência. Sentença reformada.
1. É indevida a cobrança retroativa de diferença de consumo de energia elétrica em razão de irregularidade apontada exclusivamente pela 
inspeção realizada pela própria concessionária requerida.
2. A falha na prestação do serviço que resulta em perda do tempo útil do consumidor, causa abalo à esfera extrapatrimonial do mesmo.
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7002877-52.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 13/05/2022.
É cediço que o quantum indenizatório deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja muito alto a ponto 
de implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo, sob pena de não produzir no ofensor a sensação de punição, 
constrangendo-o a se abster de praticar atos similares. Para tanto, devem ser consideradas as condições econômicas dos envolvidos, a 
culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao ofendido. 
Assim, a parte autora enfrentou verdadeira via crucis na busca da solução de seu problema, o que justifica o arbitramento do valor 
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, VOTO para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, reformando a sentença para condenar a empresa 
requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 
Sem custas e honorários. 
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. 
É como voto.
EMENTA
CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECUPERAÇÃO 
DE CONSUMO. DANO MORAL. VIA CRUCIS. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1 - A apresentação de comprovante de rendimentos em quantia não elevada, aliada ao valor da causa, demonstram a impossibilidade da 
parte autora em contribuir com as custas e despesas processuais.
2 - Impugnados os pontos desfavoráveis da sentença, com o consequente cumprimento do dever de fundamentação da pretensão 
recursal, não resta configurada ofensa ao princípio da dialeticidade.
3 - A falha na prestação do serviço que resulta em perda do tempo útil do consumidor, causa abalo à esfera extrapatrimonial do mesmo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TUDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7058098-32.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 28/06/2022 14:52:47
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ALECSANDRO CARVALHO DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
Advogados do(a) RECORRIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA 
- MG108112-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da Lei nº 9.099/95.
VOTO
Em análise dos pressupostos recursais, verifica-se que a parte recorrente não juntou documentos necessários a comprovação de 
hipossuficiência, sendo oportunizado o prazo de 48 horas para juntada ou recolhimento do preparo recursal, contudo, quedou-se inerte, 
motivando a declaração de deserção do recurso inominado e seu não conhecimento.
Nesse sentido:
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RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM PEDIDO DE GRATUIDADE E SEM 
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48H PARA RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS OU SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO 
(autos de nº 1009713-82.2013.8.22.0601 Origem: 10097138220138220601 Porto Velho - Juizados Especiais/RO (3ª Vara do Juizado 
Especial Cível) Recorrente: Delma Remijo Recorrido: Eletrobras Distribuição Rondônia (Centrais Elétricas de Rondônia). Relator: Juíza 
Euma Mendonça Tourinho, data do julgamento: 25.06.2015).
Em face do exposto, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso inominado, em razão da deserção.
Condeno a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa, de acordo com Enunciado 122 do FONAJE.
Após o trânsito o julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso Inominado. Hipossuficiência. Ausência de comprovação. Preparo recursal. Inexistência de recolhimento. Prazo peremptório. 
Recurso deserto.
Não comprovada a hipossuficiência, nem recolhido o preparo recursal no prazo peremptório de 48 horas, impõe-se a declaração de 
deserção do recurso inominado e o seu não conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO NAO CONHECIDO A UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7003639-56.2021.8.22.0009 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 07/12/2021 20:32:51
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: JOSE BARROS VIEIRA e outros
Advogados do(a) AUTOR: ARTHUR GOULART SILVA - RO10351-A, LEANDRO RODRIGUES DE SA - RO10340-A
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Polo Passivo: BANCO BMG SA e outros
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Advogados do(a) AUTOR: ARTHUR GOULART SILVA - RO10351-A, LEANDRO RODRIGUES DE SA - RO10340-A
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao analisar a decisão embargada, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
mencionados no art. 48 da lei nº 9.099/95, mas sim o inconformismo da parte embargante quanto a sua condenação.
É nítida que a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo decisório, o 
que não pode ser concebido por embargos de declaração.
Portanto, observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no 
processo, de sorte que o acórdão não merece reparos.
Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes os 
fundamentos que embasaram a solução dada.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Os embargos possuem caráter integrativo e não substitutivo da decisão, não se prestando para o reexame da matéria de mérito e/ou 
prequestionamento quando inexistente omissão, afinal, toda a extensão constitucional e infraconstitucional se encontra amplamente 
debatida na decisão.
O entendimento aqui delineado já foi decidido em sessão plenária por esta Turma Recursal, Autos 0000439-80.2014.8.22.0018, cuja 
ementa segue abaixo colacionada:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, voto para REJEITAR os embargos de declaração.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
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EMENTA Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão. Impossibilidade. Embargos 
rejeitados.
– Não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005473-58.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 18:31:07
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: FERNANDA CRISTINA SOUZA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde junho de 2013 (Lei n. 
731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, sendo que houve aumento 
para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para condenação do Município 
na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
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Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7002759-40.2021.8.22.0017 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 07:14:31
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
Polo Passivo: JADILSON JORGE
Advogado do(a) RECORRIDO: PRISCILLA MARINHO PEIXOTO DE ARAUJO - RO10460-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o 
pedido inicial de indenização por danos morais.
Alega a concessionária recorrente que a interrupção da energia elétrica ocorreu em virtude de fortes chuvas e ventos que atingiram Alta 
Floresta D’Oeste e outros municípios da região, sendo que empreendeu todos os esforços necessários para restabelecer o serviço no 
menor prazo possível. Ao final, punga pela reforma da sentença pra julgar improcedente a inicial ou subsidiariamente, reduzir o quantum 
indenizatório.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
A relação existente entre as partes é de consumo, estando amparada pela Lei n° 8.078/90, que estabelece, dentre outras regras, a 
responsabilidade objetiva, ou seja, independente da apuração de culpa, nos termos do seu art. 14, só se eximindo o prestador de serviços 
se comprovar a ausência de dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Extrai-se dos autos que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora no dia 22/09/2021, 
sendo restabelecido o serviço apenas no dia 25/09/2021, sendo que a parte requerida nada fez para amenizar os prejuízos sofridos pela 
parte requerente.
A concessionária não nega as intercorrências alegadas pela parte autora, ao contrário confirma o ocorrido e traz justificativas sem 
qualquer lastro probatório hábil e ainda informa que a interrupção teria atingido várias regiões.
Portanto, no caso há dano moral reparável, tendo em vista que o fornecedor do serviço responde de forma objetiva, independentemente 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
Nas circunstâncias dos autos, como a apuração da responsabilidade se relaciona com a atividade desenvolvida por pessoa jurídica de 
direito privado prestadora de serviço público, a hipótese, em se constatando os seus requisitos, é de aplicação da responsabilidade 
objetiva (art. 37, §6º, da Constituição Federal).
Como cediço, a responsabilidade objetiva, norteada pela teoria do risco administrativo, dispensa a prova de culpa da Administração. 
Assim, se comprovada a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade administrativa, certa será a obrigação de 
indenizar.
Registro que esta Turma Recursal já julgou casos semelhantes a este, conforme ementa a seguir:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO 
DE ITAPUÃ DO OESTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
PROVIDO (RECURSO INOMINADO, Processo nº 7022144-95.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 21/07/2017). Grifei.
Em relação ao quantum, destaque-se que a indenização objetiva proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 
devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição, mas como um desestímulo à repetição do ilícito.
Desse modo, tenho que o valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) deve ser minorado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, passando assim, a ser fixado na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por tais considerações, VOTO no sentindo de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, para reduzir o valor da indenização 
por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.
Sem custas e honorários.
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Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Consumidor. Interrupção no fornecimento de energia. Demora no restabelecimento. Indenização por danos morais. Quantum. 
Proporcionalidade e razoabilidade. 
1 - A interrupção injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica por tempo relevante obriga o ofensor a compensar os danos 
morais experimentados pelo consumidor.
2 –A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, 
para reparar os abalos suportados pelo consumidor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7002307-41.2022.8.22.0002 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/07/2022 11:13:22
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: LURDES PEREIRA DA COSTA
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO SERGIO DE LACERDA - RO7625-A
Polo Passivo: Banco Bradesco
Advogado do(a) RECORRIDO: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaques no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
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A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco requerido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio firmado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato colacionado em sede de contestação, está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência 
de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não haveria o que se falar em conversão, restituição ou 
indenização por danos morais. 
Todavia, trata-se de recurso exclusivo da parte autora e sua irresignação consiste no julgamento de total procedência da inicial para 
majoração do dano moral. Assim, levando em conta o princípio non reformatio in pejus, a manutenção da sentença, por ser mais favorável, 
é medida que se impõe.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo inalterados os termos da 
sentença. 
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o valor da causa, nos termos 
da Lei 9.099/95, com as ressalvas da gratuidade de justiça concedida.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7045145-07.2019.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 26/06/2020 19:23:07
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: OI S.A.
Advogados do(a) RECORRENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635-A, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013-A, 
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827-A
Polo Passivo: MARLON RENATO LIMA DA SILVA
RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado da Oi no qual requer o afastamento ou, subsidiariamente a minoração do valor da multa/
astreintes aplicada visto que o valor se tornou excessivo e desproporcional, ensejando um enriquecimento sem causa da parte contrária.
VOTO Conheço o recurso interposto, eis que presentes os requisitos legais de admissibilidade.
Indefiro o pedido de efeito suspensivo pois não restou demonstrado o risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 
da Lei 9.099/95.
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A norma vigente concedeu ao juízo a faculdade de impor multa diária como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.
É cediço que as astreintes são um mecanismo de execução indireta, cujo fim é coagir o devedor ao cumprimento da obrigação mediante 
a imposição de multa pecuniária.
Cinge-se o recurso acerca do valor arbitrado.
Em que pese os argumentos da requerida, vejo que estes não merecem prosperar. Ao analisar o transcurso processual, verifica-se que foi 
proferida decisão concedendo a tutela, ID 9082993, em 18/10/2019, na qual foi determinado que a requerida se abstivesse de promover 
a suspensão do serviço de telefonia referente ao nº xxxx-0747.
A requerida foi intimada por meio de oficial de justiça, ID 908300, no dia 23/10/19. Ao passo que no ID 9083003, na data de 13/11/2019, 
a parte autora informa que teve suspenso/cortado o serviço de telefonia, desde a data de 22/10/19. Houve nova decisão majorando o 
valor da multa, contudo, a requerida somente comprovou o restabelecimento na data de 03/12/2019. sendo assim a multa diária pela 
suspensão chegou ao limite indenizatório de R$ 20.000,00.
Quanto ao valor verifica-se que foi arbitrado multa diária na primeira decisão em R$ 500,00 por dia de suspensão/descumprimento da 
obrigação de fazer, limitado a R$ 10.000,00, e em nova decisão, devido ao descumprimento da requerida, arbitrado no valor de R$ 
1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, valores estes, inicialmente, não excessivos considerando a capacidade econômica - financeira 
da parte requerida, além de que a abstenção de suspensão do serviço de telefonia é procedimentos de fácil resolução, tendo em vista 
também que valor menor não serviria para compelir a requerida a cumprir a ordem judicial.
A requerida se contrapõe ao pagamento da multa posto que chegou ao teto aplicado, porém, se o valor chegou ao limite máximo, foi tão 
somente em razão da desídia da requerida em descumprir as determinações impostas, não havendo nos autos nenhuma justificativa 
plausível para o descaso da Concessionária de Telefonia.
A redução do valor fixado pelo juízo sentenciante, diante do descumprimento ocorrido nos autos e do tempo transcorrido, representaria 
medida incabível que resultaria num verdadeiro estímulo ao descaso injustificado da empresa demonstrado nos autos. Posto que mesmo 
diante do valor arbitrado, descumpriu a medida liminar e ainda deixou transcorrer um longo período para restabelecer o serviço.
Com estas considerações, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado da parte requerida mantendo-se inalterados 
os termos da sentença.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias ao patrono da parte adversa, estes arbitrados no 
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
Oportunamente, remetam-se os autos à origem.
EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES REDUÇÃO. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO 
INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. TEMPO EXCESSIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O valor fixado a título de multa pecuniária dever ser hábil a compelir o devedor a cumprir a determinação judicial imposta.
A redução do valor das astreintes, somente é cabível quando há onerosidade excessiva, pois o objetivo da medida é baseado na coerção 
para impor ao devedor o cumprimento da decisão judicial no prazo estabelecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7034602-71.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 13/12/2021 11:36:36
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ANA KARLA DA SILVA FEITOZA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) AUTOR: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao analisar a decisão embargada, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
mencionados no art. 48 da lei nº 9.099/95.
É nítida que a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo decisório, o 
que não pode ser concebido por embargos de declaração.
Portanto, observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no 
processo, de sorte que o acórdão não merece reparos.
Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes os 
fundamentos que embasaram a solução dada.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
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“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Os embargos possuem caráter integrativo e não substitutivo da decisão, não se prestando para o reexame da matéria de mérito e/ou 
prequestionamento quando inexistente contradição e/ou omissão, afinal, toda a extensão constitucional e infraconstitucional se encontra 
amplamente debatida na decisão.
O entendimento aqui delineado já foi decidido em sessão plenária por esta Turma Recursal, Autos 0000439-80.2014.8.22.0018, cuja 
ementa segue abaixo colacionada:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, voto para REJEITAR aos embargos de declaração.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
EMENTA
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Rediscussão de Matéria. Impossibilidade. 
Incabíveis os embargos quando ausentes os defeitos previstos no art. 48 da Lei n° 9.099/95 e utilizado referido instrumento apenas para 
rediscutir a matéria meritória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005503-93.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 18/07/2022 17:53:25
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: GILBERTO BEZERRA NETO
Advogado do(a) RECORRENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-A
Polo Passivo: MUNICIPIO DE BURITIS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. 
Inconformada a parte recorrente alega, em suma, que é servidor(a) municipal e que alguns servidores recebem auxílio-alimentação desde 
junho de 2013 (Lei n. 731/13). Aduz ainda que membros do Conselho Tutelar recebem o referido auxílio por meio da Lei n. 897/2014, 
sendo que houve aumento para R$300,00 a partir de janeiro/2020, diante da Lei n. 1421/19. Assim, pugna pela reforma da sentença para 
condenação do Município na implementação do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 1421/2019, bem como o respectivo pagamento 
retroativo.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A Lei Municipal nº 731/2013, aduz em seu art. 1º:
Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos servidores civis ativos da Administração Pública Municipal Direta, independentemente 
da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter 
indenizatório, conforme disposto nesta lei. Parágrafo único: O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o 
pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 (cem) reais e será concedido a partir do mês de junho de 2013.
A questão apresentada na demanda se refere a implementação do auxílio-alimentação a todos os servidores da municipalidade, 
independente da lotação – se urbana ou rural – e equiparação do valor pago à título do referido auxílio.
Referida Lei Municipal n. 731/2013 dispõe sobre a concessão do auxílio-alimentação a todos servidores civis ativos da Administração 
Pública Municipal Direta, conferido em pecúnia, repassado juntamente com o pagamento mensal do servidor, no valor de R$ 100,00 
(cem) reais a partir do mês de junho de 2013, benefício este de caráter indenizatório com a finalidade de subsidiar despesas com refeição, 
realizadas no exercício do cargo público, durante sua jornada de trabalho.
O Município de Buritis alegou em sede de contestação que o auxílio-alimentação se deu em caráter temporário, de forma que a referida 
Lei foi revogada pela Lei n. 1015/2016 e que os servidores da zona urbana não fazem jus ao recebimento de tal benefício, afirmando não 
haver omissão por parte do ente quanto ao pagamento devido dos servidores.
Todavia, ainda que a Lei n. 731/2013 tenha sido revogada, não merece prosperar as alegações trazidas pelo Município, já que instituída 
a Lei n. 897/2014, a qual fixou a remuneração dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, 
prevendo em seu art. 2º acerca do auxílio-alimentação: 
Artigo 2°. Fica instituído e estendido o direito enquanto o mesmo perdurar, e de forma paritária aos dos servidores públicos do Município 
de Buritis a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015, o Auxílio Alimentação, no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), aos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.
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Citada lei foi alterada pela Lei n. 1421/2019, ficando atualmente vigente o seguinte: “Art. 1° Fica instituído a partir de janeiro de 2020, o 
Auxílio Alimentação, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) aos Membros do Conselho Tutelar do Município de Buritis.”
Da análise dos dispositivos, verifica-se que o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe 
de requerimento administrativo. Trata-se de benefício instituído em lei, de forma que, não há exigência de prévia solicitação pelo servidor 
ou preenchimento de requisitos, como dito pelo requerido.
Nota-se, portanto, que há diferença no tratamento à classe do servidor quanto à verba indenizatória paga pelo Ente Público, tendo a 
inobservância ao critério normativo traçado como uma verdadeira discriminação, não havendo adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a base legal que lhe serviu de supedâneo, fazendo-se necessária a incidência do princípio da isonomia como 
forma de combater a distinção.
Há de prevalecer o princípio da isonomia material previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que impõe tratamento jurídico igual 
para iguais situações fáticas, mormente quando diretamente relacionadas a Direitos Fundamentais.
Nesse sentido, em havendo divergência de implementação e pagamento de valores do auxílio-alimentação entre servidores públicos, 
sem que o seu fundamento seja o custo de vida do local de trabalho, o servidor prejudicado faz jus à equiparação da verba.
Ora, se o auxílio-alimentação fixado não tem relação com o plano de cargos e remuneração da carreira, sendo apenas destinado a custear 
parcela das despesas com alimentação do servidor, onde presumidamente todos têm a mesma necessidade alimentícia, não é legítima, 
legal, nem constitucional o pagamento para servidor de valor deste auxílio diferente do pago para outro servidor, sendo do mesmo poder.
Ainda que o requerido sustente que o auxílio não é devido a servidor que desempenha suas funções na zona urbana, não se mostra 
razoável que membros do Conselho Tutelar que atuam igualmente na zona urbana sejam beneficiados pelo auxílio, enquanto recusam 
pagamento aos demais servidores municipais ativos, que possuem as mesmas despesas e necessidades alimentares.
Desse modo, em sendo verificada a situação descrita, faz jus o servidor público prejudicado a implementação e equiparação no valor do 
benefício pretendido.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para CONDENAR o Município 
de Buritis a IMPLEMENTAR o auxílio-alimentação na folha de pagamento da parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 
termos da legislação vigente (Lei n. 1421/2019), bem como PAGAR os valores retroativos, até a data de implementação do benefício, com 
correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e sem honorários advocatícios, uma vez que o deslinde do feito não se encaixa na hipótese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Juizado Especial. Auxilio-Alimentação. Previsão legal. Implementação e retroativo. Sentença reformada.
O percebimento do auxílio-alimentação, tem por finalidade custear as despesas do servidor público, em função dos dias efetivamente 
trabalhados, concedidos em pecúnia e com caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
na conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7001085-60.2021.8.22.0006 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 09/02/2022 12:42:12
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Polo Passivo: MARIA APARECIDA MORAES DOS ANJOS
Advogados do(a) AUTOR: JOSE IZIDORO DOS SANTOS - RO4495-A, ROBISMAR PEREIRA DOS SANTOS - RO5502-A
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, no qual a parte embargante/requerida sustenta que houve erro material na 
fundamentação do acórdão, visto que foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 em sede de sentença e não em R$ 6.000,00, como 
consta no acórdão.
VOTO Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Sem maiores delongas, assiste razão ao embargante.
Dito isso, o erro material deve ser sanado.
Onde se lê:
Dessa forma, o montante dos danos morais fixados na origem R$ 6.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, especialmente em face dos valores discutidos nos autos. 
Leia-se:
Dessa forma, o montante dos danos morais fixados na origem R$ 3.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, especialmente em face dos valores discutidos nos autos. 
Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER os embargos opostos, a fim de sanar o erro material apontado, nos termos supramencionados, 
mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
São cabíveis embargos de declaração com intuito de sanar erros materiais da decisão proferida.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E ACOLHIDOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7000135-23.2022.8.22.0004 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 06:17:35
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
Polo Passivo: AGOSTINHO VIEIRA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS - RO7796-A
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de incorporação 
da rede elétrica ao patrimônio da requerida, bem como de condenação da ré à restituição dos valores investidos para construção da 
subestação.
A recorrente alega preliminarmente a inépcia da inicial e ilegitimidade da parte autora. No mérito, aduz não ser cabível o ressarcimento 
na forma pleiteada, pugnando assim, pela reforma da sentença.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Conheço o recurso, porque presentes os requisitos legais de admissibilidade.
Da inépcia da inicial
Entendo que a preliminar de inépcia por falta de documento indispensável deve ser rejeitada porque o(s) documento(s) juntado(s) pela 
parte autora é(são) suficiente(s) para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de se defender, não havendo a alegada 
falta de documento indispensável. No mesmo sentido já decidiu o E. STJ no AgRg no AREsp 19.135/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015.
Ainda, anoto que se o(s) documento(s) existente(s) nos autos não for(em) suficiente(s) para prova do alegado, provocará a improcedência 
e não a inépcia da inicial.
Da ilegitimidade ad causam
O dano material pode ser reclamado tão somente por aquele que sofreu decréscimo de seu patrimônio por força do ato ilícito praticado, 
questão que deve ser elucidada através dos fatos descritos na petição inicial e dos documentos trazidos aos autos.
Nos presentes autos verifica-se que os documentos juntados pelo consumidor não estão em nome de terceiro, desta feita entendo que 
pleiteia direito do qual é legítimo.
Do mérito
Sem maiores lucubrações, tem-se que o ponto de dissentimento está no direito ou não de a parte autora ser ressarcida pelas despesas 
realizadas com a construção de uma subestação de energia elétrica.
Analisando as provas existentes nos autos, verifica-se que foram apresentados com a inicial, diversos documentos, notadamente: 1) 
Termo de Responsabilidade Técnica – TRT; 2) Projeto Elétrico; 3) Croquis; e, 4) três orçamentos
Pois bem.
Pretendendo a restituição de valores, deveria a parte autora ter apresentado provas efetivas do dano emergente, ou seja, do que 
realmente despendeu para a construção e instalação da subestação. Ao contrário disso, os documentos apresentados apenas sugerem 
uma expectativa de gasto, se referindo a simples orçamentos, que não possuem o condão de comprovar o gasto real para a realização 
da obra.
Como cediço, em casos deste jaez, tanto a doutrina como a jurisprudência exigem prova efetiva dos gastos. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO EMERGENTE - NECESSIDADE DE EFETIVA SUBTRAÇÃO 
NO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA - DANO HIPOTÉTICO - AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO. O dano emergente enseja efetiva subtração no 
patrimônio da vítima, não sendo suscetível de reparação o dano meramente hipotético. (TJ-MG - AC: 10112120067593001 Campo Belo, 
Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 06/06/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017).
No caso em exame, a comprovação dos gastos poderia ter sido feita através de notas fiscais e/ou recibos dos produtos e serviços 
realizados, conjugado com laudos, entre outros, demonstrando, assim, a real construção da subestação. Simples orçamentos, desprovidos 
de outros elementos de convicção, são insuficientes para demonstrar que os valores neles impressos correspondam ao real investimento.
Registre-se, por oportuno, que não se está dizendo que o proprietário da rede incorporada não deve ser ressarcido. Ao contrário disso, o 
que se afirma é que o ressarcimento deve ser equivalente aos valores efetivamente gastos, sob pena de enriquecimento ilícito. E, nesse 
sentido, simples orçamentos, repise-se, não são suficientes para materializar aludida prova.
Aliás, neste ponto, deve ser destacado que a prova é eminentemente documental, e deveria ter sido apresentada pela parte autora no 
momento oportuno, qual seja, a inicial.
Mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, esta não deve ser usada de forma 
absoluta, pois não exclui a disposição do Código de Processo Civil segundo a qual a prova deve incumbir ao:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial majoritário. Veja-se:
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AGRAVO DO INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII, CDC - CABIMENTO 
- VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO 
ÔNUS DA PROVA DO ART. 373 CPC. - A tese da taxatividade mitigada, desenvolvida no bojo do REsp 1.704.520/MT, propõe que se 
analise o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC a partir do requisito 
objetivo da urgência, que decorre da inutilidade futura do julgamento da questão em recurso de apelação - O Agravo de Instrumento é 
admissível nas hipóteses “decisão interlocutória que defere ou que indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da 
regra geral, desde que se operem ope judicis e mediante autorização legal” (REsp 1729110/CE) - O Código de Defesa do Consumidor 
adotou a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - A inversão de que trata o Art. 6º, inciso VIII do CDC opera-se mediante 
decisão proferida pelo juiz da causa - ope judicis, que deve verificar alternativamente a presença dos requisitos autorizadores, quais 
sejam: (i) a verossimilhança das alegações ou (ii) a hipossuficiência do consumidor - A hipossuficiência a que se refere o art. 6º, inciso 
VIII do CDC é de caráter técnico, relacionada dificuldade de produção de determinada prova, não se confundindo com hipossuficiência 
econômica ou jurídica - Eventual inversão do ônus da prova não resulta na atribuição de responsabilidade à parte de arcar com os custos 
das diligências probatórias que não foram requeridas por ela - Revela-se desnecessário invocar uma suposta hipossuficiência técnica 
do réu a ensejar a aplicação da regra do art. 6º, VIII, do CPC/15, resolvendo-se a questão da distribuição do ônus da prova pelas regras 
comuns da lei processual civil - Recurso a qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000210309753001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de 
Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).
AGRAVO DO INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII, CDC - CABIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA 
TÉCNICA NÃO VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE DE INVERTER O ÔNUS. - O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da 
Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - A inversão de que trata o Art. 6º, inciso VIII do CDC opera-se mediante decisão proferida pelo 
juiz da causa - ope judicis, que deve verificar alternativamente a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: (i) a verossimilhança 
das alegações ou (ii) a hipossuficiência do consumidor - A inversão do ônus da prova, em que pese possa ser reconhecida ex officio pelo 
magistrado em se tratando de relação de consumo, não é automática, vez que depende da análise do caso do concreto - A hipossuficiência 
deve ser interpretada como a incapacidade técnica do consumidor para produzir a prova necessária à satisfação de sua pretensão em 
juízo, não se confundindo com o poder aquisitivo do consumidor - Recurso a qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000191198381001 
MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 05/12/2019).
Diante disso, forçoso concluir que os documentos juntados com a inicial, consubstanciados em simples orçamentos, desacompanhados de 
qualquer outro elemento de convicção, ao contrário do pretendido, não comprovam as circunstâncias em que a subestação foi construída 
e os reais gastos com a sua construção.
Destarte, tem-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a 
improcedência da ação é medida que se impõe.
Em razão do exposto, VOTO no sentindo de REJEITAR as preliminares arguidas e no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso inominado 
para reformar a sentença no sentindo de afastar a responsabilidade da requerida e julgar improcedente a demanda inicial.
Isento o recorrente de custas e honorários eis que o deslinde do feito não se amolda as hipóteses previstas no art. 55 da Lei 9.099/95.
Oportunamente, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso Inominado. Inépcia da inicial. Inaplicabilidade. Energia elétrica. Subestação. Construção particular. Incorporação. Ressarcimento 
ao consumidor. Ônus da prova. Indenização. Valor despendido. Simples orçamento. Prova insuficiente. Recurso provido.
1. Sendo certo o pedido, com descrição pormenorizada da causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial.
2. O proprietário de rede particular de energia elétrica incorporada pela concessionária de serviços públicos, deve ser ressarcido pelo 
valor equivalente ao despendido, sendo seu o ônus da prova nesse sentido.
3. Afigura-se indispensável documento comprobatório do desembolso, mostrando-se insatisfatório simples orçamento desacompanhado 
de nota fiscal e/ou recibos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7010859-29.2021.8.22.0002 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 03/12/2021 15:04:20
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: JACIENE FREITAS DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO - RO6559-S
Polo Passivo: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao analisar a decisão embargada, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
mencionados no art. 48 da lei nº 9.099/95.
É nítida que a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo decisório, o 
que não pode ser concebido por embargos de declaração.
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Portanto, observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no 
processo, de sorte que o acórdão não merece reparos.
Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes os 
fundamentos que embasaram a solução dada.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Os embargos possuem caráter integrativo e não substitutivo da decisão, não se prestando para o reexame da matéria de mérito e/ou 
prequestionamento quando inexistente contradição e/ou omissão, afinal, toda a extensão constitucional e infraconstitucional se encontra 
amplamente debatida na decisão.
O entendimento aqui delineado já foi decidido em sessão plenária por esta Turma Recursal, Autos 0000439-80.2014.8.22.0018, cuja 
ementa segue abaixo colacionada:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, voto para REJEITAR aos embargos de declaração.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
EMENTA
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Rediscussão de Matéria. Impossibilidade. 
Incabíveis os embargos quando ausentes os defeitos previstos no art. 48 da Lei n° 9.099/95 e utilizado referido instrumento apenas para 
rediscutir a matéria meritória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7005751-59.2021.8.22.0021 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 20:28:54
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
Polo Passivo: ALEXANDRE JULIANO OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) RECORRIDO: RENAN DE SOUZA BISPO - RO8702-A, RAFAEL SILVA COIMBRA - RO5311-A, GESSIKA NAYHARA 
TORRES COIMBRA - RO8501-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Trata-se de mais um caso em que a Concessionária requerida, em inspeção realizada em medidor de energia elétrica em imóvel do(a) 
consumidor(a), teria detectado irregularidades e, em conseguinte, um débito remanescente que não teria sido incluído nas faturas em 
seu devido momento.
A matéria não é nova nesta Turma Recursal, sendo julgado em todas as sessões, dezenas de processos de casos análogos. Até o 
momento, este julgador vinha seguindo o entendimento firmado quanto a validade da recuperação de consumo nos casos em que 
garantidos no processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, bem como, realizados os procedimentos elencados nos arts. 129 
e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Não obstante isso, sendo o Direito uma ciência dinâmica, foi detectada a necessidade de nova análise e estudo da matéria, o que levou 
a conclusão diversa da que vinha sendo adotada até então. Explico:
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Primeiramente cumpre ressaltar que o medidor de energia elétrica é de propriedade da requerida, não tendo o consumidor nenhuma 
ingerência na escolha de marca ou modelo quando de sua instalação, e nenhuma aferição para controle de qualidade é realizada. 
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto que a relação contratual 
que se estabeleceu entre os litigantes é inegavelmente de consumo, competindo à empresa concessionária de energia elétrica o ônus 
operacional e administrativo, bem como o conhecimento técnico necessário e as ações de fiscalização para garantir serviço satisfatório e 
regularidade dos medidores da energia fornecida.
A ré é uma concessionária de serviços públicos que tem como público toda a massa populacional, inclusive a menos favorecida, 
presumivelmente com maior grau de vulnerabilidade, sendo seu dever zelar pela transparência e clareza em suas operações. Ademais, o 
art. 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõem que as empresas concessionárias de serviço público têm 
o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, reparando os danos causados nos casos de descumprimento. 
Desta forma, não há como responsabilizar a parte autora, pela “fuga” de energia, pois tal fato decorre do risco da atividade da requerida, 
friso, que não pode ser repassado ao consumidor, sobretudo quando não há comprovação de desvio, fraude ou má-fé pelo consumidor.
Não há nos autos, qualquer indício que a parte autora tenha de alguma forma fraudado o medidor. Desta forma, quanto à recuperação de 
consumo, a ré não demonstrou a legitimidade da cobrança, não sendo razoável a conduta de pretender compelir ao consumidor a pagar 
tarifa calculada pela média sem nenhuma justificativa plausível.
Não há elementos no feito que comprovem irregularidades no período recuperado, de forma que a cobrança é ilegítima. Nesse sentido é 
o entendimento da Turma Recursal desta Capital:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECURSO. RECURSO INOMINADO. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA 
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE RECUPERAÇÃO DESDE QUE PRESENTES OUTROS ELEMENTOS ALÉM 
DA PERÍCIA UNILATERAL PARA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE EM MEDIÇÃO PRETÉRITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. 1. É possível que a concessionária de serviço público proceda a recuperação de consumo de energia elétrica 
em razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que haja outros elementos suficientes para demonstrar a 
irregularidade na medição, a exemplo do histórico de consumo, levantamento carga, variações infundadas de consumo, entre outros; 2. 
É ilegítima a recuperação de consumo quando ausente a comprovação de irregularidade de medição no período recuperado em razão da 
inexistência de outros elementos capazes de indicar a irregularidade na medição pretérita, ou quando baseada exclusivamente em perícia 
unilateral. (Recurso Inominado, Processo nº 1000852-67.2014.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, 
Relator(a) Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data de julgamento 16/03/2016) (grifei).
Além disso, como a medição é periódica, seria fácil a constatação de desvio ou qualquer outra falha no medidor pela empresa por ocasião 
da leitura do aparelho. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal que prevalece sobre a portaria editada pela agência 
reguladora – ANEEL, é ônus do fornecedor a medição do consumo de energia elétrica, bem como a manutenção do sistema de leitura, 
o que não foi feito.
Tratando-se de serviço de caráter essencial e contínuo, deveria a concessionária ter procedido o imediato reparo do fornecimento de 
energia elétrica, já no primeiro mês, uma vez que é fácil a constatação de que o medidor estava com irregularidades ou havia desvio de 
energia e não aguardar por tanto tempo para efetuar esta cobrança. Desta forma, não há como imputar ao consumidor a responsabilidade 
pela manutenção dos equipamentos que medem a energia elétrica.
A parte autora, em razão da conduta ilícita da ré, teve seu nome negativado indevidamente. 
A inscrição indevida no nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida não demostrada como legítima, gera direito a 
indenização por danos morais, dispensada a sua comprovação.
De acordo com o entendimento desta Turma Recursal, in verbis: 
RECURSO INOMINADO – DANO MORAL – CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – 
INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO INEXISTENTE – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO 
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO SENTENÇA.
1. A simples inclusão indevida do nome da parte nos cadastros de inadimplentes, por si só, gera o dever de indenizar pela parte que deu 
azo à restrição. A entidade que promove a inscrição indevida de suposto devedor no SERASA e/ou outros bancos de dados, responde 
pela reparação do dano extrapatrimonial causado em razão da inscrição;
2. O valor fixado deve respeitar o princípio da razoabilidade, isto é, compensar os transtornos causados e também servir de desestímulo 
ao causador do dano para que não incida na mesma prática.
(Autos n. 1003223-44.2013.8.22.0601; Rela. Juíza Euma Mendonça Tourinho; Julgado em 12 de novembro de 2014).
Assim, não restam dúvidas de que o ocorrido ultrapassou os meros dissabores cotidianos, causando às requerentes indignação, 
inquietação e angústia. Trata-se, portanto, de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 
evidenciados pelas circunstâncias do fato. Desta forma, o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende ao caráter pedagógico e 
repressivo do qual se reveste, devendo ser mantido.
Ante o exposto, e com base no precedente acima, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela concessionária, 
mantendo-se inalterada a sentença.
Condeno a empresa recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 
condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.
É como voto.
EMENTA
CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. MEDIDOR DE RESPONSABILIDADE DA 
CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 
OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
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1 – Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço público essencial estará evidenciado o abalo moral ao consumidor, que 
merece ser indenizado.
2 – O quantum indenizatório deve ser justo e razoável ao abalo sofrido pelo consumidor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7012013-85.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 15/07/2022 16:42:35
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: MARIA GERALDA SANTANA ANDRADE RODRIGUES
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Polo Passivo: BANCO BMG SA
Advogado do(a) RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado.
Inicialmente destaco que embora já tenha me manifestado em oportunidades anteriores entendendo pela abusividade do contrato de 
empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável, após uma reflexão mais detida e aprofundada do 
tema, ouso modificar meu entendimento, o que se verifica plenamente possível, por ser tratar o direito de uma ciência dinâmica e, por 
isso, encontrar-se em constante transformação.
Concluí, pois, a suposta abusividade dessa espécie de contrato, não pode ser considerada de forma absoluta, havendo necessidade de 
análise de circunstâncias individuais, como o grau de conhecimento da parte autora, as informações prestadas pela instituição financeira, 
os destaque no contrato evidenciando sua modalidade, além de outros elementos que confirmem ou não ter sido o consumidor induzido 
a erro na contratação do cartão de crédito consignado.
Após analisar diversas pretensões, contra as mais variadas instituições financeiras, consigo estabelecer premissas comuns a todas elas.
A modalidade de contrato, nos casos deste jaez, é por adesão, método permitido por lei e que, por força do princípio da transparência, 
deve ser claro, objetivo.
Aqui é necessário aclarar que a modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa 
assentada na Lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1º do artigo 1º daquele diploma. O Estado permitiu, 
portanto, a modalidade contratada, não havendo, portanto, ardil presumível e passível de dedução lógica e de forma absoluta, meramente, 
em razão do consumidor contar com a benesse da hipossuficiência que é, por óbvio, relativa.
Quando se questiona a metodologia de forma absoluta, tratando-a como NULA, e não meramente anulável sob certas condições, despreza-
se, além da própria regulamentação do Estado, a capacidade dos indivíduos, suas experiências comerciais em geral e torna presunções 
relativas em absolutas. Não se pode partir da premissa de que todos os consumidores são inexperientes, incautos e desprotegidos.
No caso em exame, enquanto a parte autora trouxe sua pretensão e diz ter buscado modalidade de empréstimo, sendo surpreendida 
por metodologia diversa, a instituição financeira fez prova de que o contrato têm em seu cabeçalho, expressamente, a modalidade de 
contratação por meio de cartão de crédito. O contrato tem a assinatura da parte, menção a juros.
Contratos como o do caso em análise, repise-se, são anuláveis por vício no consentimento, ausência de clareza/transparência, abusividade 
ou onerosidade excessiva e por outros vícios que devem ser demonstrados de forma inequívoca. É dizer, não podem ser considerados 
nulos de forma absoluta.
As provas aqui, em geral, são documentais e o consumidor, embora hipossuficiente em relação a instituição financeira, por força da boa-fé 
objetiva, deve trazer elementos claros que demonstrem a causa da anulabilidade, somente sendo passível a inversão do ônus da prova 
naqueles casos em que não detém meios de acostar os documentos por circunstâncias justificáveis, e que devem estar ancoradas na 
inicial.
Trazer a causa da anulabilidade de forma objetiva é o que baliza, também, o exercício da defesa, sem o qual demoniza-se o contraditório, 
lhe relegando um papel de impossibilidade e de mera formalidade teórica.
No Brasil houve a adoção do pacta sunt servanda, ou seja, a não ser em hipóteses específicas, os contratos devem ser cumpridos, de 
forma que, portanto, o exame de anulabilidade deve corresponder a uma circunstância específica que justifique a quebra e eventual 
descumprimento de contrato, vedando-se o enriquecimento sem causa.
Desta forma, havendo contrato assinado entre as partes, observadas as formalidades necessárias, a clareza de que se trata de um 
instrumento representativo de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, respeitando-se os limites legais da consignação e 
juros admitidos pelo BACEN, não havendo provas de vícios capazes de invalidá-lo, deverá ser considerado válido.
No caso em testilha, como na maioria deles, cinge-se o recurso na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito na modalidade 
de RMC - Reserva de Margem Consignável, firmado entre as partes, e, consequentemente, se for o caso, a restituição em dobro dos 
valores descontados, bem como da indenização por danos morais acerca da efetivação dos referidos descontos.
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A parte autora aduz que realizou empréstimo com a instituição bancária, contudo desconhecia a modalidade de cartão de crédito pela 
Reserva de Margem Consignada – RMC.
O banco requerido, por sua vez, argumentou acerca da regularidade de sua conduta, juntando cópia do contrato entabulado bem como 
outros documentos que evidenciam o negócio entabulado entre as partes. 
Da análise dos autos, tem se que a despeito das alegações da parte autora de que foi induzida a erro, as provas demonstram o contrário. 
No contrato está bem destacado a modalidade contratada não havendo que se falar em ausência de informação adequada.
Embora haja a negativa veemente da parte autora acerca da ciência da modalidade contratada, nos autos não restou demonstrado 
minimamente o vício de consentimento na celebração do referido contrato com as cláusulas que autorizam a reserva de margem 
consignável referente ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. 
Assim, inexistindo vício na contratação entre as partes deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda. Dessa maneira, ante a 
ausência de ilícito civil cometido pelo requerido o pleito da parte autora deve ser negado.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça de Rondônia:.
Apelação cível. Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. RMC. Contratação. 
Legalidade. Desconto mensal. Valor mínimo. Folha de pagamento. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. Recurso provido. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7003965-22.2021.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, 
2ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/12/2021).
Apelação cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. Contratação comprovada. Dano 
moral. Não configuração. Repetição do indébito. Indevido. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com 
termos claros e inequívocos quanto ao seu objeto, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito, mormente 
se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados (TJ-RO – AC: 7002361-60.2020.822.0007, Rel. Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2021).
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Descontos em benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura da contratante. Ausência de vício. Recurso provido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com 
margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda (TJ-RO – AC: 7010666-33.2020.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, 
data de julgamento: 9/12/2021).
Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea e que o ônus da prova sobre a leitura do contrato recai sobre 
a parte autora, seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
Pelos mesmos argumentos não merecem subsistir a pretensão de conversão em contrato de empréstimo consignado e de indenização 
por danos morais. 
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença inalterada.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
É como voto.
EMENTA
Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Vício de consentimento. Não comprovação. 
- A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na Lei 10.820/2003, 
tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do §1° do Artigo 1° daquele diploma.
- Restando demonstrada a contratação do cartão de crédito com margem consignada, e não logrando o autor demonstrar a existência de 
vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO A 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7018794-26.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/10/2021 12:51:20
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: SAULO DE TARSO PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) AUTOR: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
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Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao analisar a decisão embargada, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
mencionados no art. 48 da lei nº 9.099/95.
É nítida que a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo decisório, o 
que não pode ser concebido por embargos de declaração.
Portanto, observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no 
processo, de sorte que o acórdão não merece reparos.
Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes os 
fundamentos que embasaram a solução dada.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Os embargos possuem caráter integrativo e não substitutivo da decisão, não se prestando para o reexame da matéria de mérito e/ou 
prequestionamento quando inexistente contradição e/ou omissão, afinal, toda a extensão constitucional e infraconstitucional se encontra 
amplamente debatida na decisão.
O entendimento aqui delineado já foi decidido em sessão plenária por esta Turma Recursal, Autos 0000439-80.2014.8.22.0018, cuja 
ementa segue abaixo colacionada:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, voto para REJEITAR aos embargos de declaração.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
EMENTA
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Rediscussão de Matéria. Impossibilidade. 
Incabíveis os embargos quando ausentes os defeitos previstos no art. 48 da Lei n° 9.099/95 e utilizado referido instrumento apenas para 
rediscutir a matéria meritória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7022191-93.2021.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 14/10/2021 13:31:12
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: CLIBES PASSOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO STEGMANN - RO6063-A
Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) AUTOR: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao analisar a decisão embargada, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
mencionados no art. 48 da lei nº 9.099/95.
É nítida que a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo decisório, o 
que não pode ser concebido por embargos de declaração.
Portanto, observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no 
processo, de sorte que o acórdão não merece reparos.
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Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes os 
fundamentos que embasaram a solução dada.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Os embargos possuem caráter integrativo e não substitutivo da decisão, não se prestando para o reexame da matéria de mérito e/ou 
prequestionamento quando inexistente contradição e/ou omissão, afinal, toda a extensão constitucional e infraconstitucional se encontra 
amplamente debatida na decisão.
O entendimento aqui delineado já foi decidido em sessão plenária por esta Turma Recursal, Autos 0000439-80.2014.8.22.0018, cuja 
ementa segue abaixo colacionada:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, voto para REJEITAR aos embargos de declaração.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
EMENTA
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Rediscussão de Matéria. Impossibilidade. 
Incabíveis os embargos quando ausentes os defeitos previstos no art. 48 da Lei n° 9.099/95 e utilizado referido instrumento apenas para 
rediscutir a matéria meritória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR

Turma Recursal / Turma Recursal - Gabinete 02
Processo: 7003153-71.2021.8.22.0009 - RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Data distribuição: 26/10/2021 12:53:40
Data julgamento: 23/08/2022
Polo Ativo: LADY ROZENDA PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: THALES CEDRIK CATAFESTA - RO8136-A
Polo Passivo: BANCO CETELEM S.A.
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A
RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos da Lei n° 9.099/95.
VOTO
Conheço do recurso interposto eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao analisar a decisão embargada, sobretudo nos pontos mencionados pela embargante, verifico não ter havido qualquer dos vícios 
elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/95.
A insurgência da parte embargante refere-se ao entendimento aplicado ao caso que trata de empréstimo na modalidade de cartão de 
crédito consignado. Alega que outros processos similares foram apreciados de forma diversa, declarando-se rescindido o contrato sem 
ônus para a parte autora, bem como sendo arbitrado dano moral em valor superior.
Importante destacar que, conforme consta da própria decisão impugnada, a matéria foi apreciada em conformidade com precedentes 
desta Turma Recursal.
Nesse sentido, colaciona julgados prolatados pelas demais relatorias:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESERVA DE MARGEM 
CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE. CONVERSÃO 
EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVIDO. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS 
CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A indenização à titulo de dano 
moral é devida quando houver a realização de empréstimo efetuado pelo autor e posteriormente constatado descontos indevidos em 
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seu benefício com a utilização de cartão de crédito não desejado. O quantum indenizatório deve obedecer a proporcionalidade e a 
razoabilidade ao caso concreto apresentado. (Processo n° 7007766-58.2021.8.22.0002 – Data do julgamento: 13/12/2021 – Relator: Juiz 
de Direito GLODNER LUIZ PAULETTO substituído por AUDARZEAN SANTANA DA SILVA).
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. DÍVIDA 
INFINITA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE JUROS. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. 
(Processo n° 7001517-40.2021.8.22.0019 – Data do julgamento: 13/12/2021 – Relator: Juiz de Direito ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA 
substituído por LUIS ANTONIO SANADA ROCHA).
No tocante ao dano moral, a decisão também é clara no sentindo de manter o valor arbitrado na origem.
Assim, é nítida que a irresignação manifestada por intermédio do recurso em comento visa unicamente a reapreciação do conteúdo 
decisório, o que não pode ser concebido por embargos de declaração.
Portanto, observa-se que houve a análise detida dos pontos necessários para convencimento do Juízo acerca dos fatos narrados no 
processo, de sorte que o acórdão não merece reparos.
Quanto à inexistência dos vícios previstos no art. 48 da lei 9.099/95, importante transcrever o seguinte aresto desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. Inexistindo na decisão 
embargada quaisquer dos defeitos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/95, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos 
de Declaração em Recurso Inominado nº 0022254-24.2013.8.22.0001. Julgado em: 24/08/2016. Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho.
Oportuno relevar que é desnecessário o julgador pronunciar-se sobre todos os pontos do recurso, desde que claros e suficientes os 
fundamentos que embasaram a solução dada.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(…) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no 
processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da 
parte, exatamente como se deu na hipótese em análise (…)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(…) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (…)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Os embargos possuem caráter integrativo e não substitutivo da decisão, não se prestando para o reexame da matéria de mérito e/ou 
prequestionamento quando inexistente omissão, afinal, toda a extensão constitucional e infraconstitucional se encontra amplamente 
debatida na decisão.
O entendimento aqui delineado já foi decidido em sessão plenária por esta Turma Recursal, Autos 0000439-80.2014.8.22.0018, cuja 
ementa segue abaixo colacionada:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, resta patente o intuito infringente da irresignação, que 
objetiva não corrigir erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
inadequada, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, voto para REJEITAR os embargos de declaração.
Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem.
EMENTA
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
– Não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, EMBARGOS DE DECLARACAO CONHECIDOS 
E REJEITADOS A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Porto Velho, 17 de Agosto de 2022 
Desembargador JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS substituído por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
RELATOR
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento impetrado pelo Estado de Rondônia em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da 
Fazenda Pública da Comarca de São Francisco do Guaporé que antecipou os efeitos da tutela no sentido de determinar avaliação com 
neuropsicólogo para relatório de grau de dificuldade de aprendizagem utilizando método de medida de QI, em favor da parte agravada, 
menor impúbere. 
Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito a sua cassação. 
É o relatório. 
DECISÃO 
Compulsando os autos de origem, verifico que a agravada, atualmente com nove anos de idade, foi diagnosticada com dislexia.
De acordo com os documentos acostados no ID 799791396, apesar de a agravada ter acompanhamento com equipe da Secretaria 
Educação do Município de São Francisco do Guaporé e dos profissionais do Sistema Único de Saúde, ainda não apresentou evolução 
significativa no seu quadro clínico, não tendo sucesso nem no seu processo de alfabetização. 
Por sua vez, apesar de devidamente oficiado pela Defensoria Pública (ID 79979142), o Estado de Rondônia não apresentou esclarecimentos 
acerca do fornecimento da avaliação em objeto. 
Isso posto, caso a agravada aguarde tal avaliação no julgamento do mérito dos autos de origem, é incontroverso o prejuízo ao seu 
desenvolvimento escolar. 
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Por tais razões, nego o efeito suspensivo pretendido. 
Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresentar manifestação no prazo legal. 
Por tratar de interesse de menor, intime-se o Ministério Público. 
Após, conclusos para deliberação. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Turma Recursal - Gabinete 01 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-490, Porto Velho, Esquina
Número do processo: 0800085-61.2022.8.22.9000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: CELIA M. FERREIRA - ME
ADVOGADOS DO LITISCONSORTE: ALAN ROGERIO FERREIRA RICA, OAB nº RO1745A, EDUARDO AUGUSTO FEITOSA 
CECCATTO, OAB nº RO5100A
Polo Ativo: J. 2. J. E. C. P. V.
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Célia M. Ferreira Eirelli em face de ato praticado pelo MM Juiz do 2º Juizado Especial 
Cível da Comarca da Capital. 
Alega que em ausência de comunicação válida, foi impedido de exercer o seu contraditório e ampla defesa nos autos nº 70554797-
48.2019.8.22.0001. 
Assim, foi considerado revel, tendo ciência da demanda somente na fase de cumprimento de sentença. Isso posto, requer a suspensão 
dos de origem e no mérito, a nulidade da sentença, tornando sem efeito os atos supostamente viciados além da possibilidade de oferecer 
a devida contestação. 
É o relatório. 
DECISÃO 
Tendo em vista que o cerne da questão diz respeito de possível falha da comunicação dos atos processuais nos autos de origem, concluo 
que o debate deve ser promovido em sede de Recurso Inominado após decisão terminativa do cumprimento de sentença, ou seja, não é 
inadmissível o uso do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal. 
Em casos análogos, este foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO 
CONHECIDO. I - O Mandado de Segurança é cabível para salvaguardar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 
habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou houver justo receio de 
sofrê-la por parte de autoridade (art. 1º da Lei 12.016/2009); II - In casu, inconformado com a decisão proferida pela juíza a quo (ev. 75, 
p. 88 ? autos 5056509.96), e visando a reforma do decisum que determinou a continuidade do cumprimento de sentença (5056509.96), 
ante a ausência de elementos suficientes para seu arquivamento, o Impetrante protocolou o presente mandamus; III - A utilização do 
mandado de segurança para derrubar decisão contra a qual cabia recurso próprio e adequado, esbarra na disposição do art. 5º, inciso II, 
da Lei 12.016/20091 e Súmula nº 267 do STF1; IV - Portanto, a ação mandamental possui natureza residual, não podendo ser utilizada 
como substituto recursal, tampouco transformado em ?recurso? propriamente dito; V - Cumpre destacar que a decisão impugnada pode 
e deve ser discutida por meio de Recurso Inominado, que é o recurso adequado para a sua eventual revisão, vez que é o meio adequado 
a ser manejado contra a decisão que julga de forma total ou parcial os embargos a execução, cuidando-se de decisão que, embora 
não termine formalmente o processo, encerra fase do procedimento; VI - Assim o é, porque possui matiz de definitividade, ou seja, 
considera-se sentença, o ato judicial que decide: I) embargos à execução; II) impugnação ao cumprimento de sentença; III) exceção de 
pré-executividade. Essas decisões, que acolhem ou rejeitam tais incidentes, desafiam, portanto, o Recurso Inominado2, conforme art. 41, 
da Lei 9.099/95, e Enunciado 143 do FONAJE3; VII - Mandado de segurança não conhecido; VIII - Transitado em julgado, arquivem-se 
os autos. (TJ-GO 52396121220208099001, Relator: FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/10/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO TERMINATIVA DE MÉRITO E QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO, POIS, PÔS FIM AO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM HIPÓTESES RESTRITAS. NÃO CABIMENTO 
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL MORMENTE SE ORIGINARIAMENTE CABÍVEL O RECURSO 
INOMINADO QUE DEIXOU DE SER INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO TERMINATIVA DE MÉRITO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000102-98.2022.8.16.9000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE 
DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 11.04.2022) (TJ-PR - MS: 
00001029820228169000 Curitiba 0000102-98.2022.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 
11/04/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2022)
Por tais considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança interposto, nos termos do art. 330, IV do CPC e em 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, conforme disposto no art. 485, I do CPC.
Tendo em vista da ausência de comprovação da sua hipossuficiência financeira e da indispensável prova pré constituída na presente 
demanda, indefiro o pedido de justiça gratuita e condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais.
Após o trânsito o julgado, arquivem-se os autos. 



522DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

1º JUIZADO EsPECIAL CRIMINAL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Autos n. 7044986-59.2022.8.22.0001
Termo Circunstanciado Crimes contra a Flora
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
AUTOR DO FATO: WENDEL RICARDO DA COSTA
ADVOGADOS DO AUTOR DO FATO: SINDINARA CRISTINA GILIOLI, OAB nº RO7721, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos, etc.
Diante do ofício do IBAMA nº 468/2022/SUPES-RO de ID 79916757, de recusa da madeira doada, e manifestação ministerial (ID 80670905) 
revogo a doação das madeiras proferida em audiência preliminar, procedo nova doação da madeira apreendida à ASSOCIAÇÃO 
EDUCACIONAL LAURA VICUÑA, inscrita no CNPJ nº 05.898.754/0001-24, com endereço na Rua Irmã Capeli, nº 41, Centro, Porto 
Velho, CEP nº 76801-094, telefone nº 69 3026.4852, e-mail: vieiraodete@hotmail.com, tesouraria.ima@hotmail.com.
Cumpre registrar que a madeira encontra-se depositada no pátio da Polícia Rodoviária Federal desde sua apreensão, devendo a instituição 
beneficiária, por meio de seu representante legal, comparecer à SEDAM ou ao IBAMA para emissão do DOF Especial para transporte da 
madeira recebida em doação por esse 

PODER JUDICIÁRIO. 
Intime-se. Cumpra-se
SERVE DE OFÍCIO/MANDADO/TERMO DE LIBERAÇÃO.
Porto Velho quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Roberto Gil de Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Autos n. 7028970-98.2020.8.22.0001
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo Crimes contra a Flora
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: P. M. D. E. D. R. -. B. D. P. A. -. B.
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: POLÍCIA MILITAR - PORTO VELHO - BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL - BPA
DENUNCIADOS: ALEXANDRE EGG DA COSTA, RUA PRINCIPAL (LINHA 45) S/N, VILA NOVA SAMUEL ZONA RURAL - 76860-000 
- CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, PAULO SILVA DE GOIS, RUA PRICIPAL(LINHA 45) VILA NOVA SAMUEL s/n ZONA RURAL - 
76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma da lei.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação penal pública proposta contra ALEXANDRE EGG DA COSTA e PAULO SILVA DE GOIS imputando-lhes a prática 
do crime florestal capitulado no art. 46, parágrafo único, , c/c com art. 15, inciso II, alínea “a” da Lei n.º 9.605/98, mais precisamente 
transportar madeiras sem licença outorgada pela autoridade competente.
Após detida análise dos autos, concluo que os argumentos do Ministério Público sobrepujaram os da defesa, pelo que deve ser julgado 
procedente o pedido constante na denúncia de ID 48971087, como melhor se exporá abaixo.
Em que pese não haver nos autos o laudo de exame pericial, o qual é imprescindível para comprovar a materialidade, entendo que, 
neste caso, em que os acusados não possuíam qualquer licença para transporte da madeira e que não há qualquer divergência quanto 
a espécie e quantidade transportada, o Boletim de Ocorrência de ID 44503963 p. 5/7, Auto de Infração nº 000676 e 000677, Relatório 
Circunstanciado, Levantamento de Produto Florestal nº 001691, Termo de Apreensão e depósito p. 18, são bastante para solapar qualquer 
dúvida acerca da materialidade do delito, pois demonstrado que eram transportadas aproximadamente 8,8076 m³ de madeira in natura
A autoria delitiva, de seu turno, foi igualmente comprovada, pois Alexandre Egg e Paulo Silva foram presos em flagrante transportando 
as madeiras e não possuíam documento ou licença para transportá-las.
As testemunhas CB PM Marcos Aurélio Amutaria Barbosa e CB PM William Thiago Braz da Cunha (ID 67450404), policiais militares que 
trabalharam na abordagem, confirmam os fatos narrados na denúncia, no sentido de que os réus foram abordados no momento em que 
transportava um caminhão Mercedez Benz cor branca sem placa, carregado de madeira, seguido um Trator Valmet amarelo CTB, os 
quais eram conduzidos, respectivamente, por Alexandre Egg da Costa e Paulo Silva de Gois, realizando transporte da carga vegetal, e 
ao serem questionados acerca da documentação para transporte, afirmaram não possuírem.
Embora devidamente citado, o réu Paulo Silva de Gois compareceu aos atos do processo, teve sua revelia decretada em audiência de 
instrução e julgamento de ID 67450404. Enquanto o denunciado Alexandre Egg da Costa, em interrogatório nos autos, confessa que na 
ocasião estava carregando o caminhão com a madeira extraída e Paulo o ajudava no carregamento.
Diante das provas amealhada nos autos, constata-se que, de fato, o Poder Público não teve ciência das madeiras que estavam sendo 
extraídas e transportadas, uma vez que a carga de madeira encontrada, por ocasião do transporte, não estava acobertada por licença 
válida outorgada por autoridade ambiental.
Não prospera a tese da defesa de que não há laudo pericial para comprovar a essência e volumetria da madeira, pois como já vimos, 
além das testemunhas há as provas documentais de que o denunciado é o responsável pelo transporte irregular da madeira descrita na 
denúncia, pois não possuía qualquer documento/licença para praticar tal ato. 
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Assim, pelas razões expendidas, presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, a materialidade e autoria delitiva e os 
elementos da culpabilidade (já que os acusados são imputáveis, tinham potencial conhecimento do ilícito e aos mesmos eram exigível a 
prática de conduta diversa), exsurge inexorável o decreto condenatório.
DISPOSITIVO
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para CONDENAR ALEXANDRE EGG DA COSTA 
e PAULO SILVA DE GOIS já qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, passando 
à dosimetria da pena, nos termos do art. 59, do CP e art. 6º da Lei 9.605/98.
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA
ALEXANDRE EGG DA COSTA
Passo à análise das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP, verifico inconteste a culpabilidade do réu, pois conhecedor 
do caráter ilícito de sua conduta, a qual de alta reprovabilidade, pois praticada contra o meio ambiente, causando um desequilíbrio 
ecológico em um dos biomas mais importantes do mundo, que é a floresta amazônica, afetando toda a coletividade. É reincidente, 
pois possui condenações anteriores por outros crimes, bem como envolvimento anterior em crimes ambientais, conforme certidão de 
antecedentes criminais unificada de ID 80920165. Sua conduta social e personalidade não restaram aclarados. Os motivos, circunstâncias 
e consequências são inerentes ao tipo penal.
Ponderando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção, um mês acima do mínimo, ante os maus 
antecedentes.
Na segunda fase reconheço as circunstâncias agravantes da reincidência, bem como a prevista no art. 15, II, “a” da Lei 9.605/98 e 
compenso com a atenuante da confissão.
Não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Assim, fica o acusado ALEXANDRE EGG DA COSTA condenado, definitivamente, à pena de 07 (sete) meses de detenção.
O regime de cumprimento da pena será, inicialmente, o aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c” e § 3º, do Código Penal.
Em que pese a reincidência, entendo, neste caso, que a substituição da pena é recomendável. Assim, em conformidade com o art. 44 
do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei de Crimes Ambientais substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de 
prestação pecuniária (art. 45, § 1º do Código Penal e 8º, IV, da Lei 9.605/98), e, em razão das condições socioeconômicas do réu, aplico 
o valor de dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), podendo ser parcelado a critério do juízo da execução, 
em audiência admonitória, como determina o art. 55 do CP.
O descumprimento das condições relativas à pena restritiva de direito importará na regressão de regime.
Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (sursis) em razão dessa substituição, nos termos do art. 77, III, do CP.
PAULO SILVA DE GOIS
Atento às circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do CP, verifico inconteste a culpabilidade do réu, pois conhecedor do caráter 
ilícito de sua conduta, a qual de alta reprovabilidade, pois praticada contra o meio ambiente. É ele reincidente, possui uma condenação 
transitada em julgado por fatos anteriores a este, conforme demonstra a certidão de antecedentes criminais anexada aos autos, a 
qual será analisada na segunda fase a título de reincidência. Sua conduta social e personalidade não restaram aclarados. Os motivos, 
circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. 
Ponderando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase reconheço as circunstâncias agravantes da reincidência, bem como as previstas no art. 15, II, “a” da Lei 9.605/98 e 
aumento em 1 (um) mês . 
Assim, fica o acusado PAULO SILVA DE GOIS condenado, definitivamente, à pena de 07 (sete) meses de detenção.
O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra “c”, do Diploma Penal.
Com base no artigo 44 CP, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária (art. 
45, § 1º do Código Penal e 8º, IV, da Lei 9.605/98), e, em razão das condições socioeconômicas do réu, aplico o valor de dois salários 
mínimos, ou seja, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), podendo ser parcelado a critério do juízo da execução, em audiência admonitória, 
como determina o art. 55 do CP.
O descumprimento das condições relativas à pena restritiva de direito importará na regressão de regime. 
Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (sursis) em razão dessa substituição, nos termos do art. 77, III, do CP.
Em relação aos veículos apreendidos procedo a restituição do caminhão, marca Merdedes Benz, modelo 1111, cor branca, sem placas ao 
acusado Alexandre Egg da Costa, bem como o trator Valmet, cor amarela, modelo CBT, ao acusado Paulo Silva de Gois, que encontram-
se como depositário fiel, desobrigando-os de tal encargo.
Em relação à madeira apreendida, objeto de crime, nos termos do artigo 25, § 2º da Lei 9.605/98, decreto a perda e deixo de dar 
destinação, tendo em vista o lapso temporal e tratar-se de produto perecível.
Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução à VEPEMA, oficie-se ao TRE/RO, INI/DF, IIE/RO e demais órgãos.
P.R.I.C. 
Serve de comunicação/carta/mandado/ofício.
Porto Velho quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Roberto Gil de Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
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Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Autos n. 7049462-14.2020.8.22.0001
Termo Circunstanciado Crimes contra a Flora
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
TRANSAÇÃO PENAL: GERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO TRANSAÇÃO PENAL: JHONATAN KLACZIK, OAB nº RO9338
Vistos, etc.
Diante da recusa do Superintendente do IBAMA informando que não tem interesse na doação das madeiras ao Órgão, revogo a doação 
anterior ao IBMA (ID 78092306) e defiro o pedido da defesa, procedendo a doação da madeira apreendida nestes autos à Administração 
do Distrito de Vista Alegre do Abunã, devendo o suposto infrator, por meio de seu patrono, para no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 
entrega da madeira na instituição destinada, sob pena de revogação do benefício da transação penal.
Oficie-se ao IBAMA desta decisão. SERVE DE OFÍCIO.
SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Roberto Gil de Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Autos n. 7060549-93.2022.8.22.0001
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular
QUERELANTE: EUZILENE GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO DO QUERELANTE: ANTONIO DE MOURA SOUSA, OAB nº RO12009
QUERELADO: RAIMUNDO MARCELINO LIMA
QUERELADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc.
Trata de queixa-crime apresentada por Euzilene Gonçalves de Souza em desfavor de Raimundo Marcelino Lima, por suposto crime de 
difamação.
Verifico que na peça inicial não constam a procuração específica, prevista no art. 44 do CPP, e o comprovante do pagamento das custas 
processuais ou da hipossuficiência.
O artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal estabelece que “O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita, aos que 
comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, tenho que não restou comprovado pela querelante que o pagamento das custas processuais prejudicará a sua subsistência e de 
sua família, uma vez que a simples declaração feita pelo interessado não é suficiente à concessão do benefício da gratuidade judiciária, 
sendo necessária a comprovação de hipossuficiência econômica alegada.
Posto isso, deverá a querelante emendar a inicial, juntando o comprovante da condição de hipossuficiência, tais como, cópia da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contracheque ou outro documento hábil, ou apresentar o comprovante do recolhimento das 
custas processuais, conforme determina o art. 28 da Lei 3.896/2016, bem como adequar o instrumento de procuração, nos moldes do art. 
44 do CPP, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se por meio de seu advogado.
Porto Velhoquinta-feira, 1 de setembro de 2022
Roberto Gil de Oliveira
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Autos nº : 7013249-38.2022.8.22.0001
Autor: JULIANA DE MATOS CAMURCA
Advogados do autor (querelante): KELVE MENDONCA LIMA - OAB RO9609 e SUELI CRISTINA FRANCO DOS SANTOS - OAB AC4696
Infrator(a): SARANA DA SILVA CANTANHEDE
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA - DJE
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte querelante intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), para 
apresentação das alegações finais, por memoriais.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
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Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Autos nº : 7013249-38.2022.8.22.0001
Autor: JULIANA DE MATOS CAMURCA
Infrator(a): SARANA DA SILVA CANTANHEDE
Intimação DAS PARTES - APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - DJE
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte querelante intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), para 
apresentação das alegações finais, por memoriais.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Autos n. 7061802-19.2022.8.22.0001
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: CARLOS VINICIUS MARIANO MAGNO
ADVOGADOS DO AUTOR: LETICIA GOBBI LIMA, OAB nº MG214735, GEOVANI COELHO DE OLIVEIRA, OAB nº SC53640, GABRIEL 
REMIGIO LEAO RIBEIRO, OAB nº MG172559
DENUNCIADO: ANDRE LUIZ BORGES FERNANDES
DENUNCIADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc. 
Trata-se de queixa-crime apresentada por Carlos Vinicius Mariano Magno em desfavor de André Luiz Borges Fernandes.
Não obstante, verifico que não consta na inicial a data em que o querelante tomou conhecimento dos fatos, não juntou aos autos o 
comprovante do pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 26, III, da Lei 3.896/2016, bem como, a procuração ad 
judicia et extra não está adequada.
Isto posto, intime-se o querelante, por meio de seu patrono, a emendar a inicial no sentido de informar a data de ciência dos fatos, pagar 
as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias e adequar o instrumento de procuração, nos moldes do art. 44 do CPP, dentro do prazo 
estipulado no art. 103 do CP, sob pena de rejeição da queixa-crime. 
Intime-se. Cumpra-se
Porto Velho terça-feira, 30 de agosto de 2022
Roberto Gil de Oliveira
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Autos nº : 7072380-75.2021.8.22.0001
Autor: CLAUDEMIR DELTRAMI DE ANDRADE
Infrator(a): LUCAS DA SILVA GOMES
VISTA DOS AUTOS
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal, nesta data faço vista dos autos à 
Defensoria Pública para apresentação das alegações finais.
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal (RO), 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Autos n. 7061802-19.2022.8.22.0001
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: CARLOS VINICIUS MARIANO MAGNO
ADVOGADOS DO AUTOR: LETICIA GOBBI LIMA, OAB nº MG214735, GEOVANI COELHO DE OLIVEIRA, OAB nº SC53640, GABRIEL 
REMIGIO LEAO RIBEIRO, OAB nº MG172559
DENUNCIADO: ANDRE LUIZ BORGES FERNANDES
DENUNCIADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc. 
Trata-se de queixa-crime apresentada por Carlos Vinicius Mariano Magno em desfavor de André Luiz Borges Fernandes.
Não obstante, verifico que não consta na inicial a data em que o querelante tomou conhecimento dos fatos, não juntou aos autos o 
comprovante do pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 26, III, da Lei 3.896/2016, bem como, a procuração ad 
judicia et extra não está adequada.
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Isto posto, intime-se o querelante, por meio de seu patrono, a emendar a inicial no sentido de informar a data de ciência dos fatos, pagar 
as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias e adequar o instrumento de procuração, nos moldes do art. 44 do CPP, dentro do prazo 
estipulado no art. 103 do CP, sob pena de rejeição da queixa-crime. 
Intime-se. Cumpra-se
Porto Velho terça-feira, 30 de agosto de 2022
Roberto Gil de Oliveira
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Autos nº : 7032460-60.2022.8.22.0001
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Infrator(a): EDILSON FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR DO FATO: EZIO PIRES DOS SANTOS - RO5870, ARLEN MATOS MEIRELES - RO7903
Intimação DAS PARTES - PARA ALEGAÇÕES FINAIS
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), para apresentarem 
suas alegações finais, por memorial, nos termos do art.403, §3º, do CPP.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Autos n. 7063250-27.2022.8.22.0001
Termo CircunstanciadoPosse de Drogas para Consumo Pessoal
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
AUTOR DO FATO: ADRIEL RODRIGUES MELO
ADVOGADO DO AUTOR DO FATO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos, etc.
Acolho a manifestação ministerial ID 81082475, pelos seus próprios fundamentos e, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo 
Penal, JULGO EXTINTO O FEITO, devendo-se proceder as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Cumpra-se. Arquive-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Roberto Gil de Oliveira
Juiz(a) de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1º Juizado Especial Criminal
Processo: 7061475-11.2021.8.22.0001
Classe: CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR (288)
QUERELANTE: THIAGO DE SOUZA GOMES FERREIRA e outros (2)
Advogados do(a) QUERELANTE: SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR - RO4407, THIAGO DE SOUZA GOMES FERREIRA 
- RO4412
Advogados do(a) QUERELANTE: SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR - RO4407, THIAGO DE SOUZA GOMES FERREIRA 
- RO4412
Advogados do(a) QUERELANTE: SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR - RO4407, THIAGO DE SOUZA GOMES FERREIRA 
- RO4412
QUERELADO: ERIKA ROBERTA FARIAS SOBREIRA
Advogado(s) do reclamado: JULIO CLEY MONTEIRO RESENDE, TELSON MONTEIRO DE SOUZA, PEDRO WANDERLEY DOS 
SANTOS
Advogados do(a) QUERELADO: PEDRO WANDERLEY DOS SANTOS - RO1461, TELSON MONTEIRO DE SOUZA - RO1051, JULIO 
CLEY MONTEIRO RESENDE - RO1349
INTIMAÇÃO
Fica a querelada ERIKA ROBERTA FARIAS SOBREIRA intimada por meio de seus patronos constituídos à no prazo de 10 dias corridos, 
querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de ID 81306093.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
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VARA DA AUDITORIA MILITAR

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7041751-84.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: SHUNPRIME AGENCIAMENTO DE CARGAS MARITIMAS E AEREA INTERNACIONAL EIRELI - ADVOGADO DO 
DEPRECANTE: RONALDO LUIZ GOMES SCALEA, OAB nº SP217192
DEPRECADO: CAIO DEBOSSAN - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7026198-36.2018.8.22.0001
DEPRECANTE: CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ADVOGADO DO DEPRECANTE: JOSE 
FERNANDO ROGE, OAB nº RO5427
DEPRECADOS: ROSELITO RUBLESKI NASS, THAIS TORISCO ROY - DEPRECADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n. 249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7004614-68.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: MUNICÍPIO DE JARU - RO - ADVOGADO DO DEPRECANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
REU: FRANCISCO VALDO TEOTONIO - REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7039103-34.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: LUCAS HENRIQUES DE ALMEIDA - ADVOGADO DO DEPRECANTE: GILVAN RAMOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO13946110215
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DEPRECADO: MARCIO HIDEO KOIKE - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7057778-45.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: DAVINO CIAMPELLI - ADVOGADO DO DEPRECANTE: SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS, OAB nº BA27503
REPRESENTADOS: ANA PAULA SILVA DE ALENCAR MAGALHAES, RAIMUNDO DE ALENCAR MAGALHAES - REPRESENTADOS 
SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n. 249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7060293-87.2021.8.22.0001
DEPRECANTE: DEODATO ROSAS DA SILVA - ADVOGADO DO DEPRECANTE: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN, OAB nº 
RJ178151E
REU: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - ADVOGADOS DO REU: TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA, OAB nº DF15118, 
ANTONIA RONAIRYS LIMA, OAB nº DF42783
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7014897-53.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, 
PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
REU: MARCOS WENDELL BELARMINDO DA SILVA - REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n. 249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
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Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7073604-48.2021.8.22.0001
DEPRECANTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO DEPRECANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPRECADOS: GENEZIO FELIX GASPARELLO, HEATA COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS INFORMATICA LTDA - 
ME - DEPRECADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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DEPRECANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: PEDRO HENRIQUE LOPES MEJIA, 
OAB nº RO11599, JESSICA DE SOUZA LIMA, OAB nº RO10480
REU: FUNDACAO RIO MADEIRA - REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, 
PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DEPRECADO: MINERVINO MOREIRA - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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DEPRECANTE: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: LUIZ HENRIQUE DOS REIS, OAB nº MG126094, 
LUCAS MIGUEL DE ALMEIDA, OAB nº MG165513, CAIQUE EDUARDO DOS REIS, OAB nº DESCONHECIDO
REU: TRANSDALTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
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Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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SILVA, OAB nº RO558, CRISTIANE XAVIER, OAB nº RO1846
REU: ILIS JOSE SOARES, MARIA FLAUZINA SOARES - REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
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DEPRECANTE: B. A. S. - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA, OAB nº MS22552A, GABRIEL 
PEREIRA VALENTE LOMBARDI, OAB nº SP427469, MARCELA MIRANDA VALERIO, OAB nº SP435403, ANDREIA REGINA VIOLA, 
OAB nº SP163205, ELIAS DANTAS DA SILVA, OAB nº RO10337
DEPRECADO: A. B. Z. - ADVOGADOS DO DEPRECADO: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI, OAB nº PR52154, MONICA CAROLINE 
ROMANO RIGAMONTI ZAMO, OAB nº RO5034
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7027199-17.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: TEOTONIO PAIVA FIGUEIREDO - DEPRECANTE SEM ADVOGADO(S)
DEPRECADO: INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZACAO DE RONDONIA - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7042704-19.2020.8.22.0001
DEPRECANTE: CONSORCIO COSATEL - MAM ENGENHARIA - ADVOGADO DO DEPRECANTE: TULIO CIRIOLI ALENCAR, OAB nº 
RO4050A
DEPRECADO: HIDRO VILHENA POCOS ARTESIANOS LTDA - ME - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7072640-55.2021.8.22.0001
DEPRECANTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB 
nº AM209551, BRADESCO
REU: HUGO ALVES ROCHA - REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7012030-87.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: MAX OFFICE-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP - ADVOGADO DO DEPRECANTE: JEFFERSON 
ANTONIO LOPES DOS SANTOS, OAB nº SP75319
DEPRECADOS: GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE GONCALVES DA SILVA, BENEDITA CANDIDA 
DA SILVA - DEPRECADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
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Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7044232-54.2021.8.22.0001
DEPRECANTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO DEPRECANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPRECADOS: ALFA CASA & COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A, ANA PAULA GUERRA NOGUEIRA, SPX 
PARTICIPACOES S/A., FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME - DEPRECADOS SEM ADVOGADO(S)
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DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7031883-82.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº 
AC5398, BRADESCO
DEPRECADO: ANDERSON JOSE DE BARROS - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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DEPRECANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA, 
OAB nº AC3637, DANIEL MATHAUS COSTA DE MACEDO, OAB nº AC4335
REU: HENRIQUE GRECIA ESTRELA - REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
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andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7064511-27.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE 
PEREIRA, OAB nº GO27375, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, OAB nº PR20738
REU: IRLENNI DA SILVA VINHOTE - REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7061586-58.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI, OAB nº PR39274, 
PROCURADORIA DA VOLKSWAGEN
REPRESENTADO: C A SOARES DA COSTA EIRELI - REPRESENTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR
Fórum Geral César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho RO CEP 76.801-235
Contatos: (69) 3309-7102 (telefone e whatsapp) ou (69) 3309-7103 (telefone) ou (69) 99366-3261 (apenas whatsapp)
E-mail: pvh1militar@tjro.jus.br / Balcão de atendimento virtual: https://meet.google.com/wsk-ctgy-zwy das 07h00 às 
14h00PROCESSO: 7064608-27.2022.8.22.0001 CLASSE: Carta Precatória Cível ASSUNTO: Diligências DEPRECANTE: VIPAULO 
VIDROS LTDA - ME ADVOGADOS DO DEPRECANTE: HUDSON DA COSTA PEREIRA, OAB nº RO6084A, FLADEMIR RAIMUNDO DE 
CARVALHO AVELINO, OAB nº RO2245 DEPRECADO: CORINGA CONSTRUCOES LTDA - EPP DEPRECADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO Carta precatória cível distribuída à este juízo em razão da Resolução nº 249/2022-TJRO. Custas recolhidas (ID 81154753 
e 81154754) Cumpra-se o ato deprecado (ID 81154752). A carta precatória servirá como mandado e deverá ser cumprida nos exatos 
termos requeridos pelo juízo deprecante. Após cumprida, devolva-se. Porto Velho/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022 Kerley Regina 
Ferreira de Arruda Juíza de Direito 
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DEPRECANTE: A.M.C. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP - ADVOGADO DO DEPRECANTE: ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702
DEPRECADOS: G. L. CRUZ - ME, GISELE LIMA CRUZ - DEPRECADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
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Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível: 7030781-25.2022.8.22.0001
DEPRECANTE: C. H. DE SOUZA MACHADO EIRELI - ADVOGADO DO DEPRECANTE: MARINETE BISSOLI, OAB nº RO3838A
DEPRECADO: EDICLEY CUNHA DO AMARAL 66341930291 - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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DEPRECANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 
CREDIP - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: FERNANDA ALTOE, OAB nº RO10179, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº 
RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
DEPRECADO: KEILA PATRICIA DA SILVA ROSA - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n.249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
Com fulcro no art. 43 do CPC, redistribua à Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO.
Informe o juízo deprecante.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
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DEPRECANTE: J. 6. V. C. D. C. D. B. V. - ADVOGADOS DO DEPRECANTE: CHARDSON DE SOUZA MORAES, OAB nº RR828, 
JHONNATAN NOENOQUE ZOZIMO DE SOUSA, OAB nº RR2062
DEPRECADO: J. D. D. D. 1. V. D. E. F. E. C. P. D. C. D. P. V. - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes dos incisos I e II do art. 3º, da Resolução n. 249/2022 deste Tribunal, este juízo não possui competência para processar carta 
precatória.
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Fórum Geral César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho RO CEP 76.801-235 Contatos: (69) 3309-7102 (telefone 
e whatsapp) ou (69) 3309-7103 (telefone) ou (69) 99366-3261 (apenas whatsapp) E-mail: pvh1militar@tjro.jus.br / Balcão de atendimento 
virtual: https://meet.google.com/wsk-ctgy-zwy das 07h00 às 14h00 PROCESSO: 7053235-33.2021.8.22.0001 CLASSE: Ação Penal 
Militar - Procedimento Ordinário ASSUNTO: Desaparecimento,consunção ou extravio AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
REU: SERGIO AUGUSTO COUTEIRO ADVOGADO DO REU: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID, OAB nº RO10375 OFÍCIO 
Nº 739/2022 VAM/PJRO DECISÃO Instrução encerrada. Nada a sanear. Em atenção as Resoluções CNJ nº 313/2020, nº 314/2020, nº 
318/2020, nº 322/2020, nº 329/2020, nº 465/2022 que institui diretrizes para realização de videoconferências no âmbito do 

PODER JUDICIÁRIO, bem como o art. 5º do Ato Conjunto nº 010/2022-PR-CGJ, o qual permite a realização de audiências e sessões de 
julgamento por meio de videoconferência até regulamentação interna, a sessão de julgamento será realizada via aplicativo Google Meet. 
DESIGNO Sessão de Julgamento para o dia 25 de outubro de 2022 às 08h30 a se realizar perante o Conselho Permanente de Justiça, 
mediante acesso ao link da Sala de Audiências Virtual deste juízo https://meet.google.com/akf-gvuf-gia 
As partes poderão, motivadamente, impugnar o julgamento virtual por videoconferência, até 10 dias antes da sessão designada. Serve a 
presente DECISÃO como OFÍCIO à Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia para fins de INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO 
do acusado 1º SGT PM SÉRGIO AUGUSTO COUTEIRO acerca da Sessão de Julgamento designada. Além da notificação, é necessário 
que seja fornecido à este juízo contatos telefônicos pessoais ou funcionais do policial militar, podendo ser encaminhados pelo whatsapp 
para o números (69) 3309-7102 ou (69) 99366-3261, ou ainda, via e-mail pvh1militar@tjro.jus.br com antecedência. O acusado, se 
da ativa, deverá estar disponível no horário indicado devidamente fardado para participação na solenidade virtual a ser realizada pelo 
aplicativo Google Meet. Ciente ao Ministério Público e a Defesa e/ou Defensoria Pública acerca da sessão designada. Publicado em 
gabinete. Diligencie-se, pelo necessário. Sala de Audiências da 1ª Vara da Auditoria Militar Link: https://https://meet.google.com/akf-gvuf-
gia APONTE A CÂMERA Porto Velho/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022 Kerley Regina Ferreira de Arruda Juiz de Direito 
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1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR
Fórum Geral César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho RO CEP 76.801-235
Contatos: (69) 3309-7102 (telefone e whatsapp) ou (69) 3309-7103 (telefone) ou (69) 99366-3261 (apenas whatsapp)
E-mail: pvh1militar@tjro.jus.br / Balcão de atendimento virtual: https://meet.google.com/wsk-ctgy-zwy das 07h00 às 
14h00PROCESSO: 7065305-48.2022.8.22.0001 CLASSE: Carta Precatória Cível ASSUNTO: Citação DEPRECANTE: SICOOB 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ADVOGADO DO DEPRECANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551 
DEPRECADO: JOAO CABREIRA DOS REIS DEPRECADO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO Carta precatória cível distribuída à este 
juízo em razão da Resolução nº 249/2022-TJRO. Observo que não houve recolhimento de custas e que não foi concedido os benefícios 
da justiça gratuita. Nos termos da Lei nº 3.896 de 24 de agosto de 2016 que dispõe sobre a cobrança de custas dos serviços forenses 
no âmbito do 

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia há de serem recolhidas as custas para cumprimento de carta precatória. Fica o requerente 
intimado para comprovar o recolhimento das custas da carta precatória, no prazo de cinco dias. Em caso de inércia, devolva-se sem 
cumprimento. Satisfeita a determinação acima, cumpra-se o ato deprecado (ID 81257631). A carta precatória servirá como mandado e 
deverá ser cumprida nos exatos termos requeridos pelo juízo deprecante. Após cumprida, devolva-se. Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de 
setembro de 2022 Kerley Regina Ferreira de Arruda Juíza de Direito 

1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR
Fórum Geral César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho RO CEP 76.801-235
Contatos: (69) 3309-7102 (telefone e whatsapp) ou (69) 3309-7103 (telefone) ou (69) 99366-3261 (apenas whatsapp)
E-mail: pvh1militar@tjro.jus.br / Balcão de atendimento virtual: https://meet.google.com/wsk-ctgy-zwy das 07h00 às 
14h00PROCESSO: 0017217-05.2012.8.22.0501 CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ASSUNTO: Nulidade 
de ato administrativo EXEQUENTE: JORGEMAR DANTAS CHAVES ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VITOR MARTINS NOE, OAB 
nº RO3035, ROSECLEIDE MARTINS NOE, OAB nº RO793 EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPACHO Ante a manifestação apresentada pelo executado (ID 80575471), 
fica o exequente intimado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias quanto a existência ou não de pedido em outro 
processo administrativo ou judicial, de verbas da mesma natureza (execução coletiva e execução individual), referentes ao mesmo 
período retroativo, conforme consta no item 2 - condições de pagamento (ID 80575471). Outrossim, querendo e no mesmo prazo, 
manifeste-se sobre os fatores apontados pelo Estado de Rondônia que teriam impactado em erro no calculo, quanto ao período apurado. 
Após, concluso para decisão. Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 Kerley Regina Ferreira de Arruda Juíza de Direito 

1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR
Fórum Geral César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho RO CEP 76.801-235
Contatos: (69) 3309-7102 (telefone e whatsapp) ou (69) 3309-7103 (telefone) ou (69) 99366-3261 (apenas whatsapp)
E-mail: pvh1militar@tjro.jus.br / Balcão de atendimento virtual: https://meet.google.com/wsk-ctgy-zwy das 07h00 às 
14h00PROCESSO: 7030781-25.2022.8.22.0001 CLASSE: Carta Precatória Cível ASSUNTO: Citação DEPRECANTE: C. H. DE SOUZA 
MACHADO EIRELI ADVOGADO DO DEPRECANTE: MARINETE BISSOLI, OAB nº RO3838A REPRESENTADO: EDICLEY CUNHA DO 
AMARAL 66341930291 REPRESENTADO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO Carta precatória cível redistribuída à este juízo em razão da 
Resolução nº 249/2022-TJRO. Em razão da certidão negativa (ID 79260873), o requerente instado a se manifestar peticionou informando 
que o endereço indicado está correto, bem como juntou fotografias e forneceu dados incluindo whatsapp e e-mail (ID 79453798). Custas 
recolhidas para renovação da diligência (ID 79347394) Cumpra-se os atos deprecados (ID 76459548). A carta precatória servirá como 
mandado e deverá ser cumprida nos exatos termos requeridos pelo juízo deprecante. Se necessário, expeça-se mandado em apartado. 
Após cumprida, devolva-se. Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 Kerley Regina Ferreira de Arruda Juíza de Direito 

1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR
Fórum Geral César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho RO CEP 76.801-235
Contatos: (69) 3309-7102 (telefone e whatsapp) ou (69) 3309-7103 (telefone) ou (69) 99366-3261 (apenas whatsapp)
E-mail: pvh1militar@tjro.jus.br / Balcão de atendimento virtual: https://meet.google.com/wsk-ctgy-zwy das 07h00 às 
14h00PROCESSO: 7050242-17.2021.8.22.0001 CLASSE: Carta Precatória Cível ASSUNTO: Atos executórios DEPRECANTE: XCMG 
BRASIL INDUSTRIA LTDA ADVOGADOS DO DEPRECANTE: LUIZ HENRIQUE DOS REIS, OAB nº MG126094, LUCAS MIGUEL 
DE ALMEIDA, OAB nº MG165513, CAIQUE EDUARDO DOS REIS, OAB nº DESCONHECIDO REU: TRANSDALTO TRANSPORTE 
RODOVIARIO LTDA - EPP REU SEM ADVOGADO(S) DESPACHO Carta precatória cível redistribuída a este juízo em razão da Resolução 
nº 249/2022-TJRO. Custas de nova diligência recolhidas (ID 79697080 e 79697080). Cumpra-se o ato deprecado (ID 62170098). A 
carta precatória servirá como mandado e deverá ser cumprida nos exatos termos requeridos pelo juízo deprecante. Fica o patrono da 
requerente, desde já, incumbido de providenciar todos os meios necessários para remoção e depósito do bem, inclusive comunicar 
o depositário indicado para acompanhar a diligência junto ao Oficial de Justiça, sob pena de devolução da missiva. Atente-se quanto 
ao fiel depositário indicado pelo Requerente: Dr. Lucas Miguel de Almeida, inscrito na OAB/MG sob o nº 165.513 e no CPF sob o nº 
015.474.246-56 e/ou Sr. Jardes Lobo Júnior, CPF 257.449.988-37, telefones nºs (35) 2102-0526 e (35) 9 9918-9909. Apenas em caso 
de ser constatada a necessidade pelo Oficial de Justiça, defiro a utilização de força policial e ordem de arrombamento, nos termos do art. 
846 do Código de Processo Civil. Endereço para cumprimento do ato: Avenida dos Imigrantes, nº 3217, Bairro Rio Madeira, Porto Velho-
RO, CEP: 76.821-398 (ID 79671901). Após cumprida, devolva-se. Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 Kerley Regina 
Ferreira de Arruda Juíza de Direito

1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR
Fórum Geral César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho RO CEP 76.801-235
Contatos: (69) 3309-7102 (telefone e whatsapp) ou (69) 3309-7103 (telefone) ou (69) 99366-3261 (apenas whatsapp)
E-mail: pvh1militar@tjro.jus.br / Balcão de atendimento virtual: https://meet.google.com/wsk-ctgy-zwy das 07h00 às 
14h00PROCESSO: 7065733-30.2022.8.22.0001 CLASSE: Carta Precatória Cível ASSUNTO: Diligências, Atos executórios DEPRECANTE: 
RODRIGO CAMPOS DE MATOS ADVOGADO DO DEPRECANTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338 DEPRECADO: DOCTOR & 
NURSE LTDA DEPRECADO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO Carta precatória cível distribuída à este juízo em razão da Resolução 
nº 249/2022-TJRO. Custas recolhidas (ID 81322670 e 81322669) Cumpra-se o ato deprecado (ID 81322668 - Pág. 2). A carta precatória 
servirá como mandado e deverá ser cumprida nos exatos termos requeridos pelo juízo deprecante. Após cumprida, devolva-se. Porto 
Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 Kerley Regina Ferreira de Arruda Juíza de Direito
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VARA DE DELITOs DE TóxICOs 

Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 0013029-22.2019.8.22.0501 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
INDICIADO: ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA, RUA LIMEIRA 5533 SÃO SEBASTIÃO II - 76801-724 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO INDICIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Cumpra-se imediatamente.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 30 de agosto de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 7016815-92.2022.8.22.0001 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
REU: ANDRIO MATHEUS ARAUJO DE SOUZA, ESTRADA DA PENAL KM 4,5, PRESÍDIO PROVISÓRIO MASCULINO PRESÍDIO 
PROVISÓRIO MASCULINO - 76820-710 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Cumpra-se imediatamente.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 30 de agosto de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 7061028-86.2022.8.22.0001 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia, C. D. P. D. -. D. D. F., 7 DE SETEMBRO, INEXISTENTE 
CENTRO - 76871-468 - ARIQUEMES - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, POLÍCIA CIVIL - PORTO 
VELHO - CENTRAL DE POLÍCIA DIFLAG - DIVISÃO DE FLAGRANTES 
INDICIADO: WESLLEY LIMA ARAUJO, ISABEL 8554 SAO FRANCISCO - 76813-286 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO INDICIADO: JEREMIAS DE SOUZA LEITE, OAB nº RO5104 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Considerando que trata-se de réu preso, determino a conclusão imediata para eventual recebimento da denúncia.
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 30 de agosto de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 7018657-44.2021.8.22.0001 
REQUERENTES: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, P. D. P., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, - DE 95 A 395 - LADO ÍMPAR ROQUE - 
76804-439 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DENUNCIADOS: GLADSON ISAAC BRAGA DOS SANTOS, RUA MANOEL FÉLIX 2599 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-560 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, FELIPE SOUZA DA COSTA, RUA MANÉ GARRINCHA 4303, CONDOMÍNIO CIDADE DE TODOS 03 
SOCIALISTA - 76829-042 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: MIRTES LEMOS VALVERDE, OAB nº RO2808, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
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Retifique-se a autuação, notadamente quanto à situação prisional dos réus, já que estão em liberdade.
Cumpra-se imediatamente.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 30 de agosto de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 7043731-66.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA, RUA APOGI 10666 MARCOS FREIRE - 76814-056 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REQUERIDO: 1. V. D. D. D. T., AVENIDA PINHEIRO MACHADO OLARIA - 76801-235 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Considerando que trata-se de réu preso, determino a conclusão imediata para decisão.
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 30 de agosto de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 0004423-68.2020.8.22.0501 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
INDICIADOS: MAIARA SOUSA DA SILVA, RUA MANÉ GARRINCHA 2832, - DE 2830/2831 A 2963/2964 SOCIALISTA - 76829-206 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, VITOR HUGO ZEED DA SILVA, RUA ACARI 11 TRÊS MARIAS - 76812-480 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, JOSUE VIANA, RUA ATLAS 6398, MJ - CONVENIÊNCIA TRÊS MARIAS - 76812-652 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS INDICIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Cumpra-se imediatamente.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 30 de agosto de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 7058614-18.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: NELSON NOGUEIRA SILVA, RUA CASTANHEIRAS 7152 NOVA ESPERANÇA - 76822-360 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JAQUELINE MAINARDI, OAB nº RO8520 
REQUERIDOS: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA, 1. V. D. D. D. T. D. C. D. 
P. V., AVENIDA PINHEIRO MACHADO 777 OLARIA - 76801-235 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Considerando que trata-se de réu preso, determino a conclusão imediata para decisão.
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 30 de agosto de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
0004320-61.2020.8.22.0501
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Ação Penal - Procedimento Ordinário
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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REQUERIDO: ALAN GOMES BARBOSA
DESPACHO
Vistos,
Intime-se o advogado para apresentar as ALEGAÇÕES FINAIS do acusado por si patrocinado, no prazo legal, sob pena de ser aplicada 
a multa do artigo 265, do CPP, concomitantemente intime o acusado da não apresentação das alegações finais e o questione se deseja 
constituir novo defensor. 
Não sendo apresentada as alegações finais no prazo legal, após 05 dias do término do prazo não havendo novo defensor, vistas a 
Defensoria Pública para apresentar as alegações finais por memoriais.
Por fim, retornem-me conclusos para prolação da sentença. 
sexta-feira, 19 de agosto de 2022
Kerley Regina Ferreira de Arruda

Fórum Geral Des. César Montenegro - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos - 1º Andar - Sala 106
Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria - Porto Velho-RO - CEP: 76801-235
Fone: Cartório (69) 3309-7099 – Email: pvhtoxico@tjro.jus.br
Autos nº : 0007840-29.2020.8.22.0501
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Infrator(a): ELISSANDRO DE ALMEIDA SILVA e outros
VISTA DOS AUTOS
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho-RO, nesta data, faço vista 
dos autos para fins de apresentação de alegações finais no prazo legal.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
LUIZ ANTONIO BIZERRIL DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Liberdade Provisória
REQUERENTE: ARLEN MATOS MEIRELES
REQUERIDO: M. P.
DECISÃO
O acusado ARLEN MATOS MEIRELES, por meio de advogado constituído, preso em flagrantes nos autos nº 7061424-63.2022.8.22.0001, 
ingressou com pedido de liberdade provisória ID 80826176, aduzindo, em síntese, que não existem motivos que justifiquem a manutenção 
da prisão do requerente, eis que ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. 
Alega a defesa que o requerente encontra-se preso desde 16/08/2022, aduz que não assimila qual risco a garantia da ordem, na medida 
em que o requerente possui residência fixa, atividade lícita e reside nesta comarca.
Nesse sentido, requer a liberdade provisória, não obstante aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de 
Processo Penal. 
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento
É o sucinto relatório decido.
Inicialmente advirto o causídico que este ato não é o local e momento adequado para se discutir a autoria delitiva praticada, em tese, 
pelo requerente. 
Pois bem, o requerente foi preso preventivamente no dia 16/08/2022, por ter praticado, em tese, a conduta delitiva descrita no art. 33, 
caput, da L. 11.343/06, em decorrência de flagrante em sede de unidade prisional. 
Cediço que a prisão cautelar é medida excepcional que somente pode ser deferida quando se encontram presentes os seus requisitos, 
pois confronta o direito de liberdade garantido constitucionalmente.
Conforme o artigo 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva rege-se pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, pode 
ser revista em caso de insubsistência dos motivos que a ensejaram ou superveniência de novas circunstâncias que posteriormente a 
justifiquem. 
No mais, quanto aos requisitos que ensejaram a decretação de prisão preventiva do custodiado, verifico que não estão mais presentes.
Quanto ao requisito da garantia da ordem pública, seu conceito paira na necessidade de impedir a reiteração delitiva, gravidade concreta 
do crime, envolvimento com o crime organizado, reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade, particular e anormal 
modo de execução do delito e repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. No presente momento, não vislumbro tal 
requisito para o momento da persecução penal. 
No caso dos autos o réu é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita. 
Assim, denoto que, no tocante aos fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, estes não se mostram mais presentes.
Nessa linha, portanto, não se verifica a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (CPP, art. 312, última parte), 
na medida em que inexiste nos autos informação da prática de delitos, ou seja, desde a suposta prática do delito apurado nestes autos. 
Assim, atento ao que dispõem os artigos 311, 312, 316 e 321, todos do Código de Processo Penal, considerando a excepcionalidade da 
prisão, revendo a decisão anterior, entendo necessária a revogação da segregação cautelar, mediante a aplicação de medida cautelares 
do art. 319 do CPP, as quais reputo suficientes para garantir a aplicação da lei penal, a investigação criminal e a ordem pública.
Isso posto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ARLEN MATOS MEIRELES, advogado, RG nº 1.064.016 SSP/RO, CPF nº001.729.302-
27, residente a Avenida Mamoré, 2753, bairro Três Marias, CEP 76.812-695, Porto Velho/RO.
a) ratificar endereço e número de telefone no momento da soltura;
b) comparecimento do acusado em juízo todas as vezes que isso for determinado;
c) comunicação, pelo acusado, a este juízo, de qualquer alteração de endereço; 
d) não se ausentar por mais de 30 (trinta) dias da comarca em que reside, sem comunicar a este juízo o lugar onde poderá ser encontrado;
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e) proibição de aproximar-se das unidades prisionais do Estado de Rondônia, nos regimes de penas do fechado e semiaberto, este 
nos moldes de recolhimento sob a custódia estatal. Consigno que a presente medida não impede o exercício das suas atribuições 
profissionais, posto que seu labor não a militância advocatícia não se faz apenas no âmbito criminal e aos segregados em presídios ou 
cadeias públicas. Importante salientar que no caso em tela e forma com que o tráfico pode em tese ter sido praticado, a presente cautelar 
se mostra efetiva para evitar a reiteração dos atos.
O descumprimento das condições impostas poderá fazer aflorar os requisitos da PRISÃO PREVENTIVA, PODENDO ESTA SER 
DECRETADA.
SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA.
Proceda o cartório às buscas pertinentes.
Intime-se e cumpra-se. Informe no processo principal e providencie as anotações no BNMP.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kerley Regina Ferreira de Arruda
Juíza de Direito

Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 0005371-10.2020.8.22.0501 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DENUNCIADOS: LETÍCIA SILVA DE SOUZA, RUA BEATRIZ 8816 MARINGÁ - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ARIADNE 
SUELLEN RODRIGUES BARROSO, RUA DA PAZ 371 FLORESTA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: SILVIO MACHADO, OAB nº RO3355, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Cumpra-se imediatamente.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 7057656-32.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: K. F. R. D. C., AVENIDA RIO MADEIRA 1952, APTO. 1602 NOVA PORTO VELHO - 76820-161 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: BRUNO ESPINEIRA LEMOS, OAB nº BA12770, VICTOR MINERVINO QUINTIERE, OAB nº 
DF43144, ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704, ALEXANDRE CAMARGO FILHO, OAB nº RO9805 
REQUERIDO: M. P. D. E. D. R. 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de manifestação e requerimento do acusado KAZAN FELIPE RORIZ DE CARVALHO, em que comunica sua intenção de se 
ausentar da comarca no período de 22/11/2022 até 30/11/2022, para tanto, instrui a presente com os documentos comprobatórios tais 
como, passagem aérea, reserva de hotel, dentre outros. 
Ao final postula a autorização do juízo para viagem pretendida.
Instado o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento condicionado a vigilância indireta (monitoração eletrônica)
É o necessário. Decido.
Compulsando os autos, verifico que a Decisão de ID , nos autos principais, concedeu a soltura ao requerente impondo as seguintes 
medidas cautelares:
1) comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades;
2) recolhimento domiciliar noturno compreendido das 20h às 06h, inclusive, sábado, domingo e feriados;
3) não frequentar bares, boates, prostíbulos e casa de jogos;
4) proibição de se ausentar da comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia comunicação do juízo; e
5) informar ao juízo qualquer mudança de endereço e não cometer crimes ou contravenções penais.
Posteriormente, este juízo acrescentou ao rol das medidas cautelares a monitoração eletrônica e a entrega dos passaportes dos 
investigados.
Em decisão de ID 64062300, prolatada nos autos 7060520-77.2021.8.22.0001, em pedido manejado por Patrique Estefano Soares de 
Sá, este juízo revogou a medida cautelar de monitoração eletrônica a todos os investigados, permanecendo-se inalteradas as demais 
medidas.
Vê-se então, que em relação ao requerente basta que comunique ao juízo a sua intenção de se ausentar da comarca, sem a necessidade 
de pedir autorização para tal. 
Verifico, ainda, que, apesar de ter comunicado ao juízo a sua intenção de se ausentar da comarca, nada mencionou quanto à cautelar de 
recolhimento domiciliar noturno, no período que permanecer fora da comarca.
Em que pese, o silêncio do requerente nesse sentido, por certo, sua intenção não me parece ser a de frustrar a aplicação da lei penal, 
mesmo porque, vem cumprindo religiosamente todas as medidas cautelares aplicadas.
Dessa forma, sem embargo da manifestação ministerial e considerando os documentos juntados ao pedido, ACOLHO a pretensão.
Outrossim, considerando a decisão paradigma prolatada nos autos 7060520-77.2021.8.22.0001, em homenagem ao princípio da 
isonomia, isento o requerente do recolhimento domiciliar noturno no período das 20h às 6h durante os dias 22/11/2022 até 30/11/2022.
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Esclareço, no entanto, que a isenção acima se refere tão somente ao período mencionado acima, permanecendo vigentes as demais 
medidas cautelares, inclusive nos dias da estada naquela unidade federativa (Rio Grande do Norte).
Cumpra-se. Intime-se.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 7056226-45.2022.8.22.0001 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
REQUERIDOS: ABRAHAO CUSTODIO RAMOS, FELIPE CAMARAO 2388, - DE 1469 A 1817 - LADO ÍMPAR PORTO CRISTO - 76804-
371 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA, RUA PIQUIA 47 PORTO CRISTO - 76834-899 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, WALDINEIA BATISTA DAS NEVES, RUA NEUZIRA GUEDES 4038, - DE 3633/3634 A 4067/4068 TANCREDO NEVES 
- 76829-606 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: WLADISLAU KUCHARSKI NETO, OAB nº RO3335 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Considerando que trata-se de réus presos, determino a conclusão imediata para decisão.
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 0010750-68.2016.8.22.0501 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, RUA JAMARI sn, - ATÉ 4366 - LADO PAR OLARIA - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
REU: ADEILSON BARROSO SILVA, RUA ROSALINA GOMES 9721, RUA ABUNÃ LIBERDADE MARIANA - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, DAMARA DANTAS DE OLIVEIRA, RUA LUZIANE 4088, AV. FARQUAR, 3493 - RUA VIVIANE, 4126 - RUA CRISTALINA, 
SN JARDIM SANTANA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JECIANE FREITAS DE BRITO, RUA ROSALINA GOMES 99721, - 
ATÉ 4366 - LADO PAR MARIANA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REU: WANDERLAN DA COSTA MONTEIRO, OAB nº RO3991, RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA, OAB nº RO6458 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Cumpra-se imediatamente.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
0001675-29.2021.8.22.0501
Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
Ação Penal - Procedimento Ordinário 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
REU: JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO NETO, BRUNO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS 
ADVOGADOS DOS REU: MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS, OAB nº RO1994, ARTUR LUIZ RIBEIRO DE LIMA, OAB nº 
RO1984 
Vistos.
Recebo os Recursos de Apelação dos acusados Bruno Henrique Regis dos Santos e João Batista do Nascimento Neto, com fulcro no 
art. 600, §4º do CPP.
As razões de recurso deverão ser apresentadas na instância superior no momento oportuno.
Vistas ao Ministério Público pelo prazo de 08 dias.
Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado para apreciação do recurso, com as homenagens de estilo.
Intime-se. Diligencie-se pelo necessário.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Kerley Regina Ferreira de Arruda 
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Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n.: 7034611-33.2021.8.22.0001 
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas 
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: DENUNCIADOS: GELSON DE ANDRADE, ROSINEIDE DINIZ BORGES, VALDENOR GERALDO DA CUNHA, LEANDRO 
FREIRE DE MATOS, ALEX APARECIDO DE MEDEIROS, AURELIO NUNES CUSTODIO NETO, CARLOS URSULINO JUNIOR, 
VANDER BATAGLIA DE CASTRO, MARCO ANTONIO DAVEL, JOSE VALDIR DA SILVA, GEANIO GOMES CORTEZ, TATIANE SILVA 
JALLES, JOSE APARECIDO BARBOSA DE SOUZA, TIAGO TIMOTEO DE OLIVEIRA, ADENANDES DA SILVA CHAVES, ADEGMAR 
VILAMOSKI, EDCARLOS VIANA PEDRO, WELLINGTON MAXIMO DA FONSECA, SANDRO FERREIRA ALVES, VALCIR BRUSTOLIN, 
EDEVANIR DE SOUZA BARRIM, JULIANO SOARES SARTORO, RICARDO ROGERIO DO PRADO, THAUANY BORGES, NAGELA 
MARIA FAVETTA, VALQUIRIA DA SILVA, A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: ADRIANA NOBRE BELO VILELA, OAB nº RO4408, DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA, OAB nº 
RO8483, NARA CAMILO DOS SANTOS BOTELHO, OAB nº RO7118, CLAUDIO RIBEIRO DE MENDONCA, OAB nº RO8335, DADARA 
AKYRA MONTENEGRO DZIECHEIARZ, OAB nº RO4533, LEONARDO JULIO ARDAIA, OAB nº RO8801, DANIELLE SILVA MEDEIROS, 
OAB nº MG186451, HUDSON DE FREITAS, OAB nº MG94510, RAFAEL VIEIRA, OAB nº RO8182, IDALMA GABRYELY MARTINS 
SILVA DE SOUZA, OAB nº RO10321, GILSON ALVES DE OLIVEIRA, OAB nº RO549A, LUCIMEIRY APARECIDA BONI INACIO, OAB nº 
RO10236, CRISTOVAM COELHO CARNEIRO, OAB nº RO115, IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867, BRUNO 
RAFAEL RODRIGUES, OAB nº RO7188, JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS, OAB nº RO2736A, CORBY EDUARDO PEREIRA 
BORBA, OAB nº GO55988, ATANIR EDUARDO BORBA, OAB nº GO26445, ROBERTO ARAUJO JUNIOR, OAB nº RJ137438, ALVARO 
MARCELO BUENO, OAB nº RO6843A, TAYNA DAMASCENO DE ARAUJO, OAB nº RO6952, AIRTON PEREIRA DE ARAUJO, OAB 
nº RO243, JOSE OTACILIO DE SOUZA, OAB nº RO2370, ELIAS MELLO DA SILVA, OAB nº RO10419, ÉRICA NUNES GUIMARAES 
COSTA, OAB nº RO4704, MARUZAN ALVES DE MACEDO, OAB nº MG41134, AUGUSTO ALVES CALDEIRA, OAB nº MG182814, 
KAROLINE TAYANE FERNANDES SANTOS, OAB nº RO8486, LORENE MARIA LOTTI, OAB nº RO3909A, KATICILENE LIMA DA 
SILVA, OAB nº RO4038A, ARIOVALDO INDALECIO PEREIRA JUNIOR, OAB nº MG200327, ADROALDO ALVES GOULART, OAB nº 
MG169025, WILMA PEREIRA MARIANO, OAB nº RO10731, LUCIANO DUARTE, OAB nº RO9953, GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO 
FERRI, OAB nº SP184989, MAURICIO M FILHO, OAB nº RO8826, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL, OAB nº RO5649A, SAIERA 
SILVA DE OLIVEIRA, OAB nº RO2458A, ALESSANDRO SANTOS MOREIRA, OAB nº RO11656, ANA PAULA VIEIRA SANTOS, OAB nº 
MS26323, BRUNA BERNARDES FARIA, OAB nº GO60674, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, em face da decisão que revogou a 
prisão preventiva dos acusados nos autos da Operação Paralelo.
O art. 581, V, do CPP assim aduz:
“Art. 581: Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder 
liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(...)”.
O Ministério Público já apresentou as razões recursais. 
Intimem-se todas as defesas, por meio dos seus advogados e Defensoria Pública, para no prazo de 02 (dois) dias apresentar as 
contrarrazões recursais. O prazo para a Defensoria Pública Estadual é em dobro.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, façam-se os autos conclusos, conforme art. 589, do CPP, considerando 
que a referida peça é opcional para os recorridos, podendos o recurso ter a devida tramitação sem manifestação das defesas. 
Cumpra-se.
Ademais, concomitantemente, proceda-se a vista dos autos ao MP para a alegações finais. Contudo, no prazo de 5 dias e não mais 15, 
como antes fixados, considerando que o processo deve ter tramitação célere pois há réus presos nele. 
Após, seja procedida a intimação das defesas para juntada das alegações finais, no prazo de 05 dias, respeitando prazo em dobro da 
Defensoria Pública Estadual.
O feito deverá ser encaminhado conjuntamente aos advogados e à Defensoria Pública.
Caso não seja atendida a presente determinação no prazo ajustado pelas partes, deverá o cartório:
Renovar a comunicação ao causídico, independente de conclusão, a renovação do prazo para realizar a juntada da derradeira 
manifestação técnica, desta vez com a advertência de possibilidade de aplicação da penalidade de multa nos termos do artigo 265 do 
Código de Processo Penal.
No caso de advogados constituídos, deverá proceder, na mesma ocasião, a intimação pessoal do réu, dando ciência da ausência da 
juntada da peça pelo causídico contratado, podendo ele, no ato da intimação informar o nome do novo causídico responsável pela sua 
defesa, ou indicar o desejo de ser defendido pelo Estado, ou aguardar em cartório até o prazo máximo de 10 dias. 
No caso de indicação de novo advogado pelo acusado, proceda-se à intimação do patrono para a devida habilitação nos autos e 
apresentação da peça faltante, no prazo de 5 dias. No caso inexiste qualquer informação de novo patrocínio jurídico, superado o prazo de 
10 dias, os autos serão encaminhados à nobre Defensoria Pública para a apresentação das derradeiras manifestações.
Diligencie-se pelo necessário. Intimem-se por edital com a maior brevidade. 
1 de setembro de 2022
Kerley Regina Ferreira de Arruda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 0006119-42.2020.8.22.0501 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PRONUNCIADO: ROMENILDO DA COSTA SILVA, RUA FÁBIA, Nº. 6904 6904, - DE 6880/6881 AO FIM IGARAPÉ - 76824-304 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, FÁBIO MUNOZ TOKUDOME, RUA H4 1083 CAETANO - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA 
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ADVOGADOS DOS PRONUNCIADO: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO, OAB nº RO816, JANDERKLEI PAES DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO6808 
DECISÃO
Nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento nº 10 da Corregedoria de Justiça do TJRO, o qual determina, dentre outras providências, que 
os processos com dígitos pares, em princípio, serão de competência da 2º Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, 
DETERMINO a redistribuição do feito a esta Vara.
Cumpra-se imediatamente.
Expeça-se o necessário. P. R. I. C
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n.: 7004016-17.2022.8.22.0001 
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: REU: MARCELO MONTEIRO MERCADO, FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS REU: Francis Hency Oliveira Almeida de Lucena, OAB nº RO11026, NOE DE JESUS LIMA, OAB nº RO9407, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos,
A denúncia já foi recebida e não vislumbro na(s) resposta(s) do(s) acusado(s) alguma das hipóteses do artigo 397, do Código de Processo 
Penal.
O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e a existência de lastro 
probatório suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) imputado(s).
Considerando a viabilidade de realização de audiência por videoconferência, de acordo com o art. 6°, §8º, do ato conjunto n° 06/2020/
PR/CGJ/TJRO, bem como pelo artigo 185, §2°, do Código de Processo Penal, designo audiência para o dia 19 de setembro de 2022 às 
08h30min, a ser realizada pela plataforma de comunicação Google Meet, através do link https://meet.google.com/tmg-zukv-xwa ou o 
QR Code.
Faculto à Defesa a entrevista prévia e reservada com o seu cliente/assistido, pelo meio que entender pertinente, inclusive, se possível, 
pelo mesmo sistema virtual, isso nos dez minutos que antecederem a abertura da audiência. Para tanto, deverão entrar em contato com 
a secretaria de gabinete no número 3309-7097 (whatsapp).
Considerando o regime de plantão extraordinário, em virtude da COVID-19, também estabelecido pelo ato conjunto n° 009/2020/PR/CGJ/
TJRO, determino que as intimações para a presente solenidade sejam feitas pelo modo mais célere (e-mail, telefone, whatsapp etc.).
Serve a presente decisão como mandado de intimação para o(s) réu(s) e a(s) testemunha(s) abaixo descrito(a)(as)(os). Deve o(a) oficial(a) 
de justiça certificar o contato telefônico/endereço de e-mail, informando-a(o)(s) que no dia e horário da solenidade, deverá(ão) estar em 
local com internet, permanecendo on-line, aguardando contato deste juízo. Caso não possua(am) recursos técnicos para realização do 
ato, tais como celular com câmeras, internet, etc, deve(em) informar o oficial de justiça, o que também deverá ser certificado. Cumpra-se 
em caráter de urgência.
Réu(s):
1- MARCELO MONTEIRO MERCADO, brasileiro, nascido aos08/05/1986, na cidade de Guajará-Mirim/RO, portador do RG 874072SSP/
RO e CPF nº. 861.747.112-34, filho de Francisco Mercado Quintão e Margarete Monteiro Castro, a qual declarou ser solteiro, leiturista, 
residente na Rua Beco do Macedo, nº 86, Bairro São José, na cidade de Guajará-Mirim/RO, atualmente recolhido no sistema prisional 
desta comarca.
2- FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos02/06/1983, na cidade de Guajará-Mirim/RO, portador do RG ou CTPSnº 
2476646 e CPF nº. 842.537.462-68, filho de Otacílio Ferreira de Souza e de Jocelina dos Santos Ferreira, a qual declarou ser solteiro, 
soldador/serralheiro, residente na Rua Touffic Meilhem Bouchavick, s/nº, na cidade de Guajará-Mirim/RO, telefone: (69) 98436-2548. 
Testemunha(s):
1) Maria Helena Sampaio, nascida em 01-06-1956, filha de Arlindo Sampaio de Paula e Maria de Lourdes Sampaio, residente na Avenida 
Marechal Deodoro, 4194, bairro 10 de Abril, Guajará-Mirim.
2. Genival Simão Lopes Santos, filho de Arlindo Sampaio de Paula e Maria de Lourdes Sampaio, nascido em 05-11-1974, residente a 
Rua dos Seringueiros, 3342, bairro Fátima, Guajará-Mirim ou residente na Avenida Osvaldo Cruz, n. 800, Serraria, Guajará-Mirim/RO, 
CEP 76.850-000.
Atribuo força de requisição ao presente despacho, servindo como ofício, com a finalidade de requisição das testemunhas servidores 
públicos abaixo descritas:
Testemunha(s) servidor(es) público(s):
1. PRF Gabriel-Matr.1312935-BO 1312935220121113059
2. PRF Bramini-Matr.3169247-BO 1312935220121113059
Na data acima agendada, os envolvidos no presente ato processual deverão ter à disposição uma conexão com a internet Wi-Fi e um 
computador (com webcam), notebook ou smartphone para o devido acesso à plataforma Google Meet, na qual se formará a reunião 
virtual (“sala de audiência”). 
Com relação às testemunhas agentes públicos, seus respectivos órgãos disponibilizarão local para realização do ato com rede Wi-Fi.
Serve a presente decisão também como ofício ao Diretor do Presídio onde o(s) réu(s) encontra(m)-se para que, no horário e dia marcado, 
providencie a escolta do(s) réu(s) até a sala própria para realização do ato. 
Réus:
1- MARCELO MONTEIRO MERCADO, brasileiro, nascido aos08/05/1986, na cidade de Guajará-Mirim/RO, portador do RG 874072SSP/
RO e CPF nº. 861.747.112-34, filho de Francisco Mercado Quintão e Margarete Monteiro Castro, a qual declarou ser solteiro, leiturista, 
residente na Rua Beco do Macedo, nº 86, Bairro São José, na cidade de Guajará-Mirim/RO, atualmente recolhido no sistema prisional 
desta comarca.
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2- FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos02/06/1983, na cidade de Guajará-Mirim/RO, portador do RG ou 
CTPSnº 2476646 e CPF nº. 842.537.462-68, filho de Otacílio Ferreira de Souza e de Jocelina dos Santos Ferreira, a qual declarou ser 
solteiro, soldador/serralheiro, residente na Rua Touffic Meilhem Bouchavick, s/nº, na cidade de Guajará-Mirim/RO, telefone: (69) 98436-
2548, atualmente recolhido no sistema prisional desta comarca.
Intime-se o Ministério Público para que junte aos autos todos os laudos e documentos que reputar necessário para confirmar a denúncia, até 
03 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento, conforme artigo 52, parágrafo único, I, da Lei 11.343/13. 
Caso necessário, as partes deverão entrar em contato com a vara, através dos seguintes contatos: Telefone: 3309-7097 (whatsapp - dar 
preferência a este número) Outros telefones: 3309-7099 (cartório) E-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br
Providencie-se o necessário. Intimem-se.
1 de setembro de 2022
Kerley Regina Ferreira de Arruda
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Processo: 7034611-33.2021.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA e outros
REQUERIDO: Em investigação e outros (29)
Advogado(s) do reclamado: NARA CAMILO DOS SANTOS BOTELHO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NARA CAMILO DOS 
SANTOS BOTELHO, CLAUDIO RIBEIRO DE MENDONCA, DADARA AKYRA MONTENEGRO DZIECHEIARZ, LEONARDO JULIO 
ARDAIA, DANIELLE SILVA MEDEIROS, HUDSON DE FREITAS, RAFAEL VIEIRA, IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA, 
GILSON ALVES DE OLIVEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GILSON ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMEIRY APARECIDA BONI 
INACIO, TAYNA DAMASCENO DE ARAUJO, AIRTON PEREIRA DE ARAUJO, JOSE OTACILIO DE SOUZA, ELIAS MELLO DA SILVA, 
ÉRICA NUNES GUIMARAES COSTA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ÉRICA NUNES GUIMARAES COSTA, MARUZAN ALVES 
DE MACEDO, AUGUSTO ALVES CALDEIRA, KAROLINE TAYANE FERNANDES SANTOS, ALVARO MARCELO BUENO, ROBERTO 
ARAUJO JUNIOR, ATANIR EDUARDO BORBA, CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA, JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS, BRUNO 
RAFAEL RODRIGUES, IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, CRISTOVAM COELHO CARNEIRO, LORENE MARIA LOTTI, 
KATICILENE LIMA DA SILVA, LUCIANO DUARTE, WILMA PEREIRA MARIANO, ADROALDO ALVES GOULART, ARIOVALDO 
INDALECIO PEREIRA JUNIOR, MAURICIO M FILHO, GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL, 
SAIERA SILVA DE OLIVEIRA, DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA, ADRIANA NOBRE BELO VILELA, BRUNA BERNARDES FARIA, ANA 
PAULA VIEIRA SANTOS, ALESSANDRO SANTOS MOREIRA
Advogado do(a) DENUNCIADO: NARA CAMILO DOS SANTOS BOTELHO - RO7118
Advogados do(a) DENUNCIADO: KAROLINE TAYANE FERNANDES SANTOS - RO8486, AUGUSTO ALVES CALDEIRA - MG182814
Advogado do(a) DENUNCIADO: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - RO0002736A
Advogado do(a) DENUNCIADO: ÉRICA NUNES GUIMARAES COSTA - RO4704
Advogados do(a) DENUNCIADO: ARIOVALDO INDALECIO PEREIRA JUNIOR - MG200327, ADROALDO ALVES GOULART - 
MG169025, HUDSON DE FREITAS - MG94510, DANIELLE SILVA MEDEIROS - MG186451
Advogado do(a) DENUNCIADO: MARUZAN ALVES DE MACEDO - MG41134
Advogados do(a) REQUERIDO: ALESSANDRO SANTOS MOREIRA - RO11656, JOSE OTACILIO DE SOUZA - RO2370
Advogados do(a) REQUERIDO: SAIERA SILVA DE OLIVEIRA - RO2458, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - RO5649, MAURICIO M 
FILHO - RO8826, ELIAS MELLO DA SILVA - RO10419
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANO DUARTE - RO9953
Advogado do(a) DENUNCIADO: ADRIANA NOBRE BELO VILELA - RO4408
Advogado do(a) REQUERIDO: LORENE MARIA LOTTI - RO0003909A
Advogado do(a) REQUERIDO: AUGUSTO ALVES CALDEIRA - MG182814
Advogado do(a) REQUERIDO: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA - RO6867
Advogado do(a) REQUERIDO: ANA PAULA VIEIRA SANTOS - MS26323
Advogados do(a) REQUERIDO: DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA - RO8483, KATICILENE LIMA DA SILVA - RO0004038A
Advogados do(a) REQUERIDO: CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA - GO55988, ATANIR EDUARDO BORBA - GO26445
Advogado do(a) REQUERIDO: ÉRICA NUNES GUIMARAES COSTA - RO4704
Advogados do(a) REQUERIDO: WILMA PEREIRA MARIANO - RO10731, CRISTOVAM COELHO CARNEIRO - RO115, AIRTON 
PEREIRA DE ARAUJO - RO243, TAYNA DAMASCENO DE ARAUJO - RO6952, LEONARDO JULIO ARDAIA - RO8801, DADARA 
AKYRA MONTENEGRO DZIECHEIARZ - RO4533, CLAUDIO RIBEIRO DE MENDONCA - RO8335
Advogados do(a) REQUERIDO: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - RO0002736A, LUCIMEIRY APARECIDA BONI INACIO - 
RO10236, GILSON ALVES DE OLIVEIRA - RO0000549A-A
Advogados do(a) REQUERIDO: IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - RO10321, RAFAEL VIEIRA - RO8182
Advogados do(a) REQUERIDO: ROBERTO ARAUJO JUNIOR - RO4084, ALVARO MARCELO BUENO - RO6843
Advogado do(a) REQUERIDO: AUGUSTO ALVES CALDEIRA - MG182814
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNO RAFAEL RODRIGUES - RO7188
Advogado do(a) REQUERIDO: NARA CAMILO DOS SANTOS BOTELHO - RO7118
Advogado do(a) REPRESENTADO: BRUNA BERNARDES FARIA - GO60674
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas, por meio de seus advogados, para em 02 dias apresentarem as contrarrazões recursais.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, façam-se os autos conclusos, conforme art. 589, do CPP, considerando 
que a referida peça é opcional para os recorridos, podendos o recurso ter a devida tramitação sem manifestação das defesas.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Danilo Aragão da Silva
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara de Delitos de Tóxicos 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7058156-98.2022.8.22.0001
Classe: Liberdade Provisória com ou sem fiança
Polo Ativo: FILIPE CARVALHO DE ANDRADES
ADVOGADO DO REQUERENTE: JAQUELINE MAINARDI, OAB nº RO8520
Polo Passivo: Ministério Público do Estado de Rondônia, 1. V. D. D. D. T. D. C. D. P. V.
ADVOGADO DOS REPRESENTADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de liberdade provisória sem fiança, formulado pelo réu FILIPE CARVALHO DE ANDRADES, por meio da sua advogada 
devidamente constituída, com fulcro no art. 5º, inciso LVII e LXVI, da Constituição Federal.
A defesa aduz, em síntese, que não existem motivos que justifiquem a manutenção da prisão do requerente, eis que ausentes os 
requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como, pela excepcionalidade da prisão em face do princípio da inocência.
Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
É o relatório. DECIDO.
A jurisprudência do nosso Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores tem abrandada a proibição de liberdade provisória para esse 
tipo de crime, firmando o entendimento de que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida de 
exceção em nosso ordenamento jurídico. Resume-se aos casos em que é necessária, já que vigora em nosso sistema penal o princípio 
da presunção de inocência (CF, artigo 5º LVII).
Cediço que a prisão cautelar é medida excepcional que somente pode ser deferida quando se encontram presentes os seus requisitos, 
pois confronta o direito de liberdade garantido constitucionalmente.
Conforme o artigo 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva rege-se pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, pode 
ser revista em caso de insubsistência dos motivos que a ensejaram ou superveniência de novas circunstâncias que posteriormente a 
justificam. 
Não há que se falar em conveniência da instrução criminal, pois não há indicativo de que o segregado, mesmo em liberdade, tenha 
coagido testemunhas ou de algum modo obstado as investigações.
Assim, denoto que, no tocante aos fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, estes não se mostram presentes. 
Nessa linha, portanto, não se verifica a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (CPP, art. 312, última parte), 
na medida em que inexiste nos autos informação da prática de delitos, ou seja, desde a suposta prática do delito apurado nestes autos.
Assim, atento ao que dispõem os artigos 311, 312, 316 e 321, todos do Código de Processo Penal, considerando a excepcionalidade da 
prisão, entendo necessária a revogação da segregação cautelar, mediante a aplicação de medida cautelares do art. 319 do CPP, as quais 
reputo suficientes para garantir a aplicação da lei penal, a investigação criminal e a ordem pública
Isso posto, REVOGO A PRISÃO de FILIPE CARVALHO DE ANDRADES, brasileiro, nascido aos 19/06/1995, CPF n. 703.427.072-48, 
filho de Nita Carvalho Felis, residente na rua Eurico Caruso, n. 6775, bairro Aponiã, nesta cidade de Porto Velho, atualmente recolhido 
no sistema prisional desta comarca, mediante o cumprimento de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, que consistem no 
seguinte:
a) ratificar endereço, número de telefone, apresentar RG ou qualquer outro documento com foto no momento da soltura;
b) comparecimento do acusado em juízo todas as vezes que isso for determinado;
c) comunicação, pelo acusado, a este juízo, de qualquer alteração de endereço, sob pena de revogação;
d) não se ausentar por mais de 15 (quinze) dias da comarca em que reside, sem comunicar a este juízo o lugar onde poderá ser 
encontrado;
e) recolhimento domiciliar noturno, devendo ficar em sua residência no horário compreendido entre as 22h00min de um dia e sair as 
06h00min do outro, devendo ser imediatamente recolhido a Unidade Prisional caso seja abordado fora do estabelecido.
O descumprimento das condições impostas poderá fazer aflorar os requisitos da PRISÃO PREVENTIVA, PODENDO ESTA SER 
DECRETADA.
Serve a presente decisão como MANDADO, ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso, e TERMO DE COMPROMISSO 
acerca das medidas cautelares.
Proceda o cartório às consultas nos sistemas pertinentes.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa.
Promova-se o necessário no BNMP.
Junte-se essa decisão nos autos principais n. 7033458-28.2022.8.22.0001
Intime-se. Diligencie-se pelo necessário.
SERVE COMO MANDADO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
SÉRIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara de Delitos de Tóxicos 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do 
Processo: 7064034-04.2022.8.22.0001
Classe: Relaxamento de Prisão
Polo Ativo: ALESSANDRO DOMINGOS BATISTA
ADVOGADO DO ACUSADO: JULIANA CAROLINE SANTOS NASCIMENTO, OAB nº RO7859
Polo Passivo: Ministério Público do Estado de Rondônia, D. D. P. D. 9. D. -. U. -. E.
ADVOGADO DOS AUTORIDADES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos etc.,
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Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva requerido por Alessandro Domingos Batista, preso em flagrante no dia 16.08.2022, 
pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº11.343/06 e artigo 244-B da Lei nº 8.063/90 (APF nº 7061851-
60.2022.8.22.0001).
A defesa afirma que a prisão foi efetuada de forma ilegal, bem como argumenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; a 
existência de abuso de autoridade e perseguição. Afirma a desnecessidade de decretação da prisão preventiva, sendo o suficiente para 
a reprimenda do investigado a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
O Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido (ID:81198348).
Os autos vieram conclusos.
É O NECESSÁRIO RELATÓRIO. DECIDO.
A revogação da prisão preventiva, prevista no artigo 316 do CPP, será concedida quando não mais estiverem presentes os fundamentos 
da custódia provisória, in verbis: Art. 316.O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da 
investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões 
que a justifiquem.
Analisando aos autos e o APF nº 7061851-60.2022.8.22.0001, não se avista, prima facie, elementos suficientes para a caracterização 
da traficância, uma vez que o investigado foi surpreendido em sua residência após os Policiais Militares abordarem alguns menores em 
um imóvel inacabado, supostamente comercializando entorpecentes, os quais afirmaram que a droga seria da pessoa conhecida por 
“SANSÃO”.
Todavia, os menores apreendidos, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, afirmaram que não receberam a droga diretamente do 
SANSÃO, pois ela é entregue a eles para vender por “noiados” (ID: 80740291 – p.06). 
Assim, ao que tudo indica, em uma análise sumária dos autos, os menores apenas informaram que os entorpecentes são de SANSÃO 
por ouvirem dizer, ou seja, por achismo.
Por sua vez, o investigado nega a traficância e diz ainda que o local onde foi apreendida a droga não é mais sua propriedade, pois a 
vendeu para Cleiton Domingos Batista (ID: 80740291 -p.10).
Portanto, a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstra apenas o preenchimento das elementares do tipo penal, insuficiente 
para fundamentar a segregação cautelar com lastro na gravidade abstrata do delito.
Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE EM ABSTRATO. 
MERA DESCRIÇÃO DAS ELEMENTARES DOS TIPOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
I - I - (…) II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua 
real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de 
Processo Penal. III - Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta devida fundamentação, uma vez 
que os fundamentos que dão suporte à prisão cautelar do paciente, preso em flagrante com 27g de maconha, e, ainda por ter resistido 
à ordem de prisão com agressão ao policial, não se ajustam à orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a simples invocação 
da gravidade genérica dos delitos, com mera descrição das elementares inerentes aos próprios tipos penais, não se revelam suficientes 
para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido. Ordem 
de ofício para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da 
decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no 
art. 319 do Código de Processo Penal.(STJ - HC: 604438 SP 2020/0200866-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 
22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020)
Destarte, tenho que a revogação da prisão preventiva, neste momento, faz-se necessária. Ademais, não se observou com a clareza 
suficiente a presença do periculum libertatis do indiciado, motivo pelo qual sua liberdade provisória pode ser deferida, condicionada ao 
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tal como preconizam os arts. 321 e 282 do Código de Processo Penal e, caso ele 
não as cumpra, poderá a medida ser revogada e a prisão preventiva decretada de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público 
(art. 282, § 4 e art. 312, parágrafo único, ambos do CPP).
Por todo exposto, com fulcro nos artigos 316 c.c 319, 321 e 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva do 
autuado Alessandro Domingos Batista, qualificado nos autos, condicionada, porém, ao cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES, a 
saber:
a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for solicitado, salvo se previamente justificar a ausência;
b) Manter o endereço atualizado, nos autos;
c) Não praticar ou se envolver com quaisquer práticas delitivas, principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, 
garantindo-se a ordem pública;
SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça plantonista.
Comunique à Polícia Civil, Polícia Militar de Extrema a fim de também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 
acusado, os quais tomarão as providências legais e comunicarão este juízo quando do descumprimento da ordem judicial em apreço.
Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, via sistema BNMP, colocando o autuado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.
Sérgio William Domingues Teixeira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara de Delitos de Tóxicos 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7057877-15.2022.8.22.0001
Classe: Relaxamento de Prisão
Polo Ativo: JANDERSON PRESTES DE CARVALHO
ADVOGADO DO ACUSADO: IVAN FEITOSA DE SOUZA, OAB nº RO8682
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Polo Passivo: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de pedido de revogação de preventiva, todavia, considerando a realização de audiência de instrução e julgamento nos autos n. 
7056111-58.2021.8.22.0001, onde houve prolação de sentença condenatória do requerente, os presentes autos perdem o seu objeto, 
devendo ser extinto. 
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, por perda do objeto das pretensões deduzias, devendo-se proceder as baixas e anotações 
necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

7048038-63.2022.8.22.0001 
Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
Liberdade Provisória com ou sem fiança 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: FELIPE ARAUJO PESTANA 
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REQUERIDOS: Ministério Público do Estado de Rondônia, 1. V. D. D. D. T. 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido formulado por FELIPE ARAÚJO PESTANA, qualificado nos autos e representado por seu advogado devidamente 
constituído, pleiteando a revogação da prisão preventiva.
Sustenta o requerente, inexistirem motivos para justificar a segregação cautelar do requerente, alegando ter sido apreendida quantidade 
ínfima de droga, bem como que o requerente possui residência fixa e que o crime atribuído a ele não foi cometido com violência ou grave 
ameaça.
O Ministério Público se manifestou pelo deferimento mediante cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
O requerente foi preso em flagrante por ter praticado, em tese, o crime do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.
Pois bem. A jurisprudência do nosso Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores tem abrandada a proibição de liberdade provisória 
para esse tipo de crime, firmando o entendimento de que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida 
de exceção em nosso ordenamento jurídico. Resume-se aos casos em que é necessária, já que vigora em nosso sistema penal o 
princípio da presunção de inocência (CF, artigo 5º LVII).
Para a decretação da prisão preventiva, torna-se imprescindível a concorrência dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum 
libertatis. O primeiro pode ser compreendido como os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, enquanto que o segundo 
pode ser definido como os fundamentos presentes no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Além disso, a quantidade de droga apreendida – se comparada com a média de entorpecentes apreendidos na Comarca – não revela, ao 
menos neste momento, que o requerente seja uma pessoa perigosa, isto é, que venha, em liberdade, reiterar a prática criminosa; ou por 
em risco a instrução criminal, ameaçando as testemunhas, por exemplo; ou, ainda, que vá se furtar à aplicação da lei penal, pois possui 
residência fixa e nada indica que, quando solta, vá empreender fuga do distrito da culpa.
Por outro lado, não há dúvidas de que os crimes imputados ao requerente são graves, tanto que a conduta delituosa (tráfico ilícito de 
drogas) tem comando criminalizante na própria Constituição Federal e o Brasil, além de tudo, é signatário da Convenção de Viena 
(Convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas).
Não podemos olvidar que a comunidade local vivia em uma situação de refém do tráfico de drogas, tanto é que denunciou o postulante 
ao órgãos de segurança pública.
Ocorre que, também por força da Constituição Federal, em razão do princípio da não culpabilidade, a prisão é medida excepcional e sua 
imposição se faz com observância do também constitucional princípio da proporcionalidade.
No caso concreto, a gravidade do crime indica a necessidade de imposição de medidas cautelares de natureza pessoal, porém, a meu 
ver, considerado as condições pessoais favoráveis do requerente, a prisão pode ser substituída por medidas alternativas.
Registro, a propósito, que as medidas alternativas à prisão, embora em menor extensão, também limitam a liberdade de locomoção do 
cidadão, revelando-se, como dito, suficientes, no caso concreto, para resguardar a ordem pública e, ainda, assegurar a regular tramitação 
processual.
A propósito do tema, nesse sentido já decidiu o TJRO:
“Agravo regimental. Prisão em flagrante delito. Ausência de circunstâncias justificadoras. Condições pessoais favoráveis. Concessão 
de liberdade. Manutenção da decisão agravada. Ausentes os fundamentos concretos e idôneos justificadores da prisão preventiva (art. 
312 do CPP), deve ser concedida a liberdade ao agente preso em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, haja vista 
o postulado constitucional da não culpabilidade. Agravo Regimental, Processo nº 0008861-06.2011.822.0000, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Desª Zelite Andrade Carneiro, Data de julgamento: 06/10/2011”
ISSO POSTO, nos termos do art. 282, I, II e §5º, c.c. art. 316, todos do CPP, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado FELIPE 
ARAÚJO PESTANA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
1) Manter o endereço atualizado; 
2) Não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) sem prévia autorização judicial;
3) Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casa de jogos e ambientes desse fim;
No ensejo, fica o requerente alertado que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares elencadas acima poderá resultar na 
revogação do benefício da liberdade provisória.
Juntamente com o presente Alvará de soltura encaminhe-se a denúncia dos autos principais n. 7045787-72.2022.8.22.0001 para a devida 
citação do réu.
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Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA e CITAÇÃO PESSOAL, devendo FELIPE ARAÚJO PESTANA, brasileiro, 
casado, nascido em 06/06/1994, na cidade de Porto Velho/RO, portador do RG 1686989/RO, filho de Adão Batista Pestana e Edilene 
Ramos Araújo, o qual declarou ser residente na Rua Jamaica, nº 6248, no bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Porto Velho/
RO, atualmente recolhido no sistema prisional desta comarca, ser posto em liberdade, após a citação pessoal pelo oficial de justiça, salvo 
se por outro motivo não deva permanecer preso.
O cartório realize as consultas necessárias e o que for preciso no BNMP.
Intime-se. Diligencie-se pelo necessário. Após, informe esta decisão nos autos principais e arquive-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7051596-43.2022.8.22.0001
Classe: Inquérito Policial
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia, C. D. P. D. -. D. D. F.
ADVOGADO DOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JUCIANI DA SILVA TAVARES, ROMIS MENDES TAVARES
INDICIADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ROMIS MENDES TAVARES denunciado, qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Considerando as alterações trazidas pela Lei n. 11.719/2008, adoto o rito comum ordinário em detrimento do rito especial previsto na 
Lei n. 11.343/06, em razão de se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), com adequação do sistema acusatório 
democrático aos preceitos constitucionais contido na Carta de 1988, visando máxima efetividade dos princípios do contraditório e da 
ampla defesa.
Nessa senda, fixada a orientação quanto a incidência do artigo 400 do CPP, sobre os procedimentos regidos por legislação especial, 
conforme decisões do STJ nos REsp. 1.825.622/SP e 1.808.389/AM. Assim, reconheço aplicação do rito ordinário como procedimento 
mais adequado a instrução do caso em tela, assegurando maior amplitude ao exercício do contraditório e da ampla defesa, salvaguardando 
o processo de nulidade por violação as garantias constitucionais do (a) (os) (as) réu/ré(s) .
Em análise à peça acusatória, verifico que preenche os requisitos do artigo 41, do CPP, pois estão presentes os pressupostos processuais 
e as condições da ação penal, além de estar instruída com o inquérito policial, no qual consta lastro probatório suficiente para a instauração 
do processo penal pelos crimes imputados.
Além disso, não verifico, prima facie, alguma das hipóteses previstas no artigo 395, do CPP.
Em razão disso, RECEBO a denúncia.
Cite(m)-se o (a) (os) (as) réu(s) (a) (os) (as) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, 
do CPP, observando-se o disposto no artigo 396-A e parágrafos, do mesmo diploma legal, entregando-lhe cópia da denúncia.
Conste, no referido mandado, que o oficial de justiça, por ocasião da citação, indague(m) ao (à) (aos) (às) acusado (a) (os) (as) se 
possui(em) condições de constituir advogado e se possui telefone, em caso positivo, certifique-se o número.
Decorrido o prazo, que começa a fluir a partir da efetiva intimação (Súmula nº 710, do STF), sem apresentação da resposta escrita, será 
nomeado, desde logo, defensor público, que oficie perante este juízo, para oferecê-la.
Outrossim, caso o (a) (os) (as) denunciado (a) (os) (as) declare(m) que não tem/têm recursos suficientes para constituir advogado, o que 
deverá ser certificado pelo cartório, será nomeada a Defensoria Pública para assumir a sua defesa, concedendo-lhe(s) vista dos autos.
Juntada a(s) resposta(s) à acusação, os autos deverão vir conclusos e, não sendo o caso de absolvição sumária (artigo 397, do CPP), 
será designada a audiência de instrução e julgamento.
Se o (a) acusado (a) (os) (as) não for(em) localizado(s) pelo oficial de justiça e, realizadas as pesquisas necessárias não havendo outro 
endereço disponível para sua localização, cite(m)-o(s) por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe os artigos 361 e 363, 
§ 1º, do CPP.
Junte-se os antecedentes criminais, caso não integre o inquérito policial.
Quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva (Id. 80916141 e 80917946), formulado pela Defensoria Pública.
No que se refere em relação ao pedido do denunciado ROMIS MENDES TAVARES preenche os requisitos necessários nos termos do 
artigo 312 do Código Processo Penal, portanto, ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva.
Há nos autos registro de antecedentes criminais, contudo, essa condição por si só não é suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
Da análise dos documentos colacionados nos autos, observa-se que as circunstâncias concretas do caso em análise justificam a 
segregação cautelar em proveito da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a potencialidade 
lesiva da infração, bem como na opressão que a comunidade local vivenciava ao ficar refém da ação criminosa é, por si só, capaz 
de evidenciar a periculosidade social do requerente, além de insuficiência de provas que revogada a prisão, poderia ser o indiciado 
encontrado para responder por seus atos perante a justiça.
Nota-se que o prazo de duração do processo não foge da razoabilidade em razão dos requerimentos e diligências.
Não se pode negar que o crime é um fato social, sendo que parte da comunidade local o tolera por não haver outro meio disponível de 
combatê-lo. Não pode o Poder Judiciário negar tal situação.
Portanto, ante os fatos apresentados, as teses trazidas pelo requerente não elidem os elementos indiciários até agora amealhados na 
investigação.
Ademais, as condutas descritas nos crimes imputados são permanentes, razão pela qual, o momento consumativo prolonga-se no tempo, 
enquanto dita conduta estiver sendo praticada.
Observa-se, portanto, que a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis está evidenciada, de modo que a prisão cautelar 
do requerente se faz necessária pelos fundamentos expostos.
Desta forma, presentes os fundamentos da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação 
da lei penal, nos termos do artigo 324, inciso IV, c/c artigo 312 e 313, inciso I, todos do CPP, os réus devem permanecer segregados 
cautelarmente.
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Todavia, em relação ao pedido de JUCIANI DA SILVA TAVARES, verifico nos autos que não foi ao menos denunciada, de modo que a 
prisão não se faz mais necessária a segregação, na medida em que inexiste nos autos informações a pratica de supostos delitos apurado 
nesses autos. 
Isso posto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de JUCIANI DA SILVA TAVARES, brasileira, nascida em 30/08/2001, natural de Humaitá/
AM, filha de Marta Belarmino da Silva e de Francisco das Chagas Miranda Tavares, inscrita no CPF/MF, sob o nº 030.501.052-24, 
residente na rua Maria da Conceição, 4319, bairro Igarapé, nesta capital.
Retifique-se a autuação, notadamente quanto à classe do feito.
Intime-se. Diligencie-se pelo necessário.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFICIO/CARTA PRECATÓRIA
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kerley Regina Ferreira de Arruda

0000764-85.2019.8.22.0501
Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
Ação Penal - Procedimento Ordinário 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia 
REU: JOSIMAR FERREIRA BELARMINO, MIRIAN ROBERTA BRITO DE ASSIS 
ADVOGADOS DOS REU: LEONARDO FERNANDES FARIAS DE MORAES, OAB nº RO11680, IGOR AZEVEDO REIS, OAB nº RO9275, 
GABRIEL MACEDO NICARETTA, OAB nº RO11578 
Vistos.
Recebo o recurso de apelação, bem como as Razões Recursais de ID 79549127.
Após, vistas ao Ministério Público para as contrarrazões de recurso.
Juntadas as razões e contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia para apreciação do recurso, 
com as homenagens de estilo.
Intime-se. Diligencie-se pelo necessário.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Kerley Regina Ferreira de Arruda 

Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos Processo n. 7016820-17.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 3 ANDAR BROOKLIN - 04576-010 
- SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, OAB nº SP184989 
REQUERIDO: ALEXANDRE NASCIMENTO XIMENES, RUA SANTA CATARINA 1327 FLORESTA - 76806-314 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos, 
Considerando a decisão exarada nos 7037062-31.2021.8.22.0001, que declinou a competência para uma das Varas Criminais Genericas 
e considerando que o acessório acompanha o principal. 
Deixo de conhecer o presente pedido, devendo a parte, caso queira ingressar no Juízo competente.
Arquivem-se os presentes autos com as baixas pertinentes. 
Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Kerley Regina Ferreira de Arruda 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Delitos de Tóxicos 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7037183-25.2022.8.22.0001
Classe: Inquérito Policial
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: RAQUEL CRISTINA PEREIRA DE ARUJO
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de RAQUEL CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO denunciada, qualificada nos autos, 
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06
Considerando as alterações trazidas pela Lei n. 11.719/2008, adoto o rito comum ordinário em detrimento do rito especial previsto na 
Lei n. 11.343/06, em razão de se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), com adequação do sistema acusatório 
democrático aos preceitos constitucionais contido na Carta de 1988, visando máxima efetividade dos princípios do contraditório e da 
ampla defesa.
Nessa senda, fixada a orientação quanto a incidência do artigo 400 do CPP, sobre os procedimentos regidos por legislação especial, 
conforme decisões do STJ nos REsp. 1.825.622/SP e 1.808.389/AM. Assim, reconheço aplicação do rito ordinário como procedimento 
mais adequado a instrução do caso em tela, assegurando maior amplitude ao exercício do contraditório e da ampla defesa, salvaguardando 
o processo de nulidade por violação as garantias constitucionais do (a) (os) (as) réu/ré(s) .
Em análise à peça acusatória, verifico que preenche os requisitos do artigo 41, do CPP, pois estão presentes os pressupostos processuais 
e as condições da ação penal, além de estar instruída com o inquérito policial, no qual consta lastro probatório suficiente para a instauração 
do processo penal pelos crimes imputados.
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Além disso, não verifico, prima facie, alguma das hipóteses previstas no artigo 395, do CPP.
Em razão disso, RECEBO a denúncia.
Cite(m)-se o (a) (os) (as) réu(s) (a) (os) (as) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, 
do CPP, observando-se o disposto no artigo 396-A e parágrafos, do mesmo diploma legal, entregando-lhe cópia da denúncia.
Conste, no referido mandado, que o oficial de justiça, por ocasião da citação, indague(m) ao (à) (aos) (às) acusado (a) (os) (as) se 
possui(em) condições de constituir advogado e se possui telefone, em caso positivo, certifique-se o número.
Decorrido o prazo, que começa a fluir a partir da efetiva intimação (Súmula nº 710, do STF), sem apresentação da resposta escrita, será 
nomeado, desde logo, defensor público, que oficie perante este juízo, para oferecê-la.
Outrossim, caso o (a) (os) (as) denunciado (a) (os) (as) declare(m) que não tem/têm recursos suficientes para constituir advogado, o que 
deverá ser certificado pelo cartório, será nomeada a Defensoria Pública para assumir a sua defesa, concedendo-lhe(s) vista dos autos.
Juntada a(s) resposta(s) à acusação, os autos deverão vir conclusos e, não sendo o caso de absolvição sumária (artigo 397, do CPP), 
será designada a audiência de instrução e julgamento.
Se o (a) acusado (a) (os) (as) não for(em) localizado(s) pelo oficial de justiça e, realizadas as pesquisas necessárias não havendo outro 
endereço disponível para sua localização, cite(m)-o(s) por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe os artigos 361 e 363, 
§ 1º, do CPP.
Junte-se os antecedentes criminais, caso não integre o inquérito policial.
Retifique-se a autuação, notadamente quanto à classe do feito.
Intime-se o Ministério Público para que junte aos autos todos os laudos e documentos que reputar necessário para confirmar a denúncia, 
conforme artigo 52, parágrafo único, I, da Lei n. 11.343/06.
Em relação a cota de n. 2 do Ministério Público, informo que esse Juízo juntará os antecedentes criminais fornecidos pelo Tribunal de 
Justiça de Rondônia, o Ministério Público poderá juntar as demais certidões solicitadas, conforme artigo 52, parágrafo único, I, da Lei n. 
11.343/06.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 77796907), formulado pela Defesa da denunciada.
A ré foi presa em flagrante no dia 30/05/2022, com sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (Id. 
77653745), por ter praticado, em tese, a conduta delitiva descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em decorrência de fiscalização de 
rotina no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira.
Instado, o Ministério Público foi pelo indeferimento.
Cediço que a prisão cautelar é medida excepcional que somente pode ser deferida quando se encontram presentes os seus requisitos, 
pois confronta o direito de liberdade garantido constitucionalmente.
Conforme o artigo 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva rege-se pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, pode 
ser revista em caso de insubsistência dos motivos que a ensejaram ou superveniência de novas circunstâncias que posteriormente a 
justificam. 
No mais, quanto aos requisitos que ensejaram a decretação de prisão preventiva do custodiado, verifico que, no momento, não estão 
mais presentes.
Quanto ao requisito da garantia da ordem pública, seu conceito paira na necessidade de impedir a reiteração delitiva, gravidade concreta 
do crime, envolvimento com o crime organizado, reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade, particular e anormal 
modo de execução do delito e repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. No presente momento, não vislumbro tal 
requisito para o momento da persecução penal. 
No caso dos autos, observo que a ré não registra antecedentes, apresentou endereço fixo e certidão de nascimento de 3 (três) filhos 
menores de 12 anos, com domicilio no Distrito de Bayeux - PB. 
Não há que se falar em conveniência da instrução criminal, pois não há indicativo de que o segregado, mesmo sem liberdade, tenha 
coagido testemunhas ou de algum modo obstado as investigações.
Assim, denoto que, no tocante aos fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, estes não se mostram mais presentes. 
Nessa linha, portanto, não se verifica a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada (CPP, art. 312, última parte), 
na medida em que inexiste nos autos informação da prática de delitos, ou seja, desde a suposta prática do delito apurado nestes autos.
Assim, atento ao que dispõem os artigos 311, 312, 316 e 321, todos do Código de Processo Penal, considerando a excepcionalidade da 
prisão, revendo a decisão anterior, entendo necessária a revogação da segregação cautelar, mediante a aplicação de medida cautelares 
do art. 319 do CPP, as quais reputo suficientes para garantir a aplicação da lei penal, a investigação criminal e a ordem pública.
Isso posto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA, CONDICIONADA A CITAÇÃO PESSOAL, de RAQUEL CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO, 
brasileira, nascida em 24/12/1995, na cidade de João Pessoa/PB, portadora do RG nº 3746097, inscrita no CPF nº 100.338.304-10, 
residente na Rua dos Anjos, s/nº, no bairro Maria Andreasa, na cidade de Bayeux/PB, atualmente recolhida no sistema prisional desta 
comarca, mediante o cumprimento de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, que consistem no seguinte:
a) ratificar endereço, número de telefone, apresentar RG, CPF ou qualquer outro documento com foto no momento da soltura;
b) comparecimento do acusado em juízo todas as vezes que isso for determinado;
c) comunicação, pelo acusado, a este juízo, de qualquer alteração de endereço, sob pena de revogação;
d) não se ausentar por mais de 10 (dez) dias da comarca em que reside, sem comunicar a este juízo o lugar onde poderá ser encontrado;
e) proibição de frequentar bares, prostíbulos, casa de jogos e ambientes desse fim;
f) recolhimento domiciliar noturno, devendo ficar em sua residência no horário compreendido entre as 22h00min de um dia e sair às 
06h00min do outro, devendo ser imediatamente recolhido à Unidade Prisional caso seja abordado fora do estabelecido.
O descumprimento das condições impostas poderá fazer aflorar os requisitos da PRISÃO PREVENTIVA, PODENDO ESTA SER 
DECRETADA.
Serve a presente decisão como MANDADO, ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver presa, e TERMO DE COMPROMISSO 
acerca das medidas cautelares.
Intime-se. Diligencie-se pelo necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFICIO/CARTA PRECATÓRIA.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kerley Regina Ferreira de Arruda
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VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉsTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER 

1º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO Fórum Geral Desembargador 
César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, n.º 777, Bairro: Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO (Seg à sex - 07h às 14h), 69 
3309-7107, e-mail: juizadomulher@tjro.jus.br 
Vara: 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Processo:0007333-05.2019.8.22.0501
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: M. P. D. E. D. R.
REU: B. L. F.
DECISÃO 
Em análise aos autos constato que a vítima foi devidamente intimada da sentença em 03/05/2022 (ID 76820587) e o réu foi intimado em 
25/05/2022 (ID 77458190), bem como restou certificado que o acusado não deseja recorrer da sentença (ID 79514857).
Desta forma certifique o transito em julgado e cumpra-se a sentença.
Porto Velho/RO quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
INTIMAÇÃO
Processo : 0017150-30.2018.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REQUERIDO: S. P. T. P, Advogados do(a) REQUERIDO: FATIMA MARISSUE MARTINS RODRIGUES - RO10291, UELITON FELIPE 
AZEVEDO DE OLIVEIRA - RO5176, IGOR MARTINS RODRIGUES - RO6413, VANESSA AZEVEDO MACEDO - RO0002867A
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas para apresentação das alegações finais, conforme ID 80863098 (prazo: 5 
(cinco) dias)
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7023384-46.2021.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: CLEA CASTRO DE GOES e outros, Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE - RO2275
MPRO
REQUERIDO: KLEBER CASTRO DE GOES
Finalidade: INTIMAR a advogada supracitada do despacho abaixo transcrito (prazo: 5 (cinco) dias):
DESPACHO: “Intime-se a requerente, por intermédio de sua advogada, para manifestar-se quanto a necessidade de prorrogação, ou não, 
das Medidas Protetivas”.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 
SELMA GOMES DE OLIVEIRA CASTOLDI
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
INTIMAÇÃO
Processo : 0004290-60.2019.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REQUERIDO: CLODOALDO GALUCIO PEREIRA, Advogado do(a) REQUERIDO: JAIRO FERNANDES DA SILVA - RO0003317A
Finalidade: INTIMAR os advogados supracitadas da Sentença ID 59340864 prolatada nos autos em epígrafe. 
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 
CHEILA EDJANE DE ANDRADE RAPOSO
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Processo : 0006163-61.2020.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
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REU: UENDEL AYDEN NASCIMENTO
Advogados do(a) REU: NAZARENO BERNARDO DA SILVA - RO8429, GARDENIA SOUZA GUIMARAES - RO0005464A, PAULO 
TIMOTEO BATISTA - RO2437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA - RO1779
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias): POSTO ISSO, julgo 
improcedente a pretensão punitiva estatal aduzida na denúncia e, em consequência ABSOLVO o réu UENDEL AYDEN NASCIMENTO, já 
qualificado, da imputação que lhe foi feita, com base nos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Intimem-se réu e 
vítima. Intimem-se ainda, o Ministério Público e a Defesa.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 
TAIS LIZIE CARPENEDO
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
prazo de quinze dias
Processo : 0003573-48.2019.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, 
REQUERIDO: DEUSDETE AMARAL DE OLIVEIRA, brasileiro, filho de José Rodrigues de Oliveira e Emília AIves de Amaral, nascido aos 
08/03/1965, natural de Guajará/AM, e local incerto e não sabido. 
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao artigo 
129, §6°, do Código Penal, com as consequências da Lei n” 11.340/06 por intermédio de advogado (art. 396-A do CPP), no prazo de 
10 (dez) dias, podendo alegar tudo que interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. Não tendo o réu advogado e não podendo 
constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública para este fim (§2° do artigo 396-A, do 
CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE QUINZE DIAS
Processo : 7036563-47.2021.8.22.0001
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, 
REQUERIDO: LEONARDO MOREIRA DE ABREU
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao 
art.129, §9º, do Código Penal, com as consequências da Lei nº 11.340/06, , por intermédio de advogado (art. 396-A do CPP), no prazo 
de 10 (dez) dias, podendo alegar tudo que interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. Não tendo o réu advogado e não podendo 
constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública para este fim (§2° do artigo 396-A, do 
CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7008571-14.2021.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: UERLANDE NOBRE DE ASSIS, MPRO
REQUERIDO: GESSI BATISTA MENDES, Advogado do(a) REQUERIDO: EGLENIO BARROS SOARES - MT27553/O
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
Decisão 
Em análise aos autos, foram deferidas medidas protetivas em desfavor de Gessi Batista Mendes em favor de Uerlande Nobre de Assis, 
em 02/03/2021 (ID 55121555), sendo que foram intimados em 05/03/2021.
Houve descumprimento no dia 07/03/2021 (ID 55285011) com agressão grave à requerente, razão pela qual houve pedido de prisão 
preventiva (ID 55731494).
A prisão foi decretada em 25/03/2021 (ID 56017068). A ocorrência 66920/2021 noticiou novo descumprimento ocorrido em 12/05/2021 (ID 
57638601), sendo preso em flagrante. Na audiência de custódia o flagrante foi convertido em prisão preventiva (ID 57669721).
O requerido permaneceu preso 1 mês e 3 dias e teve a prisão revogada no dia 16/06/2021 (ID 58872377).
No dia 20/08/2021, a requerente registrou ocorrência sobre descumprimento, com a invasão de sua residência pelo requerido (ID 
61553697), sendo advertido (ID 61882590.
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O MP requereu a decretação de prisão preventiva do requerido, decretada em 03/09/2021 (ID 61965834), sendo preso no dia 09/09/2021 
(ID 62162166).
As medidas protetivas foram prorrogadas em 10/09/2021 (ID 62162166).
A prisão preventiva foi novamente revogada no dia 29/10/2021, com a inclusão no sistema de monitoramento eletrônico (ID 63981774).
O requerido foi solto e intimado da decisão no dia 02/11/2021 (ID 64031006).
Os autos foram ao Ministério Público para manifestação acerca da manutenção do monitoramento eletrônico, sendo que a UMESP 
informou que o requerido não se encontra monitorado desde 04/04/2022, após decisão da VEP nos autos 4000373- 57.8.22.0001.
O Ministério Público opinou pela inclusão no monitoramento eletrônico e manutenção das demais medidas protetivas (ID 80745246).
É o relatório.
Imperioso ressaltar que desde a revogação de sua prisão com a determinação de inclusão no monitoramento eletrônico (29/10/2021 ID 
63981774), não houve notícias de novos descumprimentos, mas a medida determinada por este juízo NÃO FOI IMPLEMENTADA, sendo 
que o requerido se encontrava monitorado anteriormente nos autos de execução de pena e não pelas medidas protetivas.
Desta forma, determino a imediata inclusão no sistema de monitoramento eletrônico de GESSI BASTISTA MENDES, brasileiro, RG 
nº. 899638 , nascido aos 24/05/1986, filho de Francisco Gecivaldo de Sousa Mendes. Mãe: Creusa da Costa Batista, residente e 
domiciliado na Rua Mário Andreaza, 8438, JK 1. Cidade/UF Porto Velho/RO. Telefone: (69) 9937-34715. Celular: (69) 9925-589 , PORTO 
VELHO - RONDÔNIA , pelo período de 06 (seis) meses, conforme já havia sido determinado na Decisão ID 63981774
Intime-se o requerido para comparecer a à UMESP, sito à Rua Pio XII, entre Elias Gorayeb e Rafael Vaz e Silva, nº 2572, bairro Liberdade 
(muro verde), nesta cidade , no prazo de 05 (cinco) dias após a sua intimação, devendo ser observado como parâmetro mínimo o limite 
de 300 (trezentos) metros do endereço da vítima.
Fica alertado o requerido de que não poderá remover, violar, modificar, danificar de qualquer forma o DISPOSITIVO (tornozeleira) de 
monitoração eletrônica ou permitir que outrem o faça, bem como abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal 
funcionamento da vigilância eletrônica, especialmente atos tendentes a impedi-la ou dificultá-la, a eximir-se dela, a iludir, mentir, omitir ao 
servidor responsável pelo monitoramento.
Fica ciente o requerido o descumprimento de qualquer regra do monitoramento eletrônico poderá gerar a decretação de sua prisão 
preventiva.
Caso não haja disponibilidade de tornozeleira eletrônica, autorizo o inclusão no sistema de monitoramento no prazo de até 10 (dez) dias, 
o que deverá ser providenciado pela UMESP, comunicando-se a este juízo tão logo a colocação da tornozeleira. Prazo de até 48h após.
Fica ciente a UMESP que deverá comunicar a este juízo a não inclusão ou, se incluído, ocorrer a quebra/destruição da tornozeleira ou 
uso indevido pelo acusado.
Sobrevindo tal informação, este juízo fará análise acerca de eventual decreto prisional em desfavor do acusado acerca do mal uso ou 
não uso da tornozeleira.
Sirva-se o presente como mandado e ofício.
Dê ciência ao MP e a Defesa.
Após, cumpridas as formalidades tornem os autos conclusos para suspensão.
Porto Velho/RO terça-feira, 30 de agosto de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7050469-75.2019.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: N. R. C. DE O. S., Advogados do(a) REQUERENTE: ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO - SP411125, CARLOS 
EDUARDO CARDOSO RAMOS - RO9783, YAN JEFERSON GOMES NASCIMENTO - RO10669, IGOR AMARAL GIBALDI - RO0006521A
MPRO
REQUERIDO: O. V. DA C., Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO VINICIUS DE SOUZA - RO10121
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 48 (quarenta e oito) horas):
“DECISÃO
Intime-se o advogado constituído da requerente (ID 51568570) para manifestar-se em favor da vítima, quanto ao pedido de revogação 
das medidas. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após, vista ao Ministério Público, também por 48 (quarenta e oito) horas, para 
manifestação. Por fim, tornem conclusos para decisão. Porto Velho/RO terça-feira, 30 de agosto de 2022, (a) Keila Alessandra Roeder 
Rocha de Almeida - Juíza de Direito”
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 
EWERTON SA MOREIRA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente)

1º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO Fórum Geral Desembargador 
César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, n.º 777, Bairro: Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO (Seg à sex - 07h às 14h), 69 
3309-7107, e-mail: juizadomulher@tjro.jus.br Processo:1003239-65.2017.8.22.0501
REQUERENTE: M. P. D. E. D. R.
REQUERIDO: L. V. L.
DESPACHO
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2023 às 11 horas, na forma do artigo 400 do Código de Processo Penal, 
devendo ser intimado o réu, vítima e as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa.
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Destaque-se às partes e testemunha(s) arrolada(s) que a audiência será realizada por meio virtual, através do aplicativo Google 
Meet, disponível nas plataformas PlayStore e AppStore. Assim, é necessário possuir acesso à internet por Wi-fi, não sendo suficiente pacotes 
de dados. A sala poderá ser acessada por telefone celular, tablet ou computador; basta ter o aplicativo baixado.
Para participação da solenidade no dia e horário acima descritos, acesse o seguinte link: meet.google.com/vvo-cpaq-tws .
Caso ainda não possua o aplicativo Google Meet, basta apontar a câmera para o QR CODE abaixo descrito, para ser direcionado 
para loja de aplicativos e, então, baixá-lo gratuitamente (IOS ou Android):
QR CODE
No dia e horário da audiência, após ter baixado o aplicativo, basta inserir o link da reunião e aguardar.
Não havendo possibilidade de participação da vítima, testemunhas, acusados e outros através dos meios virtuais anteriormente descritos, 
deverá comparecer ao fórum no dia e horário mencionado para fins de sua oitiva (presencialmente), na sala de audiência do 1º Juizado 
de Violência Doméstica.
Oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar, requisitando o PM RICARDO AMORIM GOMES, arrolado pelo Ministério Público, para ser 
ouvido por videoconferência. 
Sirva-se o presente como ofício, dando-se ciência deste, bem como do Link, dia e horário acima designados para a audiência.
Sirva-se a presente como mandado de intimação.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Intime-se o(s) advogado(s) habilitados nos autos, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência.
Seguem algumas observações e medidas a serem adotadas:
1. Alerte-se as partes, testemunha(s), MP, e advogado(s) habilitado(s) nos autos que, no dia e horário acima descritos, é seu dever entrar 
na sala virtual, através do link disponibilizado, independente de contato prévio da secretaria do gabinete.
2. A sala de audiências virtual deverá ser acessada com 5 minutos de antecedência do horário designado para o ato, evitando atrasos e 
possibilitando a conferência do equipamento de áudio e vídeo. 
3. Preferencialmente, utilizar fone de ouvido para melhor captação do som;
5. Escolher um local silencioso para participar da audiência a fim de evitar interferências externas (ruídos, falas de outras pessoas, sons 
de ventilador, etc.);
6. Certificar-se de estar conectado à internet de boa qualidade no horário da audiência.
7. Em caso de dúvidas sobre a audiência, favor entrar em contato com o gabinete da vara por meio do telefone 69 3309 7105 ou 3309-
7107 (horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 7h às 14h); ou acesse o QR CODE abaixo para ser direcionado a um vídeo, no 
youtube, de explicação sobre como funcionará a audiência.
Tutorial: Como participar de uma audiência no Google Meet pelo celular
Link https://www.youtube.com/watch?v=RY5OFw1W3_4 
Expeça-se todo o necessário para a realização do ato.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO terça-feira, 30 de agosto de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 7064569-30.2022.8.22.0001
Restituição de Coisas Apreendidas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher 
REQUERENTE: EDUARDO ALVES DE MOURA - ADVOGADO DO REQUERENTE: GLEYSON BELMONT DUARTE DA COSTA, OAB 
nº RO5775
REQUERIDO: MP 
DECISÃO
Vistos. 
Trata-se de pedido de restituição de arma apreendida formulado por EDUARDO através de advogado constituído.
Compulsando o feito, verifica-se que o pleito está endereçado ao juízo da Vara de Violência Doméstica desta comarca (ID 81151559), 
bem como os autos do processo principal tramitam na respectiva vara sob o n° 7011247-66.2020.8.22.0001.
Dessa forma, redistribua-se o presente ao juízo da Vara de Violência Doméstica desta Capital, o qual detém competência para apreciação 
do pedido, por prevenção.
Expeça-se o necessário. 
Porto Velho - RO, 30 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7038401-88.2022.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: ANTONIA ALVANISA DE SOUZA SILVA, MPRO
REQUERIDO: VENCESLAU PEREIRA DOS SANTOS, Advogado do(a) REQUERIDO: JUSSIER COSTA FIRMINO - RO0003557A
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
Decisão 
Vieram os autos conclusos com notícia da requerente, por meio da DEAM, referente a suposto descumprimento de medidas protetivas de 
urgência pelo requerido. Ao que consta, a vítima registrou nova ocorrência policial.
Instado a se manifestar, o MP requer seja o requerido advertido da necessidade de cumprimento das medidas protetivas, sob pena de 
possível decretação de sua prisão preventiva .
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Pois bem.
Como regra, noticiado qualquer descumprimento, e o MP manifestando-se pela representação da prisão, nos termos do art. 311 do CPP, 
sendo necessária, decreta-se a prisão preventiva por descumprimento.
Todavia, ante os relatos apresentados, e o MP não ter requerido a decretação da prisão, ADVIRTO o requerido que, noticiado um novo 
descumprimento da medida protetiva, poderá ser decretada sua prisão preventiva.
Intime-se o requerido da advertência ao cumprimento das medidas protetivas, bem como da decisão inicial que concedeu as MPU’s.
Ademais, frise-se que a Lei 13.641/2018 alterou a Lei Maria da Penha, acrescentando o artigo 24-A, o qual TORNA CRIME O 
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, com a previsão de pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
Sirva-se a presente como mandado de intimação, bem como para efetivo cumprimento. 
Anexar, em separado, o endereço da requerente e do requerido, para se proceder às respectivas intimações.
Alerte-se o(a) oficial(a) de justiça para não fornecer o endereço de uma parte para a outra, para se evitar maiores possibilidades de 
divergências entre elas. O MANDADO DEVERÁ SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA no prazo de 5 (cinco) dias.
Não havendo êxito, pela previsão na Lei n. 14.022/2020, determino a intimação das partes do teor desta decisão por meio 
de WhatsApp, certificando-se nos autos.
Oficie-se à DEAM e NUPEVID para ciência e acompanhamento.
Int. eventual advogado(a) habilitado(a) nos autos.
Sirva-se a presente como Ofício(s).
Ciência ao MP.
Porto Velho/RO sexta-feira, 15 de julho de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7060475-39.2022.8.22.0001
Classe : AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
AUTORIDADE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA e outros, MPRO
FLAGRANTEADO: TIAGO HENRIQUE DE ARAUJO LIMA, Advogado do(a) FLAGRANTEADO: KELVE MENDONCA LIMA - RO9609
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
(...) “Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pois persistem os motivos que ensejaram a sua 
decretação. 
Intimem-se as partes e advogado habilitado nos autos.
Dê-se ciência à DPE - NUDEM e ao Ministério Público.
Após, tornem os autos imediatamente conclusos para recebimento da denúncia.
Porto Velho/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito”
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022. 
THIERRY BRAGA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7041438-26.2022.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: T. S. G.
REQUERIDO: P. A. M. M. DOS S., Advogado do REQUERIDO: FABIO CHIANCA DE MORAIS - RO9373
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
“(...) DECISÃO 
Vieram os autos conclusos com pedido de revogação de medidas protetivas, protocolado pelo requerido. Em síntese, a vítima estaria se 
utilizando das medidas para prejudicá-lo. Argumenta que trabalhou como agente penitenciário e, por isso, necessita de seu porte de arma. 
Por fim, pede que, caso sejam mantidas as MPUs, que também sejam impostas em desfavor da vítima. 
Instada a se manifestar, a vítima apresentou seus contra-argumentos por intermédio da Defensoria Pública-NUDEM; em síntese, 
asseverou que o requerido trouxe situações ocorridas no passado como maneira de descredibilizar a narrativa da autora (discussões, 
áudios e vídeos), o que deve ser rechaçado, na medida que a autora, após a concessão das medidas protetivas de urgência neste feito, 
não o contatou ou aproximou-se dele.
Chamado a apresentar parecer, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido. Em síntese, apontou que os fatos trazidos 
pelo requerido são pretéritos e a filmagem anexada representa, a bem da verdade, uma evidente violação à privacidade da vítima; não 
devendo ser motivo suficiente para revogar uma medida protetiva de urgência. Requer, também, a manutenção da restrição à posse/
porte de arma de fogo.
Pois bem, razão não assiste ao requerido.
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De início, analisando-se a sua petição, é possível interpretar que o núcleo de seus argumentos encontram-se, basicamente, em dois 
pontos, que seriam primordiais para determinar a revogação das medidas: 1) o fato de a própria vítima estar, supostamente, relativizando 
as medidas protetivas e, em tese, descumprindo-as; e 2) a vítima teria se dirigido até um bar, durante a noite, com o filho do casal, o que 
desabonaria a sua conduta. 
De início, no que se refere ao suposto fato ocorrido no bar, isso diz respeito única e exclusivamente ao poder de família da vítima em 
relação ao filho; poder esse que o requerido também detém. Assim, qualquer discussão nesse sentido deverá ser tratado no juízo 
competente, qual seja, uma das varas da família da capital, não cabendo ao juizado de violência doméstica fazer qualquer juízo de valor 
acerca da situação. 
O que cabe a um juizado de violência doméstica é, por meio das medidas protetivas de urgência, garantir proteção à mulher vítima 
de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; dispostas na Lei Maria da Penha. Diante disso, os prints anexados pelo 
requerido não são suficientes para comprovar a desnecessidade de manutenção das medidas.
É comum, dentro do cenário de violência contra a mulher, os requeridos argumentarem que as vítimas utilizam-se desse instrumento 
jurídico para prejudicá-los; tudo com o intuito de desacreditar a palavra delas. Todavia, diante desse cenário, é plenamente pacificado nos 
tribunais superiores que, no âmbito da violência doméstica, o depoimento da mulher é de suma importância, assumindo especial relevo 
probatório. Veja-se:
EMBARGOS INFRINGENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. Não há falar em insuficiência probatória a ensejar a absolvição, na medida em que os delitos que envolvem violência 
doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de 
testemunhas. As declarações da ofendida, tanto na fase policial, como em juízo, são coerentes com o tipo de agressão sofrida, que vem 
corroborado pelo auto de exame de corpo de delito. Por outro lado, a tese de legítima defesa não restou escorreita nos autos, pelo que 
não se acolhe. POR MAIORIA, DESACOLHERAM OS EMBARGOS. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70065016222, Primeiro 
Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 03/07/2015) grifo nosso.
Diante disso, entendo que os prints apresentados, e os argumentos trazidos pelo requerido, não são capazes de sustentar uma revogação 
das medidas em vigor; pois a própria vítima, por intermédio da defensoria, informou desejar mantê-las, pois ainda sente-se ameaçada. 
Para tanto, fica a vítima ciente, por meio desta decisão, que não deve relativizar as medidas protetivas de urgência; sendo necessário 
também manter distância do requerido, conferindo-se efeito prático às cautelares. 
No que se refere à suspensão do porte/posse de arma de fogo, a recomendação n. 155, do Conselho Nacional de Justiça, de 27 de 
outubro de 2021, dispôs que é recomendado a todos os juízes e juízas atuantes nos juizados de violência domésticas que confiram 
absoluta prioridade aos casos que envolvam arma de fogo, aplicando-se imediatamente a medida protetiva de suspensão do porte ou 
posse de arma de fogo; senão vejamos:
Art. 1º Recomendar a todos os juízes e juízas que atuem em Varas do Júri e em Juizados e Varas e que detenham competência para 
aplicar a Lei no 11.340/2006, que confiram absoluta prioridade à determinação de:
I – apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor (art. 18, IV, da Lei no 11.340/2006), com busca domiciliar e pessoal, se 
necessário (art. 240, §§ 1o e 2o , “d”, do Código de Processo Penal);
II – aplicação imediata da medida protetiva de urgência de suspensão da posse ou restrição do porte de armas (art. 22, I, da Lei no 
11.340/2006).
Assim, entendo que, neste momento, deve ser mantida a restrição, conforme recomenda o CNJ. Todavia, determino, também, seja 
realizado estudo de caso pelo NUPSI deste juizado, a fim de que emita parecer sobre a necessidade, ou não, com base na relação 
conflituosa existente, de manutenção da medida de suspensão do porte/posse de arma de fogo. Isso porque, segundo o requerido, foi 
agente penitenciário, necessitando, assim, do armamento para proteger-se.
Isso posto:
1- INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, devendo elas manterem-se inalteradas.
2- DETERMINO a realização de estudo de caso pelo NUPSI com as partes, para que emita parecer, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre 
a necessidade, ou não, com base na relação conflituosa existente, de manutenção da medida de suspensão do porte/posse de arma de 
fogo
Intime-se a vítima por mandado.
Intime-se o requerido, por intermédio de seu defensor.
Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública-NUDEM.
Encaminhem-se os autos ao NUPSI para fiz de realização do estudo solicitado. 
Porto Velho/RO segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito (...)”
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022. 
CARLOS EDUARDO MAIA DE GOES SOUZA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7060475-39.2022.8.22.0001
Classe : AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
AUTORIDADE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA e outros, MPRO
FLAGRANTEADO: TIAGO HENRIQUE DE ARAUJO LIMA, Advogado do(a) FLAGRANTEADO: KELVE MENDONCA LIMA - RO9609
Finalidade: INTIMAR os advogados supracitados da Audiência que realizar-se-á, por videoconferência: Tipo: Instrução e Julgamento 
Sala: Sala 1 - AIJ Data: 14/09/2022 Hora: 08:00 - LINK: meet.google.com/bob-gnrb-vgh
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Destaque-se às partes e testemunha(s) que, caso tenham interesse em participar da audiência por videoconferência, com a utilização do 
aplicativoGoogleMeet, deverão informar a esse Juízo por meio dos telefones 69-3309-7105 ou 3309-7107, bem como deverão realizar a 
baixa/download da referida ferramenta (aplicativoGoogleMeet), disponível nas plataformas Play Store e App Store, para participação da 
solenidade.
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022. 
MUZAMAR MARIA RODRIGUES SOARES
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Processo : 0017072-36.2018.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: WILIAN SBRISSIA DA SILVA
Advogados do(a) REU: ANDRE PHELIPE OLDONI HAITO - RO7203, LUZINETE XAVIER DE SOUZA - RO0003525A
Finalidade: INTIMAR os Advogados supracitados para que apresentem alegações finais no prazo legal. 
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022. 
TAIS LIZIE CARPENEDO
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
prazo de quinze dias
Processo : 0006942-55.2016.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REQUERIDO: ANDERSON REBOUCAS DE PAULA, CPF: 814.454.072-72
Finalidade: INTIMAR a parte supracitada para que, no prazo de quinze dias, efetue o pagamento de custas processuais sob pena de 
protesto e inscrição do nome em dívida ativa. 
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022. 
TAIS LIZIE CARPENEDO
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 0011881-78.2016.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REQUERIDO: CLAUDIONOR SILVA DE OLIVEIRA, Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO1909
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
Decisão 
Intime-se o advogado habilitado nos autos para apresentar defesa prévia. Prazo 10 (dez) dias.
Porto Velho/RO segunda-feira, 16 de maio de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO - 15 DIAS)
Processo : 0006065-76.2020.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia, 
REQUERIDO: EDVAN FRANCO DE LIMA, 
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao art. 
24-A, da Lei 11.340/06, por intermédio de advogado (art. 396-A do CPP), no prazo de 10 (dez) dias, podendo alegar tudo que interessar 
à defesa, inclusive arrolar testemunhas. Não tendo o réu advogado e não podendo constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo legal, 
abra-se vista dos autos à Defensória Pública para este fim (§2° do artigo 396-A, do CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Processo : 7049223-10.2020.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: M. C. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DE MACEDO PINHEIRO - RO8369
MPRO
REQUERIDO: A. V. L. J.
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN - RO0004545A
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitados da decisão disponível no ID 81294897.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. 
TAIS LIZIE CARPENEDO
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(prazo - 5 dias)
Processo : 1009095-10.2017.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REQUERIDO: CAIO OLIVEIRA ALMEIDA, Advogados do(a) REQUERIDO: SUELI CRISTINA FRANCO DOS SANTOS - AC4696, KELVE 
MENDONCA LIMA - RO9609, JACIRA SILVINO - RO0000830A, RYAN MARQUES DE OLIVEIRA MEDEIROS - RO9711, JORGE 
AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
(...) “III – DO DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal aduzida na denúncia, para:
a) RECONHECER a ocorrência da PRESCRIÇÃO ocorrida em relação às vias de fato (art. 21 da LCP) narrados no 1º fato da denúncia, 
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CAIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, na forma do art. 109, VI c/c art. 107, IV do Código Penal.
b) ABSOLVER o réu CAIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, já qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, do Código de Processo Penal, 
com relação a o crime tipificado no artigo 217-A, parágrafo primeiro do Código Penal.
c) CONDENAR o réu CAIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, já qualificado nos autos, no crime tipificado no artigo art. 129, §9º, todos do Código 
Penal, com as consequências da Lei nº 11.340/06. 
(...)
Márcia Regina Gomes Serafim
Juíza de Direito”
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. 
THIERRY BRAGA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1º Juizado da Violência Doméstica
Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235 Cartório do Juizado 3309-7107
e-mail: juizadomulher@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA
PRAZO: 60 DIAS
Processo : 0003781-95.2020.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: MOISES CRISTO DA SILVA
REU: MOISES CRISTO DA SILVA, 16/03/1979, filho de FRANCISCA DOS SANTOS e ANTÔNIO ROLDÃO FERREIRA DA SILVA, 
atualmente em local incerto e não sabido.
VÍTIMA: F.S.S. atualmente em local incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMAR as partes supracitadas da Sentença prolatada nos autos em epígrafe, na data de 23/03/2021, cujo dispositivo 
transcrevo:
DISPOSITIVO: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu MOISÉS 
CRISTO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 129, §9º do Código Penal, nos termos da Lei Maria da Penha. Passo à 
dosimetria da pena, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e considerando, sobretudo, as circunstâncias que, in casu, reputo 
decisivas para a dosagem da pena. O grau de culpabilidade é alto, sendo o réu perfeito conhecedor da ilicitude de seus atos. O réu não 
registra antecedentes criminais, sendo primário. Sua conduta social e personalidade não puderam ser bem avaliadas, o que milita a seu 
favor. As circunstâncias dos crimes são desfavoráveis. As consequências são inerentes ao delito. O comportamento da vítima em nada 
contribuiu para a ocorrência do delito. Posto isto, fixo-lhe a pena em 03 (três) meses de detenção. Reconheço a atenuante da confissão, 
mas deixo de aplicá-la, em razão de ter fixado a pena no mínimo legal, atento às Súmulas 231 e 545, ambas do STJ. Não vislumbro 
agravantes, causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas, restando a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, 
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à míngua de outras causas modificadoras da pena. Julgo improcedente o pedido de reparação de danos, considerando as declarações 
da vítima nesta solenidade. DAS DEMAIS DELIBERAÇÕES - Imponho o regime prisional inicial aberto. Atento ao disposto no artigo 44 
do CP e por entender suficiente à prevenção e repreensão do crime, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de 
direito, qual seja: participação obrigatória do sentenciado no Projeto Abraço, desenvolvido pelo NUPSI deste Juizado, a ser acompanhado 
pela VEPEMA. Assim, decido, em que pese a Súmula do Superior Tribunal de Justiça, já que não há estruturação de Casa do Albergado 
e apenas assinar presenças seria inócuo e antipedagógico, muito aquém do que se possibilita com a inserção no Projeto mencionado, 
para dizer o mínimo. Além do mais, assim decido com base na exegese dos artigos 17 e 45 da Lei Maria da Penha. DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS ¿ Pelo cartório, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 175 das Diretrizes Gerais Judiciais: I - certificar a data do trânsito 
em julgado; II - expedir, cadastrar e encaminhar o mandado de prisão, quando for o caso; III ¿ expedir guia de recolhimento para execução 
da pena, quando o réu já estiver preso; IV - expedir guia de execução de pena, quando a sentença impuser medida ou pena alternativa; 
V - promover a liquidação da pena pecuniária, se houver, dela intimando as partes para manifestação e o condenado, para recolhimento; 
VI - informar ao Tribunal Regional Eleitoral pelo sistema próprio. Condeno o acusado as custas processuais, vez que demonstrado 
que tem possui condições para tal, vez que chegou a recolher a fiança fixada nos autos. Após o trânsito em julgado, descontadas as 
custas processuais, restitua-se ao réu o remanescente da fiança recolhida nos autos, mediante alvará de levantamento. Determino 
a destruição do objeto apreendido nos autos. Saem os presentes intimados. Publicada em audiência. Intimem-se réu e vítima desta 
decisão. Registre-se. Oportunamente, arquive-se¿. Como o registro desta audiência ocorreu por meio audiovisual, nos termos do art. 405, 
§ 2º, desnecessária a sua transcrição. Nada mais havendo, encerro o presente termo”.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo : 0006351-54.2020.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia e outros, 
REU: EMERSON DA SILVA NERY, nascido aos 27/03/1993, filho de Maria Luiza Pereira da Silva
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao 
art. nos artigos 129, §9° do Código Penal (uma vez) e 21, da Lei de Contravenções Penais (duas vezes – 1° e 3° fatos), este c/c 61, II, “f”, 
do Código Penal, em concurso material e com as consequências da Lei nº 11.340/06 do Código Penal, por intermédio de advogado (art. 
396-A do CPP), no prazo de 10 (dez) dias, podendo alegar tudo que interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. Não tendo o réu 
advogado e não podendo constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública para este fim 
(§2° do artigo 396-A, do CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1º Juizado da Violência Doméstica
Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235 Cartório do Juizado 3309-7107
e-mail: juizadomulher@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA
PRAZO: 60 DIAS
Processo : 1014841-53.2017.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: EDSON DA COSTA CAETANO e outros
REU: EDSON DA COSTA CAETANO, nascido em 20/12/1988, filho de Maria da Conceição Caetano e;
EDNEY DA COSTA CAETANO, nascido aos 26/03/1992, filho de Maria da Conceição Caetano, ambos atualmente em local incerto e não 
sabido.
Finalidade: INTIMAR as partes supracitadas da Sentença prolatada nos autos em epígrafe, na data de 30/11/2020, cujo dispositivo 
transcrevo:
DISPOSITIVO: “(...)POSTO ISSO, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal aduzida na denúncia e, em consequência ABSOLVO 
os réus EDSON DA COSTA CAETANO e EDNEY DA COSTA CAETANO, já qualificado, da imputação que lhe foi feita, com base nos 
artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Intimem-se os réus, através de oficial de justiça. Restitua-se a fiança ao 
sentenciado Edson da Costa Caetano, mediante alvará de levantamento. Dispenso a intimação das vítimas. Transitada em julgado e 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Sem custas. Decisão publicada em audiência, saindo intimados os presentes.¿ 
As partes manifestaram desinteresse em recorrer da sentença, razão pela qual foi determinada a certificação do trânsito em julgado e o 
cumprimento das deliberações da sentença. Endereço de Edney da Costa Caetan: Depois de Vista Alegre do Abunã, 20km na BR entra 
no Ramal Rodovia do Boi, mais 20km, Fazenda América- fone: 69 9920-9154. Endereço de Edson da Costa Caetano: Estrada de sena 
Madureira Fazenda Furquilha, depois de Bujari/AC, 40km -fone: 68 9955-7200”.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 0010780-06.2016.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REQUERIDO: THIAGO DA SILVA SERRA, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 26/05/1992, atualmente em lugar incerto e não sabido
Finalidade: INTIMAR os advogados supracitadas da Sentença ID 81143443 prolatada nos autos em epígrafe, na data de 29.08.2022, cujo 
dispositivo transcrevo:
Sentença: “(...) Vistos, etc. THIAGO DA SILVA SERRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e dado 
como incurso nas penas do artigo 147, caput do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06. A denúncia foi recebida em 30/01/2019 (fls. 
63) e o processo percorreu seu regular trâmite sem que tenha sido o acusado citado até a presente data. É o breve relatório. Decido. 
Após análise dos autos, constato que a ação penal em relação ao delito está fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública que 
pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo. O crime tipificado no artigo 147, caput do Código Penal prevê pena mínima 
de 01 (um) mês e máxima de 06 (seis) meses de detenção que, conforme estabelece o artigo 109, VI do Código Penal, prescreve em 03 
(três) anos. Considerando que desde a data do recebimento da denúncia não houve outro marco interruptivo da prescrição, verifica-se, 
no caso, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, visto que superado o prazo estabelecido pelo artigo 109, VI do Código Penal. 
Isto posto, considerando o que dos autos consta e o decurso do prazo prescricional, e com supedâneo no artigo 109, VI e artigo 107, 
IV, ambos do Código Penal, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, julgando EXTINTA A PUNIBILIDADE do 
acusado THIAGO DA SILVA SERRA, já qualificado nos autos do processo. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Intime-se o réu por 
edital, com prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se com as anotações e comunicações devidas. P.R. Porto Velho/
RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Acir Teixeira Grécia Juiz de Direito “. 
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo 10 (dez) dias
Processo : 0007960-43.2018.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REU: JORGE NILSON FERREIRA DA SILVA, atualmente em local incerto e não sabido
Finalidade: INTIMAR os advogados supracitadas da Sentença ID 81047457 prolatada nos autos em epígrafe, na data de 25.08.2022, cujo 
dispositivo transcrevo:
Sentença: “ (...) Vistos, etc. JORGE NILSON FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério 
Público e dado como incurso nas penas do artigo 147, caput do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, na forma da Lei 
n.º 11.340/06. A denúncia foi recebida em 07/01/2019 (fls. 17) e o processo percorreu seu regular trâmite sem que tenha sido o acusado 
citado até a presente data. É o breve relatório. Decido. Após análise dos autos, constato que a ação penal em relação ao delito está 
fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo. O crime tipificado 
no artigo 147, caput do Código Penal prevê pena mínima de 01 (um) mês e máxima de 06 (seis) meses de detenção que, conforme 
estabelece o artigo 109, VI do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos. A infração penal tipificado no artigo 21 da Lei de Contravenções 
Penais prevê pena mínima de 15 (quinze) dias e máxima de 03 (três) meses de prisão simples que, de igual modo, conforme estabelece 
o artigo 109, VI do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos Considerando que desde a data do recebimento da denúncia não houve 
outro marco interruptivo da prescrição, verifica-se, no caso, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, visto que superado o prazo 
estabelecido pelo artigo 109, VI do Código Penal. Isto posto, considerando o que dos autos consta e o decurso do prazo prescricional, 
e com supedâneo no artigo 109, VI e artigo 107, IV, ambos do Código Penal, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva, julgando EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JORGE NILSON FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos do processo. 
Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Intime-se o réu por edital, com prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 
com as anotações e comunicações devidas. P.R. Porto Velho/RO, quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Keila Alessandra Roeder Rocha 
de Almeida Juíza de Direito”. 
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
1ª Vara Criminal de Porto Velho
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO, CEP 76801-235 
| Central de Atendimento (Seg. a Sex. - 7h às 14h): (69) 3309-7074, 3309-7073 | E-mail: pvh1criminal@tjro.jus.br | Balcão Virtual de 
Atendimento: https://meet.google.com/ert-usgm-azi 
Processo n.: 7065007-56.2022.8.22.0001
Assunto: Ameaça 
Classe: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
REQUERENTE: K. F. D. S.
REQUERIDO: M. D. S. C.
DECISÃO
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Trata-se de pedido de medida protetiva de urgência formulado pela vítima K.F. dos S. em desfavor de M. de S.C. 
Consta no Boletim de Ocorrência Policial juntado aos autos que:
[…] A vítima compareceu nesta DEAM informando que no dia 26/08/2022 o suposto autor estava em casa consumindo bebida alcoólica, 
proferiu xingamentos contra a filha/menor da vítima, palavras de baixo calão, a vítima tentou proteger sua filha, o casal discutiu, muito 
enfurecido o suposto autor foi até a cozinha, temendo que o suposto autor pegasse uma faca ela pegou as crianças e foi para a casa 
de uma amiga. No dia 29/08/2022 o suposto autor enviou mensagens com xingamentos “puta, vagabunda” e a foto de uma arma 
com ameaças “a tua cabeça eu não erro”. Ressalta que sua MPU prescreveu, BO 165281/2021, temendo por sua integridade física e 
psicológica solicitou as medidas protetivas de urgência […]
De acordo com o Formulário de Risco/Violência (id. 81216476, p. 4/6), a vítima informou que já possuía uma Medida Protetiva de Urgência 
contra o requerido, porém prescreveu voltando a ocorrer casos de violência doméstica, sem o uso de agressões físicas. Noticia que o 
requerido nos últimos meses passou a ameaçá-la frequentemente, que já registrou anteriormente BO pedindo MPU e que o requerido já 
descumpriu as mesmas medidas protetivas.
Consta ainda do relatório que o requerido vem ameaçando a vítima enviando mensagens com foto de arma de fogo com intuito de intimar 
e matar a vítima, que faz uso abusivo de bebida alcoólica 
O pedido veio informado com cópia do Termo de Declaração da Vítima, do Boletim de Ocorrência nº 149498/2022 e do Formulário de 
Risco/Violência.
É o relatório. DECIDO.
Extrai-se dos autos e da narrativa acima que o fato em apreço assemelha-se a caso típico de violência doméstica, noticiando os autos 
ameaças e agressões praticadas pelo requerido contra a requerente, sua namorada/companheira, conforme petição subsidiada pela 
narrativa constante no Termo de Declaração / Boletim de Ocorrência Policial nº 149498/2022.
Lei Federal n. 11.340/2006 prevê, dentre outras, a possibilidade de medida protetiva consistente na proibição de se aproximar da vítima, 
familiares e testemunhas em certo limite de distância e proibição de contato com os mesmos por qualquer meio de comunicação (artigo 22, 
III, alíneas “a” e “b”).
Trata-se de caso que permite tal deferimento, o desequilíbrio emocional do requerido é patente, ante os relatos constantes nas declarações.
O perigo da demora é notório, já que o risco da vítima, é atual e iminente.
Para não prejudicar a prova, é preciso evitar que o requerido tenha contato com a vítima. Aliás, assim se evita, também, que haja a 
possibilidade de nova reiteração de conduta.
Desta forma, acolhendo o pedido da vítima e requerente, DEFIRO as seguintes medidas protetivas:
a) proibição do requerido de se aproximar da requerente e e seus familiares a menos de 100 (cem) metros de distância;
b) proibição de entrar em contato com a requerente ou seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive telefônico, redes 
sociais, dentre outros;
c) proibição de frequentar a residência, local do trabalho ou qualquer outro ambiente que a requerente frequente;
d) o afastamento do requerido do lar, local de convivência da requerente, autorizando-o a retirar da residência todos os seus pertences 
pessoais e profissionais, se for o caso, acompanhado por um oficial de justiça;
e) suspensão de eventual porte ou posse de arma de fogo (registro);
Tudo isso sob pena de, se eventualmente estiver solto, ser decretada a sua prisão preventiva, no caso de descumprimento dessas 
medidas.
A Lei 13.641/2018 alterou a Lei Maria da Penha, acrescentando o artigo 24-A, o qual TORNA CRIME O DESCUMPRIMENTO DAS 
MEDIDAS PROTETIVAS, com a previsão de pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
Esclarece-se às partes que eventual dissolução da união com partilha de bens, referente aos seus direitos como companheiros, deverá 
ser discutida em uma das varas de família da capital, por meio de advogado ou defensor público.
A presente decisão não restringe qualquer direito do requerido e da requerente com relação ao direito de visitas aos filhos menores.
Sirva-se a presente como mandado de intimação das partes, bem como para efetivo cumprimento das medidas acima concedidas, 
fazendo-se acompanhar de apoio policial, se for necessário.
Ao Sr(a). Oficial(a) de Justiça, ao intimar a requerente, solicitar/certificar junto à mesma possível endereço e contato atualizado do 
requerido para, em seguida, proceder sua intimação pessoal. E ainda, CERTIFICAR, o contato das partes, o número do celular atualizado, 
possibilitando intimações virtuais futuras.
ESTABELEÇO PRAZO DE 48H PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO (Resolução do CNJ nº. 346/2020), quando do cumprimento 
do mandado inicial. Não havendo êxito na primeira tentativa de localização do requerido, após diligenciar junto à vítima possível novo 
endereço, terá mais 48H para localizá-lo no endereço informado por ela.
Caso o requerido tente, de todas as formas, ocultar-se para ser intimado pessoalmente, autorizo, desde já, ao Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, 
a intimação por hora certa, consoante disposição prevista no ENUNCIADO 42 do FONAVID e previsão legal no artigo 362 do CPP e art. 
227 do CPC.
Acaso não seja frutífera a intimação das partes por mandado, devido a medida de afastamento do lar, intimem-se por meio de WhatsApp, 
certificando-se nos autos. Não tendo êxito, tornem conclusos para deliberação.
Havendo manifestação expressa da vítima para que não mais sejam cumpridas as medidas deferidas, deverá o(a) Sr.(a) Oficial(a) de 
Justiça certificar no mandado, tornando os autos conclusos para análise de imediato.
Havendo mudança de endereço da requerente, esta deverá comunicar ao cartório deste Juizado (3309-7105, 3309-7106 ou 3309-7107).
O cartório, após ser declinado novo endereço pela vítima, deverá providenciar a alteração tanto nos autos de MPU quanto no APF, IPL 
ou Ação Penal em trâmite perante este Juizado.
Havendo manifesto interesse pela manutenção das medidas, a vítima poderá, em caso necessário, solicitar ajuda/auxílio ou comunicar o 
descumprimento de medidas protetivas pelo requerido perante os canais de acesso da Polícia Militar discando o nº 190, ou, NUPEVID (69 
984859602), Delegacia da Mulher (69 3216-8855, 3216-8800 ou 98479-8760, Rua Euclides da Cunha, 1878), Ministério Público (69 3216 
3577 ou WhatsApp 69 98408-9931 ou e-mail violenciadomestica@mpro.mp.br) e Defensoria Pública - Núcleo Maria da Penha (69 99204-
4715 ou por e-mail: nudem@defensoria.ro.def.br).
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Nos casos em que entender necessário, a vítima também poderá requerer a prorrogação das medidas protetivas ora concedidas, passados 
mais de 6 (seis). O pedido de prorrogação deverá ser efetuado por meio de advogado constituído, ou Defensoria Pública - Núcleo 
Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM), situada na Av. Gov. Jorge Teixeira, n.º 1722, bairro Embratel, 
Porto Velho/RO, telefone: 69 99204-4715 ou por e-mail: nudem@defensoria.ro.def.br, ou Ministério Público, sito à Rua Jamari, 1555, 
Olaria, contato 69 3216-3996, ambos nesta capital, no prazo de 10 (dez) dias antes da data vencimento das referidas medidas.
Encaminhe-se cópia desta decisão à Delegacia da Mulher.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – 
NUPEVID, indicando endereço e contato telefônico das partes, para ciência e o devido acompanhamento.
Depois de intimadas as partes e cientificado o Ministério Público, submeta-se à conclusão ao juiz natural para deliberação que julgar 
pertinente.
SERVE DE OFÍCIO PARA A POLÍCIA FEDERAL: suspensão de eventual porte ou posse de arma de fogo (registro) em nome do 
representado MARIVALDO DE SOUZA CARRIL (REQUERIDO).
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022
FLÁVIO HENRIQUE DE MELO
JUIZ PLANTONISTA
ANEXO DE ENDEREÇOS
OBS: O OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO DEVERÁ ENTREGAR OU MOSTRAR ESTE ANEXO À QUALQUER DAS PARTES, PARA EVITAR 
DIVERGÊNCIAS ENTRE ELAS.
OBS: INTIMAR A PARTE REQUERIDA MESMO QUE A REQUERENTE MANIFESTE PELA REVOGAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE 
ESTA PODE VOLTAR ATRÁS E DESISTIR DA REVOGAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
REQUERENTE: K. F. D. S., RUA: IDALVA FRAGA MOREIRA 3186 JK I - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REQUERIDO: M. D. S. C., RUA ARISTIDES HAFFENER 2501 TRÊS MARIAS - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022
FLÁVIO HENRIQUE DE MELO
JUIZ PLANTONISTA

2º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO Fórum Geral Desembargador 
César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, n.º 777, Bairro: Olaria, CEP: 76801-235, Porto Velho/RO (Seg à sex - 07h às 14h) - 
Telefone: 69 3309-7107 - E-mail: juizadomulher@tjro.jus.br 7034252-49.2022.8.22.0001
Ameaça , Contra a Mulher, Real
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
REQUERENTE: I. L. F. S.
REQUERIDO: J. V. L. V.
DESPACHO
Frustradas as tentativas de intimação pessoal das partes, empreendidas as diligências nos endereços informados nos autos pela própria 
requerente, aguarde-se suspenso os autos em cartório pelo prazo de 60 (sessenta) dias eventual manifestação da vítima a respeito.
Transcurso o prazo sem manifestação ou notícia de novo registro de boletim de ocorrências, e considerando a falta de efeito prático na 
vigência das medidas protetivas sem que tenha sido formalizada a intimação da parte, tornem os autos conclusos para extinção de feito.
Porto Velho/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)

2º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO Fórum Geral Desembargador 
César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, n.º 777, Bairro: Olaria, CEP: 76801-235, Porto Velho/RO (Seg à sex - 07h às 14h) - 
Telefone: 69 3309-7107 - E-mail: juizadomulher@tjro.jus.br 0000658-55.2021.8.22.0501
Contra a Mulher
Pedido de Prisão Preventiva
AMICUS CURIAE: M. P. D. E. D. R.
REQUERIDO: A. A. -. C. D. S. -. N. A.
DESPACHO
Suspendo o processo para fins de aguardar tão somente o cumprimento do mandado de prisão com validade até 13/01/2029.
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7046047-52.2022.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: R. M. D. S. M., Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - RO0006009A
MPRO
REQUERIDO: G. E. D. S.
Finalidade: INTIMAR a advogada supracitada da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
DECISÃO: “ ...Portanto, com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de medida protetiva formulado nestes autos.
Intime-se a requerente por meio da procuradora, a Advogada Claudete Furquim de Souza, OAB/RO 6009...”.
Porto Velho quarta-feira, 29 de junho de 2022 às 20:52 .
Flávio Henrique de Melo
Juiz Plantonista
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2º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO Fórum Geral Desembargador 
César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, n.º 777, Bairro: Olaria, CEP: 76801-235, Porto Velho/RO (Seg à sex - 07h às 14h) - 
Telefone: 69 3309-7107 - E-mail: juizadomulher@tjro.jus.br 7037278-55.2022.8.22.0001
Ameaça 
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
REQUERENTE: L. N. D. S.
REQUERIDO: J. L. L.
DESPACHO
Suspendo o processo para fins de aguardar tão somente o controle do prazo de validade das medidas protetivas, que é até 30/11/2022.
Destaque-se que a suspensão do processo não afasta os efeitos jurídicos da medida protetiva e o dever de cumprimento por parte do 
requerido.
Decorrido o prazo, sem manifestação, tornem os autos conclusos para extinção.
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
5 (cinco) dias
Processo : 7051465-68.2022.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REQUERIDO: MARCIA CRISTINA ANASTASSIOY ALVES, Advogados do(a) REQUERIDO: MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA - 
RO0008169A, NILTON MENEZES SOUZA CORTES - RO8172, RAFAEL VIEIRA - RO8182
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
“DECISÃO
Vieram os autos conclusos com pedido de revogação das medidas protetivas concedidas em favor da requerente, onde a requerida aduz, 
em síntese, serem inverídicos os fatos narrados no pedido inicial, pela requerente (id. 80364289).
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (id. 80717874).
Pois bem.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são de natureza cautelar e concedidas quando noticiado pela vítima 
a ocorrência de violência doméstica e familiar praticado pelo(a) agressor(a).
Seu objetivo é resguardar a integridade física e psicológica da vítima, a qual submetida à violência (psicológica, física, moral, sexual ou 
patrimonial) encontra-se vulnerável. Havendo notícia de risco à vítima, as medidas devem ser concedidas imediatamente.
Nesse sentido, prescreve o artigo 22 da Lei 11.340/2006 que, “constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher o 
juiz poderá aplicar de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente as medidas protetivas de urgência”.
Assim, neste momento processual o objeto de proteção do Estado é a vítima, bastando a notícia de que se sente ameaçada ou de que 
tenha sido agredida nas muitas formas que a lei prevê.
É entendimento sedimentado nos Tribunais que a palavra da vítima tem relevante valor nos casos de violência doméstica, o que somado 
a suposta prática de violência doméstica, a existência de medidas protetivas anteriormente deferidas e o pedido das medidas protetivas 
realizado perante a autoridade competente conferem a regularidade necessária para a concessão das medidas protetivas.
Em que pese a fala da requerida que são inverídicas as imputações a si atribuídas, não será possível análise de mérito neste feito, pois 
encontrarão guarida no momento processual e procedimento pertinentes.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas.
Ciência ao Ministério Público e à requerida, por meio da Defesa constituída.
Decurso o prazo recursal, tornem os autos conclusos para lançamento da suspensão.
Porto Velho/RO, 29 de agosto de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juíza de Direito
(Assinado digitalmente)”
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 
MUZAMAR MARIA RODRIGUES SOARES
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

2º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO Fórum Geral Desembargador 
César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, n.º 777, Bairro: Olaria, CEP: 76801-235, Porto Velho/RO (Seg à sex - 07h às 14h) - 
Telefone: 69 3309-7107 - E-mail: juizadomulher@tjro.jus.br 0011604-57.2019.8.22.0501
Ameaça 
Ação Penal - Procedimento Sumário
AUTOR: M. P. D. E. D. R.
REQUERIDO: M. B. A.
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DECISÃO
O acusado não foi encontrado para citação pessoal, razão pela qual foi citado por edital e não compareceu em juízo e nem constituiu 
defensor (id. 78993760).
O Ministério Público requereu a aplicação de todos os efeitos do artigo 366 do Código de Processo Penal (id. 58068185 - fls. 33).
Posto isso, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional, até 
02/12/2025.
Os autos deverão permanecer suspensos para fins de controle do prazo prescricional e/ou o comparecimento espontâneo do acusado, 
pelo prazo acima estipulado.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7038725-49.2020.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: KATIA REGINA VILHENA DE SANTANA, Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA NAIARA ALMEIDA DIAS - 
RO5199, MAURICIO M FILHO - RO8826, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
MPRO
FINALIDADE: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
“DECISÃO
Considerando a manifestação da vítima (id. 80158484), bem como o disposto no artigo 19 da Lei nº 11.340/06, PRORROGO as medidas 
protetivas deferidas em favor da vítima (id. 68379037), por mais 06 (seis) meses, consistentes nas seguintes proibições:
a) proibição da requerida de se aproximar da requerente a menos de 100 (cem) metros de distância;
b) proibição da requerida de entrar em contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, inclusive telefônico, redes sociais, 
dentre outros;
c) proibição da requerida de frequentar a residência e o local de trabalho da requerente, estando ela presente ou não nestes locais.
Alerte-se a requerida quanto ao dever de cumprimento das medidas protetivas, sob pena de, se eventualmente estiver solto, ser decretada 
a sua prisão preventiva, no caso de descumprimento das medidas já deferidas e, agora, prorrogadas.
Fica ciente, ainda, que o descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza o crime previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/2006 (redação dada pela Lei Federal n.º 13.641/2018), que inclusive veda a aplicação de fiança pela autoridade policial na 
hipótese de flagrante.
Intime-se as partes virtualmente, via telefone/whatsapp, mediante termo nos autos.
Frustrada a tentativa de intimação virtual, intime-se pessoalmente, servindo-se da presente como Mandado de Intimação, bem como para 
efetivo cumprimento das medidas acima concedidas, fazendo-se acompanhar de apoio policial, se for necessário. Prazo: 15 (quinze) 
dias. Não havendo êxito na primeira tentativa de localização da requerida, após diligenciar junto à vítima possível novo endereço, terá 
mais 15 (quinze) dias para localizá-lo no endereço informado por ela.
Deverá o(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela intimação pessoal ou o(a) servidor(a) responsável pela intimação via whatsapp, indagar 
à requerente se tem interesse ou não na prorrogação automática das medidas concedidas, devendo ser certificado nos autos ou no 
mandado. Caso a requerente manifeste-se que não tem interesse na prorrogação automática, tornem os autos concluso para a extinção 
da medida.
Ainda, considerando o lapso decorrido desde a inserção da requerida no sistema de monitoramento eletrônico, não havendo nos autos 
qualquer notícia de descumprimento da medida imposta (id. 80382949), entendo pela desnecessidade de manutenção do monitoramento 
eletrônico.
Ante o exposto, REVOGO a medida cautelar imposta, determinando a retirada da tornozeleira eletrônica de FABIANA CARNEIRO DA 
SILVA VILHENA, brasileira, nascida em 05/05/1979, portadora do RG n.º 1364401 SSP/RO, inscrita no CPF sob o n.º 676.378.682-49, 
filha de Terezinha Carneiro da Silva.
A requerida deverá comparecer à Unidade de Monitoramento Eletrônico da Capital - UMESP, sito à Rua Pio XII, n.º 2572, Bairro: 
Liberdade, nesta Capital, no prazo de 48 horas, para cumprimento desta ordem judicial.
Oficie-se à UMESP para que proceda com a retirada do dispositivo eletrônico da requerida, no prazo de 48 horas, devendo informar o 
cumprimento da presente ordem, no prazo de 10 (dez) dias. Sirva-se da presente como Ofício.
Intime-se a requerida por meio da Defesa, inclusive quanto a prorrogação das medidas protetivas.
Ciência ao Ministério Público e à requerente, por meio da Defesa.
Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)”
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 
MUZAMAR MARIA RODRIGUES SOARES
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7063633-39.2021.8.22.0001
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REU: LUAN MOREIRA DE ABREU, Advogado do(a) REU: CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA - RO8892
Finalidade: INTIMAR os advogados supracitados para apresentarem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7038725-49.2020.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERIDO: FABIANA CARNEIRO DA SILVA VILHENA, Advogados do(a) REQUERIDO: JARED ICARY DA FONSECA - RO8946, 
GABRIEL MARTINS MONTEIRO - RO9839
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
“DECISÃO
Considerando a manifestação da vítima (id. 80158484), bem como o disposto no artigo 19 da Lei nº 11.340/06, PRORROGO as medidas 
protetivas deferidas em favor da vítima (id. 68379037), por mais 06 (seis) meses, consistentes nas seguintes proibições:
a) proibição da requerida de se aproximar da requerente a menos de 100 (cem) metros de distância;
b) proibição da requerida de entrar em contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, inclusive telefônico, redes sociais, 
dentre outros;
c) proibição da requerida de frequentar a residência e o local de trabalho da requerente, estando ela presente ou não nestes locais.
Alerte-se a requerida quanto ao dever de cumprimento das medidas protetivas, sob pena de, se eventualmente estiver solto, ser decretada 
a sua prisão preventiva, no caso de descumprimento das medidas já deferidas e, agora, prorrogadas.
Fica ciente, ainda, que o descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza o crime previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/2006 (redação dada pela Lei Federal n.º 13.641/2018), que inclusive veda a aplicação de fiança pela autoridade policial na 
hipótese de flagrante.
Intime-se as partes virtualmente, via telefone/whatsapp, mediante termo nos autos.
Frustrada a tentativa de intimação virtual, intime-se pessoalmente, servindo-se da presente como Mandado de Intimação, bem como para 
efetivo cumprimento das medidas acima concedidas, fazendo-se acompanhar de apoio policial, se for necessário. Prazo: 15 (quinze) 
dias. Não havendo êxito na primeira tentativa de localização da requerida, após diligenciar junto à vítima possível novo endereço, terá 
mais 15 (quinze) dias para localizá-lo no endereço informado por ela.
Deverá o(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela intimação pessoal ou o(a) servidor(a) responsável pela intimação via whatsapp, indagar 
à requerente se tem interesse ou não na prorrogação automática das medidas concedidas, devendo ser certificado nos autos ou no 
mandado. Caso a requerente manifeste-se que não tem interesse na prorrogação automática, tornem os autos concluso para a extinção 
da medida.
Ainda, considerando o lapso decorrido desde a inserção da requerida no sistema de monitoramento eletrônico, não havendo nos autos 
qualquer notícia de descumprimento da medida imposta (id. 80382949), entendo pela desnecessidade de manutenção do monitoramento 
eletrônico.
Ante o exposto, REVOGO a medida cautelar imposta, determinando a retirada da tornozeleira eletrônica de FABIANA CARNEIRO DA 
SILVA VILHENA, brasileira, nascida em 05/05/1979, portadora do RG n.º 1364401 SSP/RO, inscrita no CPF sob o n.º 676.378.682-49, 
filha de Terezinha Carneiro da Silva.
A requerida deverá comparecer à Unidade de Monitoramento Eletrônico da Capital - UMESP, sito à Rua Pio XII, n.º 2572, Bairro: 
Liberdade, nesta Capital, no prazo de 48 horas, para cumprimento desta ordem judicial.
Oficie-se à UMESP para que proceda com a retirada do dispositivo eletrônico da requerida, no prazo de 48 horas, devendo informar o 
cumprimento da presente ordem, no prazo de 10 (dez) dias. Sirva-se da presente como Ofício.
Intime-se a requerida por meio da Defesa, inclusive quanto a prorrogação das medidas protetivas.
Ciência ao Ministério Público e à requerente, por meio da Defesa.
Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)”
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022. 
MUZAMAR MARIA RODRIGUES SOARES
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 10 (dez) dias
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Processo: 0002435-46.2019.8.22.0501
Classe: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
RÉU: CLAUDIO JUNHO MATOS DE SOUZA
FINALIDADE: INTIMAR o RÉU, CLAUDIO JUNHO MATOS DE SOUZA, local incerto e não sabido, da decisão abaixo transcrita.
(...) “Isto posto, considerando o que dos autos consta e o decurso do prazo prescricional, e com supedâneo no artigo 109, VI e artigo 107, 
IV, ambos do Código Penal, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, julgando EXTINTA A PUNIBILIDADE do 
acusado CLAUDIO JUNHO MATOS DE SOUZA, já qualificado nos autos do processo.
Sem custas.
Quanto ao valor da fiança depositada nos autos (fls. 53), por não ter sido encontrado, determino a transferência do valor à conta única 
deste Tribunal de Justiça, nos termos do § 2º, do artigo 2º, da Lei n.º 1917/2008, podendo ser restituída nos moldes estabelecidos no § 
3º do referido dispositivo, a partir do momento que for solicitada a devolução.
Ciência ao Ministério Público.
Intime-se o sentenciado por edital, com prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se com as anotações e comunicações devidas.
P.R.
Porto Velho/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7044625-42.2022.8.22.0001
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
REQUERIDO: EDSON MACHADO DE ALENCAR
Advogado do REQUERIDO: GABRIEL MARTINS MONTEIRO - RO9839
Finalidade: INTIMAR os advogados supracitados para apresentarem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. 
THIERRY BRAGA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
15 (quinze) dias
Processo : 7026906-81.2021.8.22.0001
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: CENTRAL DE POLÍCIA DIFLAG - Divisão de Flagrantes e outros, 
REU: GEAN AMARAL SALES, 
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao 
artigos 129, §9º e 147, caput, ambos do Código Penal, em concurso material e com as consequências da Lei nº 11.340/06, por intermédio 
de advogado (art. 396-A do CPP), no prazo de 10 (dez) dias, podendo alegar tudo que interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. 
Não tendo o réu advogado e não podendo constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública 
para este fim (§2° do artigo 396-A, do CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7048184-41.2021.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: A. DO C. R.
REQUERIDO: C. B., Advogados do(a) REQUERIDO: DENIZIA SANTOS LIMA DA ROCHA - RO1931, ANA CAROLINA SANTOS ROCHA 
- RO10692, MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA - RO7583
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita:
“SENTENÇA DE EXTINÇÃO
Trata-se de pedido de medida protetiva interposto pela requerente em desfavor do requerido. As medidas requeridas foram analisadas 
e deferidas, percorrendo regularmente seu prazo de validade. Contudo, em audiência realizada neste Juízo referente aos autos de 
nº 7048198-25.2021.8.22.0001, a requerente manifestou o desejo de revogar as presentes medidas protetivas, declarando não mais 
haver interesse (id. 62880086). Em face do exposto, há de se considerar a desistência espontânea da vítima, razão pela qual EXTINGO o 
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do artigo 13 da 
Lei 11.340/06. Ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se. Porto Velho/RO, 30 de maio de 2022, (a) Silvana Maria de Freitas - Juíza 
de Direito”.



566DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. 
EWERTON SA MOREIRA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

2º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO Fórum Geral Desembargador 
César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, n.º 777, Bairro: Olaria, CEP: 76801-235, Porto Velho/RO (Seg à sex - 07h às 14h) - 
Telefone: 69 3309-7107 - E-mail: juizadomulher@tjro.jus.br 0011558-68.2019.8.22.0501
Ameaça , Violação de domicílio 
Ação Penal - Procedimento Sumário
AUTOR: M. P. D. E. D. R.
REQUERIDO: M. G. D.
DESPACHO
Suspendo o processo para fins de aguardar tão somente o cumprimento do mandado de prisão com validade até 30/08/2030.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo - 15 dias)
Processo : 0006365-38.2020.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA e outros, 
DENUNCIADO: JOAO BATISTA CUNHA, 
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao 
art. 150, caput, do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c artigo 61, II, “f” do Código Penal (1º fato); e artigo 129, 
§9º do Código Penal (2º fato), em concurso material e com as consequências da Lei nº 11.340/06, do Código Penal, por intermédio de 
advogado (art. 396-A do CPP), no prazo de 10 (dez) dias, podendo alegar tudo que interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. 
Não tendo o réu advogado e não podendo constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública 
para este fim (§2° do artigo 396-A, do CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO - 15 DIAS)
Processo : 7075525-42.2021.8.22.0001
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
REU: FRANCISCO DA CONCEICAO GOMES 
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao artigo 
129, §13º, do Código Penal, com as consequências da Lei nº 11.340/06, por intermédio de advogado (art. 396-A do CPP), no prazo de 
10 (dez) dias, podendo alegar tudo que interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. Não tendo o réu advogado e não podendo 
constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública para este fim (§2° do artigo 396-A, do 
CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 0003785-06.2018.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, Advogado da VÍTIMA: EZIO PIRES DOS SANTOS - RO5870
RÉU: LUIZ EDUARDO DE SA ROCHA, Advogado do(a) RÉU: PASCOAL CAHULLA NETO - RO6571
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supracitado para apresentar alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
THIERRY BRAGA DA SILVA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1º Juizado da Violência Doméstica
Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235 Cartório do Juizado 3309-7107
e-mail: juizadomulher@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA
PRAZO: 60 DIAS
Processo : 0006791-84.2019.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: RAILSON NUNES DA SILVA
REU: RAILSON NUNES DA SILVA, nascido aos 02/04/1995, filho de Maria Cristina Nonato da Silva, atualmente em local incerto e não 
sabido.
Finalidade: INTIMAR as partes supracitadas da Sentença prolatada nos autos em epígrafe, na data de 18/03/2022, cujo dispositivo 
transcrevo:
DISPOSITIVO: (...)POSTO ISSO, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal aduzida na denúncia e, em consequência ABSOLVO o 
réu RAILSON NUNES DA SILVA, já qualificado, da imputação que lhe foi feita, com base nos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal. Intime-se. Transitada em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Sem custas. Decisão 
publicada em audiência, saindo intimados os presentes.”””.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 0009995-83.2012.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
RÉU: GILMAR NOGUEIRA DA SILVA
Advogados do(a) RÉU: DANIELA PAIM TAVELA - SP190907, LUCIANNE PENITENTE - SP116396
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
(...) “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu GILMAR 
NOGUEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 129, §9º do Código Penal e ABSOLVÊ-LO do art. 147 do Código 
Penal, com base no art. 155 c/c art. 386, VII do Código de Processo Penal. Passo à dosimetria da pena, atento às diretrizes do artigo 
59 do Código Penal e considerando, sobretudo, as circunstâncias que, in casu, reputo decisivas para a dosagem da pena. O grau 
de culpabilidade é alto, sendo o réu perfeito conhecedor da ilicitude de seus atos. O réu não registra antecedentes criminais, sendo 
primário. Sua conduta social e personalidade não puderam ser bem avaliadas, o que milita a seu favor. As circunstâncias do crime são 
desfavoráveis. As consequências são inerentes ao delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. 
Posto isto, fixo-lhe a pena em 03 (três) meses de detenção. Reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de aplicá-la, em razão 
de ter fixado a pena no mínimo legal, atento às Súmulas 231 e 545, ambas do STJ. Não vislumbro agravantes, causas de diminuição 
ou aumento de pena a serem consideradas, restando a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, à míngua de outras causas 
modificadoras da pena. DAS DEMAIS DELIBERAÇÕES - Imponho o regime prisional inicial aberto. Atenta ao disposto no artigo 44 do CP 
e por entender suficiente à prevenção e repreensão do crime, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, 
qual seja: participação em programa de recuperação de agressores de violência doméstica. Decido com base na exegese dos artigos 17 
e 45 da Lei Maria da Penha. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Pelo cartório, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 175 das Diretrizes 
Gerais Judiciais: I - certificar a data do trânsito em julgado; II - expedir, cadastrar e encaminhar o mandado de prisão, quando for o caso; 
III – expedir guia de recolhimento para execução da pena, quando o réu já estiver preso; IV - expedir guia de execução de pena, quando 
a sentença impuser medida ou pena alternativa, a qual deve ser encaminhada via carta precatória, considerando endereço declinado, 
acima, pelo réu em outro Estado; V - promover a liquidação da pena pecuniária, se houver, dela intimando as partes para manifestação 
e o condenado, para recolhimento; VI - informar ao Tribunal Regional Eleitoral pelo sistema próprio. Custas pelo réu. Após descontadas 
as custas processuais, restitua-se ao réu, o remanescente da fiança, mediante alvará de levantamento. Saem os presentes intimados. 
Publicada em audiência. Intime-se o réu desta decisão. Registre-se. Oportunamente, arquive-se”. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
THIERRY BRAGA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo : 0014951-35.2018.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, 
REQUERIDO: THIAGO DIAS DA SILVA, nascido aos 31/12/1987, filho de Maria da Conceição Dias dos Santos.
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao 
art. 129, § 9º do Código Penal, por intermédio de advogado (art. 396-A do CPP), no prazo de 10 (dez) dias, podendo alegar tudo que 
interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. Não tendo o réu advogado e não podendo constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo 
legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública para este fim (§2° do artigo 396-A, do CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.
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Vara: Porto Velho - 1º Juizado da Violência Doméstica
Processo: 7031395-64.2021.8.22.0001
Classe: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
REQUERENTE: S. P. D. M.
REQUERIDO: E. B. C.
DESPACHO
Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar-se quanto manutenção e/ou revogação da prisão preventiva. Prazo 48 (quarenta e oito) 
horas.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
15 (QUINZE) DIAS
Processo : 0010026-93.2018.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, 
REQUERIDO: JOAO BOSCO OLIVEIRA SOARES, 
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao art. 
129, §9°, do Código Penal e artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 61, II, “f”, do Códex, em concurso material e com as 
consequências da Lei n° 11.340/06, por intermédio de advogado (art. 396-A do CPP), no prazo de 10 (dez) dias, podendo alegar tudo que 
interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. Não tendo o réu advogado e não podendo constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo 
legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública para este fim (§2° do artigo 396-A, do CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7058279-96.2022.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: V. B. D. S., MPRO
REQUERIDO: W. A. B. F., Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANO DUARTE - RO9953
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita :
“Assim, o pedido de revogação das medidas protetivas não merece prosperar, pois não comprovada sua necessidade. Pelo contrário, 
ainda resta evidenciada a necessidade da manutenção das medidas, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Intimem-se as partes e advogado habilitado nos autos.
Dê-se ciência à DPE - NUDEM e ao Ministério Público.
Após, tornem os autos conclusos para suspensão, e controle do prazo de medidas protetivas.
Porto Velho/RO sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida 
Juíza de Direito
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
EWERTON SA MOREIRA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 7051582-93.2021.8.22.0001
Classe : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: E. S. DO N.
REQUERIDO: E. R. DA S., Advogado do(a) REQUERIDO: LEONARDO COSTA LIMA - RO10001
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita: 
“DECISÃO
Vieram os autos conclusos com manifestação do Ministério Público quanto a necessidade de prorrogação das Medidas Protetivas, 
afirmando que ainda subsistem os motivos que ensejaram as medidas protetivas, uma vez que não bastasse a gravidade dos fatos que 
motivaram a concessão das medidas, os reiterados descumprimentos das medidas protetivas com decretação da prisão preventiva, revelam 
a necessidade de continuidade das MPU, razão pela qual, requer a prorrogação das Medidas Protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses 
(id 81332772).
Diante da publicação da Portaria GM/MS n.º 913, de 22/04/2022, que declarou o encerramento da Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), publicada anteriormente por meio da Portaria n.º 188, de 03/02/2020, e considerando o prazo de validade 
as medidas protetivas fixadas, necessária a análise quanto a extinção da medida e/ou necessidade de prorrogação.
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É o breve relato. Decido.
Considerando-se os motivos elencados pelo Ministério Público, especialmente a necessidade de resguardar a integridade física e 
psicológica da vítima, bem como o disposto no artigo 19 da Lei nº 11.340/06, PRORROGO as medidas protetivas deferidas, as quais 
vigorarão pelo prazo de 06 (seis) meses a contar desta data, consistentes nas seguintes proibições:
a) proibição do requerido de se aproximar da requerente a menos de 100 (cem) metros de distância;
b) proibição do requerido entrar em contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, inclusive telefônico, redes sociais, 
dentre outros;
c) proibição de frequentar a residência e o local do trabalho da requerente, estando ela presente ou não nesses locais;
Tudo isso sob pena de, se eventualmente estiver solto, ser decretada a sua prisão preventiva, no caso de descumprimento dessas 
medidas.
Fica ciente, ainda, que o descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 
(redação dada pela Lei Federal n. 13.641/2018), que inclusive veda a aplicação de fiança pela autoridade policial na hipótese de flagrante.
Sirva-se a presente como mandado de intimação das partes, bem como para efetivo cumprimento das medidas acima concedidas, 
fazendo-se acompanhar de apoio policial, se for necessário.
Anexar, em separado, o endereço da requerente e do requerido, para se proceder às respectivas intimações. Alerte-se o(a) oficial(a) de 
justiça para não fornecer o endereço de uma parte para a outra, para se evitar maiores possibilidades de divergências entre elas.
ESTABELEÇO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO.
Não sendo encontradas as partes nos endereços declinados no mandado, sendo certificado pelo(a) oficial(a) de justiça que um ou ambos, 
não residem mais no local, mudaram sem declinar novo endereço ou que estejam em lugar incerto e não sabido, determino desde já, a 
intimação de um ou ambos por edital, com prazo de 05 (cinco) dias.
Oficie-se à Delegacia da Mulher a respeito desta decisão.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – 
NUPEVID, indicando endereço e contato telefônico das partes, para ciência e o devido acompanhamento.
Após, tornem os autos conclusos para suspensão e controle do prazo das medidas protetivas.
Sirva-se a presente como ofício.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
EWERTON SA MOREIRA
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE CITAÇÃO
15 (quinze) dias
Processo : 0009836-62.2020.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, 
REU: DENNYS LUA OLIVEIRA DE SOUZA, 
Finalidade: CITAÇÃO, para responder à acusação, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia por violação ao art. 
147, caput, do Código Penal (1° Fato); no artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06 e art. 147, caput, do Código Penal (2° Fato) e artigo 24-A, da Lei 
n” 11.340/06 e 147, caput, do Código Penal (3° Fato), em concurso material e com as consequências da Lei n° 11.340/06, por intermédio 
de advogado (art. 396-A do CPP), no prazo de 10 (dez) dias, podendo alegar tudo que interessar à defesa, inclusive arrolar testemunhas. 
Não tendo o réu advogado e não podendo constituí-Io, ou não vindo a defesa no prazo legal, abra-se vista dos autos à Defensória Pública 
para este fim (§2° do artigo 396-A, do CPP).
SEDE DO JUÍZO: Fórum Geral Desembargador César Montenegro. 3° Andar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher. Av. Pinheiro Machado, 777 - Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76801-235. Telefone: 69-3309-7107. E-mail: juizadomulher@
tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - COMARCA DE PORTO VELHO
2° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo : 0003726-47.2020.8.22.0501
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MPRO
REQUERIDO: Leandro Virgilo de Faria Gomes, Advogado do(a) REQUERIDO: WELLITON PICINATO MARTINS DOS SANTOS - 
RO10450
Finalidade: INTIMAR as partes e advogados supracitadas da decisão abaixo transcrita (prazo: 5 (cinco) dias):
“DESPACHO
Dê-se vistas dos autos à defesa para apresentar alegações finais, no prazo legal.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Acir Teixeira Grécia
Juíza de Direito
(Assinado digitalmente)”
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
PAMELA DEANE SILVA ANDRADE
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente) 
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1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo: 7058965-25.2021.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: LUCAS SIMOES FERREIRA e outros (3)
Advogados: NARA CAMILO DOS SANTOS BOTELHO - RO7118, MACIO DOMINGOS DA SILVA - RO10768 e JARED ICARY DA 
FONSECA - RO8946
ATO ORDINATÓRIO
Intimar os advogados Nara Camilo dos Santos Botelho OAB/RO 7117, Mácio Domingos da Silva OAB/RO 10768 e Jared Icary da 
Fonseca OAB/RO 8946 da audiência designada para o dia 05.09.2022-08h30m.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Autos.: 0002527-87.2020.8.22.0501
Ação: Ação Penal – crime doloso contra a vida
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia; 
Réus: Anderson Ueslei Fagundes da Cruz, Arlon Freitas Ferreira, Ruthe Elen de Lima e Ana Cristina Meirelles Gomes
Advogado: Gilvane Veloso Marinho OAB RO2139 e Sidnei de Souza OAB RO 9772
Finalidade: Intimar os advogados Gilvane Veloso Marinho OAB RO2139 e Sidnei de Souza OAB RO9772 da Sessão do Tribunal do Júri 
designada para os dias 13 e 14 de Outubro de 2022, às 08h00min, no Plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, localizado no Fórum Geral 
Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho/RO.
Porto Velho/RO, 30 de Agosto de 2022.
Vanessa de Castro Santos de Almeida 
Assistente de Juiz

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo: 7001150-36.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (3)
Advogados: APARECIDO DONIZETI RIBEIRO DE ARAUJO - OAB/RO 2853 e DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS - OAB/RO 2659
ATO ORDINATÓRIO
Intimar o advogado Domingos Pascoal dos Santos OAB/RO 2659 da decisão de reapreciação da prisão preventiva, constante no 
id 81200814.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo: 7054785-63.2021.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia e outros
REU: GESLEY RODRIGUES FERNANDES e outros
Advogados: DESIRE VELASQUE QUEIROZ - OAB/RO9796, PEDRO DA SILVA FREITAS QUEIROZ - OAB/RO 0002339A
ATO ORDINATÓRIO
Intimar os advogados Desire Velasque Queiroz OAB/RO 9796 e Pedro da Silva Freitas Queiroz OAB/RO 0002339A da decisão de 
reapreciação da prisão preventiva [id 81195963]
Porto Velho, 31 de agosto de 2022
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Autos.: 7070051-90.2021.8.22.0001
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Ação: Ação Penal – crime doloso contra a vida
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia; 
Réus: Giltemar da Silva Barbosa 
Advogado: Marcos Antonio Faria Vilela OAB RO84
Finalidade: Intimar o advogado Marcos Antonio Faria Vilela OAB RO84 da audiência em continuação designada para o dia 18 de outubro 
de 2022, via Google Hangouts Meet.
Porto Velho/RO, 01 de Setembro de 2022.
Vanessa de Castro Santos de Almeida 
Assistente de Juiz

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo: 7068550-04.2021.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: OSCAR ELOY OROPEZA RUIZ
Advogado: IRINALDO PENA FERREIRA - RO9065
ATO ORDINATÓRIO
Intimar o advogado Irinaldo Pena Ferreira OAB/RO 9065 da decisão de pronúncia de id 80895939.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo: 7075590-37.2021.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: MARCOS ANTONIO DE SOUZA e outros (2)
Advogados: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO7238, ALMANE LIMA MONTE DA SILVA - RO12230
ATO ORDINATÓRIO
Intimar os advogados Márcio Santana de Oliveira OAB/RO 7238 e Almane Lima Monte da Silva OAB/RO 12230 da decisão que indeferiu 
o pedido de revogação da prisão de WANDERSSON DOS REIS NEIVA [id 81119097]
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo: 0008757-87.2016.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: EDER DO CARMO SOUSA
Advogados: JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO1909, MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RO2463
ATO ORDINATÓRIO
Intimar os advogados José Maria de Souza Rodrigues OAB/RO 1909 e Marcelo Rodrigues de Oliveira OAB/RO 2463 da decisão de 
pronúncia de id 81013685.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara do Tribunal do Júri
Processo: 0005158-04.2020.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: JEAN CARLOS BLACKMAN MENDES e outros (3)
Advogado: GIULIANO DE TOLEDO VIECILI - RO2396
ATO ORDINATÓRIO
Intimar o advogado Giuliano de Toledo Viecili OAB/RO 2396 da decisão de reapreciação da prisão preventiva de id 81240641
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
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2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7000235-84.2022.8.22.0001
Classe: Inquérito Policial
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia, C. D. P. D. -. D. D. F.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, POLÍCIA CIVIL - PORTO VELHO - 
CENTRAL DE POLÍCIA DIFLAG - DIVISÃO DE FLAGRANTES
Polo Ativo: ANTONIO ALVES SABOIA, ITALO BRENDO GOMES NEVES, TAMILA KARINNE BARROSO TRIFIATES
ADVOGADOS DOS INDICIADOS: VANDERLUCIA SEABRA BRAGA, OAB nº RO3354A, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
Trata-se de pedido de autorização para ausentar-se desta comarca, interposto pelo indiciado ANTÔNIO ALVES SABÓIA, que pretende 
viajar à cidade de Fortaleza/CE, onde ficará hospedado no endereço Rua Eurico Medina, nº 111, Bairro Dom Vistosa, Fortaleza/CE (ID 
80157116).
Pois bem.
Não vejo óbice para o deferimento do pedido, de modo que concedo autorização para o indiciado viajar à cidade de Fortaleza/CE, pelo 
período de 20 (vinte) dias, a contar da presente decisão, devendo, quando de seu retorno, apresentar-se perante este juízo.
Saliente-se ao indiciado que enquanto estiver na comarca de Fortaleza/CE, deverá obedecer as demais medidas cautelares impostas 
quando de sua soltura.
Intimem-se.
A seguir, conclusos para ordenamento.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 1007733-70.2017.8.22.0501
Classe: Inquérito Policial
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A VIDA - DECCV
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR
INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos:
Cuida-se de inquérito policial instaurado em 23/03/2017, com a finalidade de apurar a autoria e as circunstâncias em que ocorreu a 
tentativa de homicídio da vítima MARCO MOREIRA DOS SANTOS, fato ocorrido no dia 19/03/2017, no cruzamento das Ruas Portugal e 
Lisboa, Bairro Novo Horizonte, nesta comarca.
A ilustre representante do Ministério Público entendeu de requerer que seja declarada extinta a punibilidade do suposto infrator EUDOMAR 
MOREIRA DOS SANTOS [ID 80402422], à vista da juntada do laudo de exame tanatoscópico [ID 80402421], presente o contido no art. 
107, I, do Código Penal.
Assim, em razão do falecimento do investigado, outro caminho não resta a não ser declarar a extinção da punibilidade pela morte do 
agente, pois ela causa a extinção do direito de punir.
Pelo exposto, e sendo certo que, “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício” 
(CPP, art. 61), declaro a extinção da punibilidade de EUDOMAR MOREIRA DOS SANTOS com relação aos fatos apurados nestes autos, 
o que faço com arrimo no art. 107, I, do Código Penal.
Façam as anotações de praxe, comunicando-se.
P.R.I.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0007968-49.2020.8.22.0501
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: NAJIBE DE MEDEIROS BEZERRA
ADVOGADOS DO PRONUNCIADO: JOSE CLAUDIO NOGUEIRA DE CARVALHO, OAB nº RO8906, ANA CRISTINA FORTALEZA 
INACIO, OAB nº RO7369
Vistos:
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O Ministério Público ofereceu denúncia contra NAJIBE DE MEDEIROS BEZERRA, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 
2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, pelos fatos assim descritos na exordial acusatória:
[…] 
No dia 27 de setembro de 2020, por volta das 18h30n, na Rua Antônio Fraga Moreira, nº 4003, Bairro Tancredo Neves, nesta capital 
e comarca, Najibe de Medeiros Bezerra, com vontade de matar, fazendo uso de um facão, desferiu um golpe contra Edimar da Silva 
Soares, na direção da cabeça, causando-lhe lesões gravíssimas em sua mão esquerda, descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal 
e nos Prontuários Médicos, todos que ora se apresenta, bem como ilustradas na foto de fl. 20, as quais só não lhe causaram a morte 
por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, haja vista que a vítima, sendo policial militar, tinha uma arma de fogo dentro de seu 
veículo e reagiu à ação criminosa do denunciado, desferindo-lhe tiros em região não letal, que o levaram ao chão, tudo conforme bem 
ilustram as imagens captadas a partir de câmeras instaladas no local, cuja gravação em DVD ora se apresenta.
Conforme se extrai dos autos, no dia dos fatos, a vítima, em companhia de sua esposa Alana Valéria Galdino de Macedo, seguia 
conduzindo seu veículo em via pública, quando presenciou um acidente de trânsito envolvendo o veículo Mitsubishi L200, Triton, de cor 
preta, placa NCA 8422, conduzido pelo denunciado, e um outro veículo, tipo Celta cor preta, de condutor não identificado, o qual teria 
colidido na lateral do veículo L200.
Após a colisão, o motorista do Celta empreendeu fuga, com o que a vítima, na intenção de prestar auxílio ao denunciado na identificação 
do condutor, passou a seguir o veículo Celta que estava em fuga, sendo necessário, para tanto, posicionar-se atrás do veículo do 
denunciado, já que o Celta seguia adiante na mesma mão de direção.
Nesse sentido, o denunciado, que conduzia seu veículo em estado de embriaguez, freou bruscamente e “fechou” a passagem do veículo 
de Edimar, forçando-lhe a parada, azo em que o denunciado desceu da L200, já empunhando um facão e caminhou em direção ao 
veículo da vítima, que permanecia no interior do carro, lado do motorista, em companhia de sua esposa.
Ato contínuo, o denunciado, sem externar maiores explicações ou justificativas e dizendo: “agora tu vai me pagar o que tu fez no meu 
carro”, não obstante a condição de ajuda expressada pela vítima naquele momento, atentou contra a sua vida, desferindo-lhe um golpe 
de facão em direção a sua cabeça, que só não foi atingida porque Edimar colocou sua mão esquerda à frente para se proteger, a qual foi 
atingida e lesionada com um corte profundo.
Após, o facão caiu ao solo e o denunciado, ao tempo que recolhia o instrumento do crime, disse à vítima: “agora vou terminar de te matar”, 
investindo novamente contra ela, azo em que a vítima sacou sua arma de fogo e desferiu tiros nas pernas de Najibe, levando-o ao chão 
e impedindo que ele consumasse a conduta delituosa. 
O crime foi cometido por motivo fútil, eis que decorrente pela infundada e equivocada suspeita do denunciado de que a vítima havia 
colidido, anteriormente, em seu veículo.
De igual forma, restou constatado que o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois agiu de surpresa 
ao agredi-la subitamente no momento em que Edimar ainda permanecia no interior de seu veículo, o qual teve a parada forçada pela 
“fechada” empreendida pelo denunciado, impossibilitando-o de seguir adiante pela via pública, o que impediu de se desvincilhar das 
agressões, não lhe dando qualquer chance de defesa.
[…] 
No mesmo dia, horário e local dos fatos anteriormente narrados (1º Fato), Najibe de Medeiros Bezerra conduzia o veículo Mitsubishi 
L200, Triton, de cor preta, placa NCA 8422, pela via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 
apresentando concentração alcoólica de 0,38 mg/l de ar alveolar, consoante teste de alcoolemia, realizado através de aparelho de 
bafômetro, acostado à fl. 12.
Segundo restou apurado, o denunciado Najibe de Medeiros Bezerra ingeriu bebida alcoólica e assumiu a direção de seu veículo 
automotor, uma camionete L200. Após envolver-se em uma colisão e praticar o ato delituoso descrito no 1º Fato, foi submetido ao teste 
de alcoolemia, que resultou positivo ao atestar concentração de álcool no sangue, superior ao limite legalmente previsto no artigo 306, 
§1º, inciso I, do CTB. 
[…]
A denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2020.
Na instrução, procedeu-se com a inquirição das testemunhas-informantes EDMAR DA SILVA SOARES, ALANA VALÉRIA GALDINO 
D MACEDO, NILTON PEREIRA CHAGAS, ALEX SANDRO SILVA E SOUZA, SILVIO CHAVES GOMES e CLEVELAND RODRIGUES 
HERON, e, em seguida, foi interrogado o acusado (registro audiovisual).
Encerrada a instrução, substituído o debate por memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal nesta fase e a 
consequente pronúncia do réu, na forma da inicial.
A defesa, por sua vez, com viés na ausência de animus necandi, requer a “desqualificação da tipificação do crime de homicídio qualificado, 
na forma tentada, art. 121, incisos II, (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, 
para o crime de lesão corporal grave, art. 129, § 1º, inciso I, do mesmo código”. Propugnou, ainda, a absolvição “da acusação de 
embriagues ao volante”. 
Em 13/04/2022 foi proferida decisão de pronúncia do acusado por suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 
14, II, ambos do Código Penal e art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (CTB).
A decisão de pronúncia transitou em julgado para as partes (ID 80140408).
Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal o Ministério Público e a defesa arrolaram testemunhas a serem ouvidas em plenário 
(ID’s 80388609 e 80973218).
Vieram os autos conclusos.
Este é o relatório.
Defiro a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.
Juntem-se certidões de antecedentes criminais atualizadas do acusado e da vítima.
Por fim, designo o dia 21 de novembro de 2022, às 08h00min, para julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri.
Expeçam-se as intimações/requisições/notificações necessárias.
Int.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7076704-11.2021.8.22.0001
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: J. D. S. M.
ADVOGADO DO RECORRIDO: SILVANA FERNANDES MAGALHAES PEREIRA, OAB nº RO3024
Vistos:
A defesa do réu JACQUESON DA SILVA LUCAS MACIEL, preliminarmente alega a inépcia da denúncia, pleiteando sua rejeição, 
argumentando, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal [ID 79243588].
Pois bem. A denúncia considerada inepta é aquela que não permite que o acusado exerça seu direito de defesa, porquanto não narra, 
ainda que de forma sucinta, o comportamento típico do agente, deixando de expor todos os elementos do fato típico, ilícito e culpável, 
bem como a descrição minuciosa do fato criminoso e as circunstâncias do delito. 
A inobservância às regras do art. 41 do Código de Processo Penal não acarreta a violação de uma regra processual apenas, mas sim 
fulmina a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inc. LV, assim como a garantia do devido 
processo legal, presente no inciso LIV do citado artigo da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, a justa causa, questionada pela defesa, restou verificada através da prova de materialidade, extraída do prontuário 
médico [ID 75557518, págs: 26/27 e ID 75557519, págs: 06/07], bem como pela prova indiciaria da autoria colhida na fase policial.
Desse modo, rejeita-se a preliminar suscitada.
Outrossim, respeitado o distanciamento social necessário neste momento, DESIGNO AUDIÊNCIA POR MEIO VIRTUAL [através de 
videoconferência] para o dia 18/05/2023, às 08h30min, via Google Hangouts Meet, cuja sala deverá ser acessada pelas partes por tablet, 
celular ou computador, através do seguinte link: meet.google.com/wdo-xhhr-hwn.
A audiência será destinada a ouvir as testemunhas do Ministério Público e da Defesa [ID 77081982], bem como interrogar o réu.
Expeça-se mandado de intimação, devendo o Oficial de Justiça por ocasião de seu cumprimento, observar o que dispõe o art. 3º do 
Provimento Corregedoria nº 013/2021 [Art. 3º Nos atos de designação de audiência deverá constar o respectivo link e a indagação à 
parte, testemunha ou a outros colaboradores que devam ser ouvidos, se dispõem de recursos tecnológicos suficientes para interlocução 
por meio de videoconferência. § 1º Caso as pessoas mencionadas no caput não disponham dos recursos tecnológicos, deverão informar 
ao oficial de justiça, que certificará o ocorrido] e esclarecer às testemunhas que a audiência será – prioritariamente – realizada de modo 
virtual e que somente deverão comparecer presencialmente ao Fórum caso não possuam meios tecnológicos para participarem por 
videoconferência e que, em caso de comparecimento ao fórum, devem avisar com antecedência ao secretário do Juízo por meio do 
WhatsApp (69) 98482-6014.
Serão encaminhados às partes, oportunamente, convites para a audiência por videoconferência, por e-mail e/ou whatsapp.
Junte-se certidão de antecedentes criminais [SAP/PJE/SEEU] do acusado e da vítima.
Junte-se cópia da decisão proferida nos autos nº 0004002-44.2021.8.22.0501.
O Secretário do Juízo encontra-se à disposição das partes para esclarecimento de quaisquer dúvidas através do WhatsApp (69) 98482-
6014 e do e-mail: pvh2jurigab@tjro.jus.br.
Intimem-se.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 29 de agosto de 2022.
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7074111-09.2021.8.22.0001
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JOAO PAULO PRUDENCIO DOS SANTOS, THIAGO DA CUNHA ALVES
ADVOGADOS DOS REU: FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO, OAB nº RO6911, MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB nº RO7238, 
GLICIA LAILA GOMES OLIVEIRA, OAB nº RO6899, SAMUEL COSTA MENEZES, OAB nº RO11733
Vistos:
Compulsando os autos, em breve retrospecto, verifica-se que a prisão em flagrante dos réus THIAGO DA CUNHA ALVES e JOÃO 
PAULO PRUDÊNCIO ocorreu na data de 06 de dezembro de 2021, sendo que, no dia seguinte [07], a prisão em flagrante foi convertida 
em preventiva [ID 6611144], tendo a denúncia sido recebida em 26 de janeiro de 2022 [ID 67360907].
A audiência de instrução – onde ocorreu a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como foi realizado o interrogatório dos 
acusados – foi iniciada em 31 de março de 2022, sendo designada nova audiência para o dia 12 de maio e concretizada no dia 16 de maio 
de 2022 [ID 75361672, ID 76858095 e ID 76913197].
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Requisitou-se, em 30 de junho de 2022, os laudos periciais pendentes e que não foram juntados aos autos: exame de confronto de DNA, 
de corpo de delito dos acusados, de degravação de conversas existentes em aparelhos celulares apreendidos e outros [ID 78875574].
A Superintendência de Polícia Técnico Científica – POLITEC, através do ofício aportado no ID 79939493, datado de 27 de julho de 2022, 
noticia que o aparelho destinado a perícia de confronto de DNA [Analisador Genético] encontra-se inoperante, sem, contudo, indicar uma 
data ou previsão de quando estará apto a funcionar e produzir o exame pericial1. Não funciona e não se sabe, quando restará resolvida 
a situação.
Há, ainda, certidão juntada no ID 80332601, informativa de que não foram enviados os laudos de degravação de conteúdos existentes 
em aparelhos celulares requisitados junto ao Instituto de Criminalística – IC.
Diante de tal quadro, é de se constatar que, desde a expedição de ofício para a confecção do laudo de confronto de DNA [realizada em 
06 de dezembro de 2021] e a presente data, transcorreram 08 meses e 14 dias, sendo que, após a realização definitiva da audiência de 
instrução [concretizada em 16 de maio de 2022], já se passaram 104 dias sem a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público 
– justamente porque não há, nos autos, o laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos e o laudo de confronto de DNA.
Assim, não se afigura razoável a manutenção da custódia cautelar dos réus por tanto tempo [266 – duzentos e sessenta e seis dias – na 
data de hoje], sem que se possa prever o momento em que serão confeccionados e juntados aos autos os laudos dos aparelhos celulares 
e de confronto de DNA, e, assim, encaminhado o deslinde processual para análise da pronúncia, circunstância que ultrapassa as raias/
limites da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente considerando que a demora decorre da ineficiência do aparato estatal [por 
ineficiência de órgão pericial ou de qualquer outra causa de deficiência que diga respeito ao Estado].
Nessa diretriz:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006) 
- EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO DE 
PESQUISA TOXICOLÓGICA – LAUDO PERICIAL ATÉ O MOMENTO NÃO APRESENTADO, APESAR DAS DIVERSAS REQUISIÇÕES 
DO JUÍZO AO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA – DEFICIÊNCIA DO PODER PÚBLICO (EXECUTIVO) QUE NÃO PODE PREJUDICAR 
A PACIENTE, PRESA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR CONFIRMADA 
– ORDEM CONCEDIDA. Não se justifica manter o paciente preso mais tempo que o necessário por falta de estrutura ou excesso de 
burocracia dos órgãos estatais em encaminhar o laudo toxicológico realizado. (TJPR – 4ª C.Criminal – HCC – 1294123-6 – Medianeira – 
Rel.: Luciane R. C. Ludovico – Unânime – J. 05.02.2015).
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO 
RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. CORRÉU QUE TEVE GARANTIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO 
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DISTINTA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA REALIZADA, 
AGUARDANDO O ENCAMINHAMENTO DO LAUDO PERICIAL PARA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA REALIZAÇÃO. 
INÉRCIA ESTATAL CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM 
IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. […]. 5. Ultrapassado o ponto pertinente à fundamentação do decreto preventivo, passo 
à análise do pleito defensivo no que diz respeito à alegativa de excesso de prazo para formação da culpa. 6. A prisão em flagrante ocorreu 
na data de 18/08/2019, tendo a denúncia sido recebida em 1º/10/2019, com audiência de instrução concretizada em 13/02/2020, onde 
ocorreu a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como foi colhido o depoimento dos acusados. 7. Relatou o magistrado de 
primeiro grau também já ter sido enviado ofício para a autoridade competente, a fim de que esta acoste aos fólios laudo pericial da arma 
e munições apreendidas. 8. Nesse contexto, entendo que há uma inércia estatal, dada sua omissão na realização do laudo pericial, o 
qual já poderia ter sido apresentado inclusive, no decorrer do processo, ensejando assim uma procrastinação indevida do feito pelo juízo 
a quo. 9. Assim, não se afigura razoável a manutenção da custódia cautelar do réu, a qual já perdura cerca de sete meses e seguirá por 
tempo indeterminado, uma vez que não há nos fólios processuais a mínima previsão de quando a perícia científica poderá ser efetivada. 
10. Necessidade, contudo, de imposição de medidas cautelares alternativas. 11. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (TJCE, Habeas 
Corpus Criminal – 0621923-93.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data 
do julgamento: 14/04/2020, data da publicação: 15/04/2020).
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO 
PREVENTIVA. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. 1. A regularidade da custódia do paciente foi reconhecida 
por este Tribunal quando do julgamento do HC nº 70079342945, quando analisada a prova da existência do fato. O mero decurso de 
tempo, no contexto dos autos, não faz com que o periculum libertatis esmaeça. 2. A duração do processo, nos exatos termos da norma 
constitucional (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da 
ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando 
a ação penal apresentar maior complexidade. O paciente está preso desde janeiro de 2018, ainda não encerrada a instrução, pois 
pendente a remessa de laudo pericial pelo Instituto Geral de Perícias. Em junho de 2019, esta Câmara afirmou não identificar excesso de 
prazo na formação da culpa (HC nº 70081781460). Transcorridos seis meses desde o julgamento sem alteração no quadro processual, 
identifica-se o excesso de prazo na formação da culpa, não sendo razoável a manutenção da prisão preventiva por quase dois anos sem 
que haja previsão para remessa da perícia e conclusão do feito para análise da pronúncia. Ainda que requerida a diligência pela defesa, 
esta ocorreu em momento oportuno, quando da resposta à acusação (artigo 396-A do CPP), em fevereiro de 2018. Ultrapassados quase 
dois anos, não há justificativa para manutenção da prisão, pois constatada a deficiência estatal a tornar desproporcional o tempo de 
medida cautelar. Identifica-se, assim, excesso de prazo na formação da culpa. HABEAS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE 
CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA. POR MAIORIA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70083391300, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 18-12-2019).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO 
DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA EM 6/2016. DECURSO EXCESSIVO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. 
RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
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assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” No entanto, essa garantia deve 
ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da 
mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso 
de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação 
jurisdicional. 2. Hipótese na qual o recorrente e corréus foram presos em 16/6/2016, com o recebimento da denúncia em 4/10/2016, e 
decisão de pronúncia proferida em 15/2/2018. Interpostos recursos em sentido estrito, foram desprovidos em 7/11/2018. Quanto a tais 
fases, verifica-se que o decurso foi razoável, bem como que eventual configuração de morosidade excessiva se encontraria, de todo 
modo, superada. 3. Entretanto, há delonga excessiva configurada após o julgamento do recurso em sentido estrito, em novembro de 
2018. Consta em 5/9/2019, foi determinada a intimação das partes nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal, tendo sido 
requerida a realização de diligências pelo Ministério Público. Em 17/12/2019, foi deferido o pedido para determinar a intimação da vítima 
sobrevivente para realização de perícia complementar. Em 1º/10/2020, foi proferida decisão na qual se depreende que sequer há ciência 
do comparecimento da vítima para a realização do laudo complementar. Ainda, os andamentos posteriores apontam que, passados 3 
meses de tal decisão, os autos aguardam o cumprimento de carta precatória. 4. Desse modo, a despeito da duração de 4 anos e meio 
de custódia, não é possível vislumbrar a proximidade de conclusão do feito, evidenciando a configuração de constrangimento ilegal 
por excesso de prazo. 5. A gravidade concreta da conduta imputada, entretanto – homicídios consumado e tentado, em contexto de 
rivalidade entre facções criminosas –, bem como ao histórico criminal ostentado pelo recorrente, recomendam a fixação de medidas 
cautelares alternativas à prisão, de modo a preservar minimamente a ordem pública. 6. Recurso provido para revogar a prisão preventiva 
do recorrente, mediante fixação de medidas cautelares alternativas, a serem definidas pelo magistrado local. (RHC n. 132.349/RS, relator 
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021).
Ante tais considerações, RELAXO a prisão dos réus THIAGO DA CUNHA ALVES [brasileiro, solteiro, cozinheiro, titular do RG nº 799923 
SESDEC/RO, inscrito no CPF sob o nº 914.084.072-72, nascido aos 25/02/1988, natural de Rio Branco/AC, filho de Eulália da Cunha 
Alves e de João Alves Filho, residente na Av. Calama, nº 3361, Bairro Embratel, Apto. 06B, Porto Velho/RO] e JOÃO PAULO PRUDÊNCIO 
[brasileiro, solteiro, jornalista, titular do RG nº 797396 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 838.484.792-49, nascido aos 04/05/1985, natural 
de Natal/RN, filho de Maria Lucineide dos Santos e de Gilberto Prudêncio, residente na Rua Pedro Albeniz, nº 6221, Bairro Aponiã, 
Porto Velho/RO] mediante a imposição de medias cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP: [I] comparecimento a todos os 
atos futuros da ação penal; [II] proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial, e de 
manter sempre atualizado o endereço; [III] proibição de se aproximar das testemunhas da acusação e familiares da vítima a menos de 
200 (duzentos) metros de distância e de manter contato por qualquer meio de comunicação, inclusive telefônico, redes sociais, dentre 
outros; e [IV] monitoração eletrônica pelo prazo mínimo de 180 dias, sem prejuízo de eventual reencarceramento, por meio de decisão 
fundamentada, caso situação de fato objetiva assim recomende. 
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
No ensejo, ficam os acusados cientes de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares elencadas acima poderá resultar 
na revogação do benefício da liberdade provisória [art. 282, § 4º, c/c art. 312 § 1º, do CPP].
Intimem-se. Dê-se ciência ao MP.
A seguir, conclusos para ordenamento [análise de aditamento da inicial acusatória].
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
JUIZ JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
1[…] Em atenção ao Ofício supracitado, informo que foi recebido neste Instituto de DNA Criminal – IDNAC/POLITEC, os materiais biológicos 
referente à Monaliza Gomes da Mata (vítima), João Paulo Prudêncio dos Santos (suspeito) e Thiago da Cunha Alves (suspeito). O caso 
encontra-se apto para exame, com o número 040/2021, no entanto, informo que o equipamento Analisador Genético, indispensável para 
realização dos exames, está inoperante aguardando reparo.
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69)3309-7114 Gsy
Processo nº 7036590-93.2022.8.22.0001
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: CHARLES SANTOS DE SOUZA
Autos: 7036590-93.2022.8.22.0001
Ação: Ação Penal – Homicídio Simples
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Charles Santos de Souza
Advogado(a): Antonio Rerison Pimenta Aguiar (OAB/RO5993)
Finalidade: Intimar o(a) advogado(a) Antonio Rerison Pimenta Aguiar (OAB/RO5993) da designação da audiência de instrução relativa 
aos autos n° 7036590-93.2022.8.22.0001 onde figura como réu(s) Charles Santos de Souza, a ser realizada no dia 16/09/2022, às 
09h00min, via Google Hangouts Meet, cuja sala deverá ser acessada pelas partes por tablet, celular ou computador, através do seguinte 
link: meet.google.com/neh-yjbb-hdm.
Porto Velho/RO, 01 de Setembro de 2022.
LINDALVA MENDONÇA DE BARROS
Técnica Judiciária
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0009522-53.2019.8.22.0501
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: VILCEMIR ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS DO REU: LEONARDO FERREIRA DE MELO, OAB nº RO5959, NILTON BARRETO LINO DE MORAES, OAB nº RO3974
Vistos:
O Ministério Público ofereceu denúncia contra VILCEMIR ALVES DE SOUZA e ALEX SOUZA DE LIMA, dando-os como incursos nas 
sanções do art. 121, § 2º, IV e V do Código Penal, pelos fatos assim descritos na exordial acusatória:
No dia 1º de fevereiro de 2019, pelo período noturno, próximo a Escola Estadual Bandeirantes, na Rua Itaporã, S/N, Centro, no Distrito 
de Nova Califórnia/RO, comarca de Porto Velho/RO, VILCEMIR ALVES DE SOUZA, vulgo “CEMIR” e ALEX SOUZA DE LIMA, vulgo 
“ALEX BRANCO”, com vontade de matar, previamente mancomunados e em unidade de desígnios, mediante recurso que impossibilitou 
a defesa da vítima, vez que foi atingida pelas costas e enquanto estava vulnerável caída ao solo, no intuito de assegurar a impunidade 
de outro crime, bem como, em retaliação a discussão anterior, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuaram disparos contra Vanderlene 
Feitosa de Lima, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Tanatoscópico de fls. 11/17.
Consoante apurado em fase inquisitorial, o delito em tela encontra-se intrinsecamente ligado a tentativa de homicídio de Bruno da Silva 
Feitosa, irmão da vítima ocorrida no dia anterior (31/01/2019), quando Alex, utilizando-se de um revólver, em via pública, efetuou disparos 
de arma de fogo contra Bruno, os quais não o atingiram e possibilitaram que ele reconhecesse seu algoz.
Tendo tomado conhecimento disso, no dia dos fatos, Vanderlene Feitosa de Lima foi até o local onde o denunciado Alex comercializava 
drogas – ponto conhecido “Boca do Alex” – o apontou como um dos autores da tentativa supra narrada e lhe disse que o crime não ficaria 
impune, saindo em seguida.
Passadas algumas horas, Vanderlene e seu namorado, Leonardo Cardoso Soares, estavam na frente da residência deste, quando os 
denunciados chegaram em uma motocicleta pilotada por Vilcemir, o qual parou o veículo bloqueando a passagem da vítima, e Alex 
(garupa) desceu com a arma de fogo em punho.
Ao notarem o perigo, imediatamente, Leonardo e Vanderlene viraram-se e correram em sentido contrário aos infratores. Contudo, 
enquanto a vítima corria, Alex efetuou-lhe disparos nas costas, os quais a atingiram e a levaram ao solo. Na sequência, Alex aproximou-
se da vítima e, aproveitando-se que ela estava caída no chão, efetuou mais disparos, vindo a causar lesões que foram causa eficiente de 
sua morte, porquanto a atingiram na cabeça/nuca e tórax, transfixando, inclusive, seu coração. Após, ambos os denunciados evadiram-se 
na motocicleta conduzida por Vilcemir.
Destaca-se que Vilcemir co-executou o crime em tela levando Alex até o local dos fatos, bem como deu suporte a execução do crime e 
fuga a ambos.
O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou totalmente a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi atingida pelas costas 
enquanto tentava fugir, bem como estava caída ao solo, totalmente vulnerável e já “abatida”, quando Alex efetuou os demais disparos.
Também foi cometido para assegurar a impunidade de outro crime, vez que Vanderlene sabia que Alex tinha sido o autor da tentativa de 
homicídio contra Bruno da Silva Feitosa e advertiu-lhe, anunciando que Alex seria punido.
A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2020 (ID 73804639, pág. 18).
Citado (ID 73804639, pág: 44), o réu VILCEMIR ALVES DE SOUZA apresentou resposta à acusação (ID 73804639, págs: 51/54).
Em razão do acusado ALEX SOUZA DE LIMA ter sido citado por edital (ID 73804639, pág: 23) e não ter comparecido ao processo e 
tampouco constituído defensor (ID 73804639, pág: 27), determinou-se a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, com fulcro 
no art. 366 do Código de Processo Penal (ID 73804639, págs: 59/60).
Encerrada a instrução, substituído o debate por memoriais, o Ministério Público postulou a pronúncia do réu VILCEMIR ALVES DE 
SOUZA como incurso no art. 121, § 2º, IV e V, do Código Penal, para oportuna submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 
703804640, págs: 99/10 e ID 73804641, págs: 01/08).
A defesa, por sua vez, postulou a impronúncia, argumentando a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, na forma 
do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 73804641, págs: 17/53).
Em 18/04/2022 foi proferida decisão de pronúncia do acusado VILCEMIR ALVES DE SOUZA (ID 75769897) por suposta prática do delito 
previsto no art. art. 121, § 2º, IV e V do Código Penal.
A decisão de pronúncia transitou em julgado para as partes (ID 79439826).
Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal o Ministério Público e a Defesa arrolaram testemunhas a serem ouvidas em plenário 
(ID’s 79487109 e 80878734).
O processo foi desmembrado em relação ao corréu ALEX SOUZA DE LIMA.
Vieram os autos conclusos.
Este é o relatório.
Defiro a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do acusado VILCEMIR ALVES DE SOUZA.
Juntem-se certidões de antecedentes criminais atualizadas dos acusados e da vítima.
Por fim, designo o dia 15 de setembro de 2022, às 08h00min, para julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri.
Expeçam-se as intimações/requisições/notificações necessárias.
Int.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
JUIZ DE DIREITO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7039892-67.2021.8.22.0001
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JOSUE DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADOS DO REU: ROBERTO HARLEI NOBRE DE SOUZA, OAB nº RO1642, MARCOS ANTONIO FARIA VILELA CARVALHO, 
OAB nº RO84, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos:
O Ministério Público ofereceu denúncia contra JOSUÉ DOMINGOS DA SILVA, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, 
incisos II e IV, do Código Penal, pelos fatos assim descritos na exordial acusatória:
No dia 12 de junho de 2021, por volta das 10h20min, na rua 4, ramal Ouro, casa n.º 16, bairro Planalto, nesta capital e comarca, JOSUÉ 
DOMINGOS DA SILVA, com vontade de matar, fazendo uso de arma de fogo, matou Marisa Pereira de Oliveira, efetuando contra ela 
disparos que causaram as lesões descritas no Laudo de Exame Tanatoscópico (fls. 25/32), as quais foram a causa eficiente de sua morte.
Segundo consta dos autos, no dia e local dos fatos, a vítima Marisa Pereira de Oliveira, ao escutar alguém bater palmas em frente à sua 
residência, dirigiu-se até lá para atendê-lo. Ao abrir o portão, foi surpreendida por JOSUÉ DOMINGOS DA SILVA que, de forma abrupta, 
efetuou os disparos de arma de fogo, que causaram a sua morte e a da cadela da família.
O crime foi cometido por motivo fútil, eis que decorrente de uma dívida pretérita do esposo da vítima com o denunciado, no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais).
O denunciado valeu-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, tão logo esta abriu o portão da sua residência, JOSUÉ 
DOMINGOS DA SILVA, de forma inopinada, sacou da arma de fogo e passou a efetuar disparos, atingindo-a em região letal.
A denúncia foi recebida em 24/08/2021.
Citado, o réu apresentou resposta à acusação.
No curso da instrução foram inquiridas as testemunhas/informantes LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ISAAC DE OLIVEIRA BURITI, 
RENATO FELIX BURITI e ANDRÉ GUILHERME NUNES DA SILVA e, em seguida, foi interrogado o acusado.
Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a admissão da pretensão acusatória formulada na denúncia e, via de consequência, a 
pronúncia e a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código 
Penal.
A defesa, por sua vez, deduziu, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, pugnou a impronúncia, na forma do art. 414 do CPP, 
argumentando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, requereu o decote/afastamento das qualificadoras do 
motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Em 27/05/2022 foi proferida decisão de pronúncia do acusado por suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código 
Penal (ID 77509651).
A decisão de pronúncia transitou em julgado para as partes (ID 80621314).
Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal o Ministério Público e a defesa arrolaram testemunhas a serem ouvidas em plenário 
(ID’s 77700538 e 80751482).
Vieram os autos conclusos.
Este é o relatório.
Defiro a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.
Juntem-se certidões de antecedentes criminais atualizadas do acusado e da vítima.
Por fim, designo o dia 23 de setembro de 2022, às 08h00min, para julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri.
Expeçam-se as intimações/requisições/notificações necessárias.
Int.
Porto Velho, 01 de setembro de 2022.
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0005343-13.2018.8.22.0501
Classe: Inquérito Policial
Polo Ativo: DÉCIMA DELEGACIA DE POLICIA NOVA MUTUM RO, Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR
INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos:
Cuida-se de inquérito policial instaurado em 10/11/2017, com a finalidade de apurar a autoria e as circunstâncias em que ocorreu o 
homicídio da vítima CARLOS ALBERTO CHAVES, fato ocorrido no dia 14/09/2017, na Rua 03 de Dezembro, no Distrito de União 
Bandeirantes, nesta comarca.
A ilustre representante do Ministério Público entendeu de requerer que seja declarada extinta a punibilidade do suposto infrator GILMAR 
ANTÔNIO BARRETO [ID 81250354, págs: 82/84], à vista da juntada do laudo de exame tanatoscópico [ID 81250354, págs: 69/70] e da 
certidão de óbito [ID 81250354, pág: 80], presente o contido no art. 107, I, do Código Penal.
Assim, em razão do falecimento do investigado/indiciado, outro caminho não resta a não ser declarar a extinção da punibilidade pela 
morte do agente, pois ela causa a extinção do direito de punir.
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Pelo exposto, e sendo certo que, “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício” 
(CPP, art. 61), declaro a extinção da punibilidade de GILMAR ANTÔNIO BARRETO com relação aos fatos apurados nestes autos, o que 
faço com arrimo no art. 107, I, do Código Penal.
Façam as anotações de praxe, comunicando-se.
P.R.I.
Porto Velho, 01 de setembro de 2022.
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0003974-62.2010.8.22.0501
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: FRANCISCO OLAVO MUNIZ
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANTONIO MANOEL REBELLO DAS CHAGAS, OAB nº RO1592A
Vistos:
FRANCISCO OLAVO MUNIZ foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, sendo reconhecida a continuidade delitiva específica e 
aplicada a fração de 2/3, restou consolidada a reprimenda em 8 anos e 4 meses de reclusão, a ser resgatada em regime inicialmente 
fechado, por infração ao art. 121, §1º e §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 121, §1º, c/c art. 71, todos do Código Penal [ID 77039547, págs: 41/49].
Insatisfeito, apelou, e no dia 03/12/2015, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça [ex officio] redimensionou a pena em 4 anos 
de reclusão, reconhecendo-se a continuidade delitiva e aplicando a fração de 2/3, concretizando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, a 
ser resgatada no regime semiaberto [ID 77039548, págs: 01/06]. O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 10/02/2016 
e para a Defesa em 15/02/2016 [ID 77039548, pág: 12].
Em 26/05/22, o réu/condenado apresentou pedido de reconhecimento da prescrição executória [ID 79293423].
O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição, e, com base no art. 107, IV, art. 109, IV, c/c art. 112, I, c/c art. 115, 
todos do Código Penal, pugnou pela extinção da punibilidade [ID 80768775].
É o relatório. DECIDO.
A Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente 
da continuação”.
Desse modo, fixada a pena em 4 anos de reclusão [excluída a continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal 
Federal], o prazo prescricional correlato é de 8 anos (CP, art. 109, IV).
FRANCISCO OLAVO MUNIZ, no entanto, ao tempo da sentença, tinha mais de 70 anos de idade, de modo a incidir a redução do prazo 
pela metade (CP, art. 115), ou seja, para 4 anos. Destaca-se que, “em qualquer caso – pretensão punitiva ou executória –, os lapsos 
prescricionais são reduzidos da metade” (NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p. 613).
Entre o trânsito em julgado para a Acusação [10/02/2016] e para a Defesa [15/02/2016] até a data de hoje [02/09/2022], passaram 6 anos, 
6 meses e 23 dias, de modo que foi operada a prescrição da pretensão executória.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO 
PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. INCLUSÃO DE CORRÉU. MARCO INTERRUPTIVO. 
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. 
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. 1. Considerando que o embargante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão pela 
prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, incide o tempo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código 
Penal. 2. “De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o recebimento do aditamento da denúncia, para 
fins de inclusão de corréu anteriormente não mencionado na inicial acusatória, é considerado causa interruptiva da prescrição, nos termos 
do artigo 117, inciso I, do Código Penal” (AgRg no Ag 1265868/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 09/04/2013, DJe 22/04/2013). 3. Não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva se o lapso prescricional de 4 anos não 
foi superado entre os marcos interruptivos, quais sejam, o recebimento do aditamento da denúncia que incluiu o embargante na condição 
de acusado, em 22/7/2013, a publicação da sentença, em 5/4/2017, e o acórdão confirmatório da condenação, em 4/6/2020. 4. O Plenário 
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176.473/RR, por maioria de votos, concluiu que “somente há se falar em prescrição 
diante da inércia do Estado”, de modo que o art. 117, IV, do Código Penal “não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão 
condenatório confirmatório da decisão”, constituindo marco interruptivo da prescrição punitiva estatal. 5. O termo inicial para contagem do 
prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo 
a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado. 6. Transcorrido o tempo prescricional desde o trânsito em 
julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, sem que tenha sido iniciada a execução da pena, tem-se por configurada a 
prescrição da pretensão executória. 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reconhecer a prescrição executória. (EDcl 
no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA 
TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. A pretensão executória, que se regula pela 
pena aplicada, tem por termo inicial, após a sentença condenatória definitiva para ambas as partes, a data em que esta transitou em 
julgado para a acusação. Inteligência dos arts. 110, § 1º e 112, I, ambos do CP. Existente o título executivo judicial, o termo inicial retroage 
à data do trânsito em julgado para a acusação. Ressalva do posicionamento pessoal da Relatora, em face do entendimento pacificado 
no E. STJ. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n°. 176.473/RR, de que o acórdão condenatório, ainda 
que confirmatório da sentença (art. 117, IV, do Código Penal), é causa interruptiva da prescrição, que não se aplica à prescrição da 
pretensão executória, mas à pretensão punitiva do Estado. Questão atinente à interpretação a ser dada ao art. 112, I do CP, que está 
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sub judice naquela Corte, sob regime de repercussão geral (Tema 788). No caso, a condenação do apenado, definitivada para ambas as 
partes, à pena de 1 mês e 15 dias de prisão simples, atrai o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI do CP. O mesmo em 
relação à substitutiva (art. 109, parágrafo único do CP). Lapso já transcorrido entre a data do trânsito em julgado da condenação para 
a acusação (04.12.2017), e data da decisão agravada (20.04.2021), inexistente marco interruptivo ou suspensivo qualquer. Prescrição 
da pretensão executória concretizada. Decisum mantido. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. (Agravo de Execução Penal, Nº 
50993486120218217000, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 15-12-2021).
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 115, todos do Código Penal, decreto EXTINTA A PUNIBILIDADE de 
FRANCISCO OLAVO MUNIZ com relação aos fatos pelos quais foi condenado na Ação Penal 0003974-62.2010.8.22.0501, em razão do 
advento da prescrição da pretensão executória estatal.
Expeça-se, caso necessário, contramandado de prisão.
A seguir, sem outras pendências, o que deverá ser certificado, ARQUIVE-SE.
P.R.I.
Porto Velho/RO, 02 de setembro de 2022.
JUIZ JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7055003-91.2021.8.22.0001
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: THIAGO PEREIRA BARBOSA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS DO REU: ANA KAROLINE ALVES ARAUJO, OAB nº RO12329, MARCIA ALVES DA SILVA ARAUJO, OAB nº RO10900, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos:
O Ministério Público ofereceu denúncia contra THIAGO PEREIRA BARBOSA DO NASCIMENTO, imputando-lhe a prática do delito 
capitulado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pois, segundo consta na inicial (ID 64157836):
No dia 15 de agosto de 2021, durante a madrugada, na casa de show “Star Eventos”, situada à rua Triunfo, Centro, Distrito de Triunfo, 
Candeias do Jamari/RO, o denunciado THIAGO PEREIRA BARBOSA DO NASCIMENTO, com vontade de matar, por motivo fútil, fazendo 
o uso de uma arma de fogo, desferiu disparos contra Gabriel da Silva Sousa, vindo a acertar as vítimas Francisco Júnior Carvalho de 
Araújo e Jean Paulo de Lima Santos, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de fls. 35, 46 e 47, somente não conseguindo concluir 
seu intento homicida, vez que as vítimas foram prontamente socorridas.
Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, o denunciado Thiago estava na casa de show supracitada, sendo que, por volta das 
03h00min, se envolveu em uma confusão (briga) com terceiro não identificado, momento em que Gabriel da Silva Sousa e Francisco 
Júnior Carvalho de Araújo, seguranças do local, o contiveram e o retiraram da festa.
Ato contínuo, os amigos do denunciado Thiago convenceram os seguranças a deixá-lo retornar à festa, azo em que foi revistado e 
reingressou no local do evento, contudo, instantes depois, o denunciado, enfurecido pelo fato de ter sido expulso da festa anteriormente, 
foi até sua residência e se apossou de uma arma de fogo, sendo que, por volta das 03h30min, retornou até a referida boate em uma 
motocicleta, com o intuito de matar os seguranças que o colocaram para fora da festa e, ao avistar Gabriel, sacou a referida arma de fogo 
e realizou disparos em sua direção, acabando por acertar Francisco Júnior Carvalho de Araújo (segurança) e Jean Paulo de Lima Santo 
(cliente do local), causando-lhe as lesões constantes nos laudos supramencionados, instante em que evadiu-se do local e as vítimas 
foram prontamente socorridas por particulares e levadas ao hospital.
O crime foi cometido por motivo fútil, eis que motivado pelo fato do denunciado ter ficado enfurecido com os seguranças ao ser retirado 
da festa onde estava, em virtude de confusão (briga). 
Recebida a peça acusatória em 10/11/2021 (ID 64730983), o réu foi citado (ID 65029526) e apresentou resposta escrita, por meio de 
defensor público (ID 66055976).
No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas-informantes FRANCISCO JÚNIOR CARVALHO DE ARAÚJO, JEAN PAULO DE 
LIMA SANTOS, GABRIEL DA SILVA SOUSA e ALAN BRUNO DA LUZ, e interrogado o acusado (ID’s 68152705 e 68726368).
O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a pronúncia do acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, 
II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme os ditames do art. 413 do CPP (ID 74591925).
A defesa do acusado, por sua vez, reservou-se no direito de apresentar as teses defensivas perante o Tribunal do Júri (ID 74828046).
Em 28/04/2022 foi proferida decisão de pronúncia do acusado por suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, 
ambos do Código Penal (ID 76205203).
A decisão de pronúncia transitou em julgado para as partes (ID 80615404).
Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal o Ministério Público e a defesa arrolaram testemunhas a serem ouvidas em plenário 
(ID’s 80634731 e 81132700).
Vieram os autos conclusos.
Este é o relatório.
Defiro a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.
Juntem-se certidões de antecedentes criminais atualizadas do acusado e da vítima.
Por fim, designo o dia 19 de setembro de 2022, às 08h00min, para julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri.
Expeçam-se as intimações/requisições/notificações necessárias.
Int.
Porto Velho, 01 de setembro de 2022.
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO
Juiz de Direito
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1ª VARA CRIMINAL 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 0010341-87.2019.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERIDO: GEDEAN PEREIRA BRAGA e outros (2)
Advogados do(a) REQUERIDO: CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - MT17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 
TO3146
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o advogado acima mencionados da decisão de Id 81134070.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo: 1003965-39.2017.8.22.0501
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: M. P. D. E. D. R.
REU: J. M. C.
ADVOGADO DO REU: ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO, OAB nº AC4080
Vistos. 
DEFIRO o pedido de renúncia de mandato formulada pelo advogado da denunciada, anexada ao ID 80995741. 
Promova-se a exclusão do nome do(a/s) advogado(a/s) renunciante.
Diante disso, INTIME-SE o(a) acusado(a), preferencialmente por meio digital, para, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado 
para que promova o regular andamento ao feito, apresentando sua resposta escrita à acusação.
Conste no mandado que, inocorrendo manifestação tempestiva, será aberta vista dos autos à Defensoria Pública, para fazê-lo.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho - RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo: 7037297-61.2022.8.22.0001
Assunto: Crimes de Trânsito
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Denunciado(a/s): ARTHUR DUDA DE ARAUJO
Advogado(s): FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR, OAB nº RO4494, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
Determino a CPE que proceda a juntada de certidão de antecedentes criminais atualizada do acusado.
Após, dê-se vistas ao Ministério Público.
Por fim, retornem os autos conclusos. 
Porto Velho - RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 0009933-38.2015.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: ADRIANA MARTINS DE PAULA e outros (11)
Advogado do(a) REU: DENIKSON RIBEIRO MENDONCA - RO0005503A
Advogado do(a) REU: DENIKSON RIBEIRO MENDONCA - RO0005503A
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 81188490.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo:7031877-75.2022.8.22.0001
Assunto: Crimes de Trânsito
Classe: Acordo de Não Persecução Penal
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia, C. D. P. D. -. D. D. F.
Indiciado(a/s): JHONATAN MAIQUE DA SILVA FABRICIO
Advogado(a/s): DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
IPL n. 1531/2022- DEFLAG
Vistos etc.
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O(a/s) indiciado (a/s) celebrou(ram) acordo(s) de não continuidade da persecução penal com o Ministério Público.
Informam os autos que o(s) acordo(s) foi(ram) regularmente cumprido(s).
Posto isso, com fundamento no artigo 28-A, §13º, do Código de Processo Penal, declaro extinta a punibilidade do(a/s) indiciado (a/s) 
JHONATAN MAIQUE DA SILVA FABRICIO, brasileiro(a), nascido aos 29/03/1992 em Porto Velho/RO, portador do RG n.º 1108394 e 
CPF n.º 010.154.872-97, filho de Rosângela Maria Ferreira da Silva.
Servirá a presente decisão como OFÍCIO para comunicação aos órgãos respectivos.
Após, estes autos poderão ser arquivados, com as anotações e baixas pertinentes.
Porto Velho - RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7048576-44.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: MELQUEZEDEQUE ALVES DA SILVA JUNIOR
Advogado do(a) REU: DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS - RO2659
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 80189467.
Porto Velho, 29 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7047083-32.2022.8.22.0001
Classe: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (14678)
INVESTIGADO: JULIANO DA SILVA SAN
Advogado do(a) INVESTIGADO: ALECSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS - RJ190137
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 80123926.
Porto Velho, 29 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7035220-79.2022.8.22.0001
Classe: INQUÉRITO POLICIAL (279)
INVESTIGADO: FELIPE CARVALHO DOS SANTOS
Advogado do(a) INVESTIGADO: CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - RO0004569A
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id. 80975251
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7037091-47.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: JOSE MATEUS PINTO DA GAMA
Advogados do(a) REU: ERICA CAMILA DE CASTRO ASSUNCAO - RO11692, JOSE CARLOS JORGE GOMES NEGREIROS - RO11764
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o advogado acima mencionado da decisão de Id 80955030.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7076951-89.2021.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: RAFAEL NOE DOS SANTOS
Advogados do(a) REU: SAMIA SILVA DE CARVALHO - RO10972, ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o advogado acima mencionados da decisão de Id 81134054.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
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Processo: 7050597-90.2022.8.22.0001 
Classe: Inquérito Policial
Autor: C. D. P. D. -. D. D. F., Ministério Público do Estado de Rondônia
Investigado (a/s): VANESSA ALVES IORAS
Vistos etc.
Examinei a mídia contendo videoconferência referente ao acordo de não persecução penal celebrado entre o Ministério Público e o(a) 
investigado(a) VANESSA ALVES IORAS.
Verifiquei que foram observados os requisitos da legalidade, regularidade e voluntariedade, razão pela qual, com fundamento no artigo 
28-A, do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o referido acordo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.
P. R. I. C.
Anote-se para impedir o mesmo benefício nos próximos 05 (cinco) anos.
Esclareço que não realizei audiência de ratificação tendo em vista a impossibilidade de realização de audiência presencial, devido a 
Pandemia do Novo Coronavírus, e o fato de o acordo estar instruído com mídia contendo videoconferência demonstrativa de que foram 
observados os requisitos legais, notadamente a voluntariedade do(a) investigado(a).
Devidamente homologado, expeça-se alvará judicial para cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal. 
Tendo em vista que a condição estabelecida para o acordo consistiu tão somente no pagamento de prestação pecuniária, a qual será 
satisfeita com a transferência da fiança prestada nos autos, expeça-se alvará judicial para a transferência para Conta nº 01501720-1, 
Agência 2848, de titularidade da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas/VEPEMA.
Cópia da presente sentença servirá como ALVARÁ JUDICIAL, autorizando a Caixa Econômica Federal a promover a transferência 
do saldo da fiança depositado na Conta 2848 / 040 / 01789129-4 inclusive acrescida de juros e rendimentos de capital, zerando-a e 
encerrando-a, para a Conta nº 01501720-1, Agência 2848, de titularidade da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas/
VEPEMA, devendo a conta judicial ser encerrada após a realização da transação.
Posto isso, com fundamento no artigo 28-A, §13º, do Código de Processo Penal, declaro extinta a punibilidade do(a/s) indiciado 
(a/s) VANESSA ALVES IORAS, CPF nº 00888951221, RUA DOM PEDRITO 7.567, (PARQUE DOS BURITIS) ESCOLA DE POLÍCIA - 
76824-806 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Servirá a presente decisão como OFÍCIO para comunicação aos órgãos respectivos.
Após, estes autos poderão ser arquivados, com as anotações e baixas pertinentes.
Intimem-se as partes.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 0001792-84.2016.8.22.0601
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
DENUNCIADO: PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA
Advogado do(a) DENUNCIADO: GUSTAVO DANDOLINI - RO3205
Vistos.
O(a) denunciado PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA constituiu defensor e ingressou voluntariamente no feito, demonstrando ciência 
quanto à existência desta ação penal, razão pela qual determino a retomada da marcha processual.
O Ministério Público do Estado de Rondônia (id. 79729534 ), se manifestou pela revogação da medida cautelar diversa da prisão e 
retomada da marcha processual, com a devida intimação do acusado para apresentar resposta à acusação.
Portanto, intime(m)-se o(a/s) defensor(es) constituído(a/s) para apresentação da resposta escrita à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 
nos termos dos artigos 396 e 396-A, do Código de Processo Penal.
Apresentada a defesa, dê-se vista ao Ministério Público do Estado de Rondônia, tendo em vista a natureza do delito imputado – Art. 310, 
da Lei 9.503/97 (CTB), para manifestação quanto a eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Após, retornem os autos conclusos.
Por oportuno, revogo a decisão que decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como o levantamento do gravame 
imposto no cadastro do denunciado no DETRAN/RO.
Realize o cadastro do defensor do(a) acusado, bem como a atualização de seu endereço nos autos.
Oficie-se o DETRAN/RO.
Diligencie-se, pelo necessário.
Porto Velho - RO, quarta-feira, 27 de julho de 2022.
Edvino Preczevski
Juiz de Direito

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo: 7056694-09.2022.8.22.0001
Classe: Pedido de Prisão Preventiva
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIAA. A. -. C. D. S. -. N. A.
Requerente(a/s): M. P. D. E. D. R., 1. D. D. P. C. D. P. V.
Advogado(a/s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SIGILOSO
Vistos etc.
Dê-se ciência da decisão ao MP.
Defiro o pedido de habitação do Advogado Washington Ferreira Mendonça, OAB/RO 1946, conforme Procuração de ID 81151706. 
Informe-se à Polícia o endereço declinado na procuração juntado do representado, para fins de cumprimento e verificar a veracidade.
Intime-se. SERVE DE OFÍCIO.
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Os mandados já foram cadastrados no BNMP2.
Porto Velho - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 0011396-78.2016.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: AILTON FERREIRA DE LIMA e outros (2)
Advogado do(a) REU: SILVIO MACHADO - RO3355
Advogado do(a) REU: SILVIO MACHADO - RO3355
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 81081271.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7028006-37.2022.8.22.0001
Classe: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (14678)
INVESTIGADO: RUBERVAL PEREIRA BENARROSH
Advogado do(a) INVESTIGADO: JENETE VILELA SOUZA - GO16518
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 81073148.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 0012566-80.2019.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: RODRIGO NOLASCO GONCALVES e outros (6)
Advogados do(a) REU: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479
Advogados do(a) REU: JACSON DA SILVA SOUSA - RO6785, NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES - RO1692, MARACELIA LIMA 
DE OLIVEIRA - RO2549
Advogado do(a) REU: MONICA MARIA TREVISANE - RO2601
Advogado do(a) REU: HUDSON DELGADO CAMURCA LIMA - RO6792
Advogados do(a) REU: MAURICIO M FILHO - RO8826, TIAGO RAMOS PESSOA - RO10566
Advogados do(a) REU: LUCAS BATISTA PEREIRA ALCIPRETE - SP288797, FELIPE AUGUSTO PEREIRA ALCIPRETE - SP325380, 
ANA PAULA PEREIRA ALCIPRETE - SP366263
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 81230055.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 0004294-97.2019.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: RONY PETERSON DE LIMA RUDEK e outros
Advogado do(a) REU: ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR - RO5993
Advogado do(a) REU: PAULO FRANCISCO DE MORAES MOTA - RO4902
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o advogado acima mencionado para apresentar alegações finais no prazo assinalado no id. 81261360.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7032692-72.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO e RODNEY ZACARIAS DOMINGOS
Advogado do(a) REU: MARCIA ALVES DA SILVA ARAUJO - RO10900
Advogado do(a) REU: RUY MAGNO SOARES CARNEIRO - RO11823
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar os advogados acima mencionados da decisão de Id 81267944.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
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1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo: 7040061-20.2022.8.22.0001
Classe: Relaxamento de Prisão
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Requerente(a/s): RAFAEL RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO, CPF nº 03167491256
Advogado(a/s): MARCIA ALVES DA SILVA ARAUJO, OAB nº RO10900, ANA KAROLINE ALVES ARAUJO, OAB nº RO12329
Vistos etc.
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, preso em flagrante no dia 11 de maio do 
corrente ano pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 180, § 1º do Código Penal, por intermédio de Defensora constituída, 
requer a revogação de sua prisão preventiva alegando, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar. 
Alternativamente, pugna pela substituição da privação de liberdade por medidas cautelares diversa da prisão, conforme ID n. 78008278.
Ao pedido juntou cópias de Declaração de Residência e Trabalho Autônomo (ID 78008281) junto de Comprovante de Residência em 
nome de Te rceiro (ID 78008282), Parcial do Inquérito Policial (ID 78008284), Certidão de Antecedentes (ID 78008285) e Ata da Audiência 
de Custódia (ID 78008286) 
A manifestação do Ministério Público foi pelo indeferimento (ID: 81002281 )
Relatei brevemente. D E C I D O.
Sabe-se que a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória é medida de exceção em nosso ordenamento jurídico, 
resumindo-se, pois, aos casos de extrema necessidade, já que vigora em nosso sistema penal o princípio da presunção de inocência 
(CF, artigo 5º LVII).
Assim, para que se mantenha alguém na prisão, antes da decisão final, mister a presença de alguns requisitos previstos em lei, quais 
sejam, prova da materialidade do delito, indícios suficientes da autoria (pressupostos) e uma das hipóteses seguintes: ‘garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal’ (fundamentos, artigo 
312 do CPP).
Cumpre observar que o requerente teve a prisão convertida em preventiva pelo Juízo de Garantias, fundado no que prescrevem os 
artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, na forma do art. 310, inciso II, do mesmo Estatuto (ID. 78008286).
No caso em exame, constato que persistem os pressupostos ensejadores da conversão da prisão em preventiva, pois há comprovação 
da ocorrência dos fatos delituosos, bem como há indícios suficientes de autoria, conforme deflui dos relatos das testemunhas, condutores 
da ocorrência policial. 
Extrai-se dos autos que o requerente na companhia de terceira pessoa, ainda não identificada, praticou crime de roubo majorado, na 
forma do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, bem como o crime de receptação, art. 180, caput, do CP.
Ademais, tendo sido recentemente convertida, a necessidade da prisão preventiva do requerente já foi explicitada na decisão proferida 
pelo Juízo das Garantias.
A par disso, não foi trazido pela Defesa fato novo que justifique o reexame dessa questão em 1º Grau de Jurisdição, pois a mera juntada 
de documentos, não constitui fato novo.
Este Juízo, como sabemos, não é órgão revisor de decisões proferidas no Plantão Judicial e/ou na ‘Audiência de Custódia’, justamente 
por se tratar de mesma instância do Poder Judiciário.
Registre-se, igualmente, que o contexto fático em que os crimes foram praticados demonstram maior gravidade e existindo fundamento 
legal para a manutenção da prisão cautelar, relevam-se inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas.
Nesse sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 
CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL (SOCOS CONTRA A VÍTIMA) E EM CONCURSO DE PESSOAS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença 
de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses 
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no 
caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma 
atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias 
concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o acusado, em 
concurso com outro agente, teria praticado o roubo contra a vítima, no qual os objetos (celular e carregador portátil) foram subtraídos 
mediante violência real, consistente em agressões físicas (socos). Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar 
a custódia preventiva.
4. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência 
fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão 
preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 145.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 
19/04/2021)
Nessas condições, a manutenção da prisão cautelar continua necessária, pois visa a garantia da ordem pública, sobretudo para evitar 
que o requerente, cuja periculosidade vê-se demonstrada, continue delinquindo.
POR ISSO, ratificando a decisão que converteu a prisão do requerente em preventiva, indefiro o pedido.
Intime-se.
Após, arquivem-se.
Porto Velho - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito
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1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo: 7044452-18.2022.8.22.0001 
Classe: Inquérito Policial
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia, C. D. P. D. -. D. D. F.
Investigado (a/s): WASHINGTON JOSE MACEDO MATOS
Vistos etc.
Examinei a mídia contendo videoconferência referente ao acordo de não persecução penal celebrado entre o Ministério Público e o(a) 
investigado(a) WASHINGTON JOSE MACEDO MATOS.
Verifiquei que foram observados os requisitos da legalidade, regularidade e voluntariedade, razão pela qual, com fundamento no artigo 
28-A, do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o referido acordo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.
P. R. I. C.
Anote-se para impedir o mesmo benefício nos próximos 05 (cinco) anos.
Esclareço que não realizei audiência de ratificação tendo em vista a impossibilidade de realização de audiência presencial, devido a 
Pandemia do Novo Coronavírus, e o fato de o acordo estar instruído com mídia contendo videoconferência demonstrativa de que foram 
observados os requisitos legais, notadamente a voluntariedade do(a) investigado(a).
Devidamente homologado, expeça-se alvará judicial para cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal. 
Tendo em vista que a condição estabelecida para o acordo consistiu tão somente no pagamento de prestação pecuniária, a qual será 
satisfeita com a transferência da fiança prestada nos autos, expeça-se alvará judicial para a transferência para Conta nº 01501720-1, 
Agência 2848, de titularidade da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas/VEPEMA.
Cópia da presente sentença servirá como ALVARÁ JUDICIAL, autorizando a Caixa Econômica Federal a promover a transferência 
do saldo da fiança depositado na Conta 2848 / 040 / 01787986-3 inclusive acrescida de juros e rendimentos de capital, zerando-a e 
encerrando-a, para a Conta nº 01501720-1, Agência 2848, de titularidade da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas/
VEPEMA, devendo a conta judicial ser encerrada após a realização da transação.
Posto isso, com fundamento no artigo 28-A, §13º, do Código de Processo Penal, homologo e, vai de consequência, declaro extinta a 
punibilidade do(a/s) indiciado (a/s) WASHINGTON JOSE MACEDO MATOS, RUA JOÃO PEDRO DA ROCHA 549, - ATÉ 458/459 NOVA 
PORTO VELHO - 76820-092 - PORTO VELHO - RONDÔNIA- Celular: (69) 9.9224-8608.
Servirá a presente decisão como OFÍCIO para comunicação aos órgãos respectivos.
Após, estes autos poderão ser arquivados, com as anotações e baixas pertinentes.
Intimem-se as partes.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo: 7056194-40.2022.8.22.0001
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Acusado(a/s): CAELSON CARDOSO DOS SANTOS, RIAN CHARLES SOUZA DA SILVA
Advogado(a/s): DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉU PRESO 
DECISÃO
Vistos. 
A denúncia já foi recebida e não vislumbro na(s) resposta(s) do(a/s) acusado(a/s) alguma das hipóteses do artigo 397, do Código de 
Processo Penal. 
O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e a existência de lastro 
probatório suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) imputado(s).
Considerando a viabilidade de realização de audiência por videoconferência, por meio da ferramenta Google Meet, designo audiência de 
instrução e julgamento para a dia 17 de outubro de 2022, às 11h00min.
Na data e horário da audiência designada, as partes deverão acessar o ambiente virtual por meio do link abaixo indicado, observando 
que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento de sua oitiva.
https://meet.google.com/efp-qkbe-ndb
Atribuo força de requisição a presente decisão, servindo como ofício, à(s) chefia(s) imediata(s), com a finalidade de intimação da(s) 
testemunha(s) servidor(es) público(s) abaixo destacadas:
1. Sandro Oliveira Batalha (PM), matrícula 100092813 – fls.08 do ID 79818226; 
2. Carlos Alberto Holanda Júnior (SGT PM), matrícula 100080991 – fls. 07 do ID 79818226.
Serve, também, como ofício requisitando o(s) réu(s) CAELSON CARDOSO DOS SANTOS, RUA HUMAITÁ, APT. 33, BL. 05 S.N 
ESPERANÇA DA COMUNIDADE - 76823-016 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RIAN CHARLES SOUZA DA SILVA, ÁREA RURAL, 
PRESIDIO URSO BRANCO - ESTRADA DA PENAL, KM 5 ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
à Gerência de Assuntos Penitenciários – GESPEN, a fim de que seja(m) apresentado(s) na sala de videoconferência existente no local 
onde encontra(m)-se recolhido(s), na data e horário acima destacados. 
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Determino que as intimações para a presente solenidade, se possível, sejam realizadas, preferencialmente, pelo modo mais célere 
(e-mail, telefone, WhatsApp etc.).
Intime(m)-se. Depreque(m)-se.
Diligencie-se, pelo necessário.
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: Acessar a sala de audiências por meio do aplicativo GOOGLE MEET, através do link disponibilizado 
acima. Basta que as partes cliquem no link, no dia e hora designados, podendo ser por meio de computador com webcam ou smartphone, 
podendo as partes, ainda, caso queiram, entrar em contato com a secretária de gabinete pelo número (69) 3309-7073 (WhatsApp)/ 
E-mail: pvh1crimgab@agenda.tjro.jus.br.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USO DO RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Cada parte deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como baixar e acessar o aplicativo Google Meet de seu 
celular ou computador;
2. deverá está com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as eventuais ligações do Poder Judiciário (art. 7°, 
V, Prov. 018/2020-CG);
3. certificar-se de estar conectado à internet de boa qualidade no horário da audiência;
4. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
5. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
6. cada parte e/ou testemunha, devidamente intimada, é responsável por acessar a sala virtual na data e horário previamente designados.
CONTATO COM A SALA DE AUDIÊNCIAS: (69) 3309-7073.
Porto Velho - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo: 7025895-17.2021.8.22.0001
Assunto: Roubo Majorado
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Condenado(a/s): DIEGO DA SILVA GOMES
Vistos.
Em relação às custas processuais deverá ser observado o procedimento indicado nos artigos 261 a 269 das Diretrizes Gerais Judiciais 
do TJRO.
No que refere-se à pena de multa, conforme orienta o Provimento nº 011/2021/CGJ/TJRO e considerando o teor da manifestação do 
órgão ministerial (ID 62245884), aguarde-se, com os presentes autos na condição de “suspensos por determinação judicial” eventual 
pagamento da pena de multa até o dia 22.03.2027.
Esclareço que o prazo prescricional que está sendo observado é o previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional, qual seja, 05 
(cinco) anos.
Caso ocorra o adimplemento da pena de multa ou transcorrido o prazo acima indicado, retornem os autos conclusos para análise quanto 
a extinção da punibilidade. 
Diligencie-se pelo necessário. 
Porto Velho - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
Processo: 7055956-21.2022.8.22.0001 
Classe: Inquérito Policial
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Investigado (a/s): LUAN LIMA CEOLIN
Vistos etc.
Examinei a mídia contendo videoconferência referente ao acordo de não persecução penal celebrado entre o Ministério Público e o(a) 
investigado(a) LUAN LIMA CEOLIN.
Verifiquei que foram observados os requisitos da legalidade, regularidade e voluntariedade, razão pela qual, com fundamento no artigo 
28-A, do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o referido acordo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.
P. R. I. C.
Anote-se para impedir o mesmo benefício nos próximos 05 (cinco) anos.
Esclareço que não realizei audiência de ratificação tendo em vista a impossibilidade de realização de audiência presencial, devido a 
Pandemia do Novo Coronavírus, e o fato de o acordo estar instruído com mídia contendo videoconferência demonstrativa de que foram 
observados os requisitos legais, notadamente a voluntariedade do(a) investigado(a).
Devidamente homologado, expeça-se alvará judicial para cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal. 
Tendo em vista que a condição estabelecida para o acordo consistiu tão somente no pagamento de prestação pecuniária, a qual será 
satisfeita com a transferência da fiança prestada nos autos, expeça-se alvará judicial para a transferência para Conta nº 01501720-1, 
Agência 2848, de titularidade da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas/VEPEMA.



588DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Cópia da presente sentença servirá como ALVARÁ JUDICIAL, autorizando a Caixa Econômica Federal a promover a transferência 
do saldo da fiança depositado na Conta 2848 / 040 / 01790136-2 inclusive acrescida de juros e rendimentos de capital, zerando-a e 
encerrando-a, para a Conta nº 01501720-1, Agência 2848, de titularidade da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas/
VEPEMA, devendo a conta judicial ser encerrada após a realização da transação.
Posto isso, com fundamento no artigo 28-A, §13º, do Código de Processo Penal, homologo e, via de consequência, declaro extinta a 
punibilidade do(a/s) indiciado (a/s) LUAN LIMA CEOLIN, ALEXANDRE GUIMARAES 813 MATO GROSSO - 76805-846 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA- Celular: (69) 9 9385-8860.
Servirá a presente decisão como OFÍCIO para comunicação aos órgãos respectivos.
Após, estes autos poderão ser arquivados, com as anotações e baixas pertinentes.
Intimem-se as partes.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7006759-97.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: DOUGLAS MELLO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REU: DIELSON RODRIGUES ALMEIDA - RO10628
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados para apresentar resposta a acusação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 7040061-20.2022.8.22.0001
Classe: RELAXAMENTO DE PRISÃO (306)
AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA e RAFAEL RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO 
Advogados: ANA KAROLINE ALVES ARAUJO, OAB RO12329, MARCIA ALVES DA SILVA ARAUJO - OAB RO10900
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar os advogados acima mencionados da decisão de Id 81318100.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 0009184-16.2018.8.22.0501
RÉU: Nome: ELISSON ALVES SANTOS, brasileiro, mecanico, nascido aos 07.02.1987, em Porto Velho/RO, portador do RG n.^ 956302 
SSP/RO, inscrito sob o CPF n.e 960.687.362-53, filho de Maria Bernadete Gongalves dos Santos e Jose Maria Alves Braga, atualmente 
em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3688/1941, art. 180, caput, do 
Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/03 - Estatuto do desarmamento, todos na forma do art. 69, do Código Penal. Porto Velho - 1ª Vara 
Criminal, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-7001, 
E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 2 de setembro de 2022.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 0002156-56.2016.8.22.0601
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: RENATO ABREU LIMA
Advogado do(a) REU: ERIAS TOFANI DAMASCENO JUNIOR - RO2845
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 81315385 .
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 1ª Vara Criminal
Processo: 1001499-57.2017.8.22.0021
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Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: RICARDO FABIANO DE LIMA
Advogados do(a) REU: FABIO ROCHA CAIS - RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da sentença de iD 76628459
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

1ª Vara Criminal - Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho 
- RO | Central de Atendimento Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@
tjro.jus.br Autos n. 7033725-97.2022.8.22.0001
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado(a/s): THAIDE DE OLIVEIRA PINHEIRO, RENAN PINTO TEIXEIRA
Advogado(a/s): NELIO SOBREIRA REGO, OAB nº RO1380, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
Vistos.
RENAN PINTO TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, por meio de sua Defensora, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 
80750063 - págs. 1/2) em face da sentença condenatória proferida por este Juízo, conforme ID 80396480- págs. 1/3.
Sustenta que o erro material no julgado consistiu no reconhecimento da majorante de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, bem como, a 
fixação da pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Vieram-me os autos conclusos. 
Decido.
O recurso é próprio e tempestivo. Logo, dele conheço.
Dispõe o art. 382, do CPP: Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela 
houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
Como se sabe, os embargos de declaração têm por finalidade precípua a integração da decisão embargada, por meio da solução do 
ponto sobre o qual haja obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, ou seja, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 
princípio, sua substância. Assim, não têm o objetivo de operar novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, 
suprir omissões ou esclarecer obscuridades porventura encontradas.
Atento a estas lições, tenho que assiste razão ao embargante.
No presente caso, a sentença embargada contém erro material quanto ao reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo, 
conforme consta na gravação audiovisual anexa aos autos digitais.
Ademais, TORNO SEM EFEITO a decisão ID 80644528- págs. 1/3.
Posto isso, RECONHEÇO o erro material da sentença penal condenatória de ID 80396480 - pág. 1/3, o qual deverá ser acrescida dos 
seguintes temos:
Onde se lê: 
CONDENO Thaide de Oliveira Pinheiro e Renan Pinto Teixeira, devidamente qualificados nos autos, por infração ao art. 157, §2º-A, inc. 
I, do Código Penal. Passo a dosar as penas, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Culpabilidade: normal a 
espécie, nada havendo a se valorar, antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes, tendo em vista a certidão de antecedentes 
criminais acostada aos autos, a qual noticia a existência de uma condenação penal posterior ao fato em apreço, sem trânsito em julgado, 
conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la, personalidade: 
voltada para a prática de delitos, motivo do crime: se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria 
tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, circunstâncias do crime: 
as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou o delito em 
uma via pública, o que não o beneficia em hipótese alguma, consequências do crime: as consequências do crime lhe são desfavoráveis, 
uma vez que a vítima não recuperou o bem subtraído, comportamento da vítima: a vítima em nada influenciou para a prática do delito. 
Levo isso tudo em consideração, fixo-lhe a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, compensando-se as circunstâncias atenuantes 
(confissão espontânea e pela menoridade relativa) com a circunstância agravante (reincidência), e aumento de 2/3 (dois terços) pela 
causa de aumento de pena do emprego de arma, resultando na pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no 
regime fechado. 
Leia-se:
[…]
THAIDE DE OLIVEIRA PINHEIRO
Culpabilidade: normal à espécie, nada havendo a se valorar, antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes, tendo em vista a 
certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, a qual noticia a existência de uma condenação penal posterior ao fato em apreço, 
sem trânsito em julgado, conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de 
valorá-la, personalidade: voltada para a prática de delitos, motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual 
já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, 
circunstâncias do crime: as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez 
que praticou o delito em uma via pública, o que não o beneficia em hipótese alguma, consequências do crime: as consequências do(s) 
crime(s) lhe são desfavoráveis, uma vez que a(s) vítima(s) suportou(ram) prejuízo de ordem material, comportamento da vítima: a vítima 
em nada influenciou para a prática do delito. Levo isso tudo em consideração, fixo-lhe a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, com 
agravante de 1/6 (um sexto) pela reincidência, resultando na pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual ainda agravo em 
1/3 pelo concurso de agente, perfazendo a pena definitiva de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. O regime para 
o cumprimento será o FECHADO.
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RENAN PINTO TEIXEIRA
Culpabilidade: normal à espécie, nada havendo a se valorar, antecedentes: o réu não possuidor de maus antecedentes, conforme 
demonstrado na certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito 
de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la, personalidade: voltada para a prática de delitos, motivo do crime se constituiu 
pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio, circunstâncias do crime: as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior 
ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou o delito em uma via pública, o que não o beneficia em hipótese alguma, 
consequências do crime: a as consequências do(s) crime(s) lhe são desfavoráveis, uma vez que a(s) vítima(s) suportou(ram) prejuízo de 
ordem material, comportamento da vítima: a vítima em nada influenciou para a prática do delito. Levo isso tudo em consideração, fixo-lhe 
a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, a qual atenuo em 6 (seis) meses pela confissão espontânea, perfazendo a pena de 4 (quatro) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, agravando ainda em 1/3 pelo concurso de agentes, perfazendo a pena definitiva de 6 (seis) anos de 
reclusão. O regime para o cumprimento será o SEMIABERTO.
Ademais, quanto a aplicação de pena de multa e custas, verifico que o assistido THAIDE DE OLIVEIRA PINHEIRO esta patrocinado 
por Defensor Público. Posto isso, isento o sentenciado do pagamento do valor das custas processuais em razão da sua condição 
de juridicamente necessitado, evidenciada no patrocínio pela Defensoria Pública. Outrossim, o sentenciado RENAN PINTO TEIXEIRA 
encontra-se patrocinado por Defensor Particular, desta forma, condeno o réu a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multas, à razão 
de 1/30. Custas do processo. Caso não ocorra o recolhimento do valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias e das custas no prazo de 15 
(quinze) dias, inscreva-se na dívida ativa e protesto judicial, nos termos do Provimento Conjunto n. 02/2017-CGJ.
A sentença permanece inalterada nos demais termos.
P.R.I.
Transcorrido o prazo para eventual recurso retornem-me conclusos para análise quanto ao recebimento do apelo interposto pelo 
sentenciado no ID. 80800050 - págs. 1/4.
Diligencie-se, pelo necessário.
Porto Velho - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito
(Assinado Digitalmente)

1ª Vara Criminal - Porto Velho
Fórum Geral Desembargador César Montenegro | Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho - RO| Central de Atendimento 
Criminal (69) 3309-7001 | Central de Atendimento ao Advogado: (69) 3309-7004 | E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br
Processo: 7061430-70.2022.8.22.0001
Assunto: Roubo 
Classe: Inquérito Policial
AUTORES: Ministério Público do Estado de Rondônia, C. D. P. D. -. D. D. F.
INDICIADO: ANANIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO DO INDICIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos. 
A denúncia (ID: 81076267 - Págs. 1-2) preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e vem instruída com inquérito 
policial (ou peças de informação), no qual consta lastro probatório suficiente para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) imputado(s) 
a ANANIAS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Por isso, RECEBO-A.
Ordeno a CITAÇÃO do(a/s) acusado (a/s) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o(a/s) 
acusado(a/s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
No mesmo ato o(a/s) denunciado(a/s) deverá(ão) ser indagado/a(s) se possui (em) defensor(es) e informar sobre eventual impossibilidade 
de constituir. 
Não podendo o(a/s) acusado(a/s) constituir(em) defensor(es), ou não sendo apresentada a(s) resposta(s) à acusação no prazo legal, dê-
se vista à Defensoria Pública para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias. (18ª DEFENSORIA PÚBLICA – Telefone (69) 99244-8307).
Cópia da presente decisão servirá como MANDADO, a ser cumprido por Oficial de Justiça. 
Ao Sr.(a) Oficial de Justiça:
1. CITAR ANANIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 005.441.142-48, filho de Américo silva dos Santos e Luzinete Reis de Oliveira, 
residente e domiciliado à Rua José Bonifácio, nº 1181, Bairro Olaria ou Lava Jato Cinco Estrelas, nesta capital, celular (69) 99230-2336 
ou (69) 99221-2113.
2. INDAGAR o(a) acusado(a) SE POSSUI ADVOGADO(A), CERTIFICANDO O TEOR DA RESPOSTA;
3. CERTIFICAR o(s) contato(s) telefônico(s) atualizado(s) do(a/s) denunciado(a/s).
Se o(a/s) denunciado(a/s) não for(em) encontrado(a/s), CITE(M)-SE por edital, com prazo de 15 (quinze) dias. Antes, porém, de se 
proceder à citação ficta, proceda-se a pesquisa junto aos Sistemas SAP/TJ-RO, SEEU/CNJ, BNMP/CNJ, SIEL/TRE, PJe/TJ-RO, 
INFOJUD e INFOSEG se obtido(s) endereço(s) distinto(s) do(s) indicado(s), CITE(M)-SE no(s) endereço(s) obtido(s). 
Ressalta-se que o denunciado não faz jus ao benefício previsto no art. 28-A, do CP, bem como não preenche os requisitos do art. 89, da 
Lei 9.099/95, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos.
Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público.
Proceda-se a alteração da classe processual para Ação Penal.
Diligencie-se, pelo necessário.
Porto Velho - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito
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2ª VARA CRIMINAL 

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
Processo nº 0007451-83.2016.8.22.0501
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONDENADO: SIMONE OLCOSKI DA SILVA, FRANC LUCAS DOS SANTOS, JUAN SANDRIGO TELLES DE CAMPOS
ADVOGADO: HIAGO BASTOS TRINDADE - OAB RO9858
FINALIDADE: INTIMAR ADVOGADO PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0007308-85.2002.8.22.0501
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: ROBERTO CARLOS BATISTA CAVALCANTE
ADVOGADO DO DENUNCIADO: RONEI MILLER ROSA, OAB nº RO12415
Segue Sentença anexa.
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7077
Edital de Intimação de Sentença
Prazo de 90 dias
Autos nº 7026444-90.2022.8.22.0001
Classe - Ação Penal
Autor: Ministerio Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Carlos Roberto Boina de Carvalho Junior 
Finalidade: Intimar o réu CARLOS ROBERTO BOINA DE CARVALHO JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 08/07/2003, inscrito 
no CPF n.º 056.859.182-83, RG 1685218 SSP/RO, filho de Carlos Roberto Boina de Carvalho e Edinilce Gomes de Matos, natural de 
Fortaleza/CE, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, da sentença abaixo:
Sentença: “ (…) III – DISPOSITIVO. PELO EXPENDIDO e considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE 
a pretensão punitiva estatal e, por consequência, CONDENO Carlos Roberto Boina de Carvalho Júnior, qualificado nos autos, por 
infração ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/2033. Passo a dosar as penas, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código 
Penal. A culpabilidade (“lato sensu”) entendida, agora, como o juízo de reprovabilidade social do fato e do seu autor, está evidenciada. 
Carlos não registra antecedente criminal negativo, entendido este como sentença penal condenatória transitada em julgado, haja vista 
o princípio constitucional da presunção de inocência (v. certidão acostada aos autos e confirmação nos Sistemas SAP e Pje/RO). Não 
há elementos nos autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na falta de melhores informações, presume-se boa. As 
demais circunstâncias integram a própria tipicidade do crime cometido. Desta forma, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a 
pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, pena esta que, à falta de outras circunstâncias legais (atenuantes 
e/ou agravantes) e/ou causas de aumento e/ou diminuição, torno definitiva, por entendê-la necessária e suficiente para prevenção e 
reprovação do crime cometido. Reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas deixo de reduzir a pena 
imposta, porque a fixei no mínimo legal. Não apliquei pena de multa em razão da manifesta hipossuficiência financeira do condenado, 
evidenciada no patrocínio pela Defensoria Pública. Também pelo fato de que multas de pequeno valor não vêm sendo executadas pelo 
Ministério Público. O regime inicial será o aberto (CP, art. 33 § 2º ‘c’, c/c § 3º). Atento ao artigo 44, do Código Penal, e considerando 
suficiente e socialmente recomendável, substituo a privação de liberdade, por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação 
de serviços a comunidade ou a entidades públicas e recolhimento domiciliar diário durante o repouso noturno, de segunda a sábado, 
das 22h00min às 06h00min (do dia seguinte), e nos dias de folga (domingos e feriados) o dia inteiro, ambas pelo mesmo prazo da pena 
privativa de liberdade. Faculto o apelo em liberdade. Isento o condenado do pagamento do valor das custas processuais, em razão da sua 
condição de juridicamente necessitado, assistido pela Defensoria Pública. A arma deverá ser encaminhada ao Exército, para destruição, 
nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/2003. Após o trânsito em julgado deverá ser expedida a documentação necessária, para fins de 
execução. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Intimese o condenado. Registre-se. Comunique-se (INI/DF, 
II/RO, TRE/RO etc.). Esta decisão poderá servir como MANDADO/OFÍCIO. Decorrido o prazo para eventual recurso, ARQUIVEM-SE.”
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 0009622-71.2020.8.22.0501
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONDENADO: BRUNO DE SOUZA COUTINHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
INTIMAÇÃO DE : BRUNO DE SOUZA COUTINHO, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em 09/02/1987, filho de Francisco Raimundo 
Coutinho e Terezinha Ferreira de Souza, residente na Rua Nova Era, n° 1356, Bairro Nova Floresta, atualmente em local incerto e não 
sabido.
FINALIDADE: Intimar a(s) parte(s) acima qualificada(s) do inteiro teor da sentença prolatada nos autos supramencionados, ressaltando-
se que o prazo para interposição do recurso é de 05 (cinco) dias. E ainda intimá-lo para pagar as custa e multa no prazo de dez dias.
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SENTENÇA: “(...). DISPOSITIVO. PELO EXPENDIDO e considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 
pretensão punitiva deduzida na denúncia e, por consequência, CONDENO Bruno de Souza Coutinho, qualificado nos autos, por infração 
ao artigo 213, caput, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo Código. Passo a dosar as penas, seguindo as diretrizes 
dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. A culpabilidade (“lato sensu”), entendida, agora, como o juízo de reprovabilidade social 
do fato e do seu autor, está evidenciada. Bruno, de acordo com a certidão acostada aos autos e confirmação nos Sistemas SAP e 
PJe, registra antecedente criminal negativo, posto que já fora condenado, irrecorrivelmente, por crime de lesão corporal, no âmbito 
doméstico e familiar contra mulher, e contravenção de vias de fato, também no âmbito doméstico e familiar contra mulher, em ações 
penais distintas. A condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0014875-84.2013.8.22.0501 (lesão corporal), no entanto, cuja 
sentença transitou em julgado no dia 04/11/2015 e a punibilidade foi extinta no dia 11/11/2020, só será considerada na 2ª fase de 
aplicação da pena, porque caracteriza reincidência. A outra condenação será considerada mau antecedente e servirá para exasperação 
da pena base. Não há elementos nos autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na falta de melhores informações, 
presume-se boa. As demais circunstâncias integram a própria tipicidade do crime cometido. Desta forma, sopesadas as circunstâncias 
judiciais, com destaque negativo apenas para o mau antecedente, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão. Agravo em 01 (um) 
ano, por causa da reincidência em crime doloso. Diminuo de 2/3 (dois terços) por causa da tentativa. Esclareço que efetuei a redução 
máxima, observando o iter criminis, ou seja, porque a ação delituosa teve de ser abortada no seu início em razão de circunstâncias 
alheias à vontade do sentenciado. Na falta de outras circunstâncias legais (agravantes e/ou atenuantes) e/ou causas de aumento e/ou 
de diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena esta que entendo necessária e suficiente 
para prevenção e reprovação do crime cometido. O regime inicial será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’, c/c § 3º) porque, embora a pena 
imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, o condenado é reincidente em crime doloso e existe circunstância judicial desfavorável, qual seja, 
o mau antecedente. Deixo de substituir a privação de liberdade, por penas restritivas de direitos, porque o sentenciado não preenche 
os requisitos legais (CP, art. 44, I, II e III), ou seja, porque se trata de crime doloso, cometido com violência a pessoa, e o condenado 
reincidente em crime doloso, além de existir circunstância judicial desfavorável, qual seja, o mau antecedente. Pelos mesmos motivos não 
pode ser concedida a suspensão condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal. Faculto o apelo em liberdade. Isento o réu do 
pagamento do valor das custas processuais, em razão da sua condição de juridicamente necessitado, assistido pela Defensoria Pública. 
Após o trânsito em julgado deverá ser expedida a documentação necessária, para fins de execução. Sentença publicada em audiência, 
saindo os presentes intimados. Intime-se o sentenciado. Registre-se. Comunique-se (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.).”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0005739-53.2019.8.22.0501
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: RAFAEL FALCAO MAIA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO, OAB nº RO433A
Segue Sentença anexa.
Proc.: 0005739-53.2019.8.22.0501
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: RafaeI Falcão Maia
Advogado: João de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433-A)
Finalidade: Fica o advogado acima mencionado intimado da sentença prolatada: 
“(...) O MM. Juiz de Direito, Edvino Preczevski, titular deste Juízo, prolatou a seguinte sentença: “Vistos etc. I – RELATÓRIO (conforme 
gravação audiovisual). II – FUNDAMENTAÇÃO (conforme gravação audiovisual). III – DISPOSITIVO. PELO EXPENDIDO e considerando 
tudo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, por consequência, CONDENO Rafael Falcão Maia, 
qualificado nos presentes autos, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de 
fogo), do Código Penal. Passo a dosar as penas, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. A culpabilidade 
(“lato sensu”), entendida, agora, como o juízo de reprovabilidade social do fato e dos seus autores, está evidenciada. Rafael, embora 
seja tecnicamente primário, à época do fato examinado nestes autos registrava antecedente criminal negativo, posto que já havia sido 
condenado, irrecorrivelmente, por crime de receptação dolosa (v. certidão acostada aos autos). As outras condenações que ele possui, por 
crimes de roubo majorado, referem-se a fatos posteriores e não estão sendo consideradas nesta Sentença, para exasperação da pena. 
Não há elementos nos autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na falta de melhores informações, presume-se boa. 
As consequências são desfavoráveis porque o dinheiro roubado não foi recuperado. As circunstâncias também são desfavoráveis porque 
o roubo foi praticado sob a égide de duas causas de aumento de pena, uma das quais (o concurso de agentes) a ser considerada nesta 
fase, como “circunstância judicial”, para exasperação da pena base. Nesse sentido orienta a jurisprudência do E. STJ. Veja-se: “1. Admite-
se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial 
do art. 59 do Código Penal. 2. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas o emprego de arma – utilizada 
para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra, o concurso de agentes – para caracterizar a majorante 
do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. 3. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in 
idem. 4. Agravo Regimental improvido” [v. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1770.694 – AL (2018/0259636-5), Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
j. 07/05/2019]. As demais circunstâncias integram a própria tipicidade do delito praticado. Desta forma, sopesadas as circunstâncias 
judiciais, com destaque negativo para os maus antecedentes, as consequências (prejuízo não indenizado) e as circunstâncias (duas 
causas de aumento de pena, servindo o concurso de agentes como circunstância judicial), conforme acima fundamentado, fixo a pena 
base em 05 (cinco) anos de reclusão + 20 (vinte) dias-multa. Compenso a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal 
(roubo praticado contra vítima maior de 60 anos) com a atenuante da menoridade relativa, à época do fato. Aumento de 2/3 (dois terços) 
porque o roubo foi cometido com o emprego ostensivo e aterrador de arma de fogo. À falta de outras circunstâncias legais (atenuantes 
e/ou agravantes) e/ou causas de aumento e/ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 
+ 33 (trinta e três) dias-multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime cometido. Atento a 
condição econômica do condenado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, valor 
vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado, quando da execução, pelos índices correção monetária, nos termos do artigo 49, 
§2º, do Código Penal. O regime inicial será o fechado (CP, art. 33 § 2º “a”, c/c § 3º) porque a pena imposta é superior a 04 (quatro) anos 
e existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacando-se os maus antecedentes. Deixo de substituir a privação de liberdade, por 
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penas restritivas de direitos, porque o sentenciado não preenche os requisitos legais (CP, art. 44, I e III), ou seja, porque se trata de 
crime doloso, cometido com grave ameaça a pessoa, e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, além de existirem circunstâncias 
judiciais desfavoráveis, destacando-se os maus antecedentes. Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão condicional 
da pena, ex vi do artigo 77, do Código Penal. Recomendo o condenado na prisão porque nesta condição vem sendo processado e 
continuam presentes os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção 
da prisão cautelar, agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva estatal. A prisão continua sendo necessária, para 
garantia da ordem pública, especialmente para evitar que o sentenciado continue delinquindo. Nessa linha, orienta a jurisprudência do 
E. STJ: “Firme é o entendimento desta Corte Superior de que, nos casos em que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, a 
manutenção da custódia, com a proibição do apelo em liberdade, é medida que se impõe” (HC 86671/SP Habeas Corpus 2007/0160204-
5, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 08/04/2008)”. Custas pelo condenado. Após o trânsito em julgado deverá ser expedida 
a documentação necessária, para fins de execução. O valor das custas processuais deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de protesto e inscrição em dívida ativa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.). Decorrido 
o prazo para eventual recurso e cumpridos todos os comandos desta sentença, estes autos poderão ser arquivados”. Nada mais. (...)”

Vara: Porto Velho - 2ª Vara Criminal 
Processo: 7026128-77.2022.8.22.0001
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTORES: C. D. P. D. -. D. D. F., Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADOS: ABINATAN SILVA DE FARIAS, DANIEL BRAGA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, RAIMUNDA 
DAS CHAGAS GOMES BERNARDO
ADVOGADO: Lamir Farias (OAB/RO 2108)
FINALIDADE: Fica o advogado acima mencionado intimado do despacho abaixo: 
“(...) Vistos. Intime-se o advogado Lamir Farias (OAB/RO 2108) constituído pelo acusado Daniel, para apresentação de alegações finais, 
no prazo 05 (cinco) dias. Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 Edvino Preczevski Juiz de Direito (...)”

Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Processo: 7042794-56.2022.8.22.0001
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: MPRO - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
DENUNCIADOS: MATEUS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, HUARLESSON RODRIGUES DE CASTRO, THIAGO MOISES SANTOS 
RIBAMAR, AILTON VIEIRA FRANCA
ADVOGADA: CAMILA LOPES LEMES (OAB/RO 12.347)
FINALIDADE: Fica a advogada acima mencionada intimada no prazo legal apresentar Alegações Finais de Thiago Moises Santos Ribamar

Vara: Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Processo: 7033982-25.2022.8.22.0001
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTORES: Ministério Público do Estado de Rondônia, D. -. D. E. E. R. A. E. R. E. F.
ADVOGADO: JULIANA CAROLINE SANTOS NASCIMENTO( OAB-RO 7859)
FINALIDADE: Intimar a advogada Juliana Caroline Santos Nascimento (OAB/RO 7859) para distribuir o pedido de revogação da prisão 
preventiva, de ID 81089686, como pedido incidental, ou seja, em autos próprios.
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 7020577-19.2022.8.22.0001
AUTOR: 2ª DELEGACIA DA POLICIAL DE PORTO VELHO-RO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: MADSON SOUZA MARINHO, ROSANA FERREIRA CABOCLO, JORGE LUIZ SANTANA COSTA, IRISNANDO DE 
MORAIS, MAGNO SOUZA MARINHO
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias
Processo n.º 7020577-19.2022.8.22.0001
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Juiz de Direito: Edvino Preczevski. 
DE: IRISNANDO DE MORAIS, brasileiro, filho de Isabel Altina de Morais, natural de Porto Acre/AC, residente na Linha 4, Terra santa, Km 
2, em frente a Torre da Claro, nesta cidade; Atualmente em local incerto e não sabido. 
Capitulação: artigo 180, caput, do Código Penal.
FINALIDADE: Citar o(s) acusado(s) acima qualificado(s) para responder à acusação que lhe foi imputada nos termos da denúncia anexa, 
apresentando resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas 
defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, o que deverá ser feito por meio de 
advogado. Declarando o(s) acusado(s) não ter(em) defensor nem condições financeiras para constituí-lo, ser-lhe-á então nomeado para 
sua defesa o Defensor Público da Comarca, que atua nesta Vara.
OBSERVAÇÃO: O(s) acusado(s), não tendo defensor, poderá (ão) comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido, munido 
dos documentos, justificações, provas pretendidas e rol de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor Público da Vara 
responda à acusação. A Defensoria Pública fica localizada à Rua Padre Chiquinho, 913, Bairro Pedrinhas (próximo ao Supermercado 
Aragão – Esplanada das Secretarias), Porto Velho/RO, no horário das 7:30 às 13:30 horas.
Sede do Juízo: Av. Pinheiro Machado, n. 777, 1º andar, bairro Olaria, Porto Velho/RO – CEP.: 76.801-235
Certifico e dou fé que o Edital de Intimação/Citação foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n. _______,fls._____, de _____/____/____, 
considerando como data da publicação o dia _______________, nos termos da Lei 11.419/06 e Resolução 007/2007-PR.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Processo: 7020577-19.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: 2ª DELEGACIA DA POLICIAL DE PORTO VELHO-RO e outros
DENUNCIADO: MADSON SOUZA MARINHO e outros (4)
Advogado(s) do reclamado: MAURICIO M FILHO
Advogado do(a) DENUNCIADO: MAURICIO M FILHO - RO8826
ATO ORDINATÓRIO
Intimar o advogado da parte a apresentar resposta a acusação no prazo legal.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA PRAZO: 90 DIAS 
Processo nº 0004515-80.2019.8.22.0501
AUTOR: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONDENADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS
FINALIDADE: Intimar o réu TIAGO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, convivente, nascido em 10/08/1999, filho de Edilson dos Santos e 
Elizângela Barbosa da Silva, natural de Porto Velho/RO. Atualmente em local incerto e não sabido.
Sentença: “(... III – DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão 
punitiva deduzida na denúncia e, por consequência, CONDENO Tiago Silva dos Santos, qualificado nos autos, por infração ao artigo 
157, §2º, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo Código. Passo a dosar as penas, 
seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. A culpabilidade (“lato sensu”), entendida, agora, como o juízo de 
reprovabilidade social do fato e dos seus autores, está evidenciada. Tiago, à época do roubo tentado, não registrava antecedente criminal 
negativo, entendido este como sentença penal condenatória transitada em julgado, haja vista o princípio constitucional da presunção 
de inocência (v. certidão acostada aos autos e confirmação nos Sistemas SAP e PJE). As condenações que ele possui referem-se a 
fatos posteriores e por essa razão não serão consideradas para exasperação da pena. Não há elementos nos autos indicando desvio 
de personalidade e a conduta social, na falta de melhores informações, presume-se boa. As consequências são favoráveis, porque 
não houve prejuízo de ordem material. As demais circunstâncias integram a própria tipicidade do crime cometido. Desta forma, ante as 
circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão. Reconheço as atenuantes 
da confissão espontânea e da menoridade relativa, à época do fato, porém deixo de reduzir a pena imposta porque a fixei no mínimo 
legal. Aumento de 1/3 (um terço), porque o roubo foi cometido em concurso de agentes. Diminuo de 1/2 (metade) em razão da tentativa. 
Esclareço que efetuei a redução intermediária observando o iter criminis. Na falta de outras circunstâncias legais (agravantes e/ou 
atenuantes) e/ou causas de aumento e/ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena esta 
que entendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito praticado. Não apliquei pena de multa em razão da manifesta 
hipossuficiência financeira do condenado, evidenciada no patrocínio pela Defensoria Pública. Também pelo fato de que multas de pequeno 
valor não vêm sendo executadas pelo Ministério Público. O regime inicial será o aberto (CP, art. 33 § 2º ‘c’, c/c § 3º), porque a pena 
imposta é inferior a 04 (quatro) anos. Deixo de substituir a privação de liberdade, por penas restritivas de direitos, porque o sentenciado 
não preenche os requisitos legais (CP, art. 44, I), ou seja, porque se trata de crime doloso, cometido com grave ameaça a pessoa. Em 
razão do tamanho da pena aplicada, não pode ser concedida a suspensão condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal. 
Faculto o apelo em liberdade. Isento o réu do pagamento do valor das custas processuais, em razão da sua condição de juridicamente 
necessitado, assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado deverá ser expedida a documentação necessária, para fins de 
execução. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Intime-se o sentenciado. Registre-se. Comunique-se (INI/
DF, II/RO, TRE/RO etc.). Esta decisão poderá servir como MANDADO/ OFÍCIO. Decorrido o prazo para eventual recurso e cumpridos 
todos os comandos desta sentença, os presentes autos poderão ser arquivados”. Eu, Renata _____, Secretária do Juízo, digitei. Nada 
mais. Juiz – Edvino Preczevski ...)”

Vara: Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Processo: 7034713-21.2022.8.22.0001
Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
REQUERENTE: PAULO DE SOUZA BATISTA
REQUERIDO: P. V. -. D. E. E. R. A. C. C. O. M. A. -. D.
ADVOGADA: CATIELI COSTA BATISTI
FINALIDADE: Fica a advogada acima mencionada intimada do despacho abaixo:
Vistos.
Faculto a emenda da inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o requerente juntar o Certificado de Registro de Licenciamento atualizado, 
pois o documento juntado no ID 77103846 refere-se ao exercício de 2015, sob pena de indeferimento de plano.
Intime-se.
Juntada a documentação mencionada, deverá ser dada nova vista ao Ministério Público, retornando-me os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 5 de agosto de 2022
Edvino Preczevski
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 7031634-34.2022.8.22.0001
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: ALFREDO DE CASTRO PINHEIRO
ADVOGADO: NERY ALVARENGA, OAB/RO 470
DECISÃO: “Vistos. Intime-se o Defensor constituído pelo acusado, para apresentação de resposta à acusação. Juntada a resposta, 
retornem-me os autos conclusos, para fins de saneamento e eventual designação de audiência de instrução e julgamento. Porto Velho/
RO, 29 de agosto de 2022. Edvino Preczevski. Juiz de Direito”.
FINALIDADE: Intimar o Defensor constituído pelo acusado, para apresentação de resposta à acusação.



595DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
Edital de Intimação de Sentença
Prazo de 90 dias
Autos nº 0002479-94.2021.8.22.0501
Classe - Ação Penal
Autor: Ministerio Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Weslen Bruno Costa Brandão, Marlison Santos Lopes 
Finalidade: Intimar o réu MARLISON SANTOS LOPES, brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 12/11/2002, natural de 
Porto Velho/RO, filho de Antônia Ilza Santos Silva e Marcos Antônio Lopes, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, da 
sentença abaixo:
Sentença: “(…) III – DISPOSITIVO. PELO EXPENDIDO e considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 
pretensão punitiva estatal e, por consequência, CONDENO Marlison Santos Lopes, qualificado nos autos, por infração ao artigo 14, 
caput, da Lei 10.826/2033. Passo a dosar as penas, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. A culpabilidade 
(“lato sensu”) entendida, agora, como o juízo de reprovabilidade social do fato e do seu autor, está evidenciada. Marlison tem bons 
antecedentes (v. certidão acostada aos autos e confirmação nos Sistemas SAP e Pje/RO). Não há elementos nos autos indicando desvio 
de personalidade e a conduta social, na falta de melhores informações, presume-se boa. As demais circunstâncias integram a própria 
tipicidade do crime cometido. Desta forma, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 
(dois) anos de reclusão, pena esta que, à falta de outras circunstâncias legais (atenuantes e/ou agravantes) e/ou causas de aumento e/ou 
diminuição, torno definitiva, por entendê-la necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime cometido. Não apliquei pena de 
multa em razão da manifesta hipossuficiência financeira do condenado, evidenciada no patrocínio pela Defensoria Pública. Também pelo 
fato de que multas de pequeno valor não vêm sendo executadas pelo Ministério Público. O regime inicial será o aberto (CP, art. 33 § 2º ‘c’, 
c/c § 3º). Atento ao artigo 44, do Código Penal, e considerando suficiente e socialmente recomendável, substituo a privação de liberdade, 
por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas e recolhimento domiciliar 
diário durante o repouso noturno, de segunda a sábado, das 22h00min às 06h00min (do dia seguinte), e nos dias de folga (domingos e 
feriados) o dia inteiro, ambas pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Faculto o apelo em liberdade. Isento o condenado do 
pagamento do valor das custas processuais, em razão da sua condição de juridicamente necessitado, assistido pela Defensoria Pública. 
A arma e a munição deverão ser encaminhadas ao Exército, para destruição, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/2003. O automóvel 
poderá ser restituído, mediante a comprovação da propriedade (através de fotocópia autenticada do Certificado de Registro – antigo 
DUT – frente e verso) e juntada do laudo de exame do referido veículo, feito pelo Instituto de Criminalística, deste Estado, o que deverá 
ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desvinculação da esfera criminal e encaminhamento ao DETRAN/RO. Os demais bens 
relacionados no auto de apreensão também poderão ser restituídos, mediante a comprovação da propriedade, o que deverá ocorrer 
no prazo de 10 (dez), sob pena de perdimento em favor do Estado e posterior doação a entidade pública ou privada com destinação 
social, cadastrada neste Juízo ou na VEPEMA (Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas), desta Comarca. Após o trânsito em 
julgado deverá ser expedida a documentação necessária, para fins de execução. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes 
intimados. Intime-se o condenado, inclusive a comparecer na VEPEMA (Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas), desta 
Comarca, localizada neste Fórum Geral, situado na Av. Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, nesta Capital, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, para agendamento de audiência admonitória. Registre-se. Comunique-se (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.). Esta decisão poderá servir 
como MANDADO/OFÍCIO. Decorrido o prazo para eventual recurso, ARQUIVEM-SE”. Eu, Renata ____, Secretária do Juízo, digitei. Nada 
mais. Juiz – Edvino Preczevski”
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Criminal 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias
Processo n. 0006177-94.2010.8.22.0501
Classe: Ação Penal – Procedimento Ordinário
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Juiz de Direito: Edvino Preczevski
CITAÇÃO DE: SILDEVANE OLIVEIRA REBELO, vulgo “Xingu”, brasileiro, solteiro, portador do CPF n. 002.248.932-03, filho de Suamir 
Barbosa Rebelo e de Maria Aparecida da Silva Oliveira (ou Aparecida da Silva Oliveira), nascido em 15/12/1987, natural de Humaitá-AM. 
Atualmente em local incerto e não sabido.
Capitulação: SILDEVANE OLIVEIRA REBELO como incurso no artigo 157, § 2º, I (atual § 2º- A, I), II e V, c/c art. 61, II, “h”, do Código 
Penal.
FINALIDADE: Citar o(s) acusado(s) acima qualificado(s) para responder à acusação que lhe foi imputada nos termos da denúncia anexa, 
apresentando resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas 
defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, o que deverá ser feito por meio de 
advogado. Declarando o(s) acusado(s) não ter(em) defensor nem condições financeiras para constituí-lo, ser-lhe-á então nomeado para 
sua defesa o Defensor Público da Comarca, que atua nesta Vara.
OBSERVAÇÃO: O(s) acusado(s), não tendo defensor, poderá (ão) comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido, munido 
dos documentos, justificações, provas pretendidas e rol de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor Público da Vara 
responda à acusação. A Defensoria Pública fica localizada à Rua Av. Jorge Teixeira, n° 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, CEP 
76820-846, no horário das 7:30 às 13:30 horas.
Sede do Juízo: Fórum Geral Desembargador César Soares Montenegro, Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO - 
CEP: 76.801-235, Fone: (69) 3309-7077 - Email: pvh2criminal@tjro.jus.br
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3ª VARA CRIMINAL

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 1012792-39.2017.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Crimes contra a Ordem Tributária 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - 
DENUNCIADO: CLAUDIONOR SIMOES DOS SANTOS - ADVOGADOS DO DENUNCIADO: NILTON BARRETO LINO DE MORAES, 
OAB nº RO3974, LEONARDO FERREIRA DE MELO, OAB nº RO5959, FLAVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS, OAB nº RO9550, 
ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN, OAB nº RO4545A 
DECISÃO
Vistos. 
Recebo o recurso interposto pela defesa do réu, eis que tempestivo. 
A Defesa manifestou interesse de arrazoar em Superior Instância, portanto remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, com as homenagens deste Juízo.
Intimem-se. 
Porto Velho - RO, 31 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0017180-41.2013.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Roubo Majorado 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - 
DENUNCIADOS: ADRIANO GONCALVES MARTINS, DHONES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA - ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO, OAB nº RO4600, SABRINA CRISTINE 
DELGADO PEREIRA, OAB nº RO8619, SALMIM COIMBRA SAUMA, OAB nº RO1518 
DECISÃO
Vistos. 
Chamo o feito à ordem. 
A Defesa de Adriano Gonçalves Martins apresentou resposta à acusação, todavia não juntou procuração. Dessa forma, determino a 
intimação da defesa para juntar a procuração no prazo de 5 (cinco) dias. 
Carlos Alexandre dos Santos constituiu advogado, o qual requer a expedição de carta precatória para citação. Todavia, considerando a 
habilitação do patrono nos autos, desnecessária se faz nova citação, razão pela qual fica a defesa intimada a apresentar a resposta à 
acusação no prazo legal. 
Por fim, considerando que Dhones Nogueira de Oliveira não respondeu ao edital de citação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 
para requerer o que entender necessário no prazo de 5 (cinco) dias. 
Porto Velho - RO, 31 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0003490-95.2020.8.22.0501
Inquérito Policial, Roubo 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - 
INVESTIGADO: JOSE CARLOS ELEUTERIO - ADVOGADO DO INVESTIGADO: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA, OAB nº RO6122 
DECISÃO
Vistos. 
Não houve juntada de procuração específica pelo advogado para levantamento do valor da fiança pretendido, tampouco comprovação de 
que foi ele quem efetuou o pagamento da fiança. 
O recibo constante nos autos se presta a comprovar que foi o advogado quem entregou o dinheiro e não a sua origem. Assim, indefiro o 
pedido.
Considerando a informação do advogado de que o réu já é falecido, bem como que já houve decisão pelo arquivamento dos autos, 
determino que o valor da fiança seja depositado na conta única do Tribunal de Justiça de Rondônia, ficando à disposição dos familiares 
do JOSÉ CARLOS ELEUTERIO, após a realização de eventual inventário no juízo cível.
Porto Velho - RO, 30 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0004931-82.2018.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Apropriação indébita, Apropriação indébita 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
REU: TAIANE PAULA NASCIMENTO MELO - ADVOGADOS DO REU: PAULO AYRTON SENNA STEELE DE MATOS, OAB nº RO10261, 
PAULO FRANCISCO DE MATOS, OAB nº RO1688
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DECISÃO
Vistos.
Mantenham-se os autos suspensos aguardando cumprimento de condição indicada no Acordo de Não Persecução Penal celebrado e 
homologado, no prazo de 10 (dez) meses.
Porto Velho - RO, 30 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0005727-05.2020.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Receptação 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADOS: MADSON SOUZA MARINHO, HERNILDO LOPES OLIVEIRA, EDUARDO SILVA CAMPOS - ADVOGADO DOS 
DENUNCIADOS: JARED ICARY DA FONSECA, OAB nº RO8946 
DECISÃO
Vistos. 
Compulsando os autos verificou-se que os acusados MADSON e HERNILDO não foram encontrados para citação pessoal, razão pela 
qual foram citados por edital.
Os acusados também não constituíram defensor para oferecimento da resposta escrita à acusação.
POR ISSO, forte no art. 366 do CPP, suspendo o processo e o prazo prescricional, deixando de decretar a prisão dos acusados MADSON 
e HERNILDO em razão de não estarem presentes os requisitos legais.
Intimem-se e cumpra-se.
Em relação ao acusado EDUARDO, que já apresentou resposta à acusação, retornem-se os autos conclusos para decisão.
Porto Velho - RO, 31 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 1013972-90.2017.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Crimes contra a Ordem Econômica 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - 
DENUNCIADO: CLAUDIONOR SIMOES DOS SANTOS - ADVOGADOS DO DENUNCIADO: FLAVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS, 
OAB nº RO9550, ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN, OAB nº RO4545A, NILTON BARRETO LINO DE MORAES, OAB nº RO3974, 
LEONARDO FERREIRA DE MELO, OAB nº RO5959 
DECISÃO
Vistos. 
Recebo o recurso interposto pela defesa do réu, eis que tempestivo. 
A Defesa manifestou interesse de arrazoar em Superior Instância, portanto remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, com as homenagens deste Juízo.
Intimem-se. 
Porto Velho - RO, 31 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0002466-03.2018.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Crimes contra a Ordem Tributária 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - 
DENUNCIADO: CLAUDIONOR SIMOES DOS SANTOS - ADVOGADOS DO DENUNCIADO: FLAVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS, 
OAB nº RO9550, ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN, OAB nº RO4545A, NILTON BARRETO LINO DE MORAES, OAB nº RO3974, 
LEONARDO FERREIRA DE MELO, OAB nº RO5959 
DECISÃO
Vistos. 
Recebo o recurso interposto pela defesa do réu, eis que tempestivo. 
A Defesa manifestou interesse de arrazoar em Superior Instância, portanto remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, com as homenagens deste Juízo.
Intimem-se. 
Porto Velho - RO, 31 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0005693-30.2020.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Crimes do Sistema Nacional de Armas 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
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CONDENADO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - ADVOGADO DO CONDENADO: IVAN FEITOSA DE SOUZA, OAB nº RO8682
DECISÃO
Vistos.
Mantenham-se os autos suspensos aguardando prisão do réu.
Porto Velho - RO, 30 de agosto de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Criminal
Processo: 0013942-09.2016.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
CONDENADO: Francisco Romário Barbosa do Nascimento e outros
Advogado(s) do reclamado: ADRIANA NOBRE BELO VILELA, EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) CONDENADO: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO1462, ADRIANA NOBRE BELO VILELA - RO4408
ATO ORDINATÓRIO
Certifico ainda que, consoante a Resolução n. 037/2016-PR, e o Provimento Corregedoria n.006/2021, estes autos foram migrados do 
SAP para o PJE, mantendo-se a mesma numeração. Ficam as partes intimadas da distribuição no Processo Judicial Eletrônico – PJE, e 
que doravante tramitarão neste sistema. O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
3ª Vara Criminal de Porto Velho/RO
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: 
pvh3criminal@tjro.jus.br
Processo nº 0000329-77.2020.8.22.0501
Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: DENUNCIADO: ALAN PEREIRA LOPES
Advogado do(a) DENUNCIADO: JEFFERSON SILVA DE BRITO - RO2952
Defesa: Advogado(s) do reclamado: JEFFERSON SILVA DE BRITO
INTIMAÇÃO 
Fica a defesa de Alan Pereira Lopes intimada a apresentar alegações finais no prazo legal.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0012015-08.2016.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Falsificação de documento público, Falsificação de documento particular , Falsidade ideológica , 
Crimes da Lei de licitações 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADOS: PAULO KRUEL GUERRA SIMOES, MARIA ELISA GARCIA DE FREITAS DE ALMEIDA, ARLINDO ALVES MONTEIRO 
FILHO, FRANCISCO HONORIO FERRAZ, WALTER FERNANDES FERREIRA, MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, ANTONIO ALVES 
DE SOUSA, WILSON GOMES LOPES, VERA LUCIA DA SILVA, LUCILENE PEIXOTO DOS REIS, NOEMIA FERNANDES SALTAO, 
WILSON GONDIM FILHO, ROBERTO EDUARDO SOBRINHO - ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: CRISTIANE SILVA PAVIN, OAB 
nº RO8221, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013, ELISEU FERNANDES DE SOUZA, OAB nº RO76A, WALDEATLAS 
DOS SANTOS BARROS, OAB nº RO5506, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS, OAB nº RO4244, JESSICA CARVALHO DOS 
SANTOS, OAB nº RO5240, NELSON CANEDO MOTTA, OAB nº RO2721, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL, OAB nº RO5649A, 
RAMIRES ANDRADE DE JESUS, OAB nº RO9201, PAMELA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO9771, BLUCY RECH 
BORGES, OAB nº RO4682A, CARLOS ADAUTO VIRMOND VIEIRA, OAB nº SC6544, ALEXANDRE JARSCHEL DE OLIVEIRA, OAB 
nº PR56439, CARLA CAROLINE BARBOSA PASSOS MARROCOS, OAB nº RO5436, LUIZ DE FRANCA PASSOS, OAB nº RO2936, 
EDMAR DA SILVA SANTOS, OAB nº RO1069, WILLIAM FERNANDES MORAES DE SOUZA, OAB nº RO5698, WALMIR BENARROSH 
VIEIRA, OAB nº RO1500, NOEMIA FERNANDES SALTAO, OAB nº RO1355, VALDENIRA FREITAS NEVES DE SOUZA, OAB nº 
RO1983, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, LUIS GUSTAVO JANISZEWSKI, OAB nº PR50537 
DECISÃO
Vistos.
Defiro o pleito da defesa de ROBERTO EDUARDO SOBRINHO (Id 81270788) e devolvo o prazo recursal.
Ainda, intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça, WALTER FERNANDES FERREIRA e ANTÔNIO ALVES DE SOUSA, acerca dos 
termos da sentença.
Não obstante, recebo o recurso interposto pelo Ministério Público (78267831), eis que tempestivo, nos termos do art. 593 do CPP. Intime-
se o Parquet para, no prazo legal, apresentar as razões recursais. 
Quanto aos recursos interpostos pelas defesas, o exame de admissibilidade ocorrerá após manifestação de todos os acusados, ou o 
transcurso do prazo para tanto.
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Expeça-se o necessário.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0006894-38.2012.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Furto 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
REU: DAIANE ATAIDE DA SILVA, ANTONIO NONATO DO NASCIMENTO - ADVOGADO DOS REU: GUILHERME SCHUMANN 
ANSELMO, OAB nº RO9427 
SENTENÇA
Vistos.
Os acusados ANTÔNIO NONATO DO NASCIMENTO e DAIANE ATAÍDE DA SILVA foram denunciados pela prática da infração penal 
descrita no art. 155, caput, do Código Penal, e no art. 180, caput, do mesmo diploma legal, respectivamente, por fatos ocorridos em 
08.04.2012.
A denúncia foi recebida em 21.10.2013.
ANTÔNIO foi pessoalmente citado, compareceu em juízo e aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de dois 
anos. Findo o prazo do período de prova, considerando que cumpriu as condições impostas, teve extinta a punibilidade, nos termos do 
art. 89, §5º, da Lei n. 9099/95.
Com relação à DAIANE, por não ter sido encontrada para citação pessoal, o processo foi suspenso com fundamento no art. 366 do 
Código de Processo Penal, em 07.04.2014
Entre a suspensão do processo até o presente não houve nenhuma outra causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Conforme manifestação ministerial, observada a pena mínima prevista para o tipo penal atribuído à DAIANE, e ainda que fosse o caso de 
aplicação do dobro da pena mínima, a reprimenda estaria alcançada pela prescrição retroativa, se considerada a pena em perspectiva.
Compulsados os autos, verifica-se que a suspensão foi decretada em 07.04.2014. Por conseguinte, a prescrição retomou seu curso em 
07.04.2018.
Como a ré não foi encontrada para citação pessoal, o processo continuou suspenso, mas o prazo prescricional retomou o seu curso 
por mais quatro anos, levando à conclusão de que em 07.04.2022 ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, dada a pena em 
perspectiva para o caso.
Assim, diante do exposto, com fundamento no art. 107, IV, e art. 109, V, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade 
do crime imputado à acusada DAIANE ATAÍDE DA SILVA, nesta ação penal. 
Transitada em julgado esta sentença, dê-se baixa nos registros e arquivem-se os autos, recolhendo-se eventual mandado de prisão. 
Expeça-se o necessário. 
P.R.I.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
3ª Vara Criminal de Porto Velho/RO
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: 
pvh3criminal@tjro.jus.br
Processo nº 0006620-93.2020.8.22.0501
Polo Ativo: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA e outros
Polo Passivo: 
DENUNCIADO: JOSE COUTINHO DOS SANTOS
Advogado do(a) DENUNCIADO: RICARDO MALDONADO RODRIGUES - RO0002717A
Defesa: Advogado(s) do reclamado: JANDERKLEI PAES DE OLIVEIRA, RICARDO MALDONADO RODRIGUES
INTIMAÇÃO 
Fica a defesa do réu intimada a apresentar alegações finais no prazo legal.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0004595-10.2020.8.22.0501
Inquérito Policial, Competência do MP 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INVESTIGADO: ANDREL FELLIPE DE OLIVEIRA LEITAO - ADVOGADO: LÚCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA (OAB/RO 8992)
DECISÃO
Vistos.
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Considerando o Ato Conjunto n. 010/2022-PR-CGJ, designo o dia 27 de outubro de 2022, às 10h, para audiência de homologação de 
acordo de não persecução penal, preferencialmente de forma virtual.
A audiência será realizada por meio de videoconferência, por meio do aplicativo “Google Meet”, e as partes poderão acessar pelo link: 
meet.google.com/rqs-yfbp-pqf
Expeça-se o necessário para intimação do investigado, por Whatsapp.
Fica a defesa intimada.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 0006833-02.2020.8.22.0501
Ação Penal - Procedimento Ordinário, Competência do MP 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia - ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: VITOR TEIXEIRA BRAGA - ADVOGADOS DO REU: EVELIN DESIRE DOS SANTOS SOUZA, OAB nº RO10314, ELIZEU DOS 
SANTOS PAULINO, OAB nº RO6558 
DECISÃO
Vistos.
Considerando o Ato Conjunto n. 010/2022-PR-CGJ, designo o dia 27 de outubro de 2022, às 10h, para audiência de homologação de 
acordo de não persecução penal, preferencialmente de forma virtual.
A audiência será realizada por meio de videoconferência, por meio do aplicativo “Google Meet”, e as partes poderão acessar pelo link: 
meet.google.com/rqs-yfbp-pqf
Expeça-se o necessário para intimação do investigado, por Whatsapp.
Fica a defesa intimada.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 7050554-56.2022.8.22.0001
Inquérito Policial, Crimes de Trânsito 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: M. (. P. D. R., Ministério Público do Estado de Rondônia - ADVOGADO DOS ASSISTENTE DE 
ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INDICIADO: ALTAIR DOBLER DE CARVALHO - ADVOGADO: FLÁVIO RIBEIRO DA COSTA (OAB/RO 10.202)
DECISÃO
Vistos.
Considerando o Ato Conjunto n. 010/2022-PR-CGJ, designo o dia 27 de outubro de 2022, às 10h, para audiência de homologação de 
acordo de não persecução penal, preferencialmente de forma virtual.
A audiência será realizada por meio de videoconferência, por meio do aplicativo “Google Meet”, e as partes poderão acessar pelo link: 
meet.google.com/rqs-yfbp-pqf
Expeça-se o necessário para intimação do investigado, por Whatsapp.
Fica a defesa intimada.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal de Porto Velho Fórum Geral Desembargador César Montenegro Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 
76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-7080, e-mail: pvh3criminal@tjro.jus.br 
Autos nº 7058844-60.2022.8.22.0001
Inquérito Policial, Furto Qualificado 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: C. D. F. P. V., Ministério Público do Estado de Rondônia - ADVOGADO DOS ASSISTENTE DE 
ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INDICIADOS: JHONE MADSON ANDRADE MELO, JONAS COSTA LIMA, ALEXANDRE DAS NEVES LUIZ, MARCOS ADRYAN 
RODRIGUES SILVA - ADVOGADO DOS INDICIADOS: JOSMAN ALVES DE SOUZA, OAB nº RO8857 
DECISÃO
Vistos.
Considerando o Ato Conjunto n. 010/2022-PR-CGJ, designo o dia 12 de setembro de 2022, às 8h20, para audiência de homologação de 
acordo de não persecução penal celebrando entre MARCOS ADRYAN e o Ministério Público, preferencialmente de forma virtual.
A audiência será realizada por meio de videoconferência, por meio do aplicativo “Google Meet”, e as partes poderão acessar pelo link: 
meet.google.com/pka-whfh-dzc
Expeça-se o necessário para intimação do investigado, por Whatsapp.
Fica a defesa intimada.
Após a audiência, venham-me os autos conclusos para decisão acerca do recebimento da denúncia.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito
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4ª VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7028204-74.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: CARLOS ROBERTO BOINA DE CARVALHO JUNIOR
FINALIDADE: INTIMAR O RÉU “CARLOS ROBERTO BOINA DE CARVALHO JUNIOR , CPF 056.859.182-83 , brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/07/2003 , natural de Porto Velho/RO, filho de EDINILCE GOMES DE MATOS do dispositivo da sentença condenatória 
conforme transcrita abaixo:
Pelo Mmº. Juiz foi proferida a sentença, sendo declarados oralmente o relatório e a fundamentação e ementado o dispositivo, nos 
seguintes termos: “Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos alhures, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 
e via de consequência, CONDENO o denunciado CARLOS ROBERTO BOINA DE CARVALHO JÚNIOR, já qualificado, nas sanções 
cominadas à prática da conduta tipificada no art. 155, §4º, III (emprego de chave falsa), do Código Penal. Passo à dosimetria da 
pena. A culpabilidade restou comprovada, sendo reprovável as condutas praticadas pelo denunciado. Os antecedentes criminais são 
desfavoráveis, conforme certidão juntada aos autos, pois possui condenação no processo nº 7026444-90.2022.8.22.0001, a qual 
não gera reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes. Não há maiores informações acerca de sua conduta 
social e personalidade, o que milita a seu favor. Os motivos do crime se constituíram pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual 
já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. 
As circunstâncias dos fatos não o favorecem, não sendo justificável a necessidade financeira. As consequências não foram graves, 
pois o bem foi restituído. O comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente. Por fim, a situação econômica do 
denunciado não parece boa, notadamente pelo patrocínio pela Defensoria Pública. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis 
e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do tipo penal imputado (furto qualificado - reclusão de 
dois a oito anos, e multa), passo à fixação da pena. Fixo a PENA-BASE em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, valorando cada dia multa em 1/30 do salário mínimo, ou seja, R$ 40,40, tendo fixado a quantidade em face das circunstâncias 
judiciais e o valor em razão de sua condição financeira. Presentes a circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, 
reduzo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa. Assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão 
e 10 (dez) dias-multa, a qual estabeleço no valor atualizado de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais). Por fim, não havendo causas 
de aumento e de diminuição a serem consideradas, converto em definitiva a pena intermediária fixada. Estabeleço como inicial o regime 
ABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do CP. Atento ao art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas 
restritivas de direitos, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS e LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, ambas 
pelo período da condenação, em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7038301-36.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: JARDEL SILVA VIEIRA e outros (2)
Advogado do(a) REU: ALINE ABREU MAIA - DF60058
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 81213968.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7060411-63.2021.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: FRANCISCO DE ASSIS LIMA e outros (6)
Advogado do(a) REU: NOE DE JESUS LIMA - RO9407
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s) para apresentar as alegações finais, no prazo de cinco dias, conforme decisão 
de Id 81057298.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

Fórum Geral Desembargador César Montenegro 4ª Vara Criminal de Porto Velho Autos nº: 0001918-07.2020.8.22.0501 Classe : Inquérito 
Policial - Furto AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia INVESTIGADO: DOUGLAS RODRIGUES DE MELO FREITAS 
DESPACHO
Vistos. 
Trata-se de Acordo de Não-Persecução Penal celebrado pelo Ministério Público e o(a) investigado(a) DOUGLAS RODRIGUES DE MELO 
FREITAS, e homologado conforme ata de audiência de Id. 58608616.
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Compulsando os autos, verifica-se que até o momento não constam comprovantes de pagamento das prestações pecuniárias firmadas 
no Acordo de Não Persecução Penal.
Considerando a celeridade processual, intime-se a defesa para juntar aos autos, os comprovantes de pagamento das prestações 
pecuniárias firmada, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, decorrido o prazo da defesa, devolvam-se os autos ao Ministério Público.
Salienta-se que, considerando o teor do artigo 28-A, §6º, do Código de Processo Penal, eventual execução do acordo deverá ocorrer no 
juízo competente.
Porto Velho/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Fabiano Pegoraro Franco Juiz de Direito 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-
7083, e-mail: pvh4criminal@tjro.jus.br

Fórum Geral Desembargador César Montenegro 4ª Vara Criminal de Porto Velho Autos nº: 7040552-61.2021.8.22.0001 Classe : Acordo 
de Não Persecução Penal - Crimes do Sistema Nacional de Armas AUTORIDADES: C. D. P. D. -. D. D. F., Ministério Público do Estado 
de Rondônia INVESTIGADO: EZEQUIAS AFONSO SILVA CUNHA JUNIOR IPL n. 1464/2021/PP
SENTENÇA DE EXTINÇÃO Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que o termo de Acordo de Não Persecução Penal foi homologado, conforme decisão de ID: 74773844.
Foi juntado aos autos os comprovantes de pagamento realizado pelo acusado (ID: 79934249).
Considerando a manifestação do Ministério Público (Id. 80125243), e tendo em vista que a condição do acordo consiste tão somente em 
prestação pecuniária, tendo o pagamento sido realizado em parcela única depositada na conta única da VEPEMA, dou por cumprido o 
termo de acordo e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, com fundamento no artigo 28-A, §º13, do Código de Processo 
Penal.
1. Procedam-se as anotações para impedir o mesmo benefício nos próximos 05 (cinco) anos.
Com relação a arma e munições apreendidas nos autos (Id. 60663556), 01 (urna) pistola taurus PT 100, inox calibre .40 sem numeração, 
possivelmente lixada e polida; 01 (um) carregador com 07 munições intactas calibre .40., Decreto sua perda e Determino o encaminhamento 
para destruição, mediante termo.
Serve a presente decisão como OFÍCIO ao IICC e à Delegacia de Origem.
Após, intimem-se as partes da extinção da punibilidade.
Procedam-se as baixas e comunicações pertinentes, após arquivem-se.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Fabiano Pegoraro Franco Juiz de Direito 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-
7083, e-mail: pvh4criminal@tjro.jus.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0017315-43.2019.8.22.0501
Classe: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (14678)
INVESTIGADO: RAEL DOMINGOS DE LIMA
Advogado do(a) INVESTIGADO: JEREMIAS DE SOUZA LEITE - RO5104
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de ID. 79902698.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7000765-88.2022.8.22.0001
Classe: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (14678)
INVESTIGADO: SIDNEI VIEIRA MARTINS
Advogado do(a) INVESTIGADO: BRENO MENDES DA SILVA FARIAS - RO5161
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de ID. 81199013.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0007347-52.2020.8.22.0501
Classe: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (14678)
INVESTIGADO: JESMAELSON DE OLIVEIRA SILVA
Advogado do INVESTIGADO: FIRMINO GISBERT BANUS - RO0000163A
ATO ORDINATÓRIO
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Finalidade: Intimar o advogado acima mencionado da manifestação do MP Id 81190402.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022
Fórum Geral Desembargador César Montenegro 4ª Vara Criminal de Porto Velho Autos nº: 0002049-79.2020.8.22.0501 Classe : Acordo 
de Não Persecução Penal - Crimes de Trânsito AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia INVESTIGADO: JOSE 
FRANCISCO DOS SANTOS IPL n.578/2020/DF
SENTENÇA DE EXTINÇÃO Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que o termo de Acordo de Não Persecução Penal foi homologado, conforme ata de ID: 58227998.
Foi juntado aos autos os comprovantes de pagamento realizado pelo acusado (ID: 76703547 e 80612287).
Considerando a manifestação do Ministério Público (Id. 80641403), e tendo em vista que a condição do acordo consiste tão somente 
em prestação pecuniária, tendo o pagamento sido realizado em uma parcela depositada na conta única da VEPEMA mais o valor da 
fiança prestada, dou por cumprido o termo de acordo e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, com fundamento no artigo 
28-A, §º13, do Código de Processo Penal.
1. Procedam-se as anotações para impedir o mesmo benefício nos próximos 05 (cinco) anos.
Serve a presente decisão como OFÍCIO ao IICC e à Delegacia de Origem.
Após, intimem-se as partes da extinção da punibilidade.
Procedam-se as baixas e comunicações pertinentes, após arquivem-se.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Fabiano Pegoraro Franco Juiz de Direito 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-
7083, e-mail: pvh4criminal@tjro.jus.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0001918-07.2020.8.22.0501
Classe: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (14678)
INVESTIGADO: DOUGLAS RODRIGUES DE MELO FREITAS
Advogado do(a) INVESTIGADO: TELMA SANTOS DA CRUZ - RO3156
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar a advogada acima mencionada da decisão de Id 81255258.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0000126-81.2021.8.22.0501
Classe: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (14678)
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
INVESTIGADO: JUAREZ TAVORA CALAIS JUNIOR
Advogado do(a) INVESTIGADO: GEORGE AMILTON DA SILVA CARNEIRO - RO7527
FINALIDADE: INTIMAR JUAREZ TAVORA CALAIS JUNIOR, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO GEORGE AMILTON DA SILVA 
CARNEIRO - RO7527 -, DA SENTENÇA ID 81149638.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0014936-32.2019.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: IVAN CLESIO GOETTEN
Advogado do REU: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o advogado acima mencionado, para apresentar alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme id.80618410.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 0001649-31.2021.8.22.0501
RÉUS: CLEIMERSON MARTVIN SOUZA DA SILVA, , VULGO “NEGO” OU “FUMAÇA”, brasileiro, estudante, nascido aos 15/08/1995, 
natural de Porto Velho/RO, sob o RG nº 1458194 SSP/RO, filho de Elaine Rozas de Souza e Francisco Barbosa da Silva. e PEDRO 
GUSTAVO GUILLEN DE JESUS, brasileiro, reeducando, nascido aos 27/03/2002, natural de Porto Velho/RO, filho de Carla Maiara 
Santos Guillen e Eduardo Angelico de Jesus, sob o RG nº 1590967 SSP/RO, CPF nº 705.714.792-94, ambos em local incerto e não 
sabido.
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FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos eespecificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo art. 157,§2º, incisos II e VII, § 2º-A, inciso I, c/c art. 
29, ambos do Código Penal .
Porto Velho - 4ª Vara Criminal, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), 
Fone: 69 3309-7001, E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 30 de agosto de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 0000979-27.2020.8.22.0501
RÉU: Nome: WANDERSON LACERDA BATISTA, brasileiro, nascido aos 12/04/1999, portador da cédula de identidade nº 1529501/RO, 
CPF nº 053.286.662-24, filho de Cleidinalva de Sousa Batista e Edvaldo Félix Batista, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 180, caput do Código Penal. Porto Velho - 4ª Vara 
Criminal, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-7001, 
E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 30 de agosto de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 7038379-64.2021.8.22.0001
RÉU: GABRIEL MUNIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 21/02/1998, portador do RG 39013250 SSP/RO, filho de Juliana 
Muniz da Silva, natural de Porto Velho/RO, residente a rua Saldanha ou rua Canhoto da Paraíba, n. 7876, bairro Nacional, nesta capital. 
atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao art. 155, §1° e §4°, I, II e IV, do Código Penal. Porto Velho 
- 4ª Vara Criminal, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-
7001, E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 30 de agosto de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 0004159-51.2020.8.22.0501
RÉU: BENONE FREITAS GOMES FILHO, brasileiro, nascido aos 15/05/1998, natural de Porto Velho/RO, dilho de Ana Cristina Barbosa 
de Freitas e Benone Freitas Gomes, CPF nº 035.675.512-64, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 180 caput do Código Penal. Porto Velho - 4ª Vara 
Criminal, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-7001, 
E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 30 de agosto de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 0003159-16.2020.8.22.0501
RÉU: MARCELO MAGALHAES LEAO, brasileiro, nascido em 13/08/1979, filho de Maria Valdenir Pinheiro Magalhães, CPF nº 817.719.912-
91, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 155§1º, do Código Penal.Porto Velho - 4ª Vara 
Criminal, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-7001, 
E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 30 de agosto de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7058934-68.2022.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL (327)
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EMBARGANTE: CERKLOG LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: ALEX ARAUJO TERRAS GONCALVES - SP242150
EMBARGADO: DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO ALEX ARAUJO TERRAS GONCALVES - SP242150 NA DECISÇÃO QUE INDEFERIU O PDIDO 
DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA CONFORME DECISÃO DE ID 81203808.
Edital de Citação
Proc.0000629-39.2020.8.22.0501
Prazo: 15 dias
Acusado: RAI CARNEIRO DA SILVA, brasileiro, nascido aos 31/01/2001, filho de Angelita Carneiro da Silva, atualmente em lugar incerto 
e não sabido.
FINALIDADE: Citação do acusado acima qualificado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias, através de advogado. 
Na resposta poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, até no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 
Não tendo condições financeiras para constituir advogado, ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0002433-42.2020.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERIDO: Luis Gustavo Alecrim Morais e outros
Advogado do LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO2657
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o advogado acima para, apresentar Alegações finais, no prazo legal.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 7029640-68.2022.8.22.0001
RÉU: LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, nascido aos 03/05/1989, CPF n.º 020.104.191-03, filho de Fátima Maria Rodrigues e 
Donisete Aparecido de Oliveira, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 155, caput, do Código Penal. Porto Velho - 4ª Vara 
Criminal, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-7001, 
E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 31 de agosto de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0002613-24.2021.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: JOELSO ARTUSO
Advogado(s) do reclamado: JORRANA DE OLIVEIRA DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JORRANA DE OLIVEIRA DA 
SILVA
Advogado do(a) DENUNCIADO: JORRANA DE OLIVEIRA DA SILVA - RO10154
FINALIDADE: INTIMAR A ADVOGADA JORRANA DE OLIVEIRA DA SILVA - RO10154 DA DESIGNAÇÃO DE audiência de instrução 
e julgamento para o dia 26/10/2022, às 11h30min., na forma do artigo 400 do Código de Processo penal, para fins de realização do ato 
processual. CONFORME DECISÃO DE id 80045499.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 0004113-62.2020.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: JHONATAN FRANCISCO SOUZA DE FREITAS, brasileiro, nascido em 06/04/2002, natural de Cachoeirinha/AM. filho de Janaina 
Costa de Souza e Aclino Rodrigues de Freitas. 
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o/a (s) réu/ré (s) acima qualificado/a (s), para no prazo de 10 (dez) dias efetuar o pagamento da multa, sob pena de 
inscrição na dívida ativa, conforme abaixo detalhado.
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Multa: R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), mediante depósito na Conta Corrente 12090-1, Agência 2757-X, Banco do Brasil, em favor do 
Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia CNPJ n. 15.837.081/0001-56
Observação: Os comprovantes de pagamentos deverão ser juntados aos autos ou enviados para o e-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br. 
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 0009019-95.2020.8.22.0501
RÉU: JEFERSON ANDRADE DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido aos 27/04/1990, natural de Porto Velho/RO, filho de Deneval 
Santos da Silva e Nazaré Andrade de Figueiredo, portador do RG nº 1072107 SSP/RO, CPF nº 009.512.522-16, atualmente em local 
incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 16§ único, IV, da Lei 10.826/2003. Porto Velho - 4ª 
Vara Criminal, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-
7001, E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-7001, E-mail: 
cpe1gvcrim@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Certifico que nesta data procedi a intimação via sistema da:
(x) Ministério Público do Estado de Rondônia, para: 
(x) Ciência da Sentença Id. 81263151

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Criminal Autos nº: 7064125-94.2022.8.22.0001 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado 
AUTOR: ALEX EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA REVOGAÇÃO DE PRISÃO: FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E 
APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS ADVOGADO DO AUTOR: ALINE ABREU MAIA, OAB nº DF60058
DECISÃO
Trata-se de requerimento de revogação da prisão preventiva apresentado em 26/08/2022 pela advogada de ALEX EDUARDO DE SOUZA 
OLIVEIRA. O inquérito policial n. 1809/2022-PP foi instaurado ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (roubo 
em concurso de pessoas), pelo requerente em concurso com outras 4(quatro) pessoas.
O requerente sustenta ser primário, ter residência fixa e proposta de emprego. Destaca o não preenchimento dos requisitos autorizadores 
da prisão preventiva, argumentando que a liberdade do requerente não acarretaria risco à ordem pública e à instrução criminal. 
Em 31/08/2022 o Ministério Público opinou pela perda do objeto do requerimento, haja vista que em 30/08/2022 este juízo, de ofício, 
reanalisou a prisão e manteve a segregação preventiva dos denunciados. 
É o breve relatório. Decido.
Considerando as alegações da defesa, passo a analisar o requerimento.
Compulsando os autos, verifica-se que os investigados foram presos em flagrante delito em 01/06/2022, tendo a prisão sido convertida 
em prisão preventiva, pelo juízo da Custódia em 02/06/2022, com fundamento na garantia da ordem pública (Id. 77766432). 
Da análise dos presentes autos autos, verifica-se que não foram apresentados fatos novos que eventualmente contestem os fundamentos 
utilizados na decisão que decretou a constrição cautelar da liberdade do requerente quando da audiência de custódia, tampouco de 
reanálise proferida pro este juízo.
Destaca-se, no caso, que os fundamentos autorizadores da prisão preventiva ainda se encontram presentes. A necessidade de se 
garantir a ordem pública decorre da gravidade em concreto do delito em tese praticado pelo requerente em concurso com outros 4(quatro) 
agentes, os quais teriam abordado a vítima no momento em que a mesma se deslocava para trabalhar.
Os argumentos aduzidos pelo requerente não merecem acolhimento, pois os pressupostos necessários e imprescindíveis à manutenção 
da prisão preventiva ainda estão presentes no caso, ante a comprovação da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, uma 
vez que foi preso em flagrante delito, conforme elementos que carrearam o auto de prisão em flagrante, tanto que a segregação fora 
homologada pela autoridade judicial e convertida em preventiva.
Nessa conjuntura, não obstante aos argumentos da defesa, não se pode olvidar os anseios da sociedade, que abalada pelo aumento 
desenfreado da criminalidade, clama cada dia mais por uma atuação firme do 

PODER JUDICIÁRIO.
A propósito, vêm a calhar os preciosos ensinamentos do Professor Júlio Fabbrini Mirabete:
“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria 
credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve 
ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa.” (in Processo Penal - 4ª edição - Atlas - 1995 - pag. 
381/2).
No tocante aos argumentos da defesa de que o requerente é primário, com ocupação lícita e residência fixa, vislumbro que, conforme 
entendimento das Cortes Superiores, as condições pessoais favoráveis do acusado não obstam a decretação da prisão preventiva 
quando presente os pressupostos da prisão preventiva em garantia da ordem púbica.
Nessa seara, trata o Superior Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE 
AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA. VÍTIMA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 
DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 
a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente 
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia 
da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometido 
em concurso de agentes, dentre os quais a própria cuidadora da vítima idosa, com grave ameaça exercida com emprego de arma e 
premeditação, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema, ante a periculosidade do agente. 
Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem 
o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como 
na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso 
ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC 99387/SC 2018/0145768-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 
07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018). (grifo nosso).
No mesmo sentido versa o Tribunal de Justiça de Rondônia:
Habeas corpus. Roubo. Prisão cautelar. Requisitos presentes. Garantia da ordem pública. Periculosidade concreta do agente. Medidas 
cautelares. Insuficiência. Eventuais condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada. Está fundamentada a decisão que 
decreta a prisão preventiva do paciente respaldada em elementos concretos extraídos da situação fática dos autos. Mantém-se a prisão 
do paciente que demonstra periculosidade incompatível com a liberdade revelada pelo modus operandi com que, a priori, praticou o 
delito, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, seriam 
insuficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos que autorizam o decreto da prisão preventiva. 
Ordem denegada. (Habeas Corpus, Processo nº 0004158-51.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara 
Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 09/10/2019). (Grifou-se).
Diante do exposto, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, mantendo 
incólume a segregação preventiva de ALEX EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA .
No mais, destaca-se que na ação principal o feito fora saneado e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2022, 
às 10h. 
Intimem-se. 
Não havendo outras providências a serem adotadas, arquivem-se. 
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Fabiano Pegoraro Franco
Juíza de Direito
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-
7083, e-mail: pvh4criminal@tjro.jus.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7038301-36.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: JARDEL SILVA VIEIRA e outros (2)
Advogado do(a) REU: ALINE ABREU MAIA - DF60058
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 81289371 que designou audiência de instrução e julgamento 
para 27/09/2022, às 10h.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

Fórum Geral Desembargador César Montenegro 4ª Vara Criminal de Porto Velho Autos nº: 0005947-03.2020.8.22.0501 Classe : Ação 
Penal - Procedimento Ordinário - Furto AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia REU: HERMES EOMAR BOERI JUNIOR 
DESPACHO Vistos. O feito já está saneado e a audiência de instrução está designada para o dia 05/09/2022 (próxima segunda-feira). 
Portanto, defiro a oitiva das testemunhas de defesa enumeradas na petição de id 81268617, desde que compareçam independentemente 
de intimação pelo Juízo. Intime-se. Aguarde-se a realização da solenidade. Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Fabiano Pegoraro Franco Juiz de Direito 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-
7083, e-mail: pvh4criminal@tjro.jus.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7064125-94.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) Aline Abreu Maia, OAB/DF 60058 acima mencionados da decisão de Id 81297748.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n.º 7078666-69.2021.8.22.0001
RÉU: Nome: JAMES DIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, caseiro, nascido em 24/11/1974, natural de Porto Velho/RO, filho de 
Neuza Marinho da Silva, portador do RG n. 511411 SSP/RO, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 15 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já 
apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 155, § 1º, do Código Penal.
Porto Velho - RO, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-
7001, E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 31 de maio de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0005947-03.2020.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: Hermes Eomar Boeri Júnior
Advogado do(a) REU: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO - RO315-B
Finalidade: INTIMAR HERMES EOMAR BOERI JÚNIOR, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO MANOEL RIVALDO DE ARAUJO - 
RO315-B, DO DESPACHO ID 81310907.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7046466-09.2021.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERENTE: CENTRAL DE POLÍCIA DIFLAG - Divisão de Flagrantes e outros
DENUNCIADO: RODRIGO DE SOUZA SILVA
Advogado do(a) DENUNCIADO: FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO - RO568
Finalidade: INTIMAR RODRIGO DE SOUZA SILVA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO - 
RO568, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 03/11/2022, ÀS 11h30min, CONFORME ATA DE 
AUDIÊNCIA ID 81288821.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

Fórum Geral Desembargador César Montenegro 4ª Vara Criminal de Porto Velho Autos nº: 7054838-10.2022.8.22.0001 Classe : Ação 
Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado AUTORES: Ministério Público do Estado de Rondônia, C. D. P. D. -. D. D. F. REU: 
DIOGO FREITAS ROSA DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE VIEGAS FONSECA 
DESPACHO Vistos. Conforme certidão de id 81109061, ambos os denunciados foram pessoalmente citados em 26/08/2022, mas somente 
Carlos Henrique apresentou resposta à acusação. Considerando que o denunciado Diogo Freitas já constituiu advogado, aguarde-se a 
apresentação de resposta à acusação. Após, tornem conclusos para saneamento. Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Fabiano Pegoraro Franco Juiz de Direito 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-
7083, e-mail: pvh4criminal@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0004032-16.2020.8.22.0501
Classe: INQUÉRITO POLICIAL (279)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
INVESTIGADO: Maglisson de Oliveira
Advogado do(a) INVESTIGADO: MAURICIO GOMES DE ARAUJO - RO0002007A
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO MAURICIO GOMES DE ARAUJO - RO0002007A PARA para juntar aos autos o extrato de sua 
conta bancária do mês de abril de 2022, a fim de se verificar se há providências a serem adotadas. Conforme decisão de ID 80513717
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0014893-95.2019.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: MIGUEL LIVRAMENTO MACHADO JUNIOR
Advogado(s) do reclamado: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
Advogado do(a) REU: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR - RO0336486A
FINALIDADE INTIMAR MIGUEL LIVRAMENTO MACHADO JÚNIOR, brasileiro, nascido em 01/07/1989, natural de Ouro Preto do Oeste/
RO, filho de Geneci de Oliveira Machado e Miguel Livramento Machado NA PESSOA DE SEU ADVOGADO JOAO PAULO SILVINO 
AGUIAR - RO0336486A PARA no prazo de 10 (dez) dias efetuar o pagamento da multa e custas processuais, sob pena de inscrição na 
dívida ativa, sendo. Multa: R$ 522,45 (quinhentos e vinte e dois reais e 45 centavos ), mediante depósito na Conta Corrente 12090-1, 
Agência 2757-X, Banco do Brasil, em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia CNPJ n. 15.837.081/0001-56 e Custas: o 
saldo remanescente não liquidado pela fiança de R$ 97,93 (noventa e sete reais e noventa e três centavos), mediante pagamento do 
boleto juntado nos autos no ID 81351014.

EDITAL DE CITAÇÃO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 0007563-13.2020.8.22.0501
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS
Advogado(s) do reclamado: ARISTIDES CESAR PIRES NETO
Advogado do(a) REU: ARISTIDES CESAR PIRES NETO - RJ064005
FINALIDADE: Finalidade: Citar o Denunciado MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, qualificado abaixo, para no prazo de 10 (dez) dias, 
responder (em) por escrito nos autos da ação penal supra, podendo na resposta arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário, ou ainda declinar se não tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor 
para oferecê-la
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, vem oferecer DENÚNCIA 
contra MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, nascido(a) aos 01/02/1993, portador(a) da Identidade n.º 1163777/RO, CPF n.º 014.416.322-
55, filho(a) de Elzebia de Jesus Gonzaga e Milton Ferreira dos Santos incurso no artigo artigo 306, cc artigo 298, III, ambos do Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
Fórum Geral Desembargador César Montenegro 4ª Vara Criminal de Porto Velho Autos nº: 7077782-40.2021.8.22.0001
Classe: Inquérito Policial - Despenalização / Descriminalização, Crimes do Sistema Nacional de Armas AUTOR: Ministério Público do 
Estado de Rondônia INVESTIGADOS: DIEGO CARLOS DO VALE LIMA, CPF nº DESCONHECIDO, RUA 07, B05 AP 301 MORAR 
MELHOR AEROCLUBE - 76811-003 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ALEXSANDRA CRISTINE SENA DA SILVA, RUA 07 BLOCO 5 AP 
401 LOTE 02 AEROCLUBE - 76811-003 - PORTO VELHO - RONDÔNIA DECISÃO Vistos.
Analisando detidamente a peça acusatória, verifica-se, dentro de uma cognição sumária, presentes os requisitos previstos nos art. 41, do 
Código de Processo Penal, razão pela qual recebo a denúncia em desfavor de Diego Carlos do Vale Lima.
Cite(m)-se o/a(s) denunciado/a(s) para responder(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Na(s) resposta(s), o/a(s) denunciado/a(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar até oito testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário.
Intime(m)-se ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem apresentação da(s) resposta(s), fica, desde já, nomeado(a) o(a) 
representante da Defensoria Pública que atua neste Juízo, para oferecê-la(s) em igual prazo, podendo este ser contratado na Defensoria 
Pública do Estado de Rondônia, na Avenida Jorge Teixeira, n. 1739, bairro Embratel, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-090, Telefone: (69) 
99237-6012, e-mail: 4varacriminal@defensoria.ro.def.br.
Eventuais exceções deverão ser apresentadas em separado.
Apresentadas as defesas, com preliminares e/ou documentos, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Não sendo arguidas questões preliminares e nem juntados documentos, venham os autos conclusos para designação de audiência de 
instrução, salvo se for alegada alguma das hipóteses previstas no art. 397, do Estatuto Processual Penal.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO
Ao Sr.(a) Oficial de Justiça: Indagar o/a(s) denunciado/a(s) o(s) número(s) do(s) telefone(s)/contato(s) telefônico(s) atualizado(s) e se 
o/a(s) mesmo/a(s) possui(em) advogado, certificando o teor da resposta.
CITAR: DIEGO CARLOS DO VALE LIMA, brasileiro, filho de Raimunda Rodrigues do Vale Lima e José Carlos do Vale Lima, RG nº 
1014689 SPP/RO, nascido aos 02/04/1991, natural de Porto Velho/RO, residente na rua 07, BLOCO 05, APTO 401, LOTE 02, Condomínio 
Morar Melhor, Aeroclube, nesta comarca. 
1- Após as diligências, sendo infrutífera(s) a(s) citação(ões), remetam-se os autos ao Ministério Público a fim de que informe endereço 
atualizado do/a(s) denunciado/a(s). 
1.1 - Sendo declinado novo endereço, cite(m)-se.
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1.2 - Na hipótese do/a(s) denunciado/a (s) não ser(em) encontrado/a(s), deverá(ão) ser citado/a(s) por edital, com prazo de 15 (quinze) 
dias, nos termos do art. 361, do CPP. Decorrido o prazo do edital, sem manifestação, desde logo nomeio a Defensoria Pública para 
patrocinar a(s) defesa(s), intimando-se tão somente para ficar ciente da designação. Após, ao Ministério Público para manifestação. 
Atendam-se os itens da cota do Ministério Público.
EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.
DA INVESTIGADA ALEXSANDRA CRISTINE SENA DA SILVA 
Trata-se de Acordo de Não Persecução Penal celebrado pelo Ministério Público e o(a) investigado(a) ALEXSANDRA CRISTINE SENA 
DA SILVA, conforme termo acostado aos autos.
Compulsando os autos verifica-se que o termo de Acordo de Não Persecução Penal foi homologado, conforme ata de ID: 80587108.
Foi juntado aos autos os comprovantes de pagamento realizado pelo acusado (ID: 80730395).
Considerando a manifestação do Ministério Público (Id. 80959899),e tendo em vista que a condição do acordo consiste tão somente em 
prestação pecuniária, tendo o pagamento sido realizado em três parcelas depositadas na conta única da VEPEMA, dou por cumprido o 
termo de acordo e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, com fundamento no artigo 28-A, §º13, do Código de Processo 
Penal.
1. Procedam-se as anotações para impedir o mesmo benefício nos próximos 05 (cinco) anos.
Serve a presente decisão como OFÍCIO ao IICC e à Delegacia de Origem.
Após, intimem-se as partes da extinção da punibilidade.
Procedam-se as baixas e comunicações pertinentes, após arquivem-se.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Fabiano Pegoraro Franco
Juiz de Direito
Fórum Geral Desembargador César Montenegro
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, (Seg à sex - 07h-14h), 69 3309-
7083, e-mail: pvh4criminal@tjro.jus.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 4ª Vara Criminal
Processo: 7032083-89.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: JHONATAN LEITE DA SILVA e outros
Advogados dos REU: GABRIELE SILVA XIMENES - RO7656, KELLY MICHELLE DE CASTRO INACIO DOERNER - RO3240, MARISAMIA 
APARECIDA DE CASTRO INACIO - RO4553
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar os advogados acima mencionados, para apresentar Alegações finais, no prazo legal.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

1º CARTóRIO DE ExECUçõEs FIsCAIs
 

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7012138-87.2020.8.22.0001
ESTADO DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - ADVOGADO DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
IVANEIDE ALVES LIMA 93854404204 - ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE GIRAO MACHADO NETO, OAB nº RO2664
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Sisbajud, mediante a utilização da ferramenta de reiteração da ordem bancária denominada “teimosinha”, foi 
infrutífera (espelhos em anexo).
2. Por razões de operacionalidade e a fim de não atrasar a prestação jurisdicional, a ordem foi reiterada por um período de 07 dias.
3. Dê-se vistas à Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de dez dias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
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Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0039889-91.2008.8.22.0001
E. D. R. - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
M. L. G. N., T. M. M. L. -. M. - ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Sisbajud foi infrutífera.
2. Por economia e celeridade processual, procedi também a consulta aos demais convênios à disposição do juízo.
3. A busca ao sistema Renajud apontou a existência de veículos, que foram gravados com restrição administrativa de licenciamento.
4. À CPE: autorize-se a visualização das consultas aos convênios (em anexo) às partes.
5. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos de 
efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7044188-69.2020.8.22.0001
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: BARCELOS & BARCELOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - ADVOGADO DO EXECUTADO: ADRIANO MICHAEL 
VIDEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO4788
DESPACHO
Vistos,
Com fulcro no art. 10 do CPC e tendo em vista o teor da petição ID 80830720, dê-se vistas à executada, através de seus patronos 
constituídos nos autos, para comprovar se o parcelamento referente à CDA n. 20200200419228 estava ativo na data do bloqueio judicial 
– 05/05/2022 (ID 76659158), em dez dias.
Após, retornem conclusos para julgamento da exceção de pré-executividade ID 79756102.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7063290-09.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: ELIZEU FIGUEIRA DA SILVA e outros
Advogado do(a) DEPRECANTE: CUSTODIO GODOENG COSTA - MS6775
Advogado do(a) DEPRECANTE: CUSTODIO GODOENG COSTA - MS6775
DEPRECADO: EGIDIO CAETANO FERNANDES e outros (4)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS PRECATÓRIA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a comprovar o pagamento de custas (CÓDIGO 1015) para distribuição da Carta Precatória (a ser distribuída dentro do Estado de 
Rondônia), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, de 24 de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº 008/2017 (DJ 072 de 20/04/2017).
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário 
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
7064977-21.2022.8.22.0001
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
REQUERENTES: ARIOMILTON FERNANDES DA SILVA, RUA RUGENDAS 8796 PANTANAL - 76824-680 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, CARLOS FERNANDES DA LUZ, RUA RUGENDAS 8796 PANTANAL - 76824-680 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: JEOVAL BATISTA DA SILVA, OAB nº RO5943
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DESPACHO
Vistos,
1. Intime-se os requerentes para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, providenciando e juntando aos autos:
a) Declaração de 2 (duas) testemunhas, com firma reconhecida, que o conheçam há bastante tempo e possam confirmar os fatos 
narrados na inicial, prestando declarações.
b) Certidão de antecedentes de ARIOMILTON FERNANDES DA SILVA, CARLOS FERNANDES DA LUZ (cível, criminal e da Justiça 
Federal).
2. Serve a cópia deste ato processual como Ofício, para encaminhar ARIOMILTON FERNANDES DA SILVA, CARLOS FERNANDES 
DA LUZ ao IICC (Instituto de Identificação Civil e Criminal), localizado à Rua das flores nº 4384, Bairro Costa e Silva, nesta Capital, para 
coleta de suas impressões digitais e pesquisas onomásticas civil e criminal, enviando ao juízo, cópia de toda documentação porventura 
existente, sendo que a parte deverá comparecer ao(s) órgão(s) munida do presente, comprovando nos autos seu comparecimento. 
Intime-se os requerentes, por intermédio do advogado constituído ou pelo telefone / endereço informado nos autos.
3. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, em cinco dias (art. 109 da Lei 6.015/1973).
Cumpra-se. Serve a cópia como OFÍCIO/MANDADO/CARTA/INTIMAÇÃO, instruindo-se com os documentos do processo necessários 
ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Embargos à Execução Fiscal : 7020783-67.2021.8.22.0001
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos, 
Intime-se a Embargante para ciência quanto ao documento de ID 80751651, em dez dias. 
Após, retorne concluso. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias 
Execução Fiscal PJe
Processo: 7013127-93.2020.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) 
Exequente: ESTADO DE RONDONIA
Executado: ANTÔNIO MENDONÇA ARAÚJO 
CDA’s : 20180200023080, 20180200023070, 20180200023078, 20180200023063, 
20180200023114, 20180200023125, 20180200023110, 20180200023111, 20180200023128,
20180200023117, 20180200023112, 20180200023118, 20180200023113, 20180200023115, 
20180200023121, 20180200023119, 20180200023120, 20180200023126, 20180200023127, 
20180200023116, 20180200023124, 20180200023123, 20180200023122, 20180200023079, 
20180200023076, 20180200023077, 20180200023071, 20180200023073, 20180200023074, 
20180200023075, 20180200023054, 20180200023055, 20180200023072, 20180200023061, 
20180200023066, 20180200023065, 20180200023092,20180200023093, 20180200023068, 
20180200023091, 20180200023069, 20180200023059, 20180200023060, 20180200023058,
20180200023095, 20180200023056, 20180200023109, 20180200023107, 20180200023100, 
20180200023057, 20180200023084, 20180200023082, 20180200023089, 20180200023062,
20180200023088, 20180200023067, 20180200023086, 20180200023085, 20180200023087,
20180200023064, 20180200023090, 20180200023094, 20180200023106, 20180200023108,
20180200023105, 20180200023098, 20180200023096, 20180200023097, 20180200023099
CITAÇÃO DO EXECUTADO: ANTÔNIO MENDONÇA ARAÚJO
FINALIDADE: Citação para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do prazo do Edital, a dívida a seguir identificada, com juros, 
correção e encargos legais, ou no mesmo prazo nomear bens à penhora, suficientes para GARANTIR a Execução proposta pelo 
exequente, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastarem para cumprimento integral da obrigação, conforme despacho 
abaixo.
VALOR DA CAUSA: R$ 132.181,00 - Atualizado até 01/04/2020 (será atualizada na data do efetivo pagamento).
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OBSERVAÇÃO: Não tendo o executado condições de constituir advogado, este deverá procurar a Defensoria Pública Estadual, 
localizada AVENIDA JORGE TEIXEIRA, Nº 1722, BAIRRO EMBRATEL, CEP: 76.820-846
DESPACHO: “ As modalidades de citação previstas no art. 8º da LEF restaram frustradas e a consulta ao Infojud retornou o mesmo 
endereço já diligenciado (espelho em anexo). Assim, defiro a citação do corresponsável Antônio Mendonça Araújo (CPF n. 207.599.673-
34) por edital. “
Porto Velho/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
JANE BARBOSA LEITE DA SILVA
(Assinatura Digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7040980-77.2020.8.22.0001
ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RODAO AUTO PECAS LTDA, ERASMO MOREIRA DE CARVALHO, RUI DE AZEVEDO CAMURCA, ROBERTO RIVELINO AMORIM 
DE MELO, CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURCA, EDUARDO VANDERSON BATISTELA BARBOSA - ADVOGADOS DOS 
EXECUTADOS: JOSE CRISTIANO PINHEIRO, OAB nº RO1529
VALNEI FERREIRA GOMES, OAB nº RO3529
JOSE ALVES PEREIRA FILHO, OAB nº RO647
DESPACHO
Vistos,
1. Procedo o desbloqueio do valor constrito em relação às contas bancárias de Roberto Rivelino Amorim de Melo, consoante assentado 
na decisão ID 80571466.
2. O espelho da operação segue em anexo.
3. Dê-se vistas às partes para ciência, em cinco dias.
4. Por fim, com fulcro no art. 841, §2º c/c art. 854, §3º do CPC, intime-se Eduardo Vanderson Batistela Barbosa (CPF n. 121.006.918-05), 
por carta, para se manifestar acerca do bloqueio parcial em suas contas bancárias no valor de R$ 3.522,80 (doc. ID 79141240), no prazo 
de cinco dias.
5. Consoante disposição expressa do art. 841, §4º do CPC, “Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o 
executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274”. Assim, 
em caso de retorno negativo do AR, a intimação da penhora será considerada válida.
6. Em atendimento ao artigo 16 da Lei 6.830/80, embargos à execução fiscal só serão admitidos em caso de reforço da penhora.
7. Nos termos do art. 854, §3º do CPC, fica o Executado intimado para comprovar eventual impenhorabilidade da quantia e/ou 
indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros, devendo, nesse caso, apresentar as provas pertinentes (extratos bancários dos últimos 
três meses, contracheque salarial ou de proventos e demais documentos que entender pertinentes).
8. Após, com ou sem manifestações, dê-se vistas à Exequente para eventual impugnação ou requerer o que entender de direito, no prazo 
de dez dias.
Cumpra-se. A cópia servirá de CARTA.
Endereço: Rua Walter Faria Motta, n. 295, Vila Formosa, CEP 19050-040, Presidente Prudente/SP.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7043624-22.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: ALTAIR FAGUNDES
Advogado do(a) DEPRECANTE: ALBERTO ESTEVAN GOMES FILHO - RO10262
DEPRECADO: C DOS S PAVAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS PRECATÓRIA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a comprovar o pagamento de custas (CÓDIGO 1015) para distribuição da Carta Precatória (a ser distribuída dentro do Estado de 
Rondônia), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, de 24 de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº 008/2017 (DJ 072 de 20/04/2017).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário 
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro 
Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3217-1289 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Carta Precatória Cível : 7063284-02.2022.8.22.0001
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DEPRECANTES: ELIAS DE OLIVEIRA ARRUDA, ILZA PEDRO DE BARROS - ADVOGADOS DOS DEPRECANTES: FERNANDA 
CANDIA GIMENEZ, OAB nº MS20370, REBECA PINHEIRO AVILA CAMPOS, OAB nº MS17557
DEPRECADO: EMERSON LEME DE LIMA - DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
À CPE: 1. Intime-se o Requerente para comprovar o recolhimento das custas da Carta Precatória, no prazo de 5 dias. 
Silente, devolva-se;
2. Cumprida a determinação do item 1, cumpram-se os atos deprecados (ID 80978401). 
A cópia servirá de MANDADO.
Prazo para cumprimento da diligência: 30 dias (art. 384, II das Diretrizes Gerais do TJRO).
Após, devolva-se.
Porto Velho-,30 de agosto de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7007078-65.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: EMERSON MARTINS MONTEIRO
Advogado do(a) DEPRECANTE: CLECIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO - OAB/PB 14463
REU: SONIA MARIA DIAS DE LIMA
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça ID 80737750, abro vistas dos autos à requerente/deprecante para manifestar-se 
requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Certifico ainda, para fins de atendimento ao pleito da parte autora, fica esta intimada, caso queira, que proceda ao prévio recolhimento de 
custas para renovação da diligência requerida, sob pena de devolução.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7045963-22.2020.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: UNIDAS S.A. e outros
Advogados do(a) DEPRECANTE: NATAN BARIL - PR29379, JULIANA MOTTER ARAUJO - PR25693
Advogados do(a) DEPRECANTE: NATAN BARIL - PR29379, JULIANA MOTTER ARAUJO - PR25693
DEPRECADO: BERLIM RENT A CAR LTDA - ME e outros (2)
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça ID 81277501, abro vistas dos autos à requerente para manifestar-se requerendo o 
que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 0039878-53.2008.8.22.0101
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: A R SIMAS BRANDÃO ME, ALBERTO RIBAMAR SIMAS BRANDÃO
Intimação - EXECUTADOS
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais, fica V. Sa. intimada a comparecer a este 
juizado, no turno da [ ], no prazo de 15 dias, a fim de tomar conhecimento do recurso interposto, nos autos do processo acima, pela parte 
contrária e, apresentar, caso queira, as contrarrazões, de acordo com o art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Chefe de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Embargos à Execução Fiscal : 7020783-67.2021.8.22.0001
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos, 
Intime-se a Embargante para ciência quanto ao documento de ID 80751651, em dez dias. 
Após, retorne concluso. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0070885-29.2009.8.22.0101
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
EXECUTADOS: M. C. F. C. COMÉRCIO DE PETRÓLEO E RESTAURANTE LTDA, CLEOMILDO DE MELO FREIRE - ADVOGADO DOS 
EXECUTADOS: AUGUSTO DE ALMEIDA MAIA, OAB nº RO739L
DESPACHO
Vistos,
1. À CPE: altere-se a classe processual para “cumprimento de sentença” junto ao sistema PJe.
2. Após, intime-se o exequente, CLEOMILDO DE MELO FREIRE, para apresentar os documentos necessários à confecção da requisição 
de pequeno valor (Provimento 004/2008-CG), em cinco dias.
3. Dê-se vista à Fazenda Pública para manifestação no prazo legal.
4. Inexistindo óbice por parte da Fazenda Pública, determino desde já a expedição de requisição de pequeno valor (RPV).
5. Decorrido o prazo de dois meses (art. 535, § 3º, II, do CPC), intime-se o Exequente para informar, em cinco dias, se recebeu a quantia 
ou requerer o que entender de direito.
6. Em caso de resposta negativa, à Fazenda para justificar o atraso, em dez dias.
Cumpra-se. Expedientes necessários.
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 0044695-68.2005.8.22.0101
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: JOSÉ SILVA MOTA
Intimação - EXECUTADO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais, fica V. Sa. intimada no prazo de 15 dias, 
a fim de tomar conhecimento do recurso interposto, nos autos do processo acima, pela parte contrária e, apresentar, caso queira, as 
contrarrazões, de acordo com o art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7043453-07.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: LUCINEIA BATISTA PIRES - ME, LUCINEIA BATISTA PIRES - ADVOGADO DOS EXECUTADOS: ALEXANDRE ELI 
ALVES, OAB nº SP171071
DESPACHO
Vistos, 



616DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Tendo em vista adjudicação dos automóveis pertencentes a devedora junto ao Juizado Especial Cível e Criminal e Porto Ferreira/SP (ID 
76728901), determino a retirada dos gravames inseridos via Renajud (espelho em anexo). 
Intimem-se. 
A cópia servirá como OFÍCIO. 
Referência: Ofício de 1000377-61.2021.8.26.0472 (ID 76728901).
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
7065193-79.2022.8.22.0001
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
REQUERENTE: LINDALVA MOTA DO NASCIMENTO, RUA PROJ C ACESSO PELA AV RIO MADEIR 5771, COND PORTAL DAS 
ARTES NOVA ESPERANCA - 76822-608 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1. Fica o REQUERENTE: LINDALVA MOTA DO NASCIMENTO, CPF nº 24346896200REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)incumbido 
de comparecer perante o IICC (Instituto de Identificação Civil e Criminal), localizado à Rua das flores nº 4384, Bairro Costa e Silva, nesta 
Capital, para coleta de suas impressões digitais e pesquisas onomásticas civil e criminal, enviando ao juízo, cópia de toda documentação 
porventura existente.
3. Intime-se o requerente, no endereço informado nos autos, para providenciar as determinações retro citadas.
4. Solicite-se ao IICC-RO, localizado à Rua das flores nº 4384, Bairro Costa e Silva, nesta Capital, a resposta do Ofício n° ___ /22/10ªPJ/
Tudo Aqui, encaminhando a este Juízo cópia do prontuário civil e de toda documentação porventura existente quanto às digitais coletadas.
5. Ao cartório de registro civil de de Jaci-Paraná, determino que envie a este Juízo a cópia da folha do livro ou certidão negativa do 
assento de nascimento/casamento de REQUERENTE: LINDALVA MOTA DO NASCIMENTO, CPF nº 24346896200.
6. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, em cinco dias (art. 109 da Lei 6.015/73).
Cumpra-se. Serve a cópia como OFÍCIO.
Observações gerais:
I) A parte deverá comparecer ao(s) órgão(s) indicados no item 01 supra, munida do presente despacho.
II) A parte deve comprovar nos autos o seu comparecimento e a realização dos referidos procedimentos, através de seu representante 
legal.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7030879-78.2020.8.22.0001
ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ICRON INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME, EDSON MENDES DE OLIVEIRA, JEAN MARCELO DA SILVA 
XAVIER - EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Sisbajud foi infrutífera.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos de 
efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
3. Nos termos da tese vinculante fixada no Resp 1.340.553, julgado no rito dos recursos repetitivos, tendo em vista a ausência de 
localização de patrimônio em nome da executada, inicia-se de forma automática a suspensão por um ano prevista no art. 40 da Lei de 
Execuções Fiscais (6.830/80). 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
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7065243-08.2022.8.22.0001
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
REQUERENTE: ANTONIO WILSON EVARISTO, RUA BRASÍLIA 545, . TUCUMANZAL - 76804-490 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1. Fica o REQUERENTE: ANTONIO WILSON EVARISTO, CPF nº 50354302949incumbido de comparecer perante o IICC (Instituto de 
Identificação Civil e Criminal), localizado à Rua das flores nº 4384, Bairro Costa e Silva, nesta Capital, para coleta de suas impressões 
digitais e pesquisas onomásticas civil e criminal enviando ao juízo, cópia de toda documentação porventura existente.
2. Intime-se o requerente no endereço informado nos autos, para providenciar as determinações retro citadas.
3. Solicite-se ao IICC-RO, localizado à Rua das flores nº 4384, Bairro Costa e Silva, nesta Capital, a resposta do Ofício n° 0042/22/10ªPJ/
Tudo Aqui, encaminhando a este Juízo cópia do prontuário civil e de toda documentação porventura existente quanto às digitais coletadas.
4. Ao cartório de registro civil das Pessoas Naturais de Boa Vista – Roraima, determino que envie a este Juízo a cópia da folha do livro 
ou certidão negativa do assento de nascimento/casamento de REQUERENTE: ANTONIO WILSON EVARISTO, CPF nº 50354302949.
5. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, em cinco dias (art. 109 da Lei 6.015/73).
Cumpra-se. Serve a cópia como OFÍCIO.
Observações gerais:
I) A parte deverá comparecer ao(s) órgão(s) indicados no item 01 supra, munida do presente despacho.
II) A parte deve comprovar nos autos o seu comparecimento e a realização dos referidos procedimentos, através de seu representante 
legal.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0004801-84.2011.8.22.0001
E. D. R. - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
L. M. D. C. - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Infojud abrangeu os três últimos exercícios fiscais. A juntada dos espelhos fica condicionada à existência de 
declaração na base de dados da Receita Federal.
2. Os comprovantes das consultas frutíferas seguem juntados sob sigilo.
3. À CPE: autorize-se a visualização das consultas aos convênios (em anexo) às partes.
4. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos de 
efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
5. Nos termos da tese vinculante fixada no Resp 1.340.553, julgado no rito dos recursos repetitivos, tendo em vista a ausência de 
localização de patrimônio em nome da executada, inicia-se de forma automática a suspensão por um ano prevista no art. 40 da Lei de 
Execuções Fiscais (6.830/80). 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Execução Fiscal:7038903-03.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
EXECUTADOS: NOVO HORIZONTE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, RUBERMAN CONCEICAO DA SILVA, FRANCISCO 
RABELO NASCIMENTO
DESPACHO/OFÍCIO
Vistos,
1. No prazo máximo de dez dias, transfira o valor da conta judicial vinculada à estes autos, (2848/040/01770387-0), para a Fazenda 
Pública do Estado de Rondônia.
2. A transferência deverá ser realizada via DARE - PGE, disponibilizado no site da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia – SEFIN 
(http://www.portal.sefin.ro.gov.br). CDA nº 20170200005317 , Código de Receita 5519. Contribuinte: NOVO HORIZONTE COMERCIO E 
TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ nº 06.906.144/0001-98.
3. Após, o Juízo deverá ser informado, com remessa dos respectivos comprovantes.
4. Decorrido o lapso temporal, solicite informações quanto à comprovação das transferências.
5. Ultimadas as providências, intime-se a Exequente para se manifestar em termos prosseguimento da execução, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
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Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7041490-90.2020.8.22.0001
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXPRESSO MAIA LTDA - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Sisbajud foi infrutífera.
2. A busca ao sistema Renajud apontou a existência de veículos, que foram gravados com restrição administrativa de licenciamento.
3. À CPE: autorize-se a visualização das consultas aos convênios (em anexo) às partes.
4. À CPE: Nos termos do art. 9º XXI, “c” do Provimento nº 06/2022 determino a consulta ao sistema SREI/ARISP para localização de 
imóveis em nome de EXECUTADO: EXPRESSO MAIA LTDA, CNPJ nº 01523219000191.
5. Nos termos da tese vinculante fixada no Resp 1.340.553, julgado no rito dos recursos repetitivos, tendo em vista a ausência de 
localização de patrimônio em nome da executada, inicia-se de forma automática a suspensão por um ano prevista no art. 40 da Lei de 
Execuções Fiscais (6.830/80). 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal:0029891-02.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: RACHED MOHAMOUD ALI - ADVOGADOS DO EXECUTADO: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA, OAB nº RO3593, 
JOSE DE ALMEIDA JUNIOR, OAB nº RO1370
DESPACHO
Vistos, 
Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se o embargado para contrarrazões em cinco dias. 
Após, retorne concluso. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO,2 de setembro de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal : 7031003-90.2022.8.22.0001
EXEQUENTES: ESTADO DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - ADVOGADO DOS EXEQUENTES: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: Santo Antônio Energia S.A - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal ajuizada por Estado de Rondônia em desfavor de Santo Antônio Energia S.A pra cobrança de crédito 
tributário descrito na CDA n. 20220200041601.
Em manifestação, a Credora pleiteou a desistência da execução.
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da demanda nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.
Isento de custas nos termos do art. 39 da LEF. 
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 
P. R. I. C.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal:1000431-06.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: WMG COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA - ADVOGADO DO EXECUTADO: MAGUIS UMBERTO CORREIA, OAB nº 
RO1214
DESPACHO
Vistos, 
Intime-se a Credora para esclarecimentos quanto ao pedido de ID 79085814, em dez dias.
Nas petições anteriores, consta a informação de que o débito principal foi quitado (ID 2790896/62837629) restando pendentes apenas 
as custas e honorários.
Nestes termos, o valor constrito via Sisbajud deve ser destinado ao pagamento das verbas acessórias.
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO,2 de setembro de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 0032132-27.2000.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
EXECUTADO: JOAO BATISTA COELHO DE OLIVEIRA 
Advogado do(a) EXECUTADO: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO DE OLIVEIRA - RO5105
Intimação
Fica a parte Executada intimada, por intermédio de seu advogado, do TERMO DE PENHORA de ID 75152312, bem como que, querendo, 
poderá opor embargos à execução, no prazo de trinta dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7037141-73.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogados do(a) DEPRECANTE: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 
SP107414-A
DEPRECADO: J. F. FREIRE NETO TRANSPORTES
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça , abro vistas dos autos à requerente para manifestar-se requerendo o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7015774-27.2021.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) DEPRECANTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
DEPRECADO: MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça, abro vistas dos autos à requerente para manifestar-se requerendo o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7032574-96.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) DEPRECANTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
DEPRECADO: CLEYLTON RODRIGUES SARAH
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça, abro vistas dos autos à requerente para manifestar-se requerendo o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7032462-30.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: ARISTIDES CESAR MACHADO e outros
Advogado do(a) DEPRECANTE: FRANKLYN DE FIGUEREDO - SC63374
Advogado do(a) DEPRECANTE: FRANKLYN DE FIGUEREDO - SC63374
REU: JOSE CESAR ALVES e outros
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça, abro vistas dos autos à requerente para manifestar-se requerendo o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7004669-19.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA
Advogado do(a) DEPRECANTE: MATHEUS FANTINI - SP248899
DEPRECADO: LAURA RAIMUNDA BARBOSA REIS
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça, abro vistas dos autos à requerente para manifestar-se requerendo o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo : 7060433-87.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: EDILSON BOA SORTE PEREIRA
Advogado do(a) DEPRECANTE: EDINALVO ANTONIO DE OLIVEIRA - RO10765
REPRESENTADO: SILVIO CELSO CASARIN e outros
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça, abro vistas dos autos à requerente para manifestar-se requerendo o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0243249-50.2008.8.22.0001
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ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ALAN KARDEC DOS SANTOS LIMA - ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Sisbajud foi infrutífera.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos de 
efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
3. Nos termos da tese vinculante fixada no Resp 1.340.553, julgado no rito dos recursos repetitivos, tendo em vista a ausência de 
localização de patrimônio em nome da executada, inicia-se de forma automática a suspensão por um ano prevista no art. 40 da Lei de 
Execuções Fiscais (6.830/80). 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Regularização de Registro Civil : 7063843-56.2022.8.22.0001
REQUERENTE: DEUSA ALMEIDA DA SILVA - ADVOGADO DO REQUERENTE: ALMANE LIMA MONTE DA SILVA, OAB nº RO12230
REQUERIDO: 2. V. D. E. F. E. R. P. - REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, 
1. Concedo os benefícios da gratuidade judiciária.
2. À Serventias Extrajudiciais da Comarca de TARAUACÁ para que envie cópia da folha do livro do nascimento de Deusa Almeida da 
Silva, nascida aos 06.08.1959, em Tarauacá/AC, filha de Alzira Almeida da Silva.
3. Após, vistas ao MP para ciência em dez dias.
4. Por fim, retorne concluso.
Cumpra-se. A cópia servirá como OFÍCIO. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7044101-16.2020.8.22.0001
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DOS 
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CRUZ & CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA - ADVOGADO DO EXECUTADO: RODRIGO 
DE SOUZA COSTA, OAB nº RO8656
DESPACHO
Vistos, 
1. Há notícia de parcelamento do débito principal.
2. Intime-se a Credora para que indique a data prevista para o término do acordo, em dez dias. 
3. Destaca-se que o pagamento das verbas sucumbenciais deve ser feito após o término do parcelamento, uma vez que eventual 
cancelamento do acordo pode refletir no valor dos honorários. 
4. Decorrido o prazo indicado no item “2”, retorne concluso para suspensão. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7008825-89.2018.8.22.0001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO 
DETRAN/RO
DAVID SARAIVA DA SILVA - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
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DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Sisbajud foi infrutífera.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos de 
efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
3. Nos termos da tese vinculante fixada no Resp 1.340.553, julgado no rito dos recursos repetitivos, tendo em vista a ausência de 
localização de patrimônio em nome da executada, inicia-se de forma automática a suspensão por um ano prevista no art. 40 da Lei de 
Execuções Fiscais (6.830/80). 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 1000473-89.2014.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: REINALDO SILVA SIMIAO - ADVOGADO DO EXECUTADO: DOUGLAS MENDES SIMIAO, OAB nº MG127266
DECISÃO
Vistos,
Nos termos da tese vinculante fixada no Resp 1.340.553, julgado no rito dos recursos repetitivos, tendo em vista a ausência de localização 
de patrimônio da executada, iniciou-se de forma automática a suspensão por um ano do art. 40 da Lei 6.830/80 em 10/08/2017 (ID 
23621150).
Remeta-se ao arquivo provisório até 10 de Agosto de 2023, sem baixa na distribuição.
Fica reservado à credora o direito de retorno ao trâmite dos autos, a qualquer tempo, desde que localizado o devedor ou encontrados 
bens suficientes à penhora.
Após o decurso do prazo, certifique-se e intime-se a Exequente para que se manifeste acerca do advento da prescrição intercorrente, 
comprovando, de logo, em sendo o caso, eventual causa interruptiva e/ou suspensiva do mencionado instituto.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7011988-09.2020.8.22.0001
ESTADO DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - ADVOGADO DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
GRANJA PORTO UNIAO LTDA - ME - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1. À CPE: Nos termos do art. 9º XXI, “c” do Provimento nº 06/2022 determino a consulta ao sistema SREI/ARISP para localização de 
imóveis em nome de EXECUTADO: GRANJA PORTO UNIAO LTDA - ME, CNPJ nº 34469437000190.
2. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de dez dias, requerer o que entender de direito.
3. Nos termos da tese vinculante fixada no Resp 1.340.553, julgado no rito dos recursos repetitivos, tendo em vista a ausência de 
localização de patrimônio em nome da executada, inicia-se de forma automática a suspensão por um ano prevista no art. 40 da Lei de 
Execuções Fiscais (6.830/80). 
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal: 7064047-03.2022.8.22.0001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO 
DETRAN/RO
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CARLOS EDUARDO MENDES MOURA
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas processuais inicias e finais e 
honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de 
patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB). 
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80). 
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato. 
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado de 
Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em cinco dias, informar endereço atual/correto em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: EXECUTADO: CARLOS EDUARDO MENDES MOURA, CPF nº 00310293375, TRAVESSA PRIMEIRO DE MAIO 582 
TRIZIDELA - 65607-420 - CAXIAS - MARANHÃO
Valor atualizado da ação: R$R$ 7.750,04.
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: 
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via email (pvh1fiscais@tjro.jus.br), com a menção ao número desta cobrança. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal: 7064327-71.2022.8.22.0001
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas processuais inicias e finais e 
honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de 
patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB). 
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80). 
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato. 
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado de 
Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em cinco dias, informar endereço atual/correto em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: EXECUTADO: LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI, CNPJ nº 06067345000149, RUA PONTO COQUEIRO (JD 
PRIMAVERA) - N:6939 - COMPL:SALA B TRÊS MARIAS, (JD PRIMAVERA) TRÊS MARIAS - 76812-513 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$R$ 2.767.289,50.
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: 
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via email (pvh1fiscais@tjro.jus.br), com a menção ao número desta cobrança. 
Orientações para pagamento: 
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1. Para impressão da guia de pagamento (DARE), acessar o site da SEFIN-RO (link: https://www.sefin.ro.gov.br). Em “Serviços Públicos” 
escolher a opção “Impressão de DARE”. Em seguida, selecionar “Impressão pelo Nº do Complemento” e digitar o número da Certidão de 
Dívida Ativa (CDA). Tratando-se de débito cuja origem é auto de infração, com imposto e multa, serão demonstradas, na tela seguinte, 
as duas guias a recolher. Deve ser escolhida a guia e informada a data para pagamento. Caso a opção seja o parcelamento do débito, 
por meio de acesso à àrea restrita do portal do contribuinte (com senha), deverá ser escolhida a opção “Parcelamento de Dívida Ativa” e 
escolhida a quantidade de parcelas. 
2. O pagamento dos honorários, no percentual de 10%, deve ser feito via depósito na conta do conselho curador dos honorários da 
Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia (CNPJ: 34.482.497/0001-43), Banco do Brasil, Agência n° 3796-6, Conta Bancária n° 33.818-
4.
3. As custas processuais por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas Judiciais”. Na 
página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
custas/custasInicio.jsf). Após a inserção do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “Custa inicial 1%” (cod. 
1001.1), “Custa inicial adiada +1%” (cod. 1001.2) e “Custa final - Satisfação da execução” (cod. 1004.2).
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal: 7026751-15.2020.8.22.0001
EXEQUENTES: ESTADO DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - ADVOGADO DOS EXEQUENTES: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: UNIVERSAL BLUE MADEIRAS EIRELI - EPP - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1. Cite-se a pessoa jurídica no endereço de seu sócio FLAVIO DA SILVA SOUZA CPF 830.692.082-15 para pagar a dívida com os juros 
e encargos (custas processuais e honorários advocatícios) ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de 
medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda Pública para informar endereço atual/correto, em dez dias.
3. Inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar em termos de efetivo prosseguimento 
do feito em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como MANDADO.
Endereço: R MINAS GERAIS,88 CENTRO - CEP: 76810154 - PORTO VELHO - RO 
Valor atualizado da ação: R$ 179.294,41.
Anexos: 
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Orientações para pagamento: 
1. Para impressão da guia de pagamento do débito principal (DARE), acessar o site da SEFIN-RO (link: https://www.sefin.ro.gov.
br). Em “Serviços Públicos” escolher a opção “Impressão de DARE”. Em seguida, selecionar “Impressão pelo Nº do Complemento” e 
digitar o número da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Tratando-se de débito cuja origem é auto de infração, com imposto e multa, serão 
demonstradas, na tela seguinte, as duas guias a recolher. Deve ser escolhida a guia e informada a data para pagamento. Caso a opção 
seja o parcelamento do débito, por meio de acesso à área restrita do portal do contribuinte (com senha), deverá ser escolhida a opção 
“Parcelamento de Dívida Ativa” e escolhida a quantidade de parcelas. 
2. O pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10%, deve ser feito via depósito na conta do conselho curador dos 
honorários da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia (CNPJ: 34.482.497/0001-43), Banco do Brasil, Agência n° 3796-6, Conta 
Bancária n° 33.818-4.
3. As custas processuais devem ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
4. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
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7038187-97.2022.8.22.0001
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
REQUERENTE: FLORENTINO CHAGAS CARVALHO, RUA UNIÃO, - DE 3056/3057 A 3353/3354 SOCIALISTA - 76829-200 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIEGO CESAR MACKERTE, OAB nº RO10056
DESPACHO
Vistos,
Defiro o pedido do MP (ID 81314991).
Ao 1º Cartório de Registros Civis de Pessoas Naturais de Porto Velho/RO, para que envie a esse Juízo cópia da folha do livro do assento 
de nascimento de Florentino Chagas Carvalho, nascido em 27.09.1955, filho de Camila Ortiz de Carvalho e Raimunda Chagas de 
Carvalho (Assento nº 519, folha nº 92, do Livro nº A-2) ou certidão de inexistência.
Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação em cinco dias.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil : 7065499-48.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA DE NAZARE NOBRE DE SOUZA - REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
- SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, 
Ao MP para manifestações em cinco dias. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Procedimento Comum Cível:7065833-82.2022.8.22.0001
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
REU: SILVANA MOTA MEDEIROS
DESPACHO
Vistos,
À CPE: redistribua a uma das Varas Cíveis desta Comarca.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Petição Cível : 7065772-27.2022.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCISCO CLEISSON COSTA MONTEIRO - ADVOGADO DO REQUERENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO MOTOMYA, 
OAB nº RO7872
REQUERIDOS: REIFOR, M S COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
À CPE: redistribua a um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7064357-09.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ODAIR MARTINI
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se EXECUTADO: ODAIR MARTINI, CPF nº 17067979900EXECUTADO: ODAIR MARTINI, CPF nº 17067979900 para pagar a 
dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários advocatícios) ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob 
pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: ODAIR MARTINI, RUA VICENTE RONDON 4794, PQ ALPHAVILLE RIO MADEIRA - 76821-490 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 1.870,55
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 0079683-56.2007.8.22.0001
EXEQUENTE: E. D. R. - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: E. C. T. L. - ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
1. Nos termos do art. 844 do CPC, compete a Exequente para providenciar a averbação da penhora no registro competente, mediante 
apresentação de cópia do auto ou do termo.
2. A Exequente solicitou a avaliação dos imóveis penhorados por termo nos autos (ID 64708878) contudo, têm-se notado a dificuldade 
dos oficiais em localizar o bem somente com a informação contida no registro do imóvel. 
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3. Assim, visando a efetividade da medida constritiva, intime-se a Fazenda para que indique, em dez dias, o endereço correto do bem. 
4. Destaca-se que Fazenda poderá obter a localização precisa junto Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e 
Urbanismo – SEMUR.
5. Após, retorne concluso para providências. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7037093-51.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - DER/RO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: WESLEY TUSTHLER DE SOUZA - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1. Nos termos do art. 844 do CPC, compete a Exequente para providenciar a averbação da penhora no registro competente, mediante 
apresentação de cópia do auto ou do termo.
2. A Exequente solicitou a avaliação dos imóveis penhorados por termo nos autos (ID 64708878) contudo, têm-se notado a dificuldade 
dos oficiais em localizar o bem somente com a informação contida no registro do imóvel. 
3. Assim, visando a efetividade da medida constritiva, intime-se a Fazenda para que indique, em dez dias, o endereço correto do bem. 
4. Destaca-se que Fazenda poderá obter a localização precisa junto Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e 
Urbanismo – SEMUR.
5. Após, retorne concluso para providências. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7064337-18.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: MARGARIDA FARIAS FERNANDESEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se MARGARIDA FARIAS FERNANDES, CPF nº 22196790206no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, 
bem como as custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena 
de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado de 
Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda Pública para informar endereço atual/correto, em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: MARGARIDA FARIAS FERNANDES, RUA GONZAGA JÚNIOR 7574 TANCREDO NEVES - 76829-466 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 1.640,71
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
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1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Procedimento Comum Cível : 7065721-16.2022.8.22.0001
AUTOR: FRANCEISE MOTA DE LIMA - ADVOGADO DO AUTOR: KARLYNETE DE SOUZA ASSIS, OAB nº AC3797
REU: JOSE BELTINO DE QUEIROZ NETO - REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos e etc.,
Trata-se de ação de partilha de bens posterior ao divórcio com pedido de tutela de urgência ajuizado por Franceíse Mota de Lima Queiroz 
em desfavor de José Beltino de Queiroz Neto.
A autora noticiou a distribuição equivocada neste juízo e pediu a desistência da ação (petição ID 81343693).
É o breve relatório. Decido.
Consoante disposição normativa do CPC/2015, o pedido de desistência pode ser formulado até a prolação de Sentença pelo Juízo, 
ocasião em que o feito será extinto sem resolução do mérito após homologação. Confira-se, nesse sentido, o art. 200, parágrafo único 
e 485, VIII e §5º, todos do CPC/2015:
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, 
modificação ou extinção de direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[…];
VIII – homologar a desistência da ação;
§5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do feito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.
Sem custas e honorários.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.
P. R. I. C.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro 
Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
E-mail: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br , www.tjro.jus.br.Execução Fiscal : 7038906-50.2020.8.22.0001
EXEQUENTES: ESTADO DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - ADVOGADO DOS EXEQUENTES: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: BRUNO SANTOS DE SOUZA - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Vistos, etc.,
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de BRUNO SANTOS DE SOUZA, CPF nº 98459511200 para 
cobrança de crédito não-tributário (multa penal) descrito nas CDAs n. 20170200014387, 20200200236754 e 20190200676262.
Intimada para se manifestar quanto à incompetência desse juízo, a Fazenda Pública concordou com a remessa do processo ao juízo 
competente e posterior intimação do Ministério Público do Estado de Rondônia para prosseguir com a cobrança.
É o breve relatório. Decido.
O art. 51 do Código Penal determinava que a multa imputada em sentença penal condenatória transitada em julgado era considerada 
dívida de valor, sendo submetida às mesmas normas da legislação relativa à dívida ativa.
Ocorre que, com o advento da Lei 13.964/2019 (Lei do pacote anticrime), a redação do referido dispositivo legal foi substancialmente 
alterada, sobretudo no tocante ao aspecto da competência para cobrança da multa penal. Observe-se o teor de ambas as redações 
legais:
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Redação anterior à Lei 13.964/2019
Art. 51 – Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da 
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Redação atual (vigência da Lei 13.964/2019)
Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada 
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e 
suspensivas da prescrição. (grifos nossos)
Por sua vez, o art. 20 da Lei 13.964/2019 estabeleceu que suas disposições normativas entraram em vigor 30 dias após a publicação 
oficial.
Tendo em vista que a publicação da lei ocorreu em 24/12/2019, deduz-se que a vigência da mesma ocorreu no dia 23/01/2020.
Em outras palavras, a partir da vigência da Lei 13.964/2019 (23/01/2020), o legislador estabeleceu que a cobrança de multa penal passou 
a ser do juiz da execução penal.
Ocorre que esta demanda fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, já na vigência da Lei 13.964/2019 e da nova redação do art. 51 do Código 
Penal, fato que demonstra a incompetência absoluta deste juízo de execuções fiscais para processar a cobrança do créditos fiscais em 
análise.
Importante enfatizar que a incompetência absoluta pode ser analisada de ofício, ocasião em que o processo deve ser imediatamente 
remetido ao Juízo competente. Nesse sentido, a dicção normativa dos artigos 64, §1º e §3º do CPC:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
§2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.
§3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.
[...]
Sendo assim, o processo deve ser remetido ao juízo competente, qual seja, à Vara de Execução Penal de Porto Velho.
Ante o exposto, com fulcro no art. 51 do Código Penal c/c art. 64, §3º do CPC, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo, na 
forma da fundamentação supra.
À CPE: remeta-se o processo para a Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho.
Registre-se, data vênia, que não sendo acolhida a competência, o juízo declinado deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo, 
conforme disposto no parágrafo único do art. 66 do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro 
Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE); (69) 3309-7054(Gabinete). Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.
tjro.jus.br.Execução Fiscal : 7006365-95.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: TRANSPORTES SANTA TEREZA LTDA - ME - ADVOGADO DO EXECUTADO: DOUGLAS RAFAEL GOETZE, OAB nº 
RS50063
DESPACHO
Vistos,
Defiro o pleito da Exequente.
Para realização de diligências no âmbito administrativo, suspendo o trâmite processual por dois meses.
Decorrido o lapso temporal, intime-se a Fazenda Pública para que se manifeste em termos de efetivo prosseguimento em cinco dias, sob 
pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7043453-07.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: LUCINEIA BATISTA PIRES - ME, LUCINEIA BATISTA PIRES - ADVOGADO DOS EXECUTADOS: ALEXANDRE ELI 
ALVES, OAB nº SP171071
DESPACHO
Vistos, 
Tendo em vista adjudicação dos automóveis pertencentes a devedora junto ao Juizado Especial Cível e Criminal e Porto Ferreira/SP (ID 
76728901), determino a retirada dos gravames inseridos via Renajud (espelho em anexo). 
Intimem-se. 
A cópia servirá como OFÍCIO. 
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Referência: Ofício de 1000377-61.2021.8.26.0472 (ID 76728901).
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7064735-62.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ANISIO FLORES
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se ANISIO FLORES para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários advocatícios) ou indicar bens 
à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, 
SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: ANISIO FLORES, RUA EQUADOR 2399, - DE 2341/2342 AO FIM EMBRATEL - 76820-770 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 2.714,78
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7013106-20.2020.8.22.0001
ESTADO DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - ADVOGADO DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
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Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - ADVOGADO DO EXECUTADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA, OAB nº SP275477
DESPACHO
Vistos,
A consulta ao sistema Sisbajud foi infrutífera.
Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito ou se manifestar em termos de 
efetivo andamento do feito sob pena de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro 
Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Execução Fiscal:7042036-53.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
EXECUTADOS: CONCREX NORTE CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, FRANQUES FERREIRA GOMES
DESPACHO
Vistos,
A penhora foi registrada via Renajud (comprovante em anexo).
Intime-se a Fazenda Pública para requerer o que entender de direito em dez dias.
Silente, retornem conclusos para suspensão.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
7065015-33.2022.8.22.0001
Regularização de Registro Civil
REQUERENTES: DIONES CLAUDINEI CAVALI, JUCILENE CAVALI
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO2213, FRANCISCO RICARDO VIEIRA 
OLIVEIRA, OAB nº RO1959
DESPACHO
Vistos,
1. Com fulcro no art. 321 do CPC, intime-se o REQUERENTES: DIONES CLAUDINEI CAVALI, JUCILENE CAVALI para, no prazo de 
quinze dias, emendar a inicial, providenciando e juntando aos autos:
a) Cópias de outros documentos do autor (certidão de batismo, carteira de vacinação, etc.), bem ainda, cópia dos documentos pessoais 
dos seus genitores e irmãos;
b) Declaração de 2 (duas) testemunhas, com firma reconhecida, que o conheçam há bastante tempo e possam confirmar os fatos 
narrados na inicial, prestando declarações;
c) Certidão de antecedentes de DIONES CLAUDINEI CAVALI, CPF nº 78352738291, JUCILENE CAVALI, CPF nº 51786605287 (cível, 
criminal e da Justiça Federal).
2. Fica o REQUERENTES: DIONES CLAUDINEI CAVALI, CPF nº 78352738291, JUCILENE CAVALI, CPF nº 51786605287 incumbido 
de comparecer perante o IICC (Instituto de Identificação Civil e Criminal), localizado à Rua das flores nº 4384, Bairro Costa e Silva, nesta 
Capital, para coleta de suas impressões digitais e pesquisas onomásticas civil e criminal, bem ainda, ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, 
para realização de “Radiografia Carpal, Panorâmica e Perfil do Crânio”, bem como, ao IML (Instituto Médico Legal) localizado à Rua José 
Adelino da Silva, nº 4411, Bairro Costa e Silva, CEP: 78.930-830 - Porto Velho - RO, para a realização de averiguação de idade óssea do 
mesmo, enviando ao juízo, cópia de toda documentação porventura existente.
3. Intime-se o requerente, por intermédio do advogado constituído informado nos autos, para providenciar as determinações retro citadas.
4. Solicite-se ao IICC-RO, localizado à Rua das flores nº 4384, Bairro Costa e Silva, nesta Capital, a resposta do Ofício n° ___ /22/10ªPJ/
Tudo Aqui, encaminhando a este Juízo cópia do prontuário civil e de toda documentação porventura existente quanto às digitais coletadas.
5. Ao 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PORTO VLEHO/RO, determino que envie a este Juízo a cópia da 
folha do livro ou certidão negativa do assento de nascimento/casamento de REQUERENTES: DIONES CLAUDINEI CAVALI, CPF nº 
78352738291, JUCILENE CAVALI, CPF nº 51786605287.
6. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, em cinco dias (art. 109 da Lei 6.015/73).
Cumpra-se. Serve a cópia como OFÍCIO.
Observações gerais:
I) A parte deverá comparecer ao(s) órgão(s) indicados no item 02 supra, munida do presente despacho.
II) A parte deve comprovar nos autos o seu comparecimento e a realização dos referidos procedimentos, através de seu representante 
legal.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro 
Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 98488-9720 (Central de Atendimento); (69) 3217-1289 (Central de Processamento Eletrônico - CPE); (69) 98412-2489 
(Gabinete). Email: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Execução Fiscal : 0022501-78.2008.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - ADVOGADOS DO EXECUTADO: EDER JOSE GENEROZO MARTINS, 
OAB nº MG132435, CLAUDIMEIRE MENDES DA SILVA MOTA, OAB nº MG110139, FERNANDO NETO BOTELHO, OAB nº MG42181, 
LIVIA MARIA DO AMARAL TELES, OAB nº DF6924, GILBERTO BELAFONTE BARROS, OAB nº MG79396
DESPACHO
Vistos,
Defiro o pleito da Exequente.
Para realização de diligências no âmbito administrativo, suspendo o trâmite processual por um mês.
Decorrido o lapso temporal, intime-se a Fazenda para que se manifeste em termos de efetivo prosseguimento em cinco dias, sob pena 
de aplicação do disposto no art. 40 da LEF.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro 
Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal : 7034596-06.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA 
AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
EXECUTADO: ROSANIA MARIA RODRIGUES - ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta por Departamento Estadual de Trânsito em desfavor de ROSANIA MARIA RODRIGUES, para 
recebimento do crédito descrito na CDA nº 20150205823778.
O Detran/RO noticiou (ID 81119677) o pagamento integral do débito.
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal nos termos do inciso II do art. 924 do CPC. Havendo constrições ou gravames administrativos, 
libere-se. Custas e honorários pagos.
Removo a ordem de inscrição no cadastro do Serasajud (comprovante anexo).
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Execuções Fiscais
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone/Fax: (69) 
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo: 0029891-02.2008.8.22.0001
Exequente: ESTADO DE RONDONIA
Executado: RACHED MOHAMOUD ALI
Advogado: Advogado(s) do reclamado: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR, CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA
Intimação CONTRARRAZÕES 
De ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho da Vara de Execuções Fiscais, fica V. Sa. intimada no prazo de 5 (cinco) 
dias, a fim de tomar conhecimento do recurso interposto, nos autos do processo acima, pela parte contrária e, apresentar, caso queira, 
as contrarrazões.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Roni Lima Lacerda
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7064736-47.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
JOSE BENEDITO DA SILVA
DESPACHO INICIAL
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Vistos,
1. Cite-se JOSE BENEDITO DA SILVA para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários advocatícios) 
ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, 
Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: JOSE BENEDITO DA SILVA, RUA TEREZA AMÉLIA 10354, - DE 9720/9721 AO FIM MARIANA - 76813-542 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 7.899,86
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

2º CARTóRIO DE ExECUçõEs FIsCAIs
 

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061935-61.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
JULIO CESAR REIS - ME, ROSALINO BENTO DE AGUIAR
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se JULIO CESAR REIS - ME, ROSALINO BENTO DE AGUIAR para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais 
e honorários advocatícios) ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca 
de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
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4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o 

PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade”. Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de 
que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é 
proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: JULIO CESAR REIS - ME, RUA; SALGADO FILHO 2285, PORTO VELHO SÃO CRISTOVÃO - 78900-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, ROSALINO BENTO DE AGUIAR, RUA SALGADO FILHO 2285, - DE 2005/2006 A 2304/2305 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-
039 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 3.225,50
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061940-83.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SELMA NOGUEIRA DE LIMA
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se SELMA NOGUEIRA DE LIMA para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários advocatícios) 
ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, 
Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o 

PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade”. Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de 
que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é 
proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, locatário, arrendatário ou similar.



635DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: SELMA NOGUEIRA DE LIMA, AVENIDA CAMPOS SALES 4867, - DE 4727 A 5047 - LADO ÍMPAR CONCEIÇÃO - 76808-
433 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 5.803,62
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061873-21.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: GRACIANO UGOLINIEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se GRACIANO UGOLINI, CPF nº 44038488934no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as 
custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de 
medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado de 
Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda Pública para informar endereço atual/correto, em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: GRACIANO UGOLINI, RUA VALDEMAR ESTRELA 5661, PQ ALPHAVILLE RIO MADEIRA - 76821-346 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 2.610,12
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
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2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061925-17.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SOUZA
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SOUZA para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários 
advocatícios) ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio 
(Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o 

PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade”. Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de 
que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é 
proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SOUZA, RUA STRAUSS 5780, QD. I LT.011, NOVA ESPERANCA NOVA ESPERANÇA - 
76822-198 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 7.388,33
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061945-08.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SHIGEO NAKATANI
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se SHIGEO NAKATANI para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários advocatícios) ou indicar 
bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, 
Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o 

PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade”. Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de 
que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é 
proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: SHIGEO NAKATANI, AVN PREFEITO CHIQUILITO ERSE 4086, APTO 302 BLOCO 03 RIO MADEIRA - 76821-300 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 1.917,21
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil : 7039298-19.2022.8.22.0001
REQUERENTES: ZULEIDYS DE LA CARIDAD MENENDEZ VALERO, YOSVANIS LOPEZ DUTEL, ANTHONY FABIAN MENENDEZ 
LOPEZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDO: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR - REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
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Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Vistos,
1. Intime-se o requerente para apresentar a documentação requerida no ID 80964473, em dez dias.
2. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para apresentar o parecer, em cinco dias (art. 109, Lei 6.015/73).
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7062236-08.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADOS: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS, J. SANTOS & DIAS EVENTOS LTDAEXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se JOSE JOAQUIM DOS SANTOS, J. SANTOS & DIAS EVENTOS LTDAno endereço da inicial para pagar a dívida com os juros 
e encargos, bem como as custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, 
sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO.
Endereço: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS, RUA GUANABARA 1675, - DE 1266 A 1706 - LADO PAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
- 76804-132 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, J. SANTOS & DIAS EVENTOS LTDA, PAULO LEAL 454, - ATÉ 559/560 CENTRO - 76801-
094 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 427.642,19
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 0009111-32.2008.8.22.0101
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: VALERIA CRISTINA GOMES RIBEIROEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se VALERIA CRISTINA GOMES RIBEIROno endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as 
custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de 
medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: VALERIA CRISTINA GOMES RIBEIRO, RUA DO AMANHECER, 40, NÃO INFORMADO ESC. DE POLICIA - 76900-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 461,71
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7062556-58.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: MARINEZ SOARES PIRESEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se MARINEZ SOARES PIRESno endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas processuais 
iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas 
para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
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4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: MARINEZ SOARES PIRES, AVENIDA JOSÉ VIEIRA CAÚLA 3186, BAIRRO TIRADENTES NOVA PORTO VELHO - 76820-
142 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 6.279,62
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061946-90.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: SID ANSELMO TEIXEIRAEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se SID ANSELMO TEIXEIRA no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas processuais 
iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas 
para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
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8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO.
Endereço: SID ANSELMO TEIXEIRA, RUA GLAUBER ROCHA 4605, PQ ALPHAVILLE RIO MADEIRA - 76821-484 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 3.198,08
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7062586-93.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: ALDILENE DOS SANTOSEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se ALDILENE DOS SANTOSno endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas processuais 
iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas 
para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: ALDILENE DOS SANTOS, RUA CLÓVES MACHADO 3301, - ATÉ 3301/3302 JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-450 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 1.639,38
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
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Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). Email: 
pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil : 7040902-15.2022.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA - REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
- SEM ADVOGADO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA, CPF nº 11559268204 ajuizou pedido de restauração de seu assento de nascimento, alegando que 
foi lavrado no extinto Cartório de Registro Civil do Distrito de Assunção Porto Velho/RO.
Requer a autora, com base na Lei nº 6.015/73, a determinação ao oficial do registro civil competente para proceder a restauração do 
assento de nascimento e junto ao pedido, apresentou as informações e documentos pertinentes.
Posteriormente, no decorrer da instrução processual, foram juntados outros documentos.
O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido (ID 81089143).
É o breve relatório. Decido.
Observado o princípio da jurisdição voluntária (artigo 720 CPC/2015), cabe ao magistrado apenas aferir acerca das formalidades legais, 
não havendo, portanto, necessidade de designação de audiência instrutória, já que as provas constantes do processo são suficientes 
para o exame do mérito.
O pedido encontra amparo no art. 109 da Lei de Registros Públicos n. 6.015/73, in verbis:
“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 
no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório.”
Verifica-se que as provas colhidas em juízo são uníssonas e conduzem ao acolhimento da pretensão da requerente.
Nota-se que a autora apresentou farta documentação que comprova os fatos narrados, tais como: primeira via da certidão de nascimento 
e certidão negativa do registro em cartório; certidão de óbito da genitora; certidões de nascimento e casamento dos irmãos; documentos 
pessoais da autora; declarações de testemunhas; certidões de antecedentes; prontuário civil.
Registre-se, ainda, que não se vislumbra indícios de fraude ou falsidade das afirmações indicadas no caderno processual.
Ante o exposto, fiel às razões aduzidas e ao conjunto probatório acostado aos autos, em harmonia com o parecer do Ministério Público, 
com fulcro nos artigos 29, inciso I c/c art. 109, ambos da Lei nº 6.015/73 e inciso I, do artigo 487 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 
pedido formulado na exordial e, em consequência, DETERMINO ao Senhor Oficial do 1º Ofício de Notas e Registro Civil de Porto Velho/
RO que PROCEDA a RESTAURAÇÃO do assento de nascimento da requerente, nos termos da primeira via do registro de nascimento 
de (ID 78117300 – pág.22) e do prontuário civil.
Com a restauração, encaminhe-se a este Juízo a certidão com o devido cumprimento.
Defiro a gratuidade de justiça, aplicando-se o contido no artigo 98, §1º, inciso IX, do CPC.
A parte interessada poderá, caso queira, procurar o 1º Ofício de Notas e Registro Civil de Porto Velho/RO para retirar a certidão restaurada.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa de estilo.
Publique. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO/AVERBAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7062111-40.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
WENCESLAU RUIZ LINHARES NETO
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se WENCESLAU RUIZ LINHARES NETO para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários 
advocatícios) ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio 
(Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: WENCESLAU RUIZ LINHARES NETO, AVN PREFEITO CHIQUILITO ERSE 4086, APTO 602 BLOCO 05 RIO MADEIRA - 
76821-300 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 4.091,18
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Execução Fiscal : 0084676-36.2007.8.22.0101
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
EXECUTADO: RAIMUNDO FIGUEIREDO CAVALCANTE - EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Vistos, etc.,
Chamo o processo à ordem.
Não há citação válida nos autos.
Consta na certidão do Oficial Justiça (ID 25889006) que o executado é falecido.
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Cancelo à ordem de inscrição do nome do devedor no cadastro do Serasajud (ID 63235281).
Intime-se a Exequente para se manifestar quanto a extinção da execução fiscal ante a impossibilidade de redirecionamento da demanda, 
no prazo de dez dias.
Após, retorne concluso.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061923-47.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
MARIA ALBANY DA SILVA CARVALHO
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se MARIA ALBANY DA SILVA CARVALHO para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários 
advocatícios) ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio 
(Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: MARIA ALBANY DA SILVA CARVALHO, RUA GLAUBER ROCHA 4557, PQ ALPHAVILLE RIO MADEIRA - 76821-484 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 4.569,18
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7062196-26.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADOS: SIDNEI DA PENHA DIAS, MARANHAO COMERCIO EIRELI - EPPEXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se MARANHAO COMERCIO EIRELI - EPP , CNPJ 26062617000125 e SIDNEI DA PENHA DIAS, CPF 91257298291, no endereço 
da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou 
indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, 
Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: SIDNEI DA PENHA DIAS, RUA EMÍDIO ALVES FEITOSA 1817, - DE 1462/1463 A 2112/2113 AGENOR DE CARVALHO 
- 76820-376 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARANHAO COMERCIO EIRELI - EPP, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4144, - DE 
3932/3933 A 4239/4240 AGENOR DE CARVALHO - 76820-378 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 3.882,92
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061891-42.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: JEANNIE KARLEY OLIVEIRA CAVALCANTE MURICYEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se JEANNIE KARLEY OLIVEIRA CAVALCANTE MURICYno endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, 
bem como as custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena 
de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
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2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: JEANNIE KARLEY OLIVEIRA CAVALCANTE MURICY, AVN PREFEITO CHIQUILITO ERSE 4086, APTO 701 BLOCO 04 RIO 
MADEIRA - 76821-300 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 4.090,69
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061931-24.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADOS: SORAYA DE MATOS PEREIRA BARBOSA, PREMOM CONSTRUTORA LTDA - MEEXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se SORAYA DE MATOS PEREIRA BARBOSA, PREMOM CONSTRUTORA LTDA - MEno endereço da inicial para pagar a dívida 
com os juros e encargos, bem como as custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo 
de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
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7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: SORAYA DE MATOS PEREIRA BARBOSA, RUA CORONEL OTÁVIO REIS 4641, RES.TUCUMA C.4 RIO MADEIRA - 76821-
486 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, PREMOM CONSTRUTORA LTDA - ME, RUA CORONEL OTÁVIO REIS 4641, RES.TUCUMA C.4 
RIO MADEIRA - 76821-486 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 4.767,12
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil : 7058087-66.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA - REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
- SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
Intime-se o Ministério Público para apresentar o parecer, em cinco dias (art. 109, Lei 6.015/73).
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). Email: 
pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil : 7058359-60.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO - REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
- SEM ADVOGADO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO, CPF nº 16194950234ajuizou pedido de restauração de seu assento de nascimento, alegando 
que foi lavrado no extinto Cartório de Registro Civil do Distrito de Assunção.
Requer a autora, com base na Lei nº 6.015/73, a determinação ao oficial do registro civil competente para proceder a restauração do seu 
registro de nascimento e junto ao pedido, apresentou as informações e documentos pertinentes.
Posteriormente, no decorrer da instrução processual, foram juntados outros documentos.
O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido (ID 81089141).
É o breve relatório. Decido.
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Observado o princípio da jurisdição voluntária (artigo 720 CPC/2015), cabe ao magistrado apenas aferir acerca das formalidades legais, 
não havendo, portanto, necessidade de designação de audiência instrutória, já que as provas constantes do processo são suficientes 
para o exame do mérito.
O pedido encontra amparo no art. 109 da Lei de Registros Públicos n. 6.015/73, in verbis:
“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 
no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório.”
Verifica-se que as provas colhidas em juízo são uníssonas e conduzem ao acolhimento da pretensão da requerente.
Nota-se que a autora apresentou farta documentação que comprova os fatos narrados, tais como: primeira via da certidão de nascimento e 
certidão negativa do registro em cartório; certidão de nascimento e de casamento das irmãs; documentos pessoais da autora; documentos 
pessoais do genitor; declarações de testemunhas; certidões de antecedentes; prontuário civil.
Registre-se, ainda, que não se vislumbra indícios de fraude ou falsidade das afirmações indicadas no caderno processual.
Ante o exposto, fiel às razões aduzidas e ao conjunto probatório acostado aos autos, em harmonia com o parecer do Ministério Público, 
com fulcro nos artigos 29, inciso I c/c art. 109, ambos da Lei nº 6.015/73 e inciso I, do artigo 487 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 
pedido formulado na exordial e, em consequência, DETERMINO ao Senhor Oficial do 1º Ofício de Notas de Registro Civil de Porto Velho/
RO que PROCEDA a RESTAURAÇÃO do assento de nascimento da requerente, nos termos da primeira via do registro de nascimento 
de ID 80165503 – fl.22 e do prontuário civil.
Com a restauração, encaminhe-se a este Juízo a certidão com o devido cumprimento.
Defiro a gratuidade de justiça, aplicando-se o contido no artigo 98, §1º, inciso IX, do CPC.
A parte interessada poderá, caso queira, procurar o 1º Ofício de Notas de Registro Civil de Porto Velho/RO, para retirar a certidão.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa de estilo.
Publique. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO/AVERBAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
E-mail: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br , www.tjro.jus.br.Execução Fiscal : 0044736-98.2006.8.22.0101
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
EXECUTADOS: JULIANA ANDRADE GUIMRAES, JULIANA ANDRADE GUIMARAES - ME - EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de Porto Velho em desfavor de JULIANA ANDRADE GUIMRAES, 
JULIANA ANDRADE GUIMARAES - ME para cobrança do crédito tributário descrito na CDA 100093/99 (fls. 04).
A executada, via Defensoria Pública, pugna pela ocorrência de prescrição intercorrente.
Intimada para se manifestar, a Exequente defende a validade da cobrança e pede o afastamento das teses defensivas arguidas pela 
devedora.
Diz que não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, uma vez que não restou configurada sua inércia nos 
autos.
Aduz, ainda, que a demora na concretização da citação da parte deve ser imputada em razão da morosidade judiciária, atraindo a súmula 
106 do STJ.
É o breve relatório. Decido.
Em execução fiscal, a prescrição intercorrente está preconizada no art. 40 da Lei 6.830/80, nos seguintes termos:
Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair 
a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 
arquivamento dos autos.
§3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º – Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 
de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004).
Há, nitidamente, duas hipóteses distintas e autônomas, que permitem o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da demanda 
fiscal. São elas: I) o decurso de lapso temporal superior a 5 anos sem que seja encontrada a parte executada; ou II) o decurso de lapso 
temporal superior a 5 anos sem que sejam encontrados bens penhoráveis do devedor.
A distinção ganha contornos relevantes no deslinde processual, porquanto o lapso temporal durante o qual a credora pública visa localizar 
o devedor não se confunde com o lapso temporal dentro do qual a mesma realiza a busca de seus bens penhoráveis.
Por certo, o regramento processual traz uma ferramenta à disposição da parte autora que lhe permite citar a parte contrária na modalidade 
editalícia, caso esta última esteja em local incerto e não sabido. Trata-se de regra que acaba tornando inócua e de rara aplicabilidade a 
hipótese de prescrição intercorrente decorrente da não localização do devedor em lapso temporal superior a 5 anos.
De todo modo, a situação dos autos revela que a credora não se manteve inerte nos autos. Ao contrário, diligenciou diversas vezes na 
tentativa de concretizar a citação da parte devedora.



649DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

É certo que houve demora na citação da executada, todavia esse período não pode ser imputado em desfavor da credora, notadamente 
porque esta não pode ser penalizada se a demora da citação decorreu dos mecanismos da justiça. Nesse sentido, veja-se a Súmula 106 
do STJ:
Súmula 106 – STJ
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica 
o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Assim, não ocorreu a prescrição intercorrente referente à demora na citação da parte, consoante fundamentação supra.
Tampouco decorreu 5 anos sem que a credora localizasse bens penhoráveis da executada, o que se revela patente, visto que sequer 
teve início a busca de bens penhoráveis.
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da demanda fiscal.
Intime-se a Exequente para requerer o que entender de direito no prazo de dez dias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Regularização de Registro Civil : 7070507-40.2021.8.22.0001
REQUERENTE: GINOLANDE PEREIRA DOS SANTOS - ADVOGADOS DO REQUERENTE: JESSE NOGUEIRA GOMES, OAB nº 
RO10323, SILVIO MACHADO, OAB nº RO3355
REU: NÃO HÁ POLO PASSIVO - REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
Acolho o requerido no ID 80910308.
Intime-se a requerente para esclarecer o local exato e/ou próximo do óbito (Município/distrito/comunidade), no prazo de dez dias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
E-mail: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br , www.tjro.jus.br.Execução Fiscal : 7061015-24.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO
EXECUTADOS: SANIA WIGNA GOMES FERREIRA, HENNERICH & FERREIRA LTDA - ME - ADVOGADO DOS EXECUTADOS: 
MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB nº RO8492
DESPACHO
Vistos,
Considerando a noticia de depósito integral do débito (ID 80705997), cancelo a ordem de inscrição do nome do devedor junto ao cadastro 
do Serasajud (comprovante anexo).
Retorne-se os autos à suspensão até o julgamento dos Embargos à Execução Fiscal n. 7009709-79.2022.822.0001.
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061867-14.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMARGO PIRESEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se FLAVIO DE OLIVEIRA CAMARGO PIRES no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as 
custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de 
medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
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4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMARGO PIRES, RUA PARTICULAR 4649, PQ ALPHAVILLE RIO MADEIRA - 76821-494 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 3.909,46
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Regularização de Registro Civil : 7070507-40.2021.8.22.0001
REQUERENTE: GINOLANDE PEREIRA DOS SANTOS - ADVOGADOS DO REQUERENTE: JESSE NOGUEIRA GOMES, OAB nº 
RO10323, SILVIO MACHADO, OAB nº RO3355
REU: NÃO HÁ POLO PASSIVO - REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
Acolho o requerido no ID 80910308.
Intime-se a requerente para esclarecer o local exato e/ou próximo do óbito (Município/distrito/comunidade), no prazo de dez dias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). Email: 
pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil : 7014400-10.2020.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA OLIVEIRA PENA - ADVOGADO DO REQUERENTE: SORAIA SILVA DE SOUSA, OAB nº RO5169
- REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
MARIA OLIVEIRA PENA, CPF nº 27728358200 ajuizou pedido de retificação de seu assento de casamento, alegando que foi grafado 
erroneamente como sendo “Maria Oliveira Sousa”, sendo o certo “Maria de Oliveira Sousa”, assim como a data da celebração 22/10/1979, 
sendo a data correta 15/10/1979, registro constante da folha nº 208, do livro nº B-02, sob o nº 426 de ordem, do Registro Civil das Pessoas 
Naturais da Comarca de Horizonte/CE.
Requer a autora, com base na Lei nº 6.015/73, a determinação ao oficial do registro civil competente para proceder a retificação do seu 
registro de casamento e junto ao pedido, apresentou as informações e documentos pertinentes.
Posteriormente, no decorrer da instrução processual, foram juntados outros documentos.
O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido (ID 79642972).
É o breve relatório. Decido.
Observado o princípio da jurisdição voluntária (artigo 720 CPC/2015), cabe ao magistrado apenas aferir acerca das formalidades legais, 
não havendo, portanto, necessidade de designação de audiência instrutória, já que as provas constantes do processo são suficientes 
para o exame do mérito.
O pedido encontra amparo no art. 109 da Lei de Registros Públicos n. 6.015/73, in verbis:
“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 
no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório.”
Verifica-se que as provas colhidas em juízo são uníssonas e conduzem ao acolhimento da pretensão da requerente.
Nota-se que a certidão de inteiro teor do assento de nascimento da autora e na folha do livro seu nome de solteira como sendo Maria de 
Oliveira Sousa.
Além disso, depreende-se da 1ª via da certidão de casamento da requerente e das declarações das testemunhas que a data da celebração 
como sendo 15/10/1979.
Registre-se, ainda, que não se vislumbra indícios de fraude ou falsidade das afirmações indicadas no caderno processual.
Ante o exposto, fiel às razões aduzidas e ao conjunto probatório acostado aos autos, em harmonia com o parecer do Ministério Público, 
com fulcro nos artigos 29, inciso I c/c art. 109, ambos da Lei nº 6.015/73 e inciso I, do artigo 487 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE 
o pedido formulado na exordial e, em consequência, DETERMINO o(a) Senhor(a) Oficial(a) do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais da Comarca de Horizonte/CE que PROCEDA a RETIFICAÇÃO do assento de casamento da requerente, a saber Maria de 
Oliveira Sousa e a data de seu casamento para 15/10/1979, mantendo-se inalterados os demais dados.
Com a retificação, encaminhe-se a este Juízo a certidão com o devido cumprimento.
A parte interessada poderá, caso queira, procurar o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Horizonte/CE para 
retirar a certidão retificada.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa de estilo.
Publique. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO/AVERBAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil: 7033437-52.2022.8.22.0001
MANOEL MOTA DE ARAUJO - REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Despacho INICIAL
Vistos,
Defiro o pedido do MP (ID 79548453).
Intime-se o autor para que forneça a certidão de nascimento/casamento dos genitores e irmãos ou informe caso haja impossibilidade de 
fazê-lo, no prazo de dez dias.
A parte deverá comparecer na central de atendimento deste Tribunal e prestar as informações acima.
Com a resposta, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para ciência e manifestação em dez dias.
Após, retorne concluso para nova deliberação.
Cumpra-se. A cópia serve de CARTA.
Endereço: Rua Samuel Freitas, n.4630, Bairro Cidade do Lobo, Porto Velho/RO.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
7055582-05.2022.8.22.0001
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
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REQUERENTE: DESINHO ALVES DE CARVALHO, RUA PIRARA 398, . LAGOA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
Defiro o pedido do MP (ID 79897826).
1. Determino que os Cartórios de Registro Civil de Porto Velho/RO, envie a esse Juízo de certidão e/ou cópia da folha do livro do 
assento de nascimento de Desinho Alves de Carvalho, nascido em 14.06.1960, em Imperatriz/MA, filho de Teodoro Pereira de Carvalho 
e Francisca Alves de Carvalho, ou Certidão de Inexistência de Registro.
2. Ao Instituto de Identificação Civil e Criminal do Estado de Rondônia – IICC/RO, para que envie a esse Juízo cópia do Prontuário Civil 
e de toda documentação existente em nome de Desinho Alves de Carvalho, nascido em 14.06.1960, em Imperatriz/MA, filho de Teodoro 
Pereira de Carvalho e Francisca Alves de Carvalho (RG nº 220.095 SSP/RO – informação constante no ID 79730310 – fl.5).
3. Encaminhe-se cópia da planilha datiloscópica de Desinho Alves de Carvalho para o Instituto de Identificação Civil e Criminal do 
Estado do Maranhão – IICC/MA e, solicite-se pesquisas onomásticas civil e criminal, que deverá ser enviada a esse Juízo cópia de toda 
documentação porventura existente (RG nº 220.095 SSP/RO – informação constante no ID 79730310 – fl. 5).
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061938-16.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: SAMUEL L. DE ARAUJOEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se SAMUEL L. DE ARAUJOno endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas processuais 
iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas 
para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: SAMUEL L. DE ARAUJO, AVENIDA JATUARANA 3898, - ATÉ 4160 - LADO PAR CONCEIÇÃO - 76808-426 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 3.932,01
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
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3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil : 7058486-95.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MAGNA MARTINHA DA SILVA FERREIRA
Despacho
Vistos, 
Vistas ao MP para manifestações em dez dias. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
7074155-28.2021.8.22.0001
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
REQUERENTE: MICHEL YONA GUIMARAES, RUA SANTA INES 1501 SÃO LUIS - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WILSON GUILHERME DIAS PEREIRA, OAB nº RO11537
DESPACHO
Vistos,
Defiro o pedido do MP (ID 79668592).
Encaminhe-se cópia da planilha datiloscópica do autor Michel Yona Guimarães (ID 74612203 – fls. 6/7), ao Instituto de Identificação Civil 
e Criminal do Estado do Acre – IICC/AC e, solicite-se pesquisas onomásticas civil e criminal, que deverá ser enviada a esse Juízo cópia 
de toda documentação porventura existente (RG. nº 1194304-1 SSP/AC – ID 66106653), no prazo de dez dias.
Com a resposta, dê-se vista dos autos ao MP.
Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061860-22.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FABIO DA COSTA GIESTAS
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se FABIO DA COSTA GIESTAS para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários advocatícios) 
ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, 
Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
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6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: FABIO DA COSTA GIESTAS, AVENIDA GUAPORÉ 5994, APTO 103 TORRE BARCELONA RIO MADEIRA - 76821-430 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 3.730,40
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.Execução Fiscal: 0083211-89.2007.8.22.0101
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: ELIONAI JOHNSON
DECISÃO
Vistos,
Com fulcro no art. 40 da LEF suspendo a tramitação do feito por um ano.
Decorrido o lapso temporal, certifique e, em não havendo manifestação do Exequente (§3º do artigo 40 da LEF), encaminhe ao arquivo 
provisório, independentemente de nova intimação. 
Superado o quinquênio, o que também deverá ser certificado, dê-se vista para manifestação sobre prescrição intercorrente. 
O credor poderá pleitear o retorno do trâmite dos autos, a qualquer tempo, desde que indicado o endereço atual da devedora.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7062107-03.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: TELMA MARIA FERREIRA JACOBEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se TELMA MARIA FERREIRA JACOB no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas 
processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de 
medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
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3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: TELMA MARIA FERREIRA JACOB, AVENIDA JATUARANA 3644, - ATÉ 4160 - LADO PAR CONCEIÇÃO - 76808-426 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 5.912,90
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Porto Velho/RO - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º 
andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO. 
Fones: (69) 3309-7054 (Geral); (69) 3309-7053 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). Email: 
pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil : 7056242-96.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MANOEL CUSTODIO FERREIRA - REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
- SEM ADVOGADO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
MANOEL CUSTODIO FERREIRA, CPF nº 02646048220ajuizou pedido de restauração de seu assento de nascimento, sob o argumento 
de que foi lavrado no extinto Cartório de Registro Civil do Distrito de Santa Catarina, nesta Comarca, e, quando solicitada a segunda via 
da certidão, foi informado da inexistência do registro. 
Requer o autor, com base na Lei nº 6.015/73, a determinação ao oficial do registro civil competente para proceder a restauração do seu 
registro de nascimento e junto ao pedido, apresentou as informações e documentos pertinentes.
Posteriormente, no decorrer da instrução processual, foram juntados outros documentos.
O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido (ID 81249640).
É o breve relatório. Decido.
Observado o princípio da jurisdição voluntária (artigo 720 CPC/2015), cabe ao magistrado apenas aferir acerca das formalidades legais, 
não havendo, portanto, necessidade de designação de audiência instrutória, já que as provas constantes do processo são suficientes 
para o exame do mérito.
O pedido encontra amparo no art. 109 da Lei de Registros Públicos n. 6.015/73, in verbis:
“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 
no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório.”
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Verifica-se que as provas colhidas em juízo são uníssonas e conduzem ao acolhimento da pretensão do autor.
Nota-se que o Requerente é a pessoa constante nos documentos apresentados nos autos. Além disso, o RG e a primeira via da certidão 
de nascimento do autor, bem assim as declarações das testemunhas acostadas aos autos, confirmam a grafia do nome do seu genitor, 
qual seja João Custódio Ferreira Filho.
Nesse sentido, o autor comprovou que detinha certidão de nascimento e, de posse desta, retirou todos os seus documentos de identificação 
pessoal.
Registre-se, ainda, que não se vislumbra indícios de fraude ou falsidade das afirmações indicadas no caderno processual.
Ante o exposto, fiel às razões aduzidas e ao conjunto probatório acostado aos autos, em harmonia com o parecer do Ministério Público, 
com fulcro nos artigos 29, inciso I c/c art. 109, ambos da Lei nº 6.015/73 e inciso I, do artigo 487 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE 
o pedido formulado na exordial e, em consequência, DETERMINO ao Senhor(a) Oficial(a) do 1º Ofício de Registro Civil e Notas de 
Porto Velho/RO que PROCEDA a RETIFICAÇÃO do assento de nascimento da requerente, nos termos da primeira via do registro de 
nascimento de (ID 79827523 – fl. 17/18).
Com a restauração, encaminhe-se a este Juízo a certidão com o devido cumprimento.
Defiro a gratuidade de justiça, aplicando-se o contido no artigo 98, §1º, inciso IX, do CPC.
A parte interessada poderá, caso queira, procurar o 1º Ofício de Registro Civil e Notas de Porto Velho/RO para retirar a certidão restaurada.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa de estilo.
Publique. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. A cópia serve de OFÍCIO/AVERBAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061570-07.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADOS: ALESSANDRO FRANCISCO CESAR OREJANA, METALURGICA AMAZONIA COMERCIO DE ESQUADRIAS 
LOCACAO E SERVICOS LTDA - MEEXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se ALESSANDRO FRANCISCO CESAR OREJANA, CPF nº 93713533253, METALURGICA AMAZONIA COMERCIO DE 
ESQUADRIAS LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ nº 10752375000161no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros 
e encargos, bem como as custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, 
sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado de 
Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda Pública para informar endereço atual/correto, em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: ALESSANDRO FRANCISCO CESAR OREJANA, RUA DA GAITA 1643, CIDADE DOS FUNCIONARIOS COHAB - 76807-
778 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, METALURGICA AMAZONIA COMERCIO DE ESQUADRIAS LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, 
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2853, - DE 2777 A 3367 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76803-859 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 1.913,76
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
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3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061899-19.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
MANOEL DE JESUS PRIVADO
DESPACHO INICIAL
Vistos,
1. Cite-se MANOEL DE JESUS PRIVADO para pagar a dívida com os juros e encargos (custas processuais e honorários advocatícios) 
ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, 
Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor / morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o despacho como CARTA/MANDADO.
Endereço: MANOEL DE JESUS PRIVADO, AVN PREFEITO CHIQUILITO ERSE 4086, BLOCO 06 APTO 503 RIO MADEIRA - 76821-
300 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da ação, sobre o qual incidem atualização, custas processuais e honorários advocatícios: R$ 3.920,17
Anexos: Petição inicial e CDAs.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sitio eletrônico 
do TJRO.
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas 
Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: ). Após a inserção do 
número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061854-15.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: ELVANEY JOSE CRUZEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se ELVANEY JOSE CRUZ, CPF nº 19202660204no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como 
as custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização 
de medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado de 
Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda Pública para informar endereço atual/correto, em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: ELVANEY JOSE CRUZ, RUA JACY PARANÁ 3519, - DE 3366/3367 A 3965/3966 NOVA PORTO VELHO - 76820-170 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 3.871,38
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061947-75.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: TELMA DE FATIMA RIBEIROEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se TELMA DE FATIMA RIBEIROno endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas 
processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de 
medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
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6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: TELMA DE FATIMA RIBEIRO, AVENIDA JATUARANA 4579, - DE 4297 A 4787 - LADO ÍMPAR NOVA FLORESTA - 76807-
313 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 2.992,44
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7061592-65.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: ANTONIO DEOGENES SALDANHAEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as custas processuais iniciais, finais e honorários 
advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para busca de patrimônio 
(Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado de 
Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda Pública para informar endereço atual/correto, em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: ANTONIO DEOGENES SALDANHA, RUA SEVERINO OZIAS 5361, (CALAMA) FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-562 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 2.451,47
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
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1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos - Fórum Geral Desembargador César Montenegro, 3º andar, Avenida Pinheiro Machado, 
nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho-RO.
Fones: (69) 3309-7054 (Gabinete); (69) 3309-7056 (Sala de Audiências); (69) 3309-7000 (Central de Processamento Eletrônico - CPE). 
Email: pvhfiscaisgab@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br. Execução Fiscal: 7062214-47.2022.8.22.0001
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: INACIO TALISSON ANDRADE BEZERRAEXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se INACIO TALISSON ANDRADE BEZERRA no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros e encargos, bem como as 
custas processuais iniciais, finais e honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de utilização de 
medidas coercitivas para busca de patrimônio (Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI e CNIB).
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80).
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato.
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, retornar com a informação 
de endereço não procurado ou retornar com assinatura de terceiros, a citação será feita por mandado ou carta precatória, em caso de 
endereço fora do Estado de Rondônia.
5. Ao oficial de justiça: não localizado o devedor, diligencie na obtenção dos dados do possuidor/morador do imóvel (nome / CPF / 
endereço). 
6. Consoante art. 378 do CPC, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. 
Ademais, incumbe ao terceiro “informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento” (art. 380, I do CPC). Portanto, 
no caso do item 5 supra, deve o possuidor / morador do imóvel esclarecer se é proprietário, adquirente, titular do domínio útil, possuidor, 
locatário, arrendatário ou similar.
7. Não localizado o sujeito passivo descrito na CDA, encaminhem-se à Fazenda Pública municipal para informar o endereço atual/correto, 
em dez dias. Na ocasião, deverá a credora pública diligenciar nos sistemas que tiver acesso para viabilizar a localização do devedor 
principal.
8. Em caso de citação e inexistindo pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora, intime-se a Exequente para manifestar-se em 
termos de efetivo prosseguimento do feito, em dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Endereço: INACIO TALISSON ANDRADE BEZERRA, RUA ARUBA 7868, - DE 7868/7869 A 8232/8233 TANCREDO NEVES - 76829-
512 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$ 1.638,66
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: petição inicial e CDA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger nome, 
CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, a Credora deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento da 
citação ou via e-mail (pvhfiscaisgab@tjro.jus.br), com menção do número desta cobrança.
Orientações para pagamento:
1. O pagamento do débito principal e honorários advocatícios (10%), deve ser feito via depósito judicial por guia emitida no sítio eletrônico 
www.tjro.jus.br (link: boleto bancário - depósitos judiciais).
2. As custas processuais deverão ser pagas por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção 
“Custas Judiciais”. Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO”. Após a inserção 
do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “1001.3 - Custa inicial (2%) - Distribuição de ação em que não haja 
possibilidade ou interesse na conciliação”, “1004.4 - Custa final de Execução Fiscal (Processos distribuídos a partir de 01/01/2017)”.
3. Caso prefira, a parte também poderá efetuar o depósito judicial do valor cobrado, desde que devidamente atualizado, mediante guia 
emitida no sítio do TJRO, aba “Boletos Judiciais”. Inclusive, há possibilidade de pagamento da guia por cartões de crédito das bandeiras 
Visa, Mastercard e Elo, utilizando-se a Plataforma UniversalPay, com opções de pagamentos à vista ou parcelado. No momento, o 
pagamento com cartão de crédito está disponível apenas para boletos individuais, isto é, não atende pagamento de boleto proveniente 
de parcela/continuação.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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1º JUIZADO EsPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7031107-53.2020.8.22.0001
AUTOR: LUCICLEIA BRASIL DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JEANNIE KARLEY OLIVEIRA CAVALCANTE MURICY - RO5926
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7014406-51.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: SIMONE DO AMARAL THEMOTEO
EXECUTADO: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO CHALFIN - RO0007520A
Intimação À PARTE REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7035987-54.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JONATAN EMANOEL BARROS PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT21129/O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7016786-86.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: MARCIA CRISTINA QUEIROZ DE PINHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: SERGIO HOLANDA DA COSTA MORAIS - RO5966, ANA PAULA PINTO DA SILVA - RO5875
EXECUTADO: EDERSON FEITOSA PEREIRA
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7020906-65.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO, BEATRIZ BASILIO MENDES
Advogado do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
Advogado do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REU: OI S.A
Advogados do(a) REU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, ROCHILMER MELLO DA 
ROCHA FILHO - RO635
OI S.A
, - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76801-006
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7020906-65.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO, BEATRIZ BASILIO MENDES
Advogado do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
Advogado do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REU: OI S.A
Advogados do(a) REU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, ROCHILMER MELLO DA 
ROCHA FILHO - RO635
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7036118-29.2021.8.22.0001
REQUERENTE: CAMILA KUCHARSKI FRARI
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA - RO9287, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO - RO9230, 
VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA - RO9233
REQUERIDO: LAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, LUCIANA DE SOUZA MEDEIROS
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Procedimento do Juizado Especial Cível
7062850-13.2022.8.22.0001
REQUERENTE: DEUSIMAR RODRIGUES DA SILVA, CPF nº 02890710203, ESTRADA DA PENAL 2210, - DE 6020 A 6172 - LADO PAR 
APONIÃ - 76802-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO SILVA CUNHA, OAB nº RO10849
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REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC CENTRAL DE 
PORTO VELHO 4137, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 CENTRO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos e etc...,
I – Recebo a emenda e documentos ofertados e passo a decidir a questão da tutela antecipada;
II – E, neste ponto, tratando-se de impugnação de procedimento administrativo e de inexigibilidade dos débitos cobrados e relativos à 
recuperação de consumo, faz-se necessário e até mesmo aconselhável que se suspenda referida cobrança, posto que prejuízo algum 
advirá à empresa concessionária, uma vez que se trata de valores decorrentes de diferença de faturamento e de consumo antigo, 
podendo o serviço continuar a ser mensurado e cobrado mensalmente, com eventual possibilidade de “corte” e anotações restritivas 
em caso de inadimplência de outros débitos, desde que promovidas as devidas notificações prévias. Tratando-se de serviço e produto 
essencial na vida moderna – energia elétrica – há que se resguardar o consumidor até final solução da demanda. Sendo assim, deve 
a tutela ser deferida parcialmente, apenas no que concerne ao restabelecimento dos serviços, já que a unidade consumidora está em 
dias com os pagamentos mensais. Isto porque o nome da autora já possui outra restrição creditícia comandada por outros débitos e por 
empresa diversa (Banco do Brasil), o que torna a medida inócua, uma vez que as outras anotações já estão a prejudicar a honorabilidade 
comercial do(a) demandante, não havendo nos autos notícia de impugnação dos referidos débitos, judicialmente ou extrajudicialmente. 
POSTO ISSO, e em atenção à vulnerabilidade da consumidora e à ausência de perigo de irreversibilidade da providência reclamada, 
sendo inegável a presunção de maiores danos à pessoa física se mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica, CONCEDO, 
PARCIALMENTE, A TUTELA ANTECIPADA, com fulcro nos art. 83 e 84, do CDC (LF 8.078/90), para o FIM DE DETERMINAR QUE A 
EMPRESA RÉ PROMOVA O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 
RESIDÊNCIA E UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA (CÓDIGO ÚNICO – 20/1971985-5), DENTRO DO PRAZO IMPRORROGÁVEL 
DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE 
INDENIZATÓRIO DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), FICANDO TERMINANTEMENTE PROIBIDA DE EFETIVAR NOVO 
“CORTE” EM RAZÃO DO DÉBITO IMPUGNADO (processo administrativo nº 2018/50789 - recuperação de consumo – R$ 405,62 – 
vencimento em 09/08/2019), SOB PENA DE PAGAMENTO DAS MESMAS ASTREINTES DIÁRIAS POR CADA DIA DE SUSPENSÃO 
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ACIMA IDENTIFICADO.
III – Expeça-se mandado de concessão de tutela antecipada, concentrado com a citação da empresa requerida para que cumpra a 
decisão e fique ciente dos termos do processo, bem como para que compareça à audiência de conciliação já agendada automaticamente 
pelo sistema (videoconferência - a ser acionada pelos conciliadores judiciais - ou ato presencial, dependendo da perduração, ou não, do 
estado de calamidade pública - pandemia COVID-19 - dia 01/12/2022, às 08h – FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO - AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO, ENTRE RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA E SELVA - 17º BIS 
- BAIRRO OLARIA, PORTO VELHO/RO – SALAS DE AUDIÊNCIA - CEJUSC JUIZADOS ESPECIAIS). Consigne-se as recomendações 
e advertências de praxe, bem como anote-se no ato citatório a possibilidade/necessidade expressa de inversão do ônus da prova (art. 
6º, CDC);
IV – Sirva-se a presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006) e/ou via diligência de 
Oficial de Justiça; e
V - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
________
A D V E R T Ê N C I A S PARA O REQUERENTE E REQUERIDO (conf. Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº 001/2017 e 
Provimento Corregedoria nº 018/2020):
Nos expedientes relativos às comunicações processuais deverão constar as informações e advertências de que: I – os prazos processuais 
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo; II – as partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos; III – deverá buscar orientação, assim que 
receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link 
fornecido na comunicação; IV – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a 
unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; V – deverá estar com o telefone disponível durante o 
horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; VI – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência; VII - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir; VIII – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, instrução e julgamento, carta de preposto, sob 
pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil); IX – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; X – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; XI – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário 
da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de 
custas e despesas processuais; XII – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado 
de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado 
pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; XIII – durante a audiência de conciliação 
por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; XIV 
– nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte 
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e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; XV – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente 
desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência realizada; XVI – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e 
demais provas requeridas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e 
objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; XVII – nos processos que 
não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu na audiência, terá 
prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada; XVIII – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, 
qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em 
seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); XIX – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar 
a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência 
virtual; XX – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) 
dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Orientações quanto ao “Juízo 100% Digital” (Provimentos CGJ 41/2020 e 10/2021)
I - No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por 
intermédio da rede mundial de computadores; II - Inviabilizada a produção de meios de prova ou de outros atos processuais de forma 
virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do “Juízo 100% Digital”; III - A escolha pelo 
“Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada 
opor-se a essa opção até sua primeira manifestação no processo; IV - Após a contestação e até a prolação da sentença, as partes poderão 
retratar-se, por uma única vez, da escolha pelo “Juízo 100% Digital”, mediante petição protocolizada nos autos, seguindo o processo, a 
partir de então, o procedimento das demandas não inseridas no “Juízo 100% Digital”, no mesmo Juízo natural do feito, preservados todos 
os atos processuais já praticados; V - A qualquer tempo, o magistrado poderá instar as partes a manifestarem o interesse na adoção 
do “Juízo 100% Digital”, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em vigor deste Provimento, importando o silêncio, após 
duas intimações, aceitação tácita; VI - Havendo recusa expressa das partes à adoção do “Juízo 100% Digital”, o magistrado poderá 
propor às partes a realização de atos processuais isolados de forma digital, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em 
vigor deste Provimento, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita; VII - Inviabilizada a produção de meios de prova 
ou de outros atos processuais de forma virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do 
“Juízo 100% Digital”; VIII - As audiências e sessões no “Juízo 100% Digital” ocorrerão exclusivamente por videoconferência e têm valor 
jurídico equivalente às presenciais, asseguradas a publicidade dos atos praticados e todas as prerrogativas processuais de advogados 
e partes. Durante o acompanhamento da audiência, o espectador deverá manter sua câmera ligada para a verificação de sua identidade 
e presença, podendo ser determinada sua exclusão, acaso não cumpridas as determinações supra, a critério do juiz; IX - Todas as 
audiências, inclusive as de mediação e conciliação, serão realizadas exclusivamente por videoconferência (áudio e vídeo) e com o uso 
da plataforma indicada pelo Juízo. O encaminhamento do “e-mail convite” para a audiência vale como intimação, devendo dele constar: 
data e horário de sua realização, número da reunião (código de acesso), senha da reunião, endereço virtual com o caminho para acessar 
a videoconferência pela rede mundial de computadores (link) e outros meios para contato (telefone, aplicativo ou sistema de vídeo); X 
- As partes, advogados, defensores públicos, testemunhas, peritos ou o Ministério Público poderão, com antecedência mínima de dois 
dias úteis, apresentar justificativa que demonstre a impossibilidade de sua presença na audiência telepresencial, o que será analisado 
e decidido pelo juiz.. Ausente a justificativa ou decidindo o juiz pela rejeição daquela apresentada, as partes ou testemunhas que não 
comparecerem na audiência telepresencial poderão suportar, a critério do Juiz, os efeitos legais do não comparecimento ao referido 
ato processual; XI - O horário de atendimento eletrônico é idêntico ao horário de atendimento presencial do Tribunal; XII - O advogado 
deverá demonstrar interesse de ser atendido virtualmente pelo juiz mediante envio de e-mail para a unidade jurisdicional, conforme lista 
de e-mails disponibilizada no sítio da internet do Tribunal. O e-mail deverá conter, no mínimo, o número do processo a que se pretende 
atendimento, o nome completo e número da inscrição na OAB. A resposta sobre o atendimento deverá ocorrer no prazo de até 48 horas, 
ressalvadas as situações de urgência, e o atendimento será realizado pela plataforma eletrônica indicada pelo juiz na resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7029011-65.2020.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: QUERVIN VERONESE NATAN DO NASCIMENTO FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO FRASAO DE LIMA - RO10097
REQUERIDO: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - DF60471
SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Rua dos Otoni, 177, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30150-270
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7008841-04.2022.8.22.0001
Requerente: ANDRE LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: SIDNEY SOBRINHO PAPA - RO10061, CARINA RODRIGUES MOREIRA - RO10065
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7029011-65.2020.8.22.0001
REQUERENTE: QUERVIN VERONESE NATAN DO NASCIMENTO FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO FRASAO DE LIMA - RO10097
REQUERIDO: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - DF60471
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7033872-26.2022.8.22.0001
Requerente: JOZIANE BARBOSA LIMA
Advogados do(a) REQUERENTE: YAMILE ALBUQUERQUE MAGALHAES - RO9810, TALISSA NAIARA ELIAS LIMA - RO9552, ANNA 
CARMEN DE SOUZA PITA - RO10374
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7033122-24.2022.8.22.0001
Requerente: FABIO PRESTES DE ALVARENGA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ALEXANDRE PRESTES - RO8461
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7058672-55.2021.8.22.0001
Requerente: MARCEL ROSA GOMES
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Advogados do(a) REQUERENTE: MAGNO JUNIOR DOS SANTOS - RO6720, JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819
Requerido(a): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: ARMANDO SILVA BRETAS - PR31997
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7000111-38.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEY SOBRINHO PAPA - RO10061
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7043611-23.2022.8.22.0001
AUTOR: ADRIANO RODRIGUES SOUSA
Advogados do(a) AUTOR: BRUNO PAIVA OLIVEIRA - RO8056, JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA - RO6863, MATHEUS LIMA 
DE MEDEIROS - RO10795
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
(AUDIÊNCIA REDESIGNADA)
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 10:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Cumprimento de sentença
7038984-10.2021.8.22.0001
REQUERENTE: SAURI ANTONIO MILANI, CPF nº 64495078968, RUA STRAUSS NOVA ESPERANÇA - 76822-198 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, OAB nº RO8992
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
Vistos e etc...,
Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao noticiado pela requerida (ID80454224), sob pena de arquivamento e 
extinção do feito.
Intime-se e cumpra-se.
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Ênio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7001791-24.2022.8.22.0001
AUTOR: ROSEMERY DE FREITAS FRAGOSO
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Advogados do(a) AUTOR: RAPHAEL ERIK FERNANDES DE ARAUJO - RO4471, AMANDA TAYNARA LAURENTINO LOPES - RO9378
REQUERIDO: EZIO PIRES DOS SANTOS, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
(AUDIÊNCIA REDESIGNADA)
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 12:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Cumprimento de sentença
7036022-48.2020.8.22.0001
REQUERENTE: CARLOS LEONARDO LINS DE SOUZA CARVALHO, CPF nº 00101852240, RUA BRASÍLIA 2600, - DE 2306/2307 A 
2629/2630 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-088 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CAROLINE GARCIA DE SOUZA, OAB nº RO9887, CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA, OAB nº 
RO7936
REQUERIDO: PAIOL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, CNPJ nº 09066941000100, ROCKEFELLER 1310 
REBOUCAS - 80230-130 - CURITIBA - PARANÁ
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MAILA FLAVIANA DO ROCIO COSTA PINTO, OAB nº PR81755, RICARDO IVANKIO, OAB nº PR45014
Vistos e etc..., 
A executada, PAIOL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, já qualificada nos autos, opõe impugnação arguindo, em suma, 
excesso de execução, posto que os valores bloqueados não correspondem ao montante devido ao exequente
A impugnação deve ser conhecida, posto que fulcrada, em excesso de execução e a segurança do juízo está garantida pela penhora on 
line satisfatória. 
Contudo referida tese não merece ser acolhida, posto que equivoca-se a impugnante ao afirmar houve excesso de execução, já que os 
valores efetivamente constritos e transferidos para conta judicial correspondem ao montante exato de R$ 13.115,87, conforme espelho 
anexado (id. 76270472), havendo o desbloqueio dos valores excedentes, conforme disposto na decisão anterior (id. 76270143).
Desse modo, o impugnante deu causa à cobrança do valor penhorado, incluindo a multa legal e a atualização pela mora ao não adimplir 
o valor no prazo estabelecido, valendo consignar que os cálculos apresentados pelo exequente não foram impugnados e estão corretos, 
de modo que justo e correto o bloqueio efetivado.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA POR PAIOL COMERCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nos autos, JULGANDO-A TOTALMENTE IMPROCEDENTE, devendo o cartório, tão 
logo que ocorra o trânsito em julgado desta, expedir alvará de levantamento em prol, exclusivamente, do exequente, tendo em vista que 
a procuração dos advogados não consta poderes para receber e dar quitação (id. 61704620).
Após, cumpridas as diligências, retornem conclusos para sentença de extinção (art. 794, I, CPC).
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da LF 9099/95).
Intime-se e CUMPRA-SE. 
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Execução de Título Extrajudicial
7066151-02.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: FOGACA COMERCIO LTDA - ME, CNPJ nº 22141581000114, AVENIDA GUAPORÉ 3786, - DE 3656 A 4116 - LADO 
PAR CUNIÃ - 76824-396 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691
EXECUTADO: ABIDA ELMANOELA SOARES DA SILVA, CPF nº 75508982272, LIGIA CLARO 8727 ESPERANÇA DA COMUNIDADE 
- 76841-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos e etc...,
INDEFIRO o pedido de pesquisa de endereço nos sistemas judiciais, tendo em vista que que essa providência compete à parte, mormente 
quando a citação e relação processual sequer restaram aperfeiçoadas.
Vale ainda salientar, por oportuno, que os sistemas judiciais são utilizados por este juízo para fins de penhora de valores e quando já 
expirado, no caso de títulos extrajudiciais, o prazo legal para pagamento ou indicação de bens.
Portanto, ao exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique novo endereço do executado, sob pena de extinção, nos exatos 
termos da Lei de Regência (art. 54,§3º, LF 9.099/95).
Sirva-se a presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe/PJE (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça 
ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 29 de agosto de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
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Processo nº 7043721-22.2022.8.22.0001
REQUERENTE: GABRIELA RIBEIRO BARBOSA
Advogados do(a) REQUERENTE: AMBROZIO REIS DE OLIVEIRA - BA84645, UELITON FELIPE AZEVEDO DE OLIVEIRA - RO5176
REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE RONDONIA, ANTONIO RABELO PINHEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO: FABRICIO DA SILVA BARROS - RO10856
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
(AUDIÊNCIA REDESIGNADA)
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 10:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7031492-64.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ZULEICA VASCONCELOS DE JESUS
Advogados do(a) REQUERENTE: SIDNEY SOBRINHO PAPA - RO10061, CARINA RODRIGUES MOREIRA - RO10065
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7011391-69.2022.8.22.0001
Requerente: MARLENE BRAVIN DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO - RO9906
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7001511-53.2022.8.22.0001
Requerente: CARL ROGERS FRAGOSO DE QUEIROZ
Advogado do(a) REQUERENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7000111-38.2021.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEY SOBRINHO PAPA - RO10061
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
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Processo nº : 7008941-56.2022.8.22.0001
Requerente: MARCOS FELIPE PALHANO PINHO
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - RO9712
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7051172-35.2021.8.22.0001
REQUERENTE: HAMERSON ANDRE MACHADO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO0004265A
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - PE42379
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7031638-08.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JEFFERSON MORAES VIDAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO0004265A
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7073802-85.2021.8.22.0001
AUTOR: GUILHERME RUFINO UCHOA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO - RO816
REU: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) REU: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736-A
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7009565-08.2022.8.22.0001
Requerente: RENAN GABRIEL LEMOS ARAUJO
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Advogados do(a) AUTOR: FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO - RO9230, TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA - RO9287, VITORIA 
JOVANA DA SILVA UCHOA - RO9233
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) Execução de Título Extrajudicial
7046934-41.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: Fernando Albino do Nascimento, CPF nº 85140961253, RUA GUANABARA 2581 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-765 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: Fernando Albino do Nascimento, OAB nº RO6311A
EXECUTADO: ANDRE CRISTIAN CARVALHO DE SOUZA, CPF nº 00825866243, KM 3,5 , S/N RODOVIA BR-364, HIPERMERCADO 
MAKRO AEROCLUBE - 76816-800 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANDRE PHELIPE OLDONI HAITO, OAB nº RO7203
Vistos e etc...,
Diante da juntada de novo Ofício oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho (ID78030834), intimem-se as partes para se manifestar 
no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Execução de Título Extrajudicial
7014724-63.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS, CNPJ nº 18422970000221, RUA TANCREDO NEVES 2944, - DE 3816/3817 A 
4059/4060 CALADINHO - 76808-140 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOAO RICARDO DE ALMEIDA GERON, OAB nº PR60345, GIDALTE DE PAULA DIAS, OAB nº 
PR56511
EXECUTADO: JAYNE GONCALVES DA SILVA ALMEIDA, CPF nº 03280479290, RUA DO CRAVO 3099, - DE 2909/2910 AO FIM 
COHAB - 76807-874 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos e etc...,
O pedido de penhora on line na modalidade “teimosinha” não se justifica, dada à inexistência de valores nas contas do devedor (penhora 
on line frustrada nas diligências anteriores), sendo certo que a referida medida (sem qualquer outro informe ou dia específico) não 
alcançará a finalidade para qual fora implementada, não podendo o feito perdurar ad eternum.
Por conseguinte, determino a intimação do credor para, em 05 (cinco) dias e sob pena de arquivamento, impulsar o feito e requerer outras 
diligências tendentes à satisfação do crédito exequendo.
Sirva-se a presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça ou DJe.
INTIME-SE E CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Ênio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Procedimento do Juizado Especial Cível
7034655-52.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ERON FEITOZA GONCALVES, CPF nº 01256207217, RUA ALMIRANTE BARROSO 3824, - DE 3803/3804 AO FIM 
AGENOR DE CARVALHO - 76820-368 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HENRIQUE OLIVEIRA JUNQUEIRA, OAB nº RO4214A, ADELYNE MORENA CAMARGO MACHADO 
MARTINS, OAB nº RO7546
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
Vistos e etc...,
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Compulsando os autos, verifico que, intimada a cumprir a obrigação de fazer imposta em sentença consistente na baixa dos débitos 
declarados inexigíveis, a parte demandada deixou transcorrer in albis o prazo fixado pelo juízo, requerendo o(a) exequente, por isso, o 
prosseguimento do feito com aplicação da multa cominatória prevista.
Diante disso, TENHO POR EFETIVAMENTE DESCUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER imposta por este juízo, motivo pelo qual 
CONVERTO AS ASTREINTES já INTEGRALIZADAS (R$ 10.000,00) em INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, NOS MOLDES 
DO ART. 52, V, DA LF Nº 9.099/95, PROSSEGUINDO-SE O PROCESSO COMO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, pelo que 
DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte executada para providenciar, no prazo legal, o pagamento do quantum apurado pela parte credora, 
sob pena de prosseguimento da execução e efetivação de penhora online de ofício.
Sirva-se o presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Procedimento do Juizado Especial Cível
7043291-70.2022.8.22.0001
REQUERENTE: JOEL AJALA DE OLIVEIRA, CPF nº 02597999122, RUA ANÍZIO GORAYEB 1682, - DE 1454/1455 AO FIM SÃO JOÃO 
BOSCO - 76803-724 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO SN, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
Vistos e etc...,
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo contratado, resultantes de 
conduta negligente da requerida em não prestar serviço de transporte aéreo adequado.
Contudo, analisando os autos verifico que a parte autora alega foro de domicilio na cidade de Porto Velho/RO, anexando comprovante 
de residência em nome de terceiros, sem nenhuma correlação com os documentos do demandante ou com laços de parentesco 
(familiaridade). Nota-se que o detalhamento da apresentação do voucher/contingência do voo demonstra que a parte autora teve o trecho 
da viagem com saída em Ponta Porã/MS a Fortaleza/CE (id.78413247), o que implica dizer, em tese, que a ação deve ser julgada no 
domicílio do requerente, até porque nem mesmo o itinerário de voo da parte autora (objeto dos autos) possui qualquer relação com esta 
capital e comarca, já que seria de Ponta Porã/MS ou Fortaleza/CE, competente para julgar, nada justificando o ajuizamento da ação em 
Rondônia.
Por consequência, compete somente à parte interessada comprovar seu domicílio e que vincule o juízo respectivo, havendo meios de 
busca e obtenção de endereço e/ou melhores dados (comprovante de endereço em nome do requerido, contas de água, luz, gás, TV, 
internet, telefone fixo e celular, contrato de aluguel reconhecido em cartório, fatura de cartão de crédito), cumprindo ressaltar que nos 
Juizados Especiais não se aplica o princípio “da cooperação” ou da “não surpresa”, dada a existência lei especial (LF 9.099/95), de 
regência peculiar e própria, à luz do art. 98, I, da Constituição Federal. Há rito sumaríssimo, permitindo ao magistrado a fiel apuração das 
condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 
Ante referido cenário, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, DETERMINANDO que se intime a parte requerente a comprovar, 
em 05 (cinco) dias, o efetivo endereço residencial, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 19 de agosto de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7028791-67.2020.8.22.0001
EXEQUENTE: MILENY SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO RIBEIRO NETO - RO0000875A
EXECUTADO: CESAR BRUGNERA, GUILHERME MANSUR DE CASTRO LIMA, GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP
Intimação À PARTE REQUERENTE
Fica VOSSA SENHORIA INTIMADA para apresentar o endereço de Cesar Brugnera, tendo em vista que Guilherme Mansur de Castro 
Lima já foi citado conforme ID 55668353, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7037221-37.2022.8.22.0001
REQUERENTE: LUANA SOARES DA SILVA, AUGUSTO LIMA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA - RO4558
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA - RO4558
REQUERIDO: BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CE16077
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do AR negativo de 
ID 79283863 NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7035411-61.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MARSELHA RITA SERRATE DE ARAUJO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA MICHELE ESBER SERRATE - RO0003875A, RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO 
- RO4705
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Procedimento do Juizado Especial Cível
7059690-77.2022.8.22.0001
AUTOR: WALMIZETE MENDONCA MALVEIRA ALMEIDA, CPF nº 27184706234, RUA IVAN CURI s/N, - ATÉ 3567/3568 JARDIM 
SANTANA - 76828-350 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERES CORREA GUIMARAES, OAB nº RO8639
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 2289/2290 A 2653/2654 
- 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
Vistos e etc...,
I – Recebo a emenda e documentos ofertados, e passo a decidir a questão da tutela de urgência;
II – Deste modo, e tratando-se de pleito declaratório de inexistência de vínculo contratual, comprovando a autora que reside em endereço 
diverso, cadastrado em nome de terceiro, deve a tutela ser deferida, não tendo como o(a) autor(a) apresentar prova negativa, representando 
a hipótese típico caso de inversão do ônus da prova. Deste modo, e havendo apenas anotação inserida pela empresa requerida, há que 
se deferir a medida antecipatória reclamada, ressaltando que não há perigo de sua irreversibilidade. Restando improcedente a pretensão 
externada, a tutela poderá ser cassada e a empresa demandada poderá utilizar-se dos meios legais cabíveis para cobrar o que lhe 
for devido, inclusive efetivando novas restrições creditícias. Os serviços de informação e proteção ao crédito representam ferramenta 
de extrema valia nas relações comerciais, mas são igualmente nocivos ao consumidor, posto que as informações creditícias são de 
acesso público e facilitado, de modo que ofendem inquestionavelmente a honorabilidade pessoal e comercial. Deste modo, havendo a 
discussão e impugnação de contrato e de débitos, há que se aplicar imediatamente os princípios de proteção do Código de Defesa do 
Consumidor, fazendo cessar a anotação desabonadora, até porque inocorrente o perigo de dano inverso. POSTO ISSO, e em atenção 
à vulnerabilidade do(a) consumidor(a) e à ausência de perigo de irreversibilidade da providência reclamada, sendo inegável a presunção 
de maiores danos à pessoa do(a) requerente se mantida a restrição do crédito, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, com fulcro no art. 
6º da LF 9.099/95, para o FIM DE DETERMINAR A “BAIXA”/RETIRADA DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE TODAS AS EMPRESAS 
ARQUIVISTAS, DEVENDO O CARTÓRIO OFICIAR TODAS AS REFERIDAS EMPRESAS CONTROLADORAS/INFORMADORAS DO 
CRÉDITO, COMANDANDO A ORDEM, SE POSSÍVEL, NOS SISTEMAS ON LINE (“SERASAJUD”, e-mail SCPC, CDL-SPC), A SER 
CUMPRIDA EM 05 (CINCO) DIAS. SIRVA-SE A PRESENTE DE OFÍCIO REQUISITANTE;
III – Expeça-se mandado de concessão de tutela antecipada, concentrado com a citação da requerida, para que fique “ciente” da 
liminar, tome conhecimento dos termos do processo e compareça à audiência de conciliação já agendada automaticamente pelo 
sistema (videoconferência - a ser acionada pelos conciliadores judiciais - ou ato presencial, dependendo da perduração, ou não, do 
estado de calamidade pública - pandemia COVID-19 - dia 23/11/2022, às 12h – FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO - AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO, ENTRE RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA E SELVA - 17º BIS 
- BAIRRO OLARIA, PORTO VELHO/RO – SALAS DE AUDIÊNCIA - CEJUSC JUIZADOS ESPECIAIS). Consigne-se as recomendações 
e advertências de praxe, bem como anote-se no ato citatório a possibilidade/necessidade expressa de inversão do ônus da prova (art. 
6º, CDC);
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IV – Sirva-se a presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006) e/ou via diligência de 
Oficial de Justiça; e
V - CUMPRA-SE.
________
A D V E R T Ê N C I A S PARA O REQUERENTE E REQUERIDO (conf. Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº 001/2017 e 
Provimento Corregedoria nº 018/2020):
Nos expedientes relativos às comunicações processuais deverão constar as informações e advertências de que: I – os prazos processuais 
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo; II – as partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos; III – deverá buscar orientação, assim que 
receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link 
fornecido na comunicação; IV – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a 
unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; V – deverá estar com o telefone disponível durante o 
horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; VI – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência; VII - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir; VIII – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, instrução e julgamento, carta de preposto, sob 
pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil); IX – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; X – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; XI – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário 
da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de 
custas e despesas processuais; XII – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado 
de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado 
pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; XIII – durante a audiência de conciliação 
por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; XIV 
– nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte 
e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; XV – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente 
desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência realizada; XVI – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e 
demais provas requeridas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e 
objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; XVII – nos processos que 
não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu na audiência, terá 
prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada; XVIII – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, 
qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em 
seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); XIX – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar 
a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência 
virtual; XX – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) 
dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Orientações quanto ao “Juízo 100% Digital” (Provimentos CGJ 41/2020 e 10/2021)
I - No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por 
intermédio da rede mundial de computadores; II - Inviabilizada a produção de meios de prova ou de outros atos processuais de forma 
virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do “Juízo 100% Digital”; III - A escolha pelo 
“Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada 
opor-se a essa opção até sua primeira manifestação no processo; IV - Após a contestação e até a prolação da sentença, as partes poderão 
retratar-se, por uma única vez, da escolha pelo “Juízo 100% Digital”, mediante petição protocolizada nos autos, seguindo o processo, a 
partir de então, o procedimento das demandas não inseridas no “Juízo 100% Digital”, no mesmo Juízo natural do feito, preservados todos 
os atos processuais já praticados; V - A qualquer tempo, o magistrado poderá instar as partes a manifestarem o interesse na adoção 
do “Juízo 100% Digital”, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em vigor deste Provimento, importando o silêncio, após 
duas intimações, aceitação tácita; VI - Havendo recusa expressa das partes à adoção do “Juízo 100% Digital”, o magistrado poderá 
propor às partes a realização de atos processuais isolados de forma digital, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em 
vigor deste Provimento, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita; VII - Inviabilizada a produção de meios de prova 
ou de outros atos processuais de forma virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do 
“Juízo 100% Digital”; VIII - As audiências e sessões no “Juízo 100% Digital” ocorrerão exclusivamente por videoconferência e têm valor 
jurídico equivalente às presenciais, asseguradas a publicidade dos atos praticados e todas as prerrogativas processuais de advogados 
e partes. Durante o acompanhamento da audiência, o espectador deverá manter sua câmera ligada para a verificação de sua identidade 
e presença, podendo ser determinada sua exclusão, acaso não cumpridas as determinações supra, a critério do juiz; IX - Todas as 
audiências, inclusive as de mediação e conciliação, serão realizadas exclusivamente por videoconferência (áudio e vídeo) e com o uso 
da plataforma indicada pelo Juízo. O encaminhamento do “e-mail convite” para a audiência vale como intimação, devendo dele constar: 
data e horário de sua realização, número da reunião (código de acesso), senha da reunião, endereço virtual com o caminho para acessar 
a videoconferência pela rede mundial de computadores (link) e outros meios para contato (telefone, aplicativo ou sistema de vídeo); X 
- As partes, advogados, defensores públicos, testemunhas, peritos ou o Ministério Público poderão, com antecedência mínima de dois 
dias úteis, apresentar justificativa que demonstre a impossibilidade de sua presença na audiência telepresencial, o que será analisado 
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e decidido pelo juiz.. Ausente a justificativa ou decidindo o juiz pela rejeição daquela apresentada, as partes ou testemunhas que não 
comparecerem na audiência telepresencial poderão suportar, a critério do Juiz, os efeitos legais do não comparecimento ao referido 
ato processual; XI - O horário de atendimento eletrônico é idêntico ao horário de atendimento presencial do Tribunal; XII - O advogado 
deverá demonstrar interesse de ser atendido virtualmente pelo juiz mediante envio de e-mail para a unidade jurisdicional, conforme lista 
de e-mails disponibilizada no sítio da internet do Tribunal. O e-mail deverá conter, no mínimo, o número do processo a que se pretende 
atendimento, o nome completo e número da inscrição na OAB. A resposta sobre o atendimento deverá ocorrer no prazo de até 48 horas, 
ressalvadas as situações de urgência, e o atendimento será realizado pela plataforma eletrônica indicada pelo juiz na resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7031638-08.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: JEFFERSON MORAES VIDAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO0004265A
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Avenida Governador Jorge Teixeira, - de 6320/6321 ao fim, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-250
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7044364-77.2022.8.22.0001
AUTOR: JOAO GUERRA
Advogados do(a) AUTOR: LARISSA SILVA PONTE - RO8929, BRENDA MORAES SANTOS - RO8933
REU: BANCO PAN S.A., JM MARKETING & BUSINESS LTDA
Advogados do(a) REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 23/11/2022 13:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
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3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7035411-61.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARSELHA RITA SERRATE DE ARAUJO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA MICHELE ESBER SERRATE - RO0003875A, RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO 
- RO4705
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, ENERGISA RONDÔNIA, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
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Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7003691-42.2022.8.22.0001
AUTOR: MARCOS MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA - RO10230
REQUERIDO: C & A MODAS LTDA, BANCO BRADESCARD S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 09:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) Cumprimento de sentença
7011672-59.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA, CPF nº 95817719991, RUA RAFAEL VAZ E SILVA 1040, - DE 980/981 A 1309/1310 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-162 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA, OAB nº RO7904
EXECUTADO: ITELVINA DA CONCEICAO, CPF nº 73299316249, BEIJOEIRO 741, AVENIDA JATUARANA 4051 CASTANHEIRA - 
76807-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos e etc…,
I - Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários conforme 
espelho anexo, posto que a penhora on line representa bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que significa a constrição 
de dinheiro em espécie, que goza de ordem preferencial, nos moldes dos arts. 52 e 53, caput, LF 9.099/95, e 854, CPC (LF 13.105/2015).
II - Desse modo, efetivei o referido bloqueio eletrônico conforme requisição feita via SISBAJUD (espelho anexo). Contudo, aguardado o 
decurso de prazo, efetivei nova consulta no sistema SISBAJUD e constatei o bloqueio de valores irrisórios, de modo que determinei o 
respectivo desbloqueio;
III - Por conseguinte, DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 05 (cinco) dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da LF 
9.099/95), impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer o que entender de direito, posto que já foram empreendidas as 
diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
IV - Sirva-se o presente despacho de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de 
Justiça ou DJe.
V - CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) Execução de Título Extrajudicial
7016890-68.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS, CNPJ nº 18422970000302, AVENIDA MAMORÉ 3945, - DE 2991 A 3037 - LADO 
ÍMPAR LAGOINHA - 76829-861 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS, OAB nº PR56511
EXECUTADO: JOSIANE DIAS DO NASCIMENTO, CPF nº 00602002273, JAPIIM 5740 GUARANI - 69990-000 - MÂNCIO LIMA - ACRE
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos e etc…,
I – Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários conforme 
espelho anexo, posto que a penhora on line representa bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que significa a constrição 
de dinheiro em espécie, que goza de ordem preferencial, nos moldes dos arts. 52 e 53, caput, LF 9.099/95, e 854, CPC (LF 13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no sistema SISBAJUD (espelho anexo) e constatei a inexistência de quaisquer 
valores bloqueados (espelho anexo), razão pela qual DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 05 (cinco) dias e sob pena de 
arquivamento (art. 53, §4º, da LF 9.099/95), impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer o que entender de direito, 
posto que já foram empreendidas as diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
III - Sirva-se o presente despacho de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de 
Justiça ou DJe.
IV - CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) Cumprimento de sentença
7069674-22.2021.8.22.0001
REQUERENTE: LORRAINE DE LOURDES FERREIRA LIMA, CPF nº 70013766120, AVENIDA MAMORÉ 4835, - DE 4787 A 4983 - 
LADO ÍMPAR ESPERANÇA DA COMUNIDADE - 76825-031 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: TIAGO RAMOS PESSOA, OAB nº RO10566, WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, OAB nº RO2694
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4173, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
Vistos e etc...,
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Compulsando os autos, verifico que, intimada a cumprir a obrigação de fazer imposta em sentença consistente na baixa de débito 
declarado inexigível, a parte demandada deixou transcorrer in albis o prazo fixado pelo juízo, requerendo o(a) exequente, por isso, o 
prosseguimento do feito com aplicação da multa cominatória prevista.
Diante disso, TENHO POR EFETIVAMENTE DESCUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER imposta por este juízo, motivo pelo qual 
CONVERTO AS ASTREINTES já INTEGRALIZADAS (R$ 15.000,00) em INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, NOS MOLDES 
DO ART. 52, V, DA LF Nº 9.099/95, PROSSEGUINDO-SE O PROCESSO COMO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, pelo que 
DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte executada para providenciar, no prazo legal, o pagamento do quantum apurado pela parte credora, 
sob pena de prosseguimento da execução e efetivação de penhora online de ofício.
Sirva-se o presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Procedimento do Juizado Especial Cível
7056912-71.2021.8.22.0001
AUTORES: FRANCISCO RUI PIO MACHADO, CPF nº 10691588287, RUA VASCO DA GAMA 1676, - DE 1446/1447 A 1856/1857 
TRÊS MARIAS - 76812-608 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, M DE S DE OLIVEIRA MACHADO - ME, CNPJ nº 02122930000143, RUA 
RAIMUNDO CANTUÁRIA 4384, - DE 4112 A 4494 - LADO PAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-212 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO, OAB nº RO816
REQUERIDO: RESTAURANTE DELICIAS DO MADEIRA LTDA - ME, CNPJ nº 27026168000122, AVENIDA CALAMA 1543, - DE 1291 
A 1563 - LADO ÍMPAR SÃO JOÃO BOSCO - 76803-705 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ALECSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB nº RJ190137
Vistos e etc...,
Navegando pelo feito constato que a parte autora interpôs recurso inominado, não vindo a comprovar o recolhimento das custas judiciais 
dentro do prazo legal em até 48 horas.
Desta feita, JULGO DESERTO o recurso interposto, devendo o cartório certificar o trânsito em julgado e, após, dar fiel cumprimento ao 
disposto na sentença.
Sirva-se a presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), DJe ou via diligência de Oficial de Justiça.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 1 de setembro de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7033555-28.2022.8.22.0001
Requerente: SONIA MARIA LEITE DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO0005841A, WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS 
- RO655-A
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7041645-25.2022.8.22.0001
Requerente: IZAIAS DAMASCENA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TATIANA FREITAS NOGUEIRA - RO0005480A
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7040824-21.2022.8.22.0001
Requerente: AGMAR SOBREIRA REGO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - RO872
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7046190-75.2021.8.22.0001
REQUERENTE: LEONARDO CORDEIRO PESTANA
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA FERNANDA DANTAS CABRAL - RO8856
REQUERIDO: VEMAQ VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, AUTOVEMA MOTORS CNPJ 35.266.554/0001-84
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 13:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
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10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7044976-83.2020.8.22.0001
AUTOR: LARISSA AZEVEDO SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ALINE DE ARAUJO GUIMARAES LEITE - RO10689
REU: TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7006346-21.2021.8.22.0001
REQUERENTE: DADIVA CONSUELO ALVES TERENCIO
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA - RO9808
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7013886-86.2022.8.22.0001
AUTOR: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, WEVERTON GOMES DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS - RO6768
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a apresentar réplica a contestação, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de preclusão.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7053243-73.2022.8.22.0001
AUTOR: IALA MENDONCA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: IRYS RINA DOS SANTOS MOLINARI - RO12227, MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA - RO7583, JESSICA 
VILAS BOAS DE PAULA - RO7373, ANA CAROLINA SANTOS ROCHA - RO10692
REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A, AMYNA DE SOUZA -   ME
Advogado do(a) REU: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da devolução negativa do Aviso de 
Recebimento - AR NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7053373-63.2022.8.22.0001
AUTOR: MARIA ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO - RO816
REU: CLAYTON MENDONCA DA SILVA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da devolução negativa do Aviso de 
Recebimento - AR NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7036120-62.2022.8.22.0001
AUTOR: COUY & JACOB EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: JAIRO PELLES - RO0001736A
REU: CRISTIANA CASTRO DE SOUZA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da devolução negativa do Aviso de 
Recebimento - AR NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7034128-03.2021.8.22.0001
REQUERENTE: LIDIANE PRATA DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - RO7821, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - 
SP0296289A
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - PE42379
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Procedimento do Juizado Especial Cível
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7065435-38.2022.8.22.0001
AUTOR: AUCIMONETE MEDEIROS RIBEIRO, CPF nº 81676816291, RUA ALBA 4167, - DE 3690/3691 A 5101/5102 CUNIÃ - 76824-
417 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA, OAB nº RO9595
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos e etc...,
Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”, nos termos do pedido inicial e documentos apresentados.
Contudo, analisando os pedidos da demandante, os documentos apresentados, bem como a ação proposta nº 7057193-90.2022.8.22.0001, 
em trâmite neste Juizado, não há como se recepcionar o referido pedido em razão da flagrante litispendência.
Ora, a fatura objeto da presente ação é correlata ao débito objeto daquele processo, no qual houve, inclusive, determinação na Decisão 
para a ré se abster de cortar a energia, bem como de efetuar restrição creditícia referente ao mesmo débito.
Eventuais descumprimentos da tutela concedida naqueles autos ou, até mesmo, descumprimento da sentença, deverão ser apreciados 
exclusivamente naqueles autos, sob pena de ocorrência de julgamentos divergentes/conflitantes ou dupla responsabilização pelo mesmo 
fato, concretizando o odiável “bis in idem”.
Em referido contexto e julgando suficientes os esclarecimentos acima, reconheço a litispendência, sendo o indeferimento da inicial 
medida imperativa.
POSTO ISSO, com fulcro nos art. 6º, da LF 9.099/95, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO, por 
conseguinte e nos termos do art. 3º e 51, caput e II, da LJE (LF 9.099/95), e 485, I, cpc/2015, EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, devendo o cartório arquivar o processo com as cautelas e movimentações devidas, após o transcurso do prazo recursal.
Cancele-se a audiência agendada automaticamente pelo sistema.
Sem custas. 
Intime-se e CUMPRA-SE. 
Sirva-se a presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006) ou via diligência de Oficial de Justiça.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Procedimento do Juizado Especial Cível
7065745-44.2022.8.22.0001
REQUERENTE: EILEN AUXILIADORA ALVES DOS REIS, CPF nº 33473218200, RUA PARAGUAI 4210, - DE 3993/3994 AO FIM 
EMBRATEL - 76820-760 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ARISTIDES CESAR PIRES NETO, OAB nº RJ64005
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos e etc...,
I – Trata-se, em verdade, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo e consequente inexistência/inexigibilidade de débito 
(suposta recuperação de consumo - R$ 5.143,34), conforme pedido inicial e documentação apresentada, havendo pleito de tutela 
antecipada para fins de proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica;
II – Contudo, analisando a narrativa fática e documentação apresentada, verifico que o feito não está em ordem, carecendo de emenda 
para propiciar o recebimento, processamento e final julgamento da demanda. Verifico que a parte autora não juntou aos autos a notificação 
de irregularidade gravada com o débito apontado em inicial (supostamente R$ 5.143,34 - carta ao cliente e/ou fatura de recuperação de 
consumo), de modo a analisar o valor cobrado, o levantamento de carga, período de aferição dos débitos.
III - Por conseguinte e nos termos dos arts. 2º, 6º e 13, todos da LF 9.099/95, intime-se a demandante para, em 15 (quinze) dias e 
sob pena de indeferimento liminar, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito, emendar a inicial, juntando a aludida 
cobrança no importe de R$ 5.143,34.
IV – Quanto à marcha processual, deve o cartório abster-se, por ora, de expedir carta/mandado de citação da instituição financeira, não 
havendo necessidade de se cancelar liminarmente a audiência de conciliação agendada pelo sistema (08/12/2022, às 13:00) dado o 
lapso temporal razoável que ainda perdura, sendo presumível a possibilidade de oferta e recebimento da eventual emenda determinada, 
bem como a expedição dos atos e expedientes necessários à citação e formação da relação processual;
V - Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro 
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 
3309-7002 (3309-7004 somente para advogados) 
Execução de Título Extrajudicial
7024512-67.2022.8.22.0001
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PROCURADOR: LUIZ DA COSTA, CPF nº 24128899968, ZONA RURAL s/m ZONA RURAL - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO PROCURADOR: ANA CAROLINA SANTOS ROCHA, OAB nº RO10692, MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA, OAB 
nº RO7583, JESSICA VILAS BOAS DE PAULA, OAB nº RO7373, IRYS RINA DOS SANTOS MOLINARI, OAB nº RO12227
PROCURADOR: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME, CNPJ nº 05376934000146, RUA PAU FERRO 50, - ATÉ 459/460 
ELDORADO - 76811-742 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
Vistos e etc..,
INDEFIRO, por ora, o pedido do credor (penhora de um ônibus) e determino sua intimação para, em 10 (dez) dias, e sob pena de 
arquivamento, indicar novos CNPJ’s da empresa executada, apresentando novo cálculo crédito, para possibilitar novas diligências via 
SISBAJUD.
Na oportunidade, faço a juntada do espelho de penhora frustrada no CNPJ indicado (05.376.934/0001-46).
Sirva-se o presente despacho de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de 
Justiça ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 2 de setembro de 2022
Enio Salvador Vaz
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7076307-49.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS - PR56511
EXECUTADO: ADONIAS VICENTE DE LIMA JUNIOR
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7041027-80.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS - PR56511
EXECUTADO: JOSIVEL BITENCOURT REGO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7031919-61.2021.8.22.0001
AUTOR: CRECHE ESCOLA APRENDER LTDA - ME 
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS - RO11257
REQUERIDO: DEBORA ALVES DA SILVA
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 06/12/2022 08:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário (art. 7°, V, Prov. 018/2020-
CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Tel Central Atend (Seg a sex, 8h-12h): (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 somente para advogados), 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7042409-45.2021.8.22.0001
AUTOR: IVANILDA APARECIDA RAMOS BARBATO
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS - RO6768
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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2º JUIZADO EsPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7022669-04.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS PAIVA CALIL, CPF nº 02827999234, RUA DA PRATA 3707, (CJ MAL. RONDON) FLODOALDO 
PONTES PINTO - 76820-668 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL, OAB nº RO2894
REQUERIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO 
BRASIL, CNPJ nº 14815352000100, QUADRA SHIS QI 5 BLOCO F, GILBERTO SALOMÃO SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS 
SUL - 71615-560 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Altere-se a classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
Requisitei bloqueio on-line por 30 dias consecutivos do valor de R$ 7.118,11, contudo, a penhora foi parcial. Determinei transferência do 
valor de R$ 600,00 bloqueado na conta bancária da executada.
Apresente a credora planilha do valor remanescente, abatendo o valor penhorado neste ato.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis de 
penhora, no tocante ao crédito remanescente, sob pena de extinção da execução e condenação em custas processuais.
Intimem-se. 
ADVERTÊNCIAS:
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA.
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7018342-16.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ALCIDES MARCELO LOPES BILIATTO, CPF nº 01678333247, RUA RAFAEL VAZ E SILVA 1310, - DE 980/981 A 
1309/1310 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-162 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: BRUNO LOPES BILIATTO, OAB nº RO10076
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6320, - DE 6320/6321 AO FIM AEROPORTO 
- 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS 
SA
DESPACHO:
O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ainda está em curso e não houve concordância do autor com o depósito 
espontâneo realizado pela ré, de forma que não deliberarei a respeito da expedição de alvará neste momento.
Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença que no sistema consta até 05/09/2022 23:59:59.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Serve este despacho de Carta AR/Mandado e intimação no DJE.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7020648-55.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ADENILSON CARLOS AGUIAR DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - RO9712
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, nesta 
capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7038447-14.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: MARIA HELENA MEDEIROS DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO AUTOR: NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES, OAB nº RO9228
Polo Passivo: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
DECISÃO
Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, eis que tempestivo e preparado.
Sem contrarrazões, apesar da parte contrária ter sido intimada para tanto.
Subam os autos à egrégia Turma Recursal.
Intimem-se.
Serve esta decisão de intimação pelo DJE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7043777-55.2022.8.22.0001
AUTOR: REGINA APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JUCILENE SANTOS DA CUNHA - RO0000331A-B
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a apresentar réplica a 
contestação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de preclusão.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7048398-66.2020.8.22.0001
AUTOR: VALDERLAN BEZERRA CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE PATRICIA HURTADO MADUENO - RO1013
REQUERIDO: LOYOLA SERVICOS DE INCORPORACAO EIRELI
Advogados do(a) REQUERIDO: SONIA DE SOUZA E SILVA - RO10227, VALERIA PATRICIA DOS SANTOS MAIA - RO8107
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
O Autor ajuizou a presente ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e condenação da Requerida em indenização 
por danos morais, alegando que firmou contrato com ela para aquisição de um lote de terra rural (lote nº 076, Gleba Garça, Projeto 
Fundiário Alto Madeira, Setor Gleba 004-C, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho, sob a matrícula 1.891, módulo 
17, fração 162, com área de 1000,16 m²), dando entrada no valor de R$ 500,00 mais 5 (cinco) parcelas de R$ 237,50, o que perfaz 
o valor de R$ 1.687,50. Ocorre que tomou conhecimento da Ação Civil Pública nº 7049456-41.2019.8.22.0001, apontando diversas 
irregularidades no loteamento. Assim, entende ser impossível obter a transferência do imóvel e ter segurança de construir uma casa.
Apesar de constar na ata de conciliação (ID 66051277) Amanda Cristina Quintão de Oliveira como preposta (representante) da Requerida, 
ela não apresentou na solenidade documento que lhe concedia poderes para representar e transigir em nome da parte requerida, 
considerando, neste caso, ausente e, portanto, revel.
Sobre esta questão, o art. 20, da Lei no 9.099/1995, dispõe:
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros 
os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.
Assim, estando a Requerida pessoa jurídica sem a devida representação, resta configurada a revelia. Neste mesmo sentido temos:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA DA PESSOA JURÍDICA. Comparecimento do preposto. Não apresentação na audiência de 
conciliação dos atos constitutivos. Juntada posterior. Impossibilidade. Revelia configurada. (TJ-SP – RI 1011473-51.2014.8.26.0009, 1ª 
Turma Recursal Cível e Criminal, REL. Paulo Roberto Fadigas Cesar, jug. 24/6/2016, pub. 28/6/2016).
Portanto, a despeito de existir a contestação nos autos, o que gera a revelia não é ausência de contestação, mas a ausência da parte à 
audiência. 
Vale assinalar que não há espaço para o preposto comparecer à audiência sem comprovar essa condição e também não há permissivo 
legal para que a carta de preposição seja juntada posteriormente. A citação da requerida ocorreu em 16/09/2021 e a audiência de 
conciliação no dia somente no dia 06/12/2021, tempo mais que suficiente para estar nos autos a carta de preposição durante a audiência.
Entretanto, a revelia não impõe necessariamente a procedência da ação, como dispõe a parte final do artigo citado, havendo a necessidade 
de que os fatos alegados e documentos juntados tragam elementos mínimos de convicção ao julgador.
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Trata-se a presente demanda de relação consumerista, porquanto aplicáveis ao caso em comento os arts. 2º e 3º, do Código de Defesa 
do Consumidor. Isso implica dizer que, para o deslinde da questão, aplica-se o art. 14, do CDC, o qual prevê a responsabilidade objetiva.
Restou incontroverso nos autos a aquisição do Autor da área especificada na inicial, conforme contrato particular de compromisso de 
compra e venda de módulo/fração, denominado “Chácaras Teotônio” (ID 52499520), bem como não restam dúvidas de que a parte autora 
realizou diversos pagamentos (ID’s 56485526 e 56485527).
Ocorre que, na ação civil pública n. 7049456- 41.2019.8.22.0001, que tramitou perante a 2ª Vara de Fazenda Pública desta Comarca, 
na qual se discutiu a legalidade do loteamento em questão, determinou-se o desfazimento do loteamento irregular no prazo de 6 (seis) 
meses e a paralisação das vendas de unidades do loteamento, impossibilitando, portanto, que a parte autora pudesse usufruir do imóvel 
que adquiriu.
Diante desse quadro, forçoso concluir que o descumprimento contratual se deu por culpa da empresa requerida, na medida em que 
comercializou lote com o Autor pertencente a loteamento irregular. Tal situação justifica a rescisão do contrato firmado pelas partes, 
devendo ser restituídos ao Autor os valores pagos corrigidos monetariamente a partir do seu desembolso.
No que diz respeito ao dano moral, tenho que não merece prosperar, pois este está ligado à ofensa à honra, ao qual não foi comprovada. 
O dano moral só pode ser reconhecido se ficar demonstrado que o fato causou restrições à vida normal ou teve repercussão dentro da 
rotina profissional ou social a ponto de justificar a conclusão de que o ofendido merece ser indenizado pelo ato da Requerida. Assim, não 
vislumbro que as dificuldades narradas sejam capazes de ensejar ao Autor o direito ao dano moral.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
dou por extinto o feito com resolução de mérito, para:
a) DECLARAR rescindido o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, referente ao lote nº 076, Gleba Garça, Projeto 
Fundiário Alto Madeira, Setor Gleba 004-C, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho, sob a matrícula 1.891, módulo 
17, fração 162, com área de 1000,16 m², e
b) CONDENAR a Requerida a restituir ao Autor os valores pagos, no montante de R$ 3.587,50 (três mil e quinhentos e oitenta e sete reais 
e cinquenta centavos), atualizado monetariamente desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Determino que a CPE promova a associação das advogadas da parte requerida (ID 66059972), para fins de intimação pelo DJe.
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase (art. 55, da Lei nº 9.099/1995).
Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se do dia seguinte à intimação, salvo quando houver 
intimação pelo Diário da Justiça eletrônico, em que se obedecerá a regra própria.
As partes devem comunicar alterações de endereços, sob pena de considerar-se válido e eficaz carta/mandado enviado para o endereço 
informado nos autos (art. 19, §2º, da Lei nº 9.099/1995).
A parte que desejar recorrer à Turma Recursal deverá recolher, até 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso 
inominado, 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995 e 23, c/c 12, do Regimento 
de Custas – Lei estadual no 3896/2016), sob pena de deserção. E no caso da insuficiência do valor recolhido não haverá intimação 
para complementação do preparo, não se aplicando o art. 1.007, §2º, do CPC ante a regra específica da lei dos juizados (Enunciado 
80-FONAJE e art. 42, §1º, da Lei no 9.099/1995).
Caso a parte recorrente pretenda o benefício da assistência judiciária, deverá, na própria peça recursal, efetuar o pedido e juntar 
documentos para demonstrar que o recolhimento das custas compromete sua sobrevivência, independentemente de ter feito o pedido 
na inicial ou contestação ou juntado documentos anteriormente, pois a ausência de recurso financeiro deve ser contemporânea ao 
recolhimento das custas do preparo.
A parte vencida considera-se intimada por meio desta sentença para cumpri-la no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em 
julgado, sob pena de pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou de cominação de multa diária conforme o caso 
(art. 52, inc. III, IV, V e VI, da Lei nº 9.099/1995). Assim, a intimação desta decisão é suficiente para o cumprimento voluntário da sentença, 
após o trânsito em julgado, pois não haverá nova intimação para tanto.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado, pela parte vencida, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, sob pena de ser considerado inexistente e não surtir efeito 
o pagamento realizado por meio de outra instituição bancária, nos termos do art. 4o do Provimento Conjunto nº 006/2015-PR-CG.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte vencedora, independente de nova 
CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo manifestação da parte vencedora, arquive-se.
Não ocorrendo o pagamento e havendo requerimento de execução nos próprios autos pela parte credora, devidamente acompanhada de 
memória de cálculo (elaborada por advogado ou pela Central de Atendimento, conforme a parte possua ou não advogado, com inclusão 
de 10% de multa sobre o valor do débito – art. 523, §1º, do CPC), a CPE deverá, antes da conclusão, alterar a classe para Cumprimento 
de Sentença.
No requerimento de execução a parte credora deverá dizer se pretende a pesquisa em bases de dados públicos e privados para prática 
de atos de penhora, registro e expropriação (SISBAJUD e RENAJUD).
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7046709-50.2021.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: NAIMAIER & NAIMAIER LTDA - ME
ADVOGADOS DO REQUERENTE: TAFNES DE SOUZA ABREU, OAB nº RO10102, EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO, 
OAB nº RO5100
Polo Passivo: CLAUDIA ROBERTA DE MELLO MOURA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: EDISON FERNANDO PIACENTINI, OAB nº RO978, ISABEL CARLA DE MELLO MOURA PIACENTINI, 
OAB nº RO9636
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DECISÃO
Examino a petição da executada, constante do ID 80254441. 
Ali a executada afirma que o presente cumprimento de sentença é totalmente despacho, uma vez que já houve sentença extintiva e 
arquivamento da ação de execução, condicionando o ajuizamento de novo cumprimento de sentença mediante a alteração da capacidade 
econômica da requerida.
Nesse ponto, não se pode ter como descabida o presente cumprimento de sentença, posto que a credora conseguiu a penhora de parte 
do crédito, de modo que, em princípio, a situação econômica da executada se alterou para melhor, propiciando a propositura de novo 
cumprimento de sentença.
Alega-se também que o valor bloqueado se refere à honorários profissionais, eis que trabalha como odontopediatra na clínica popular 
Zequinha Araújo. E não atinge a renda mensal de três salários mínimos. Recebe ajuda financeira de R$ 520,00 de duas irmãs.
A penhora impossibilita totalmente prover seu sustento.
Pede a liberação dos valores constritados por entender ser verba alimentar, nos termos do art. 833 do CPC.
Instruiu a petição com vários extratos bancários de várias contas.
A credora se manifestou sobre a petição, no ID 80992885, requerendo a rejeição liminar da impugnação por intempestividade. Sustenta 
não haver comprovação de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial. Apresenta o valor da dívida atualizada e pede a 
penhora via “teimosinha”.
Pois bem.
A petição da executada não é intempestiva, posto que é matéria de ordem pública, na medida em que busca desconstituir penhora sobre 
valor que entende ser honorários profissionais.
Não há razão para extinção do cumprimento de sentença, pois aparentemente a situação econômica da executada se alterou e com isso 
houve a propositura de novo cumprimento de sentença.
Fiz uma leitura atenta dos extratos e do contrato de prestação de serviços juntados pela executada. Não consegui vincular o saldo 
bancário positivo com o contrato de prestação de serviços. Aliás, o contrato de prestação de serviços sequer apresenta o valor contratado. 
As contas sobre as quais incidiu o bloqueio são da espécie corrente. Nenhuma é de poupança. Não há comprovação segura de que os 
valores nelas depositados se originam do contrato de honorários profissionais.
Por outro lado, indefiro a “teimosinha”, uma vez que o juízo entende não ter nenhuma utilidade a reiteração de busca de ativos em contas 
correntes após a realização recente de busca.
Em face ao exposto, não acolho a pretensão de desfazimento da penhora. 
Expeça-se alvará em favor da parte credora e de seu advogado, se tiver poderes nos autos, para levantamento da quantia bloqueada/
penhora, transferida para a CEF, zerando a conta.
Indique a parte credora, em 5 dias, bens penhoráveis, podendo inclusive requerer busca no RENAJUD.
Intimem-se.
Serve esta decisão de intimação pelo DJE. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7043167-24.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ADLER SOUZA DOS REIS
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
GOL LINHAS AÉREAS S.A
Avenida Governador Jorge Teixeira, - de 6320/6321 ao fim, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-250
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7043167-24.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ADLER SOUZA DOS REIS
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES 
- RO7821
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7065967-46.2021.8.22.0001
AUTOR: ZENIR ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAN KLACZIK - RO9338
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7033960-06.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: MARILENE GOMES MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSANGELA LAZARO DE OLIVEIRA - RO610
EXECUTADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7070658-06.2021.8.22.0001
Requerente: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO STEGMANN - RO6063
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogados do(a) REU: PAULO CESAR LIMA JUNIOR - MS22949, MARCEL CESCO DE CAMPOS - MS19604, ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7036180-69.2021.8.22.0001
REQUERENTE: EVANILSON PINHEIRO DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO FACANHA FERREIRA - RO1806, LIDUINA MENDES VIEIRA - RO0004298A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7061310-61.2021.8.22.0001
Requerente: FRANCISCO DE ASSIS FELICIO SANTOS
Requerido(a): Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330
Intimação À PARTE RECORRIDA/REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7059100-03.2022.8.22.0001
AUTOR: NEIDE DA SILVA MARCIEL
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ALVES VIEIRA GUEDES - RO0005457A
REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, C & A MODAS LTDA
Intimação À PARTE REQUERENTE 
(via Diário da Justiça)
FINALIDADE: Por determinação deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, para apresentar endereço de e-mail da parte requerida (C & A MODAS S. A), sob pena de o processo não prosseguir como “Juízo 
100% Digital” e a citação ser enviada pelos meios convencionais (carta ou mandado).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7046981-44.2021.8.22.0001
Requerente: ANTONIA LUCINEYDE LEITE AUGUSTO
Advogado do(a) AUTOR: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO - RO1605
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogados do(a) REU: PAULO CESAR LIMA JUNIOR - MS22949, MARCEL CESCO DE CAMPOS - MS19604, ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7028570-16.2022.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS
Advogado do(a) REQUERENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS - PR56511
REQUERIDO: MAURO ROBERTO MASSON NECCHI
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 23/11/2022 11:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
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4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7069298-36.2021.8.22.0001
Classe: Petição Cível
Polo Ativo: RONICLEISON DA SILVA SILVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANSELMO LOPES JUNIOR, OAB nº RO3008
Polo Passivo: ENERGISA
ADVOGADO DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ENERGISA, em que se alega omissão da sentença por não ter sido realizado o 
exame dos débitos que ensejaram a inscrição do autor no cadastro de proteção ao crédito.
Afirma que a cobrança e a negativação foram corretas porque corresponde a débito da unidade consumidora do autor.
Pois bem.
Não há omissão a ser suprida. A sentença foi clara ao afirmar que o débito lançado em cadastro de inadimplentes e a cobrança é indevido. 
Isso porque a concessionária gerou débito quando a UC já estava “desligada sem fatura”. 
É por isso que foi declarada inexistente a dívida e condenada a concessionária em dano moral.
Mudar a fundamentação do julgado e alterar a decisão por meio de embargos de declaração não é cabível.
Em face ao exposto, conheço os embargos de declaração e não os acolho.
Intimem-se.
Serve esta decisão de intimação pelo DJE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7029160-90.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA - RO7904
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EXECUTADO: ARONILTON RODRIGUES MONTEIRO
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 23/11/2022 12:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7009841-39.2022.8.22.0001
REQUERENTE: JOAO ANTONIO SANTOS DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO - RO9366
REQUERIDO: OI MÓVEL S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Através da audiência de conciliação, constatou-se que a parte autora atualmente se encontra recolhida no presídio, motivo pelo qual não 
foi possível o seu comparecimento na audiência. 
Assim, observa-se que existe óbice ao prosseguimento da ação, eis que ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento 
válido e regular do processo.
Explico.
O art. 8º da Lei n.º 9.099/95 dispõe que “não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 
jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”.
Da análise do dispositivo, verifica-se que os presos não podem ser partes no âmbito dos Juizados Especiais. Isso porque é incompatível 
com o seu objetivo célere, informal, simples e econômico. A dificuldade de seu comparecimento em juízo, considerando a necessidade 
escolta policial, bem como a imposição de nomeação de curador especial na forma do art. 72 do CPC, trariam certa dificuldade ao 
andamento processual, no caso de penhora de bens.
Ademais, ainda que a reclusão do devedor tenha ocorrido no decorrer da ação, há que se levar em conta a finalidade da regra, que é a 
de proteger a parte mais fraca, que, por estar reclusa, tem limitadas chances de defesa.
Assim, como a parte requerida encontra-se recolhida/presa e nessa condição não pode ser parte nesse processo, o feito deve ser extinto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, conforme determina o inciso IV do art. 51 da Lei n.º 9.099/95 e inciso 
IV do art. 485 do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios – artigo 55 da Lei 9.099/95.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7024112-87.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MARILDA LOPES DE FARIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA - RO6700
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA para eventual impugnação aos 
cálculos apresentados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte requerente.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7043461-42.2022.8.22.0001
REQUERENTE: QUALYPRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DE MACEDO PINHEIRO - RO8369, RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS - 
RO11257
REQUERIDO: FABRICIA RODRIGUES FONTINELE DOS SANTOS
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 09:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
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10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7025009-18.2021.8.22.0001
REQUERENTE: DAICYMAR MONTEIRO DA SILVA
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil. Por fim, transcorrido o 
prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme art. 525 do CPC. 
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7047313-79.2019.8.22.0001
REQUERENTE: LUZINEIDE DOS SANTOS PONTES
Advogados do(a) REQUERENTE: LARISSA RODRIGUES GOUVEA - RO2078, FRANCKLANE SENA DA SILVA - RO9399
EXCUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE
(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7025009-18.2021.8.22.0001
REQUERENTE: DAICYMAR MONTEIRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVI SOUZA BASTOS - RO6973
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7017259-62.2021.8.22.0001
REQUERENTE: PATRICIA VICENTE
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES 
- RO7821
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica Vossa Senhoria intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 
procuração com poderes específicos para levantamento de alvará por seu(s) advogado(s), nos termos do art. 105 do Código de Processo 
Civil, sob pena de expedição do alvará apenas em nome da parte.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7030082-68.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: SERGIO MUNIZ NEVES, VANESSA AMARAL SALGADO
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA AMARAL SALGADO - RJ224989
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA AMARAL SALGADO - RJ224989
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, Avenida Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-970
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7030082-68.2021.8.22.0001
REQUERENTE: SERGIO MUNIZ NEVES, VANESSA AMARAL SALGADO
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA AMARAL SALGADO - RJ224989
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA AMARAL SALGADO - RJ224989
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7058830-13.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: CLEUDECIR ANTONIO SIMAO, RUA SENADOR OLAVO PIRES 1191 CENTRO - 76861-000 - ITAPUÃ DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: GIANE BEATRIZ GRITTI, OAB nº RO8028, SILVANA FELIX DA SILVA SENA, OAB nº RO4169A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
A Autora ajuizou a presente ação contra a Requerida, alegando que no dia 20/9/2020, por volta das 17h55, foi interrompido o fornecimento 
de energia na sua Unidade Consumidora, ficando sem o serviço até as 18 horas do dia 22/9/2020, ou seja, mais de 48 horas sem o 
fornecimento de energia elétrica. Informa que, devido a falta de energia, perdeu todos os alimentos que estavam guardados em sua 
geladeira, como carnes, leites e seus derivados, e outros mantimentos que dependem de conservação. Também enfrentou o dissabor de 
ter que passar noites sem dormir, por conta do calor e dos insetos. Assim, requer a condenação da Requerida em indenização por danos 
materiais e morais.
Em sua contestação, a Requerida afirma que a interrupção no fornecimento de energia ocorrida em 20.09.2020 na UC da parte autora 
se deu em razão de circunstâncias alheias à vontade da concessionária, tendo em vista que motivada por fortes tempestades de chuva e 
vento que atingiram o município de Itapuã do Oeste e outros municípios da região. Requereu a improcedência do pedido inicial.
Decido.
Aplicam-se as normas consumeristas ao caso, trata-se de clara relação de consumo, à luz dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/1990.
Conforme depreende-se da documentação trazida aos autos com a inicial, é incontroverso que na data alegada pela Autora, houve a 
suspensão ampla do fornecimento de energia elétrica no município de Itapuã do Oeste, restando apenas definir se houve a responsabilidade 
da concessionária quanto aos prejuízos sofridos pela Autora.
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece em sua Resolução 414/2010, limite de prazos toleráveis para a suspensão 
do fornecimento de energia, vejamos:
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:
I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;
II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;
Diante dos fatos e da legislação citada, a Requerida agiu com desídia, pois, além de admitir que houve a interrupção do serviço de energia 
elétrica a partir de 0h10 do dia 20/9/2020, o restabelecimento só ocorreu em 22/9/2020, às 23h50, conforme consta na contestação (pg. 
3), ou seja, a Requerida extrapolou em muito as 24 (vinte e quatro) horas determinadas para a religação na Zona Urbana.
O fornecimento de energia elétrica trata-se de serviço essencial, e dessa forma, só pode ser interrompido em condições excepcionais e 
mesmo assim deve a Requerida cumprir os prazos acima descritos.
O dano moral, in casu, é presumido. Todos os fatos e argumentos trazidos ao processo demonstram claramente a ofensa ao direito 
de personalidade da parte autora, de modo que possui direito à percepção de indenização moral, pois a interrupção do serviço não foi 
solucionada com brevidade.
Não se trata de mero aborrecimento comum, mas de significativo transtorno, que afetou deveras a tranquilidade e que merece reparação, 
mormente em vista da essencialidade do serviço de energia elétrica, o qual interfere na própria manutenção da dignidade do ser humano.
Desse modo, a demora excessiva para o restabelecimento do serviço de energia elétrica em questão, foi resultado da atitude negligente 
da Requerida, merecendo a parte autora ser reparada pelo dano moral em razão de todo o prejuízo experimentado.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade econômica 
do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por 
parte do Autor, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador 
da lesão, ora Requerida. A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se 
ater às consequências do fato, servir como desestímulo para a prática de novas condutas lesivas semelhantes, observando-se sempre a 
capacidade financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum não implique em enriquecimento da outra parte. Fixo para o caso, 
por entender justo e razoável, o valor de R$ 3.000,00.
Quanto aos danos materiais, apesar de se imaginar que tenham ocorrido, estes careciam de comprovação. Aliás, nem a própria Autora 
sabe informar quais foram os prejuízos materiais sofridos, não sendo possível indenização material apenas por estimativa.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
dou por extinto o feito com resolução de mérito, para o fim de CONDENAR a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do TJ/RO e acrescido de juros de 1% ao 
mês, a partir desta decisão.
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase (art. 55, da Lei no 9.099/1995).
Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se do dia seguinte à intimação, salvo quando houver 
intimação pelo Diário da Justiça eletrônico, em que se obedecerá a regra própria.
As partes devem comunicar alterações de endereços, sob pena de considerar-se válido e eficaz carta/mandado enviado para o endereço 
informado nos autos (art. 19, §2º, da Lei n 9.099/1995).
A parte que desejar recorrer à Turma Recursal deverá recolher, até 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso 
inominado, 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e 23, c/c 12, do Regimento 
de Custas – Lei estadual no 3896/2016), sob pena de deserção. E no caso da insuficiência do valor recolhido não haverá intimação 
para complementação do preparo, não se aplicando o art. 1.007, §2º, do CPC ante a regra específica da lei dos juizados (Enunciado 
80-FONAJE e art. 42, §1º, da Lei no 9.099/1995).
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Caso a parte recorrente pretenda o benefício da assistência judiciária, deverá, na própria peça recursal, efetuar o pedido e juntar 
documentos para demonstrar que o recolhimento das custas compromete sua sobrevivência, independentemente de ter feito o pedido 
na inicial ou contestação ou juntado documentos anteriormente, pois a ausência de recurso financeiro deve ser contemporânea ao 
recolhimento das custas do preparo.
A parte vencida considera-se intimada por meio desta sentença para cumpri-la no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em 
julgado, sob pena de pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou de cominação de multa diária conforme o caso 
(art. 52, inc. III, IV, V e VI, da Lei nº 9.099/1995). Assim, a intimação desta decisão é suficiente para o cumprimento voluntário da sentença, 
após o trânsito em julgado, pois não haverá nova intimação para tanto.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado, pela parte vencida, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, sob pena de ser considerado inexistente e não surtir efeito 
o pagamento realizado por meio de outra instituição bancária, nos termos do art. 4o do Provimento Conjunto nº 006/2015-PR-CG.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte vencedora, independente de nova 
CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo manifestação da parte vencedora, arquive-se.
Não ocorrendo o pagamento e havendo requerimento de execução nos próprios autos pela parte credora, devidamente acompanhada de 
memória de cálculo (elaborada por advogado ou pela Central de Atendimento, conforme a parte possua ou não advogado, com inclusão 
de 10% de multa sobre o valor do débito – art. 523, §1º, do CPC), a CPE deverá, antes da conclusão, alterar a classe para Cumprimento 
de Sentença.
No requerimento de execução a parte credora deverá dizer se pretende a pesquisa em bases de dados públicos e privados para prática 
de atos de penhora, registro e expropriação (SISBAJUD e RENAJUD).
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7031482-20.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MARIVALDO REIS SILVA, CPF nº 49758012215, RUA JACY PARANÁ 1886, - DE 1750 A 2204 - LADO PAR MATO 
GROSSO - 76804-418 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HARLEI JARDEL QUEIROZ GADELHA, OAB nº RO9003, ROSILENE DE OLIVEIRA ZANINI, OAB 
nº RO4542, FERNANDA MAIA MARQUES, OAB nº RO3034
REQUERIDOS: BANCO DO BRASIL SA, AVENIDA JATUARANA, - DE 4298 A 4792 - LADO PAR CALADINHO - 76808-110 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, LOJAS AMERICANAS S.A., CNPJ nº 33014556044304, AVENIDA RIO MADEIRA, - DE 2784 A 3298 - LADO PAR 
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-408 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, OAB nº BA25419, SERVIO TULIO DE BARCELOS, 
OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO:
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7045934-35.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA IZAURA DE GOIS PESSOA, CPF nº 87898276272, RUA LIBERDADE 42 TRÊS MARIAS - 76812-396 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº MT24416
REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, 
CNPJ nº 17717110000171, RUA GOMES DE CARVALHO 1195, 4 ANDAR VILA OLÍMPIA - 04547-004 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
DESPACHO
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora e seu advogado (procuração anexa ao ID 61618129/PJE) para levantamento da 
quantia depositada (guia anexa ao ID 79914606/PJE).
Levantado o alvará e nada requerido, volte o feito concluso para extinção.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7009955-75.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS, CNPJ nº 18422970000302, AVENIDA MAMORÉ 3945, - DE 3645 A 4069 - LADO 
ÍMPAR LAGOINHA - 76829-631 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS, OAB nº PR56511
EXECUTADO: ROSINERY FERREIRA DE AZEVEDO TEIXEIRA, CPF nº 92530630259, AV. MANOEL MURTINHO 799, (CASA 3) ST. 
01 - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (art. 784, III, CPC), nos moldes do art. 53 e seguintes, da lei 9.099/1995, restando 
frustrada as tentativas de citação da parte devedora, razão pela qual requereu a exequente diligências do juízo nos sistemas SISBAJUD, 
RENAJUD, INFOJUD e outros para localização da parte adversa.
Até pouco tempo este juízo estava deferindo tais buscas. No entanto melhor refletindo sobre a questão estou a compreender que, a 
despeito do princípio da cooperação contido no CPC, em sede de juizado especial cível não há possibilidade de se albergar tal princípio 
no que se refere à investigação de endereço para fins de localização do devedor.
As ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do juízo somente são autorizadas para fiel utilização quando já houver ocorrido a fiel 
formação da relação processual, pois representam medidas mais invasivas. Do contrário, o princípio da inércia estaria sendo ofendido 
(art. 2º, CPC/2015) e o 

PODER JUDICIÁRIO estaria a servir de investigador para uma das partes, desrespeitando o princípio constitucional e legal de isonomia 
(arts. 5º, caput e inciso I, CF/88, e 7º, CPC/2015).
Ao 

PODER JUDICIÁRIO não compete diligenciar para a parte demandante no sentido de localizar a parte demandada, mormente no 
microssistema dos Juizados Especiais. Não tendo conhecimento da fiel localização ou paradeiro certo e sabido do(a) devedor(a), deve a 
parte autora socorrer-se de uma das Varas Cíveis comuns, onde a citação por edital é possível (incabível nos Juizados).
Quem demanda nesta Justiça Especialíssima deve se contentar e se amoldar às peculiaridades e exigências legais, não se podendo 
confundir a simplicidade com a falta de mínima formalidade e observância das condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo.
POSTO ISSO, com fulcro no artigo 53, §4º, da LF nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando o respectivo e imediato 
arquivamento, independentemente de prévia intimação, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Por derradeiro, advirto que o processo não será desarquivado e que somente poderá ser reclamado novamente execução de título em 
outro feito judicial.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7052588-04.2022.8.22.0001
AUTOR: GUILHERME OMIZZOLO, CPF nº 82840784904, AV. SANTA TEREZINHA 243 CENTRO - 89600-000 - JOAÇABA - SANTA 
CATARINA
ADVOGADO DO AUTOR: NEILA DE FATIMA GARCIA LIMA DE PONTES, OAB nº RO2712
REU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ nº 05657234000120, - 76804-120 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO:
Determino que a CPE promova a designação da audiência de conciliação.
Definida a data, intimem-se as partes.
Serve este despacho de Carta AR/Mandado e intimação no DJE.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7010160-07.2022.8.22.0001 
Procedimento do Juizado Especial Cível 
AUTOR: CAMILLE FERREIRA NADALON 
ADVOGADOS DO AUTOR: VANESSA FERREIRA GOMES, OAB nº RO7742, VALNEI FERREIRA GOMES, OAB nº RO3529 
REU: ANDREIA BORIEZESKA DE SIQUEIRA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Defiro a expedição de mandado de citação no endereço informado na petição de ID: 80443494. 
Designe-se nova audiência de conciliação.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho E-mail: cjs2vara@tjro.jus.br Telefone: (69) 3309-8322 
WhatsApp: +55 69 98456-9438 Sala virtual: https://meet.google.com/jqn-wmeb-iehProcesso: 7054788-81.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Duplicata
REQUERENTE: FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME, CNPJ nº 20433047000156, RIO NEGRO 2260, - LADO 
PAR JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-531 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO, OAB nº RO9442
REQUERIDO: A. C. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP, CNPJ nº 07314584000119, AVENIDA GUAPORÉ 59994, - 
DE 5950 AO FIM - LADO PAR RIO MADEIRA - 76821-430 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Recebo a petição inicial.
Audiência de conciliação/mediação já designada para o dia 18/10/2022, as 13h30, a qual poderá ser realizada por videoconferência ou 
meio virtual mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), enquanto estiverem 
prorrogadas as medidas de prevenção ao contágio pelo COVID, conforme ATO CONJUNTO n. 009/2020, elaborado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Corregedoria Geral de Justiça.
Ao CEJUSC para realização da solenidade. As partes deverão informar número de telefone com aplicativo Whatsapp para serem ouvidas 
na data agendada, por chamada de vídeo, caso necessário. Caso não tenham acesso ao aplicativo Whatsapp ou internet disponível para 
o recebimento de chamada/acesso ao google.meet, deverão informar tal situação nos autos por meio de petição, para os representados 
por advogado, ou na atermação, conforme o caso, no prazo de 05 dias antes da realização da audiência. 
Diante da alteração realizada no art. 12, III da Resolução n. 008/2013-PR por meio da Resolução n. 011/2016-PR, caberá à CPE da Vara 
o cumprimento das providências de citação e intimação das partes. Ressalte-se que, após a referida alteração, a intimação das partes 
deverá ser feita na pessoa de seu advogado constituído nos autos, desde que possua poderes para transigir (§1º do artigo 12, Resolução 
n. 008/2013-PR).
Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências do procedimento sumaríssimo e para a audiência de conciliação designada, 
fazendo constar no mandado que, no caso de ausência à audiência de conciliação de representante, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados na petição inicial, salvo se do contrário resultar da convicção deste juízo (art. 20 da Lei n. 9.099/95), bem como que, caso não 
haja acordo, deverá apresentar resposta escrita no prazo de 24 horas, contados do dia da audiência por videoconferência ( art 7º XIV 
do Provimento Conjunto 18/2020 - TJ RO), acompanhada de documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que pretende 
produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que sua ausência poderá ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 
9.099/95, bem como que, caso não haja acordo, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada ( art 7º XV do Provimento 
Conjunto 18/2020 - TJ RO); 
Ressalto à CPE a necessidade de formulação de intimação específica para cada ato posterior à citação, de modo a viabilizar a correta 
compreensão da parte acerca da determinação judicial, sendo que a mera cópia do despacho inicial para todas as intimações será 
desconsiderada para efeitos de computo de prazo.
Sirva cópia como mandado ou expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7055623-06.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: AUXILIADORA CARVALHO MENDONCA, RUA JOSÉ AMADOR DOS REIS 3948, - DE 3629/3630 A 4044/4045 
TANCREDO NEVES - 76829-580 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADO DO REQUERIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
A parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 
morais experimentados em razão das consequências e dissabores decorrentes do cancelamento unilateral de seu voo. Relata que 
chegaria em Porto Velho às 12h40min do dia 31/03/2020, contudo, seu voo teria sido cancelado, sem qualquer aviso prévio.
Em contestação, a ré alega que a autora omitiu fatos, tendo em vista que o seu voo ocorreu de forma normal, não sofrendo cancelamentos, 
nem qualquer outro tipo de alteração, ocorrendo no caso o no show. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
A análise do feito conduz à improcedência da pretensão deduzida nesta ação, tendo em vista que não ficou caracterizada a lesão sofrida 
pela parte autora, ou seja, não restou demonstrada a existência do dano moral.
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Os fatos ventilados pela autora na exordial não restaram suficientemente demonstrados, isso porque não apresentou nenhum indício de 
prova do alegado. Não há nos autos prova do embarque posterior ao horário contratado, sequer há provas da referida alteração unilateral. 
A empresa aérea é que trouxe de seu sistema dois trechos utilizados pela autora e outros dois sem utilização. Tudo está a indicar mesmo 
ter havido no show. 
Sabe-se que a inversão do ônus probatório não é aplicada de forma absoluta, devendo a parte autora instruir a demanda com todas as 
informações e provas que estão ao seu alcance. No caso em tela, o novo cartão de embarque seria suficiente.
Os fatos narrados na inicial carecem de verossimilhança em vista da ausência de prova documental, por meio da qual a autora poderia 
corroborar a tese apresentada, além do que, destaco que a prova indicada era fácil de ser produzida.
Assim, com razão a ré quando sustenta que os fatos em questão não foram provados. Ainda que na relação de consumo o fornecedor 
tenha o ônus de provar a “inexistência de defeito” (art. 14, §3º, inciso I, do CDC), deve o consumidor provar, pelo menos, de forma mínima 
o fato constitutivo do seu direito.
A inversão probatória prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser concedida de forma indiscriminada, 
no presente caso estão ausentes os requisitos legais, mormente no que diz respeito à verossimilhança da alegação. A inversão só deve 
ocorrer para as hipóteses em que é impossível ou muito difícil ao consumidor produzir a prova.
Oportuno esclarecer que a informalidade do Juizado Especial não se presta a admitir pedidos desprovidos da necessária comprovação, 
de modo que a este Juízo não incumbe deduzir como ocorreram os fatos. Os documentos juntados não trouxeram elementos mínimos de 
convicção para o fim de lastrear a afirmação de ter sofrido constrangimento e consequente dano moral requerido.
Ante a ausência de prova mínima do fato constitutivo do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido 
inicial é de rigor.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, dou 
por extinto o feito, com resolução de mérito.
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7059405-21.2021.8.22.0001
REQUERENTE: TERCIA MEDEIROS DE CASTRO, CPF nº 16186400204, ESTRADA DA PENAL, - DE 5215 A 7001 - LADO ÍMPAR RIO 
MADEIRA - 76821-405 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIMAS VITOR MORET DO VALE, OAB nº RO11488, WELINTON RODRIGUES DE SOUZA, OAB 
nº RO7512, MARCELO MALDONADO RODRIGUES, OAB nº RO2080, MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO, OAB nº RO4332A
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REQUERIDO: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-
133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DECISÃO:
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7038134-53.2021.8.22.0001
REQUERENTE: AMANDA MARGARETE INACIO, CPF nº 46707286870, AVENIDA DOS IMIGRANTES 5850, - DE 6110 A 6200 - LADO 
PAR RIO MADEIRA - 76821-408 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RAIRA VLAXIO DE AZEVEDO, OAB nº RO7994, BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS 
SA
DECISÃO:
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7034919-35.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: ARLISSON HERBERT DOS SANTOS SOUZA, CPF nº 03156019224, RUA FABIANA 6544, - ATÉ 6961/6962 CUNIÃ - 
76824-426 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ARLISSON HERBERT DOS SANTOS SOUZA, OAB nº RO10452
EXECUTADO: BRUNA AMORIM RODRIGUES, CPF nº 01493805266, RUA 22 DE OUTUBRO 2330 , - 69830-000 - LÁBREA - AMAZONAS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Requisitei bloqueio on-line em desfavor da parte executada, no valor de R$ 3.797,90, todavia, a penhora restou irrisória, razão pela qual 
determinei o desbloqueio de valores, conforme tela em anexo.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis de 
penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em custas processuais. 
Intimem-se. 
Serve a presente como carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7054614-72.2022.8.22.0001
AUTOR: JUDSON MARTINS BARRETO, CPF nº 89119576234, RUA GOVERNADOR ARI MARCOS 1848, - DE 1686/1687 A 1955/1956 
AGENOR DE CARVALHO - 76820-330 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO DE SOUZA COSTA, OAB nº RO8656
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, - 76801-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
A parte autora, titular da Unidade Consumidora nº 20/49337-9, alega que a requerida está lhe cobrando indevidamente fatura de 
recuperação de consumo no valor de R$ 26.781,02 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um mil reais e dois centavos), com vencimento 
em 10/08/2022. Requer tutela antecipada para abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica e de inscrição nos órgãos 
de proteção ao crédito.
Em análise sumária aos documentos apresentados e aos fatos alegados, verifiquei a presença dos requisitos legais exigidos para a 
concessão da tutela de urgência de natureza antecipada incidental.
A probabilidade do direito está comprovada pela relação de consumo entre as partes e pela cobrança de recuperação de consumo, 
ilustrada nos documentos vindos com a inicial.
O perigo de dano está evidenciado pela suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora serviço essencial à 
manutenção da dignidade humana.
A medida concedida não trará danos irreparáveis à parte requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta 
que ora se defere. 
No que se refere ao pedido para suspensão do débito e abstenção de inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 
crédito, deixo de conceder a antecipação de tutela, uma vez que não há demonstração do perigo de dano, porquanto não há inscrição 
nos órgãos de restrição creditícia.
Assim, presentes os requisitos legais exigidos para concessão da antecipação da tutela, com fulcro no art. 300, do Código de 
Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada incidental. Desta forma, determino 
à RÉ que ABSTENHA de INTERROMPER o fornecimento de energia elétrica na residência/unidade consumidora da parte autora (UC 
20/49337-9), sob alegação de pendência do débito ora questionado, referente à recuperação de consumo, salvo se houver outros débitos 
vencidos e já notificados;
Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento das determinações 
supra, sem prejuízo de outras medidas tendentes ao efetivo cumprimento desta decisão.
As determinações supracitadas devem ser cumpridas até segunda ordem ou julgamento final da lide, bem como comprovadas 
documentalmente no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 30/09/2022 - Hora: 13h30, a ser realizada por meio digital (WhatsApp ou Google Meet), em atendimento 
ao Ato Normativo n. 018/2020. 
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.
Advertências:
1 – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
2 – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
3 – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação;
4 – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
5 – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO;
6 – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
7 - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
8 – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
9 – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
10 – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
11 – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais;
12 – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;



707DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

13 – durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
14 – nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada;
15 – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
16 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas requeridas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado;
17 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu na audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada;
18 – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem 
atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 
9.099/1995).
19 – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual;
20 – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7059581-63.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Requerente/Exequente:CLEBER VIANA ALVES, RUA CLÁUDIO SANTORO 5396, - DE 5368/5369 AO FIM FLODOALDO PONTES 
PINTO - 76820-620 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerente: KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871
Requerido/Executado: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de pedido do requerente para não realização de audiência de conciliação. 
Conforme dicção do art. 334, §4º, inciso I do CPC, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 
desinteresse na composição consensual. 
Por tais razões indefiro o pedido. 
Cite-se e Intime-se.
Enio Salvador Vaz
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7037056-87.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: ANTONIO AMARAL DE OLIVEIRA, RUA GUANABARA 254, - ATÉ 932 - LADO PAR MATO GROSSO - 76804-400 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208
REQUERIDO: ENERGISA, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
O autor ajuizou a presente ação em desfavor da requerida, objetivando revisão de faturas, bem como indenização por dano material 
consistente em consertos de eletroeletrônicos queimados por suposto problema na rede elétrica de sua residência. 
Pois bem.
Em análise aos fatos e documentos apresentados, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida em razão da incompetência absoluta 
dos Juizados Especiais para apreciar a matéria, que, pelo narrado na inicial, se revela complexa ante a necessidade de produção de 
prova pericial.
Isto porque, a causa de pedir está centrada, dentre outros pedidos, na revisão de faturas cujos valores reputa excessivos, bem como 
na restituição de valores pagos para o conserto de eletroeletrônicos queimados em razão de suposto problema na rede elétrica de sua 
residência, sendo que, para atendimento de ambos os pedidos, o autor requereu a produção de prova pericial 
No presente caso, para uma justa solução da lide, verifica-se que é imprescindível a realização de perícia para identificar possível 
irregularidade no medidor de energia, já que, conforme narrado na inicial, estariam sendo geradas faturas além do consumo normal. Além 
do que, a perícia se mostra, de igual forma, essencial para se constatar eventual defeito na rede elétrica da residência do autor, já que 
ele atribui tal fato como a causa da queima de eletroeletrônicos. 
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Destarte, tenho que a produção de prova pericial gerará maior complexidade à causa por impor rito complexo e demorado, que não se 
coaduna com o procedimento célere, simples e informal dos Juizados Especiais Cíveis nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 9.099/1995, 
razão pela qual o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, remanescendo à parte autora, no entanto, o direito de ajuizar 
ação no juízo cível. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, julgando extinto o feito sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. 
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo n.: 7050610-94.2019.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 4.017,42
Última distribuição:11/11/2019
Autor: SILVA FERREIRA LTDA - EPP, CNPJ nº 05785944000135, RUA GETÚLIO VARGAS 2373, - DE 2151 A 2423 - LADO ÍMPAR SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-089 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB nº RO8492
Réu: PRESCILA GRACILIANO DA SILVA, CPF nº 05140102234, RUA DO CALCARIO 4494 BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO - 
76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de requerimento de diligência(s), da(s) qual(is), noto que não demonstrou a parte exequente ter diligenciado, por seus próprios 
meios.
É cediço que a execução se faz no interesse do credor, cabendo-lhe, em princípio, indicar os bens sobre os quais recairá a execução, 
inclusive indicar o local de trabalho da executada para que seja oficiado o órgão pagador.
O processo de execução impõe deveres às partes para que não frustrem, pela inércia (credor) ou pela deslealdade, a satisfação (devedor) 
do direito expresso no título.
O CPC visa conferir meios mais expeditos para a satisfação do direito de crédito, atribuindo o ônus de sua realização ao credor. 
O 
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PODER JUDICIÁRIO deve ser resguardado como instância discursiva imparcial, nada obstante seu caráter supletivo na busca de 
satisfação do direito contido no título executivo. Cabe ao juiz diligenciar para a localização de bens pelo credor, em casos excepcionais 
seja porque o processo de investigação pressupõe poderes que faltam ao exequente, seja porque os elementos de fato utilizados na 
identificação do devedor ou de seus bens (pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal) são insuficientes para o prosseguimento da 
execução.
Em casos análogos, confira-se:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISTEMA 
RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. TRANSFERÊNCIA DE 
ÔNUS DA PARTE AO 

PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Agravo Interno interposto pela CEF, objetivando a 
reforma da Decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de consulta ao sistema 
RENAJUD para localização de bens dos devedores. II - Não demonstrou a CEF ter diligenciado, por seus próprios meios, no sentido 
de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Pelo contrário, tem-se que apenas o MM. Juízo a quo buscou, através do sistema 
BACEN JUD, localizar ativos financeiros eventualmente existentes em contas pertencentes aos Agravados. Tentativa esta, diga-se, que 
resultou infrutífera. III - Limita-se a CEF a requerer a atuação do 

PODER JUDICIÁRIO para suprir seu próprio comportamento omissivo, quando, na verdade, caberia a ela comprovar que, efetivamente, 
diligenciou junto ao DETRAN e aos Cartórios de Registros de Imóveis, no intuito de encontrar bens do devedor que pudessem satisfazer 
o crédito em questão, o que não ocorreu nos presentes autos. IV - Nem mesmo diligenciou a CEF, no sentido de efetivar a citação de 
todos os executados. Não pode, dessa forma, transferir ao 

PODER JUDICIÁRIO, ônus que lhe compete, enquanto aguarda imóvel um desfecho que lhe seja favorável V - Agravo de Instrumento 
fundamentado em jurisprudência dominante. VI - Agravo Interno a que se nega provimento. (TRF-2 - AG: 201202010005922 
RJ 2012.02.01.000592-2, Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 13/06/2012, SÉTIMA TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R – Data: 28/06/2012) 
“[...] O STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações 
sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados 
na via extrajudicial [...]” (STJ – 4ª T., AGRESP nº 1135568, Rel. João Otávio de Noronha, DJ de 28/05/2010)
Desta feita, cabe à parte diligenciar no seu interesse a localização do devedor, bem como que é ônus do credor localizar e indicar os bens 
suficientes a satisfação da execução, tomando todas as medidas acautelatórias de seu direito, cabendo ao 

PODER JUDICIÁRIO, de regra, o papel de árbitro das pretensões e de fiscal do exercício regular do direito à execução.
Diante disto, INDEFIRO as diligências requeridas.
Fica a exequente intimada para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7002661-06.2021.8.22.0001
REQUERENTE: LUCIVALDO FERREIRA DE MENEZES, CPF nº 64370666287, RUA CAETANO DONIZETE 788, - DE 1510/1511 A 
1829/1830 PLANALTO - 76801-026 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora e de seu advogado (procuração - ID 53573073) para levantamento da quantia 
depositada (certidão - ID 80328970), haja vista o pagamento da condenação.
Destarte, considerando que a parte credora recebeu o crédito, com fundamento no inciso II do artigo 924, do CPC, JULGO EXTINTA A 
EXECUÇÃO.
Após o levantamento, arquive-se.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7029825-43.2021.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 34086129272, AV. FORTALEZA DO ABUNÃ s/n NÃO CADASTRADO - 
76845-000 - FORTALEZA DO ABUNÃ (PORTO VELHO) - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061, CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA



710DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

SENTENÇA
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora e de seus advogados (procuração - ID 58755082) para levantamento da quantia 
depositada (guia - ID 79841588 ), haja vista o pagamento da condenação.
Destarte, considerando que a parte credora recebeu o crédito, com fundamento no inciso II do artigo 924, do CPC, JULGO EXTINTA A 
EXECUÇÃO.
Após o levantamento, arquive-se.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7065423-24.2022.8.22.0001
REQUERENTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, CPF nº 31665152915
ADVOGADOS DO REQUERENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, LUIZ FERNANDO SANTOS ARAUJO, OAB nº 
RO12532, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REU: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, AVENIDA JATUARANA 5105, - DE 4819 A 5189 - LADO ÍMPAR NOVA FLORESTA - 
76807-441 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: Procuradoria da OI S/A
DECISÃO:
Narra o autor que solicitou o cancelamento do pacote de TV cobrado em seu plano de telefonia que mantém com a requerida, mas as 
cobranças por tal serviço persistem. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida cesse tal cobrança. 
Em análise sumária aos documentos apresentados e aos fatos alegados, verifiquei a presença dos requisitos legais exigidos para a 
concessão da tutela de urgência de natureza antecipada incidental.
In casu, a parte autora trouxe o comprovante de solicitação de cancelamento do serviço questionado (ID 81274245), amparando a 
narrativa inicial. 
Assim, presentes os requisitos legais exigidos à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, com fulcro no art. 300, do 
Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada incidental, a fim de determinar à ré que 
suspenda, até o deslinde final do feito, das faturas mensais do plano de telefonia mantido com o autor, a cobrança referente ao PACOTE 
de TV, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento, sem 
prejuízo de outras medidas tendentes ao efetivo cumprimento desta decisão.
A determinação supracitada deve ser cumprida até segunda ordem ou julgamento final da lide, bem como comprovada documentalmente 
no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 15/12/2022 - Hora: 9h30, a ser realizada por meio digital (WhatsApp ou Google Meet), em razão da 
pandemia da COVID-19. 
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.
Advertências:
1 – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
2 – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
3 – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação;
4 – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
5 – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO;
6 – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
7 - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
8 – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
9 – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
10 – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
11 – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais;
12 – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
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13 – durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
14 – nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada;
15 – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
16 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas requeridas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado;
17 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu na audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada;
18 – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem 
atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 
9.099/1995).
19 – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual;
20 – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7044075-81.2021.8.22.0001 - Cumprimento de sentença
REQUERENTE: HELDER SOUZA DA CUNHA, RUA PIO XII 2761, - DE 2357/2358 AO FIM LIBERDADE - 76803-872 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO, OAB nº RO9590, JIULIANO MENDES, OAB nº RO10276
REQUERIDO: SERGIO HENRIQUE FIGUEIREDO SILVA, RUA ANTÔNIO MARIA VALENÇA 5437, - DE 5309/5310 A 5639/5640 
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-616 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, da lei 9.099/1995. 
Tratando-se de direito disponível e sendo as partes capazes, HOMOLOGO o acordo de vontades celebrado entre as partes (ID 80253591), 
que será regido pelas cláusulas e condições indicadas no termo de acordo, a fim de que que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, inc. II, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância (arts.54 e 55, lei 9099/1995). 
Autorizo a expedição de alvará em favor do exequente e de seus advogados (procuração - ID 61266785) do valor bloqueado, nos termos 
do acordo.
Em caso de não levantamento dos valores, transfira-os para conta centralizadora de titularidade do TJ/RO.
Consigno que o descumprimento do acordo implicará no início dos atos expropriatórios, independente de nova intimação.
Arquive-se o feito, após as expedições de documentos respectivas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7004434-52.2022.8.22.0001
AUTOR: PATRICIA LOBATO DURAN, CPF nº 34924329215, RUA ABÍLIO NASCIMENTO 4538, - ATÉ 4807/4808 CALADINHO - 76808-
170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, OAB nº RO11257
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, - DE 953 AO FIM - 
LADO ÍMPAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: BERNARDO BUOSI, OAB nº SP227541, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DECISÃO
Trata-se ação declaratória de inexistência de débito e pedido de tutela de urgência que visa a retirada da inscrição restritiva junto a órgãos 
de proteção ao crédito que entende ser abusiva/ilegal, uma vez que desconhece as dívidas negativadas. A autora apresentou a certidão 
do SCPC/SCPC em que constam anotações feitas pelo Banco Requerido. Com fulcro no art. 300 do CPC, presentes os pressupostos 
estabelecidos pelo referido dispositivo, em fase de cognição sumária vislumbra-se a probabilidade do direito e a negativação poderá 
causar prejuízos e constrangimentos à parte autora (perigo de dano). Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser 
“baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros informadores do crédito são de acesso público e facilitado, ofendendo 
a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica). A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em 
irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual 
(art. 300, §3°, CPC). DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada incidental e determino à CPE a expedição de ofício 
ao SPC/SCPC para que promova a exclusão do nome da parte autora de seus bancos de dados, relativamente aos débitos constantes 
na certidão acostada à exordial – ID 80663011 e 80663010/PJE, no prazo de 5 dias, com imediata comunicação a este Juízo. Cumpra-se, 
Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão.
Serve esta decisão de intimação/comunicação/carta.
Designe-se audiência de conciliação, após intimem-se as partes.
Advertências:
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I – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação;
IV – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por 
petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
V – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO;
VI – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
VII - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual 
com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
VIII – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
IX – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
X – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
XI – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais;
XII – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
XIII – durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
XIV – nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada;
XV – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados 
na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
XVI – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas requeridas, inclusive 
a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado;
XVII – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu na audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada;
XVIII – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem 
atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei
n° 9.099/95).
XIX – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual;
XX – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7063300-87.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTORES: HELENA TEREZINHA DE ALMEIDA, RUA BELA VISTA 424 PALHEIRAL - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, 
LUIZ CARLOS CARDOSO DE ALMEIDA, BELA VISTA 424 PALHEIRAL - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO, OAB nº RO3300, PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO, 
OAB nº RO4719A
REU: GOL LINHAS AÉREAS, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO s/n, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 
6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
Os autores narram que adquiriram passagens aéreas para viajar de Porto Velho/RO para a cidade de Santarém, em 06/09/2021 (trecho 
de ida) e em 20/09/2021 (trecho de retorno), entretanto, no dia 16/09/2021 foram informados de que o voo do dia 20/09/2021 teria sido 
cancelado. Os autores tiveram que aceitar o novo voo ofertado pela empresa, sendo este no dia 17/09/2021. Desta forma, pugnam pelos 
danos materiais sofridos em relação à hospedagem entre os dias 17/09 a 20/09, bem como danos morais no valor de R $10.000,00 (dez 
mil) reais para cada.
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Em defesa a empresa requerida arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e a incompetência territorial absoluta. No mérito 
discorreu sobre a culpa de terceiro no que concerne à responsabilidade de prestar informações de forma antecipada - bilhetes adquiridos 
via agência de viagens - a inexistência do dever de indenizar em decorrência da incidência de caso fortuito causado pela pandemia de 
Covid-19 e a não caracterização do alegado dano moral, em suma, a improcedência da pretensão autoral.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
A relação havida entre as partes é tipicamente de consumo. Assim, evidente a legitimidade passiva da requerida, pois é a operadora do 
voo adquirido pela parte autora, de modo que passou a integrar a cadeia de fornecedores, tudo em razão da efetiva reparação de danos 
do consumidor e a concorrência de culpas, conforme disposto no inciso VI do artigo 6º e parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa 
do Consumidor.
Preliminar de Incompetência Territorial
Rejeito a preliminar de incompetência territorial do juízo, uma vez que os autores comprovaram residir nesta Capital, por meio da 
Procuração assinada (Id. 63957385 e Id.63957384). 
Passo ao mérito
A relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor) e sob essa ótica será analisada.
É incontroverso nos autos que o voo adquirido pelos consumidores foi cancelado.
Ocorre que o cancelamento do voo ocorreu no auge da pandemia pelo coronavírus e a requerida cumpriu a exigência da ANAC, de 
notificar o consumidor dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme art. 2º, da Resolução nº 556/2020, que flexibilizou, em 
caráter excepcional e temporário, o prazo mínimo de 72 horas de antecedência do horário previsto de partida.
É possível constatar que os autores já sabiam do cancelamento do voo de forma antecipada, conforme narrado na inicial e naquela 
ocasião houve a remarcação do voo.
Vejo que a empresa aérea cumpriu com sua obrigação de informar antecipadamente o cancelamento do voo contratado e além disso, 
houve a incidência do caso fortuito (pandemia).
A diferença de valores entre a classe do voo contratado e o voo oferecido não restou devidamente comprovada, pois não há qualquer 
indicação do valor pago e do valor do voo ofertado. Tratando-se de danos materiais, faz-se necessário que o consumidor comprove de 
forma objetiva os danos causados, neste casos, em valores, pois o fato, por si só, não enseja danos morais.
Por outro lado, no que diz respeito à reserva de hotel dos dias 17/09 a 20/09, tenho que fazem jus somente a uma diária. Os autores 
juntaram no ID 63957390 o comprovante da reserva contratada, ao qual encerraria no dia 18/09/2021 às 13:00h, assim, embarcando no 
dia 17/09, perderam somente a diária referente ao dia 18/09/2021.
Ademais, quanto à indenização por danos morais, não há situação de maior relevo que justifique a condenação da ré. Os autores não 
comprovaram minimamente, por meio de prints de ligações, mensagens, ou outros, o desgaste desarrazoado pela via administrativa. 
Não se demonstrou na exordial, objetivamente, fato que justifique a indenização pretendida. Não há qualquer demonstração de abalo 
moral considerável, tratando-se de mero descumprimento contratual ocorrido por força maior. Nesse sentido é o entendimento da Turma 
Recursal do Estado de Rondônia:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO VOO PELO CONSUMIDOR. PANDEMIA. COVID-19. DANO MORAL. 
INEXISTENTE. DANO MATERIAL. REEMBOLSO. DEVIDO. Ante a pandemia do COVID-19 que ocasionou diversos transtornos aos 
consumidores, o cancelamento deve atender as regulamentações dispostas na Lei nº 13.040/2020, de 05 de agosto de 2020. Quando 
inexistente fatos que transbordem a esfera extrapatrimonial, não há que se falar em indenização por dano moral. É devido o reembolso a 
título de dano material do valor da passagem aérea ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março 
de 2020 e 31 de dezembro de 2020. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7030147-97.2020.822.0001, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 23/02/2021).
Assim, o pedido de indenização por danos morais é improcedente.
A condenação nesse sentido exige, além do nexo causal, a ocorrência de prejuízo ou aborrecimento significativo, o que evidentemente 
não é a hipótese tratada.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito, para o fim de condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 166,89 (cento e 
sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente à hospedagem do dia 18/09/2021, corrigida monetariamente (tabela do TJ/
RO), a partir da data do desembolso e acrescida de juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) somente a partir da citação, 
com base na planilha do TJ/RO.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
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10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7035341-44.2021.8.22.0001
AUTOR: BALDOINO JOSE DE LIMA, CPF nº 00248586173, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2550, - DE 2408 A 2800 - 
LADO PAR EMBRATEL - 76820-892 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE, OAB nº RO4120
REQUERIDO: EMPRESA DE AGUAS KAIARY LTDA, CNPJ nº 04062261000197, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 2701 Cxpst 289, 
CXPST 289 CENTRO - 76801-974 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA, OAB nº RO1506, ODAIR MARTINI, OAB nº RO30B, ORESTES 
MUNIZ FILHO, OAB nº RO40
DECISÃO:
DETERMINO que a CPE converta a classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7047376-36.2021.8.22.0001
REQUERENTE: SUZANA MEIRELES DA CONCEICAO FARIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOUBERT SANTOS COSTA - RO11456
REQUERIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 12:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
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2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível Processo n. 7059286-60.2021.8.22.0001 
REQUERENTE: FLAVIA REGINA GAMA DE OLIVEIRA, RUA CARDEAL 3909, - DE 3859/3860 A 4058/4059 CALADINHO - 76808-146 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O 
REQUERIDO: Oi Móvel S.A, EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A ASA NORTE - 70713-900 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A 
Sentença
Inicialmente examino e acato o pedido de desistência da ação que, em sede de juizado especial cível, independente do consentimento 
da parte requerida. 
Portanto homologo o pedido de desistência da ação e extingo o processo na forma do art. 485, inc. VIII, do CPC.
Todavia não se pode deixar de apreciar a questão da alegada má-fé da autora, contida na contestação.
E passo a fazê-lo.
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Trata de declaratória de inexistência do débito, no valor de R$ 245,64 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) 
cumulada com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A autora afirma que foi cobrado e teve 
seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por contrato que desconhece junto à ré.
A ré pugna pela improcedência do pedido inicial aduzindo regular contratação e histórico de pagamentos (ID- 79526772/PJe), com 
consequente condenação da autora em litigância por má-fé.
É inconcebível, portanto, acolher a tese autoral de total desconhecimento do contrato e dos débitos dele originados.
A cobrança dos débitos tratou de exercício regular do direito da requerida, de modo a receber o valor devido. Improcedem, por conseguinte, 
os pedidos declaratórios e indenizatórios, porquanto não há conduta ofensiva passível de responsabilização civil, na forma dos artigos 
186 e 927 do Código Civil.
A operadora de telefonia produziu prova que impede o direito da autora, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, a improcedência do 
pedido é de rigor.
É sintomático, inclusive, o fato do mesmo causídico ter ajuizado dezenas de demandas neste juizado em face de operadoras de telefonia, 
alegando inexistência contratual. Após ser protocolada a contestação o advogado toma duas atitudes, alternadamente, não comparece 
nem por si e nem por seu (sua) cliente à audiência de conciliação ou pede desistência da ação. Tudo leva a crer que ao ajuizar a 
demanda, conta com a eventual desorganização das empresas de telefonia.
Nesse sentido, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, reconheço a litigância de má-fé praticada pelo requerente, pois alterou a verdade 
dos fatos ao alegar jamais ter realizado contrato com a requerida, quando na verdade e a relação jurídica existente entre as partes estão 
comprovadas, especialmente pelo contrato assinado. 
Ante o exposto, CONDENO a autora, por LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ, a pagar à requerida multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
corrigido da causa. 
CONDENO também o requerente ao pagamento custas do processo e honorários advocatícios aos patronos da requerida, sendo estes 
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, o que faço na forma do art. 55, da lei nº 9.099/1995 e Enunciado 
136/FONAJE. 
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte devedora (AUTORA) fica ciente de pagar, independente de nova 
intimação, após o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/
RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado através de 
outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena prevista no artigo 523, 
§1º, do CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento espontâneo, expeça-se alvará judicial em favor da credora (requerida).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7062334-90.2022.8.22.0001
REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Advogado do(a) REU: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 22/11/2022 10:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
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4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7008179-40.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: ELANE DE FATIMA DOS SANTOS BALEEIRO, RUA MÁRIO TAVARES 5441 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-614 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: IVON JOSE DE LUCENA, OAB nº RO251B, SUELY MARIA SOBREIRA DE LUCENA DO ROZARIO, OAB 
nº PB22246
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO S/N, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA.
RESUMO: CANCELAMENTO DE VOO GERANDO 3 DIAS DE ATRASO NA VIAGEM DE RETORNO
A parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber indenização a título de danos morais em razão de cancelamento de voo. 
Narra que teve o voo foi cancelado e remarcado para 2 (dois) dias depois. Informa que o voo inicialmente contratado saindo no dia 
03/02/2022, de Porto Seguro/BA a Porto Velho/RO, às 12h20min., com horário de chegada previsto para 01h10min., foi alterado para 
o dia 05/02/2022, saindo às 15h35min., pernoitando em Campinas/SP, chegando em Porto Velho/RO somente no dia 06/02/2022, às 
19h45min. 
Na contestação, preliminarmente, requer a suspensão do processo em razão da pandemia COVID-19 e, no mérito, afirma que o 
atraso/cancelamento está justificado devido a readequação da malha aérea, o que afasta o dever de indenizar, até porque a situação 
experimentada não passa de mero aborrecimento. Sustenta ter prestado assistência e reacomodado a parte autora em outro voo. Pugna 
pela improcedência do pedido inicial.
Da preliminar de suspensão do processo
Verifica-se dos autos que a parte ré requereu a suspensão do processo por motivo de força maior, em razão da pandemia causada pelo 
coronavírus (COVID-19).
Ocorre que, não obstante as notórias consequências causadas pelo atual cenário pandêmico, não há fundamento jurídico a justificar a 
suspensão do processo.
O fim precípuo das suspensões do processo é resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos decorrentes do curso natural do 
processo.
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Em que pesem as razões deduzidas pela ré, a pandemia não serve de fundamento para impedir que a autora obtenha a tutela jurisdicional 
e a ré possa exercer o contraditório e ampla defesa, tanto o é que houve audiência de conciliação virtual e contestação e réplica no 
decorrer da demanda.
Ademais, o indeferimento também está calcado na ausência de previsão legal, para o deferimento de suspensão dos processos no âmbito 
do juizado especial, até mesmo por que se assim o fosse, restaria clara contrariedade ao princípio da celeridade processual, conforme 
explicitado no art. 2º da lei 9.099/95.
Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão pretendido pela parte ré.
Do mérito
A aquisição da passagem aérea pela parte autora e o cancelamento/remarcação do voo restaram incontroversos, porquanto a este 
respeito não há negativa por nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 
sendo a responsabilidade da requerida objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-
se a responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do 
disposto no aludido artigo.
A empresa aérea requerida busca elidir a sua responsabilidade civil com base na justificativa supracitada, entretanto, sequer apresentou 
prova do que alegou na contestação e, mesmo que apresentasse, a tese não deveria ser acolhida, porque se trata de fortuito interno e 
faz parte do risco do negócio das companhias aéreas. Não é hipótese de exclusão da responsabilidade civil que neste caso é objetiva.
Comprovado o cancelamento injustificado do voo, caracterizado está o abalo moral sofrido pela parte consumidora, pois confiou, como, 
aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajaria sem maiores problemas, o que não 
ocorreu, frustrando toda a expectativa da viagem programada com antecedência. As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição 
de mero dissabor do cotidiano, uma vez que a chegada ao destino final 3 DIAS depois, ocasiona ansiedade e sofrimento a qualquer 
pessoa mediana.
Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto já expostas, em razão da troca do itinerário e dos problemas gerados em razão da 
má prestação de serviço e desorganização da empresa aérea, fixo a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
quantia justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pela parte autora, bem como tem o caráter de prevenir condutas 
semelhantes por parte da companhia aérea.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, extingo o 
processo, com resolução de mérito, para o fim de CONDENAR a parte requerida a pagar a pagar autora, a título de dano moral, o valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente (pela tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros legais a partir desta decisão 
(Súmula 362, do STJ e REsp nº 903258/RS). 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJe/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7031014-56.2021.8.22.0001
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
Advogados do(a) REQUERIDO: REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000, ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA 
- MG54000
Intimação À PARTE EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar eventual impugnação aos cálculos, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7077288-78.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: MARIA DE FATIMA TORQUATO CARNEIRO, AVENIDA RIO MADEIRA 4069, APT 502 INDUSTRIAL - 76900-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº RO11443
REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A , AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908
SENTENÇA
A autora narra, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da ré, e por motivos de saúde em pessoa da família, solicitou o cancelamento 
do voo de volta com a intenção de remarcá-lo, todavia, a requerida não ofereceu a opção de remarcação e houve a negativa de reembolso. 
Requer a restituição do valor pago, no importe de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais), e indenização por danos morais no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), pelos dissabores experimentados. 
A requerida, em defesa, afirma que a tarifa escolhida pela autora (Tarifa Light) não permite reembolso. Aduz que a situação narrada não 
possui o condão de causar abalo moral.
Brevemente relatado passo a decidir.
Aplica-se ao caso em análise o Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de relação de consumo, sendo a ré a prestadora dos 
serviços e a autora a destinatária final, nos moldes dos arts. 2º e 3º do referido Código.
O cerne da demanda reside basicamente na alegação de cláusula abusiva levada a efeito pela empresa aérea, a qual pretende reter 
100% (cem por cento) do valor pago pela consumidora por passagem aérea não utilizada e nos consequentes danos à honra objetiva e/
ou subjetiva desta, decorrentes da suposta conduta abusiva da demandada.
Em análise aos fatos e documentos juntados verifico que o pedido da autora é procedente em parte. 
A consumidora pagou por serviço que não foi prestado, de modo que deve haver o reembolso, fazendo-se incidir o crivo somente quanto 
ao percentual devido do preço pago.
Adotar-se a pena de 100% (cem por cento) do valor despendido como multa de inadimplemento é leonino e ilegal.
Independente da modalidade de tarifa não se pode conceber seja obstada a devolução do valor pago, sob pena de enriquecimento sem 
causa.
A multa deve ser fixada em um valor razoável que sirva de punição à quebra contratual.
Visando evitar possível abuso, o Código de Defesa do Consumidor, frente à vulnerabilidade do consumidor (artigos 4º e 6º, do CDC), 
previu, como nula de pleno direito, a cláusula contratual que subtraia a opção de reembolso de quantia já paga, de modo que, independente 
do prazo fixado no bilhete de passagem aérea, deve a empresa devolver o preço pago por passagem aérea não utilizada, observando a 
aplicação de multa razoável pelo descumprimento.
Portanto, e volvendo para o caso em apreço, observo que a consumidora possui direito ao reembolso. Há prova da existência e da data 
de emissão dos bilhetes/passagens, bem como prazo de validade, de modo que cristalino se revela o direito vindicado.
Ocorre que a quebra contratual foi motivada pela autora que, não comprovando qualquer motivo de força maior ou caso fortuito, deve 
responder pelo descumprimento contratual, uma vez que impôs custos administrativos à empresa.
Desse modo, a autora comprovou que adquiriu as passagens, conforme ID 66671085, pelo valor de R$ 1.618,90 (mil seiscentos e dezoito 
reais e noventa centavos), portanto, deve a empresa aérea devolver o valor correspondente ao voo de retorno, ou seja, metade do valor 
efetivamente pago pela autora, deduzindo o percentual de 10% (dez por cento) (R$ 80,94), previsto no art. 7º, § 1º, da Portaria nº 676/
GC-5 da ANAC, a título de taxa de serviço correspondente:
“Seção III 
Do Reembolso 
Art. 7º O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia 
efetivamente paga e monetariamente atualizada, conforme os procedimentos a seguir:
(...)
§ 1o Se o reembolso for decorrente de uma conveniência do passageiro, sem que tenha havido qualquer modificação nas condições 
contratadas por parte do transportador, poderá ser descontada uma taxa de serviço correspondente a 10% (dez por cento) do saldo 
reembolsável ou o equivalente, em moeda corrente nacional, a US$ 25.00 (vinte e cinco dólares americanos), convertidos à taxa de 
câmbio vigente na data do pedido do reembolso, o que for menor”.
Como forma de evitar o enriquecimento sem causa ou maiores perdas a quaisquer das partes contratantes, a consumidora faz jus ao 
reembolso no valor de R$ 728,50 (setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).
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O pedido de dano moral não merece mesma via de sucesso.
O mero descumprimento contratual, como alegou a ré, não constitui fato gerador de indenização, tratando-se de caso de mero 
aborrecimento comezinho e a que todas as pessoas estão sujeitas. 
Ressalte-se que a autora que solicitou a ruptura contratual, de modo que a reparação material se revela suficiente para os fins pretendidos.
Somente deve ser reparado, aquele dano que causar sofrimento ou humilhação relevantes com interferência no comportamento 
psicológico do indivíduo. 
Portanto, o que se permite indenizar não é o dissabor experimentado nas contingências da vida, do cotidiano, mas as que aviltam a honra, 
a dignidade e os demais sentimentos, causando dano efetivo, o que não ocorreu na hipótese do feito. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito com resolução de mérito, para o fim de CONDENAR a requerida a RESTITUIR à AUTORA a quantia de R$ 
728,50 (setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente a partir da aquisição das passagens (28/11/2021) 
e acrescida de juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) somente a partir da citação, com base na planilha do TJ/RO.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7052456-78.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: ODILA SOUSA DA CONCEICAO, RUA HUGO FERREIRA 3617, - DE 3617/3618 AO FIM CIDADE DO LOBO - 76810-
494 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS, VARIG - VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE, PRAÇA LINNEU GOMES, S/N SANTO AMARO - 
04626-900 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
SENTENÇA
Trata-se de pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), experimentados em razão das consequências 
e dissabores decorrentes do atraso de voo da ré. Narra que o voo de Santarém/PA para Porto Velho/RO atrasou 12h (doze horas e dez 
minutos) para chegar ao destino final e que a requerida não forneceu assistência.
A ré, em defesa, suscitou preliminar de retificação do polo passivo. Quanto ao mérito, aduz que o atraso está justificado, devido a 
intensidade do tráfego aéreo no aeroporto de conexão, o que afasta o dever de indenizar, até porque a situação experimentada não passa 
de mero aborrecimento, tratando-se de atraso ínfimo. Sustenta ter prestado assistência e reacomodado a parte autora em outro voo. 
Pugna pela improcedência do pedido inicial.
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Da preliminar de ilegitimidade passiva
Prima facie, no que cinge a preliminar arguida, verifico que esta não merece acolhida. Explica-se.
Nos termos do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária entre todos que causarem danos aos 
consumidores por defeito no produto ou serviço ofertado.
Logo, todo aquele que integrou a cadeia de consumo é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, hipótese em que se enquadra 
a empresa em questão, pois, conforme afirma em sua defesa, atua como holding controladora do Grupo Gol.
Assim, observando-se os textos dos arts. 18 e 20 do CDC, parece, à primeira vista, que concentra-se a imputação da responsabilidade 
por vício do serviço e do produto naqueles que efetivamente prestam o serviço ou fabricam os produtos para o consumidor.
Todavia, analisando-se o sistema como um todo, e em especial o art. 34 do CDC, verifica-se que este dever de qualidade, dever de 
adequação do produto e do serviço, corresponde uma solidariedade da cadeia de fornecimento como um todo.
Vê-se, pois, que o fornecedor é responsável, não importando a sua culpa, a culpa ou não de seus prepostos (culpa in eligendo), a culpa 
de seus eventuais auxiliares (como no caso de contratos de viagem turística), de seus representantes autônomos (mandatários de outras 
pessoas jurídicas do mesmo grupo bancário, corretores de seguros, agentes de telemarketing, vendedores, etc).
A responsabilidade imposta ao fornecedor pelo art. 34 do CDC é por todo o ato (negocial ou prática), diligente ou não, de seu preposto 
ou representante autônomo.
No ponto, incidindo a Teoria da Aparência, há de ser reconhecida a responsabilidade solidária da empresa requerida se é ela quem coloca 
seu produto à disposição do consumidor, através de outras agências, sendo, pois, legítima para figurar no polo passivo da presente 
demanda.
Por esta razão, REJEITO a preliminar arguida.
Outrossim, tendo a parte requerida postulado pela retificação do polo passivo da demanda, entendo que inexiste qualquer impedimento 
para referida alteração.
Superadas as questões preliminares, passo ao mérito.
Em análise aos fatos narrados e documentos apresentados verifica-se que o pedido inicial é procedente em parte.
A aquisição da passagem aérea pela autora e o atraso do voo contratado restaram incontroversos, porquanto a este respeito não há 
negativa por nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se a 
responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva do autor ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do disposto no 
aludido artigo.
A empresa aérea busca elidir a sua responsabilidade civil com base na justificativa supracitada (tráfego aéreo intenso), entretanto, sequer 
apresentou prova do que alegou na contestação.
Também não há prova de assistência mínima sequer prestada ao consumidor.
Comprovado o atraso injustificado do voo e a ausência de assistência conforme determina a Resolução 400 da ANAC, caracterizado está 
o abalo moral sofrido pelo consumidor, pois confiou, como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo 
marcado, viajaria sem maiores problemas, o que não ocorreu, frustrando toda a expectativa da viagem programada com antecedência. 
As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano.
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão dos problemas gerados em razão da má prestação de serviço e 
desorganização da empresa aérea, fixo a indenização no valor exposto no dispositivo, quantia justa e razoável para servir de lenitivo ao 
transtorno sofrido pelo consumidor, considerando que o atraso foi de 12 (doze) horas. O valor fixado constará no dispositivo.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito para o fim de CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de dano moral, o 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nesta data (Súmula 362 do STJ e REsp 90325-RS), incidindo correção monetária 
pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC) e com juros simples de 1%(um por cento) ao mês, ambos a partir da 
data de publicação.
Por fim, DETERMINO que a CPE retifique o polo passivo da demanda para que conste Gol Linhas Aéreas S.A., com o CNPJ: 
07.575.651/0001-59.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
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À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7007934-29.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: MARIA LOPES LEITE, RUA BUENOS AIRES 2945, - DE 2763/2764 A 3204/3205 EMBRATEL - 76820-878 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: LETICIA LIMA LOPES, OAB nº RO10019, RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA, OAB nº RO7824
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
RESUMO: CANCELAMENTO DE VOO QUE GEROU PERNOITE EM CONEXÃO
Relatório dispensado na forma do art. 38, da lei 9099/1995.
Trata-se de indenizatória por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de voo cancelado unilateralmente pela 
companhia aérea. Narra a parte autora que teve voo de retorno de Fortaleza/Porto Velho no dia 22/01/2022 previsto para saída às 10h25 
e chegada às 21h30, cancelado, tendo sido realocada em novo voo para Manaus, no dia 23/02/2022 com saída no dia 23/02/2022, 
chegando ao destino final somente às 21h30, ou seja, 24h depois do voo inicialmente contratado.
Em defesa a requerida suscita preliminar. No mérito discorre sobre a inexistência do dever de indenizar em decorrência do cancelamento 
do voo ter ocorrido por força maior causada por motivos técnicos operacionais.
Da preliminar de suspensão do processo
Verifica-se dos autos que a parte ré requereu a suspensão do processo por motivo de força maior, em razão da pandemia causada pelo 
coronavírus (COVID-19).
Ocorre que, não obstante as notórias consequências causadas pelo atual cenário pandêmico, não há fundamento jurídico a justificar a 
suspensão do processo.
O fim precípuo das suspensões do processo é resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos decorrentes do curso natural do 
processo.
Em que pesem as razões deduzidas pela ré, a pandemia não serve de fundamento para impedir que a autora obtenha a tutela jurisdicional 
e a ré possa exercer o contraditório e ampla defesa, tanto o é que houve audiência de conciliação virtual e contestação e réplica no 
decorrer da demanda.
Ademais, o indeferimento também está calcado na ausência de previsão legal, para o deferimento de suspensão dos processos no âmbito 
do juizado especial, até mesmo por que se assim o fosse, restaria clara contrariedade ao princípio da celeridade processual, conforme 
explicitado no art. 2º da lei 9.099/1995.
Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão pretendido pela parte ré.
Do mérito
Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Demais disso, é caso de julgamento conforme o estado do 
processo, ante a desnecessidade de produção de outras provas, mesmo porque o juiz é o destinatário das provas, sendo quem avalia a 
necessidade ou não de produção de outras provas além das já existentes no processo.
Incontroverso no feito o contrato de transporte firmado entre as partes e o cancelamento do voo da parte autora por ato unilateral de 
vontade da parte requerida.
A versão da defesa não merece acolhimento, porque a ré, que desenvolve atividade de transporte aéreo por concessão de serviço público 
e deveria ser dotada de infraestrutura suficiente para prestar o serviço aéreo contratado de forma eficaz e satisfatória. 
Tanto sob o ângulo da relação de consumo, quanto em consideração da teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva 
somente não se dá por rompimento do nexo de causalidade, em razão de culpa exclusiva de terceiro. Não ficaram caracterizadas as 
excludentes de responsabilidade. O caso fortuito, ainda que se fosse provado, não se insere dentre as hipóteses legais de excludente de 
responsabilidade nas relações de consumo ou nas relações com concessionária de serviço público.
Destarte, comprovado o cancelamento injustificado do voo, caracterizado está o abalo moral sofrido pelo consumidor, pois confiaram, 
como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajaria sem maiores problemas, o que 
não ocorreu. As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, uma vez que não chegou ao destino 
pretendido na data contratada.
Da narrativa inicial se depreende, sem sombra de dúvidas, que a falha na prestação do serviço configura ofensa à estabilidade emocional 
e psicológica da consumidora, ofendendo-se a dignidade humana ao frustrar a justa expectativa da correta prestação dos serviços, 
mormente considerando o tempo de espera para realização do voo, no caso, quase dois dias inteiros.
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O(a) consumidor(a), acreditando na credibilidade do serviço contratado, programou-se previamente para a viagem, onde há todo o 
planejamento necessário e de praxe, de forma que o atraso na viagem fez com que chegasse ao destino final com considerado atraso, 
configurando nítido dano moral.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes no processo, a condição econômico-financeira da requerente, a 
repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como a capacidade financeira desta fixo a indenização por dano moral em 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a disciplinar a companhia aérea e dar satisfação pecuniária à autora.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/1995).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução do mérito, para o fim de condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização 
por DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente (tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros 
legais a partir da data desta decisão.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 , da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7010597-48.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: ZELY PATENE MARCONDES
ADVOGADO DO AUTOR: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO DE OLIVEIRA, OAB nº RO5105
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
RESUMO: CANCELAMENTO DE VOO GERANDO ATRASO DE 3 DIAS NA VIAGEM DE RETORNO
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
A parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber indenização a título de danos morais em razão de cancelamento de voo. 
Narra que adquiriu passagens aéreas com trecho de Porto Velho/RO a Cascavel/PR com embarque para o dia 11/01/2022 e retorno no 
dia 01/02/2022, tendo o trecho da volta sido alterado unilateralmente para o dia 04/02/2022, somando 48 horas de atraso.
A ré, em defesa, afirma que o cancelamento está justificado devido a problemas técnicos, o que afasta o dever de indenizar, até porque 
a situação experimentada não passa de mero aborrecimento. Sustenta ter prestado assistência à parte autora ao fornecer alimentação e 
reacomodação em outro voo. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
Pois bem. 
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A aquisição da passagem aérea pela parte autora e o cancelamento/atraso do voo restaram incontroversos, porquanto a este respeito 
não há negativa por nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-
se a responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do 
disposto no aludido artigo.
A versão de defesa de problemas técnicos não merece acolhimento, porque a ré, que desenvolve atividade de transporte aéreo por 
concessão de serviço público, deveria ser dotada de infraestrutura suficiente para prestar o serviço aéreo contratado de forma eficaz e 
satisfatória. Por óbvio que a justificativa apresentada não se revela plausível para a alteração do voo nos moldes ocorridos, até porque 
não há documento que ampare a tese defendida. Não é, pois, hipótese de exclusão da responsabilidade civil que neste caso é objetiva.
Tanto sob o ângulo da relação de consumo, quanto em consideração da teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva somente 
não se dá por rompimento do nexo de causalidade, em razão de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Não ficaram caracterizadas 
as excludentes de responsabilidade. O caso fortuito (problemas técnicos) não se insere dentre as hipóteses legais de excludente de 
responsabilidade nas relações de consumo ou nas relações com concessionária de serviço público.
Destarte, comprovado o cancelamento injustificado do voo, caracterizado está o abalo moral sofrido pela parte consumidora, pois confiou, 
como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajaria sem maiores problemas, o que não 
ocorreu, frustrando toda a expectativa da viagem programada com antecedência, ocasionando atraso significativo no horário de chegada 
ao destino final. As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, conforme demonstrado. 
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, as quais revelam má prestação de serviço e desorganização da empresa aérea, 
fixo a indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido 
pela parte autora, bem como tem o caráter de prevenir condutas semelhantes por parte da companhia aérea.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, EXTINGO O 
FEITO, com resolução de mérito, para o fim de CONDENAR a requerida a pagara à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), a título de DANOS MORAIS, atualizado monetariamente (segundo tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros legais a partir da 
publicação desta decisão. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7010706-62.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTES: ELECI BANDEIRA BARBOSA, RUA DAS CAMÉLIAS 5492, - DE 5282/5283 A 5521/5522 ELDORADO - 76811-858 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, FRANCISCO BARBOSA FILHO, RUA DAS CAMÉLIAS 5492, - DE 5282/5283 A 5521/5522 ELDORADO 
- 76811-858 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ALEXANDRE THEOL DENNY NETO, OAB nº RO6740, ELVIS DIAS PINTO, OAB nº RO3447
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REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO S/N, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº 
PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
RESUMO: CANCELAMENTO DE VOO GERANDO ATRASO DE UM DIA NA CHEGADA AO DESTINO
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
As partes ajuizaram a presente ação com o objetivo de receberem indenização a título de danos morais em razão de cancelamento 
de voo. Narram que adquiriram passagens aéreas saindo de Fortaleza/CE com destino a Porto Velho/RO, programado para o dia 
27/01/2022, sendo que ao chegarem no aeroporto foram surpreendidos com o cancelamento do voo de forma unilateral. Por essa razão, 
foram realocados em um voo agendado para o dia posterior (28/01/2022), chegando no destino somente no dia 29/01/2022, com 35 (trinta 
e cinco horas) de atraso do horário inicialmente contratado.
A ré, em defesa, afirma que o cancelamento está justificado devido à necessidade de manutenção na aeronave, o que afasta o dever 
de indenizar, até porque a situação experimentada não passa de mero aborrecimento. Sustenta ter prestado assistência aos autores ao 
oferecerem reacomodação em outro voo. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
Pois bem. 
A aquisição das passagens aéreas pelos requerentes e o cancelamento/atraso do voo restaram incontroversos, porquanto a este respeito 
não há negativa por nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-
se a responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do 
disposto no aludido artigo.
A versão de defesa de problemas técnicos operacionais na aeronave não merece acolhimento, porque a ré, que desenvolve atividade de 
transporte aéreo por concessão de serviço público, deveria ser dotada de infraestrutura suficiente para prestar o serviço aéreo contratado 
de forma eficaz e satisfatória. Por óbvio que a justificativa apresentada não se revela plausível para a alteração do voo nos moldes 
ocorridos, até porque não há documento que ampare a tese defendida. Não é, pois, hipótese de exclusão da responsabilidade civil que 
neste caso é objetiva.
Tanto sob o ângulo da relação de consumo, quanto em consideração da teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva somente 
não se dá por rompimento do nexo de causalidade, em razão de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Não ficaram caracterizadas as 
excludentes de responsabilidade. O caso fortuito (manutenção não programada da aeronave) não se insere dentre as hipóteses legais de 
excludente de responsabilidade nas relações de consumo ou nas relações com concessionária de serviço público.
Destarte, comprovado o cancelamento injustificado do voo, caracterizado está o abalo moral sofrido pelos consumidores, pois confiaram, 
como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajariam sem maiores problemas, o que 
não ocorreu, frustrando toda a expectativa da viagem programada com antecedência, ocasionando atraso significativo no horário de 
chegada ao destino final. As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, conforme demonstrado. 
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, as quais revelam má prestação de serviço e desorganização da empresa aérea, 
fixo a indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia justa e razoável para servir de lenitivo ao 
transtorno sofrido pelos autores, bem como tem o caráter de prevenir condutas semelhantes por parte da companhia aérea. Não há 
comprovação nos autos de que a empresa aérea tivesse condições práticas de reacomodar os autores em voo mais próximo, sabido 
que são escassos voos para Porto Velho. E a razão de não terem embarcado no voo contratado deveu-se a problemas detectados na 
aeronave e, obviamente, por segurança a aeronave não deveria mesmo decolar.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, EXTINGO 
O FEITO, com resolução de mérito, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 3.000,00 (três 
mil reais), a título de DANOS MORAIS, atualizado monetariamente (segundo tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros legais a partir 
da publicação desta decisão. 
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
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PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7028271-73.2021.8.22.0001
Requerente: PEDRO HENRIQUE UEDLIH RIOS e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE BARROS COSTA - RO10873
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE BARROS COSTA - RO10873
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE BARROS COSTA - RO10873
Requerido(a): SUPERMERCADOS DB LTDA e JBS S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO BORGES SOARES - RO4712
Advogado do(a) REQUERIDO: FRANCINE FLORES - RS97646
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7003749-45.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: ROSANE MARIA CARDOSO BRUM, RUA GUANABARA 1185, - DE 945 A 1245 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS - 76804-165 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº RO10238
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA S/N, - DE 6320/6321 AO FIM 
AEROPORTO - 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
RESUMO: CANCELAMENTOS DE VOO, MUDANÇA DE ITINERÁRIO, PARTE DO PERCURSO POR VIA TERRESTRE CUSTADO 
PELA CONSUMIDORA E SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL.
A autora narra que adquiriu passagem aérea da requerida, saindo de Porto Velho/RO para Santa Maria/RS, voo marcado para o dia 
12/01/2022, contudo, dias antes da viagem foi informada de que o voo havia sido cancelado e, a única opção disponível para remarcação 
seria para o dia 11/01/2022, com destino a Porto Alegre/RS, tendo em vista que não havia voos disponíveis para o destino anteriormente 
contratado.
Não bastasse, a companhia aérea alterou novamente o voo para o dia 13/01/2022, com saída de Porto Velho/RO, às 23h, chegando em 
Porto Alegre/RS apenas no dia seguinte, às 09h50min. 
Alega a autora que, em razão das alterações do voo, se viu obrigada a adquirir passagem via terrestre de Porto Alegre/RS a Santa Maria/
RS (seu destino final). Além disso, não foi prestada assistência material.
Requer a restituição dos valores pagos pelas passagens terrestres no importe de R$ 333,40 (trezentos e trinta e três reais e quarenta 
centavos), e indenização por danos morais no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), pelos dissabores experimentados. 
Na contestação, a requerida firma que o atraso/cancelamento está justificado devido a readequação da malha aérea, o que afasta o dever 
de indenizar, até porque a situação experimentada não passa de mero aborrecimento. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
Brevemente relatado, passo a decidir. 
A aquisição da passagem aérea pela parte autora e o cancelamento/atraso do voo restaram incontroversos, porquanto a este respeito 
não há negativa por nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 
sendo a responsabilidade da requerida objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-
se a responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do 
disposto no aludido artigo.
A empresa aérea requerida busca elidir a sua responsabilidade civil com base na justificativa supracitada, entretanto, sequer apresentou 
prova do que alegou na contestação e, mesmo que apresentasse, a tese não deveria ser acolhida, porque se trata de fortuito interno e 
faz parte do risco do negócio das companhias aéreas. Não é hipótese de exclusão da responsabilidade civil que neste caso é objetiva.
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Comprovado o cancelamento injustificado do voo, caracterizado está o abalo moral sofrido pela parte consumidora, pois confiou, como, 
aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajaria sem maiores problemas, o que não ocorreu, 
frustrando toda a expectativa da viagem programada com antecedência. As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero 
dissabor do cotidiano, uma vez que a companhia aérea alterou não só o voo, como o destino anteriormente contratado, ocasionando 
ansiedade e sofrimento à requerente.
Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto já expostas, em razão da troca do itinerário e dos problemas gerados em razão 
da má prestação de serviço e desorganização da empresa aérea, deve ser fixado a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), quantia justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pela parte autora, bem como tem o caráter de 
prevenir condutas semelhantes por parte da companhia aérea.
Em relação aos danos materiais a parte autora provou que teve gastos com a aquisição de passagens terrestres para chegar ao destino 
final, no valor de R$ 333,40 (trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos), conforme bilhetes apresentados (ID´s 67267416 e 
67267418 ), devendo a ré lhe restituir tal valor.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, extingo 
o processo, com resolução de mérito, para o fim de CONDENAR a parte requerida a pagar à autora, a título de dano moral, o valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente (pela tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros legais a partir desta decisão 
(Súmula 362, do STJ e REsp nº 903258/RS).
CONDENO a requerida a pagar à autora, dano material de R$ R$ 333,40 (trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos), 
corrigido monetariamente (pela tabela oficial do TJRO) a partir do desembolso, e acrescida de juros legais, estes devidos a partir da 
citação válida.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJe/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7008816-25.2021.8.22.0001
REQUERENTE: COSME DAMIAO ESPERIDIAO JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, EDILSON SILVA BRITO REPRESENTACOES
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca do AR NEGATIVO (ID 80218923), NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7052588-04.2022.8.22.0001
AUTOR: GUILHERME OMIZZOLO
Advogado do(a) AUTOR: NEILA DE FATIMA GARCIA LIMA DE PONTES - RO2712
REU: UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 11:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
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4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7035656-72.2021.8.22.0001
REQUERENTE: SUELEN ALVES CUNHA
Advogado do(a) REQUERENTE: DIELSON RODRIGUES ALMEIDA - RO10628
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7004701-29.2019.8.22.0001
REQUERENTES: SUELY OLANDA OLIVEIRA DE BELEM, CPF nº 10689451253, RUA DA PRATA 3668, (CJ MAL. RONDON) 
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-668 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SIDNEI OLANDA BELEM, CPF nº 52779068272, RUA 
PRINCIPAL 700, CONDOMÍNIO VILA DAS ROSAS NOVO HORIZONTE - 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: SERGIO HOLANDA DA COSTA MORAIS, OAB nº RO5966
REQUERIDOS: ESQUADRIARTE ALUMÍNIO, CNPJ nº DESCONHECIDO, AVENIDA JOSÉ VIEIRA CAÚLA 4292, - DE 4361 A 4641 - 
LADO ÍMPAR FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-519 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, D’ALUMINIO COMERCIO LTDA, CNPJ nº 
01683906000110, AVENIDA JOSÉ VIEIRA CAÚLA 4651, - DE 4361 A 4641 - LADO ÍMPAR FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-519 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: SERGIO ARAUJO PEREIRA, OAB nº RO6539
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 8.252,35, contudo, a penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores nas 
contas bancárias do executado. 
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis de 
penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em custas processuais. 
Intimem-se. 
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7016924-43.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ELAINE BRITO PEIXOTO, CPF nº 00241043298, RUA RIO MACHADO 394 TRIÂNGULO - 76805-788 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PAULO JULIANO ROSO TEIXEIRA, OAB nº RO11291, ANA CLARA OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA, 
OAB nº RO11457
REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA, CNPJ nº 10760260000119, RUA DAS FIGUEIRAS 501 - 8 
andar, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR JARDIM - 09080-370 - SANTO ANDRÉ - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828
DESPACHO
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora para levantamento da quantia depositada (guia anexa o ID 80106341 e 80106342/
PJE).
Na mesma oportunidade, concedo 5 (cinco) dias para o patrono da parte autora realizar a juntada de procuração, pois esta não foi juntada 
aos autos.
Levantado o alvará e nada requerido, volte o feito concluso para extinção.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 
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1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7028390-34.2021.8.22.0001
AUTOR: BRUNO COSTA SORTICA DE SOUZA, CPF nº 99991144153, RUA URUGUAI 2221, - DE 2206/2207 A 2485/2486 EMBRATEL 
- 76820-856 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: AMANDA COSTA DE FIGUEIREDO, OAB nº MT26809O
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIFÍCIO 
C. BRANCO, OFFICE PARK, TORRE JATOBÁ, 9 TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
DECISÃO:
À CPE para alteração da classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Entre o protocolo de bloqueio do valor requerido pela exequente e a recepção da resposta por meio do SISBAJUD, a executada pagou 
R$ 12.222,90 (ID 81209966), o que corresponde ao pagamento parcial do valor executado (R$ 13.430,89). 
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial do valor remanescente, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PROCESSO: 7065282-05.2022.8.22.0001
AUTOR: PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO, CPF nº 90769260268, RUA DOURADO 4672, - DE 4672/4673 AO FIM LAGOA 
- 76812-040 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL, OAB nº RO8490
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO:
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para o fim de 
apresentar a certidão de inscrição no SERASA/SPC, expedida diretamente pelo SERASA, por se tratar de órgão de restrição de crédito 
distinto e de âmbito nacional que não se comunica com outros bancos de dados, para melhor análise do abalo creditício alegado, 
conforme Enunciado FOJUR n. 29.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PROCESSO: 7024453-79.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: GEORGE AMILTON DA SILVA CARNEIRO, CPF nº 43832199349, AVENIDA AMAZONAS 2020, - DE 1864 A 2360 - 
LADO PAR NOVA PORTO VELHO - 76820-114 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLEMILSON BENARROQUE GARCIA, OAB nº RO6420
EXECUTADO: EVANILSON DA COSTA GOMES, CPF nº 70737703253, RUA RUTÍLIO 4277 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-
676 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO:
Defiro o pedido formulado pela parte credora na petição de ID 78407513 e, atento às declarações contidas na certidão de ID 78062049, 
de que há possibilidade de acordo entre as partes, determino, em caráter excepcional, a designação de audiência de conciliação. 
Definida a data, intimem-se. 
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7065348-82.2022.8.22.0001
AUTOR: MARIO LEAO LOPES, CPF nº 40913546291
ADVOGADOS DO AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA, OAB nº RO4169A, JOSE COSTA DOS SANTOS, OAB nº CE33698B
REU: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS, CNPJ nº 08748749000123, RUA DA BEIRA 7230, - DE 6450 A 7230 - LADO PAR 
ELDORADO - 76811-760 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO:
O Autor requer em sede de tutela de urgência antecipada incidental, que a Requerida seja obrigada a efetivar a transferência, para o seu 
nome ou a quem lhe seja de direito, do veículo FORD/KA FLEX,
placa NCV 3129, ano 2011, Modelo 2012, cor preta, chassi 9BFZK53A0CB345546, Renavam 358619580, e/ou bloqueio administrativo 
junto ao DETRAN/RO.
Não obstante os argumentos apresentados pelo autor em sua peça vestibular, e em análise aos documentos apresentados, não restou 
demonstrado de imediato à presença dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial o perigo de dano, 
porquanto, a negociação do veículo ocorreu em janeiro/2019, e o Autor não realizou a comunicação de venda, conforme determina a 
legislação de trânsito, porém, somente agora, mais de 3 (três) anos depois, vem reclamar medida urgente para que a Requerida realize 
a transferência do veículo.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada incidental, por ausência dos requisitos legais constantes do artigo 
300 do Código de Processo Civil.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 13/12/2022 - Hora: 13h30, a ser realizada por videoconferência, em atendimento ao Ato Normativo n. 
018/2020.
Serve a presente como comunicação/carta/mandado.
Advertências:
1 – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
2 – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
3 – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação;
4 – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
5 – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO;
6 – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
7 - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
8 – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
9 – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
10 – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
11 – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais;
12 – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
13 – durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
14 – nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada;
15 – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
16 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas requeridas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado;
17 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu na audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada;
18 – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem 
atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 
9.099/1995).
19 – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual;
20 – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7035641-06.2021.8.22.0001
AUTOR: MUSTAFA BRAVO MUGRABI, CPF nº 07880251200, RUA HUMBERTO FLORÊNCIO 5883, - DE 5183/5184 A 5481/5482 
CIDADE NOVA - 76810-618 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073
REQUERIDO: CLARO S.A, CNPJ nº 40432544000147, RUA HENRI DUNANT 708, TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - 04709-110 
- SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538L
DESPACHO:
Defiro a gratuidade recursal, eis que devidamente comprovada.
Recebo o recurso inominado no seu efeito devolutivo.
Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões acerca do recurso inominado interposto pela parte autora.
Vencido o prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7069686-36.2021.8.22.0001
AUTOR: MARIA EDITE VIEIRA PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: MATHEUS COLI PIRES - PR77955, ANDREA GODOY - RO9913
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7069686-36.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MARIA EDITE VIEIRA PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: MATHEUS COLI PIRES - PR77955, ANDREA GODOY - RO9913
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7008304-47.2018.8.22.0001
REQUERENTE: EDIENE APARECIDA ALVES ROCHA, CPF nº 16197879204, AVENIDA AMAZONAS 1239, - DE 1145 A 1281 - LADO 
ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-171 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LUIZ GUILHERME DE CASTRO, OAB nº RO8025, MARIA DA CONCEICAO AGUIAR LEITE DE 
LIMA, OAB nº RO5932, ANDREA AGUIAR DE LIMA, OAB nº RO7098
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REQUERIDO: DUARTE COMERCIO E SERVICOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME, CNPJ nº 14737321000188, AVENIDA GUAPORÉ 
4731, BOATE CAPONES LOUND BAR FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-569 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO SANTANA MOURA, OAB nº RJ531, RENATO PINA ANTONIO, OAB nº RO343922
DESPACHO
Tendo em vista petição de ID 79924343, informando expedição de alvará para parte incorreta, expeça-se ALVARÁ JUDICIAL EM NOME 
DA PARTE RENATO PINA ANTÔNIO OABRO 6978 e CPF 225.323.92835, CONFORME JÁ DETERMINADO NO DESPACHO DE 
ID 79491543, para levantamento da quantia depositada (guia anexa ao ID 78789491/PJE).
Levantado o alvará e nada requerido, volte o feito concluso para extinção.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7014567-90.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS, CNPJ nº 18422970000302, AVENIDA MAMORÉ 3945, - DE 2991 A 3037 - LADO 
ÍMPAR LAGOINHA - 76829-861 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS, OAB nº PR56511
EXECUTADO: MARIA FERNANDA DA SILVA CRUZ, CPF nº 01882324277, RUA OSWALDO RIBEIRO S/N BL 09 Apto 331, RESIDENCIAL 
PORTO BELLO II SOCIALISTA - 76829-210 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (art. 784, III, CPC), nos moldes do art. 53 e seguintes, da lei 9.099/1995, restando 
frustrada as tentativas de citação da parte devedora, razão pela qual requereu a exequente diligências do juízo nos sistemas SISBAJUD, 
RENAJUD, INFOJUD e outros para localização da parte adversa.
Até pouco tempo este juízo estava deferindo tais buscas. No entanto melhor refletindo sobre a questão estou a compreender que, a 
despeito do princípio da cooperação contido no CPC, em sede de juizado especial cível não há possibilidade de se albergar tal princípio 
no que se refere à investigação de endereço para fins de localização do devedor.
As ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do juízo somente são autorizadas para fiel utilização quando já houver ocorrido a fiel 
formação da relação processual, pois representam medidas mais invasivas. Do contrário, o princípio da inércia estaria sendo ofendido 
(art. 2º, CPC/2015) e o 

PODER JUDICIÁRIO estaria a servir de investigador para uma das partes, desrespeitando o princípio constitucional e legal de isonomia 
(arts. 5º, caput e inciso I, CF/88, e 7º, CPC/2015).
Ao 

PODER JUDICIÁRIO não compete diligenciar para a parte demandante no sentido de localizar a parte demandada, mormente no 
microssistema dos Juizados Especiais. Não tendo conhecimento da fiel localização ou paradeiro certo e sabido do(a) devedor(a), deve a 
parte autora socorrer-se de uma das Varas Cíveis comuns, onde a citação por edital é possível (incabível nos Juizados).
Quem demanda nesta Justiça Especialíssima deve se contentar e se amoldar às peculiaridades e exigências legais, não se podendo 
confundir a simplicidade com a falta de mínima formalidade e observância das condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo.
POSTO ISSO, com fulcro no artigo 53, §4º, da LF nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando o respectivo e imediato 
arquivamento, independentemente de prévia intimação, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Por derradeiro, advirto que o processo não será desarquivado e que somente poderá ser reclamado novamente execução de título em 
outro feito judicial.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7018308-41.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JASMIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, RUA JOÃO PAULO I 2400, - DE 2400/2401 A 2699/2700 NOVO HORIZONTE 
- 76810-154 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WILSON VEDANA JUNIOR, OAB nº RO6665
REQUERIDO: CLARO S.A, AVENIDA CARLOS GOMES 2262, - DE 1900 A 2350 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-038 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538L
DECISÃO:
Por força de Mandado de Segurança a parte recorrente foi isentada ao pagamento das custas do preparo, por hipossuficiência financeira 
através do ID - 79489310/PJe.
Em face disso, recebo o recurso no seu efeito devolutivo.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 
Decorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal.
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Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
ADVERTÊNCIAS:
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA.
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7023675-46.2021.8.22.0001
REQUERENTE: PAMELLA ALCAIRES DE GUSMAO, CPF nº 44288264863, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 3986, BLOCO 
2, AP 301 INDUSTRIAL - 76821-096 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA, OAB nº RO6115
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS 
SA
DECISÃO:
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7030408-28.2021.8.22.0001
REQUERENTE: IOLANDA SILVA DOS SANTOS, CPF nº 74135562272, RUA 02 1768, MORAR MELHOR,203, QUADRA 0, LOTE 03, 
BLOCO 18 AEROCLUBE - 76811-003 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, OAB nº MT23793O
REQUERIDO: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A, RUA GETÚLIO VARGAS 1941, KM 1 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-061 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL 
S/A
DECISÃO:
À CPE para alteração da classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7063751-15.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Requerente/Exequente:MARCELL BARBOSA DA SILVA, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76801-006 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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Advogado do requerente: MARCELL BARBOSA DA SILVA, OAB nº RO5265A, KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871
Requerido/Executado: LATAM LINHAS AÉREAS S/A, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO sn, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR, OAB nº PA18736, FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de pedido do exequente para não realização de audiência de conciliação. 
Conforme dicção do art. 334, §4º, inciso I do CPC, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 
desinteresse na composição consensual. 
Por tais razões indefiro o pedido. 
Cite-se e Intime-se.
Enio Salvador Vaz
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
7030361-54.2021.8.22.0001- Petição Cível
REQUERENTE: SASHE IURE TELES CALADO LUZ, RUA JOÃO PEDRO DA ROCHA 1175, - DE 781/782 A 1347/1348 NOVA PORTO 
VELHO - 76820-128 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DENIO MOZART DE ALENCAR GUZMAN, OAB nº RO3211
REU: BANCO DO BRASIL SA, AVENIDA BRASIL, - DE 478/479 A 813/814 NOVA BRASÍLIA - 76908-408 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO:
Há recurso de ambas as partes.
Defiro a gratuidade recursal à parte autora, posto que comprovada a hipossuficiência financeira.
Recebo o recurso inominado interposto pela parte autora no seu efeito devolutivo, eis que tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões nos autos.
Recebo o recurso inominado interposto pela parte requerida, no seu efeito devolutivo, eis que tempestivo e preparado.
Sem contrarrazões, apesar de vencido o prazo para tanto.
Remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal.
Intimem-se.
Serve esta decisão de intimação para o DJE.

PROCESSO: 7065445-82.2022.8.22.0001
AUTOR: ROZILDA FALCAO PIMENTA, CPF nº 28902297268
ADVOGADOS DO AUTOR: DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO, OAB nº RO1962A, ADRIANA DESMARET SPINET, OAB nº 
RO4293A, JUCYMAR GOMES CARDOSO, OAB nº RO3295A
REQUERIDO: E. R. -. D. D. E. S.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO:
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para o fim de apresentar as faturas e respectivos 
comprovantes de pagamento dos valores que pretende sejam reembolsados, consoante pedido de item “d”, sob pena de indeferimento 
da inicial.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7006133-78.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA JOSE DE LIMA, CPF nº 50632833491, RUA LINHA PROGRESSO 34 RONALDO ARAGÃO - 76814-240 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: AGATA NASCIMENTO OLIVEIRA, OAB nº RO10100
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
9 ANDAR, ED. JATOBÁ TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº 
PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/1995. 
Tratando-se de direito disponível e sendo as partes capazes, HOMOLOGO o acordo de vontades celebrado entre as partes, que será 
regido pelas cláusulas e condições indicadas no termo de acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
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Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento na alínea “b” do inc. III do art. 487, do CPC.
Sem custas e sem honorários nesta instância. 
Autorizo, se for o caso, a expedição de alvará/expedição de ofício ao órgão pagador nos termos do acordo.
Em caso de não levantamento dos valores, transfira-os para conta centralizadora de titularidade do TJ/RO.
Desde já, consigno que o descumprimento do acordo importará no início dos atos expropriatórios, independente de nova intimação para 
o cumprimento de sentença. 
Arquive-se o feito, após as expedições de documentos respectivos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7002555-44.2021.8.22.0001
AUTOR: MARIA DE NAZARE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA, CPF nº 60487330200, RUA VELEIRO 7472, CASA APONIÃ - 76824-
128 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS SANSEL, OAB nº RO10358
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Transfira-se o pagamento da condenação na para conta indicada pela parte autora na petição de ID 80412574 (procuração - ID 53541588) 
para levantamento da quantia depositada (guia - ID 79430423), haja vista a concordância de quitação.
Destarte, considerando que a parte credora recebeu o crédito, com fundamento no inciso II do artigo 924, do CPC, JULGO EXTINTA A 
EXECUÇÃO.
Após o levantamento, arquive-se.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PROCESSO: 7065382-57.2022.8.22.0001
REQUERENTE: CREUSA CARDOSO MARQUES, CPF nº 09072560230
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PITAGORAS CUSTODIO MARINHO, OAB nº RO4700A, NAIANA ELEN SANTOS MELLO, OAB nº 
RO7460
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO:
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de apresentar o 
histórico de consumo/detalhamento de débitos da unidade consumidora. 
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS:
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA.
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7045446-80.2021.8.22.0001
Requerente: MISLAINE MARIA NASCIMENTO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: UILIAN MATIAS PINHEIRO - RO7611, CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA - RO8176
Requerido(a): SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: SUELEN SALES DA CRUZ - RO4289
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7042734-20.2021.8.22.0001
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REQUERENTE: ARLINDO RAMOS
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519, JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO 
APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7048156-73.2021.8.22.0001
Requerente: MARIA DE LOURDES CIDADE BEZERRA
Advogado do(a) AUTOR: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO - RO1605
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO CESAR LIMA JUNIOR - MS22949, MARCEL CESCO DE CAMPOS - MS19604, ANTONIO DE 
MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7069306-13.2021.8.22.0001
Requerente: DAIANE VAZ AGUIAR
Advogados do(a) AUTOR: POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA NASCIMENTO - RO0005001A, LEANDRO NASCIMENTO DA 
CONCEICAO - RO10068
Requerido(a): COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7069356-39.2021.8.22.0001
Requerente: MARIA HELI HORST
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO RIBEIRO NETO - RO0000875A
Requerido(a): NATURA COSMETICOS S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A, PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7048806-23.2021.8.22.0001
Requerente: RAIMUNDA GOMES DE BRITO
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO STEGMANN - RO6063
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogados do(a) REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 
MG0109730A
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7041642-07.2021.8.22.0001
AUTOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA, CPF nº 13890743234, RUA QUINTINO BOCAIÚVA 2152, - DE 1958/1959 A 2403/2404 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-052 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO, OAB nº RO1605
REQUERIDO: Sabemi Seguradora SA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1083/31, ED. GALERIA CENTRAL CENTRO - 76801-096 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: JULIANO MARTINS MANSUR, OAB nº RJ113786, PROCURADORIA DA SABEMI SEGURADORA S/A
DECISÃO:
À CPE para alteração da classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7041031-25.2019.8.22.0001
AUTOR: SANDRA CRISTINA SARMENTO DE SOUZA NOBRE, CPF nº 59220430215, RUA PADRE CHIQUINHO 1652, - DE 1632/1633 
A 2001/2002 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-786 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA, OAB nº RO7064
REU: BANCO BMG S.A., CONDOMÍNIO SÃO LUIZ 1830, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK TORRE 2, VILA NOVA 
CONCEIÇÃO - 04543-900 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DECISÃO:
DETERMINO que a CPE conversa a classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7022575-22.2022.8.22.0001 - Execução de Título 
Extrajudicial
EXEQUENTES: RAFAEL GONCALVES SANTOS, RUA ESTHER SALES 1061, - ATÉ 1346/1347 AGENOR DE CARVALHO - 76820-234 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, NATALIA GONCALVES SANTOS MACKERTE, RUA ESTHER SALES 1061, - ATÉ 1346/1347 AGENOR 
DE CARVALHO - 76820-234 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: LETICIA AQUILA SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA, OAB nº RO9405, FLAEZIO LIMA DE 
SOUZA, OAB nº RO3636
EXECUTADOS: TATIANE MENDONCA NISHIMURA, RUA SOROCABA 4908, - DE 4788/4789 A 5096/5097 COHAB - 76807-842 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOAQUIM SANTANA PINHEIRO NETO, RUA SOROCABA 4908, (69) 99978-4165. COHAB - 76807-842 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
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Relatório dispensado na forma do art. 38, da lei 9.099/1995. 
Tratando-se de direito disponível e sendo as partes capazes, HOMOLOGO o acordo de vontades celebrado entre as partes, que será 
regido pelas cláusulas e condições indicadas no termo de acordo, a fim de que que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, inc. II, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância (arts.54 e 55, lei 9099/1995). 
Arquive-se o feito, após as expedições de documentos respectivas.
Serve esta de intimação.
ADVERTÊNCIAS:
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA.
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7055384-65.2022.8.22.0001
REQUERENTE: HELIELSON MIRANDA DE ARAUJO, CPF nº 34930485215, RUA PARANÁ 1782 NOVA FLORESTA - 76807-192 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANA CAROLINA OLIVEIRA GUEDES MEMORIA, OAB nº RO11965
REQUERIDOS: Banco Bradesco S.A, S/N, FONE 3422-1986 VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ, RECOVERY DO BRASIL 
CONSULTORIA S.A, CNPJ nº 05032035000126, AVENIDA PAULISTA 1294, - DE 611 A 1045 - LADO ÍMPAR BELA VISTA - 01311-100 
- SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB nº AL11937, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A, BRADESCO
DECISÃO
Recebo a emenda à inicial.
O autor requer tutela de urgência antecipada para suspensão de cobrança em seu nome, pois desconhece a origem da dívida perante 
a requerida.
O pedido deve ser indeferido, porquanto não restou demonstrado o perigo de dano, haja vista que o autor não está negativado perante os 
órgãos de restrição de crédito, o que impede a análise no sentido de verificar se as cobranças realizadas são indevidas.
Analisando o feito, verifico que não restou demonstrado de imediato a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de 
Processo Civil.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada incidental, por ausência dos requisitos legais constantes do artigo 
300 do Código de Processo Civil.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 14/10/2022 - Hora: 12h30, a ser realizada por videoconferência (Whastapp/Google Meet).
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.
Advertências:
1 – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
2 – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
3 – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação;
4 – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
5 – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO;
6 – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
7 - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
8 – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
9 – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
10 – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
11 – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais;
12 – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
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13 – durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
14 – nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada;
15 – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
16 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas requeridas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado;
17 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu na audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada;
18 – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem 
atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 
9.099/1995).
19 – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual;
20 – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7073671-13.2021.8.22.0001
AUTOR: MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 32641309000157, RUA ANANIAS FERREIRA DE 
ANDRADE 4044, - DE 4017/4018 A 4217/4218 IGARAPÉ - 76824-380 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO, OAB nº RO5100, ALAN ROGERIO FERREIRA RICA, OAB 
nº RO1745
REQUERIDO: UELITON FERREIRA GOMES, CPF nº 95763830210, RUA AGDA MUNIZ 3248, - ATÉ 3588/3589 CONCEIÇÃO - 76808-
376 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO:
Defiro a tentativa de citação no endereço: Rua Agda Muniz, n.º 3238, Bairro Conceição, Porto Velho/RO, por oficial de justiça, expeça-se 
novo mandado com a observação de que caso o Senhor Oficial de Justiça constate a tentativa de ocultação por parte da ré, proceda com a 
citação POR HORA CERTA. 
Cumpra-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7065016-18.2022.8.22.0001
AUTOR: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA, CPF nº 11512595780, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 1316, - DE 1288 A 1540 - 
LADO PAR CENTRO - 76801-112 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA, OAB nº RO6115
REU: PORTAL DAS AMERICAS LTDA - ME, CNPJ nº 05802395000160, ÁREA RURAL BR 364 - KM 05, PORTAL DAS AMÉRICAS 
ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76815-800 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Narra o autor ter firmado com a requerida, contrato de prestação de serviço, o qual sofreu alteração substancial, acarretando em seu 
desinteresse em manter a relação contratual. Afirma que a requerida está lhe cobrando multa pela rescisão contratual, cujo valor reputa 
excessivamente oneroso. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de efetuar cobranças decorrentes do 
referido contrato, bem como de negativar seu nome em órgãos de proteção ao crédito. 
Dos autos, vejo que não há notícia sobre eventual cobrança de débito relacionado ao contrato em questão. Não há, sequer, notificação 
nesse sentido, o que demonstra que, por ora, não há risco de abalo creditício.
Verifico, pois, que não restou demonstrado, de imediato, a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada incidental, por ausência dos requisitos legais constantes do artigo 
300 do Código de Processo Civil.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 29/11/2022 - Hora: 9h30, a ser realizada por videoconferência (Whastapp/Google Meet).
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.
Advertências:
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1 – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
2 – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
3 – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação;
4 – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
5 – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO;
6 – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
7 - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
8 – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
9 – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
10 – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
11 – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais;
12 – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
13 – durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
14 – nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada;
15 – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
16 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas requeridas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado;
17 – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu na audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada;
18 – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem 
atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 
9.099/1995).
19 – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual;
20 – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7047615-74.2020.8.22.0001
REQUERENTE: HILTON GOMES PEREIRA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: GABRIELLE VIANA DE MEDEIROS, OAB nº RO10434, EVERTON MELO DA ROSA, OAB nº 
RO6544A, JOSE VITOR COSTA JUNIOR, OAB nº RO4575
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO: Trata-se de processo com valor depositado em situação prevista nos §§ 6º a 8º, do art. 447, das Diretrizes Gerais Judiciais, 
com alterações do Provimento 016/2010-PR, portanto, sob o comando de tais normais proceda-se a transferência do respectivo valor à 
conta judicial centralizadora, mediante alvará específico. 
Em caso de comparecimento espontâneo ou provocado da parte com fito de saque do valor, deverá o processo vir concluso para 
despacho de autorização do saque, com a devida atualização monetária.
Cumpra-se. Após, arquivem-se.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7059541-81.2022.8.22.0001
REQUERENTE: EMERSON MONTEIRO DAMBROS, CPF nº 43794270215, RUA CAPITÃO ESRON DE MENEZES 1966, - DE 1915/1916 
AO FIM MOCAMBO - 76804-274 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594
REQUERIDO: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A, CNPJ nº 84638345000165, AVENIDA SETE DE 
SETEMBRO 2153, - DE 1743 A 2161 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-123 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE, OAB nº RO10021
DECISÃO 
Vistos.
Diante do fato novo trazido pela parte autora, em que houve a troca do medicamento utilizado para restabelecer a sua saúde, a decisão 
anterior que antecipou a tutela perde seu efeito, pois nela a medicação NIVOLUMABE 480mg, vinha sendo fornecida com atraso pela 
Requerida, prejudicando as aplicações de 28 em 28 dias.
Com a substituição da medicação, o novo remédio prescrito, CABOZANTINIBE 20mg, tem em sua posologia 3 (três) comprimidos ao dia 
e de uso contínuo. Nesta senda, o Autor requer a adequação da decisão anterior para estender seus efeitos para o novo medicamento.
Contudo, analisando os documentos que fundamentam esta pretensão, não vejo como conceder a medida antecipatória reclamada, pois, 
diferentemente da situação anterior, nesta o Autor não demonstrou que a Requerida está lhe negando fornecer a nova medicação ou que 
a está fornecendo com atraso.
Ante o exposto, REVOGO a decisão anterior que antecipou a tutela, pela perda do seu objeto, e INDEFIRO esta tutela de urgência de 
natureza antecipada incidental, por ausência dos requisitos legais constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Saliento que, vindo aos autos comprovação futura de violação do direito do Autor, que porventura coloque sua saúde em risco, esta 
decisão poderá ser revista.
Aguarde-se a realização da audiência designada. Ao CEJUSC.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7073145-46.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: CLECIA DA SILVA DE OLIVEIRA, RUA TEOTÔNIO VILELA 7970, - ATÉ 8084/8085 JUSCELINO KUBITSCHEK - 
76829-444 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIEGO FERREIRA DA SILVA, OAB nº RO8348, CLEDIANE DA SILVA DESMOREST, OAB nº 
RO11662
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
A Autora ajuizou a presente ação contra a Requerida, alegando que recebeu uma notificação contendo um débito no valor de R$ 
13.317,78, a título de recuperação de consumo, sob alegação de irregularidades na medição do seu relógio. Acrescenta que, em razão do 
referido débito, teve seu nome negativado e suspenso o fornecimento do serviço de energia elétrica. Assim, por entender que a cobrança 
é indevida, requereu a concessão da antecipação da tutela para determinar à Requerida que restabeleça o serviço em sua residência, 
como também retire a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a declaração de inexigibilidade do 
débito e indenização por danos materiais e morais.
A antecipação da tutela foi concedida.
A Requerida apresentou contestação genérica, arguindo a preliminar de incompetência do juizado especial, face a necessidade de 
produção de prova pericial e, no mérito, apenas discorreu sobre o ônus da prova e ausência de danos morais.
Da preliminar
Afasto a preliminar de incompetência levantada pela Requerida, visto que a realização de perícia, por si só, não é suficiente para 
afastar a competência dos Juizados Especiais. Caso existam outros elementos no feito que provem o alegado e formem a convicção do 
magistrado, a demanda deve ser apreciada.
Do mérito
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, devendo a prestação jurisdicional ser entregue, pois a matéria é de fato e 
de direito, sendo que as partes já o instruíram regularmente com as respectivas peças processuais (inicial, contestação e impugnação) 
e, como a Autora já declinou suas razões de pedir na petição inicial, não é necessária designação de audiência de instrução para seu 
depoimento pessoal. Portanto, indefiro o pedido formulado pela Requerida na audiência de conciliação.
Aplicam-se as normas consumeristas ao caso, por se tratar de clara relação de consumo, à luz dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/1990.
O sentido da recuperação de consumo é, justamente, recuperar o consumo pretérito que não foi faturado, em razão de desvio de energia 
e/ou pelo surgimento de algum defeito interno no relógio, impedindo que a medição registre o efetivo consumo da Unidade Consumidora.
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Esta recuperação deve ser baseada em vários elementos que demonstre a irregularidade que impediu o registro real do consumo, e, entre 
outros, o histórico de consumo, o qual é fundamental para evidenciar a perda de faturamento no período da ocorrência de irregularidades 
e a alteração da variação de consumo após as respectivas correções.
Analisando a documentação dos autos, a Requerida não trouxe com a defesa nenhum documento que comprovasse a existência da 
irregularidade alegada, constatada durante uma inspeção rotineira realizada na UC da Autora. Inclusive, carecia da apresentação do 
respectivo histórico de consumo, para que fosse averiguado a existência do subfaturamento no período anterior à inspeção, mas a 
Requerida deixou de trazê-lo aos autos. Desse modo, não há como afirmar que houve perda de faturamento de consumo que ensejasse 
sua recuperação, justamente pela ausência de demonstração.
Após a réplica a Requerida apresentou petição trazendo com ela documentos que deveriam ter vindo com a contestação. Contudo esses 
documentos não estão sendo analisados dada a intempestividade. Seria preciso que fossem documentos novos, mas não foi apresentada 
nenhuma razão plausível para assim proceder, ou seja, juntada extemporânea. Assim, deles não conheço.
Portanto, não havendo comprovação da legitimidade da recuperação de consumo em questão, a declaração de inexigibilidade do 
respectivo débito é a medida que se impõe. Neste sentido, temos o seguinte entendimento:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECURSO. RECURSO INOMINADO. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA 
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE RECUPERAÇÃO DESDE QUE PRESENTES OUTROS ELEMENTOS ALÉM 
DA PERÍCIA UNILATERAL PARA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE EM MEDIÇÃO PRETÉRITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. 1. É possível que a concessionária de serviço público proceda a recuperação de consumo de energia elétrica 
em razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que haja outros elementos suficientes para demonstrar a 
irregularidade na medição, a exemplo do histórico de consumo, levantamento carga, variações infundadas de consumo, entre outros; 2. 
É ilegítima a recuperação de consumo quando ausente a comprovação de irregularidade de medição no período recuperado em razão da 
inexistência de outros elementos capazes de indicar a irregularidade na medição pretérita, ou quando baseada exclusivamente em perícia 
unilateral. (Recurso Inominado, Processo no 1000852-67.2014.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, 
Relator(a) Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data de julgamento 16/03/2016). - destaquei.
Assim, sendo ilegítima a recuperação de consumo em questão, o respectivo débito, no valor de R$ 13.317,78 (ID 65896362), é indevido.
Consequentemente, tanto a negativação do nome da Autora (ID’s 65896369 e 65896370), quanto o corte no fornecimento de energia 
na sua UC (Contestação – pg. 4) foram indevidos, pois baseados num débito de uma recuperação de consumo que se mostrou ilegítima 
e sem demonstrar notificação prévia da consumidora, contrariando a determinação da Resolução 414/2010, da ANEEL, nos casos de 
inadimplência:
Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na Seção III deste Capítulo, a distribuidora 
deve observar as seguintes condições:
“I - a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na própria fatura, com 
antecedência mínima de:”
(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 03.04.2012)
(…)
b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.
Art. 174. A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura for realizado até a data limite prevista na 
notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.
Assim, como a Requerida não comprovou que notificou previamente a Autora, o corte foi indevido nos termos acima citados da Resolução, 
configurando dano moral independente de comprovação. Neste sentido temos o seguinte julgado:
APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA DE FATURA 
MENSAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORTE INDEVIDO. 
DANO MORAL IN RE IPSA.
- Em que pese seja legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento das faturas mensais do usuário, 
a legislação que rege a matéria exige a prévia notificação do consumidor de que a energia será cortada.
- No caso concreto, a concessionária não logrou comprovar a notificação do autor para que efetuasse o pagamento sob pena de suspensão 
na prestação do serviço.
- A suspensão indevida do serviço de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, prescindindo comprovação objetiva a sua ocorrência.
- O valor do quantum fixado a título de dano moral, no caso R$ 5.000,00, não se mostra nem tão baixo - assegurando o caráter repressivo-
pedagógico próprio da indenização por danos morais - nem tão elevado - a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, além 
de estar dentre os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS. 
(Apelação Cível nº 70040561599, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 
02/07/2015).
Por sua vez, a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes já está pacificado pela jurisprudência pátria como geradora de dano moral 
presumido. Neste sentido, temos:
PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. LEGIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE. INCLUSAO INDEVIDA EM CADASTRO DE 
INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1- (...). 2-Em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplência o dano moral 
suportado é presumido e decorre da própria inclusão indevida. Recurso conhecido e improvido. (TJPI - AC: 200900010028153, Relator: 
Des. José Ribamar Oliveira, julg. 18/05/2010, 2a Câmara Especializada Cível).
Portanto, todos os fatos e argumentos trazidos ao processo demonstram claramente a ofensa ao direito de personalidade da parte autora, 
provocados pela negativação do seu nome e suspensão do serviço de forma indevida, de modo que ela possui direito à percepção de 
indenização moral.
Não se trata de mero aborrecimento comum, mas de significativo transtorno, que afetou deveras sua tranquilidade e que merece reparação, 
mormente em vista da essencialidade do serviço de energia elétrica, o qual interfere na própria manutenção da dignidade do ser humano.
Assim presente os danos morais, devem ser observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Saliento que, o valor a ser recebido a título de indenização, não pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa da 
parte autora, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador da 
lesão, ora Requerida.



744DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às consequências 
do fato, servir como desestímulo para a prática de novas condutas lesivas semelhantes, observando-se sempre a capacidade financeira 
do obrigado a indenizar, de forma que o quantum não implique em enriquecimento da outra parte. Fixo para o caso, por entender justo e 
razoável, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Quanto aos danos materiais referentes aos honorários advocatícios contratuais despendidos pela Autora, ao optar por ser representada 
por advogado particular, ela exerceu seu direito de liberdade para contratar, não configurando, portanto, dano material passível de 
indenização. Ademais, consoante entendimento do STJ, a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses 
das partes não pode se constituir em dano material passível de indenização, eis que tal fato é inerente ao exercício regular de direitos 
constitucionais, tais como o contraditório, a ampla defesa e o acesso à Justiça (AgRg no AgRg no RESP. 1.478.820/SP, Rel. Min. 
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 19.4.2016).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
dou por extinto o feito, com resolução de mérito para:
a) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 13.317,78 (treze mil trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), conforme 
consta na fatura do ID 65896362, referente à recuperação de consumo em questão, e
b) CONDENAR a Requerida a pagar ao Autor, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente 
pelos índices oficiais do TJ/RO e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir desta decisão.
Torno definitiva a antecipação da tutela concedida anteriormente.
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase (art. 55, da Lei nº 9.099/1995).
Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se do dia seguinte à intimação, salvo quando houver 
intimação pelo Diário da Justiça eletrônico, em que se obedecerá a regra própria.
As partes devem comunicar alterações de endereços, sob pena de considerar-se válido e eficaz carta/mandado enviado para o endereço 
informado nos autos (art. 19, §2º, da Lei nº 9.099/1995).
A parte que desejar recorrer à Turma Recursal deverá recolher, até 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso 
inominado, 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e 23, c/c 12, do Regimento 
de Custas – Lei estadual nº 3896/2016), sob pena de deserção. E no caso da insuficiência do valor recolhido não haverá intimação 
para complementação do preparo, não se aplicando o art. 1.007, §2º, do CPC ante a regra específica da lei dos juizados (Enunciado 
80-FONAJE e art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995).
Caso a parte recorrente pretenda o benefício da assistência judiciária, deverá, na própria peça recursal, efetuar o pedido e juntar 
documentos para demonstrar que o recolhimento das custas compromete sua sobrevivência, independentemente de ter feito o pedido 
na inicial ou contestação ou juntado documentos anteriormente, pois a ausência de recurso financeiro deve ser contemporânea ao 
recolhimento das custas do preparo.
A parte vencida considera-se intimada por meio desta sentença para cumpri-la no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em 
julgado, sob pena de pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou de cominação de multa diária conforme o caso 
(art. 52, inc. III, IV, V e VI, da Lei nº 9.099/1995). Assim, a intimação desta decisão é suficiente para o cumprimento voluntário da sentença, 
após o trânsito em julgado, pois não haverá nova intimação para tanto.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado, pela parte vencida, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, sob pena de ser considerado inexistente e não surtir efeito 
o pagamento realizado por meio de outra instituição bancária, nos termos do art. 4º do Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte vencedora, independente de nova 
CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo manifestação da parte vencedora, arquive-se.
Não ocorrendo o pagamento e havendo requerimento de execução nos próprios autos pela parte credora, devidamente acompanhada de 
memória de cálculo (elaborada por advogado ou pela Central de Atendimento, conforme a parte possua ou não advogado, com inclusão 
de 10% de multa sobre o valor do débito – art. 523, §1º, do CPC), a CPE deverá, antes da conclusão, alterar a classe para Cumprimento 
de Sentença.
No requerimento de execução a parte credora deverá dizer se pretende a pesquisa em bases de dados públicos e privados para prática 
de atos de penhora, registro e expropriação (SISBAJUD e RENAJUD).
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7043842-84.2021.8.22.0001
REQUERENTE: PRICILLA DE MELO DOS SANTOS MARTINS, CPF nº 01061908224, RUA ALBERTO PASQUALINE 2642 FLODOALDO 
PONTES PINTO - 76820-550 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DEJANIRA BARROSO BARBOSA, OAB nº RO11482, CARLA DE SOUZA ALVES RIBEIRO, OAB 
nº RO10271
REQUERIDO: EZIO REGO DOS REIS, CPF nº 91763665291, RUA PIRATININGA 1951, (69) 99231-1248 LAGOA - 76812-146 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Segundo consta dos autos, o executado não foi intimado para pagar o descumprimento do acordo, por se tratar de pessoa desconhecida 
naquele endereço; contudo, trata-se do mesmo endereço em que ocorreu a citação.
A carta de citação constante nos autos consigna expressamente que as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7°, II, Prov. 018/2020-CG).
Desse modo, dispensa-se a intimação pessoal e a busca de novos endereços, conforme solicitado pela exequente (ID 76594126).
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Requisitei bloqueio on-line em desfavor da parte executada, no valor de R$ 6.292,35, contudo, a penhora restou infrutífera, conforme tela 
em anexo.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis de 
penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em custas processuais. 
Intimem-se. 
Serve a presente como carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7003341-88.2021.8.22.0001
AUTOR: CARLOS HENRIQUE GOMES SOUSA, CPF nº 07978856763, RUA URUGUAI 3072, - DE 2802/2803 A 3197/3198 EMBRATEL 
- 76820-884 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR, OAB nº RO4407, ARTUR LOPES DE SOUZA, OAB nº 
RO6231A
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, GOL LINHAS AÉREAS SA
DECISÃO:
À CPE para alteração da classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Trata-se de execução de valor remanescente ao depositado pela executa.
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7044839-04.2020.8.22.0001
AUTOR: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SA JUNIOR, CPF nº 04326688378, RUA ANARI 5359, - DE 5359/5360 A 5408/5409 FLORESTA 
- 76806-090 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: SERGIO MARCELO FREITAS, OAB nº RO9667, PATRICK DE SOUZA CORREA, OAB nº RO9121, OTAVIO 
AUGUSTO LANDIM, OAB nº RO9548
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
Decisão
Trata-se de Embargos de Execução opostos pela requerida GOL, de excesso de execução, em especial questiona a aplicação da multa 
de 10% do §1º do art. 523 do CPC.
Afirma que efetuou o pagamento da condenação no dia 25/07/2022, no valor atualizado de R$ 15.582,04. No entanto foi realizada 
penhora on-line em 14/07/2022, no montante de R$ 16.989,47.
Pede o imediato desbloqueio do valor penhorado em seu favor.
A parte autora/credora requer a liberação do valor penhorado (R$ 16.989,47), pois a parte ré efetuou o pagamento após o prazo legal para 
pagamento, o que incide na aplicação da multa de 10%.
Pois bem.
A questão é de simples solução.
A sentença foi publicada em 05/05/2021 havendo interposição de recurso pela parte ré, sendo negado provimento, mantendo inalterada 
a sentença. 
No dia 27/06/2022 ocorreu o trânsito em julgado. 
Portanto a devedora GOL teria o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado, para efetuar o pagamento da condenação (o prazo 
venceu no dia 18/07/2022).
A credora ajuizou nos mesmos autos pedido de cumprimento de sentença (ID 79305462).
Em 18 de julho de 2022 foi atendido o pedido da credora e realizada a penhora on-line no valor de R$ 16.989,47 (ID 79552101).
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SOMENTE em 28 de julho de 2022 a devedora juntou petição nos autos (ID 79961920), informando que efetuara pagamento do débito 
atualizado no importe de R$ 15.582,04.
Deste modo, tenho que o depósito e a juntada nos autos foram intempestivos.
Nem a parte credora, nem o juízo tinham conhecimento do depósito efetuado antes de ser informado nos autos. Portanto só se perfectibiliza 
o cumprimento da obrigação com a notícia vinda para os autos.
De qualquer modo o depósito realizado pela devedora foi feito a destempo, seja porque já havia passado o prazo para o pagamento 
voluntário, seja porque informou nos autos o pagamento posteriormente ao vencimento do respectivo prazo.
E se a devedora tivesse feito o depósito no prazo concedido e juntado aos autos também dentro do prazo não haveria necessidade de se 
perder tempo decidindo esta questão.
Além disso, a devedora não apresentou a memória de cálculo da atualização. Simplesmente efetuou o depósito da quantia que entendeu 
atualizada, não sendo possível confrontar com o valor da condenação.
Já a credora trouxe a memória de cálculo e a penhora recaiu exatamente sobre o valor atualizado do débito, acrescido da multa de 10%, 
como devida que é.
Em face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Esgotado o prazo recursal, expeçam-se dois alvarás:
1) Para o credor MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SA JUNIOR e sua advogada, se tiver poderes nos autos, para levantamento do valor 
penhorado no ID 79552101, no importe de R$ 16.989,47 e seus respectivos acréscimos;
2) Para a devedora GOL e seus advogados, se tiverem poderes nos autos, para levantamento do valor depositado no ID 79961920 e 
seus respectivos acréscimos.
Efetuado o levantamento, voltem conclusos para extinção do Cumprimento de Sentença.
Caso as partes indiquem conta para transferência, desde já autorizo, devendo a CPE expedir o competente ofício à Caixa Econômica 
Federal para cumprimento em 10 dias.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7006376-56.2021.8.22.0001
REQUERENTE: PRISCILA DE LIMA MELGAR, CPF nº 91929474253, RUA PRINCESA IZABEL 2829, - DE 2891/2892 AO FIM ROQUE 
- 76804-454 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO3099
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, GOL LINHAS AÉREAS SA
DECISÃO:
A consulta ao SISBAJUD em busca de saldo em desfavor da parte devedora foi positiva. Determinei a transferência dos valores para 
conta judicial, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte credora para impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, expeça-se alvará/transfira-se o valor bloqueado em favor da parte 
credora e/ou seu advogado, se houver poderes.
Serve a presente como publicação/carta/mandado/ofício.
ADVERTÊNCIAS:
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7002414-88.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: PORTOCAR COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - ME, CNPJ nº 00973790000191, RUA RAFAEL VAZ E 
SILVA 1347, - DE 1340/1341 A 1774/1775 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-140 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA, OAB nº RO4558
EXECUTADO: CICERO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 32871708304, RUA VILA VELHA 6032 LAGOINHA - 76829-746 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO:
indefiro o pedido da parte exequente de intimação tácita, pois o AR retornou com a informação de “Ausente”, não podendo afirmar que 
houve mudança de endereço sem comunicação nos autos.
Com isso, determino nova intimação do executado, no mesmo endereço informado nos autos, por oficial de justiça.
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Expeça-se novo mandado, com a observação de que, caso o Senhor Oficial de Justiça constate a tentativa de ocultação por parte 
de representante da ré, proceda com a citação POR HORA CERTA.
Cumpra-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7040625-96.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO BELLO IV, CNPJ nº 33213314000121, RUA OSWALDO RIBEIRO ESQUINA COM 
RUA FRANCISCO SAID S/N SOCIALISTA - 76829-210 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TAIANA DA CONCEICAO CUNHA, OAB nº RO6812
EXECUTADO: OSMAN FERREIRA SILVA, CPF nº 04008871500, RUA JOSÉ FAID 1375, APTO 14 BL 08 JARDIM SANTANA - 76828-
325 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO:
Defiro a tentativa de citação no endereço indicado na petição do ID 80204863, por oficial de justiça, expeça-se novo mandado com a 
observação de cumprimento do mandado fora do horário comercial e, de que caso o Senhor Oficial de Justiça constate a tentativa de 
ocultação por parte da ré, proceda com a citação POR HORA CERTA. 
Cumpra-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PROCESSO: 7012638-85.2022.8.22.0001
AUTORES: MARCELO DOS SANTOS NETO, CPF nº 68818564234, RUA JOÃO DE SOUZA LIMA 5548 FLODOALDO PONTES PINTO 
- 76820-624 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
INGLYD MARIA MACIEL SIDON DOS SANTOS, CPF nº 86702866291, RUA JOÃO DE SOUZA LIMA 5548 FLODOALDO PONTES 
PINTO - 76820-624 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: CLAUDECY CAVALCANTE FEITOSA, OAB nº AC3257, TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA, OAB nº 
RO4733
REQUERIDOS: Apple Computer Brasil Ltda, RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JÚNIOR 700, - ATÉ 996 - LADO PAR ITAIM 
BIBI - 04542-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
LOJAS AMERICANAS S.A., CNPJ nº 33014556156366, RUA MARECHAL DEODORO 2255, - DE 1808/1809 A 2274/2275 CENTRO - 
76801-098 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434, 
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, PROCURADORIA APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
DESPACHO:
Determino que a CPE promova a redesignação da audiência de conciliação. 
Definida a data, cite-se e intime-se as partes.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível Processo n. 7064939-09.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: JOSAEL FERREIRA DO AMARAL, RUA PACAEMBU 2051 SETOR 14 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDELSON NATALINO ALVES DE JESUS, OAB nº RO9875 
REQUERIDO: CLARO - AMERICEL S/A, AVENIDA CARLOS GOMES 2262, - DE 1900 A 2350 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-
038 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/1995.
Considerando o pedido de desistência formulado pela parte autora e com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, JULGO EXTINTO O 
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, devendo a CPE arquivar imediatamente o processo, independentemente de nova intimação da 
parte, observadas as cautelas e movimentações de praxe.



748DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Fica a parte advertida que o processo não será desarquivado para fins de prosseguimento, devendo a parte, caso queira, promover nova 
demanda.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995.
À vista da preclusão lógica o trânsito em julgado opera-se nesta data.
Certifique-se. Arquive-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7052423-88.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: FERNANDA DOMINGAS DO NASCIMENTO ARRUDA BELARMINO
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
Polo Passivo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o recurso inominado no seu efeito devolutivo, eis que tempestivo e preparado.
Contrarrazões nos autos.
Subam à egrégia Turma Recursal.
Intimem-se.
Serve esta decisão de intimação pelo DJE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7055384-65.2022.8.22.0001
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINA OLIVEIRA GUEDES MEMORIA - RO11965
REQUERIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO6476
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 14/10/2022 12:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
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7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7002005-49.2021.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: FLAVIO ONILDO DA SILVA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783, EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº 
RO9115
Polo Passivo: GOL LINHAS AÉREAS S.A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, GOL LINHAS AÉREAS SA
SENTENÇA
Os embargos à execução reclamam o duplo pagamento da condenação.
É que foi determinado e efetivado o bloqueio no Sisbajud do valor do crédito em 10/8/2022 e a devedora juntou petição nos autos em 
17/8/2022, apresentando o comprovante de depósito do crédito realizado em 15/08/2022.
Não tem razão a devedora, que fez a comunicação do depósito voluntário intempestivamente e depois do bloqueio determinado. A 
devedora é a única responsável pelo duplo depósito.
Todavia há que se devolver à requerida o valor que depositou.
Em face ao exposto, julgo improcedente os embargos à execução e julgo extinto o processo pelo cumprimento da obrigação, nos termos 
do art. 924, inc. II, do CPC.
Desde logo:
1) expeça-se alvará em favor da parte credora e de seus advogados, se tiverem poderes nos autos, para levantamento do valor transferido 
para a CEF, oriundo do bloqueio/penhora (ID 80438991), com seus acréscimos legais, zerando a conta;
2) expeça-se alvará em favor da parte requerida e de seus advogados, se tiverem poderes nos autos, para levantamento do valor 
depositado no ID 80687017, com seus acréscimos legais, zerando a conta.
Intimem-se.
Serve esta decisão de intimação pelo DJE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7073526-54.2021.8.22.0001
Requerente: ELISSANDRA REGIS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO STEGMANN - RO6063
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
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Advogados do(a) REU: PAULO CESAR LIMA JUNIOR - MS22949, MARCEL CESCO DE CAMPOS - MS19604, ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7015059-82.2021.8.22.0001
AUTOR: PRISCIANE LEAL DE CASTRO, CPF nº 01512932280, RUA FÁBIA 6672, - DE 6880/6881 AO FIM IGARAPÉ - 76824-304 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: WALTERNEY DIAS DA SILVA JUNIOR, OAB nº RO10135, JOSE HERMINO COELHO JUNIOR, OAB nº 
RO10010
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO:
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ENERGISA.
Alega que foi intimada para pagar o valor de R$ 11.851,79. Deveria ter sido descontado do cálculo os valores do parcelamento que sequer 
foram pagos, indicando má-fé.
Apresenta a planilha de cálculo no valor de R$ 7.238,06, que entende correto.
A parte credora concordou com o cálculo apresentado pela ENERGISA, mas pretende seja ela condenada a pagar 10% de multa por não 
ter efetuado o pagamento no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado.
Pois bem.
Assiste razão à parte impugnante. O valor do crédito é o que ela apresentou. 
Não é cabível a multa de 10% de que trata o art. 523, §1º, do CPC, pois na sentença não restou consignado que a intimação da sentença 
seria suficiente para que a parte vencida estivesse ciente de que deveria cumprir o julgado voluntariamente. É o que se observa da 
sentença do ID 67163479.
Em face ao exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o cálculo apresentado pela requerida.
Desde logo, intime-se a ENERGISA para efetuar o pagamento do valor de R$ 7.238,06 no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de 
multa de 10% e de penhora on line.
Efetuado o depósito, também desde logo fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte autora e de seus advogados, se tiverem 
poderes nos autos, para levantamento do valor que vier a ser depositado.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7043136-04.2021.8.22.0001
Requerente: FRANCISCO BRASIL BARROS
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
Requerido(a): RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
Advogados do(a) REQUERIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO6476, LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP179235
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível Processo n. 7039786-71.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: VALDILENE DA SILVA PEDRACA, RUA JACOBINA 2507 MARCOS FREIRE - 76804-421 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O 
REQUERIDO: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 3000 3003 BONFIM - 06233-
903 - OSASCO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA, OAB nº AM5219, EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC4580 
Sentença
Inicialmente examino e acato o pedido de desistência da ação que, em sede de juizado especial cível, independente do consentimento 
da parte requerida. 
Portanto homologo o pedido de desistência da ação e extingo o processo na forma do art. 485, inc. VIII, do CPC.
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Todavia não se pode deixar de apreciar a questão da alegada má-fé da autora, contida na contestação.
E passo a fazê-lo.
Trata de declaratória de inexistência do débito, no valor de R$ 355,60 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) cumulada 
com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A autora afirma que foi cobrado e teve seu nome 
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por contrato que desconhece junto à ré.
A ré pugna pela improcedência do pedido inicial aduzindo regular contratação e histórico de empréstimos (ID- 80021625/PJe), com 
consequente condenação da autora em litigância por má-fé.
É inconcebível, portanto, acolher a tese autoral de total desconhecimento do contrato e dos débitos dele originados.
A cobrança dos débitos tratou de exercício regular do direito da requerida, de modo a receber o valor devido. Improcedem, por conseguinte, 
os pedidos declaratórios e indenizatórios, porquanto não há conduta ofensiva passível de responsabilização civil, na forma dos artigos 
186 e 927 do Código Civil.
A operadora de mercado de crédito produziu prova que impede o direito da autora, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, a improcedência 
do pedido é de rigor.
Nesse sentido, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, reconheço a litigância de má-fé praticada pela requerente, pois alterou a verdade 
dos fatos ao alegar jamais ter realizado contrato com a requerida, quando na verdade e a relação jurídica existente entre as partes estão 
comprovadas.
Ante o exposto, CONDENO a autora, por LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ, a pagar à requerida multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
corrigido da causa. 
CONDENO também o requerente ao pagamento custas do processo e honorários advocatícios aos patronos da requerida, sendo estes 
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, o que faço na forma do art. 55, da lei nº 9.099/1995 e Enunciado 
136/FONAJE. 
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte devedora (AUTORA) fica ciente de pagar, independente de nova 
intimação, após o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/
RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado através de 
outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena prevista no artigo 523, 
§1º, do CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento espontâneo, expeça-se alvará judicial em favor da credora (requerida).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7005961-39.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: MARY COSTA AZEVEDO, RUA MIGUEL ÂNGELO 7442 CUNIÃ - 76824-446 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: GABRIEL MACEDO NICARETTA, OAB nº RO11578, IGOR AZEVEDO REIS, OAB nº RO9275
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIF. C. 
BRANCO OFFICE, PARK TORRE JATOBÁ, 9 ANDAR TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
RESUMO: CANCELAMENTO DE VOO COM REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE
Relatório dispensado na forma do art. 38, da lei 9099/1995.
Trata-se de indenizatória por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de voo cancelado unilateralmente 
pela companhia aérea. Narra a parte autora que teve voo de conexão em Cuiabá cancelado, tendo sido realocada em novo voo, no dia 
seguinte, chegando ao destino final 24h depois do voo inicialmente contratado.
Em defesa a requerida suscita preliminar de incompetência territorial. No mérito discorre sobre a inexistência do dever de indenizar em 
decorrência do cancelamento do voo ter ocorrido por força maior causada por impedimentos operacionais, declaração de contingência.
Da preliminar de incompetência territorial
Afasto a preliminar, tendo em vista que a juntada do comprovante residencial da autora pode ser suprida, a extinção do processo tão 
somente com base nesse argumento se trata de formalidade excessiva e desproporcional. Além disso, a autora comprovou que coabita 
com sua sobrinha no endereço indicado no comprovante de residência de ID 67590171, em nome de quem, inclusive, está o referido 
documento. 
Do mérito
Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Demais disso, é caso de julgamento conforme o estado do 
processo, ante a desnecessidade de produção de outras provas, mesmo porque o juiz é o destinatário das provas, sendo quem avalia a 
necessidade ou não de produção de outras provas além das já existentes no processo.
Incontroverso no feito o contrato de transporte firmado entre as partes e o cancelamento do voo da parte autora por ato unilateral de 
vontade da parte requerida.
Em defesa, alega a requerida que o cancelamento se deu por motivos técnicos operacionais. 
Contudo, a versão da defesa não merece acolhimento, porque a ré desenvolve atividade de transporte aéreo por concessão de serviço 
público e deveria ser dotada de infraestrutura suficiente para prestar o serviço aéreo contratado de forma eficaz e satisfatória. 
Tanto sob o ângulo da relação de consumo, quanto em consideração da teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva 
somente não se dá por rompimento do nexo de causalidade, em razão de culpa exclusiva de terceiro. Não ficaram caracterizadas as 
excludentes de responsabilidade. O caso fortuito, ainda que se fosse provado, não se insere dentre as hipóteses legais de excludente de 
responsabilidade nas relações de consumo ou nas relações com concessionária de serviço público.
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Destarte, comprovado o cancelamento injustificado do voo, caracterizado está o abalo moral sofrido pela consumidora, pois confiara, 
como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajaria sem maiores problemas, o que 
não ocorreu. As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, uma vez que não chegou ao destino 
pretendido na data contratada.
Da narrativa inicial se depreende, sem sombra de dúvidas, que a falha na prestação do serviço configura ofensa à estabilidade emocional 
e psicológica da consumidora, ofendendo-se a dignidade humana ao frustrar a justa expectativa da correta prestação dos serviços, 
mormente considerando o tempo de espera para realização do voo, no caso, quase dois dias inteiros.
A autora, acreditando na credibilidade do serviço contratado, programou-se previamente para a viagem, onde há todo o planejamento 
necessário e de praxe, de forma que o atraso na viagem fez com que chegasse ao destino final com considerado atraso, configurando 
nítido dano moral.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes no processo, a condição econômico-financeira da requerente, a 
repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como a capacidade financeira desta deve ser fixado a indenização por dano 
moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a disciplinar a companhia aérea e dar satisfação pecuniária à autora. Vale assinalar 
que não há notícia de falta de assistência à passageira, embora tenha saído de Cuiabá para Porto Velho somente no dia seguinte. Nem 
há prova nos autos da possibilidade de reacomodação no dia anterior em outra aeronave, sabido a escassez de voos para Porto Velho.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução do mérito, para o fim de condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização 
por DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente (tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros 
legais a partir da data desta decisão.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7045844-27.2021.8.22.0001
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
Intimação À PARTE EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar eventual impugnação aos cálculos, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7030144-11.2021.8.22.0001
AUTOR: EVA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7007102-93.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS PINTO CAMPOS, RUA NORTON CARPES 2262 AGENOR DE CARVALHO - 76820-302 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ARTUR LOPES DE SOUZA, OAB nº RO6231A, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR, OAB nº 
RO4407
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO S/N, GUICHÊ DA 
AZUL LINHAS AÉREAS AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS 
AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
O autor ajuizou a presente ação com o objetivo de receber indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
e danos materiais, no valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), experimentados em razão das consequências e 
dissabores decorrentes de atrasos e cancelamentos de voos da ré. Narra que adquiriu passagens aéreas, entre Juiz de Fora e Porto 
Velho, tendo seu itinerário modificado pela requerida. O retorno no dia 01/02/22 havia sido cancelado, momento em que a única previsão 
de partida seria apenas no dia 17/02/22. Então a requerida, alterou de forma unilateral a passagem do autor para, ao invés de sair de Juiz 
de Fora, sair da cidade do Rio de Janeiro, alterando também o dia de embarque, que antes seria 01/02/22 para o dia 28/01/22. Sendo 
assim, o novo itinerário de origem o Aeroporto Santos Drumond – RJ no dia 28/01/22, às 08h05min, com conexão em Cuiabá – MT e 
chegada na cidade de Porto Velho – RO às 13h30min do mesmo dia. Assevera que a distância entre as duas cidades (Juiz de Fora e Rio 
de Janeiro) é de 185km, com um trajeto aproximado de 2h48min. 
A ré, em resumo, não negou os atrasos e cancelamentos informados na inicial, apenas justificou que a alteração ocorreu por fatos alheios 
à sua vontade, mais precisamente por necessidade de readequação da malha aérea. Argumentou que a situação experimentada não 
passa de mero aborrecimento, pois realocou o autor em outro voo e prestou assistência cumprindo o que determina a ANAC. Pugna pela 
improcedência do pedido inicial. 
Pois bem.
Em análise aos fatos narrados e documentos apresentados, verifica-se que o pedido inicial é procedente.
A aquisição das passagens aérea pelos autores e o cancelamento do voo restaram incontroversos, porquanto a este respeito não há 
negativa por nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-
se a responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do disposto 
no aludido artigo.
A versão da defesa não merece acolhimento, porque a ré, que desenvolve atividade de transporte aéreo por concessão de serviço público 
e deveria ser dotada de infraestrutura suficiente para prestar o serviço aéreo contratado de forma eficaz e satisfatória. 
Além do que não há prova acerca da prévia comunicação ao autor, o qual teria ocorrido por e-mail, a respeito das alterações e 
cancelamentos dos voos, de modo que fica rechaçada, também, tal alegação deduzida em defesa. 
Tanto sob o ângulo da relação de consumo, quanto em consideração da teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva 
somente não se dá por rompimento do nexo de causalidade, em razão de culpa exclusiva de terceiro. Não ficaram caracterizadas as 
excludentes de responsabilidade. O caso fortuito, ainda que se fosse provado, não se insere dentre as hipóteses legais de excludente de 
responsabilidade nas relações de consumo ou nas relações com concessionária de serviço público.
Destarte, comprovados os cancelamentos e atrasos injustificados dos voos, caracterizado está o abalo moral sofrido pelos consumidores, 
pois confiaram, como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajaria sem maiores 
problemas, o que não ocorreu. As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, uma vez que o 
atraso de, vários dias para chegar ao destino final, ocasiona ansiedade e sofrimento a qualquer pessoa mediana.
Presente o dano moral, na fixação do valor da reparação deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a 
não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado. 
Por conta da modificação unilateral do voo, o autor, que é idoso, foi obrigado a se deslocar por terra em uma viagem que durou 3h (três 
horas) de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro.
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão dos atrasos e cancelamentos dos voos em questão e dos problemas 
gerados em razão da má prestação de serviço e desorganização da empresa aérea, o valor do dano moral deve ser fixado em patamar 
que de fato sirva de lenitivo ao consumidor e ao mesmo tempo com efeito pedagógico para a empresa aérea. O valor constará da parte 
dispositiva.
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De igual modo, em relação ao dano material no valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), sobre o qual o autor 
se referem a gastos com deslocamento, tenho que procede, pois o autor comprovou através documentos hábeis o pagamento de tais 
despesas. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, EXTINGO O FEITO, com 
resolução de mérito, para o fim de:
a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa 
centavos), corrigida monetariamente (Tabela do TJ/RO) a partir dos desembolsos e acrescida de juros legais devidos a partir da citação.
b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente 
(tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta decisão.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7029464-26.2021.8.22.0001
AUTOR: AURISTELIA GALUCIO VINENTE
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7040724-03.2021.8.22.0001
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
Intimação À PARTE EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar eventual impugnação aos cálculos, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7000093-80.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: MARLI LEITE DE OLIVEIRA, RUA CARAMELO 2966 COSTA E SILVA - 76803-550 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº 
RO4783
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, - DE 6320/6321 AO FIM 
AEROPORTO - 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS 
AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
RESUMO: PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM POR CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO, CUMULADO COM DANO 
MORAL.
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), e danos materiais, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), experimentados em razão das consequências e dissabores 
decorrentes de cancelamentos de voo da ré. Narra que adquiriu passagem aérea, partindo de Porto Velho com destino a Natal, no entanto 
o voo foi cancelado unilateralmente pela ré.
A ré, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, em resumo, não negou o cancelamento informados na inicial, apenas 
justificou que a alteração ocorreu por fatos alheios à sua vontade, mais precisamente por necessidade de readequação da malha aérea. 
Alegou, outrossim, que o cancelamento do voo foi informado com antecedência. Argumentou que a situação experimentada não passa de 
mero aborrecimento, pois prestou assistência cumprindo o que determina a ANAC. Pugna pela improcedência do pedido inicial. 
Da preliminar de ilegitimidade passiva
Verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva não pode vingar de plano, recomendando-se a análise do conjunto probatório para se 
concluir, ou não, sobre a eventual responsabilidade civil da parte requerida, estando a inicial formalmente em ordem, aplicando-se a teoria 
da asserção e tendo-se plenamente comprovada as condições da ação. Desse modo, rejeito-a.
Mérito.
Em análise aos fatos narrados e documentos apresentado, verifica-se que o pedido inicial é procedente em parte
A aquisição da passagem aérea pela autora e o cancelamento do voo restaram incontroversos, porquanto a este respeito não há negativa 
por nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-
se a responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do disposto 
no aludido artigo.
A versão da defesa não merece acolhimento, porque a ré, que desenvolve atividade de transporte aéreo por concessão de serviço público 
e deveria ser dotada de infraestrutura suficiente para prestar o serviço aéreo contratado de forma eficaz e satisfatória. 
A requerida não trouxe a prova de que comunicou o cancelamento do voo com antecedência. A alegação da autora é de que só soube 
do cancelamento ao tentar realizar o check in.
Tanto sob o ângulo da relação de consumo, quanto em consideração da teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva 
somente não se dá por rompimento do nexo de causalidade, em razão de culpa exclusiva de terceiro. Não ficaram caracterizadas as 
excludentes de responsabilidade. O caso fortuito, ainda que se fosse provado, não se insere dentre as hipóteses legais de excludente de 
responsabilidade nas relações de consumo ou nas relações com concessionária de serviço público.
Comprovado o cancelamento unilateral e a ausência de comunicação impõe-se o dever de indenização por dano material (reembolso do 
valor) e dano moral. Este deve ser fixado mediante a utilização dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não aviltar 
o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado.
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão do cancelamento unilateral do voo gerado pela da má prestação de 
serviço e desorganização da empresa aérea o dano moral não deve ser no patamar pedido. Constará o valor da parte dispositiva.
Em relação ao dano material no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), referente ao reembolso devido sobre o valor da 
passagem aérea não utilizada e não restituída até o momento também é procedente, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa 
aérea.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, extingo o feito, com resolução de mérito, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, 
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação desta decisão, em 
conformidade com a planilha do TJ/RO. CONDENAR a requerida a restituir à requerente, a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 
reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente (Tabela Oficial TJ/RO) desde a data do desembolso e acrescida de juros 
legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
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CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7029814-14.2021.8.22.0001
AUTOR: FRANCISCO ODAIR SILVA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7011524-48.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Avenida Governador Jorge Teixeira, s/n., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A, Aeroporto Internacional Governador Jorge 
Teixeira, Porto Velho - RO - CEP: 76803-250
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7003173-52.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: ABEL VITOR DE LIMA, RUA BENJAMIN CONSTANT 2578, - DE 2443/2444 A 2737/2738 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-003 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº RO11443
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REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO 6490, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
RESUMO: CANCELAMENTO DE VOO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO COM NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO EXISTENTE E 
COMPROVADA
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
O autor ajuizou a presente ação com o objetivo de receber indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), experimentados em razão das consequências e dissabores decorrentes de cancelamentos de voo da ré. Narra que adquiriu 
passagem aérea, partindo de Porto Velho com destino a Natal, no entanto o voo foi cancelado unilateralmente pela ré.
A ré, em resumo, não negou o cancelamento informados na inicial, apenas justificou que a alteração ocorreu por fatos alheios à sua 
vontade, mais precisamente por necessidade de readequação da malha aérea. Alegou, outrossim, que o cancelamento do voo foi 
informado com antecedência. Argumentou que a situação experimentada não passa de mero aborrecimento, pois prestou assistência 
cumprindo o que determina a ANAC. Pugna pela improcedência do pedido inicial. 
Pois bem.
Em análise aos fatos narrados e documentos apresentados, verifica-se que o pedido inicial é procedente.
A aquisição da passagem aérea pelo autor e o cancelamento do voo restaram incontroversos, porquanto a este respeito não há negativa 
por nenhuma das partes.
A comunicação do cancelamento do voo foi realizado com a antecedência prevista na Resolução 400 da ANAC.
Mas o autor comprovou que havia possibilidade de reacomodação em outras empresas aéreas. 
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-
se a responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do disposto 
no aludido artigo.
A versão da defesa não merece acolhimento, porque a ré, que desenvolve atividade de transporte aéreo por concessão de serviço público 
e deveria ser dotada de infraestrutura suficiente para prestar o serviço aéreo contratado de forma eficaz e satisfatória. 
Tanto sob o ângulo da relação de consumo, quanto em consideração da teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva 
somente não se dá por rompimento do nexo de causalidade, em razão de culpa exclusiva de terceiro. Não ficaram caracterizadas as 
excludentes de responsabilidade. O caso fortuito, ainda que se fosse provado, não se insere dentre as hipóteses legais de excludente de 
responsabilidade nas relações de consumo ou nas relações com concessionária de serviço público.
Destarte, comprovado o cancelamento injustificado do voo, caracterizado está o abalo moral sofrido pelo consumidor, pois confiaram, 
como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajaria sem maiores problemas, o que 
não ocorreu. As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, uma vez que não chegou ao destino 
pretendido na data contratada.
Presente o dano moral, na fixação do valor da reparação deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a 
não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado. 
O valor do dano moral constará da parte dispositiva.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, extingo o feito, com resolução de mérito, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o 
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação desta decisão, em 
conformidade com a planilha do TJ/RO. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
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PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7049623-87.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: JAIR RICARDO STORBEM, AVENIDA CARLOS GOMES 2471, SALA 05 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-021 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WILSON VEDANA JUNIOR, OAB nº RO6665
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO Eixos 46-48/O-P, AEROPORTO SANTOS DUMONT 
CENTRO - 20021-340 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS 
SA
Sentença
RESUMO: ALTERAÇÃO DE VOO POR MANUTENÇÃO DE AERONAVE E ESPERA DE 7H EM CONEXÃO - SEM ASSISTÊNCIA
Trata-se de pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) experimentados em razão das 
consequências e dissabores decorrentes de atraso de voo da ré. Narra que o voo tinha como programação voo de ida de Brasília (BSB) 
para Rio Branco (RBR) no dia 16/08/2021, com embarque às 21h00, com previsão de chegada às 22h30, contudo o voo 1714, do dia 
16/08/2021, que realizaria o trajeto BSB-RBR, teve o pouso alternado para o aeroporto de Porto Velho- PVH, em decorrência do fato, o 
avião foi disponibilizado apenas no dia seguinte 17/08/2021, assim o autor foi obrigado a aguardar por aproximadamente por 07 (sete) 
horas, sem assistência da empresa. 
A ré, em defesa, suscitou preliminares ausência de interesse de agir, incompetência territorial. Quanto ao mérito, aduz que o atraso está 
justificado, devido a intensidade do tráfego aéreo no aeroporto de conexão, o que afasta o dever de indenizar, até porque a situação 
experimentada não passa de mero aborrecimento. Sustenta ter prestado assistência e reacomodado a parte autora em outro voo. Pugna 
pela improcedência do pedido inicial.
Da preliminar de falta de interesse de agir
A preliminar de falta de interesse de agir não merece prosperar, haja vista que não é necessário que o consumidor esgote a esfera 
administrativa para buscar o direito na via judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXV, garante o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição. Além disso, o binômio necessidade/adequação, foi efetivamente demonstrado até mesmo pela apresentação 
de defesa por parte da requerida.
Da preliminares de incompetência
Embora o autor não tenha juntado aos autos o comprovante de residência, nos autos consta indícios que o autor reside em Rondônia, 
ademais extinguir o processo por essas razões seria praticar excesso de formalismo, incompatível com o procedimento dos Juizados 
Especiais.
Superadas as questões preliminares, passo ao mérito.
Em análise aos fatos narrados e documentos apresentados verifica-se que o pedido inicial é procedente, mas o valor do dano moral 
pretendido está afastado do razoável e proporcional.
A aquisição da passagem aérea pelo autor e o atraso de voo restaram incontroversos, porquanto a este respeito não há negativa por 
nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se a 
responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva do autor ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do disposto no 
aludido artigo.
A empresa aérea busca elidir a sua responsabilidade civil com base na justificativa supracitada (manutenção não programada). Ainda que 
possa ser justificável a manutenção da aeronave para segurança dos passageiros, ocasionando o atraso em conexão, a empresa aérea 
deveria ter dado assistência ao passageiro, mas não comprovou tê-lo feito.
Comprovada a ausência de assistência conforme determina a Resolução 400 da ANAC, caracterizado está o abalo moral sofrido pelo 
consumidor, pois confiou, como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajaria sem 
maiores problemas, o que não ocorreu, frustrando toda a expectativa da viagem programada com antecedência. As aflições e transtornos 
enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano.
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão da falta de assistência ao passageiro que permaneceu por cerca de 
7h no aeroporto (em conexão), implica em responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, devendo se fixada indenização compatível 
com o caso concreto.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito para o fim de CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR, o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) a título de DANOS MORAIS, já atualizado nesta data (Súmula 362 do STJ e REsp 90325-RS), incidindo correção monetária 
pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC) e com juros simples de 1%(um por cento) ao mês, ambos a partir desta 
data.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/1995.
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Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7012924-63.2022.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: WALDOMIRO LOPES DA SILVA FILHO, RUA BENTO GONÇALVES 2796 COSTA E SILVA - 76803-640 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783, RAISSA OLIVEIRA ANDRADE, OAB 
nº RO9712A
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, - DE 6320/6321 AO FIM 
AEROPORTO - 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
RESUMO: CANCELAMENTO DE VOO DURANTE CONEXÃO RESULTANDO ATRASO DE 4H30 NA CHEGADA - SEM ASSISTÊNCIA 
AO PASSAGEIRO
O autor narra que adquiriu passagens aéreas da requerida com saída de Porto Velho/RO no dia 31/12/2021 tendo como destino a cidade 
de Fortaleza/CE. No entanto, seu voo teve uma alteração na conexão na cidade de Recife, tendo seu voo um atraso de 04h30. Pleiteia 
indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
A ré apresentou defesa. Suscita preliminar de suspensão por força maior. Em relação ao mérito, aduz que o voo foi cancelado em razão 
de alteração de malha aérea devido a pandemia. Requer a extinção do processo sem a análise de mérito ou a improcedência do pedido 
inicial.
Da preliminar de suspensão do processo
Verifica-se dos autos que a parte ré requereu a suspensão do processo por motivos técnicos operacionais.
Ocorre que, não obstante as notórias consequências causadas pelo atual cenário pandêmico, não há fundamento jurídico a justificar a 
suspensão do processo.
O fim precípuo das suspensões do processo é resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos decorrentes do curso natural do 
processo.
Em que pesem as razões deduzidas pela ré, a pandemia não serve de fundamento para impedir que a autora obtenha a tutela jurisdicional 
e a ré possa exercer o contraditório e ampla defesa, tanto o é que houve audiência de conciliação virtual e contestação e réplica no 
decorrer da demanda.
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Ademais, o indeferimento também está calcado na ausência de previsão legal, para o deferimento de suspensão dos processos no âmbito 
do juizado especial, até mesmo por que se assim o fosse, restaria clara contrariedade ao princípio da celeridade processual, conforme 
explicitado no art. 2º da lei 9.099/1995.
Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão pretendido pela parte ré.
Passo à análise do mérito
Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de típica relação de consumo (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90). 
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes.
É incontroverso no feito que o voo sofreu alteração. A própria requerida admite que houve cancelamento, mas que reacomodou a parte 
autora em outro voo e lhe deu assistência.
É evidente a falha na prestação do serviço, no caso dos autos ao não ter prestado assistência ao passageiro.
Igualmente, nenhuma das requeridas comprovou ter prestado qualquer auxílio aos autores.
Ficou caracterizada a falha na prestação do serviço. Aplica-se, no caso em apreço, a responsabilidade objetiva na forma prevista no artigo 
14 do CDC, cabendo apenas a análise do dano e do nexo de causalidade entre o fornecimento do serviço e o evento danoso descrito na 
exordial.
O dano extrapatrimonial está caracterizado, pois os fatos desbordaram do tolerável, as rés excederam e muito a razoabilidade para 
realizar uma mera remarcação de passagem. Desta forma, as aflições e transtornos enfrentados pelos autores fogem à condição de mero 
dissabor do cotidiano. Nesse sentido:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
Caracterizada falha na prestação de serviço da empresa aérea que altera ou cancela o voo já programado, com transtornos evidenciados 
que extrapolam a esfera patrimonial e ainda apresenta dispêndios financeiros, a indenização a título de dano moral e ressarcimento 
material são devidos. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7043391-93.2020.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 12/08/2021).
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO. DANO MORAL 
CONFIGURADO. PANDEMIA. COVID-19. INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E 
MATERIAL COMPROVADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Ante 
a pandemia do COVID-19, é dever da empresa aérea prestar informações adequadas e cabíveis ao consumidor. Comprovada a falha 
na prestação de serviço consistente em cancelamento de voo com o consequente atraso há indenização por dano moral ante a aflição 
e transtornos suportados pelo passageiro. No tocante ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos. (RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7002711-32.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 14/07/2021).
Presente os danos morais, passa-se a valoração de tais danos. A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, 
deve, entre outras circunstâncias, se ater às consequências do fato, servir como desestímulo para a prática de novas condutas lesivas, 
observando-se sempre a capacidade financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que não implique em enriquecimento 
indevido dos ofendidos e nem empobrecimento de quem irá pagar. Referido valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
Diante das circunstâncias do caso já expostas calcado na falta de assistência ao passageiro em aeroporto em conexão, o valor não pode 
ser proporcional e razoável e constará da parte dispositiva. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito para o fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente, de acordo com o índice do TJRO e acrescido de juros legais a partir 
da publicação desta decisão. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
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PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7071330-14.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: EDINALDO SANTOS RODRIGUES, RUA SOROCABA 4717, - ATÉ 4747/4748 CALADINHO - 76808-130 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº RO10238
REU: GOL LINHAS AÉREAS, RUA TAMOIOS 246, - ATÉ 489/490 JARDIM AEROPORTO - 04630-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
Sentença 
RESUMO: ANTECIPAÇÃO DE VOO EM UM DIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995.
O autor ajuizou a presente ação com o objetivo de receber indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um a título de 
danos morais experimentados em razão das consequências e dissabores decorrentes da alteração unilateral do horário do voo contratado 
de São Paulo para Porto Velho. Narra que a alteração lhe causou desgaste físico e emocional, pois a viagem que se iniciaria apenas 
no dia seguinte, adiantou-se 1 dia, fazendo com que arcasse com despesas adicionais na cidade, dentre outros. Sustenta que a ré não 
cuidou em notificá-lo, tomando ciência da alteração ao tentar fazer o check-in, que teria que embarcar na mesma data, e não no dia 
seguinte. 
Da preliminar de ilegitimidade passiva
A preliminar não comporta acolhida porque se trata de relação consumerista, de modo que todos aqueles que integram a cadeia de 
fornecimento de produtos e serviços, respondem solidaria e objetivamente perante o consumidor e em Juízo, consoante preleciona o art. 
7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ressalvado eventual direito de regresso.
Assim, os integrantes da cadeia de fornecimento são ligados por determinados vínculos de reciprocidade econômica numa rede contratual, 
agindo as empresas como se fossem um só fornecedor, havendo, portanto, a solidariedade que as vincula.
Da preliminares de incompetência
O autor juntou aos autos o comprovante de residência (id 65400242 - Pág. 1) ademais extinguir o processo por essas razões seria praticar 
excesso de formalismo, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.
Da conexão processual
Alega a parte requerida a conexão dos presentes autos com os processos n. 7071338-88.2021.8.22.0001. Contudo, tenho referida 
preliminar não merece acolhida, pois referido processo já foi julgado em 1º grau, de modo que inexiste o risco de julgamentos conflitantes. 
Nesse sentido dispõe a Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles 
já foi julgado.”
Além de tudo isso o processo referido já foi julgado no 3º Juizado Especial Cível e a sentença pende de recurso.
Indefiro, portanto, a conexão e consequente reunião dos processos.
Quanto ao mérito, em análise aos fatos narrados e documentos apresentados, verifica-se que o pedido inicial é procedente em parte.
Há que se observar que a ré não negou os fatos narrados na petição inicial e afirmou que fez a comunicação prévia do cancelamento do 
voo.
No entanto não juntou nenhuma comprovação de que fez a comunicação prévia ao passageiro quanto a antecipação do voo em um dia.
A responsabilidade civil do transportador aéreo por atrasos e cancelamentos de voo ou má prestação de serviços é regida pelo Código de 
Defesa do Consumidor. Disso decorre a aplicação dos princípios fundamentais do CDC, mormente a responsabilidade objetiva, o dever 
de informação, a solidariedade, a vulnerabilidade, a hipossuficiência, a inversão do ônus probatório e a abusividade de cláusula contratual 
que queira limitar a responsabilidade por danos causados pelo fornecedor ao consumidor.
Nessa conformidade, a responsabilidade civil do transportador aéreo tem natureza objetiva; sendo suficiente apenas a comprovação do 
dano sofrido pelos consumidores para gerar o dever de o fornecedor indenizá-los, material ou moralmente, recompondo o patrimônio do 
consumidor, se possível, ou, não sendo isso possível, efetuando prestação em dinheiro.
Não restou demonstrada pela transportadora aérea nenhuma das excludentes de culpa previstas no artigo 14, § 3º, do CDC. Ao inverso, 
seu comportamento foi desidioso, pois antecipou seu transporte, fazendo com que os autores mudassem toda a sua programação para 
o dia, precisando apressarem-se de forma desmedida para não perder o voo.
A teoria do risco da atividade é aplicável ao caso concreto. Neste contexto, merece acolhimento em parte o pedido do autor.
As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, já que a conduta abusiva da ré, impediu autor de 
ao destino final no dia e hora marcados, causando-lhe desconfortos e aborrecimentos.
Presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e nexo de causalidade, com 
fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar do agente causador do 
dano, no caso a ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios informados pela doutrina e jurisprudência, atento ao grau de culpa, 
extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido, além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento ilícito.
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A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às consequências 
do fato, servir como desestímulo para a prática de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade financeira do obrigado 
a indenizar, de forma que o quantum que não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido valor passa, invariavelmente, 
pelo arbítrio do juiz. A situação vivenciada enseja dano moral, mas não no patamar pretendido. O autor, com sua esposa e filhos menores, 
foi obrigado a antecipar o chek out no hotel em que se encontrava hospedado diante da surpresa da notícia da antecipação de voo, só 
conhecida porque resolveu fazer o chek in antecipado.
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão de todos os problemas gerados pela má prestação de serviço e 
desorganização da empresa aérea que ocasionou transtornos ao autor que ainda estava acompanhado de sua família deve ser fixado o 
valor justo para reparação do dano moral, conforme parte dispositiva.
Quanto ao dano material, não vislumbro razão ao autor, pois, não há prova mínima de qualquer pagamento realizado.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito para o fim de condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos 
morais causados, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente, de acordo com o índice do TJRO e acrescida de 
juros legais a partir da publicação desta decisão. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7050282-96.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA, RUA LARANJAL 2460 AEROCLUBE - 76811-140 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIZA MENEGUELLI, OAB nº RO8602
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A, PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO - 20021-340 - RIO DE JANEIRO - RIO DE 
JANEIRO
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
SENTENÇA
RESUMO: DOIS CANCELAMENTOS DE VOO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de ação indenizatória com pedido de danos morais. 
Em síntese a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas da requerida, datada em 15/03/2021 com destino à Fortaleza/CE, 
partindo de Porto Velho/RO, por meio do localizador: CM3VJW. 
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Ocorre que dias antes da data prevista para o embarque, a autora entrou no site da requerida e verificou que seu voo havia sido cancelado 
de forma unilateral. Afirma que após alguns meses tentou realizar a remarcação para uma nova data, porém novamente seu voo fora 
alterado sem aviso ou justificativa prévia, de modo que merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Em contestação, a empresa alega preliminares de ausência de pretensão resistida, de incompetência territorial e de inépcia da inicial 
por ausência de documentos essenciais. No mérito, sustenta não haver provas das alegações trazidas pela autora, pugnando, por fim, 
pela improcedência dos pedidos iniciais. 
Sucintamente relatado, decido. 
Das preliminares. 
Da preliminar de falta de interesse de agir.
A preliminar de falta de interesse de agir não merece prosperar, haja vista que não é necessário que o consumidor esgote a esfera 
administrativa para buscar o direito na via judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXV, garante o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição. Além disso, o binômio necessidade/adequação, foi efetivamente demonstrado até mesmo pela apresentação 
de defesa por parte da requerida.
Da preliminar de incompetência.
Sobre essa preliminar, sustenta a requerida que a autora não trouxe comprovante de residência em seu nome, de modo que não teria 
demonstrado residir nesta comarca. 
Contudo, vejo que o comprovante de residência de ID 62176835 está em nome de João Ferreira da Silva, que é genitor da autora, 
consoante se infere da CNH de ID 62176834. Com isso, de fácil presunção admitir a coabitação entre ambos e, sendo assim, dou por 
válido o comprovante de residência apresentado pela autora. 
Afasto, pois, tal preliminar. 
Da inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. 
As questões levantadas nesta preliminar dizem respeito ao mérito da causa, que passo analisar adiante. 
Do mérito. 
In casu, verifico que a parte autora aduz que teve seu voo alterado por duas vezes, sendo impedida de embarcar da data de suas férias. 
Ocorre, que a autora não traz aos autos qualquer elemento que comprove os fatos constitutivos do seu direito. 
Não consta aos autos, a passagem adquirida, as confirmações de alterações, as tentativas de remarcação e/ou protocolos de atendimento, 
ou seja, elementos suficientes para convicção do juízo. 
Necessário esclarecer que a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, não afasta o dever da parte autora de comprovar 
minimamente os fatos constitutivos do direito vindicado, no caso, os detalhes da reputada falha na prestação de serviços da ré e os danos 
sofridos pela autora.
Registra-se que, até mesmo para a concessão da inversão do ônus da prova é necessário que se verifique a verossimilhança nas 
alegações da parte autora, nos termos do inciso VIII do artigo 6º do CDC, o que não de vislumbra no caso em análise.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia: 
Apelação cível. Falha na prestação de serviços. Interrupção serviço essencial. Ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito 
do autor. Dano moral. Não configurado. Não sendo verossímil a alegação do autor, que sequer indicou o tempo que teria ficado privado 
dos serviços prestados pela ré, deixando de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, os pedidos iniciais devem 
ser julgados improcedentes. (TJ-RO - AC: 70107533420168220005 RO 7010753-34.2016.822.0005, Data de Julgamento: 13/09/2019)
Apelação Cível. Falha na prestação de serviços. Abastecimento de água. Interrupção serviço essencial. Ausência de prova mínima dos 
fatos constitutivos do direito do autor. Dano moral. Não configurado. Não sendo verossímil a alegação do autor, que sequer indicou o 
tempo que teria ficado privado dos serviços prestados pela ré, fazendo-o de forma genérica, deixando de comprovar minimamente os 
fatos constitutivos do direito pleiteado, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. (TJ-RO - AC: 70063741120208220005 RO 
7006374-11.2020.822.0005, Data de Julgamento: 18/10/2021)
Nesse caso, entendo que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.
Diante do exposto, JULGO IMPROCENTE O PEDIDO INICIAL e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o processo com 
a resolução do mérito.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. 
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
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À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7072303-66.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: ALANE FERREIRA MOURA, RUA DAS ORQUÍDEAS 5745, - DE 5505/5506 A 5823/5824 ELDORADO - 76811-844 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783, EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº 
RO9115
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, AVENIDA LAURO SODRÉ AEROPORTO - 76803-260 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS 
SA
SENTENÇA
RESUMO: ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL (ANTECIPAÇÃO DE EMBARGA 
DE 5H35 NO RETORNO E QUASE 24 HORAS EM PERCURSO)
Trata-se de pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 e danos materiais no valor de R$ 56,66 experimentados 
em razão das consequências e dissabores decorrentes de atraso da antecipação de voo sem qualquer aviso. 
A ré, em defesa, suscitou preliminares de ausência de interesse de agir, incompetência territorial, ausência de capacidade postulatória 
dos patronos do autor e de advocacia predatória. Quanto ao mérito, aduz que a antecipação ocorreu em razão de readequação da 
malha aérea, o que afasta o dever de indenizar, até porque a situação experimentada não passa de mero aborrecimento. . Pugna pela 
improcedência do pedido inicial.
Da preliminar de falta de interesse de agir
A preliminar de falta de interesse de agir não merece prosperar, haja vista que não é necessário que o consumidor esgote a esfera 
administrativa para buscar o direito na via judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXV, garante o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição. Além disso, o binômio necessidade/adequação, foi efetivamente demonstrado até mesmo pela apresentação 
de defesa por parte da requerida.
Ilegitimidade passiva
A requerida alega que era responsabilidade da agência de viagens informar sobre o cancelamento de voo. No entanto é responsabilidade 
da empresa comunicar a agência de viagens, mas essa prova não foi juntada pela requerida. Além disso a empresa aérea tem 
responsabilidade solidária perante o consumidor.
Rejeito a preliminar.
Superadas as questões preliminares, passo ao mérito
Em análise aos fatos narrados e documentos apresentados, verifica-se que o pedido inicial é procedente em parte.
A aquisição da passagem aérea pela autora e a antecipação sem aviso prévio e relocação em voo que demorou aproximadamente 
23h05min, ou seja, quase um dia inteiro de viagem, os fatos restaram incontroversos, porquanto a este respeito não há negativa por 
nenhuma das partes.
A relação existente entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se a 
responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva do autor ou de terceiro, o que à requerida caberia provar, a teor do disposto no 
aludido artigo.
A empresa aérea busca elidir a sua responsabilidade civil com base na justificativa supracitada na ocorrência da pandemia de Covid 19. 
Mas mesmo diante da pandemia há que se cumprir as regras, mesmo as específicas, que é notificar previamente o consumidor e dar-lhe 
toda assistência.
Também não há prova de assistência mínima sequer prestada à consumidora.
Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de assistência conforme determina a Resolução 400 da ANAC, caracterizado 
está o abalo moral sofrido pelo consumidor, pois confiou, como, aliás, confia a maioria das pessoas, que, com as passagens em mãos e o 
voo marcado, viajaria sem maiores problemas, o que não ocorreu, frustrando toda a expectativa da viagem programada com antecedência. 
As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano.
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão dos problemas gerados em razão da má prestação de serviço e 
desorganização da empresa aérea, fixo a indenização no valor exposto no dispositivo, quantia justa e razoável para servir de lenitivo 
ao transtorno sofrido pelo consumidor, posto que deve ser levado em consideração que a antecipação de 05h35min causado danos, 
principalmente pelo fato da empresa aérea ter antecipado o voo sem comunicar a passageira, gerando o transtorno de ter que se adiantar 
em 4h30 para apanhar o voo e ainda amargar quase 24 horas de percurso até chegar ao seu destino.
Quanto a dano material, verifico que a parte menciona que teve um gasto de R$ 56,66 (cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 
de uma diária de hotel ids 65631357 - Pág. 1, assim, defiro o referido pedido nos termos da inicial. 
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito para o fim de CONDENAR a requerida a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais), a título de DANOS MORAIS, já atualizado nesta data (Súmula 362 do STJ e REsp 90325-RS), incidindo correção 
monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC) e com juros simples de 1%(um por cento) ao mês, ambos a 
partir desta data. 
CONDENO a requerida a pagar à autora, a título de DANOS MATERIAIS, o valor de R$ 56,66 (cinquenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos) corrigido monetariamente (tabela do TJ/RO), a partir da data do desembolso (11/10/2021) e acrescida de juros legais devidos 
a partir da citação. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4)CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7015490-53.2020.8.22.0001
REQUERENTE: CAIO PICOLI ALTOMAR
Advogado do(a) REQUERENTE: RAYANE RODRIGUES CALADO - RO0006284A
REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7029700-12.2020.8.22.0001
REQUERENTE: JOEL PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CARLOS PACHECO FILHO - RO0004203A
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7033540-93.2021.8.22.0001
REQUERENTE: GILVAN MESSIAS BATISTA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: SARA COELHO DA SILVA - RO6157, DANIELA ARAUJO DE RESENDE - RO7981
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7024610-86.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA - RO7904
EXECUTADO: MARIA APARECIDA NEVES PINHEIRO
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7007230-84.2020.8.22.0001
AUTOR: ANDERSON DE FREITAS VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME PUERARI MARQUES - MT23180/O
REU: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), 
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7047370-29.2021.8.22.0001
AUTOR: MARLENE FEDERISSI
Advogados do(a) AUTOR: FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES - RO10860, LUCAS ZAGO FAVALESSA - RO10982
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7012120-32.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: ANDRE FREIRE CAVALCANTE GOMES
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 4000 a 4344 - lado par, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-060
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7042840-79.2021.8.22.0001
AUTOR: AGNALDO APARECIDO DA SILVA, SALETE GATTO
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS - RO6768
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7012120-32.2021.8.22.0001
AUTOR: ANDRE FREIRE CAVALCANTE GOMES
Advogado do(a) AUTOR: MARINA BARROS DE OLIVEIRA - RO6753
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7042840-79.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: AGNALDO APARECIDO DA SILVA, SALETE GATTO
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
7050405-94.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: DEUSINEIA DE SOUZA FREITAS, RUA FÊNIX 11632 ULYSSES GUIMARÃES - 76813-832 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906, RAIRA VLAXIO DE AZEVEDO, OAB nº RO7994
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS 
SA
SENTENÇA 
RESUMO: ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL COM 
EMBARQUE UM DIA DEPOIS DO PROGRAMADO
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 
A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber indenização no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais 
experimentados em razão das consequências e dissabores decorrentes da alteração unilateral, e dano material no valor de R$ 359,29. 
Em síntese, afirma que adquiriu o voo no dia 15/08/2021, de Recife para Campo Grande, aduz que chegou ao aeroporto e foi informada 
que seu voo havia sido alterado inicialmente para daqui dois dias. Após, muita conversa com a atendente foi encaixada para o voo na data 
seguinte, demorando 24 horas para chegar ao destino, sem assistência da empresa em alimentação, hospedagem e com criança de colo. 
Da preliminar de ilegitimidade passiva
A preliminar não comporta acolhida porque se trata de relação consumerista, de modo que todos aqueles que integram a cadeia de 
fornecimento de produtos e serviços, respondem solidaria e objetivamente perante o consumidor e em Juízo, consoante preleciona o art. 
7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ressalvado eventual direito de regresso.
Assim, os integrantes da cadeia de fornecimento são ligados por determinados vínculos de reciprocidade econômica numa rede contratual, 
agindo as empresas como se fossem um só fornecedor, havendo, portanto, a solidariedade que as vincula.
Do mérito
A requerida em contestação, afirmou que alteração ocorreu em decorrência da pandemia. Todavia na época da viagem da autora o 
tráfego aéreo já estava sob controle. E ainda que se alegue como motivação a pandemia há regras a seguir. E não foram seguidas. A 
autora se dirigiu ao aeroporto e não conseguiu embarcar porque seu voo inicial tinha sido antecipado em dois dias, sem comunicação 
prévia. Foi reprogramado para o dia seguinte, mas como estava fora de casa sofreu infortúnios e aborrecimentos que ultrapassam o mero 
dissabor. Foi obrigada a arcar com as despesas de hospedagem, novo deslocamento ao aeroporto e alimentação, posto que não lhe foi 
dada nenhuma assistência pela companhia aérea, conforme era de sua obrigação.
A responsabilidade civil do transportador aéreo por atrasos e cancelamentos de voo ou má prestação de serviços é regida pelo Código de 
Defesa do Consumidor. Disso decorre a aplicação dos princípios fundamentais do CDC, mormente a responsabilidade objetiva, o dever 
de informação, a solidariedade, a vulnerabilidade, a hipossuficiência, a inversão do ônus probatório e a abusividade de cláusula contratual 
que queira limitar a responsabilidade por danos causados pelo fornecedor ao consumidor.
Nessa conformidade, a responsabilidade civil do transportador aéreo tem natureza objetiva; sendo suficiente apenas a comprovação do 
dano sofrido pelos consumidores para gerar o dever de o fornecedor indenizá-los, material ou moralmente, recompondo o patrimônio do 
consumidor, se possível, ou, não sendo isso possível, efetuando prestação em dinheiro. 
Não restou demonstrada pela transportadora aérea nenhuma das excludentes de culpa previstas no artigo 14, § 3º, do CDC. Ao inverso, 
seu comportamento foi desidioso, pois antecipou seu transporte, fazendo com que autora mudasse toda a sua programação permanecendo 
por uma noite em Recife, sem qualquer auxílio de ordem material.
A teoria do risco da atividade é aplicável ao caso concreto. Neste contexto, merece acolhimento em parte o pedido da autora.
As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, já que a conduta abusiva da ré, impediu a autora 
de chegar ao destino final no dia e hora marcados, causando-lhe desconfortos e aborrecimentos, bem como frustrações desmedidas pela 
companhia transportadora.
Presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e nexo de causalidade, com 
fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar do agente causador do 
dano, no caso a ré. 
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios informados pela doutrina e jurisprudência, atento ao grau de culpa, 
extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido, além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento ilícito.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às consequências 
do fato, servir como desestímulo para a prática de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade financeira do obrigado 
a indenizar, de forma que o quantum que não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido valor passa, invariavelmente, 
pelo arbítrio do juiz. 
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão de todos os problemas gerados pela má prestação de serviço e 
desorganização da empresa aérea que ocasionou transtornos à autora a indenização deve ser justa e razoável a fim de compensar o 
efetivo dano e será fixado na parte dispositiva.
O dano material também é devido pois há nexo de causalidade e está devidamente comprovado. E compreende alimentação, hospedagem 
e traslado adicional ao aeroporto (ID 62186398 - Pág. 1, 62186399 - Pág. 1, 62186400 - Pág. 1, 62189351 - Pág. 1 e 62189352 - Pág. 1).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito para o fim de condenar a requerida a pagar à autora, a título de dano moral, o valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada monetariamente (tabela do TJ/RO) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta 
decisão. 
CONDENO a requerida a pagar à autora, a título de dano material, o valor de R$ 359,29 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e 
nove centavos) corrigidos monetariamente (tabela do TJ/RO), a partir da data do desembolso e acrescida de juros legais devidos a partir 
da citação. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/1995.



769DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE 
REGRA PRÓPRIA; 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ 
RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE 
CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO 
NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A 
REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 4) CASO A PARTE 
RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL, EFETUAR 
O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROMETE SUA 
SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU JUNTADO DOCUMENTOS 
ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS DO PREPARO; 5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O 
JULGADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO 
(ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA 
TANTO; 6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO 
PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO 
DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 7) HAVENDO 
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA, 
INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO 
MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, ARQUIVE-SE; 9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO 
DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 
(ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM 
INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, 
ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE 
EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 10) NO REQUERIMENTO DE 
EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (SISBAJUD E RENAJUD). 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7004200-70.2022.8.22.0001
REQUERENTE: INALDO DE MELO GOMES
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 25/11/2022 08:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7059541-81.2022.8.22.0001
REQUERENTE: EMERSON MONTEIRO DAMBROS
Advogado do(a) REQUERENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
REQUERIDO: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE - RO10021
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 29/11/2022 09:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
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PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7031352-30.2021.8.22.0001
AUTOR: JULIMAR LIMA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - RO10321, RAFAEL VIEIRA - RO8182
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica Vossa Senhoria intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 
procuração com poderes específicos para levantamento de alvará por seu(s) advogado(s), nos termos do art. 105 do Código de Processo 
Civil, sob pena de expedição do alvará apenas em nome da parte.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7058025-60.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: IVANILDE COSTA AGUIAR, RUA AMÉRICA CENTRAL, 2431 TRÊS MARIAS - 76812-708 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOUBERT SANTOS COSTA, OAB nº RO11456
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA SETE DE 
SETEMBRO 234, - ATÉ 582 - LADO PAR CENTRO - 76801-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
A parte autora ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.361,57 (dois mil, trezentos e 
sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) relativo a recuperação de consumo.
Em contestação, a ré suscita preliminar de incompetência em razão da matéria. No mérito alega que o débito discutido na presente ação 
tem origem em Processo de Fiscalização, após inspeção de rotina realizada pelos seus técnicos, na Unidade Consumidora de titularidade 
da parte autora. Salientou que a inspeção, bem como os procedimentos adotados para verificação da irregularidade na medição foram 
realizados com o acompanhamento, e que, na ocasião, foi constatada a irregularidade “desvio de energia”, e, logo após a constatação de 
elementos irregulares que levavam ao não pagamento dos valores corretos, e consequente correção deles, procedeu-se ao cálculo da 
recuperação de consumo. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
Afasto esta preliminar arguida pela requerida, porquanto a realização de perícia, por si só, não é suficiente para afastar a competência 
dos Juizados Especiais. Caso existam outros elementos no feito que provem o alegado e formem a convicção do magistrado, a demanda 
deve ser apreciada. Além disso, o artigo 35, da Lei 9.099/1995 concede às partes a possibilidade de fazer uso da perícia informal e de 
apresentar parecer técnico acerca do fato em questão, portanto, caso fosse interesse da requerida, poderia ter produzido tal prova, até 
porque ela quem detém conhecimento técnico a respeito de medidores de energia elétrica.
DO MÉRITO
A tese de defesa não merece prosperar, pois não há provas no feito de qualquer irregularidade que tenha impedido que a ré medisse o 
consumo mês a mês. É da concessionária, exclusivamente, a responsabilidade pela eficiência do equipamento de medição de energia 
elétrica, é vedado atribuir à parte consumidora, vulnerável na relação jurídica, a obrigação de pagar despesas complementares relativas 
aos meses anteriores, apuradas mediante estimativa.
Incumbe à requerida proceder regularmente à vistoria no relógio/medidor dos consumidores de forma a garantir a correta medição pelo 
equipamento, não pode, a seu bel prazer, deixar de proceder a aferição e depois efetuar a cobrança de forma brusca, pois a atitude onera 
excessivamente a parte autora, em confronto total aos ditames do CDC. 
Diante da desconfiança da ocorrência de desvio ou furto de energia, a requerida deveria ter reportado o fato à autoridade policial e 
submetido o medidor à perícia técnica, na forma do que dispõe o artigo 129, § 1°, I a IV, da Resolução Normativa n° 414/2010, da ANEEL. 
Veja-se: 
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 
§ 1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 
procedimentos: 
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; 
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; 
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto 
quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL n° 479, de 03.04.2012). 
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
Note-se que a cobrança de recuperação de receita prevista no art. 130, da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, utilizada pela 
requerida, depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor.
Vale ressaltar que a Resolução Normativa 414, da ANEEL foi revogada pela Resolução Normativa nº 1.000, de 14/12/2021, da ANEEL. 
E a irregularidade verificada até a Resolução Normativa 414 deveria observar o seu procedimento. E se irregularidade foi posterior 
obviamente que deve-se observar a Resolução Normativa nº 1.000, da ANEEL. 
De uma forma ou de outra a nova normativa reproduziu, em linhas gerais, o que continha a normativa anterior. E sempre está a depender 
da comprovação de irregularidade praticada pelo consumidor. Confira-se:
Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 
caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:
I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;
II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;
III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo 
as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia 
metrológica do inciso II;
IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e
V - implementar, quando julgar necessário:
a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no 
circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo 
que a distribuidora julgar necessário.
§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, 
o que deve ser comprovado pela distribuidora.
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§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve 
proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.
Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:
I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do 
acompanhante; e
II - informar:
a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e
b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se 
comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.
§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, 
devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.
§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, 
se for o caso, com prova testemunhal.
§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao 
consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e 
demais informações dos incisos do caput.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia 
metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.
§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela 
distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.
§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente 
no espaço reservado de atendimento pela internet.
Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:
I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;
II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar 
a inspeção;
III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e
IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário 
da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.
§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data 
previamente informada pela distribuidora.
§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a 
antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.
§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por 
meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.
Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:
I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou
II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do 
INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.
Fora dessas hipóteses a recuperação de consumo não pode ser acolhida.
A Turma Recursal do Estado de Rondônia já pacificou o entendimento a respeito da abusividade da conduta adotada pela requerida em 
casos de recuperação de consumo. 
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO EXORBITANTE. INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7006012-84.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, Data de julgamento: 31/12/2021.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO EXORBITANTE. SUSPENSÃO DO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE INDEVIDO. DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001261-27.2021.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 06/12/2021
Desta forma, impõe-se reconhecer a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, no importe de R$ 2.361,57 (dois mil, trezentos 
e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
O dano moral pretendido não se sustenta. A cobrança em si, ainda que realizada sobre recuperação de consumo sem cumprimento de 
todas as formalidades legais, não é suficiente para gerar dano moral. 
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e improcedente o pedido contraposto. Com fundamento no art. 487, 
inciso I, do CPC, dou por EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 
2.361,57 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) referente à recuperação de consumo.
Substituo a tutela de urgência antecipada concedida em caráter incidental para o fim de determinar que a requerida efetue baixa em seus 
sistemas da fatura declarada inexistente (recuperação de consumo), no prazo de 5 (cinco), contados da intimação, sob pena de incidir 
astreintes.
Incabíveis custas honorários advocatícios nesta instância, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
INTIME-SE PESSOALMENTE o representante legal da ENERGISA para efetuar a baixa da fatura no sistema, sob pena de incidir 
astreintes.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte devedora fica ciente de pagar, independente de nova intimação, após 
o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
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O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/
RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, sob pena de ser considerado inexistente o pagamento realizado por meio de 
outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena prevista no artigo 523, 
§1º, do CPC, além de juros e correção monetária previstos em Lei. 
Havendo pagamento espontâneo, desde já defiro a expedição do respectivo alvará, para levantamento. Ausente manifestação da parte 
autora após o trânsito em julgado, o feito deverá ser arquivado.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJe/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA; 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 
3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, 
CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA 
DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO 
DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 
80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 
4) CASO A PARTE RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA 
RECURSAL, EFETUAR O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 
COMPROMETE SUA SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU 
JUNTADO DOCUMENTOS ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO; 
5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O JULGADO, NO PRAZO DE 
15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE 
O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO (ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI 
Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA 
SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA TANTO; 
6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, 
SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 
7) HAVENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE 
VENCEDORA, INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 
8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, 
ARQUIVE-SE; 
9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE 
CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO (ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR 
DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE 
NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 
10) NO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE 
DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7044037-35.2022.8.22.0001
AUTOR: ORLANDO CARNEIRO SOARES
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS - RO11443
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a apresentar réplica à 
contestação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de preclusão.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7054921-31.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: PAULO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS - RO4706, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO4546
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EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica Vossa Senhoria intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 
procuração com poderes específicos para levantamento de alvará por seu(s) advogado(s), nos termos do art. 105 do Código de Processo 
Civil, sob pena de expedição do alvará apenas em nome da parte
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7014317-57.2021.8.22.0001
AUTOR: MANOELZINHO FELIX DE CASTRO
Advogados do(a) AUTOR: FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES - RO10860, LUCAS ZAGO FAVALESSA - RO10982
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7009257-06.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: BRUNA STEFANY FERREIRA BARBOSA
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
GOL LINHAS AÉREAS S.A
Praça Senador Salgado Filho, s/n, Aeroporto Santos Dumont, térreo, entre os eixos 46, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-340
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) sobre 
o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o “1013.2 
- Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7009257-06.2021.8.22.0001
REQUERENTE: BRUNA STEFANY FERREIRA BARBOSA
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEX FABIAN DE MELO ANDRADE - RO9386, ANA PAULA LIMA SOARES - RO7854
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7045547-20.2021.8.22.0001
AUTOR: ISABEL MENACHO PENHA
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a efetuar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor 
(RPV) no prazo de 60 (sessenta) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7055117-98.2019.8.22.0001
REQUERENTE: MARCIA MARIA MOURAO
REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - 
RO5546
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7014317-57.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MANOELZINHO FELIX DE CASTRO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7069867-37.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JASMIRO PEREIRA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANA LOREDOS DA CRUZ - RO10034, CELSO LUIZ MUTZ DA CRUZ - RO7822, THIAGO 
OLIVEIRA ARAUJO - RO10612
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7006017-09.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE NOVAES
Advogado do(a) REQUERENTE: EVANDRO JUNIOR ROCHA ALENCAR SALES - RO0006494A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, nesta 
capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7012757-80.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: IGOR MARTINS RODRIGUES
Advogados do(a) EXEQUENTE: FATIMA MARISSUE MARTINS RODRIGUES - RO10291, VANESSA AZEVEDO MACEDO - RO0002867A
EXECUTADO: DOUGLAS TAIGORO DE ARAUJO TALAMAS
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7064095-59.2022.8.22.0001
AUTOR: MARIA GUIDA SILVA VIDAL, CPF nº 60796995249, RUA ANGICO 5671, - DE 5601/5602 AO FIM COHAB - 76808-048 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO, OAB nº RO4332A, WELINTON RODRIGUES DE SOUZA, 
OAB nº RO7512, MARCELO MALDONADO RODRIGUES, OAB nº RO2080, DIMAS VITOR MORET DO VALE, OAB nº RO11488
REU: EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ nº 11556055000107, REGIS BITTENCOURT 
S/N, KM 437+700M, LADO DIREITO DA RODOVIA SENTIDO CTBA/SP SALA EUDORA RIBEIRAO VERMELHO - 11900-000 - 
REGISTRO - SÃO PAULO
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Trata-se ação de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência que visa a retirada da inscrição restritiva junto a órgãos 
de proteção ao crédito que entende ser abusiva/ilegal. A autora apresentou a certidão do SCPC em que constam anotações feitas pela 
requerida EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA. Com fulcro no art. 300 do CPC, presentes os 
pressupostos estabelecidos pelo referido dispositivo, em fase de cognição sumária vislumbra-se a probabilidade do direito e a negativação 
poderá causar prejuízos e constrangimentos à parte autora (perigo de dano). Havendo impugnação do débito, deve a restrição de 
crédito ser “baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros informadores do crédito são de acesso público e facilitado, 
ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica). A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar 
em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual 
(art. 300, §3°, CPC). DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada incidental e determino à CPE a expedição de ofício 
ao SCPC para que promova a exclusão do nome da parte autora de seus bancos de dados, relativamente aos débitos constantes na 
certidão acostada à exordial, nos valores de R$208,35 (duzentos e oito reais e trinta e cinco centavos) e R$ 365,13 (trezentos e sessenta 
e cinco reais e treze centavos) – ID 81188635/PJE, com imediata comunicação a este Juízo. Cumpra-se, Cite(m)-se e intime(m)-se desta 
decisão e da audiência designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 08 de dezembro de 2022 - Hora: 12h30, a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC, sito à Av. 
Pinheiro Machado, 777, entre ruas José Bonifácio e Gonçalves Dias, Bairro Olaria, CEP: 76.801-235, na cidade de Porto Velho/RO.
Advertências:
I – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação;
IV – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por 
petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
V – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário;
VI – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
VII - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual 
com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
VIII – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
IX – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
X – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
XI – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais;
XII – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
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XIII – durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
XIV – nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada;
XV – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados 
na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
XVI – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas requeridas, inclusive 
a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado;
XVII – nos processos que não sejam da competência dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu na audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência realizada;
XVIII – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem 
atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei
n° 9.099/95).
XIX – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual;
XX – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7071043-51.2021.8.22.0001
REQUERENTE: EDUARDO AURELIO DE VASCONCELOS, CPF nº 46908994791, RUA BRASÍLIA 2842, - DE 2639/2640 A 3101/3102 
SÃO CRISTÓVÃO - 76804-070 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871, MARCELL BARBOSA DA SILVA, OAB nº 
RO5265A
REQUERIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 
TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
123 VIAGENS E TURISMO LTDA., CNPJ nº 26669170000157, RUA DOS AIMORÉS 1017, - DE 801/802 A 1758/1759 FUNCIONÁRIOS 
- 30140-071 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, 
OAB nº MG129459, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO:
Mantenho integralmente os termos da decisão de ID 81128897 pelos fundamentos lá expostos. 
O juízo não irá sobrecarregar a pauta de audiência de instrução e julgamento sem necessidade de sua realização, só para o fim de 
confirmar eventual (i)regularidade da representação processual.
Cumpra-se as determinações contidas na sobredita decisão. 
Serve esta decisão de intimação pelo DJE.
ADVERTÊNCIAS: 
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO: 7056832-73.2022.8.22.0001
AUTOR: MARIA LUCIA RAMOS EDUARDO, CPF nº 08009597287, RUA EMIL GORAYEB 3408 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-728 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ISABELA CAVALCANTE MENDANHA, OAB nº RO8540, TALITA RAMOS ALENCAR, OAB nº RO9411
REQUERIDOS: BANCO DO BRASIL, RUA DOM PEDRO II 607 SAO CRISTOVAO - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., CNPJ nº 05577343000137, AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14171, SÃO 
PAULO/SP VILA GERTUDES - 01001-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 VILA NOVA CONCEIÇÃO - 
04543-907 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: TARCISO SANTIAGO JUNIOR, OAB nº MG101313, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL 
S/A, PROCURADORIA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
DESPACHO:
A requerida BANCO DO BRASIL deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição apresentada pelo autor, alegando 
descumprimento da liminar concedida - (ID 81222699/PJE), sob pena de majoração da astreintes.
Após, retorne os autos para a caixa de decisões urgentes.
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Intime-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7009826-60.2015.8.22.0601 
Assunto:Direito de Vizinhança 
Parte autora: EXEQUENTE: FRANCISCA VALERIA E SILVA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL, OAB nº RO5649A 
Parte requerida: EXECUTADO: LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: RENNER PAULO CARVALHO, OAB nº RO3740 
DESPACHO
Considerando a provável existência de valores na conta centralizadora do TJ/RO, advindos de depósitos judiciais efetuados em 
decorrência dos descontos havidos em folha de pagamento do devedor e, atento ao requerimento formulado na petição de ID 79042553, 
determino seja oficiada à Caixa Econômica Federal para que informe, em 5 (cinco) dias, sobre eventuais valores existentes na referida 
conta centralizadora, vinculados a este processo. 
Com as informações, retornem à conclusão para as pertinentes deliberações. 
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7049725-12.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: DANIEL FERNANDES BOSTELMANN, RUA PIRAPITINGA 7716, - ATÉ 1900/1901 LAGOA - 76812-204 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SERGIO DOS SANTOS NUNES, OAB nº RO9809
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA:
A parte autora ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.423,27 (mil quatrocentos e vinte e 
três reais e vinte e sete centavos), referente à recuperação de consumo e indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida 
do fornecimento de energia, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Em contestação, a ré alega que o débito discutido na presente ação tem origem em Processo de Fiscalização, após inspeção de rotina 
realizada pelos seus técnicos, na Unidade Consumidora de titularidade da parte autora. Na ocasião, foi constatada a irregularidade “desvio 
de energia”, e, logo após a constatação de elementos irregulares que levavam ao não pagamento dos valores corretos, e consequente 
correção deles, procedeu-se ao cálculo da recuperação de consumo. 
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto que a relação contratual 
que se estabeleceu entre os litigantes é inegavelmente de consumo, competindo à empresa concessionária de energia elétrica o ônus 
operacional e administrativo, bem como o conhecimento técnico necessário e as ações de fiscalização para garantir serviço satisfatório e 
regularidade dos “relógios medidores” da energia fornecida.
Do mérito
A tese de defesa não merece prosperar, pois não há provas no feito de qualquer irregularidade que tenha impedido que a ré medisse o 
consumo mês a mês.
É da concessionária, exclusivamente, a responsabilidade pela eficiência do equipamento de medição de energia elétrica, não se podendo 
atribuir à parte consumidora, hipossuficiente neste trato, a obrigação de pagar despesas complementares relativas aos meses anteriores, 
apuradas mediante estimativa. 
Incumbe à ré proceder regularmente à vistoria no relógio/medidor dos consumidores de forma a garantir a correta medição pelo 
equipamento, não pode, a seu bel prazer, deixar de proceder a aferição e depois efetuar a cobrança de forma brusca, a atitude onera 
excessivamente a parte autora, em confronto total aos ditames do CDC.
Sendo assim, diante da desconfiança da ocorrência de desvio ou furto de energia, a ré deveria ter reportado o fato à autoridade policial 
e submetido o medidor à perícia técnica, na forma do que dispõe o artigo 129, § 1°, I a IV, da Resolução Normativa n° 414/2010, da 
ANEEL. Competia à ré comprovar que a parte autora é a responsável direta pela violação do equipamento de modo a justificar a cobrança 
realizada a título de recuperação de consumo.
Note-se que a cobrança de recuperação de receita prevista no art. 130, da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, utilizada pela ré, depende da 
comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor. De acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, não é possível responsabilizar 
o consumidor por débito de recuperação de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
Desse modo, uma vez apresentada pela autora a prova mínima do direito alegado, caberia à ré evidenciar a inexistência da falha do 
serviço ou a ocorrência de qualquer circunstância excludente da sua responsabilidade, o que não fez.
Não comprovado que eventual falha na aferição do consumo tenha sido produzida pela parte autora, impõe-se reconhecer a inexigibilidade 
da fatura e/ou do débito no valor de R$ 1.423,27 (mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), referente à recuperação 
de consumo.
Procedente o pedido de indenização por danos morais.
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A ré, além da gritante inconsistência em sua conduta ao promover a cobrança de valor irregular de recuperação de consumo, ainda 
promoveu a suspensão do fornecimento de energia no imóvel do autor. A hipótese do feito, não se trata de mero aborrecimento comum, 
mas de dano moral, uma vez que afetou deveras a tranquilidade e que merece reparação.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade econômica 
do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade. Saliento que o valor a 
ser recebido a título de indenização não pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por parte da consumidora, mas 
também não pode ser tão baixo a ponto de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador da lesão, razão pela 
qual fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto referida quantia seja suficiente para atender os objetivos reparatórios 
e punitivos, sem gerar enriquecimento sem causa à parte autora e sem empobrecer a ré. O autor ficou 6 dias sem energia elétrica por 
conta da interrupção do fornecimento à vista da recuperação de consumo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito, para o fim de:
a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.423,27 (mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), referente à 
recuperação de consumo, referente a fatura com vencimento em 01/07/2021, devendo a requerida excluir de suas anotações e sistemas 
a fatura respectiva;
b) Condenar a ré a pagar à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente 
(conforme tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta decisão.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte devedora fica ciente de pagar, independente de nova intimação, após 
o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA; 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 
3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, 
CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA 
DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO 
DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 
80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995;
4)CASO A PARTE RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA 
RECURSAL, EFETUAR O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 
COMPROMETE SUA SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU 
JUNTADO DOCUMENTOS ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO; 
5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O JULGADO, NO PRAZO DE 
15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE 
O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO (ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI 
Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA 
SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA TANTO; 
6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, 
SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 
7) HAVENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE 
VENCEDORA, INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 
8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, 
ARQUIVE-SE; 
9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE 
CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO (ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR 
DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE 
NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 
10) NO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE 
DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7049270-47.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTOR: MARIA ELIANA BENTES DOS SANTOS, RUA ROBALO 3548 AREIA BRANCA - 76809-010 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA, OAB nº RO1546
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REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
A parte autora ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 616,84 (seiscentos e dezesseis 
reais e oitenta e quatro centavos), R$ 1.847,84 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 3.291,36 (três mil 
duzentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) relativo a recuperação de consumo. 
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto que a relação contratual 
que se estabeleceu entre os litigantes é inegavelmente de consumo, competindo à empresa concessionária de energia elétrica o ônus 
operacional e administrativo, bem como o conhecimento técnico necessário e as ações de fiscalização para garantir serviço satisfatório e 
regularidade dos “relógios medidores” da energia fornecida.
Em contestação, a requerida alegou que o débito discutido na presente ação tem origem em Processo de Fiscalização, após inspeção 
de rotina realizada pelos seus técnicos, na Unidade Consumidora de titularidade da parte autora. Salientou que a inspeção, bem como 
os procedimentos adotados para verificação da irregularidade na medição foram realizados com o acompanhamento, e que, na ocasião, 
foi constatada a irregularidade “desvio de energia”, e, logo após a constatação de elementos irregulares que levavam ao não pagamento 
dos valores corretos, e consequente correção deles, procedeu-se ao cálculo da recuperação de consumo.
Contudo, a tese de defesa não merece prosperar, pois não há provas no feito de qualquer irregularidade que tenha impedido que a 
requerida medisse o consumo mês a mês.
É da concessionária, exclusivamente, a responsabilidade pela eficiência do equipamento de medição de energia elétrica, não se podendo 
atribuir à consumidora a obrigação de pagar despesas complementares relativas aos meses anteriores, apuradas mediante estimativa.
Incumbe à requerida proceder regularmente à vistoria no relógio/medidor dos consumidores de forma a garantir a correta medição pelo 
equipamento, não pode, a seu bel prazer, deixar de proceder a aferição e depois efetuar a cobrança de forma brusca, a atitude onera 
excessivamente a parte autora, em confronto total aos ditames do CDC.
Sendo assim, diante da desconfiança da ocorrência de desvio ou furto de energia, a requerida deveria ter reportado o fato à autoridade 
policial e submetido o medidor à perícia técnica, na forma do que dispõe o artigo 129, § 1°, I a IV, da Resolução Normativa n° 414/2010, 
da ANEEL. 
Veja-se:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 
procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto 
quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL n° 479, de 03.04.2012).
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
Competia à requerida comprovar que o consumidor é o responsável pela violação do equipamento de modo a justificar a cobrança 
realizada a título de recuperação de consumo.
Note-se que a cobrança de recuperação de receita prevista no art. 130, da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, utilizada pela ré, depende 
da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor.
De acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, não é possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo 
sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
Desse modo, uma vez apresentada pela autora a prova mínima do direito alegado, caberia à ré evidenciar a inexistência da falha do 
serviço ou a ocorrência de qualquer circunstância excludente da sua responsabilidade, o que não fez.
Não comprovado que eventual falha na aferição do consumo tenha sido produzida pela consumidora, impõe-se reconhecer a inexigibilidade 
das faturas e/ou do débitos nos valores de R$ 616,84 (seiscentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), R$ 1.847,84 (mil oitocentos 
e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 3.291,36 (três mil duzentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito, para o fim de declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 616,84 
(seiscentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), R$ 1.847,84 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) 
e R$ 3.291,36 (três mil duzentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).
Confirmo a tutela de urgência antecipada concedida (ID 62127236).
Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA; 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995); 
3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, 
CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA 
DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO 
DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 
80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 
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4) CASO A PARTE RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA 
RECURSAL, EFETUAR O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 
COMPROMETE SUA SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU 
JUNTADO DOCUMENTOS ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO; 
5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O JULGADO, NO PRAZO DE 
15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE 
O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO (ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI 
Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA 
SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA TANTO; 
6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, 
SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 
7) HAVENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE 
VENCEDORA, INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 
8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, 
ARQUIVE-SE; 
9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE 
CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO (ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR 
DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE 
NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 
10) NO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE 
DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7071960-70.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: LILIACEA PAULISTA DE LIMA SOUZA, AVENIDA CALAMA 5945, - DE 5699 A 6097 - LADO ÍMPAR APONIÃ - 76824-
213 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ELSON BELEZA DE SOUZA, OAB nº RO5435, LORENA INGRITY CARDOSO REIS, OAB nº 
RO10449A, ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, OAB nº RO5440
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 9.099/1995.
A parte autora ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 10.262,54 (dez mil, duzentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) relativo a recuperação de consumo e indenização por danos morais em razão da 
suspensão de serviço essencial.
Em contestação, a ré suscita preliminar de incompetência em razão da matéria. No mérito alega que o débito discutido na presente ação 
tem origem em Processo de Fiscalização, após inspeção de rotina realizada pelos seus técnicos, na Unidade Consumidora de titularidade 
da parte autora. Salientou que a inspeção, bem como os procedimentos adotados para verificação da irregularidade na medição foram 
realizados com o acompanhamento, e que, na ocasião, foi constatada a irregularidade “desvio de energia”, e, logo após a constatação de 
elementos irregulares que levavam ao não pagamento dos valores corretos, e consequente correção deles, procedeu-se ao cálculo da 
recuperação de consumo. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
Afasto esta preliminar arguida pela requerida, porquanto a realização de perícia, por si só, não é suficiente para afastar a competência 
dos Juizados Especiais. Caso existam outros elementos no feito que provem o alegado e formem a convicção do magistrado, a demanda 
deve ser apreciada. Além disso, o artigo 35, da Lei 9.099/1995 concede às partes a possibilidade de fazer uso da perícia informal e de 
apresentar parecer técnico acerca do fato em questão, portanto, caso fosse interesse da requerida, poderia ter produzido tal prova, até 
porque ela quem detém conhecimento técnico a respeito de medidores de energia elétrica.
DO MÉRITO
A tese de defesa não merece prosperar, pois não há provas no feito de qualquer irregularidade que tenha impedido que a ré medisse o 
consumo mês a mês. É da concessionária, exclusivamente, a responsabilidade pela eficiência do equipamento de medição de energia 
elétrica, é vedado atribuir à parte consumidora, vulnerável na relação jurídica, a obrigação de pagar despesas complementares relativas 
aos meses anteriores, apuradas mediante estimativa.
Incumbe à requerida proceder regularmente à vistoria no relógio/medidor dos consumidores de forma a garantir a correta medição pelo 
equipamento, não pode, a seu bel prazer, deixar de proceder a aferição e depois efetuar a cobrança de forma brusca, pois a atitude onera 
excessivamente a parte autora, em confronto total aos ditames do CDC. 
Diante da desconfiança da ocorrência de desvio ou furto de energia, a requerida deveria ter reportado o fato à autoridade policial e 
submetido o medidor à perícia técnica, na forma do que dispõe o artigo 129, § 1°, I a IV, da Resolução Normativa n° 414/2010, da ANEEL. 
Veja-se: 
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 
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§ 1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 
procedimentos: 
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; 
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; 
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto 
quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL n° 479, de 03.04.2012). 
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
Note-se que a cobrança de recuperação de receita prevista no art. 130, da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, utilizada pela 
requerida, depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor.
Vale ressaltar que a Resolução Normativa 414, da ANEEL foi revogada pela Resolução Normativa nº 1.000, de 14/12/2021, da ANEEL. 
E a irregularidade verificada até a Resolução Normativa 414 deveria observar o seu procedimento. E se irregularidade foi posterior 
obviamente que deve-se observar a Resolução Normativa nº 1.000, da ANEEL. 
De uma forma ou de outra a nova normativa reproduziu, em linhas gerais, o que continha a normativa anterior. E sempre está a depender 
da comprovação de irregularidade praticada pelo consumidor. Confira-se:
Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 
caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:
I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;
II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;
III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo 
as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia 
metrológica do inciso II;
IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e
V - implementar, quando julgar necessário:
a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no 
circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo 
que a distribuidora julgar necessário.
§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, 
o que deve ser comprovado pela distribuidora.
§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve 
proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.
Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:
I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do 
acompanhante; e
II - informar:
a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e
b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se 
comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.
§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, 
devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.
§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, 
se for o caso, com prova testemunhal.
§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao 
consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e 
demais informações dos incisos do caput.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia 
metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.
§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela 
distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.
§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente 
no espaço reservado de atendimento pela internet.
Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:
I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;
II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar 
a inspeção;
III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e
IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário 
da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.
§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data 
previamente informada pela distribuidora.
§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a 
antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.
§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por 
meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.
Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:
I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou
II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do 
INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.
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Fora dessas hipóteses a recuperação de consumo não pode ser acolhida.
A Turma Recursal do Estado de Rondônia já pacificou o entendimento a respeito da abusividade da conduta adotada pela requerida em 
casos de recuperação de consumo. 
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO EXORBITANTE. INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7006012-84.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, Data de julgamento: 31/12/2021.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO EXORBITANTE. SUSPENSÃO DO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE INDEVIDO. DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001261-27.2021.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 06/12/2021
Desta forma, impõe-se reconhecer a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, no importe de R$ 10.262,54 (dez mil, duzentos 
e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Procedente o pedido de indenização por danos morais.
A ré, além da gritante inconsistência em sua conduta ao promover a cobrança de valor irregular de recuperação de consumo, ainda 
suspendeu o serviço essencial de energia elétrica na residência da parte autora.
A hipótese do feito não se trata de mero aborrecimento comum, mas de significativo transtorno, que afetou deveras a tranquilidade e 
que merece reparação, mormente em vista da essencialidade do serviço de energia elétrica, o qual interfere na própria manutenção da 
dignidade da pessoa.
Presente o dano moral devem ser observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade econômica 
do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade. 
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa à parte 
autora, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador da lesão, 
razão pela qual fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto referida quantia seja suficiente para atender os objetivos 
reparatórios e punitivos, sem gerar enriquecimento sem causa a quem recebe e sem empobrecer a quem paga.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e improcedente o pedido contraposto. Com fundamento no art. 487, inciso 
I, do CPC, dou por EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, para o fim de: 
a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 10.262,54 (dez mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 
referente à recuperação de consumo;
b) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizado 
monetariamente (conforme a tabela oficial do TJRO) e acrescido de juros legais a partir desta decisão.
Incabíveis custas honorários advocatícios nesta instância, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte devedora fica ciente de pagar, independente de nova intimação, após 
o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/
RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, sob pena de ser considerado inexistente o pagamento realizado por meio de 
outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena prevista no artigo 523, 
§1º, do CPC, além de juros e correção monetária previstos em Lei. 
Havendo pagamento espontâneo, desde já defiro a expedição do respectivo alvará, para levantamento. Ausente manifestação da parte 
autora após o trânsito em julgado, o feito deverá ser arquivado.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJe/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA; 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95); 
3) A PARTE QUE DESEJAR RECORRER À TURMA RECURSAL DEVERÁ RECOLHER, ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, 
CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 54, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995 E 23, C/C 12, DO REGIMENTO DE CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 3896/2016), SOB PENA 
DE DESERÇÃO. E NO CASO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO NÃO HAVERÁ INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO 
DO PREPARO, NÃO SE APLICANDO O ART. 1.007, §2º, DO CPC ANTE A REGRA ESPECÍFICA DA LEI DOS JUIZADOS (ENUNCIADO 
80-FONAJE E ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995; 
4) CASO A PARTE RECORRENTE PRETENDA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVERÁ, NA PRÓPRIA PEÇA 
RECURSAL, EFETUAR O PEDIDO E JUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 
COMPROMETE SUA SOBREVIVÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE TER FEITO O PEDIDO NA INICIAL OU CONTESTAÇÃO OU 
JUNTADO DOCUMENTOS ANTERIORMENTE, POIS A AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO; 
5) A PARTE VENCIDA CONSIDERA-SE INTIMADA POR MEIO DESTA SENTENÇA PARA CUMPRIR O JULGADO, NO PRAZO DE 
15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PAGAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE 
O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONFORME O CASO (ART. 52, INC. III, IV, V E VI, DA LEI 
Nº 9.099/1995). ASSIM, INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA 
SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO HAVERÁ NOVA INTIMAÇÃO PARA TANTO; 
6) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO, PELA PARTE VENCIDA, JUNTO À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, 
SOB PENA DE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, E NÃO SURTIR EFEITO, O PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG; 
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7) HAVENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DESDE LOGO FICA AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE 
VENCEDORA, INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO; 
8) DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, 
ARQUIVE-SE; 
9) NÃO OCORRENDO O PAGAMENTO E HAVENDO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELA PARTE 
CREDORA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO (ELABORADA POR ADVOGADO OU PELA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO, CONFORME A PARTE POSSUA OU NÃO ADVOGADO, COM INCLUSÃO DE 10% DE MULTA SOBRE O VALOR 
DO DÉBITO – ART. 523, §1º, DO CPC), A CPE DEVERÁ, ANTES DA CONCLUSÃO, ALTERAR A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO NA HIPÓTESE DE 
NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL; 
10) NO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO A PARTE CREDORA DEVE DIZER SE PRETENDE QUE A PESQUISA EM BASES DE 
DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS PARA PRÁTICA DE ATOS DE PENHORA, REGISTRO E EXPROPRIAÇÃO (BACENJUD E RENAJUD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7014918-63.2021.8.22.0001
AUTOR: V. DA S. MUNIZ EIRELI - ME, VALERIO DA SILVA MUNIZ
Advogados do(a) AUTOR: MOISES NONATO DE SOUZA - RO4337, THAIS SHEILA ALVES SANTIAGO - RO0004035A, GILMARINHO 
LOBATO MUNIZ - RO0003823A
Advogados do(a) AUTOR: MOISES NONATO DE SOUZA - RO4337, THAIS SHEILA ALVES SANTIAGO - RO0004035A, GILMARINHO 
LOBATO MUNIZ - RO0003823A
REQUERIDO: VIVO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - SP310300
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho PROCESSO: 7031722-43.2020.8.22.0001
EXEQUENTE: AAJT CENTRO DE ENSINO EIRELI - EPP, CNPJ nº 21108470000143, RUA EQUADOR 2188, - DE 1627/1628 A 
2262/2263 NOVA PORTO VELHO - 76820-154 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANA PAULA COSTA SENA, OAB nº RO8949
EXECUTADO: TATIANE CARDOSO MAIA, CPF nº 65934997220, RUA ANTÔNIO VIOLÃO 3451, - DE 3218/3219 A 3612/3613 
TANCREDO NEVES - 76829-510 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: JONATHAS COELHO BAPTISTA DE MELLO, OAB nº RO3011, THAYRINY CAVALCANTE SILVA, 
OAB nº RO11022
DECISÃO
Requisitei bloqueio on-line em desfavor da parte executada, no valor de R$ 5.023,83, todavia, a executada demonstrou através do ID. 
81321995 que se tratam de salário e rescisão, razão pela qual determinei o desbloqueio de R$ 4.853,44, mantendo o bloqueio de R$ 
788,81, conforme tela em anexo.
Intime-se a parte credora para impugnação ou indicação de bens ou créditos da parte executada passíveis de penhora, bem como se 
manifestar acerca da proposta de acordo (ID. 81321994), no prazo de 05 (cinco) dias.
Serve a presente como carta/mandado/intimação pelo DJE.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - email: pvh4civelgab@tjro.jus.brProcesso n. 7004455-
62.2021.8.22.0001 
EXEQUENTE: PETROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALDIR DE ASSIS, OAB nº SP224491 
EXECUTADOS: LEONARDO DAS GRACAS LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIMA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA 
MOTOS EIRELI 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO:
Já passou o prazo de embargos.
O devedor não foi intimado para se manifestar sobre o pedido de adjudicação.
Nos termos da petição do ID 79500751 intime-se o devedor, por mandado, para dizer, em 5 dias, se concorda com a pretensão do credor 
na adjudicação do bem penhorado pelo valor da dívida, que hoje perfaz R$ 1.330,53, segundo atualização do credor. O devedor poderá 
ofertar a sua manifestação diretamente ao Oficial de Justiça que incorporará à sua certidão.
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Caso não haja concordância do devedor, providencie-se o necessário para realização do leilão.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Intimem-se. 
ADVERTÊNCIAS: 
1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/1995).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7041838-11.2020.8.22.0001
AUTOR: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO STEGMANN - RO6063
REU: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7006981-02.2021.8.22.0001
AUTOR: SERGIANA NASCIMENTO CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: DAYANE CRUZ SOUSA - RO8844
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7017302-96.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: KLEYTON RUBNEI MAGALHAES DUARTE - RO10246
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7063021-67.2022.8.22.0001
REQUERENTE: ADONAI DE SOUZA TAVARES
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 23/11/2022 10:30 (horário de Rondônia)
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Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário (art. 7°, V, Prov. 018/2020-
CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7002642-63.2022.8.22.0001
AUTOR: SONIA LOPES DA SILVA, SABRINA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
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Advogado do(a) AUTOR: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
REU: INOVARE CREDITO E CONSORCIOS EIRELI
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 06/12/2022 09:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário (art. 7°, V, Prov. 018/2020-
CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
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3º JUIZADO EsPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7018185-09.2022.8.22.0001
Requerente: MAYARA FERNANDES CALDERAN
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL BRAZ PENHA - RO10333
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº.: 7031501-60.2020.8.22.0001
REQUERENTE: VANUSA AZEVEDO DE MATOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: DULCINEIA BACINELLO RAMALHO, OAB nº AC1088
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº 
DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Arquive-se provisoriamente até julgamento do mandado de segurança.
Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7017871-63.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: GEISADRIANA FERREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS - RO0005188A, MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO - 
RO5380
EXECUTADO: CLINICA MEDICA E LABORATORIO POPULAR LTDA - ME
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o crédito exequendo, incluindo a 
multa de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, § 1º, do CPC, bem como requerer o que entender de direito. 
Porto Velho (RO), 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7075501-14.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS, AVENIDA MAMORÉ 3945, - DE 2991 A 3037 - LADO ÍMPAR LAGOINHA - 76829-
861 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS, OAB nº PR56511
EXECUTADO: JOELMA PAZ CAMPOS, RUA BELA VISTA 6102, - DE 7957/7958 AO FIM NACIONAL - 76802-360 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Compulsando os autos, verifico que houve tentativa de localizar o devedor, restando negativa a diligência realizada.
Diz o artigo 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95:
“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos a 
parte exequente”.
Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei Federal 9.099/95 c/c Enunciado nº 75 do 
FONAJE.
Sem custas ou honorários face ao disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95, que se trata de lei especial a reger o procedimento. 
Publicado e registrado eletronicamente. 
Após as baixas pertinentes, arquive-se.
Porto Velho, 23 de agosto de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7060481-46.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MOISES COSTA SANTANA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O
REQUERIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 21/11/2022 08:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
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4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7040652-79.2022.8.22.0001
AUTOR: FOGACA COMERCIO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REQUERIDO: MARILENE DE ARAUJO ARARIPES
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca do AR negativo NO PRAZO DE 5 (CINCO) 
DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7078102-90.2021.8.22.0001
AUTOR: VIVIANE DA SILVA DURANS
Advogado do(a) AUTOR: RENNAN ALBERTO VLAXIO DO COUTO - RO10143
REQUERIDO: METALURGICA AMAZONIA COMERCIO DE ESQUADRIAS LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o crédito exequendo, incluindo a 
multa de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 
Porto Velho (RO), 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7063223-44.2022.8.22.0001
AUTOR: MIGUELINA DEONIZIA CHAVES
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634
REU: BANCO BMG S.A.
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 21/10/2022 10:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7012251-70.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARCIO LEITE VIEIRA, AVENIDA CALAMA 8179, - PLANALTO - 76900-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: Oi Móvel S.A, EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A ASA NORTE - 70713-900 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
Pediu a parte autora em sua inicial a declaração de inexigibilidade de qualquer débito com a requerida, por não ter relação jurídica com 
esta. Pediu ainda pela reparação por danos morais sofridos em decorrência da inscrição de seu nome junto a órgãos de proteção ao 
crédito.
Com a vinda da contestação, verifica-se que houve a contratação e a parte requerente veio a inadimplir, o que gerou a inscrição junto a 
órgãos arquivistas. As provas trazida pela parte requerida, mais precisamente nas faturas acostadas, percebe-se que houve gastos e a 
parte requerente não trouxe qualquer comprovação documental de que buscou a requerida para quitação.
Diante da descoberta de que a contratação efetivamente existiu e da legítima negativação, o patrono da requerente continuou com 
sua estratégia astuciosa, atravessando súbito pedido de desistência na véspera da sessão de conciliação, na qual não compareceu, 
ocasião em que a parte requerida não concordou com a desistência e pediu condenação por litigância por má-fé.
Observa-se que, estrategicamente, não se formulou pleito de antecipar a tutela para retirada do nome da parte requerente de órgãos de 
proteção ao crédito. Se assim ocorresse, certamente a inicial não seria admitida, devido a ausência de documentos necessários para 
instrui o pedido, como comprovante de endereço e certidões emitidas em balcão dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC, 
SCPC e SERASA).
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A atitude do patrono da requerente configura evidente prática da advocacia predatória, porque em atua de forma semelhante em outras 
ações em trâmite neste e em outros juizados. E assim o faz usando da mesma estratégia: distribui pedido temerário de compensação por 
dano moral alegando negativação indevida por inexistir contratação, sem documentos necessários; não formula pedido de antecipação 
de tutela para excluir a negativação; após a contestação demonstrando a legitimidade da negativação, atravessa pedido de desistência 
e a parte não comparece a audiência.
A utilização do PJe, mediante artifício como os acima detectados, para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio (das partes requerente e 
requerido), é conduta reprovável e passível de punição penal (art. 171 do Código Penal).
Deduzir pretensão contra fato que sabe ser incontroverso (contratação e legítima negativação por inadimplência), a fim de induzir o juízo 
a erro e obter vantagem indevida, configura litigância de má-fé (art. 80, I e III, do CPC).
Assim, deve ser julgado improcedente os pedidos elencados na inicial em relação a inexigibilidade do débito e compensação por danos 
morais.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 
e extinto o processo com resolução do mérito.
Por fim, com arrimo no disposto nos artigos 79, 80, II e III, 81, 96 e 142, todos do CPC, CONDENO a parte requerente no pagamento de 
multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do trânsito 
em julgado, a ser revertida em favor da empresa requerida. Fixo o prazo de 10 dias para pagamento voluntário, sob pena de multa de 
10%. Transitada em julgado, decorrido o prazo e não havendo qualquer pedido da parte contrária, arquive-se.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, na 
forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Considerando que a conduta do patrono da parte requerente subsuma-se à tipificação penal (art. 171 do CP) e à infração disciplinar (art. 
34, IV, VI, XVII e XXV, da Lei 8.906/1994, e arts. 2º, parágrafo único, II e e X, 6º e 7º do Código de Ética e Disciplina da OAB), determino 
que sejam encaminhadas cópias dos autos à Delegacia competente para apurar crime contra o patrimônio e ao Tribunal de Ética da OAB/
RO, a fim de que sejam instaurados os respectivos procedimentos para apuração e sanção devida.
Encaminhe-se ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Rondônia - CIJERO para conhecimento e providências. 
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como intimação/ofício/comunicação/mandado
Porto Velho, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7019474-11.2021.8.22.0001
AUTOR: CARLA MEIRE DE CASTRO
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº AM6063
REU: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADOS DO REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A
DESPACHO Considerando a existência de recurso inominado tempestivo e devidamente preparado, bem ainda a juntada de contrarrazões 
tempestivas, recebo o recurso no seu efeito devolutivo. 
Subam os autos à Colenda Turma Recursal, com as homenagens de estilo.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 30 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Email: pvh3jecivelgab@tjro.jus.br
7011013-50.2021.8.22.0001
AUTOR: ALLISSON CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ALLISSON CARVALHO FERREIRA, OAB nº RO10630
REU: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., B2W - Companhia Digital 
ADVOGADOS DOS REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, JACQUES ANTUNES SOARES, OAB 
nº RS75751, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434
DECISÃO/SENTENÇA Considerando a existência de valores em conta judicial vinculada a este juízo, determino a expedição de alvará de 
levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente e advogado com procuração/substabelecimento nos autos com poderes 
respectivos. Intime-se a parte interessada para que, no prazo de 10 (dez) dias, saque o valor na Caixa Econômica Federal. Transcorrido o 
prazo sem a manifestação da parte, desde já fica determinada a transferência do valor para a conta centralizadora. Expeça-se ofício para 
Caixa Econômica Federal para realizar a transferência dos valores pagos em duplicidade, conforme petição ID 80909507. 
Constatado o levantamento dos valores, e a bem dos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, reconheço o a 
extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II e 925, do CPC, e determino seu arquivamento. Cumpra-se. Intime-se. Serve 
cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 30 de agosto de 2022 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Email: pvh3jecivelgab@tjro.jus.br
7006188-63.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA IZABEL LIMA DA SILVA
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: ALECSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB nº RJ190137, LEILU DE ALMEIDA ROSA, OAB nº 
RO10209
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO (Alvará Eletrônico) 
Considerando a existência de valores em conta judicial vinculada a este juízo, autorizo o levantamento da referida quantia pela parte MARIA 
IZABEL LIMA DA SILVA - CPF: 086.929.956-57 e/ou seu advogado constituído com poderes LEILU DE ALMEIDA ROSA, CPF/CNPJ: 
52990761268, Valor: R$ 7.497,10 e eventuais rendimentos até a data do saque efetivo. A autorização é eletrônica (sem papel), devendo 
um dos interessados se dirigirem à agência 2848 da Caixa Econômica Federal, localizada na Av. Nações Unidas, 271, Nossa Senhora 
das Graças, Porto Velho, com documento de identificação com foto, para realizar o levantamento da quantia. Intime-se os interessados 
para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareçam à agência da CEF para retirada do dinheiro. Transcorrido o prazo sem levantamento 
do valor, transfira o montante à conta centralizadora, arquivando o processo em seguida. Quanto aos valores remanescentes, expeça-
se alvará de levantamento em favor da parte executada. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Serve cópia deste despacho como 
mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 30 de agosto de 2022 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7061307-72.2022.8.22.0001
REQUERENTE: SERGIO PONTES DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALCIR ALVES, OAB nº RO1630A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERONREQUERIDO: 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV: IMIGRANTES 4137, - DE 3601 
A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO RESUMO DOS FATOS E PEDIDO DE TUTELA
Trata-se de pedido liminar que visa compelir a parte requerida a realizar a retirada de inscrição restritiva junto a órgãos de proteção ao 
crédito, pois teria sido realizada de forma ilegal, nos termos da petição inicial. O autor junta aos autos consultas de balcão dos órgãos 
de proteção ao crédito. Com fulcro no art. 300 do CPC, presentes os pressupostos estabelecidos pelo referido dispositivo, em fase de 
cognição sumária vislumbra-se a probabilidade do direito e a negativação poderá causar prejuízos e constrangimentos à parte autora 
(perigo de dano). Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser “baixada” até final julgamento da demanda, já que os 
cadastros informadores do crédito são de acesso público e facilitado, ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica). A medida 
não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, de maneira 
que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°, CPC). Ante o exposto, presente a verossimilhança das 
alegações, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória urgente (antecipada) reclamada pela parte demandante, 
e DETERMINO a retirada da restrição descrita na inicial (no valor de R$ 13.468,21, perante o SERASA), com a promoção da respectiva 
“baixa” nos órgãos respectivos e imediata comunicação a este juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 
100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Expeçam-se ofício.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95). A 
ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos alegados 
na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-se como 
válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso necessidade 
da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia (COVID-19). 
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada. 
Porto Velho, 30 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7033267-85.2019.8.22.0001
REQUERENTE: RAFAEL LISBOA DE ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: TAYLOR BERNARDO HUTIM - RO9274
REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
Advogado do(a) REQUERIDO: VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO - RO6917
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
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Processo nº: 7023321-21.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS DE FRANÇA
Advogado do(a) AUTOR: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO - RO9906
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, Avenida Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-970
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7010837-37.2022.8.22.0001
AUTOR: EDIXON CORTEZ HERRERA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS - RO11443
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 04/10/2022 10:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
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10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7010813-43.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: THIAGO PINHO DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: JAIR CLAUDIO CARVALHO DE JESUS - RO7424, FELIPE ANDRADE DE MIRANDA - RO7434
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7010813-43.2021.8.22.0001
REQUERENTE: THIAGO PINHO DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: JAIR CLAUDIO CARVALHO DE JESUS - RO7424, FELIPE ANDRADE DE MIRANDA - RO7434
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7071999-67.2021.8.22.0001
AUTOR: NELIO GARCIA DE QUEIROZ
Advogados do(a) AUTOR: FELIPE BRASILIANO GOMES - RO12150, CARLOS HENRIQUE GAZZONI - RO6722, ANITA DE CACIA 
NOTARGIACOMO SALDANHA - RO3644
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
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Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o crédito exequendo, incluindo a 
multa de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7035391-46.2016.8.22.0001
REQUERENTE: GUSTAVO MARCEL SARMENTO DUARTE
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO MARCEL SARMENTO DUARTE - RO0006165A
REQUERIDO: PORTO VELHO COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E VESTUARIOS LTDA - ME, ANDERSON CANUTO 
MACHADO, ELONETE L. CASSEMIRO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Advogado do(a) REQUERIDO: ROMILDO FERNANDES DA SILVA - RO0004416A
Advogado do(a) REQUERIDO: ALFREDO JOSE CASSEMIRO - RO5601
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante da certidão da contadoria ID 80641255, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7002595-89.2022.8.22.0001
AUTOR: CARLA ROSSANA DE ARAUJO TORRES NOGUEIRA
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - PE42379
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 523 do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7049955-25.2019.8.22.0001
Requerente: ISABEL MESSIAS DOS SANTOS QUEIROZ
Requerido(a): COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a efetuar o pagamento da requisição de pequeno valor (RPV), no 
prazo de 60 (sessenta) dias.
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7000629-91.2022.8.22.0001
Requerente: RAIMUNDA PIRES TAVARES
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7033323-16.2022.8.22.0001
AUTOR: RGR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: MATHEUS BASTOS PRUDENTE - RO8497
REQUERIDO: PORTOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca do AR NEGATIVO de ID 81238246 NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7043159-18.2019.8.22.0001
AUTOR: ELLEN BARBARA FIGUEIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA - RO0004646A, LAURA CRISTINA LIMA DE SOUSA - RO6666
REU: B2W - COMPANHIA DIGITAL 
Intimação À PARTE EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação, NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS, quanto à petição de embargos/impugnação à execução.
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7003852-52.2022.8.22.0001
AUTOR: MARLI LEITE DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DE ALENCAR, - DE 4904/4905 AO FIM PEDRINHAS - 76801-438 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, OAB nº RO8992
REQUERIDO: BANCO BMG S.A., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente busca a nulidade do contrato, compensação por danos morais e devolução em dobro do valor 
que entende ser superior ao que deveria ter pago. Aduz que intencionou fazer empréstimo, mas só depois de muito tempo constatou que 
se tratava de empréstimo via cartão de crédito. 
Nos autos consta contrato assinado pelo requerente, onde há cláusula que a modalidade do empréstimo seria RMC. Conforme pactuado 
entre as partes, bem como explicado para a parte requerente e previsto no contrato, foi disponibilizado cartão de crédito, por meio do qual 
teria acesso ao valor emprestado, sendo que a margem consignável seria descontada em folha de pagamento em valor mínimo. 
A própria parte requerente confirmou ter firmado o contrato por meio do qual realizou o empréstimo e lhe fora informado que teria que 
pagar o valor para quitar a dívida e, assim, não incorrer no crédito rotativo do cartão. 
Sabemos que para quitar a fatura do cartão contratado, deverá a parte efetuar pagamento do saldo devedor ou realizar reiterados 
pagamentos de valores maiores que o mínimo que vem sendo descontado em sua folha de pagamento, a fim de evitar utilizar o crédito 
rotativo do cartão. 
O fato do saldo devedor ter se tornado oneroso para a parte requerente não significa que a contratação tenha se dado mediante vício 
do consentimento ou outra nulidade. 
Aliás, não se sabe em quais cláusulas contratuais a parte requerente se embasou para realizar o cálculo pelo qual entende ter quitado 
sua dívida e ter direito a restituição de valor em dobro. O contrato, portanto, existe não se demonstrou qualquer invalidade para ensejar 
sua nulidade. De igual forma, não se demonstrou a quitação da dívida. 
A questão de eventual abusividade no valor dos juros da dívida não restou evidenciado por planilha de cálculo contábil e, por isso, não 
deve ser admitido como verossímil. 
Assim, tenho que os pedidos iniciais devam ser julgados improcedentes por ser a dívida legítima. 
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos termos do art. 6º da LF 9.099/95. 
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Revogo eventual tutela de urgência concedida inicialmente nos autos.
Após intimação das partes e certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como comunicação. 
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7062248-56.2021.8.22.0001
AUTOR: VINICIUS LUCENA TAVARES BASTOS
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINE FRANCA FERREIRA - RO2713-A
REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A, MM TURISMO & VIAGENS S.A
Advogado do(a) REU: FABIO RIVELLI - SP297608
Advogado do(a) REU: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 23/11/2022 08:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
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3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7062248-56.2021.8.22.0001
AUTOR: VINICIUS LUCENA TAVARES BASTOS
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINE FRANCA FERREIRA - RO2713-A
REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A, MM TURISMO & VIAGENS S.A
Advogado do(a) REU: FABIO RIVELLI - SP297608
Advogado do(a) REU: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 23/11/2022 08:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
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11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7008103-16.2022.8.22.0001
Requerente: RODRIGO RIBEIRO BELO
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
Requerido(a): Oi Móvel S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7065023-10.2022.8.22.0001
AUTOR: IRINEU MUNIZ BEZERRA
Advogado do(a) AUTOR: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO4494
REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 01/11/2022 10:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);



802DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7024184-74.2021.8.22.0001
REQUERENTE: DELIO DA COSTA JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO M FILHO - RO8826
REQUERIDO: OI MÓVEL S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7074481-85.2021.8.22.0001
AUTOR: VALTER CARLOS DE SIQUEIRA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
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Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir a Obrigação 
de Fazer descrita na sentença ID 76030224, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada em caso de 
descumprimento.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7013583-43.2020.8.22.0001
EXEQUENTE: THAIS MIRANDA FURTADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: DULCINEIA BACINELLO RAMALHO - RO1088
EXECUTADO: NATURA COSMETICOS S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7017991-77.2020.8.22.0001
REQUERENTE: JURANDIR JANUARIO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: MURYLLO FERRI BASTOS - RO7712
REQUERIDO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7003929-61.2022.8.22.0001
REQUERENTE: TEREZINHA DE MARIA BELCHIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE THEOL DENNY NETO - RO6740
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7007065-66.2022.8.22.0001
Requerente: FRANCISCA DEYSIANE DA COSTA PAZ
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Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - PE42379
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7016859-14.2022.8.22.0001
REQUERENTE: WILTON DO AMPARO DE BEM
REQUERIDO: ANA ROSA COSTA FARIAS
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a manifestar-se acerca dos documentos apresentados 
pela parte requerida ID 80953016, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7026856-55.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS, RUA OM 1 s/n, QD 29, LT 12, CASA 02, RESIDENCIAL ORLANDO MORAES 
RESIDENCIAL ORLANDO MORAIS - 74693-001 - GOIÂNIA - GOIÁS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CARLA SOARES CAMARGO, OAB nº RO10044, ED CARLO DIAS CAMARGO, OAB nº RO7357
REQUERIDO: PEDRO SANTOS PINTO, RUA JOÃO PESSOA 427, - ATÉ 476/477 EMBRATEL - 76820-716 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: GLAINE ANDREIA ALVES BARBOZA, OAB nº RO11790
DECISÃO
Em razão da manifestação no id. 79492379 , diligenciei no processo e verifiquei que realmente o requerido não foi intimado acerca da 
sentença.
Encaminho os autos à CPE para riscar do sistema a certidão no id 69260322, realizada equivocadamente.
Assim, assiste razão a parte requerida, devendo tornar nulo todos os atos após a sentença no id 66333117.
Determino, portanto, a intimação da sentença, devendo incluir o nome do Advogado indicado no id 79492374.
Quanto ao valor penhora, o mesmo deverá ser devolvido ao requerido, mediante alvará.
Proceda-se novamente os atos.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7046333-30.2022.8.22.0001
AUTOR: HELOISA BRASIL DA SILVA, AVENIDA ENGº ANYSIO DA ROCHA COMPASSO 6270 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-
710 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: PAULINE AQUEMI BRASIL SUDO, OAB nº RO10851, MATEUS NOGUEIRA DE CARVALHO, OAB nº 
RO9078
REU: NASCIMENTO & CIA LTDA, AV. PRINCESA ISABEL 2920 DEZ DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA Versam os presentes autos sobre ação de restituição de indébito, em dobro, c/c indenização por danos morais, decorrentes 
de duplicidade de pagamento. A autora alega que a requerida efetuou o pagamento de combustível por duas vezes, utilizando o cartão 
por aproximação da máquina de cartão, sem sua anuência.
Apesar de devidamente citada e advertida de que deveria fazer-se presente em audiência de conciliação, sob pena de confessa, a parte 
requerida não compareceu à solenidade, nem apresentou contestação.
Assim, decreto a revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar incontroversos 
os fatos aduzidos na inicial.
No caso dos autos, deve-se efetivamente ter como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, não havendo razões para se concluir 
diversamente, notadamente diante dos documentos acostados com a inicial, visto que a autora juntou todos os comprovantes de 
pagamento que demonstram o horário das operações, bem como o nome do estabelecimento.
O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 42, parágrafo único, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 
de engano justificável.
Quanto ao dano moral, contudo, afasto em razão da repetição do indébito em dobro. Ainda, a revelia não afasta o dever da parte autora 
comprovar os fatos constitutivos do seu direito e dos prejuízos que lhe foram causados ou qualquer abalo à sua honra objetiva/subjetiva, 
além do julgador apreciar o processo livremente.
DISPOSITIVO



805DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, como consequência condeno a parte requerida a pagar a parte 
requerente a quantia de R$ 530,36 (quinhentos e trinta reais e trinta e seis centavos)., referentes a restituição acrescidos de correção 
monetária desde a data do desconto e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, nos termos da fundamentação 
supra.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar, independente de nova intimação, o pagamento do valor da condenação 
na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, não 
sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 
do FONAJE, e art. 52, III, da Lei nº 9.099/95.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7044175-02.2022.8.22.0001
AUTOR: MARLI VIEIRA SALDANHA, RUA AFONSO PENA 1837, - DE 1451/1452 A 1956/1957 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 
76804-134 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EDUARDA CARDOSO MENDES, OAB nº MT26710O
REU: BANCO PAN S.A., AVENIDA PAULISTA 1374 12 Andar BELA VISTA - 01310-946 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO, OAB nº RN17119, JOAO VITOR CHAVES MARQUES 
DIAS, OAB nº CE30348, PROCURADORIA BANCO PAN S.A
DESPACHO Trata-se de ação proposta por advogado sem inscrição suplementar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Rondônia, e com mais de 5 ações promovidas neste Estado no período de um ano, o que afronta o art. 10, §2º, da Lei 
nº 8.906/94. Assim, determino a intimação do causídico(a), para que, no prazo de 5 dias, comprove sua regularidade da capacidade 
postulatória, sob pena de extinção.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº.: 7032977-65.2022.8.22.0001
AUTOR: MARIA DO SOCORRO MOUTINHO DA ROCHA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO6768
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando: a) o aumento de impetração de mandados de segurança e o deferimento de medida para concessão de gratuidade da 
justiça; b) a necessidade de evitar reanálise de ambas as instâncias; c) que a análise definitiva dos pressupostos recursais objetivos e 
subjetivos cabe ao órgão colegiado competente para julgar o recurso e que a análise prévia de tais pressupostos pelo Juízo a quo não 
vincula o órgão ad quem; d) por fim, que a ausência do preparo está justificada na declaração de hiposuficiência e o recurso preenche 
os demais requisitos de admissibilidade; admito o recurso inominado e determino o encaminhamento dos autos à Turma Recursal, após 
colhidas as contrarrazões.
Cumpra-se. Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7034649-45.2021.8.22.0001
AUTOR: PAULO CARACARA DE MIRANDA, RUA ARRUDA FONTES CABRAL 1208, - DE 1083/1084 A 1308/1309 AGENOR DE 
CARVALHO - 76820-256 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: NAYLA MARIA FRANCA SOUTO, OAB nº RO8989, HELEN LUIZE COUTO DOS REIS, OAB nº RO8886
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REQUERIDOS: MARCIO VALERIO BONFIM - ME, EDIFÍCIO ANHANGÜERA 212, SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 ASA SUL - 
70315-900 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, RUA ALVARENGA PEIXOTO 974, - ATÉ 1179/1180 
LOURDES - 30180-120 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, AVENIDA PRESIDENTE 
JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, FLAIDA BEATRIZ NUNES 
DE CARVALHO, OAB nº DF96864, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Narra o embargante que houve omissão na sentença que julgou improcedente seus pedidos, pois não teria apreciado a confissão do 
requerido Márcio Valério Bonfim - ME e nem as provas acostadas.
Percebe-se que os argumentos do embargante ligam-se ao mérito da causa, que já foram apreciados na sentença embargada e poderão 
ser reapreciados pela Turma Recursal, caso interposto recurso inominado.
Os embargos não se prestam a embasar a falta de resignação da parte, servindo apenas como meio legal de aprimoramento do provimento 
judicial que se revele omisso, contraditório ou obscuro.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não havendo omissão, 
contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.(RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000288-25.2019.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: 
Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021).
À luz do art. 48 da mesma Lei dos Juizados e art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não vislumbro a divergência apontada pelo 
embargante, haja vista que a sentença guerreada não possui qualquer omissão, equívoco ou obscuridade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém os julgo IMPROCEDENTES, mantendo inalterada a sentença 
embargada.
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal dos arts. 42 c/c 50 da LF9099/95.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7072378-08.2021.8.22.0001
AUTOR: MARIA DAS DORES FIRMO DE ARAUJO
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073
REU: DMA DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO DO REU: VINICIO KALID ANTONIO, OAB nº MG57527
SENTENÇA
A parte autora objetiva e indenização por danos morais face negativação indevida realizada pela empresa ré.
Afirma ter pago todas as faturas e que tomou conhecimento da negativação no momento em que tentou abrir um crediário.
Na contestação, a requerida alega o débito negativado refere-se a juros e encargos referente ao pagamento efetuado após a data de 
vencimento do cartão fácil final 0124.
Na réplica, a requerente afirma ter pago todos os débitos, e pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva 
das partes e testemunhas.
De início, afasto o pedido de produção de provas testemunhais, posto que a questão é meramente de direito.
Existem evidências da realização da contratação entre as partes, bem como pagamentos realizados pela requerente.
Também constam provas do pagamento em atraso da fatura vencida em 26/10/2020, quitada somente em 12/11/2020.
Consta que o valor negativado (R$ 49,99), refere-se à fatura vencida em 26/12/2020 e os respectivos encargos gerados pelo pagamento 
em atraso e o residual.
Estando claro que realmente a parte demandante ainda devia o cartão de crédito deveria em sua impugnação à contestação demonstrar 
a quitação integral de todas as faturas.
Portanto, considerando que a existência de prova da dívida, bem como a inadimplência, é lícita a anotação nos órgãos de restrição ao 
crédito, de modo que não caracterizado o alegado dano moral.
DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Ato contínuo DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve como mandado/intimação/comunicação, dispensando-se expedição de ofício ou outro ato ordinatório do juízo.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7044791-74.2022.8.22.0001
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AUTOR: BETUEL VERAS BRANDAO, RUA JARDINS 1228 BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA, OAB nº RO7670
REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA, RUA DA BEIRA 7601, - DE 7401 AO FIM - LADO ÍMPAR LAGOA - 76812-245 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, PROCURADORIA DO GRUPO 
LOCALIZA RENT A CAR S/A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente alega que adquiriu um veículo da requerida e que ao tentar emitir o licenciamento do ano de 
2022, se deparou com a existência de dívidas que impediam a continuação da emissão do documento necessário para utilização do 
veículo.
A requerida, em contestação, alegou que o lançamento das multas se deram por erro no sistema do DETRAN, não sendo de sua 
responsabilidade. Diz ainda que já não consta qualquer dívida vinculada ao veículo. Pugnou, em suma, pela improcedência da ação
De todo o conjunto probatório elencado aos autos, verifico que a demanda improcede.
Primeiramente, tenho que o pedido elencado na alínea “d.’” dos pedidos da petição inicial e a tutela de urgência, perderam o objeto, já 
que o veículo se encontra livre e desembaraçado para emissão do documento pugnado.
Em que pese todo o narrado nos autos, tenho que o simples descumprimento contratual não é capaz de ensejar o dever de indenização. 
Ademais, não restou comprovado que o erro do sistema tenha sido ocasionado pela parte requerida.
Não restou configurado qualquer descumprimento contratual da parte requerida, sendo evidente que o erro foi, na verdade do sistema do 
Departamento Estadual de Trânsito, responsável pela divulgação das informações, não vinculando a empresa requerida. 
A parte requerente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o ato ilícito em que funda a sua pretensão de indenização, 
não havendo que se falar em culpa ou dever de indenizar.
Os três requisitos configuradores da responsabilidade (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), devem coexistir para autorizar a 
indenização por abalo moral.
Não basta alegar um dano (sequer provado) sem que preexista uma conduta ilícita e o nexo de causalidade.
E como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência dos danos morais, recaindo sobre o réu o ônus da prova negativa do 
fato, à inteligência do inciso II do indigitado artigo.
Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, totalmente improcedentes, posto que a parte requerente não comprova 
que a requerida agiu ilicitamente, bem como não há prova de qualquer abalo à sua honra objetiva/subjetiva.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
Dispositivo
Diante do exposto, julgo, por sentença com resolução do mérito, IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, com fundamento 
no art. 487, I, do NCPC, declaro extinto o processo com a resolução do mérito.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Silvana Maria de Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7048129-90.2021.8.22.0001
AUTOR: JANDER GOIS CARIOCA, CPF nº 91610940210, ÁREA RURAL lote 168, LINHA 7 ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-
899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO GOMES NETA, OAB nº RO4308
REU: BANCO C6 S.A., AVENIDA NOVE DE JULHO 3186, - DE 2302 A 3698 - LADO PAR JARDIM PAULISTA - 01406-000 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO
ADVOGADO DO REU: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, RUA SENADOR JOSE HENRIQUE, 224 , 11º ANDAR - 50070-460 
- RECIFE - PERNAMBUCO
DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Narra o banco embargante que existe contradição na sentença, posto que aplicou juros de mora nos danos morais a partir da citação, 
quando deveria incidir a partir do arbitramento. Também indica omissão quanto ao pedido de compensação do valor do empréstimo 
disponibilizado com as quantias já pagas, o que daria mais celeridade à solução do processo.
De fato, constato equívoco no lançamento da frase “condenar a parte requerida pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 a título de 
compensação por dano moral, a ser atualizado com juros e correção a partir da citação”, já que o marco para a incidência de juros e 
correção são a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.
Constato, outrossim, que o embargado depositou o valor do empréstimo em juízo (ID 62162239), não havendo que se falar acolhimento 
do pedido contraposto de compensação, feito na contestação.
Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração para reformular o dispositivo final da sentença e incluir ordem para 
expedição de alvará de levantamento, que passa a vigorar nos seguintes termos:
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“DISPOSITIVO: Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar rescindido o contrato de Id. 66684564, assim 
como o empréstimo no valor de R$ 5.000,00; b) condenar a parte requerida pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 a título de 
compensação por dano moral, a ser atualizado a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ). Extingo o feito com resolução de mérito. 
O valor depositado deverá ser restituído ao requerido quando do trânsito em julgado mediante alvará. Sem custas ou honorários. Desde 
já o requerido é intimado a pagar voluntariamente, no prazo de 15 dias, o valor pelo qual fora condenado, sob pena de incidir multa de 
10% sobre o valor da condenação. Expeçam-se alvará de levantamento em favor do banco requerido e advogados constituídos do valor 
depositado no ID 62162239. Saem os presentes intimados. “ Nada mais..
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7030842-17.2021.8.22.0001
REQUERENTES: IVANI SCHUMANN, RUA PRINCIPAL NOVO HORIZONTE - 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MANUEL 
GOMES DA SILVA, RUA PRINCIPAL 5871 NOVO HORIZONTE - 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: PAULO JULIANO ROSO TEIXEIRA, OAB nº RO11291, ANA CLARA OLIVEIRA E OLIVEIRA 
ROCHA, OAB nº RO11457
REQUERIDO: CLARO S.A., ANTERO RICA 1474, EM FRENTE AO SUPERMERCADO TCHE E UMA OFICINA SAO PEDRO - 69800-
000 - HUMAITÁ - AMAZONAS
ADVOGADO DO REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538L
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Narra o embargante que apesar de ter alegado que a mera cobrança não enseja por si só, o dever de indenizar fora condenado em 
danos morais. Primeiramente, verifico que as razões do embargante são de mérito, não comportando julgamento em sede de embargos 
de declaração.
Ora, as razões foram bem explicadas na sentença, de modo que ficou demonstrado que o caso dos autos ultrapassam o mero dissabor, 
pois ante a ausência de contratação e contínuas cobranças causaram constrangimento ilegal nos autores, ofendendo-lhes a personalidade. 
Percebe-se que os argumentos do embargante ligam-se ao mérito da causa, que já foram apreciados na sentença embargada e poderão 
ser reapreciados pela Turma Recursal, caso interposto recurso inominado.
Os embargos não se prestam a embasar a falta de resignação da parte, servindo apenas como meio legal de aprimoramento do provimento 
judicial que se revele omisso, contraditório ou obscuro.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não havendo omissão, 
contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.(RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000288-25.2019.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: 
Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021).
À luz do art. 48 da mesma Lei dos Juizados e art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não vislumbro a divergência apontada pelo 
embargante, haja vista que a sentença guerreada não possui qualquer omissão, equívoco ou obscuridade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém os julgo IMPROCEDENTES, mantendo inalterada a sentença 
embargada.
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal dos arts. 42 c/c 50 da LF9099/95.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7036026-85.2020.8.22.0001
EXEQUENTE: DALVA RODRIGUES MARTINS DE CASTRO, RUA TEREZA AMELIA 9307 SÃO FRANCISCO - 76900-999 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
EXEQUENTE SEM ADVOGADO(S)
EXECUTADO: RAIMUNDA NONATA GONCALVES DA COSTA, RUA HUMAITÁ 9854, COND PORTO MADERO III, APTO 32, BLOCO 
04 SOCIALISTA - 76823-016 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Encaminhe-se os autos à contadoria. Após expeça-se certidão de crédito.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº.: 7073319-55.2021.8.22.0001
AUTOR: M C DE SANT ANA JUNIOR - ME
ADVOGADO DO AUTOR: MEIRE ANDREA GOMES, OAB nº RO1857
REU: LALUMI COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME
ADVOGADO DO REU: PLINIO GOMES DO NASCIMENTO, OAB nº RO11758
DESPACHO
Em que pese a conclusão dos autos para sentença, verifico a ausência de documentos que comprovam a constituição da parte autora.
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a existência da pessoa jurídica requerente, sob 
pena de extinção.
Serve como intimação.
Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7032006-80.2022.8.22.0001
AUTOR: ADEMAR BASTO LEAO
ADVOGADO DO AUTOR: DAMARIS LIMA FAGUNDES, OAB nº RO11052
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO Converto o julgamento em diligência, uma vez verificado que o processo não está maduro para sentença, devendo a 
parte requerente, juntar no prazo de 05 (cinco) dias o comprovante de inscrição do SERASA, sob pena de julgamento antecipado da 
lide no estado em que se encontra. Providencie o cartório o necessário. INTIME-SE. Serve este despacho como comunicação/mandado/
intimação. Cumpra-se Porto Velho, 1 de setembro de 2022 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº.: 7053887-50.2021.8.22.0001
AUTOR: ANTONIO MARQUES TIMBO
ADVOGADO DO AUTOR: ELIZABETH FONSECA, OAB nº RO4445
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando: a) o aumento de impetração de mandados de segurança e o deferimento de medida para concessão de gratuidade da 
justiça; b) a necessidade de evitar reanálise de ambas as instâncias; c) que a análise definitiva dos pressupostos recursais objetivos e 
subjetivos cabe ao órgão colegiado competente para julgar o recurso e que a análise prévia de tais pressupostos pelo Juízo a quo não 
vincula o órgão ad quem; d) por fim, que a ausência do preparo está justificada na declaração de hiposuficiência e o recurso preenche 
os demais requisitos de admissibilidade; admito o recurso inominado e determino o encaminhamento dos autos à Turma Recursal, após 
colhidas as contrarrazões.
Cumpra-se. Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7033989-51.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MANOEL FERNANDES ALENCAR, RUA SALGADO FILHO 2348, - ATÉ 509/510 MATO GROSSO - 76804-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CRISTIANA ALVES GOMES, OAB nº RO7514
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO - EMBARGOS À PENHORA
A empresa embargante insurge-se contra o bloqueio de ID 77872136 ao argumento de que seu recurso inominado, acostado no ID 
66120530, é tempestivo, de modo que o feito deveria seguir à Turma Recursal.
Alega que a sentença foi publicada no Diário de Justiça do dia 22/11/21, e que houve equívoco na certificação do trânsito em julgado, 
devendo o bloqueio ser desfeito, pois ausente o título executivo.
Em reposta, a embargada salienta a correção do bloqueio e pugnou pela condenação da empresa no pagamento de multa, por ser o 
recurso protelatório.
Constato que a publicação da sentença ocorreu na data 22/11/2021, exatamente a data computada no sistema PJE, devendo ser 
salientado que a empresa requerida apresentou outra informação no ID 68645980, ao indicar que a sentença teria sido publicada no dia 
23/11/2021, motivando, naquela oportunidade, alegação de que seu recurso estaria tempestivo.
A publicação e a contagem do prazo para a interposição do recurso inominado foram condizentes com a certidão de ID 68183294, 
restando correta a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso e início do processo executivo.
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Diante da alegação comprovadamente inverídica, com o intuito de protelar injustificadamente o andamento do processo (art. 80, II e IV do 
CPC), e por ter interposto recurso manifestamente protelatório para casar embaraço à efetivação do direito (art. 77, IV) deve a empresa 
embargante ser condenada por litigância por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
causa, nos termos do art.77, § 2º, do CPC.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito os embargos à execução e condeno a empresa embargante, por ato atentatório da justiça, em multa no valor de 
no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.77, § 2º, do CPC.
Expeçam-se, de imediato, alvará de levantamento do valor penhorado no ID 81177881 em favor do embargante/requerente, e advogado 
constituído.
Condeno a empresa embargante em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, na forma do 
art. 55, paragrafo único, I e II, da Lei 9.099/95.
Fica o embargado intimado a apresentar cálculos para o pagamento da multa e honorários estipulados em 10 (dez) dias.
Publicado e registrado eletronicamente. 
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7014083-17.2017.8.22.0001
REQUERENTE: ALZIRA LIBERATO BASTOS, RUA GUARULHOS 50 ELETRONORTE - 76808-686 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANDRIA APARECIDA DOS SANTOS DE MENDONCA, OAB nº AC3784
REQUERIDO: IVANI CARDOSO CANDIDO DE OLIVEIRA, RUA DOM PEDRO II 1039, - DE 861 A 1111 - LADO ÍMPAR CENTRO - 
76801-117 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA, OAB nº RO2311
Decisão
Trata-se de Embargos de Declaração alegando inconformismo com a cobrança de custas judiciais e posterior inscrição em dívida ativa.
Em breve síntese, a ação foi julgada procedente no juízo a quo e, inicialmente foi mantida em segundo grau. Contudo, após oposição 
de embargos de declaração do ora recorrente, a Turma Recursal decidiu pelo indeferimento da petição inicial e julgou extinto o feito com 
resolução do mérito e, consequentemente reformou a sentença e alterou o acórdão. 
O problema aqui enfrentado se deu pela notificação para pagamento das custas, quando na verdade, apesar de não constar expressamente 
no último acórdão, a consequência lógica da decisão é isenção de custas.
A solução está no disposto no artigo 55 da Lei 9099/95: (...) “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 
de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 
corrigido da causa.Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por 
cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei)
Assim, não há que se falar em condenação em custas, uma vez que o recorrente saiu vencedor e não vencido.
Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS, uma vez que são tempestivos, e no mérito JULGO-OS PROCEDENTES determinando o 
envio dos autos ao arquivo, sem custas.
Intimem-se as partes.
Após, arquive-se.
Serve como mandado/comunicação/intimação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 

Processo: 7078008-45.2021.8.22.0001
REQUERENTES: LUZANIRA EVANGELISTA SARAIVA, CPF nº 39136540110, RUA MOSTEIRO 2552 FLODOALDO PONTES PINTO 
- 76820-508 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SERGIO SARAIVA RIBEIRO, CPF nº 47924675272, RUA MOSTEIRO 2552 FLODOALDO 
PONTES PINTO - 76820-508 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ANTONIO ROGERIO DE ALMEIDA CRISPIM, OAB nº RO7856
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL, AVENIDA AMAZONAS 2623, - DE 2375 A 3035 - LADO ÍMPAR NOVA PORTO VELHO - 76820-
163 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 
12.901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901 - 04578-910 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL 
S/A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Alega o requerente Sérgio Saraiva Ribeiro, representante da autora Luzanira Evangelista Saraiva, que esta sofreu dano moral ao tentar 
realizar a transferência do veículo Ford/250 XL, k, placa CNJ 6875, pois existente gravem, datado de 08/01/2003, realizado pelo banco 
requerido.
Em que pese as várias preliminares levantadas pelo banco requerido, noto que o presente feito apresenta irregularidade insanável, 
notadamente a representação de pessoa física por meio de procuração, pois exige-se, para a propositura de demanda nos Juizados 
Especiais, a atuação direta por pessoa física (art. 8º, I, da Lei 9.099/95.
No caso em apreço, a procuração concedida ao advogado foi assinada pelo representando de Luzanira Evangelista Saraiva, de modo 
que não deve o feito seguir no âmbito do rito da Lei 9.099/95.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REPRESENTAÇÃO DA RECLAMANTE POR TERCEIRO. PROCURAÇÃO POR 
INSTRUMENTO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO 
PROCESSUAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 2ª 
Turma Recursal - 0054251-12.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 26.02.2019).
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As condições da ação - legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido - podem e devem ser analisadas 
em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3º, CPC), eis que o processo exige o nascedouro de uma ação regular e válida, sob 
pena de se propiciar violações de direitos e garantias, individuais e coletivas.
Desta forma, considero a parte autora ilegítima para a propositura da presente da ação.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 8º, I e 51, II da Lei 9.099/95.
Sem custas e honorários.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7056762-90.2021.8.22.0001
AUTOR: TELMA MARIA DA CONCEICAO PEDROSA, ÁREA RURAL s/n, RAMAL DO ESTUDANTE ÁREA RURAL DE PORTO VELHO 
- 76834-899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MEIRIVONE MIRANDA DE SOUZA, OAB nº RO3127A, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS, OAB nº 
RO9783
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega omissão da sentença de Id 66462197, especificamente no que 
concerne a não indicação do índice de correção monetária e dos juros legais do valor da condenação por indenização por danos morais.
Analisando o ato judicial ora embargado, percebo que verazmente houve o cometimento da omissão apontada pela embargante. Trata-
se, portanto, de correção meramente formal, considerando que a sentença discutiu a questão, omitindo-se somente na parte dispositiva.
Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, uma vez que são tempestivos, e no mérito ACOLHO-OS, passando a parte dispositiva da 
sentença a ter a seguinte redação:
“CONDENO a parte requerida em declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 2.526,47 (dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e 
quarenta e sete centavos), R$ 11.833,04 (onze mil, oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos) e R$ 15.170,54 (quinze mil, cento 
e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), ambos de recuperação de consumo e, por conseguinte, condeno a parte requerida a 
proceder a baixa dos referidos débitos no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.
CONDENO ainda a requerida a pagar o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros 
legais de 1% a.m e correção monetária pela tabela oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, tudo a partir da data de registro 
desta sentença no sistema Pje”
Intimem-se as partes.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7065025-77.2022.8.22.0001
REQUERENTE: SIDRONIO TIMOTEO E SILVA, RUA MONET 135, (JARDIM DAS PALMEIRAS) PEDRINHAS - 76801-442 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: GEORGE CREMONESI SIQUEIRA ALVES, OAB nº RO10308, GEORGE ALEXSANDER DE 
OLIVEIRA MORAES CARVALHO, OAB nº RO8515, DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFACIO DE MELO DIAS, OAB nº RO2353, 
MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES, OAB nº RO5136
REQUERIDO: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RUA DA BEIRA 7230, - DE 6450 A 7230 - LADO PAR ELDORADO 
- 76811-760 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Trata-se de pedido liminar que visa compelir a parte requerida a realizar a transferência de titularidade perante o DETRAN de veículo que 
foi devolvido pela parte requerente à requerida em razão de decisão judicial transitada em julgado.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, a ausência de perigo de dano e urgência no provimento. Ademais, é uma medida de difícil 
reversibilidade.
Desse modo, o regular trâmite da ação é medida que se impõe ao caso concreto, recomendando-se a oitiva das partes para fins 
de conciliação, objetivo primordial dos Juizados. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos conste, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, mantendo-se a audiência 
de conciliação já designada pelo sistema, devendo o cartório citar o requerido com as advertências de praxe. Providencie o necessário. 
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95). A 
ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos alegados 
na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-se como 
válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso necessidade 
da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia (COVID-19). 
Serve cópia desta decisão como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 1 de setembro de 2022. Silvana Maria de Freitas
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7053084-67.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JEFFERSON THIAGO RAPOSO, RUA RIO LAJE 12318, CASA RONALDO ARAGÃO - 76814-136 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: HAVAN S.A., BUENOS AIRES 186, - ATÉ 818/819 NOVA PORTO VELHO - 76820-086 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por Material e Morais promovida por Jefferson Thiago Raposo em face de Havan S/A.
Relata a parte autora que adquiriu em 29/08/2021 um ventilador na loja requerida pelo valor de R$ 339,90 (trezentos e trinta e nove reais 
e noventa centavos), mas que ao tentar realizar a montagem do produto, percebeu uma falha que impedia a montagem do produto.
Requer, portanto, devolução do valor pago e indenização por danos morais.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) em seu art. 18, §1º, II, prevê a possibilidade de ressarcimento do valor do produto quando da 
ocorrência de vício, no entanto, o caput do art. 18 faz a ressalva de que precisa ser dado ao fabricante a chance de reparar o defeito ou 
vício apresentado em 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no caso dos autos, pois falta comprovação de entrega do ventilador ao fabricante.
Sobre o tema compartilho interessante julgado:
INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRODUTO NÃO ENVIADO À ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Dispondo a legislação consumerista que o fornecedor tem o prazo de trinta dias para 
sanar o defeito, antes de o consumidor poder exigir o desfazimento do negócio, ou o abatimento no preço, inviável eximir este último 
do ônus de remeter o produto à assistência técnica, notadamente quando tal providência era plenamente possível. Portanto, impositivo 
reconhecer a carência de ação, pois a demandante sequer viabilizou o reparo, preferindo, litigar em juízo, o que não se pode admitir. 
Recurso improvido.
(Recurso Inominado, Processo nº 1000790-52.2012.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Ji-Paraná, 
Relator(a) do Acórdão: Juíza Maria Abadia de Castro Mariano Soares Lima, Data de julgamento: 17/03/2014)
Posto isso, DECLARO FALTA DE INTERESSE EM AGIR, determinando a EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
art. 485, VI, do CPC, do pedido inicial.
Sem custas e honorários na forma da Lei 9.099/95.
Intimem-se as partes desta sentença. Com o trânsito em julgado deverá o cartório providenciar o regular arquivamento dos autos.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

Processo: 7076586-35.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTANA, CPF nº 01859103278, POLICIAL GUSMAO 6545, - ATÉ 6645/6646 CUNIA - 
76824-469 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADO DO REQUERIDO: VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO, OAB nº MT15719
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
A parte autora, Maria Eduarda Almeida Santana, ajuizou a presente ação, pleiteando restituição de valores em dobro e indenização por 
danos morais, em face da requerida Eucatur, ao argumento de que comprou duas passagens de ônibus para viajar com sua prima na data 
de 06.01.2017, no trecho Ji-Paraná x Porto Velho.
Afirma que a viagem não foi concretizada, em razão de atraso do ônibus, onde optou pelo cancelamento da compra que havia sido 
realizado no cartão de crédito de sua genitora. Assim, pede a restituição em dobro e indenização por danos morais.
Pois bem, em que pese o trâmite processual desenvolvido, verifico que o pleito não pode prosseguir em razão de flagrante ilegitimidade 
ativa da parte autora, havendo, pois, causa impeditiva de análise do mérito da demanda.
O cartão de crédito em questão não é de propriedade da autora, razão pela qual a mesma não possui legitimidade para figurar no polo 
ativo da presente demanda.
O eventual prejuízo pleiteado deve ser requerido pela proprietária do cartão, que segundo a requerida o estorno já ocorreu.
As condições da ação - legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido - podem e devem ser analisadas 
em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3º, CPC), eis que o processo exige o nascedouro de uma ação regular e válida, sob 
pena de se propiciar violações de direitos e garantias, individuais e coletivas.
Analisando o processo, não é possível ver a comprovação de que a parte requerente sofreu algum dano material.
Desta forma, considero a parte autora ilegítima para a propositura da presente da ação, pois não tem legitimidade/interesse, nem pode 
pleitear direito alheio em nome próprio, na forma dos arts. 17 e 18 do CPC.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, nos moldes dos arts. 6º e 38 da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 
termos dos arst. 17, 18 e 485, VI, Código de Processo Civil.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se.
Porto Velho, 9 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7052916-65.2021.8.22.0001
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REQUERENTE: HOSP-COR HOSPITAL DO CORACAO DE RONDONIA LTDA, RUA MARECHAL DEODORO 1947, - DE 1083/1084 A 
1558/1559 AREAL - 76804-366 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: IGOR AMARAL GIBALDI, OAB nº RO6521A, CANDIDO OCAMPO FERNANDES, OAB nº RO780
REQUERIDO: DANIEL SACCHI, AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO 3991, - DE 3897 A 4111 - LADO ÍMPAR ÁREAS ESPECIAIS 02 - 76873-
003 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei.
A lei 9.099/95 dispõe de forma clara em seu art. 8º, II, que pessoas físicas só são capazes de ser parte ativa em processos dos Juizados 
Especiais Cíveis se forem Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME).
A parte autora em sua petição inicial colacionou os atos constitutivos da empresa. Nos referidos atos demonstram que a empresa autora 
não é uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME).
A continuidade do processo neste Juizado Especial poderia fatalmente culminar em declaração de nulidade de todos os atos judiciais no 
processo por incompetência absoluta dos Juizados Especiais em caso de recurso inominado.
Assim, considerando as observações acima, DECLARO de OFÍCIO a INCOMPETÊNCIA em julgar este processo, e ato contínuo 
determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Sem custas e honorários.
Intime-se. Após, o trânsito em julgado, arquive-se.
Porto Velho, .1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7001731-51.2022.8.22.0001
REQUERENTE: RAIMUNDO CARDOSO FONSECA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CINTIA SAIONARA SANTOS MARINHO, OAB nº RO10606
REQUERIDO: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: MAGDA ZACARIAS DE MATOS, OAB nº SP8004
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação em que a parte requerente buscou a requerida para adquirir um veículo, sendo firmado contrato para aquisição e 
agendada data de entrega. Diz que no dia da entrega, foi solicitado a prorrogação do prazo por problemas na documentação do veículo, 
sendo solicitado a devolução dos valores. Funda seu pedido de reparação no lapso entre a provável data de entrega e a devolução dos 
valores, que perdera várias ofertas de veículos por imprudência e negligência da requerida.
A requerida, em contestação, alegou que realmente fora firmado contrato de compra e venda com o requerente, mas que devido a 
existência de gravame, não foi possível dar continuidade no contrato, devolvendo os valores ao requerente. Pugnou, em suma, pela 
improcedência da ação.
De todo o conjunto probatório elencado aos autos, verifico que a demanda improcede.
Em que pese todo o narrado, tenho que o simples descumprimento contratual não é capaz de ensejar o dever de indenizar, carecendo de 
comprovação documental quanto a algum fato que tenha atingido sua honra ou valores indenizáveis.
Hipoteticamente, caso o negócio avançasse, haveria prejuízo maior ao requerente que teria um veículo com a impossibilidade de 
transferência para seu nome com o agravante do distrato junto ao banco que iria financiar os valores do veículo.
A parte requerente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o ato ilícito em que funda a sua pretensão de indenização, 
não havendo que se falar em culpa ou dever de indenizar.
Os três requisitos configuradores da responsabilidade (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), devem coexistir para autorizar a 
indenização por abalo moral.
Não basta alegar um dano (sequer provado) sem que preexista uma conduta ilícita e o nexo de causalidade.
E como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência dos danos morais, recaindo sobre o réu o ônus da prova negativa do 
fato, à inteligência do inciso II do indigitado artigo.
Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, totalmente improcedentes, posto que a parte requerente não comprova 
que a requerida agiu ilicitamente, bem como não há prova de qualquer abalo à sua honra objetiva/subjetiva.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
Dispositivo
Diante do exposto, julgo, por sentença com resolução do mérito, IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, com fundamento 
no art. 487, I, do NCPC, declaro extinto o processo com a resolução do mérito.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível Processo n. 7021097-76.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: DIONATAN DA SILVA SOARES, AVENIDA FARQUAR, - DE 1913 A 2391 - LADO ÍMPAR ARIGOLÂNDIA - 76801-209 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: NEILA DE FATIMA GARCIA LIMA DE PONTES, OAB nº RO2712 
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REQUERIDO: ABR SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME, RUA MARTINI, (R. RAMOS) PARQUE SÃO PEDRO - 09623-030 - SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Deixo de aplicar a revelia na parte requerida por verificar que o endereço apresentado na inicial não é o mesmo registrado no site da 
receita federal, bem como faz referência somente a empresa ABR e não a do Mercado Pago.
Sendo assim, determino a intimação da parte requerente para que, no prazo de 5 dias, providencie a emenda a inicial, retificando a 
qualificação da parte requerida, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Em caso de cumprimento dentro do prazo estabelecido, desde já determino que a CPE inclua o processo novamente em pauta de 
conciliação, bem como cite/intimem as partes.
Caso contrário, venham concluso para extinção.
Serve cópia desta decisão como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7077755-57.2021.8.22.0001
REQUERENTE: TEREZA SANTIAGO DA SILVA, RUA ANA CAUCAIA 6760, - DE 6760/6761 A 7140/7141 LAGOINHA - 76829-636 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº MT24416
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, RUA GOMES DE CARVALHO 
1195, - DE 992/993 A 1210/1211 VILA OLÍMPIA - 04547-004 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB nº AL11937
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
O requerente, Tereza Santiago da Silva, ajuíza ação pretendendo ser indenizado em razão de irregularidade na inscrição de seu nome 
nos órgãos de restrição ao crédito por parte da requerida, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, pois informa 
que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com esta empresa.
A requerida, em sua defesa, alega que o requerente possui débito, referente a um contrato estabelecido entre o autor e seu antigo credor 
– Natura S/A – que depois de inadimplido, foi cedido ao requerido. Requereu, por fim, a improcedência dos pedidos.
A questão merece uma análise profunda.
Para a efetivação da cessão de crédito, o credor não depende de prévia notificação do devedor. (...)” (TJPR - AC 342.037-3, Décima 
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Celso Seikiti Saito, Julgamento: 22.11.2006.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA QUE APENAS PROTEGE O DEVEDOR EM CASO DE PAGAMENTO 
AO CREDOR ORIGINÁRIO - INADIMPLÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME NA SERASA E NO SCPC - POSSIBILIDADE - DIREITO DO 
CREDOR. 1. Não há exigência legal de que a notificação do devedor seja elemento essencial para a validade da cessão de crédito. 2. O 
artigo 290 do Código Civil tem apenas o escopo de desonerar o devedor em caso de pagamento ao credor originário, mas não desobriga 
ao adimplemento da dívida. 3. Verificada a falta de pagamento do débito, é direito do credor inscrever o nome do inadimplente nos órgãos 
cadastrais, assim como cobrar seu crédito por meio de medida reconvencional. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/PR, AC 
0395986-8, 9ª Câmara Cível, Rela. Rosana Amara Girardi Fachin, 31/05/2007).
A doutrina vem acompanhando a jurisprudência, no sentido de que não há necessidade de prévia notificação:
“Situação jurídica do devedor. A posição do devedor, na cessão de crédito, é a de terceiro, posto que seu consentimento é dispensável. 
Mas a cessão não lhe é indiferente, pois que importa mudança do destinatário da prestação. Em vez de pagar ao credor com quem 
contratou a dívida, deve fazê-lo ao cessionário.” (KARAM, Munir. A transmissão das obrigações: cessão de crédito e assunção de dívida. 
In: FRANCIULLI NETTO; FERREIRA MENDES; SILVA MARTINS. O Novo Código Civil: homenagem ao Prof. Miguel Reale. 2.ed. São 
Paulo: LTr, 2005, p. 337.)”
Superada tal questão passo à análise da legalidade ou não da cobrança realizada pela requerida.
A cessão de crédito foi devidamente comprovada nos autos (Id 76172669), sendo a requerida um adquirente de boa-fé dessa dívida, e, 
portanto, legítimo para cobrá-la.
A requerida também trouxe aos autos provas da relação jurídica existente entre a requerente e seus antigos credores. Portanto, qualquer 
arguição de ausência de dívida, precisa ser movida em face daquelas empresas, e não a requerida e adquiriu o crédito legalmente e de 
boa-fé.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários na forma da Lei 9.099/95.
Intimem-se as partes desta sentença. Com o trânsito em julgado deverá o cartório providenciar o regular arquivamento dos autos.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7046248-78.2021.8.22.0001
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Requerente: CAROLINE STEFANES ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - RO9712
Requerido(a): LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - SP297608
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7003345-62.2020.8.22.0001
EXEQUENTE: MONICA DE SOUZA ARAUJO, RUA CAMPO GRANDE 4733 CALADINHO - 76808-194 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CARLOS LINO COSTA, OAB nº RO1163A
EXECUTADO: IGB ELETRONICA S.A, ACAI 875, BLOCO C DISTRITO INDUSTRIAL I - 69075-020 - MANAUS - AMAZONAS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Analisando o processo informado pela parte exequente 1005687-07.2014.8.22.0601, percebe-se que foi proposta ação de execução de 
título judicial em junho de 2014, alguns dias depois da expedição do referido título. Este processo ficou ativo até dezembro de 2015, logo 
o prazo para a contagem da prescrição intercorrente deve ser computado a partir desse marco.
Assim, percebe-se que não ocorreu a prescrição.
Analisando os autos, infere-se que foi expedida Carta Precatória ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em julho de 2020 
(Id 42070008), mas, até o momento, não aportou aos autos resposta sobre o seu cumprimento, mesmo após o envio de dois ofício de 
solicitação de informações.
Dessa forma, determino que seja oficiada a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas para que possa intermediar a 
comunicação com o setor responsável pelo cumprimento de cartas precatórias naquele Poder para que seja informado a este juízo acerca 
do cumprimento da deprecada.
Serve a presente como comunicação/intimação/sentença.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7006944-38.2022.8.22.0001
REQUERENTE: JOSIANE RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LAERCIO JOSE TOMASI, OAB nº RO4400, CLEBER DOS SANTOS, OAB nº RO3210
REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, OAB nº MG129459
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em que a autora pleiteia o ressarcimento de valor gasto em duas 
passagens aéreas adquiridas com a requerida e não utilizadas.
No entanto, analisando os autos, como a própria requerente diz na inicial, as passagens foram adquiridas pela sua irmã, Adriana Ribeiro. 
A requerente seria a passageira, mas a sua irmã foi a responsável financeira.
No caso, não há legitimidade da parte requerente em pleitear a devolução do valor das passagens, considerando que a devolução é feita 
sempre para quem realiza a compra, não importando quem sejam os passageiros.
Ademais, os reembolsos de passagens aéreas compradas por meio de cartão de crédito, são sempre feitos pelo mesmo meio, vale dizer, 
são feitos por estorno na fatura do mesmo cartão utilizado para a compra.
De fato pelos documentos acostados aos autos, percebe-se que as tratativas para o reembolso foram feitos entre a requerida e a irmã da 
requerente (Id 67738638, 67738642 e 67738640).
Assim, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA de Josiane Ribeiro de Lima.
Por consequência, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Intime-se as partes desta sentença. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7003665-44.2022.8.22.0001
AUTOR: ALDREY MACHADO MATOS, RUA PAULO FRANCIS 1437, (CJ CHAGAS NETO) - ATÉ 1867/1868 NOVA FLORESTA - 76807-
150 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RYAN MARQUES DE OLIVEIRA MEDEIROS, OAB nº RO9711, JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL, OAB 
nº RO10555
REU: PAGSEGURO INTERNET LTDA, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1384, - DE 1027 A 1501 - LADO ÍMPAR JARDIM 
PAULISTANO - 01452-002 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REU: EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC4580
SENTENÇA
Trata-se de Indenização por Danos Materiais e Morais provida por Aldrey Machado Matos em face de Pagseguro S/A.



816DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Relata o requerente que teria feito uma transferência Pix de sua conta junto ao requerido a uma conta de uma terceira pessoa após ter 
recebido mensagem de uma pessoa que se passou pelo seu irmão. Quando o requerente percebeu que teria caído em um golpe, teria 
tentado recuperar o valor junto ao requerido, mas não teria conseguido.
O requerido alegou ausência de qualquer responsabilidade, pois a transação teria sido feita para conta de outra instituição bancária, logo 
não poderia bloquear o valor transferido.
Analisando os documentos juntados pelo demandante, verifica-se de plano que o requerente foi vítima de fraude em que o requerido não 
teve qualquer responsabilidade. 
Como mencionado na inicial, o requerente teria recebido mensagem de terceira pessoa se passando pelo seu irmão. O próprio requerente 
fez a transferência Pix, que é processada de forma instantânea. 
O banco não tinha como recuperar o valor, pois a conta destino da transferência era de outra instituição financeira. Mesmo com a 
reclamação feita pelo requerente ao serviço de atendimento ao consumidor do requerido, nada poderia ser feito, já que a transferência 
Pix é processada imediatamente.
Assim, tendo bem em mente todo o argumentado acima, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários na forma da Lei 9.099/95.
Intimem-se as partes desta sentença. Com o trânsito em julgado deverá o cartório providenciar o regular arquivamento dos autos.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº.: 7062061-48.2021.8.22.0001
AUTOR: WILLYANA SOARES LINS
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIANE PATRICIA HURTADO MADUENO, OAB nº RO1013
REQUERIDO: PAULO SERGIO LACERDA BARBOSA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RAIMUNDO FACANHA FERREIRA, OAB nº RO1806, LIDUINA MENDES VIEIRA, OAB nº RO4298A
DESPACHO
Em sendo o bem de propriedade de terceiros, verifica-se ser caso de litisconsórcio ativo necessário, devendo a parte requerente emendar 
a petição inicial para fins de melhor análise, devendo ser realizada no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Em satisfazendo o chamamento, determino que a CPE inclua novamente o processo em pauta conciliatória junto a CEJUSC, intimando 
as partes do novo evento.
Caso contrário, venham para extinção.
Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7038749-43.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ELY MENDES AYDEN, RUA EMÍDIO ALVES FEITOSA 3520 CENTRO - 76834-899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB 
nº RO10517, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
REQUERIDO: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 10 11 13 E 14 BLOCO 01 E 02 
SALA 101 102 112 VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DESPACHO
Considerando a divergência nos valores apresentados, e diante do pedido do exequente, determino a remessa dos autos à contadoria 
para que promova a elaboração dos cálculos.
Serve a presente como comunicação/intimação/sentença.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7058755-71.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ANTONIA MOREIRA DA PAIXAO, AVENIDA CAMPOS SALES/TUPY S/N, - DE 951 A 1149 - LADO ÍMPAR INDEFINIDO 
- 76804-421 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), , AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, - LADO PAR CIDADE 
MONÇÕES - 04571-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL 
S/A
Sentença
Relatório dispensado na forma da lei.
Cuida-se de ação indenizatória genérica, pela qual se busca compensação por dano moral em decorrência de negativação classificada 
como indevida por negar o débito cobrado. A inicial não veio instruída com o extrato do SPC, SCPC, ou SERASA.
Para comprovar a negativação, juntou-se uma consulta confidencial a estabelecimento comercial.
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Citado, o requerido contesta a alegada negativação indevida, trazendo provas da contratação e das faturas não pagas e postula 
condenação por litigância de má-fé.
Na sequência, vem a estratégia corriqueira de pedir desistência e, após, advogado e parte não comparecem a audiência designada.
Certo é que a contratação com a requerida e, por consequência, a legitima negativação pelo não pagamento do débito, foram comprovadas 
com a contestação. Essas circunstâncias revelam uma prática corriqueira por parte do patrono da parte requerente em outros feitos, e 
demonstram que estamos diante de mais uma atuação fraudulenta, que se utiliza do processo judicial para obter vantagem ilícita.
A litigância de má-fé, portanto, está evidenciada nos autos, consubstanciada na conduta de usar do processo para conseguir objetivo 
ilícito.
DISPOSITIVO
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extinto o processo com resolução do mérito. Por conseguinte, com 
arrimo no disposto nos artigos 79, 80, II e III, 81, 96 e 142, todos do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte requerente no 
pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar 
do trânsito em julgado, a ser revertida em favor da empresa requerida, bem como em custas processuais e honorários advocatícios, que 
arbitro em 10% sobre o valor dado à causa. Fixo o prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado para pagamento voluntário, sob pena 
de multa de 10%. Decorrido o prazo e não havendo qualquer pedido da parte contrária, arquive-se.
Considerando que a conduta do patrono da requerente subsume-se à infração disciplinar (art. 34, IV, VI, XVII e XXV, da Lei 8.906/1994, 
e arts. 2º, parágrafo único, II e e X, 6º e 7º do Código de Ética e Disciplina da OAB), determino que sejam encaminhadas cópias dos 
autos ao Tribunal de Ética da OAB/RO e MT, a fim de que sejam instaurados os respectivos procedimentos para apuração e sanção 
devida.
Encaminhe-se, ainda, cópias desta decisão ao Centro de Inteligência dos Juizados Especiais (CIJERO).
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação/comunicação. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7022361-65.2021.8.22.0001
REQUERENTE: BIANCA VILARIN VIEIRA IZEL, RUA ANGICO 2820, - ATÉ 3200/3201 ELETRONORTE - 76808-526 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: BRUNO CEFAS FIGUEIROA DE FRANCA RAMALHO, OAB nº RO8658
REQUERIDO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1309, - DE 1027 A 1501 - LADO 
ÍMPAR JARDIM PAULISTANO - 01452-002 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROBERTA MESTRE LOPES, OAB nº SP255247
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente alega que devido a problemas financeiros, buscou a empresa requerida para cancelamento de 
seu cartão, dizendo que na primeira ligação realizada ficou acordado que cessariam as cobranças de anuidade, não sendo cumprida tal 
promessa.
A requerida, em contestação, alegou que a cobrança de anuidade está prevista em contrato, sendo que em qualquer lançamento, fica 
condicionado o envio da cobrança referente a anuidade. Pugnou, em suma, pela improcedência da ação
De todo o conjunto probatório elencado aos autos, verifico que a demanda improcede.
Em que pese todo o argumento existente na petição inicial, não verifico qualquer conduta lesiva da parte requerida que cumpriu o 
estabelecido em contrato firmado entre as partes. Destarte que a requerente não questiona qualquer cláusula contratual, sendo a 
discussão quanto a devolução do valor da anuidade posterior ao pedido de cancelamento do cartão de crédito.
Em havendo cláusula a qual não entendo ser abusiva e não sendo objeto de discussão tal cláusula, tenho que a cobrança realizada é 
legítima, não havendo qualquer necessidade de ressarcimento e tampouco da aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do 
Código de Defesa ao Consumidor – CDC.
A parte requerente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o ato ilícito em que funda a sua pretensão de indenização, 
não havendo que se falar em culpa ou dever de indenizar.
Os três requisitos configuradores da responsabilidade (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), devem coexistir para autorizar a 
indenização por abalo moral.
Não basta alegar um dano (sequer provado) sem que preexista uma conduta ilícita e o nexo de causalidade.
E como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência dos danos morais, recaindo sobre o réu o ônus da prova negativa do 
fato, à inteligência do inciso II do indigitado artigo.
Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, totalmente improcedentes, posto que a parte requerente não comprova 
que a requerida agiu ilicitamente, bem como não há prova de qualquer abalo à sua honra objetiva/subjetiva.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
Dispositivo
Diante do exposto, julgo, por sentença com resolução do mérito, IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, com fundamento 
no art. 487, I, do NCPC, declaro extinto o processo com a resolução do mérito.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7025715-98.2021.8.22.0001
AUTOR: LUCIANO CARLOS SANTOS DA COSTA, RUA AROEIRA 4217, - DE 3926/3927 A 4296/4297 CONCEIÇÃO - 76808-290 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GUILHERME PUERARI MARQUES, OAB nº MT23180
REU: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), , TELEFONICA BRASIL S/A 1376 CIDADE MONÇÕES - 04571-936 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO REU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Luciano Carlos Santos da 
Costa em face de Telefônica Brasil S/A.
Alega a parte requerente em sua petição inicial que sofreu negativação indevida da parte requerida, pois não firmou nenhuma relação 
jurídica com a empresa ré.
Oportunizada à parte requerida apresentar sua defesa, apresentou gravação de ligação em que realizou o requerente para contratar 
plano de telefonia móvel e Internet, além de cópias das faturas inadimplidas.
Analisando as provas constantes nos autos juntadas pela parte requerida, ficou claro a regularidade contratual e da negativação realizada 
pela parte requerida.
Estando claro que realmente a parte demandante realizou o contrato que originou a dívida, deveria em sua impugnação à contestação 
demonstrar a quitação integral de todas as faturas.
Tal comprovação é de ônus da própria parte promovente, uma vez que não pode a parte promovida ser obrigada a produzir prova 
negativa.
Portanto, considerando que a parte provocante não conseguiu se desincumbir do seu ônus da prova, entendo pela legalidade da anotação 
nos órgãos de restrição ao crédito e não caracterização de dano moral.
Demandas como esta devem ser rechaçadas por todo o sistema judicial, sob pena de dar azo à “indústria do dano moral” e banalização 
das demandas, que, além de gerar trabalho desnecessário de toda a máquina estatal, gera atraso na prestação jurisdicional naquelas 
demandas que efetivamente mereçam resguardo judicial.
Neste sentido, cito parte de artigo “ O Litigante de Má-Fé nos Juizados Especiais”, escrito pelo Juiz de Direito Helio David Vieira Figueira 
dos Santos, do Juizado Especial Cível do Continente/SC:
“Os relatos inverossímeis, trágicos, exagerados, desconformes com a realidade, também indicam a presença da “criação do fato” para 
dar suporte ao pedido constituem clara tentativa de enganar o juiz. Na medida em que eles são assim reconhecidos na sentença pelo 
magistrado, a declaração da litigância de má-fé é consequência.” (https://direitomemoriaefuturo.wordpress.com/2016/02/11/o-litigante-
de-ma-fe-nos-juizados-especiais/)
A parte requerente incidiu na conduta vedada pelo art. 80, II, do CPC, vale dizer, alterar a verdade dos fatos, quando propôs a demanda 
sabendo do contrato firmado, mas na tentativa de “tentar a sorte”, ou seja, na esperança da parte ré não conseguir demonstrar o contrato.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Em virtude do apreciado nos autos, com base no art. 81, do CPC, condeno o autor em litigância de má-fé, devendo pagar 5% (cinco por 
cento) do valor da causa em favor da empresa requerida.
Ademais, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte requerente a pagar o percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa, em favor da parte requerente, a título de honorários advocatícios.
Também, condeno a parte requerente em pagar as custas processuais, por meio de guia própria a ser retirada no site do TJRO.
Ato contínuo DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, independente de nova intimação, a parte devedora deverá efetuar o pagamento do valor da condenação 
na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, não 
sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 
do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7050291-58.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ARLETE KOSIN GAMARRA ZAYED, RUA MATRINCHÃ 3515, - DE 605/606 AO FIM LAGOA - 76812-068 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JAIR CLAUDIO CARVALHO DE JESUS, OAB nº RO7424
REQUERIDO: MARTINIANO ASSUNCAO DE ALMEIDA, RUA POSSIDÔNIO FONTES 4176, (JD DAS MANGUEIRAS I) AGENOR DE 
CARVALHO - 76820-336 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Sentença
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
Trata-se de ação onde a parte requerente alega que adquiriu um imóvel da parte requerida e que mesmo após o pagamento integral, a 
parte não outorgou a escritura junto ao cartório de imóveis.
Apesar de presente em audiência de conciliação e devidamente citada e advertida de que deveria apresentar defesa, sob pena de 
confessa, a parte requerida, citada não se defendeu.
Assim, decreto a revelia do réu, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar 
incontroversos os fatos aduzidos na inicial.
No caso dos autos, dada a documentação apresentada pela parte requerente, deve-se efetivamente ter como verdadeiros os fatos 
narrados na petição inicial, não havendo razões para se concluir diversamente.
Estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art. 884, 
CC/2002), deve a respectiva obrigação ocorrer.
Dispositivo
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, condeno a parte requerida a realizar a outorga da escritura 
definitiva junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO no prazo de 30 dias, devendo comunicar o cumprimento nos 
autos, sob pena de multa a ser aplicada em caso de descumprimento.
Sem custas e honorários, haja vista que se trata de decisão de primeiro grau de jurisdição no âmbito do Juizado Especial.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intimem-se. 
Serve a presente como comunicação/intimação/sentença.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7036811-13.2021.8.22.0001
REQUERENTES: JOSIMAR MESQUITA DE SOUZA DIOGENES, RUA VILA MARIANA 8629, - DE 8253/8254 A 8796/8797 SÃO 
FRANCISCO - 76813-232 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JHEISSON LUCIANO DA ROCHA, RUA VILA MARIANA 8629, - DE 8253/8254 
A 8796/8797 SÃO FRANCISCO - 76813-232 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: CRISTIANA ALVES GOMES, OAB nº RO7514
REQUERIDO: COLOSIMO & SANTOS HOSTEL LTDA, RUA DOS PACAJÚS 109 PRAIA DE IRACEMA - 60060-520 - FORTALEZA - 
CEARÁ
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANTONIO WERNER FEITOSA, OAB nº CE21574
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde os requerentes alegam que realizaram reserva no estabelecimento hoteleiro requerido e que ao chegar no 
estabelecimento, não foi possível a hospedagem devido ao local estar fechado. Diz que buscaram outro estabelecimento e que até o 
momento não receberam o reembolso.
A requerida, em contestação, diz que o reembolso fora realizado antes mesmo da propositura da ação, bem como que não há qualquer 
conduta indenizável. Pugnou, em suma, pela improcedência da ação
De todo o conjunto probatório elencado aos autos, verifico que a demanda improcede.
Em que pese ter ocorrido o cancelamento da reserva previamente realizada, os requerentes não comprovaram qualquer prejuízo que 
ultrapassasse o mero aborrecimento.
Em relação ao ressarcimento, os requerentes pugnam pelo pagamento tanto da diária cancelada, como da diária utilizada em 
estabelecimento terceiro, o que não se mostra plausível, vez que houve a utilização naquele estabelecimento.
Salienta-se que o simples descumprimento contratual não é capaz de ensejar o direito a reparação sem que precedido de algum fato 
indenizável, o que não foi o caso dos autos. 
Os requerentes não demonstraram o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o ato ilícito em que funda a sua pretensão de indenização, 
não havendo que se falar em culpa ou dever de indenizar.
Os três requisitos configuradores da responsabilidade (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), devem coexistir para autorizar a 
indenização por abalo moral.
Não basta alegar um dano (sequer provado) sem que preexista uma conduta ilícita e o nexo de causalidade.
E como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência dos danos morais, recaindo sobre o réu o ônus da prova negativa do 
fato, à inteligência do inciso II do indigitado artigo.
Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, totalmente improcedentes, posto que os requerentes não comprovam 
que a parte requerida agiu ilicitamente, bem como não há prova de qualquer abalo à sua honra objetiva/subjetiva.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
Dispositivo
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Diante do exposto, julgo, por sentença com resolução do mérito, IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, com fundamento 
no art. 487, I, do NCPC, declaro extinto o processo com a resolução do mérito.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7004641-51.2022.8.22.0001
AUTOR: JACKSON LUCAS BRINGHUENTI MENEZES, RUA ANARI 5358, BLOCO 9, APARTAMENTO 106 FLORESTA - 76806-090 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE WASCHECK DE FARIA, OAB nº RO924A
REQUERIDO: FUTURE REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, RUA RAIMUNDO 
CANTUÁRIA 3202, - DE 3050 A 3472 - LADO PAR NOVA PORTO VELHO - 76820-098 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MAURO DIAS GOMES JUNIOR, OAB nº RO5524A
SENTENÇA
A parte requerente ajuizou a presente ação em decorrência de problemas com o aparelho adquirido da requerida, alegando ter sido 
entregue aparelho em desconformidade com o constante em nota fiscal. Diz que houve a troca, mas que o aparelho foi o mesmo entregue 
inicialmente.
A parte requerida, em contestação, suscita a necessidade da realização de perícia. 
Há de ser reconhecido a incompetência deste juízo em razão da necessidade de perícia.
Somente pelos fatos narrados na inicial, não há como verificar se o defeito foi oriundo da instalação ou se foi pelas características 
inferiores do produto fornecido.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO. 1. A pretensão indenizatória 
decorrente de indisponibilidade dos serviços de internet banda larga durante o período de vigência contratual, em razão da baixa 
velocidade de conexão, revela a imprescindibilidade de produção de prova pericial, resultando, desse modo, na complexidade da matéria 
e na consequente incompetência absoluta dos Juizados Especiais. 2. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, COM FULCRO NOS ARTS. 3º E 51, II, DA LEI N. 9.099/95. 3. Sem honorários e sem custas. (Apelação Cível do Juizado 
Especial 20090810075763ACJ, Rel. Juiz Asiel Henrique – j. 22.3.2011).
Desta feita, torna-se inviável o prosseguimento da presente lide nesta Justiça Especial, razão pela qual o processo merece ser extinto, 
por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
resolução do mérito. 
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma da lei.
Transitada em julgado esta decisão, proceda-se a baixa definitiva do processo.
Sai a presente sentença devidamente registrada. 
Intimem-se.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº.: 7017761-64.2022.8.22.0001
AUTOR: BRUNA BRANDALISE
ADVOGADO DO AUTOR: VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA, OAB nº RO7265
REU: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
ADVOGADO DO REU: MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495
DESPACHO
Converto o julgamento em diligência para determinar que a parte requerente junte as faturas referente aos meses de dezembro, janeiro 
e fevereiro dos cartões com final 5792 (titularidade de Victor O. Souza) e final 7377 (titularidade da requerente), no prazo de 5 dias, sob 
pena de julgamento antecipado da lide.
Cumpra-se.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7017631-11.2021.8.22.0001
AUTOR: EDNA MARIA CRUZ DA SILVA, RUA VENEZUELA 1519, - DE 1287/1288 A 1934/1935 NOVA PORTO VELHO - 76820-140 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, OAB nº RO11257
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REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1384, - DE 1018 A 1882 - LADO PAR JARDIM 
PAULISTANO - 01451-001 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, OAB nº ES18694
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei Federal 9.099/1.995.
Trata-se de ação onde a parte requerente afirma que contratou a empresa requerida para melhorias em suas transações comerciais e 
que, após uma transação comercial, teve os valores constante em conta bloqueados.
Em defesa, a parte requerida alegou que o bloqueio de valores por suspeita de fraude esta prevista em contrato e que agiu em consonância 
com que acordaram as partes. Diz que não se aplica o CDC por não ser a requerente a consumidora final. Pugnou, em síntese, pela 
improcedência do pedido.
Primeiramente urge esclarecer a inaplicabilidade do CDC por ser a requerida uma facilitadora de pagamentos onde a requerente se 
utilizou dos serviços para melhoria de seu comércio.
Em que pese todo o argumento trazido na inicial, não verifico qualquer abusividade contratual realizada pela empresa requerida, que 
bloqueou os valores por suspeita de fraude, conforme cláusula contratual existente. Ademais, como se verifica, antes mesmo da citação, 
houve a liberação dos valores, tendo a parte requerente já transferido.
A indignação da parte requerente não vincula ao dano narrado, visto que a requerida não agiu em desconformidade contratual e sim na 
intenção de preservação de seu patrimônio, vez que havia a possibilidade latente de fraude.
Outrossim, em relação a maquineta de cartão, a aquisição foi uma opção da parte requerente que a todo momento tinha acesso aos 
termos de serviço (contrato) que indicava quanto a possibilidade do término do contrato a qualquer tempo por ambas as partes, bem como 
a parte não pode alegar prejuízos decorrente da impossibilidade de uso, vez que, por liberalidade, poderia contratar empresa congênere 
para a continuidade dos serviços.
Assim, não verifico qualquer conduta lesiva tomada pela empresa requerida que já efetuou o desbloqueio dos valores, bem como já 
comprovou que a parte requerente já efetivou a transferências dos valores contestados.
As partes juntaram todas as provas documentais para comprovar as teses trazidas aos autos.
No caso dos autos, é flagrante a inexistência de verossimilhança das alegações, não se recomendando a inversão do ônus da prova em 
favor da parte requerente, concluindo-se que não restou comprovado qualquer descumprimento contratual, deixando-se de cumprir o que 
dispõe o art. 373, I, do CPC.
Logo, evidente a improcedência dos pedidos indenizatórios, porquanto não houve conduta ofensiva da parte requerida passível de 
responsabilização civil, em consonância aos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, 
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e honorários, haja vista que se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição no âmbito do Juizado Especial. 
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
Publicado e registrado eletronicamente.
Intimem-se. Cumpra-se. 
Serve cópia como intimação/comunicação/mandado.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7055317-37.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ADRIELE DA COSTA LIMA, CDD PORTO VELHO 303, QUADRA 01, LOTE 06, BLOCO 13 AEROCLUBE - 76801-972 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº MT24416
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, 
RUA IGUATEMI 151, 19 ANDAR ITAIM BIBI - 01451-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB nº SP357590
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
A requerente, ADRIELE DA COSTA LIMA, ajuíza ação pretendendo ser indenizado em razão de irregularidade na inscrição de seu nome 
nos órgãos de restrição ao crédito por parte da requerida, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, pois informa 
que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com esta empresa.
A requerida, em sua defesa, alega que o requerente possui débito, referente a um contrato estabelecido entre o autor e seu antigo 
credor – CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA – que depois de inadimplido, foi cedido ao requerido. Requereu, por fim, 
a improcedência dos pedidos.
A questão merece uma análise profunda.
Para a efetivação da cessão de crédito, o credor não depende de prévia notificação do devedor. (...)” (TJPR - AC 342.037-3, Décima 
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Celso Seikiti Saito, Julgamento: 22.11.2006.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA QUE APENAS PROTEGE O DEVEDOR EM CASO DE PAGAMENTO 
AO CREDOR ORIGINÁRIO - INADIMPLÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME NA SERASA E NO SCPC - POSSIBILIDADE - DIREITO DO 
CREDOR. 1. Não há exigência legal de que a notificação do devedor seja elemento essencial para a validade da cessão de crédito. 2. O 
artigo 290 do Código Civil tem apenas o escopo de desonerar o devedor em caso de pagamento ao credor originário, mas não desobriga 
ao adimplemento da dívida. 3. Verificada a falta de pagamento do débito, é direito do credor inscrever o nome do inadimplente nos órgãos 
cadastrais, assim como cobrar seu crédito por meio de medida reconvencional. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/PR, AC 
0395986-8, 9ª Câmara Cível, Rela. Rosana Amara Girardi Fachin, 31/05/2007).
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A doutrina vem acompanhando a jurisprudência, no sentido de que não há necessidade de prévia notificação:
“Situação jurídica do devedor. A posição do devedor, na cessão de crédito, é a de terceiro, posto que seu consentimento é dispensável. 
Mas a cessão não lhe é indiferente, pois que importa mudança do destinatário da prestação. Em vez de pagar ao credor com quem 
contratou a dívida, deve fazê-lo ao cessionário.” (KARAM, Munir. A transmissão das obrigações: cessão de crédito e assunção de dívida. 
In: FRANCIULLI NETTO; FERREIRA MENDES; SILVA MARTINS. O Novo Código Civil: homenagem ao Prof. Miguel Reale. 2.ed. São 
Paulo: LTr, 2005, p. 337.)”
Superada tal questão passo à análise da legalidade ou não da cobrança realizada pela requerida.
A cessão de crédito foi devidamente comprovada nos autos, sendo a requerida um adquirente de boa-fé dessa dívida, e, portanto, 
legítimo para cobrá-la.
A requerida também trouxe aos autos provas da relação jurídica existente entre a requerente e seu antigo credor. Portanto, qualquer 
arguição de ausência de dívida, precisa ser movida em face daquelas empresas, e não a requerida e adquiriu o crédito legalmente e de 
boa-fé.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Revogo os efeitos da antecipação de tutela anteriormente deferida.
Sem custas e honorários na forma da Lei 9.099/95.
Intimem-se as partes desta sentença. Com o trânsito em julgado deverá o cartório providenciar o regular arquivamento dos autos.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 4 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7028528-35.2020.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO BELLO II, RUA OSWALDO RIBEIRO 800 SOCIALISTA - 76829-210 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TAIANA DA CONCEICAO CUNHA, OAB nº RO6812
EXECUTADO: LUANA LOPES DO NASCIMENTO, RUA OSWALDO RIBEIRO 800, APTO 22 BLOCO 09 SOCIALISTA - 76829-210 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Narra o embargante que não foi intimada a se manifestar sobre a diligência negativa, de modo que equivocada a extinção do feito, por 
abandono de causa.
Ato contínuo, solicitou a expedição de certidão de crédito para averbação no registro de imóveis, nos termos do art. 828 do CPC.
Considerando os argumentos do condomínio embargante, acolho os embargos de declaração para reconhecer o pedido de ID 74605336.
A bem dos princípios que regem os juizados especiais, determino a expedição de certidão de crédito para que o exequente promova a 
averbação no cartório de registro de imóveis
Expeçam-se o necessário, intimem-se.
Após, arquivem-se.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7064598-17.2021.8.22.0001
AUTOR: MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA, RUA SALGADO FILHO 2166, - DE 2005/2006 A 2304/2305 SÃO CRISTÓVÃO - 
76804-039 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: GABRIELA FALEIROS DE MEDEIROS, OAB nº RO11489, MARIANNA CARVALHO FERREIRA, OAB nº 
RO11490
REQUERIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, AVENIDA LAURO SODRÉ 3290, - DE 3290 A 3462 - LADO PAR 
COSTA E SILVA - 76803-460 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente diz que teve suspenso os serviços de telefonia fixa/internet (69) 3224-4401, de forma abusiva, 
pois calçada em decisão proferida em processo judicial que determinou a nulidade de outro outro contrato discutido em outro processo.
Por duas vezes foi determinada a religação do terminal fixo (69) 3224-4401, com fixação de multa pelo descumprimentos nos limites de 
R$ 5.000,00 (ID 74459914) e R$ 2.000,00 (ID 66119965).
Na contestação, a empresa aponta a impossibilidade de cumprimento da ordem judicia, diante da inviabilidade técnica para instalação do 
telefone fixo. No mérito, alega que a situação representa mero aborrecimento.
O relatório acostado com a contestação traz a seguinte observação: “representante ausente e cliente não estava no local, porém não 
autorizou a retirada do equipamento (...)” (ID 72582072)..
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Ora, se existia o equipamento na casa do requerente, por óbvio o serviço era prestado, de modo que não há coerência o argumento de 
inviabilidade técnica (falta de porta ou tecnologia descontinuada) como justificativa para o descumprimento da ordem judicial.
Assim, considero como comprovado o descumprimento reiterado das duas ordens judiciais emanadas neste feito, fazendo o requerente 
jus às multas já aplicadas, no total de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
NO que tange ao pedido de indenização por danos morais, constatada a ação negligente da empresa requerida, em promover o 
cancelamento de contrato de prestação de serviço não abarcado pela sentença proferida nos autos feito 7001718-86.2021.8.22.001, que 
tramitou no 1º Juizado Especial Cível desta capital.
De fato, tratam-se de contratos diversos, peculiaridade que não foi devidamente observada pela empresa, em que pese as várias 
advertências do requerente sobre o equívoco, titular da linha telefônica há mais de 23 anos.
Não há dúvidas quanto a relação contratual firmada entre as partes, bem como, restou demonstrada as várias tentativas da parte 
requerente em sanar a questão de forma administrativa, sem sucesso, conforme todo o conjunto de provas acostados com a inicial. Nem 
mesmo por ordem judicial o serviço foi restabelecido.
Cumpre esclarecer que os serviços de telefonia são tidos hoje como bens e produtos essenciais. As evoluções tecnológicas devem ser 
observadas no caso, de tal forma que o provimento é oportuno, mormente quando a documentação trazida aos autos se revela suficiente, 
já que a parte autora alegou a suspensão dos serviços pela operadora mesmo sem qualquer pedido de cancelamento ou inadimplência 
de faturas. 
Não se justifica, portanto, a interrupção dos serviços fornecidos pela requerida, notadamente sem aviso prévio e sem qualquer justificativa.
Desta forma, resta demonstrado que a empresa requerida agiu de forma abusiva, ao cancelar o serviço. A atitude da empresa, além de 
evidenciar a falta de informação adequada e boa-fé contratual, causou danos ao consumidor, que ficou sem internet e telefone fixo e teve 
que contratar outra operadora, o que evidencia abalo moral passível de indenização.
Com relação aos danos morais entendo que residem, basicamente, nos transtornos sofrido pela requerente em ter seu terminal telefônico 
bloqueado, sem motivo.
Cumpre registrar que a responsabilidade da requerida é objetiva, conforme artigo 14 do CDC.
O dano moral referente à falha na prestação do serviço vem sendo reconhecida pela Turma Recursal:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. VIA CRUCIS PERCORRIDA 
PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO ADEQUADO. SENTENÇA 
MANTIDA.(RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7026496-28.2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 17/09/2019).
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade econômica 
do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso 
concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização ser excessiva, muito menos 
insignificante, a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial 
para balizar as condutas sociais.
Estabelecida a obrigação de indenizar, passa-se à fixação do quantum indenizatório, que deve ser aferido levando-se em conta a 
reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciado e a capacidade econômica de ambas as partes, 
de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, consubstanciando enriquecimento indevido para aquele que 
recebe, ou não seja suficiente para compensar a vítima, desestimulando, por outro lado, o ofensor.
Considerando os critérios acima alinhavados, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que esse valor 
atende à justa indenização e está de acordo com precedentes da Turma Recursal de Rondônia.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para fins de CONDENAR a empresa requerida a pagar 
ao requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título dos reconhecidos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 
ao mês e atualização monetária, a partir da publicação da sentença (S. 362, STJ), com índices do TJRO, além do pagamento da multa 
por descumprimento de ordem judicial em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Por conseguinte JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, 
I, CPC, ficando a parte requerida ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após 
o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, III e IV, LF 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR 
nº 05, sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, 
§1º, CPC/2015), não sendo aplicável a parte final do §1° do artigo 523 do CPC, no que tange à condenação em honorários advocatícios, 
conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7030240-26.2021.8.22.0001
AUTOR: EMERSON TERAMOTO, AVENIDA RIO DE JANEIRO 4935, - DE 4663 A 4975 - LADO ÍMPAR AGENOR DE CARVALHO - 
76820-203 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: KARINA CORDEIRO TERAMOTO, OAB nº RO10093
REQUERIDO: NISSEY MOTORS LTDA, RUA DA BEIRA 7670, - DE 7400 AO FIM - LADO PAR ELDORADO - 76811-738 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA, OAB nº RO9510
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente alega que seu veículo apresentou um vazamento, tendo levado até a concessionária para o 
devido conserto, sendo que a requerida pediu um prazo para que a peça chegasse e após o conserto, o vazamento continuou e fundiu o 
motor 05 (cinco) dias após a revisão realizada.
A requerida, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito diz ser culpa exclusiva do requerente que não 
trouxe, quando da revisão, a informação de que o vazamento persistia. Pugnou, em suma, pela improcedência da ação.
Quanto a ilegitimidade passiva suscitada pela parte requerida, afasto-a, desde já, por verificar que a requerida fora a responsável pelos 
serviços prestados, não podendo imputar para terceiros responsabilidade sua.
Afastada a preliminar, passo ao mérito. As partes trouxeram à baila todos os documentos necessários para o convencimento do juízo.
Em que pese todo o argumento trazido pela requerida em contestação, tenho que o problema maior relatado em relação ao motor se deu 
alguns dias após a realização da revisão regular do veículo do requerente. Mesmo não lhe sendo informado no momento da entrega do 
veículo para revisão, a empresa requerida tinha conhecimento dos problemas apresentados anteriormente e, supostamente resolvidos.
Um problema de vazamento seria de fácil constatação em uma revisão que verifica o nível de fluídos nos reservatórios do veículo, sendo 
a requerida omissa no que lhe competia ao receber o automóvel para revisão, pois se busca, além da manutenção, a verificação de 
problemas que possam ocasionar problemas nos sistemas.
A alegação se agrava ao verificar que somente 05 (cinco) dias após a realização da revisão, o motor apresentou graves problemas 
(fundição de seus componentes), acarretando na cobrança de valores elevados. Destarte que as observações trazidas na contestação 
não são suficientes para demonstrar a ciência da parte requerente na imobilização do veículo. 
Ao contrário, com a chegada da peça, houve a manutenção e a liberação do veículo antes mesmo da revisão, o que afastaria qualquer 
possibilidade de um agravamento da mecânica do veículo.
Por todo o exposto acima, tenho que merece procedência o pedido da parte requerente para compelir a empresa requerida a realizar a 
manutenção do veículo, conforme orçamento apresentado no id 58828345, pág. 5. 
Já em relação ao dano moral, tenho que o simples descumprimento contratual não é capar de ensejar o direito a indenização sem 
que acompanhada de algum fato que realmente abale sua moral. A parte requerente não comprova que ficou sem desempenhar seu 
labor, sendo que não ficou sem o veículo antes da fundição do motor e após não junta qualquer documento que comprove não ter 
desempenhado sua função laboral. 
A parte requerente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o ato ilícito em que funda a sua pretensão de indenização, 
não havendo que se falar em culpa ou dever de indenizar.
Os três requisitos configuradores da responsabilidade (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), devem coexistir para autorizar a 
indenização por abalo moral.
Não basta alegar um dano (sequer provado) sem que preexista uma conduta ilícita e o nexo de causalidade.
E como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência dos danos morais, recaindo sobre o réu o ônus da prova negativa do 
fato, à inteligência do inciso II do indigitado artigo.
Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, totalmente improcedentes, posto que a parte requerente não comprova 
que a requerida agiu ilicitamente, bem como não há prova de qualquer abalo à sua honra objetiva/subjetiva.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a ré na OBRIGAÇÃO DE FAZER concernente 
a realização do conserto do veículo Toyota Etios SD XS 1.5 MT, placa OHW 4185, Branco, 2016/2017, Renavam 1106381286, conforme 
orçamento, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, 
I, CPC.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7037374-07.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ITALO FREITAS OLIVEIRA, RUA FELIPE CAMARÃO 3138, . MARIANO - 76804-428 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, - 76872-854 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401, BRADESCO
Sentença
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Relatório dispensado na forma da lei.
Cuida-se de ação indenizatória genérica, pela qual se busca compensação por dano moral em decorrência de negativação classificada 
como indevida por negar o débito cobrado. A inicial não veio instruída com o extrato do SPC, SCPC, ou SERASA.
Para comprovar a negativação, juntou-se uma consulta confidencial a estabelecimento comercial.
Citado, o requerido contesta a alegada negativação indevida, trazendo provas da contratação e das faturas não pagas e postula 
condenação por litigância de má-fé.
Certo é que a contratação com a requerida e, por consequência, a legitima negativação pelo não pagamento do débito, foram comprovadas 
com a contestação. Essas circunstâncias revelam uma prática corriqueira por parte do patrono da parte requerente em outros feitos, e 
demonstram que estamos diante de mais uma atuação fraudulenta, que se utiliza do processo judicial para obter vantagem ilícita.
A litigância de má-fé, portanto, está evidenciada nos autos, consubstanciada na conduta de usar do processo para conseguir objetivo 
ilícito.
DISPOSITIVO
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extinto o processo com resolução do mérito. Por conseguinte, com 
arrimo no disposto nos artigos 79, 80, II e III, 81, 96 e 142, todos do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte requerente no 
pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar 
do trânsito em julgado, a ser revertida em favor da empresa requerida, bem como em custas processuais e honorários advocatícios, que 
arbitro em 10% sobre o valor dado à causa. Fixo o prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado para pagamento voluntário, sob pena 
de multa de 10%. Decorrido o prazo e não havendo qualquer pedido da parte contrária, arquive-se.
Considerando que a conduta do patrono da parte requerente subsume-se à infração disciplinar (art. 34, IV, VI, XVII e XXV, da Lei 
8.906/1994, e arts. 2º, parágrafo único, II e e X, 6º e 7º do Código de Ética e Disciplina da OAB), determino que sejam encaminhadas 
cópias dos autos ao Tribunal de Ética da OAB/RO e MT, a fim de que sejam instaurados os respectivos procedimentos para apuração e 
sanção devida.
Encaminhe-se, ainda, cópias desta decisão ao Centro de Inteligência dos Juizados Especiais (CIJERO).
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação/comunicação. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7039419-81.2021.8.22.0001
AUTOR: MARTICIDAN VALIM GOMES, RUA RUI BARBOSA 2376 RONDOMINAS - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ANAMAUREN LAMARAO, OAB nº RO7618, MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, 
OAB nº RO8492, PETTERSON LANYNE COELHO ALEXANDRE VAZ, OAB nº RO8494
REQUERIDOS: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, RUA ITAPEVA 26 4 Anda, 26 4 ANDA BELA VISTA - 01332-000 
- SÃO PAULO - SÃO PAULO, LATAM LINHAS AÉREAS S/A, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA S/N, GUICHÊ LATAM 
AEROPORTO - 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB nº SP117417, FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908
DECISÃO - EMBARGOS DE DECLAÇÃO
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo admito ambos 
para discussão.
Narram os embargante a sentença é omissa, pois não se manifestou sobre a condenação solidária deixou de apreciar a preliminar de 
ilegitimidade passiva, bem como o consenso jurisprudencial sore dano presumido (REsp n. 1.584.465 e REsp. 1796.176)
É o breve relato.
Da nova e integral leitura do decisum, percebe-se que nenhuma razão assistem aos embargantes no que tange à preliminar de ilegitimidade 
passiva (afastada na sentença embargada) e os fundamentos para o reconhecimento do abalo moral sofrido.
Percebe-se que os argumentos dos embargante, nestes pontos, ligam-se ao mérito da causa, que já foram apreciados na sentença 
embargada e poderão ser reapreciados pela Turma Recursal, caso interposto recurso inominado.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não havendo omissão, 
contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.(RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000288-25.2019.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: 
Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021).
Merece, no entanto, guarida no que se refere à condenação solidária, que de fato não foi observada na sentença.
Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração somente para modificar o dispositivo final, que passa a vigorar nos 
seguintes termos:
“DISPOSITIVO.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO as requeridas, de forma solidária, a pagarem à 
parte requerente a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir da 
publicação desta decisão, consoante precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como a restituírem o valor de R$ 519,78 
(quinhentos e dezenove reais e senta e oito centavos), com correção monetária a partir da data do pagamento e juros legais a partir da 
citação.”
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal dos arts. 42 c/c 50 da LF9099/95, após o que, certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se 
integralmente a decisão de mérito prolatada.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7042023-49.2020.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: MARCOS ANTONIO BATISTA, MARCOS FABRICIO WEIRICH BATISTA, IRACI WEIRICH
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, 
OAB nº RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de erro no cálculo do autor. Sem delongas, razão assiste ao 
embargante, pelas razões que passo a expor. 
O juízo a quo julgou improcedente a ação e posteriormente a Turma Recursal reformou a sentença e JULGOU PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a ação, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de forma simples e, nada mencionou 
acerca do pagamento ser para cada autor.
Posteriormente, o autor opôs embargos de declaração (id 66586867) justamente para ver aplicado a condenação de forma individual a 
cada autor; contudo, os embargos de declaração foram julgados improcedentes e mantida a condenação única de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) a contemplar todos os autores.
Assim, após a intimação (id 67336197) o requerido teve até o dia 18/02/2022 para cumprimento voluntário da sentença. Verifico que o 
requerido efetuou o pagamento em 15/02/2022, portanto dentro do prazo legal e demonstrou o cumprimento da obrigação em 25/03/2022.
Frente às circunstâncias acima descritas, conclui-se que o valor inicial do cálculo deve ser de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com 
o r. acórdão da Egrégia Turma Recursal.
Isso posto, defiro a impugnação oposta pela requerida e determino a expedição de alvará dos valores já depositados em favor dos autores 
em nome do advogado com poderes para recebimento de alvará (procuração id 50600319).
Após, retornem os autos conclusos para extinção.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 01 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7053991-42.2021.8.22.0001
AUTOR: ALEXSANDER CORREIA DA CUNHA, AVENIDA CALAMA 2135, - DE 3239 A 3495 - LADO ÍMPAR EMBRATEL - 76820-865 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO, OAB nº RO7693
REQUERIDO: UNLIMITED SPORTS EVENTOS S.A., RUA PROFESSOR EDUARDO MONTEIRO 200, SALA 02 JARDIM LEONOR - 
05614-120 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIA REGINA MAZZARINO, OAB nº SP211353
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente alega que se inscreveu para participação em evento esportivo, pagando o valor da inscrição 
adiantado, sendo que o evento fora cancelado pela requerida, que se recusou a devolver os valores. Aduz que não havia motivo plausível 
para o cancelamento e que investiu valores para a viagem frustrada.
A requerida, em contestação, alegou que houve a remarcação do evento por motivo do aumento de caso do número de infectados pela 
pandemia de covid-19, bem como discorreu que na MP 948/20, convertida em Lei 14046/2020, diz que a empresa ré é desobrigada a 
devolver os valores pagos. Pugnou, em suma, pela improcedência da ação
Apesar da existência da Lei, verifico que a remarcação não fora impulsionada pelo requerente, bem como tem-se que o evento deveria 
ocorrer em outra data sem a presença do requerente, já que este tinha compromisso assumido.
A contratação se deu para data certa e o argumento da retenção de valores não é plausível, vez que culminaria no enriquecimento ilícito 
da requerida, que teria os valores para si mesmo sem a participação do requerente.
Assim, deve-se ser ressarcido o montante em sua integralidade, inclusive com as taxas aplicadas, por ter o requerente pago valores para 
participação em certa data, havendo a quebra de contrato pela requerida.
Em relação aos danos morais, além de verificar que o descumprimento contratual não é capaz de ensejar o direito a reparação, por si só, 
tenho que a quebra contratual fora justificada pelo aumento de casos de covid-19 no Estado onde seria realizada a prova.
Em que pese as comprovações da administração pública de que o Estado estava recebendo os eventos e não teria nenhuma objeção 
quanto a realização da competição, tenho que a liberalidade dos organizadores é absoluta, pois respondem por qualquer problema 
decorrente do evento.
Outrossim, a aquisição de equipamentos não reforça a tese indenizatória, até mesmo porque, como dito pela própria parte requerente, 
este participaria de outro evento posteriormente, não sendo gasto em vão, tanto que nem suscitou qualquer ressarcimento.
A parte requerente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o ato ilícito em que funda a sua pretensão de indenização, 
não havendo que se falar em culpa ou dever de indenizar.
Os três requisitos configuradores da responsabilidade (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), devem coexistir para autorizar a 
indenização por abalo moral.
Não basta alegar um dano (sequer provado) sem que preexista uma conduta ilícita e o nexo de causalidade.
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E como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência dos danos morais, recaindo sobre o réu o ônus da prova negativa do 
fato, à inteligência do inciso II do indigitado artigo.
Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, totalmente improcedentes, posto que a parte requerente não comprova 
que a requerida agiu ilicitamente, bem como não há prova de qualquer abalo à sua honra objetiva/subjetiva.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
Dispositivo
Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido inicial para fins de CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento da 
quantia de R$ 4.354,90 (quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente desde a data do 
desembolso e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, I, 
CPC, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o trânsito em 
julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, III e IV, LF 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR nº 05, sob pena 
de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não 
sendo aplicável a parte final do §1° do artigo 523 do CPC, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 
97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7069881-21.2021.8.22.0001
AUTOR: GUSTAVO BUHLER, AVENIDA DAS NAÇOES 381 CENTRO - 95630-000 - PAROBÉ - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO DO AUTOR: EDER WAINE CUARELI, OAB nº PR36034
REU: BASEGGIO, NOBREGA E SANTOS LTDA, RUA VENEZUELA 2906, - DE 2265/2266 AO FIM EMBRATEL - 76820-810 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: RICARDO SANTORO DE CASTRO, OAB nº PR98286
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente diz ter contratado a parte requerida e esta não cumpriu com o contrato firmado, causando-lhe 
prejuízos financeiros. Pede pela rescisão do contrato e a devolução de todos os valores pagos.
A requerida, em contestação, alegou que o descumprimento se deu pela parte requerente e que cumpriu todo o contrato, juntando toda a 
documentação necessária que corrobora com suas alegações. Pugnou, em suma, pela improcedência da ação
De todo o conjunto probatório elencado aos autos, verifico que a demanda improcede.
Não se aplica o Código de Defesa ao Consumidor, por ter a parte requerente contratado a parte requerida para expansão de seu negócio.
Restou comprovado que a parte requerente optou por desistir do negócio jurídico firmado entre as partes por alegar que o modelo 
ofertado pela parte requerida não se encaixou na região onde a parte requerente tem sua empresa.
Não vislumbro qualquer falha na prestação de serviço ou descumprimento contratual comprovado nos autos, mormente não se vislumbra 
o dever de restituição ou indenização.
A parte requerente estava ciente das cláusulas contratuais, bem como sabia que em caso de rescisão teria que arcar com a multa 
contratual, a qual a parte requerente, em fase pré- processual concordou em não cobrar. Porém, como não houve o aceite da parte 
requerente, a multa é devida.
A parte requerente utilizou os serviços por lapso inferior a um ano e a taxa inicial paga para manter a franquia por 05 (cinco) anos, se 
mostra bastante para compensar a empresa requerida pela rescisão do contrato, se mostrando desproporcional o pagamento da taxa 
inicial de forma dobrada por um período de contrato inferior a 01 (um) ano.
Como já ocorreu a rescisão contratual antes mesmo do início do processo, sendo a discussão em relação aos valores devidos para 
uma ou outra parte, tenho que o valor já pago de taxa inicial servirá como pagamento da multa rescisória, não restando valores a serem 
levantados por nenhuma das partes.
De igual modo, não se verifica qualquer conduta da requerida que possibilite o pagamento de indenização por danos morais, até mesmo 
porque o simples descumprimento contratual, não é capaz de gerar o direito a indenização, o que sequer aconteceu. 
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A parte requerente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o ato ilícito em que funda a sua pretensão de indenização, 
não havendo que se falar em culpa ou dever de indenizar.
Os três requisitos configuradores da responsabilidade (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), devem coexistir para autorizar a 
indenização por abalo moral.
Não basta alegar um dano (sequer provado) sem que preexista uma conduta ilícita e o nexo de causalidade.
E como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência dos danos morais, recaindo sobre o réu o ônus da prova negativa do 
fato, à inteligência do inciso II do indigitado artigo.
Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, totalmente improcedentes, posto que a parte requerente não comprova 
que a requerida agiu ilicitamente, bem como não há prova de qualquer abalo à sua honra objetiva/subjetiva.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
Dispositivo
Diante do exposto, julgo, por sentença com resolução do mérito, IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, com fundamento 
no art. 487, I, do NCPC, declaro extinto o processo com a resolução do mérito.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7007161-18.2021.8.22.0001
AUTOR: OSIEL PEREIRA DA SILVA, BR 364, LINHA CARACOL s/n, SITIO DOIS IRMÃOS ZONA RURAL - 76840-000 - JACI PARANÁ 
(PORTO VELHO) - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA, OAB nº RO6313, CARINA GASSEN MARTINS CLEMES, OAB 
nº RO3061A, ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL, OAB nº RO8490
REU: MARCELO JOSE DE SOUZA JUNIOR 42659166862, RUA GLICINIAS 560 JARDIM SÃO PAULO - 14920-000 - NOVA EUROPA - 
SÃO PAULO, ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A., AVENIDA ROLF WIEST 277, EDIFÍCIO COMERCIAL A.P. GARTENSALA 814 BOM 
RETIRO - 89223-005 - JOINVILLE - SANTA CATARINA, PASCHOALOTTO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, 
RUA PROFESSOR DURVAL GUEDES DE AZEVEDO 2144, 3 ANDAR JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - 17012-633 - BAURU - 
SÃO PAULO, Banco Bradesco Financiamentos S.A, BANCO BRADESCO S.A. s/n, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA 
YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DOS REU: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB 
nº RO4875A, BRADESCO
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente sustenta que buscou o banco requerido para quitação do financiamento de seu veículo, sendo 
gerado um boleto pela empresa de cobrança requerida. Alegou que ao buscar informações, foi-lhe informado que não fora possível 
identificar o pagamento por ter sido realizado de conta que não é de sua titularidade, informando ainda quanto ao estorno dos valores.
Em contestação, a requerida Pachoalotto suscita preliminar de ilegitimidade passiva a qual deve ser acolhida, uma vez que não há 
comprovação alguma de relação com os fatos narrados.
O banco Bradesco contestou a ação dizendo da legalidade de seus atos e que não restou configurada nenhuma conduta lesiva ou 
indenizável. Pugnou, em suma, a pela improcedência do pedido.
A requerente ASSAS apresentou defesa intempestiva.
Não resta dúvidas quanto a relação de consumo tida entre as partes, de forma que incidem as regras do CDC. Ademais, sendo o Juiz o 
destinatário das provas, considero que é caso de julgamento antecipado do mérito, ante à desnecessidade de produção de novas provas.
Assim, o ponto controvertido é em relação ao estorno informado pelas partes envolvidas.
A empresa responsável pelo estorno foi a empresa ASAAS, que juntou uma comprovação da devolução dos valores para uma conta na 
instituição Mercado Pago. Porém deixa de comprovar que a parte requerente tenha informado tais dados, até porque nega ter relação 
com tal instituição.
Reconheço que o pagamento não fora destinado ao requerente, apesar de ser uma conta em seu nome, possivelmente houve uma 
abertura de conta fraudulenta, já que não houve a disponibilização dos dados bancários pela parte requerente que juntou o extrato seu e 
de sua esposa para comprovar que não houve qualquer movimentação de estorno nas contas utilizadas por si.
A falta da devolução dos valores pagos e não baixados causa desequilíbrio financeiro a parte requerente, já que a quantia poderia ser 
utilizada para pagamento de outras despesas ou até mesmo a pretendida, que seria a quitação do financiamento de seu veículo.
No direito brasileiro, para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: um ato 
culposo ou doloso, um dano e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa.
Insta salientar que o dano moral não necessita ser provado, sendo simplesmente presumido, decorrendo dos fatos em si. O Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, já pacificou o entendimento de que o dano moral independe de prova, havendo 
necessidade apenas de se demonstrar o fato que o gerou.
Configurou-se no caso em análise a existência de ato ilícito, pois as empresas requeridas retiveram valores do requerente, o que 
demonstra que não toma o cuidado devido aos seus clientes.
O nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela parte requerente e a culpa das requeridas é, igualmente, inquestionável, pois não fosse 
a conduta negligente deste, não teria ocorrido o dano.
Assim, tenho que caracterizada a responsabilidade civil das requeridas pelo dano moral experimentado pela parte requerente, analisada 
de acordo com os fatos e documentos trazidos aos autos.
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Resta apenas fixar o valor da indenização, que é a tarefa mais árdua em se tratando de indenização por dano moral, uma vez que a um 
só tempo lidamos com duas grandezas absolutamente distintas, uma imaterial (a dor sofrida) e outra material (o dinheiro). Compatibilizar 
estes dois valores dano moral com o valor monetário que, de alguma forma, represente não um pagamento, mas sim um lenitivo, é muito 
difícil.
A jurisprudência tem oferecido alguns critérios para quantificar o valor do dano moral, havendo entendimento majoritário no sentido de 
que se leve em consideração a intensidade da ofensa, a capacidade financeira do ofensor, o tempo e a condição econômica do ofendido, 
de forma que a reparação não represente a ruína para ao devedor, nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para o credor, 
devendo ser estabelecida criteriosamente.
Assim, considerando os argumentos expostos, os elementos constantes nos autos, fixo o dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais), de 
modo a disciplinar o requerido e dar satisfação pecuniária a parte requerente.
Dispositivo
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, formulado, para fins de:
CONDENAR as empresas requeridas, SOLIDARIAMENTE, a ressarcir a parte requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com 
correção a contar de 13/03/2020 (data do estorno informada) e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida.
CONDENO ainda, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, sendo 
que tal valor deve ser atualizado, inclusive quanto aos juros, a partir desta data, pois na fixação do montante, já foi considerado o valor 
atualizado.
Determino que a CPE exclua a empresa Paschoalotto do polo passivo da demanda, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, I, 
CPC/2015, ficando a parte requerida ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após 
o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado Cível 
FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido determinado na 
sentença ou no acórdão que o início do prazo para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado), sob pena de incidência 
da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não sendo 
aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 do 
FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento 
Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de 
juros e correção monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD) 
e se deseja ver protestado o devedor, quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Com o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo fica 
autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos devidos, 
intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO. Após, arquivem-se os autos independentemente de prévia conclusão, observadas 
as cautelas, movimentações e registros de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7015285-87.2021.8.22.0001
AUTOR: SELIMAR PEREIRA DA SILVA, AVENIDA AMAZONAS 919, CASA 2 SOCIALISTA - 76828-870 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO MARCEL SARMENTO DUARTE, OAB nº RO6165A, WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE 
JUNIOR, OAB nº RO1111A
REU: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS, RUA DA BEIRA 7230, SAGA ELDORADO - 76811-760 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MAGDA ZACARIAS DE MATOS, OAB nº SP8004
SENTENÇA
Trata-se de Indenização por Danos Morais provida por Selimar Pereira da Silva em face de Saga Volkswagen Porto Velho.
Relata a requerente, portadora de deficiência, que teria feito uma encomenda de um carro, com desconto de IPI, em razão de seus 
problemas de saúde. No entanto, alega que a requerida não teria se atentado que o valor do carro estava extrapolando o limite determinado 
na Lei 8989/95, em seu art. 1º, §7º.
Assim, a requerente alega que se sentiu lesada e enganada pela falha na prestação do serviço da requerida.
A requerida disse que quando a requerente realizou o pedido do carro, em 21/12/2020, não havia limite de valor para que a concessão 
do benefício do IPI reduzido. No entanto, posteriormente, teria entrado em vigor uma nova Medida Provisória que colocou o limite de R$ 
70.000,00. Como o valor do veículo era de R$ 83.000,00, a concessão do benefício não foi possível.
No mérito, analisando os documentos e demais provas constantes dos autos, percebe-se que não houve falha na prestação do serviço 
da requerida.
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A Medida Provisória nº 1034/2021 entrou em vigor em 01/03/2021. Nesta data, de acordo com o que se observa dos autos, o veículo 
encomendado pela requerente ainda não havia sido faturado. A própria requerente diz na inicial que a requerida havia prometido faturar 
em 120 (cento e vinte) dias.
Assim, com a entrada em vigor da nova legislação, a requerida não tinha como conceder o desconto do IPI. A impossibilidade de 
manutenção das condições inicialmente pactuadas não ocorreu por culpa da requerida.
O início da vigência da medida provisória acima mencionada, modificou de forma irremediável o negócio entre as partes, não havendo 
qualquer falha ou defeito no serviço prestado pela requerida.
Assim, tendo bem em mente todo o argumentado acima, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários na forma da Lei 9.099/95.
Intimem-se as partes desta sentença. Com o trânsito em julgado deverá o cartório providenciar o regular arquivamento dos autos.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7060395-12.2021.8.22.0001
AUTOR: GISELI AMARAL DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: GISELI AMARAL DE OLIVEIRA - RO9196
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7030496-66.2021.8.22.0001
REQUERENTE: SABRINA BARROS DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA - RO8176
REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - MT4676/O
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7037602-16.2020.8.22.0001
AUTOR: ALDENEI DA SILVA BOTELHO
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE - RO3010, VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7058021-23.2021.8.22.0001
Requerente: ELDA LUCIA PEREIRA SOARES
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANO BRITO FEITOSA - RO0004951A
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7006236-85.2022.8.22.0001
REQUERENTE: BANCO BRADESCARD S.A
REQUERIDA: TATIANA DO VALE SILVA
Advogado do(a) REQUERIDA: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7014296-81.2021.8.22.0001
Requerente: MAIQUE DE LIMA COUTINHO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA RAMIRO PONTES - RO9689
Requerido(a): HOTEL ATLANTICO PRIME EIRELI e outros
Advogados do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255, RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - SP303249
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7038616-64.2022.8.22.0001
REQUERENTE: CAIO FABIO DE MENEZES
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS - RO0005188A
REQUERIDO: ELIO FRANCISCO DE CARVALHO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca do AR (carta) negativo, NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7038786-36.2022.8.22.0001
AUTOR: NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PALITOS LTDA. - ME
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO LUCHETTI FENERICH - PR39726, HALINA CAMARGO SENHORINHO FENERICH - PR64435
REU: JOSE GONCALVES DA SILVA, BENEDITA CANDIDA DA SILVA, GONLOG DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E 
LOGISTICA LTDA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca do AR (carta) negativo, NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7045129-82.2021.8.22.0001
AUTOR: MARIA JOSE PINHEIRO
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7045129-82.2021.8.22.0001
AUTOR: MARIA JOSE PINHEIRO
Advogados do(a) AUTOR: JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
AUTOR: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7062772-19.2022.8.22.0001
REQUERENTE: IVETE IANTAS LONGO
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, PAULO RODOLFO RODRIGUES 
MARINHO - RO7440
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial 
(juntar procuração) no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7045896-23.2021.8.22.0001
AUTOR: JORGE ALBERTO DE ALMEIDA REBELO
Advogado do(a) AUTOR: EDISON FERNANDO PIACENTINI - RO978
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7045896-23.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: JORGE ALBERTO DE ALMEIDA REBELO
Advogado do(a) AUTOR: EDISON FERNANDO PIACENTINI - RO978
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7062812-98.2022.8.22.0001
REQUERENTE: ENIO WAGNER VIEIRA FREITAS
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS - RO4725
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial 
(juntar documentos pessoais da parte autora) no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7003825-06.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: CAMILA PAULA DOS SANTOS MACEDO
Advogado do(a) AUTOR: JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Torre Jatobá - 11 andar, Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460-040
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7045515-49.2020.8.22.0001
AUTOR: EDRUVANE ELIAS SOUSA
Advogado do(a) AUTOR: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - RO8992
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7045515-49.2020.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: EDRUVANE ELIAS SOUSA
Advogado do(a) AUTOR: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - RO8992
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7004325-72.2021.8.22.0001
AUTOR: ISABEL DORIGHETTO BONIFACIO RIBEIRO
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS - RO2829, RAQUEL GRECIA NOGUEIRA - RO10072
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7004325-72.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: ISABEL DORIGHETTO BONIFACIO RIBEIRO
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS - RO2829, RAQUEL GRECIA NOGUEIRA - RO10072
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, Avenida Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-970
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7003825-06.2021.8.22.0001
AUTOR: CAMILA PAULA DOS SANTOS MACEDO
Advogado do(a) AUTOR: JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7019252-43.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: PAMELA SOTOMAYOR GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID - RO10375
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76801-006
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

7072020-43.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MAURO PEREIRA PINHEIRO
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADRIANO BRITO FEITOSA, OAB nº RO4951A
REQUERIDO: GERALDO DE JESUS SILVA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOAO VITOR MESQUITA DONATO, OAB nº RO11703
ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Em 31 de agosto de 2022 às 8h40 , em sala virtual de audiência, presente o MM Juíza de Direito Silvana Maria de Freitas, secretariado 
por Débora Ferreira, constatou-se a presença das partes, devidamente acompanhadas de seus patronos.
Ocorrências: Reaberta tratativas de conciliação, mas restou infrutífera. Na sequência, foi colhido o depoimento pessoal do autor, bem 
como do requerido e informante arrolado pelo autor, Almir Ramiro e as testemunhas do requerido Jose Maria Faustino Lopes e Francisco 
Almeida da Silva. 
Pelo MM Juíza de Direito foi deliberado o seguinte: “Confiro o prazo comum de 5 dias para que as partes se manifestarem em termos de 
alegações finais. Após, tornem conclusos para sentença. Saem as partes intimadas. “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7014296-81.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MAIQUE DE LIMA COUTINHO
INTIMAÇÃO DE
Nome: HOTEL ATLANTICO PRIME EIRELI
Endereço: Rua do Resende, 87, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20231-091
CARTA DE INTIMAÇÃO
Finalidade: INTIMAR VOSSA SENHORIA a apresentar, caso queira, CONTRARRAZÕES RECURSAIS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
ao Recurso Inominado interposto pelo REQUERENTE: MAIQUE DE LIMA COUTINHO
, devendo para isso obrigatoriamente constituir advogado ou comprovar sua hipossuficiência financeira perante a Defensoria Pública 
Estadual (telefone de atendimento para ligação e WhatsApp: 69 99215-7588).
Contatos da Central de Atendimento para consulta ou manifestação no processo (segunda a sexta-feira, de 7h às 14h):
Telefones: (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 para Advogados)
Balcão virtual: https://meet.google.com/nva-rupg-cre
Presencial: Fórum Geral César Montenegro - Endereço: Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76801-235
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7033920-82.2022.8.22.0001
Requerente: MONIQUE IZABELLE COSME DE MORAIS
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Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA - RO8176
Requerido(a): GOL LINHAS AÉREAS
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7013720-54.2022.8.22.0001
Requerente: JULIANA SAYURI MARIANO KASHIMOTO
Advogados do(a) AUTOR: JAQUES DOUGLAS FERREIRA BARBOSA JUNIOR - RO11630, RAMIRES ANDRADE DE JESUS - RO9201
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7013059-12.2021.8.22.0001
AUTOR: PAULA TATIANA PORTELA AZEVEDO
Advogado do(a) AUTOR: MARIZA MENEGUELLI - RO8602
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7004304-62.2022.8.22.0001
Requerente: NAIARA JOVANIA BRAGA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO NASCIMENTO DE MAGALHAES - RO10301
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7007094-19.2022.8.22.0001
Requerente: WYLLAMS DE MEDEIROS LOPES DA COSTA MELO
Advogados do(a) AUTOR: FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES - RO10860, LUCAS ZAGO FAVALESSA - RO10982
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7008182-34.2018.8.22.0001
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REQUERENTE: OSMUNDO BAIAO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
Intimação À PARTE EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação, NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS, quanto à petição de embargos/impugnação à execução.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7031692-71.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JOEBERSON TEIXEIRA RODRIGUES
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - RO9712
REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., GOL LINHAS AÉREAS
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a juntar procuração com 
poderes específicos expressos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de expedição de alvará exclusivamente em nome da parte autora.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7071434-06.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: CRISTIANE SANTOS LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRA DA SILVA MATOS - RO8998
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida Sete de Setembro, 234, - de 984 a 1360 - lado par, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-084
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7017552-32.2021.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCIS JUNIOR RIBEIRO DA SILVA
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7044972-80.2019.8.22.0001
REQUERENTE: NELIANE MARQUES DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: EZIO PIRES DOS SANTOS - RO5870, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS - RO6156
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
Intimação À PARTE EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação, NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS, quanto à petição de embargos/impugnação à execução.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7023857-66.2020.8.22.0001
AUTOR: CELMA ALEXANDRE BARBOSA BENANTE
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7031587-94.2021.8.22.0001
AUTOR: LINDA INES GOMES DE CASTRO
Advogado do(a) AUTOR: FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO - SE9265
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7030496-66.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: SABRINA BARROS DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA - RO8176
REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - MT4676/O
SABRINA BARROS DE ALMEIDA
Rua Janaúra, 2608, casa, Eletronorte, Porto Velho - RO - CEP: 76808-530
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7035959-23.2020.8.22.0001
AUTOR: EVERTON SOUZA MENEZES
Advogado do(a) AUTOR: VANESSA MARIA DA SILVA MELO - RO9851
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) AUTOR: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7013059-12.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: PAULA TATIANA PORTELA AZEVEDO
Advogado do(a) AUTOR: MARIZA MENEGUELLI - RO8602
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, Avenida Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-970
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7057287-72.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JOSIRENE APARECIDA DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA - RO0004260A, KAMILA ARAUJO PRADO - RO7371
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7063592-38.2022.8.22.0001
REQUERENTE: FERNANDO SERRA JUNIOR
Advogados do(a) REQUERENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO6805, UELTON HONORATO TRESSMANN - RO8862
REQUERIDO: ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA, ISRAEL VIEIRA DA SILVA
Intimação À PARTE REQUERENTE 
(via Diário da Justiça)
FINALIDADE: Por determinação deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, para apresentar endereço de e-mail da parte requerida, sob pena de o processo não prosseguir como “Juízo 100% Digital” e a 
citação ser enviada pelos meios convencionais (carta ou mandado).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7065386-94.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA, RUA MARINEIDE 6570, (JARDIM IPANEMA) - DE 6560/6561 A 6969/6970 CUNIÃ - 
76824-428 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALTER CARNEIRO, OAB nº RO2466
REQUERIDOS: GENERALI BRASIL SEGUROS S A, , - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA, SUDASEG 
SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, INACIO LUSTOSA 755 SAO FRANCISCO - 80510-000 - CURITIBA - PARANÁ, ZURICK 
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
DECISÃO
Trata-se de pedido liminar que visa compelir a parte requerida a realizar a suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes 
a seguro de vida não reconhecido pela parte autora.
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos legais, pois 
o pedido de urgência decorre da alegação da parte autora de inexistência de relação jurídica. A manutenção do faturamento e cobrança 
de valores poderá causar prejuízos financeiros e constrangimentos à parte autora (perigo de dano).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, 
sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte da 
requerida, pelos meios ordinários, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°, do CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória 
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante, e, por via de consequência, DETERMINO à parte requerida que 
se ABSTENHA de efetuar a cobrança dos serviços do “SEGURO V.G.(PECULIO)”, até final solução da demanda, sob pena de multa 
diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de 
elevação de astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que se façam necessárias.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95).
A ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos 
alegados na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-
se como válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso 
necessidade da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia 
(COVID-19).
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Serve cópia desta decisão como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível Processo n. 7064911-41.2022.8.22.0001 
AUTOR: KEILA APARECIDA SILVA DE SOUZA LIMA, AVENIDA JATUARANA 5695, BLOCO 3 B, APARTAMENTO 103 FLORESTA - 
76806-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE, OAB nº RO4120, EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, 
OAB nº RO1510A 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
Decisão/Tutela Antecipada
A autora é cliente da requerida e foi surpreendida com a notificação de cobranças de recuperação de consumo por irregularidades no 
medidor de energia.
Requer em antecipação de tutela que a requerida abstenha-se de interromper os serviços.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constitui direito que depende da demonstração dos critérios legais, podendo 
a qualquer tempo ser revogada ou modificada.
No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese 
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer dano em decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia 
elétrica.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida em parte, pois a discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações próprias 
do início do conhecimento, implica na impossibilidade do desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem essencial à 
vida de qualquer ser humano.
Os requisitos legais quanto ao pedido de abstenção de energia para a concessão antecipada da tutela jurisdicional estão presentes nos 
autos, devendo-se considerar, ainda, que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da 
essencialidade do serviço, sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a 
cobrança, por parte da requerida, pelos meios ordinários.
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Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência, DETERMINO 
à empresa requerida ABSTENHA-SE de efetuar o corte/interrupção no fornecimento de energia na residência da parte requerente (UC 
20/320648-9), em relação à fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.358,21, até final solução da demanda, sob pena de 
multa de R$ 3.000,00 sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras medidas 
judiciais que se façam necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual desligamento 
em caso de inadimplência.
Caso já tenha ocorrido o corte temido pelo (a) demandante, a parte deverá comprovar o pagamento das 03 (três) últimas faturas anteriores 
ao corte para eventual análise do pedido de religamento.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95).
A ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos 
alegados na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-
se como válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso 
necessidade da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia 
(COVID-19).
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Silvana Maria de Freitas Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7065371-28.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA GONCALVES LIMA, RUA MARIA DE LOURDES 7325, - DE 7100/7101 A 7524/7525 ESPERANÇA DA 
COMUNIDADE - 76825-076 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALTER CARNEIRO, OAB nº RO2466
REQUERIDOS: GENERALI BRASIL SEGUROS S A, , - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA, SUDASEG 
SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, INACIO LUSTOSA 755 SAO FRANCISCO - 80510-000 - CURITIBA - PARANÁ, ZURICK 
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
DECISÃO
Trata-se de pedido liminar que visa compelir a parte requerida a realizar a suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes 
a seguro de vida não reconhecido pela parte autora.
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos legais, pois 
o pedido de urgência decorre da alegação da parte autora de inexistência de relação jurídica. A manutenção do faturamento e cobrança 
de valores poderá causar prejuízos financeiros e constrangimentos à parte autora (perigo de dano).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, 
sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte da 
requerida, pelos meios ordinários, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°, do CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória 
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante, e, por via de consequência, DETERMINO à parte requerida que se 
ABSTENHA de efetuar a cobrança dos serviços do “SEGURO V.G.(PECULIO), até final solução da demanda, sob pena de multa diária de 
R$ 100,00 (cem reais), até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação 
de astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que se façam necessárias.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95).
A ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos 
alegados na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-
se como válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso 
necessidade da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia 
(COVID-19).
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Serve cópia desta decisão como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7064931-32.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA SOCORRO DA SILVA, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 4594, - DE 4554 A 4934 - LADO PAR AGENOR DE 
CARVALHO - 76820-224 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALCIR ALVES, OAB nº RO1630A
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REQUERIDO: E. R. -. D. D. E. S., AC CENTRAL DE PORTO VELHO, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 234 CENTRO - 78900-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constitui direito que depende da demonstração dos critérios 
legais, podendo a qualquer tempo ser revogada ou modificada.
No caso em exame, o pedido de religação decorre corte por débito questionado pela parte autora, que alega poder continuar sofrendo dano 
em decorrência do desligamento do fornecimento de energia elétrica.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida em parte, pois a discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações próprias 
do início do conhecimento, implica na impossibilidade do desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem essencial à 
vida de qualquer ser humano.
Os requisitos legais para a concessão antecipada da tutela jurisdicional, no que diz respeito à religação, estão presentes nos autos, devendo-
se considerar, ainda, que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da essencialidade do 
serviço, sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte 
da requerida, pelos meios ordinários.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência, DETERMINO à 
empresa requerida realize a RELIGAÇÃO no fornecimento de energia elétrica no ponto comercial utilizado da parte requerente (unidade 
consumidora 20/2083657-3), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 
R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras medidas 
judiciais que se façam necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual desligamento 
em caso de inadimplência.
A ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos 
alegados na petição inicial.
As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-se como válida a intimação 
enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso necessidade da audiência ser 
realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia (COVID-19).
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Serve cópia desta decisão como mandado/ofício/intimação.
Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7065002-34.2022.8.22.0001
REQUERENTE: GEISNA KELLI SAMPAIO TEIXEIRA, RUA SEBASTIÃO BORGES 29 PARQUE DOS PIONEIROS - 76913-201 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CLEITON CARLOS DE ABREU COELHO BARRETO, OAB nº RO428E
REQUERIDO: PAULO APARECIDO DA FONSECA, AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, - DE 951 A 1149 - LADO ÍMPAR MATO GROSSO - 
76804-421 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Trata-se de pedido liminar que visa a manutenção da posse de veículo transacionado entre as partes e que até agora está em nome da 
primeira proprietária.
Verifica-se, a autora já detém a posse do veículo, assegurado, inclusive por uma decisão judicial (processo 7024542-39.2021.8.22.0001 
- Id 59141518). 
Diante disso, não há urgência na medida e o pedido será apreciado quando da análise do mérito.
Desse modo, o regular trâmite da ação é medida que se impõe ao caso concreto, recomendando-se a oitiva das partes para fins 
de conciliação, objetivo primordial dos Juizados. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos conste, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, mantendo-se a audiência 
de conciliação já designada pelo sistema, devendo o cartório citar o requerido com as advertências de praxe. Providencie o necessário. 
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95). A 
ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos alegados 
na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-se como 
válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso necessidade 
da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia (COVID-19). 
Serve cópia desta decisão como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7065314-10.2022.8.22.0001
AUTOR: ARETHA NERY DE MOURA, RUA TABAJARA 2601, - DE 2463/2464 AO FIM LIBERDADE - 76803-876 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: LEONARDO VINICIUS DA SILVA CIPRIANO, OAB nº RO9803, ADRIANO ROBERTO DA SILVA FREITAS 
MENDES, OAB nº RO11051
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência que visa a retirada da inscrição restritiva junto a órgãos de proteção ao crédito que 
entende ser abusiva/ilegal.
Sabe-se da existência de diversos órgãos de proteção ao crédito, sendo que nem todos comunicam entre si os seus bancos de dados.
Assim, faz-se necessária a juntada das certidões de inscrição emitidas pelos principais órgãos, de forma a aferir a existência do perigo de 
dano, bem como do efetivo abalo ilegítimo do crédito ou da incidência da Súmula n. 385 do STJ, sendo esta providência cabível à parte 
autora.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial emitido 
diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas de balcão), conforme Enuciado 29 FOJUR, a qual transcrevo abaixo:
Enunciado 29 “Para análise do dano por negativação indevida é necessária a juntada de pesquisa realizada diretamente junto ao órgão 
de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC etc.).”
No caso dos autos, falta a(s) certidão(ões) emitida por: SPC/SERASA e SCPC. As certidões emitidas pela Internet não prestam para a 
comprovação exigida. Nos termos do Enunciado 29 do FOJUR há que ser emitidas as certidões de balcão.
Diante do não preenchimento do acima mencionado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos pressupostos 
básicos para a apreciação do pedido, devendo ser discutido no mérito da causa o assunto aqui tratado.
Aguarde-se audiência de conciliação já agendada nos autos.
Providencie o cartório o necessário para intimação/citação das partes.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95). A 
ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos alegados 
na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-se como 
válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso necessidade 
da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia (COVID-19).
Serve cópia desta decisão como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7065151-30.2022.8.22.0001
AUTOR: TEREZINHA ALVES CARDOSO, ESTRADA DOS CHACAREIROS ZONA RURAL - 95853-000 - PÓLO PETROQUÍMICO DE 
TRIUNFO (TRIUNFO) - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO DO AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA, OAB nº RO8501A
REU: BANCO AGIBANK S.A, ACF TERESÓPOLIS cx 11540, AVENIDA TERESÓPOLIS 3176 CONJUNTO 1 TERESÓPOLIS - 90870-
970 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO Analisando os autos, percebe-se que o comprovante de endereço juntado aos autos é de 2014. O documento de endereço 
atual é essencial para se aferir a competência territorial deste juízo. Assim, concedo prazo de 5 dias para juntada do referido comprovante 
em nome da parte requerente. Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 2 de setembro de 2022 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7034783-38.2022.8.22.0001
REQUERENTE: TAILSON PEREIRA DA SILVA, RUA 05 S/N AEROCLUBE - 76816-421 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL 
S/A
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
Pediu a parte autora em sua inicial a declaração de inexigibilidade de qualquer débito com a requerida, por não ter relação jurídica com 
esta. Pediu ainda pela reparação por danos morais sofridos em decorrência da inscrição de seu nome junto a órgãos de proteção ao 
crédito.
Com a vinda da contestação, verifica-se que houve a contratação e a parte requerente veio a inadimplir, o que gerou a inscrição junto a 
órgãos arquivistas. As provas trazida pela parte requerida, mais precisamente nas faturas acostadas, percebe-se que houve gastos e a 
parte requerente não trouxe qualquer comprovação documental de que buscou a requerida para quitação.
Diante da descoberta de que a contratação efetivamente existiu e da legítima negativação, o patrono da requerente continuou com 
sua estratégia astuciosa, atravessando súbito pedido de desistência na véspera da sessão de conciliação, na qual não compareceu, 
ocasião em que a parte requerida não concordou com a desistência e pediu condenação por litigância por má-fé.
Observa-se que, estrategicamente, não se formulou pleito de antecipar a tutela para retirada do nome da parte requerente de órgãos de 
proteção ao crédito. Se assim ocorresse, certamente a inicial não seria admitida, devido a ausência de documentos necessários para 
instrui o pedido, como comprovante de endereço e certidões emitidas em balcão dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC, 
SCPC e SERASA).
A atitude do patrono da requerente configura evidente prática da advocacia predatória, porque em atua de forma semelhante em outras 
ações em trâmite neste e em outros juizados. E assim o faz usando da mesma estratégia: distribui pedido temerário de compensação por 
dano moral alegando negativação indevida por inexistir contratação, sem documentos necessários; não formula pedido de antecipação 
de tutela para excluir a negativação; após a contestação demonstrando a legitimidade da negativação, atravessa pedido de desistência 
e a parte não comparece a audiência.
A utilização do PJe, mediante artifício como os acima detectados, para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio (das partes requerente e 
requerido), é conduta reprovável e passível de punição penal (art. 171 do Código Penal).
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Deduzir pretensão contra fato que sabe ser incontroverso (contratação e legítima negativação por inadimplência), a fim de induzir o juízo 
a erro e obter vantagem indevida, configura litigância de má-fé (art. 80, I e III, do CPC).
Assim, deve ser julgado improcedente os pedidos elencados na inicial em relação a inexigibilidade do débito e compensação por danos 
morais.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 
e extinto o processo com resolução do mérito.
Por fim, com arrimo no disposto nos artigos 79, 80, II e III, 81, 96 e 142, todos do CPC, CONDENO a parte requerente no pagamento de 
multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do trânsito 
em julgado, a ser revertida em favor da empresa requerida. Fixo o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, sob pena de multa de 
10%. Transitada em julgado, decorrido o prazo e não havendo qualquer pedido da parte contrária, arquive-se.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, na 
forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Considerando que a conduta do patrono da parte requerente subsume-se à tipificação penal (art. 171 do CP) e à infração disciplinar (art. 
34, IV, VI, XVII e XXV, da Lei 8.906/1994, e arts. 2º, parágrafo único, II e e X, 6º e 7º do Código de Ética e Disciplina da OAB), determino 
que sejam encaminhadas cópias dos autos à Delegacia competente para apurar crime contra o patrimônio e ao Tribunal de Ética da OAB/
RO, a fim de que sejam instaurados os respectivos procedimentos para apuração e sanção devida.
Encaminhe-se ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Rondônia - CIJERO para conhecimento e providências. 
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como intimação/ofício/comunicação/mandado
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7009701-05.2022.8.22.0001
Requerente: ERICA VIEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
Requerido(a): Oi Móvel S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7012565-16.2022.8.22.0001
REQUERENTE: NAGISLANE ROQUE DA SILVA, RUA ASSIS CHATEAUBRIANT 7802 ESCOLA DE POLICIA - 76932-000 - SÃO 
MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: Oi Móvel S.A, EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A ASA NORTE - 70713-900 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
Pediu a parte autora em sua inicial a declaração de inexigibilidade de qualquer débito com a requerida, por não ter relação jurídica com 
esta. Pediu ainda pela reparação por danos morais sofridos em decorrência da inscrição de seu nome junto a órgãos de proteção ao 
crédito.
Com a vinda da contestação, verifica-se que houve a contratação e a parte requerente veio a inadimplir, o que gerou a inscrição junto a 
órgãos arquivistas. As provas trazida pela parte requerida, mais precisamente nas faturas acostadas, percebe-se que houve gastos e a 
parte requerente não trouxe qualquer comprovação documental de que buscou a requerida para quitação.
Diante da descoberta de que a contratação efetivamente existiu e da legítima negativação, o patrono da requerente continuou com 
sua estratégia astuciosa, atravessando súbito pedido de desistência na véspera da sessão de conciliação, na qual não compareceu, 
ocasião em que a parte requerida não concordou com a desistência e pediu condenação por litigância por má-fé.
Observa-se que, estrategicamente, não se formulou pleito de antecipar a tutela para retirada do nome da parte requerente de órgãos de 
proteção ao crédito. Se assim ocorresse, certamente a inicial não seria admitida, devido a ausência de documentos necessários para 
instrui o pedido, como comprovante de endereço e certidões emitidas em balcão dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC, 
SCPC e SERASA).
A atitude do patrono da requerente configura evidente prática da advocacia predatória, porque em atua de forma semelhante em outras 
ações em trâmite neste e em outros juizados. E assim o faz usando da mesma estratégia: distribui pedido temerário de compensação por 
dano moral alegando negativação indevida por inexistir contratação, sem documentos necessários; não formula pedido de antecipação 
de tutela para excluir a negativação; após a contestação demonstrando a legitimidade da negativação, atravessa pedido de desistência 
e a parte não comparece a audiência.
A utilização do PJe, mediante artifício como os acima detectados, para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio (das partes requerente e 
requerido), é conduta reprovável e passível de punição penal (art. 171 do Código Penal).
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Deduzir pretensão contra fato que sabe ser incontroverso (contratação e legítima negativação por inadimplência), a fim de induzir o juízo 
a erro e obter vantagem indevida, configura litigância de má-fé (art. 80, I e III, do CPC).
Assim, deve ser julgado improcedente os pedidos elencados na inicial em relação a inexigibilidade do débito e compensação por danos 
morais.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 
e extinto o processo com resolução do mérito.
Por fim, com arrimo no disposto nos artigos 79, 80, II e III, 81, 96 e 142, todos do CPC, CONDENO a parte requerente no pagamento de 
multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do trânsito 
em julgado, a ser revertida em favor da empresa requerida. Fixo o prazo de 10 dias para pagamento voluntário, sob pena de multa de 
10%. Transitada em julgado, decorrido o prazo e não havendo qualquer pedido da parte contrária, arquive-se.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, na 
forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Considerando que a conduta do patrono da parte requerente subsume-se à tipificação penal (art. 171 do CP) e à infração disciplinar (art. 
34, IV, VI, XVII e XXV, da Lei 8.906/1994, e arts. 2º, parágrafo único, II e e X, 6º e 7º do Código de Ética e Disciplina da OAB), determino 
que sejam encaminhadas cópias dos autos à Delegacia competente para apurar crime contra o patrimônio e ao Tribunal de Ética da OAB/
RO, a fim de que sejam instaurados os respectivos procedimentos para apuração e sanção devida.
Encaminhe-se ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Rondônia - CIJERO para conhecimento e providências. 
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como intimação/ofício/comunicação/mandado
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7012663-98.2022.8.22.0001
REQUERENTE: ELEANDRESON RODRIGUES DA SILVA, RUA MÁRIO ANDREAZZA, - DE 10290/10291 A 10552/10553 MARIANA - 
76813-532 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR, OAB nº AC4789
REQUERIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR 
PINHEIROS - 05426-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: CAROLINA DE ROSSO AFONSO, OAB nº DF195972
DESPACHO Trata-se de ação proposta por advogado sem inscrição suplementar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Rondônia, e com mais de 5 ações promovidas neste Estado no período de um ano, o que afronta o art. 10, §2º, da Lei 
nº 8.906/94. Assim, determino a intimação do causídico(a), para que, no prazo de 5 dias, comprove sua regularidade da capacidade 
postulatória, sob pena de extinção.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 2 de setembro de 2022 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7065592-11.2022.8.22.0001
REQUERENTE: CELIA MARA LOURENCO ARMI, HORTIFRUTIGRANJEIRO ZONA RURAL, S/N, BR-364, KM 13 SENTIDO CUIABÁ 
ESTRADA JERUSALÉM DA AMAZÔNIA - 76815-991 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VAGNER BOSCATO DE ALMEIDA, OAB nº RO6737, NAYARA DE ARAUJO GAMA, OAB nº RO12527
REQUERIDO: GLEICE LINO DOS SANTOS LOURENCO, BR 364, KM 13, Nº 20, QUADRA 20 20, BR-364, KM 13, ESTRADA 
JERUSALÉM DA AMAZÔNIA HORTIFRUTIGRANJEIRO - 76815-991 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Trata-se de pedido liminar que visa compelir a parte requerida a manter o compartilhamento do poço de água que fornece o bem essencial 
às duas famílias.
A tutela da evidência será concedida quando evidenciada a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo, salvo se houver evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela (art. 300, § 3°, CPC).
A verossimilhança das alegações fica demonstrada no id 81300016 (áudio 9) no qual há menção sobre a retirada da bomba de água do 
poço e a requerida afirma: “não quero vocês utilizando a água do poço”, o que pode ser indicativo do compartilhamento do poço de água 
que havia entre as partes.
Ademais, por se tratar de localização na zona rural, entendo ser plenamente cabível o deferimento da tutela de urgência, pois a água é o 
mais crítico e importante elemente para a vida e a falta dela causaria transtornos irreversíveis à autora. 
Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida até o fim da demanda, pois em caso do julgamento de mérito pela improcedência, 
poderá a medida ser modificada.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para impor à requerida a obrigação de manter o compartilhamento imediato 
do poço de água com a parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), sem prejuízo do cumprimento da obrigação ora imposta. 
Cite-se/intimem-se as partes VIA MANDADO (distribuir no plantão de urgência), consignando-se as advertências e recomendações de 
praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95).
A ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos 
alegados na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-
se como válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso 
necessidade da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia 
(COVID-19).
Serve cópia desta decisão como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 . 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7012920-94.2020.8.22.0001
EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA - RO7904
EXECUTADO: FRANCISCA CLEA SANTOS TOME
Advogado do(a) EXECUTADO: NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA - RO0005283A
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7044502-15.2020.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: HENRIQUE ANDRADE DE MOURA BARBOSA, GISELE ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, 
OAB nº RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de pagamento voluntário dentro do prazo de quinze dias e, por isso, 
entende que deve ser decotado dos cálculos o acréscimo de 10% de multa pelo não pagamento voluntário.
De fato, o efetivo pagamento do boleto fora realizado dentro do prazo de quinze, contudo, a requerida deixou de comprovar nos autos o 
cumprimento da obrigação, vindo os autos conclusos para bloqueio online.
Sabe-se que a falta de comprovação nos autos do cumprimento da obrigagação é considerada inexistente. No caso dos autos, o prazo 
para cumprimento da obrigação se encerrou em 20 de outubro de 2021 e a requerida somente o apresentou em dezembro de 2021, em 
sede de embargos à execução.
Frente às circunstâncias acima descritas, conclui-se que o executado não demonstrou o cumprimento voluntariamente a sentença, pelo 
que deve incidir a multa de 10%, conforme dispõe o art. 523, § 1º, do CPC.
Isso posto, indefiro a impugnação e determino:
a) intimação do advogado dos autores para juntar aos autos procuração assinada dos requerentes; com a juntada da procuração, expeça-
se ofício de transferência para a conta indicada no ID 67507514; decorrido in albis o prazo mencionado, expeça-se alvará somente em 
nome dos autores, com posterior intimação pessoal para retirada, no prazo legal.
b) fica a requerida intimada a apresentar conta bancária para transferência; com a juntada, expeça-se ofício de transfência à requerida 
dos valores por ela depositados (id 66019313).
Após, voltem os autos conclusos para extinção.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 01 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7040974-02.2022.8.22.0001
Requerente: RAIMUNDA MARINES LEMOS NEVES
Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROGERIO JOSE - RO383, GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA - RO9595
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7012123-84.2021.8.22.0001
AUTORES: TALITA LOHANE CHAGAS OLIVEIRA, AVENIDA DOS IMIGRANTES 6011, - DE 5913 A 6125 - LADO ÍMPAR APONIÃ - 
76824-027 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, WASLINGTON VIANA CARLOS, AVENIDA DOS IMIGRANTES 6011, - DE 5913 A 6125 
- LADO ÍMPAR APONIÃ - 76824-027 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: ADRIANO BRITO FEITOSA, OAB nº RO4951A
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REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 
116, - ATÉ 582 - LADO PAR CENTRO - 76801-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Narra o embargante a omissão da sentença embargada por não considerar a prova juntada pela requerida, que segundo o embargante 
provaria o corte de luz. 
Pois bem, não há omissão na sentença e não merece procedeência os embargos de declaração opostos pelo requerente. A principal 
alegação do autor é que em sua ausência, prepostos da requerida haviam quebrado o muro de sua residência e efetuado o corte da 
energia, contudo, o conjunto probatório foi suficiente para provar que o autor estava presente, inclusive assinando termo de autorização 
para incisão no muro. 
Ademais, as fotos demonstram que após vistoria a situação do medidor ficou “regularizada”, não havendo lacre que indica o corte de luz. 
A despeito da designação de audiência para oitiva de testemunhas, não mudaria o teor da sentença, visto que o conjunto probratório, com 
assinatura do próprio autor, são bastantes para julgamento da presente ação.
Percebe-se que os argumentos do embargante ligam-se ao mérito da causa, que já foram apreciados na sentença embargada e poderão 
ser reapreciados pela Turma Recursal, caso interposto recurso inominado.
Os embargos não se prestam a embasar a falta de resignação da parte, servindo apenas como meio legal de aprimoramento do provimento 
judicial que se revele omisso, contraditório ou obscuro.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não havendo omissão, 
contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.(RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000288-25.2019.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: 
Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021).
À luz do art. 48 da mesma Lei dos Juizados e art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não vislumbro a divergência apontada pelo 
embargante, haja vista que a sentença guerreada não possui qualquer omissão, equívoco ou obscuridade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém os julgo IMPROCEDENTES, mantendo inalterada a sentença 
embargada.
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal dos arts. 42 c/c 50 da LF9099/95.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7034403-49.2021.8.22.0001
AUTOR: LENIRA MUNIZ DE SOUZA, RUA TRIZIDELA 6610, - DE 6560/6561 A 6789/6790 IGARAPÉ - 76824-296 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: REJANE SARUHASHI, OAB nº RO1824
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
À luz do CPC, sabemos que a sentença poderá ser modificada por embargos de declaração para correção de inexatidões materiais e/
ou erros de cálculo.
Sem delongas, vejo que os embargos opostos pela embargantes visam a discussão do mérito da causa, especificamente em relação ao 
quantum indenizatório, o que não se admite em sede de julgamento de embargos.
Percebe-se que os argumentos do embargante ligam-se ao mérito da causa, que já foram apreciados na sentença embargada e poderão 
ser reapreciados pela Turma Recursal, caso interposto recurso inominado.
Os embargos não se prestam a embasar a falta de resignação da parte, servindo apenas como meio legal de aprimoramento do provimento 
judicial que se revele omisso, contraditório ou obscuro.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não havendo omissão, 
contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.(RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000288-25.2019.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: 
Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021).
À luz do art. 48 da mesma Lei dos Juizados e art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não vislumbro a divergência apontada pelo 
embargante, haja vista que a sentença guerreada não possui qualquer omissão, equívoco ou obscuridade.
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DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém os julgo IMPROCEDENTES, mantendo inalterada a sentença 
embargada.
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal dos arts. 42 c/c 50 da LF9099/95.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7063033-81.2022.8.22.0001
AUTOR: JOAO VINICIUS GONCALVES BERTOLINI
Advogados do(a) AUTOR: IAN BARROS MOLLMANN - RO6894, RAIRA VLAXIO DE AZEVEDO - RO7994
REU: OI MÓVEL S.A
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 18/10/2022 13:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário (art. 7°, V, Prov. 018/2020-
CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
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1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7003763-29.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLAS DO MAMORE
Advogado do(a) EXEQUENTE: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ - RO5194
EXECUTADO: JOAO BATISTA ALVES DA ROCHA JUNIOR, SHIRLENE QUEIROZ COSTA DA ROCHA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7050423-52.2020.8.22.0001
REQUERENTE: JOSIMAR FERNANDES ROSEIRA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7034034-21.2022.8.22.0001
Requerente: LUCIENE CABRAL DA CUNHA
Advogado do(a) AUTOR: ALCIR ALVES - RO0001630A
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7058014-31.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO MARCELO FREITAS - RO9667, OTAVIO AUGUSTO LANDIM - RO9548, PATRICK DE 
SOUZA CORREA - RO9121
REQUERIDO: CLARO S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULA MALTZ NAHON - PA16565-A, RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS41486-A
Intimação
Fica Vossa Senhoria intimada no prazo de 05 (cinco) dias a se manifestar a respeito da petição de ID 81275245

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7013539-53.2022.8.22.0001
REQUERENTE: DAYSE MURIELI VOITENA DE ALMEIDA
REU: BRINK MAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA, PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL 
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO6476
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 23/11/2022 12:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário (art. 7°, V, Prov. 018/2020-
CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
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11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7065314-10.2022.8.22.0001
AUTOR: ARETHA NERY DE MOURA
Advogados do(a) AUTOR: LEONARDO VINICIUS DA SILVA CIPRIANO - RO9803, ADRIANO ROBERTO DA SILVA FREITAS MENDES 
- RO11051
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 27/10/2022 11:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário (art. 7°, V, Prov. 018/2020-
CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
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8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7057863-31.2022.8.22.0001
REQUERENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.A.P. EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS - RO11257
REQUERIDO: FABIANA ALVES DE SOUZA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca do AR NEGATIVO ID 81345238 NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7040354-87.2022.8.22.0001
Requerente: THAME CONCEICAO DE MIRANDA
Advogados do(a) AUTOR: TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA - RO9287, KAYNA APOYNA MOTA MATOS - RO11594, FELIPE 
BRAGA PEREIRA FURTADO - RO9230
Requerido(a): COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogados do(a) REU: MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO - RO324-B, MARILIA NUNES MACIEL DA SILVA - RO9073
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7065002-34.2022.8.22.0001
REQUERENTE: GEISNA KELLI SAMPAIO TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEITON CARLOS DE ABREU COELHO BARRETO - RO10160-E
REQUERIDO: PAULO APARECIDO DA FONSECA
Intimação À PARTE REQUERENTE 
(via Diário da Justiça)
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FINALIDADE: Por determinação deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, para apresentar endereço de e-mail da parte requerida, sob pena de o processo não prosseguir como “Juízo 100% Digital” e a 
citação ser enviada pelos meios convencionais (carta ou mandado).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7042912-66.2021.8.22.0001
REQUERENTES: EMANUEL LEITE BORGES, RUA SURUBIM 4714, - DE 4674/4675 AO FIM LAGOA - 76812-020 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, ANA MARIA DE MOURA BORGES, RUA SURUBIM 4714, - DE 4674/4675 AO FIM LAGOA - 76812-020 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO ROHR, OAB nº RO8869, MAURILIO PEREIRA JUNIOR 
MALDONADO, OAB nº RO4332A, MARCELO MALDONADO RODRIGUES, OAB nº RO2080, WELINTON RODRIGUES DE SOUZA, 
OAB nº RO7512
REQUERIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA, RUA DAS FIGUEIRAS 501, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR 
JARDIM - 09080-370 - SANTO ANDRÉ - SÃO PAULO, PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, RUA TENREIRO ARANHA 
2632 CENTRO - 76801-114 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Os embargos são manifestamente protelatórios, de modo que os argumentos apresentados já foram amplamente discutidos na sentença. 
A dilação do prazo que está na sentença se deu pelas razões atípicas do caso, conforme já discutido em sentença, ademais, caso o 
requerido tivesse concedido o prazo de forma legal, os autores sequer precisariam ter se socorrido ao Poder Judiciário.
Ademais, quanto ao pedido de limitação sobre percentual recebido, este também já foi apreciado na sentença, quando claramente 
determina que em caso de devolução, esta se dará “no mesmo valor”.
Percebe-se que os argumentos do embargante ligam-se ao mérito da causa, que já foram apreciados na sentença embargada e poderão 
ser reapreciados pela Turma Recursal, caso interposto recurso inominado.
Os embargos não se prestam a embasar a falta de resignação da parte, servindo apenas como meio legal de aprimoramento do provimento 
judicial que se revele omisso, contraditório ou obscuro.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não havendo omissão, 
contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.(RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000288-25.2019.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: 
Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021).
À luz do art. 48 da mesma Lei dos Juizados e art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não vislumbro a divergência apontada pelo 
embargante, haja vista que a sentença guerreada não possui qualquer omissão, equívoco ou obscuridade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém os julgo IMPROCEDENTES, mantendo inalterada a sentença 
embargada.
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal dos arts. 42 c/c 50 da LF9099/95.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7057912-72.2022.8.22.0001
AUTOR: LUMA GABRIELA STEIN
Advogados do(a) AUTOR: IAN BARROS MOLLMANN - RO6894, RAIRA VLAXIO DE AZEVEDO - RO7994
REU: SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA, EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA, SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 07/11/2022 08:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
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COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7022895-09.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ELIAS DE LIMA ARRUDA
Advogados do(a) REQUERENTE: SIDINEI GONCALVES PEREIRA - RO8093, ERICA DE LIMA ARRUDA - RO8092
REQUERIDOS: TAPEÇARIA AUTOMOTIVA, JESSICA DE SOUZA COSTA, MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca das cartas de intimação das requeridas 
que retornaram com AR NEGATIVO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7071384-77.2021.8.22.0001
REQUERENTE: THERLEY SANTOS PINHEIRO SOBREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN NASCIMENTO SOUSA - RO11393
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o crédito exequendo, incluindo a 
multa de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, § 1º, do CPC e requerer o que entender de direito.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7002258-37.2021.8.22.0001
AUTORES: LIBERATO RIBEIRO DE ARAUJO FILHO, RUA PORTELA 3275 CUNIÃ - 76807-156 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
RHANSLHEY LIBERATO GABRIEL FRANCISCO OTERO M R DE A LIMA, RUA PORTELA 3275 CUNIÃ - 76824-456 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DIOGO SILVA FERREIRA, OAB nº RO9891, HAILTON OTERO RIBEIRO DE ARAUJO, OAB nº RO529
REU: ELIANDRO ROCHA DA SILVA, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 4087 A 4307 - LADO ÍMPAR FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-
531 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA Os autores objetivam a rescisão de contrato de compra e venda de um veículo e restituição do valor de R$ 15.000,00 ou R$ 
12.00000. Alegam que adquiram um veículo marca Peugeot, 206, 1.4, ano 2009/2010, pagos em março, abril e maio de 2016 e que não 
conseguiram transferir o veículo, pois o requerido não teria fornecido a documentação, sendo este o motivo para a declaração da rescisão 
contratual, devolução do bem e da quantia paga. Na contestação, o requerido confirma a venda do bem, no valor de R$ 12.000,00 e 
salienta que os requerentes deixaram de promover a devida observação no que tange à situação de transferência após a compra, de 
modo que caracterizado o instituto do supressio. Em pesquisa no sistema PJE, constatei que já houve a propositura de demanda, que 
tramitou no 4º Juizado Especial Cível, sob o numero 7024349-92.2019.8.22.0001 e foi extinta, sem resolução do mérito, face a irregular 
formação processual, notadamente a necessária participação da proprietária Maria de Fátima Lima. Trata-se, pois, de repetição de 
pedidos já apreciados pelo poder judiciário, conhecido com o instituto da coisa julgada, hipótese prevista no art. 502 do CPC.
DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sem custas 
ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7016379-70.2021.8.22.0001
AUTOR: FABIO FREITAS DA SILVA - EPP, CNPJ nº 14336286000195, RUA DOM PEDRO II 1855, - DE 1767 A 2217 - LADO ÍMPAR 
SÃO CRISTÓVÃO - 76804-033 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELE NOGUEIRA DE SOUZA, OAB nº RO9706
REU: SUPERMIX CONCRETO S/A, ESTRADA AREIA BRANCA 371, SUPERMIX CONCRETO S/A ELETRONORTE - 76808-715 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GLAUDSON EDUARDO DINIZ, OAB nº MG110641, DR NEIVA 680-B CENTRO - 33600-000 - PEDRO 
LEOPOLDO - MINAS GERAIS, JULIANA CARVALHO MOL, OAB nº MG78019, OURO PRETO 1407, APTO 1101 SANTO AGOSTINHO 
- 30170-041 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
SENTENÇA
A requerente objetiva indenização por danos morais e materiais, diante da falha na prestação do serviço da empresa requerida, que 
deixou de efetivar a entrega de concreto na Fazenda Senepol Bom Jesus na BR 364, sentido Jaci Paraná. 
Alega que houve vários adiamentos na entrega (dias 31/03/21, 01/04/21, 03/04/21) e que teve gastos com pedreiros, ajudantes, arquiteto, 
na monta de R$ 2.110,00.
Na audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos pessoais das partes e informantes.
Em que pese os gastos alegados na petição inicial, não houve comprovação do quanto foi dispendido pela empresa requerente em razão 
da ausência do concreto.
No depoimento pessoal do representante da empresa autora, não houve prova do recebimento do valor da diária dos funcionários que 
ficaram aguardando o concreto. Alegou que a principal consequência pela não entrega do concreto foi o “andamento da obra”.
Por sua vez, os informantes também não trouxeram indicações claras sobre os gastos materiais. Consta que um informante teria recebido 
a diária do sábado (R$ 200,00) e que teria “ficado com o recibo”. Outro informante salientou que não recebeu qualquer valor no sábado 
previsto para a entrega do concreto. 
Ausente, assim, prova de dano material alegado na inicial.
De igual sorte, também não restou demonstrado o abalo moral sofrido pela empresa requerente. O que se nota é que houve a necessidade 
de reparo de uma máquina da empresa requerida, o que evidenciaria, em tese, hipótese de caso fortuito, na forma do art. 393 do Código 
Civil.
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Dos autos não consta qualquer indicação de qual seria a obra que necessitaria da “concretagem”, nem do valor do serviço que teria sido 
prestado de forma atrasada.
No mais, a conversa juntada na petição inicial não apresenta a confirmação de que o concreto seria entregue no sábado, ou mesmo 
a alegada ligação que teria sido realizada à empresa.
É preciso ter presente que o dano moral deve decorrer de circunstâncias concretas do caso capaz de causar significativa violação a direito 
extrapatrimonial. E no caso em apreço, deveria a empresa autora aguardar a confirmação da entrega do serviço, o que não se mostrou 
no presente feito.
DISPOSITIVO:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedido iniciais.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 
Intime-se as partes da sentença. 
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve como mandado/intimação/comunicação, dispensando-se expedição de ofício ou outro ato ordinatório do juízo.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7046558-84.2021.8.22.0001
AUTOR: EDNA NENA DO NASCIMENTO FERREIRA, RUA CORINTHIANS 6465 LAGOINHA - 76829-786 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: WELLITON PICINATO MARTINS DOS SANTOS, OAB nº RO10450
REU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, AVENIDA CARLOS GOMES 1259, - DE 1259 A 1517 - 
LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-109 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, RUA DA 
ASSEMBLEIA 10, SALA 4010 CENTRO - 20011-901 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DOS REU: BRUNO GARRIDO GOMES, OAB nº RJ152900
DESPACHO Analisando os autos, percebe-se que não foi anexado aos autos comprovante de endereço em nome da parte requerida, 
nem documento pessoal e procuração. O documento de endereço é essencial para se aferir a competência territorial deste juízo e os 
demais são de apresentação obrigatória. Assim, concedo prazo de 5 dias para juntada dos referidos documentos, sob pena de extinção. 
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 2 de setembro de 2022 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7072999-05.2021.8.22.0001
AUTOR: EDILENE MARCIA DE SOUZA FERREIRA, RUA FESTEJOS 3513, AP402 COSTA E SILVA - 76803-596 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ERLON MARCOS DE SOUZA, OAB nº RJ168906
REU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, AVENIDA MARECHAL RONDON 2727, - DE 
2355 A 2727 - LADO ÍMPAR DOIS DE ABRIL - 76900-881 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO, OAB nº MT15719
Sentença
Relatório dispensado na forma do artigo n. 38 da Lei n. 9.099/95.
A parte requerente objetiva indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e materiais, no valor de R$ 449,90, em decorrência 
de danos sofridos em sua bagagem durante a viagem de Ariquemes para Ji-Paraná, realizada no dia 28/09/21.
Narra que ao desembarcar no destino notou que as alavancas de manuseio e transporte da mala haviam sido arrancadas, bem com uma 
das rodas estava quebrada. Preencheu o Relatório de Irregularidade de Bagagem e que não aceitou a oferta de ressarcimento de R$ 
250,00.
Na contestação, a empresa requerida afirma que a mala poderia ser reparada, não sendo crível o pagamento de uma mala nova. Alega, 
ainda, que não há dano moral a ser reparado
De todo o conjunto probatório contido nos autos, verifico que o pedido inicial não merece procedência integral.
De fato, os danos apresentados na mala, conforme fotos de ID 65872634 e 65872640 não a tornou imprestável ao uso. De acordo com o 
Relatório de ID 65872632, lavrado em 28/09/21, consta, como descrição, “danificada as rodinhas e o pegador “.
Nota-se que o pedido referente ao valor de uma mala nova não condiz com as avarias apresentadas no objeto, devendo ser observada 
os princípios da razoabilidade e boa fé. Deve-se, contudo, reconhecer o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) como suficiente 
para realizar os reparos no objeto.
No mais, não há provas da ocorrência de dano moral, que deve ser fundamentado pela ocorrência de prejuízo à parte requerente, vale 
dizer, os transtornos ou danos sofridos em razão da quebra ou inutilização da mala. O evento configura mero aborrecimento, que não 
deve sofrer reparação pecuniária.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que mais justa se revela para o caso tutelado.
DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 
e, para condenar a empresa requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) à parte referente, pelos 
danos materiais sofridos.
DECLARO EXTINTO O FEITO com a resolução do mérito. 
Indefiro a gratuidade recursal.
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Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações/registros de praxe.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intimem-se as partes.
Serve como mandado/comunicação/intimação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível Processo n. 7065741-07.2022.8.22.0001 
AUTOR: LINDAURA PRESTES DA SILVA, RUA MONTSERRAT 5551, - ATÉ 5160/5161 NOVO HORIZONTE - 76810-300 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ALVES VIEIRA GUEDES, OAB nº RO5457A 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
Decisão/Tutela Antecipada
A autora é cliente da requerida e foi surpreendida com a notificação de cobranças de recuperação de consumo por irregularidades no 
medidor de energia. Ademais, a empresa requerida ainda ameaça inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao credito, em 
relação ao débito ora questionado.
Requer em antecipação de tutela que a requerida abstenha-se de interromper os serviços e de incluir seu nome dos órgãos de proteção 
ao crédito.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constitui direito que depende da demonstração dos critérios legais, podendo 
a qualquer tempo ser revogada ou modificada.
No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese 
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer dano em decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia 
elétrica.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida em parte, pois a discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações próprias 
do início do conhecimento, implica na impossibilidade do desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem essencial à 
vida de qualquer ser humano.
Os requisitos legais para a concessão antecipada da tutela jurisdicional, no que diz respeito à religação, estão presentes nos autos, devendo-
se considerar, ainda, que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da essencialidade do 
serviço, sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte 
da requerida, pelos meios ordinários.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência, DETERMINO 
à empresa requerida SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da parte requerente (unidade 
consumidora 20/307758-3), sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial; bem ainda 
DETERMINO que a requerida SE ABSTENHA de realizar restrição creditícia em nome da parte requerente no valor da fatura de 
recuperação de consumo questionada neste processo (R$ 1.595,79), sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo 
que novos débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual desligamento em caso de inadimplência.
Caso já tenha ocorrido o corte temido pelo (a) demandante, a parte deverá comprovar o pagamento das 03 (três) últimas faturas anteriores 
ao corte para eventual análise do pedido de religamento.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95).
A ausência da parte autora em audiência implicará em extinção do feito e a da parte ré importará em revelia e presunção dos fatos 
alegados na petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus endereços (residencial, e-mail e telefone), entendendo-
se como válida a intimação enviada para o endereço constante do feito, bem como já informar dados como e-mail e telefone caso 
necessidade da audiência ser realizada por videoconferência devido as prevenções adotadas de distanciamento social pela pandemia 
(COVID-19).
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Silvana Maria de Freitas Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 



858DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7060519-92.2021.8.22.0001
REQUERENTE: DANUBIO CARVALHO VIGUINI, RUA EXPEDITA PEREIRA DA SILVA 2468, CASA CENTRO - 76861-000 - ITAPUÃ 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ADEMIR DIAS DOS SANTOS, OAB nº RO3774, REINALDO ROSA DOS SANTOS, OAB nº RO1618, 
LUIZ CARLOS PACHECO FILHO, OAB nº RO4203A
REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, VIA DE ACESSO NORTE KM 38 EMPRESARIAL GATO PRETO (JORDANÉSIA) - 07789-
100 - CAJAMAR - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: RICARDO LOPES GODOY, OAB nº BA77167
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de ação onde a parte requerente objetiva, em caráter liminar, obrigação de fazer consistente na entrega de uma TV SMART 65 
LG 65UN7310 4K UHD 4HDMI 2USB WI-FI INTELIGENCIA ARTIFICIAL THING QI GOOGLE ASSISTENTE.
Alega que adquiriu o bem em 23.11.2020, ao preço de R$ 3.869,98 e que a abertura da caixa do produto se deu na cerimônia de natal, 
pois tratava-se de um presente para sua filha.
Narra que o aparelho veio danificado, com a tela quebrada, o que foi devastador para sua filha e toda a família.
Na contestação, a empresa requerida levanta preliminar de decadência. No mérito, alega que o requerente não solicitou a troca do 
produto e que não restou demonstrada a responsabilidade civil.
Analisados os argumentos fáticos do pedido, verifico que o suposto evento danoso ocorreu no mês de dezembro de 2020, vindo a ação 
a ser proposta em 19.10.2021.
Convém salientar que não há nos autos qualquer indicação de que o requerente entrou em contato com a empresa requerida para 
informar o defeito que, segundo constadas fotografias acostadas, seria a tela quebrada. E em sendo defeito de fácil constatação, deveria 
o consumidor obedecer o prazo disposto no Código de Defesa do Consumidor:
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
§ 2° Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 
correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;
Constatada, pois a ocorrência da decadência, de modo que acolho a preliminar levantada pela empresa requerida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheço a decadência, nos termos do art. 26, 
II, do CDC.
Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Processo:7048552-50.2021.8.22.0001
Parte requerente: EXEQUENTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS, CNPJ nº 18422970000302, AVENIDA MAMORÉ 3945, - DE 
2991 A 3037 - LADO ÍMPAR LAGOINHA - 76829-861 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: EXECUTADO: CARLESSANDRE PEREIRA PASSOS, CPF nº 94083495200, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 8775, - DE 
8340/8341 A 9569/9570 SOCIALISTA - 76829-070 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 2.476,56dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
DESPACHO Os autos vieram conclusos para análise dos embargos de declaração, que são próprios e preenchem os requisitos de 
admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito para discussão.
Sem delongas, acolho o pedido do autor, com fulcro no art. 331 do CPC, e considerando a comprovação da providência juntada aos 
autos, determino o prosseguimento da ação.
O oficial de justiça deverá CITAR a parte Executada EXECUTADO: CARLESSANDRE PEREIRA PASSOS no endereço mencionado 
acima, certificando a hora, por todo o conteúdo da petição inicial, cuja cópia segue em anexo, como parte integrante deste mandado, bem 
como para que PAGUE, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou OFEREÇA BENS À PENHORA, 
suficiente(S para assegurar a totalidade do débito, sob pena de ser penhorados bens tanto quanto bastem para a satisfação integral da 
execução. Havendo penhora, INTIME-SE DA MESMA e CIENTIFIQUE-SE que poderá oferecer EMBARGOS no prazo de 15 (quinze) 
dias, nos termos do art. 915 do CPC. Caso não haja penhora de bens, intimar a parte autora para manifestação nos autos, no prazo de 
10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.
O(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA DEVE OBSERVAR AS PRERROGATIVAS DO ART. 212, § 2º, do CPC.
ADVERTÊNCIA: 1) EM CASO DE NOMEAÇÃO DE BEM(NS) À PENHORA, DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR(EM) DOCUMENTO(S) 
COMPROBATÓRIO(S) DA(S) PROPRIEDADE(S) E DA(S) INEXISTÊNCIA(S) DE ÔNUS, BEM COMO DAR(EM) A(S) ESTIMATIVA(S) 
DO(S) MESMO(S), EM 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA CITAÇÃO. 2) NA HIPÓTESE DE SER(EM) PENHORADO(S) BEM(NS) 
IMÓVEL(IS) E SENDO A(S) PARTE(S) Requerida(S) CASADA(S), INTIMAR O(S) CÔNJUGE(S).
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3) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 4) AS 
PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Cumpra-se. Serve cópia desta decisão como comunicação/mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7073373-21.2021.8.22.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível
AUTORES: LILIAN KELLY SENA DOS SANTOS, RUA JOÃO PESSOA 45, - ATÉ 476/477 EMBRATEL - 76820-716 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, ADEMIR DIAS DOS SANTOS JUNIOR, RUA JOÃO PESSOA 45, - ATÉ 476/477 EMBRATEL - 76820-716 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, ADEMIR DIAS DOS SANTOS, RUA JOÃO PESSOA 45, - ATÉ 476/477 EMBRATEL - 76820-716 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, LILIA SILVA DE SENA, RUA JOÃO PESSOA 45, - ATÉ 476/477 EMBRATEL - 76820-716 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, JOAO APARECIDO CARDOSO - ME, REGINALDO FERREIRA BORGES 1.700 CENTRO - 76861-000 - ITAPUÃ DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: REINALDO ROSA DOS SANTOS, OAB nº RO1618, ADEMIR DIAS DOS SANTOS, OAB nº RO3774, 
LUIZ CARLOS PACHECO FILHO, OAB nº RO4203A
REU: BRADESCO SAUDE S/A, AVENIDA RIO DE JANEIRO 555, 19 ANDAR CAJU - 20931-675 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO REU: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de suposto 
“golpe do boleto”. O autor narra que efetuou o pagamento tempestivo das parcelas de plano de saúde que possui junto ao réu, mas 
mesmo assim teve atendimento de saúde negado, em razão da suspensão do serviço por falta de pagamento..
A ré BRADESCO SAÚDE S.A. não nega que houve a suspensão do atendimento e, afirma em defesa, resumidamente, que a parte autora 
não foi diligente ao verificar o nome do beneficiário constante no momento do pagamento, de forma que não deve ser culpabilizada pelos 
fatos narrados.
Do mérito
A relação entre as partes é típica de consumo, regulando-se pelo disposto na Lei 8.078/1990, na forma do artigo 14 do Código de Defesa 
do Consumidor, que dispõe que o fornecedor responde por danos decorrentes da falha eventualmente ocorrida na prestação do serviço.
Infere-se do contexto dos autos que o autor foi vítima de estelionatários, caindo no nomeado “golpe do boleto”. Diferentemente do que 
já vinha ocorrendo em alguns casos, onde as faturas ou boletos eram visivelmente precários e mal gerados, os boletos repassados ao 
autor são técnicos e bem elaborados (id. 65936850), tudo a fim de dificultar e impossibilitar a constatação de fraude pelo consumidor leigo. 
Veja-se que o local de pagamento, beneficiário, valores e nome do pagador correspondem com o contrato/dívida que o autor desejava 
quitar. A fraude, no entanto, vem sendo aprimorada, feita de forma sutil, impossibilitando ao consumidor a detecção a tempo, como neste 
caso, em que somente o comprovante de pagamento é que detém as reais informações.
Outro ponto a ser destacado é que o boleto foi enviado após contato por canal oficial da empresa e enviado pelo mesmo e-mail em que 
a autora já recebia boletos anteriores. Aliás, o boleto em referência é o mesmo juntado pelo requerido, não podendo ser atribuído culpa 
exclusiva da vítima. 
A responsabilidade civil do réu é objetiva e a inversão do ônus da prova milita em favor do consumidor. 
A instituição requerida assume os riscos inerentes à sua atividade, portanto, é também responsável pelo que ocorre no fornecimento de 
seus serviços aos clientes, conforme artigo 14 do CDC.
O serviço prestado pela ré é defeituoso, nos precisos termos do artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, porque não oferece 
a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta as circunstâncias capituladas no próprio dispositivo legal. 
Está evidente a necessidade de melhoria no sistema de segurança da instituição financeira, vez que ela é diretamente responsável pelos 
danos causados ao consumidor, conforme legislação vigente mencionada acima.
Nesse contexto, deve ser declarada inexigível a dívida com referência ao mês de outubro de 2021, já devidamente paga pelo autor.
No tocante ao pedido de indenização por dano moral, friso que em relação à pessoa jurídica não que se falar em dano extrapatrimonial. 
Apesar do entendimento sumulado pelo STJ, apesar de possuir honra objetiva, o dano experimentado deve acarretar prejuízos na sua 
vida comercial, o que não é o caso da presente demanda. 
Já com relação aos demais autores, o argumento é de que houve negativa no atendimento médico. Contudo, não vislumbro dano passível 
de indenização. Apesar de não isentar a culpa da requerida, destaco a necessidade de maior atenção dos consumidores ao realizarem 
pagamentos de boletos, mesmo por vias oficiais, o consumidor deve conferir o nome do beneficiário no momento do pagamento no 
aplicativo bancário, o que pode evitar situações como a do presente caso.
É certo que o episódio causou aborrecimento aos autores, ao se deparar com cobrança de débito que acreditava ter pago, mas não restou 
demonstrada ofensa de maior relevo, que justifique condenação por dano moral. Isto porque, a condenação em dano moral pressupõe, 
além do nexo causal, a ocorrência de prejuízo significativo, o que não é a hipótese, já que a mera cobrança e a negativa da prestação de 
serviço, não acarretaram repercussão negativa à imagem do autor perante terceiros.
. 
DISPOSITIVO
Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para declarar inexigível o débito cobrado do consumidor em relação 
à parcela de outubro de 2021, no valor de R$ 2.122,29, conforme comprovantes anexos ao ID 65937903 e com fundamento no art. 51, 
caput, da Lei 9099/95 e dou por extinto o processo com resolução de mérito; ainda, DETERMINO a baixa da cobrança no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de aplicação de multa.
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Sem custas e sem honorários na forma da lei.
Transitada em julgado esta decisão, nada sendo requerido, arquive-se.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
Porto Velho, 18 de novembro de 2021.
{orgao_julgador.magistrado}
Juíza de Direito
ADVERTÊNCIAS: 
1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À 
INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 
2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE 
CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7047049-91.2021.8.22.0001
AUTOR: ADEMIR APARECIDO FILETTI, AVENIDA RIO MADEIRA 4036, - DE 4238 A 4272 - LADO PAR RIO MADEIRA - 76821-300 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: NAYLA MARIA FRANCA SOUTO, OAB nº RO8989, HELEN LUIZE COUTO DOS REIS, OAB nº RO8886
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 
TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº 
PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Narra o embargante que a sentença é omissa, pois não apreciou o documento que comprova o desconto referente à perda de um dia de 
trabalho (ID 61760814)
Em que pese a irresignação do embargante, a sentença de ID 76689088 motivou o afastamento da indenização material, por ausência de 
prova do valor descontado. Ademais, o documento de ID 61760814 não representa prova de que o valor de R$ 822,44 (identificado com 
“proventos bruto”) refere-se ao desconto pela falta ao trabalho.
Percebe-se que os argumentos do embargante ligam-se ao mérito da causa, que já foram apreciados na sentença embargada e poderão 
ser reapreciados pela Turma Recursal, caso interposto recurso inominado.
Os embargos não se prestam a embasar a falta de resignação da parte, servindo apenas como meio legal de aprimoramento do provimento 
judicial que se revele omisso, contraditório ou obscuro.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não havendo omissão, 
contradição ou obscuridade na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.(RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000288-25.2019.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: 
Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021).
À luz do art. 48 da mesma Lei dos Juizados e art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não vislumbro a divergência apontada pelo 
embargante, haja vista que a sentença guerreada não possui qualquer omissão, equívoco ou obscuridade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém os julgo IMPROCEDENTES, mantendo inalterada a sentença 
embargada.
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal dos arts. 42 c/c 50 da LF9099/95.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7078196-38.2021.8.22.0001
AUTOR: LIBERATO RIBEIRO DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO DO AUTOR: RHAIZHA LIBERATO OTERO RIBEIRO MOTA DE ARAUJO, OAB nº RO10869
REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS DO REU: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, OAB nº MS31757, PROCURADORIA DA CREFISA S/A
DESPACHO Trata-se a ação consumerista proposta por LIBERATO RIBEIRO DE ARAUJO FILHO em desfavor da CREFISA SA 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
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A parte autora alegou que o requerido, de forma ilícita, lançou contrato de empréstimo em seu nome e em razão da referida dívida passou 
a descontar mensalidades em seu contracheque.
Ocorre que a requerida junta informações de que o valor do empréstimo foi creditado na conta corrente no dia 28/06/2021.
Assim, converto o julgamento em diligência, uma vez verificado que o processo não está maduro para sentença, devendo a parte requerida/
requerente, saná-la no prazo de 05 (cinco) dias juntando extrato de sua conta corrente do período de 20/06/2021 até 30/06/2021, sob 
pena de julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra. Providencie o cartório o necessário. INTIME-SE. Serve este 
despacho como comunicação/mandado/intimação. Cumpra-se Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7078485-68.2021.8.22.0001
REQUERENTE: OLGA RIBEIRO DE SOUZA, CPF nº 32634277253, RUA MAURÍCIO FREIRE 3788 TANCREDO NEVES - 76829-610 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO, OAB nº MT24416
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, 
RUA IGUATEMI 151, 19 ANDAR ITAIM BIBI - 01451-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, OAB nº MG78403, AVENIDA AFONSO PENA 2770, 14 
ANDAR SAVASSI - 30130-012 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
SENTENÇA
FATOS RELEVANTES: Verifica-se que a parte requerente, Olga Ribeiro de Souza, pleiteia indenização por suposto dano moral sofrido 
por conta de uma negativação realizada pela requerida.
A requerida, em sua defesa, alega que o requerente possui débito referente a um contrato estabelecido entre o autor e o Tribanco, que 
depois de inadimplido, foi cedido ao requerido. Requereu, por fim, a improcedência dos pedidos.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO: O direito brasileiro abriga a possibilidade de ocorrência de cessão de um crédito.
Todavia, é imprescindível a demonstração da ocorrência da cessão do crédito por meio da juntada do comprovante de cessão devidamente 
assinado (físico ou digitalmente). Tal documento não consta do processo e não foi anexado pela parte requerida em contestação.
Aplico ao caso o disposto no art. 373, II, do CPC que impõe à parte requerida o dever de trazer aos autos fatos impeditivos, modificativos 
ou extintos do direito do autor.
Assim, ficam de pé as alegações autorais de negativação indevida, pois não fora comprovado a cessão do crédito apontado pela requerida.
No entanto, não há comprovação nos autos de que não haja negativação preexistente em nome da parte requerente perante o SPC/
SERASA, pois somente foi anexado aos autos a certidão de balcão emitida pelo SCPC.
Para melhor análise do abalo de crédito, necessário seria a juntada de tais certidões, com embasamento no enunciado 29 do FOJUR:
“Enunciado 29: Para análise do dano por negativação indevida é necessária a juntada de pesquisa realizada diretamente junto ao órgão 
de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC etc.)”.
Assim, deixou a parte requerente de cumprir com a incumbência que lhe cabia ao não acostar aos autos a comprovação do abalo 
creditício, não incidindo o direito a reparação por danos morais.
DISPOSTIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para fins de DECLARAR a inexigibilidade dos débitos apontado 
na inicial, e, por conseguinte, condeno a requerida a proceder a baixa do referido débito no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de 
multa diária em caso de descumprimento.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intimem-se as partes da sentença.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve como mandado/intimação/comunicação, dispensando-se expedição de ofício ou outro ato ordinatório do juízo.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7013479-56.2017.8.22.0001
REQUERENTE: PEDRO SAMPAIO CARVALHO, RUA SURUBIM 4714, APTO 303 LAGOA - 76812-020 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA, OAB nº RO7936, CAROLINE GARCIA DE SOUZA, OAB nº 
RO9887
REQUERIDO: FRANCISCO WAGNER FERREIRA CAMPOS, RUA MARTE 130 LOTEAMENTO JOAFRA - 69919-404 - RIO BRANCO 
- ACRE
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Narra o embargante que a sentença que determinou o arquivamento do feito, por abandono de causa, é omissa, pois não explicitou qual 
ato seria necessário cumprir, além de não ter sido expedida intimação pessoal , de modo que incabível a incidência do art. 485, § 1º do 
CPC.
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É preciso salientar que o presente feito foi proposto no ano de 2017. Tramita há mais de 5 (cinco) anos, tempo demasiado para processos 
que seguem o rito da Lei 9.099/95.
Durante toda a tramitação, o embargante foi representado pelo causídico Cassio Bruno Castro Souza e passou por várias diligências e 
atos processuais (redesignações de audiência, expedições de carta precatória e ofícios e respectivas reiterações).
A motivação para a extinção do feito deu-se em razão do decurso de prazo concedido para o embargante manifestar-se sobre o ofício 
do DETRAN/AC, sendo certo que o despacho de ID 67380921 indicou o ID do documento no qual deveria seu procurador se manifestar, 
vindo o prazo a se extinguir em 07/02/2022.
Assim, em que peses as razões dos embargos, não há omissão a ser aclarada na sentença de ID 7461551, bem como não há necessidade 
de intimação pessoal do embargante para cumprir a diligência, pois possuía advogado constituído, sendo este o procedimento adequado 
à celeridade e economia processual, critérios fundamentais do rito da Lei 9.099/95.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém os julgo IMPROCEDENTES, mantendo inalterada a sentença 
embargada.
Retornem os autos ao arquivo.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7037588-32.2020.8.22.0001
AUTORES: TEREZINHA ARRUDA, RUA ALMIRANTE BARROSO 525, - DE 469 A 951 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-089 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, GLABER MOREIRA DOS SANTOS, RUA ALMIRANTE BARROSO 525, - DE 469 A 951 - LADO ÍMPAR CENTRO 
- 76801-089 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: SERGIO MARCELO FREITAS, OAB nº RO9667, PATRICK DE SOUZA CORREA, OAB nº RO9121, 
OTAVIO AUGUSTO LANDIM, OAB nº RO9548
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MM TURISMO & VIAGENS S.A, RUA MATIAS CARDOSO 
169, 5 ANDAR - ANDAR 10/11, SANTO AGOSTINHO - 30170-050 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
ADVOGADOS DOS REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, OAB nº 
MS21955A, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de admissibilidade, nos moldes do art. 49, da LF 9099/95, de modo que os admito 
para discussão.
Narra o embargante que a sentença é contraditória e omissa, pois deixou de indicar se o valor do dano moral, em R$ 5.000,00, refere-se 
a um autor, além de não ter considerado os gastos materiais totais, na monta de R$ 4.094,84.
De fato, constato omissão na sentença de ID 76400739, no que tange à fixação do dano moral, que deixou de indicar se o valor foi fixada 
para as duas partes ou individualmente.
No que tange à restituição dos gastos com a viagem de carro, foi comprovado o valor pago pela locação do veículo (R$ 312,03 - Id 
49188749) e despesas com alimentação, combustível e hotel (ID 49188747, R$840,74 pag.3, R$ 419, pag. 4, R$ 125,00, pag.5, R$ 
105,86, pag.7, R$ 125,02, pag. 8 ). Saliento a juntada de faturas duplicadas, tal qual a de página 4 e 6, do ID 49188747.
Também demonstrado o valor pago pela passagem de volta (ID 49189253, R$ 844,32), cancelada pela empresa requerida.
Considerando que Terezinha Arruda faz parte da lide, deve ser corrigida a fundamentação da sentença, que afirmou que tal pessoa seria 
terceira estranha ao processo.
Assim, reconheço como devido o valor do dano material em R$ 2.771,94.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, e julgo-os PROCEDENTES, a fim de incluir a fundamentação supra e alterar 
o dispositivo final da sentença de ID 76400739, que passa a vigorar nos seguintes termos:
“DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a) CONDENAR as rés a pagarem, solidariamente, pelos danos morais causados, o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), para cada autor, 
já atualizado nesta data (súmula 362 do STJ e REsp 90325), incidindo correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia (INPC) e com juros simples de 1%(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data;
b) CONDENAR as rés a pagarem, solidariamente, aos autores, pelos danos materiais causados, o valor de R$ 2.771,94 (dois mil, 
setecentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), referente aos gastos com passagem, aluguel do veículo, alimentação, 
estadia e combustível, corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros legais, a partir da citação”
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal dos arts. 42 c/c 50 da LF9099/95.
Sem custas.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. CUMPRA-SE.
Serve cópia como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7077386-63.2021.8.22.0001
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REQUERENTE: AMIRANDA ALVES, RUA JOSÉ CAMACHO 2290, - DE 2199/2200 A 2463/2464 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-770 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDUARDO MAIELA VALVERDE OLIVEIRA ARAUJO, OAB nº RO10437
REQUERIDO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME, RUA EMÍDIO ALVES FEITOSA 2043, - DE 1462/1463 A 2112/2113 
AGENOR DE CARVALHO - 76820-376 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
Incide à hipótese vertente o disposto do artigo 355, I do Código de Processo Civil, por se tratar a matéria exclusivamente de direito e ante 
a desnecessidade de produção de outras provas, razão pela qual julgo antecipadamente a lide.
Aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz 
e não mera faculdade assim proceder”. (STJ, 4ª Turma, RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU, 17.09.90, pág. 
9.153, 2ª col., em., THEOTONIO NEGRÃO, “CPC”, Ed. Saraiva, 26ª ed., nota n.º 1 ao art. 330, pág. 295).
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, em que a parte autora alega que ao adquirir 02 (duas) passagens de ida e 
volta da empresa ré, com origem em Porto Velho e destino a Pimenta Bueno. Narra que diversamente do contratado, a volta de Pimenta 
Bueno à Porto Velho, programada com 11 (onze) dias de antecedência para ocorrer em 13 de novembro de 2021, às 20:30 horas, não 
ocorreu devido a falha na prestação do serviço da concessionária. A autora foi orientada por preposto da requerida que deveria adquirir 
novas passagens do trecho de volta em outra empresa para Porto Velho, onde o valor seria devolvido. Afirma que devido a ausência de 
ônibus, conforme contratado, adquiriu da empresa SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI, a volta no valor 
de R$192,60 (cento e noventa e dois reais e sessenta centavos) conforme documentos em anexo. Requer a indenização por danos e por 
danos morais.
A requerida em contestação, alegou preliminarmente pelo declínio de competência, ao argumento de que este juízo não é o competente 
para julgar a presente lide. Alegou que o contrato debatido em questão estipula uma clausula indicando o foro competente para eventuais 
resoluções de conflitos, sendo esse o de Goiânia-Goiás, havendo assim um vício de competência na inicial do requerente que requereu 
a solução de conflitos na comarca de Porto Velho-RO. No mérito alegou que o trecho de volta que estava agendada para o dia 13 de 
novembro de 2021 às 20 horas, na rodoviária de Pimenta Bueno/RO, não ocorreu devido aos moldes que a requerente não confirmou 
sua passagem, a qual teria adquirido com antecedência previa, mas com necessidade de confirmação com antecedência de dia e horário 
para realização. Pede pela improcedência da ação. 
DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
Primeiramente é oportuno dizer que nos Juizados Especiais, a regra é o fórum competente é o do domicilio do réu. Todavia, o legislador 
concedeu ao autor alternativas para a propositura da ação, também lhe sendo permitido ajuizá-la em seu próprio domicílio nas ações 
que tiverem como objeto a reparação de dano de qualquer natureza, tendo em vista que a exceção diz respeito às ações de reparação 
de dano de qualquer natureza, material ou moral. Para estas situações, a reclamação pode ser proposta não só no Juizado do local da 
residência do réu (regra geral), como também no da residência do autor. Assim, a regra é litigar perto do domicílio do autor para facilitar 
o aceso à justiça, logo, a empresa surgiu a obrigação, aqui deve ser o cumprimento, tornando clara a competência deste juízo, sob 
inteligência dos arts. art. 4º, I da LF 9.099/95 e art. 53, V do CPC. 
Portanto, não há como se acolher a tese de incompetência territorial.
Quanto ao mérito, a questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de relação de consumo.
Versam os presentes autos sobre pedido de indenização por danos morais e materiais tendo em vista que, após a compra de passagens 
de ia e volta de Porto Velho a Pimenta Bueno, teve a volta cancelada, tendo a autora que arcar com a compra de novas passagens para 
conseguir chegar em seu destino final, sendo que devido à má prestação de serviços, sentiu-se moral e fisicamente abalado. 
Analisando detidamente os autos, é incontroverso a aquisição da passagem terrestre pela parte autora, conforme documentos em anexo.
De todo o conjunto probatório existente, não resta dúvida quanto a má prestação de serviço da requerida que vendeu passagens e ida 
e volta, porém não disponibilizou a volta da parte autora. E, ainda trouxe argumentos frágeis de que necessária seria a confirmação da 
volta.
Ora, se a autora adquiriu bilhetes de ida e volta, não teria cabimento a necessidade confirmação da volta.
Pois bem. Compulsando os autos, tenho que restou comprovado a falha na prestação do serviço pela ré. A requerente juntou documentos 
que comprovam que a volta foi realizada por outra empresa id 66677069.
Assim, a requerente afirma que o serviço foi feito, mas com falha, uma vez que precisou pagar pela volta para chegar ao destino 
desejado, razão pela qual deve a ré arcar com o referido custo no valor de R$ 192,60, como se vê no ID. 66677069.
Desse modo, tenho que a ré deve restituir à autora o valor da passagem de volta ou seja, no valor de R$ 192,60.
Resta a análise do pedido de indenização por danos morais, que encontra suporte no art. 5º, X, da Constituição Federal, que estabelece: 
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.”
Dessa forma, evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, resta a análise se dos fatos enseja indenização por danos morais. 
Entendo que sim.
O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra 
da vítima.
É o que se apreende das lições do Mestre Rui Stoco: o “chamado dano moral corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, 
ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, 
todos atributos da personalidade” (in Tratado de Responsabilidade civil, p. 128).
A intercorrência experimentada pela autora gera inegável abalo moral indenizável.
A requerente adquiriu o valor das passagens com a ré, sofreu falha na prestação do serviço na volta, e sequer teve o serviço cumprido 
pela empresa na viagem de volta
Os fatos narrados são suficientes para comprovar que ultrapassou o mero aborrecimento, tendo a parte requerente suportado 
constrangimentos São notórios os constrangimentos causados pela conduta da empresa requerida ao não prestar o serviço adequado.
Assim, entendo que o pedido inicial é procedente para fins de reparação pelo dano moral sofrido.
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Na fixação do quantum, considero a conduta lesiva da empresa, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano; entendo 
razoável e proporcional, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, Julgo Procedente o pedido inicial para o fim de condenar a empresa requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária conforme Tabela de 
Fatores de Atualização Monetária – Provimento 013/98/CG, a partir da data em que foi arbitrada a indenização. Condeno ainda à ré ao 
pagamento de R$ 192,60, a título de indenização por danos materiais, devendo ser atualizado monetariamente desde o desembolso (13 
de novembro de 2021), conforme comprovante no ID. 66677069 e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da sentença. 
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do §1° do 
referido artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD) 
e se deseja ver protestado o devedor, quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Em havendo passado o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7077436-89.2021.8.22.0001
AUTOR: GENILDA LIMA RAMOS
ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, OAB nº GO32028
REU: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO REU: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330, BRADESCO
Sentença
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
A parte autora ajuizou a presente ação, alegando que seu crédito foi negado em razão de uma restrição interna, bem como seu Score 
estava baixo.
Afirma que o banco requerido restringiu o nome da autora, de modo a considerá-la má pagadora e caloteira, porque o referido banco de 
dados é analisado pelas instituições financeiras para concessão ou recusa de crédito. Por isso pretende que seja determinada a exclusão 
de seu nome do SISBACEN-SCR, bem como seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
O banco requerido apresentou defesa suscitando preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que jamais fora comunicado 
administrativamente acerca da situação questionada nos Autos. No mérito, alegou que SCR não possui a finalidade de restringir crédito, 
por isso postulou a improcedência da compensação por dano moral.
A autora não comprovou a existência da restrição que diz realizada indevidamente em seu nome, vinculada a crédito da requerida.
O sistema de distribuição do ônus da prova confere ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido 
a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
Não houve negativação ou protesto do débito que estava já pago, nem mesmo à publicização da cobrança, muito menos cobrança 
indevida ou de forma vexatória. Assim, embora incontroversa a restrição por débito já adimplido, não se vislumbra qualquer prejuízo 
extrapatrimonial sofrido pela autora.
Para justificar obrigação indenizatória, necessária a demonstração da ocorrência do dano, uma vez que a existência de cadastro de 
restrições internas não possui publicidade externa, a ensejar restrição ao crédito de forma ampla junto ao mercado.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a restrição interna encontra-se dentro da esfera da liberdade de contratação 
dos bancos, que podem se recusar a conceder crédito ou fornecer serviços com base no histórico do contratante. Sem que se tenha nos 
autos, portanto, evidente prova de nexo entre a conduta do réu.
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A autorização ou negativa de crédito perpassa o exercício regular de direito das empresas, que, examinando a ficha cadastral dos 
consumidores e avaliando os riscos, decidem por pactuar ou não, sendo tal decisão consequência da sua liberdade de contratar.
Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não pode ser aplicada quando se imputar aquele que ficará 
responsável por sua produção o ônus de realizar prova negativa.
Diante disso, entendo que não restou caracterizada a conduta ilícita da requerida, nem o dano moral alegado.
DISPOSITIVO: Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por GENILDA LIMA RAMOS em face BANCO BRADESCO 
S/A.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se as partes da sentença. Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sem custas e sem honorários por se trata de decisão em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/1995.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Silvana Maria de Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7039459-63.2021.8.22.0001
AUTOR: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA SALGADO, AVENIDA GUAPORÉ 6100, - DE 5950 AO FIM - LADO PAR - APARTAMENTO 404 
RIO MADEIRA - 76821-430 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALECSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB nº RJ190137
REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), , AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 275, PARTE A SANTA HELENA - 29055-
022 - VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL 
S/A
Sentença 
A homologação, no caso, é possível mesmo diante da prolação da sentença de mérito, pois a qualquer tempo as partes podem buscar 
a conciliação. 
Nesse sentido, dispõe o art. 840 do Código Civil, cuja redação é a seguinte:
Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.
Ademais, não se vislumbra no caso a nulidade prevista no art. 850 do Código Civil, já que a sentença não passou em julgado.
Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no ID 75822614 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, regendo-se pelas 
próprias cláusulas e condições, JULGANDO, por conseguinte e nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, EXTINTO O 
FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, devendo o cartório arquivar imediatamente o processo, pois a sentença homologatória transita 
em julgado de imediato (art. 41, LF 9.099/95). 
Fica, contudo, ressalvada a hipótese de desarquivamento em caso de inadimplência e concomitante requerimento da parte credora. 
Cumpra-se com as cautelas e movimentações de praxe, não havendo necessidade de intimação dos acordantes. 
Sem custas. 
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7038518-79.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARCELA POSSMOZER DA SILVA
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - PE42379
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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4º JUIZADO EsPECIAL CÍVEL 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7008986-60.2022.8.22.0001 
AUTOR: LEANDRO SOUZA ROSAS, RUA JACY PARANÁ 1545, - DE 706/707 A 823/824 MOCAMBO - 76804-282 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº AM6063 
REU: BANCO DAYCOVAL S/A, AVENIDA PAULISTA 1793, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR BELA VISTA - 01311-200 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL 
S.A 
Sentença
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Sustenta que contraiu empréstimo consignado no valor do saldo residual da fatura anexa, mas ao observar 
mais atentamente o seu contracheque percebeu que o réu descontava mensalmente o pagamento do mínimo da fatura de um cartão de 
crédito e não a parcela do empréstimo, como de fato havia contratado. Afirma que foi induzido a erro pelo réu e requer a declaração de 
quitação do empréstimo, a anulação do cartão de crédito e do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização 
pelos danos morais suportados.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Suscita preliminares. No mérito, tece considerações acerca da legalidade do cartão de crédito consignado. 
Alega que o autor tinha conhecimento da modalidade contratada, pois foi expressamente informado das condições contratuais. Junta 
a transcrição do áudio por meio do qual o requerente confirma os dados pessoais e reconhece que o desconto realizado em seu 
contracheque se refere ao valor mínimo da fatura, bem como que é possível o pagamento avulso. Discorre quanto à possibilidade de 
quitação do débito exclusivamente por meio de descontos via RMC. Argumenta que a contratação está em consonância com a legislação 
de regência, inclusive a consumerista. Rejeita a possibilidade de repetição do indébito e destaca a necessidade de compensação de 
valores em caso de procedência dos pedidos. Nega a prática de ato ilícito e pede a improcedência dos pedidos.
PRELIMINARES: Rejeito a impugnação à gratuidade da justiça porquanto é inócua a discussão nesta fase processual, visto que o acesso 
ao primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos temos do art. 54 da 
Lei n. 9.099/95.
Também afasto a alegada complexidade, pois os elementos de prova são suficientes para a formação do convencimento jurisdicional, 
inexistindo necessidade de prova pericial. Assim, não se vislumbra a complexidade que afaste o procedimento inicialmente escolhido.
Rejeito ademais a suscitada prejudicial de decadência, visto que a discussão dos presentes versa sobre obrigação de trato sucessivo, 
com parcelas descontadas mês a mês, renovando-se o suposto dano suportado pelo consumidor. Sendo assim, é inaplicável o instituto 
da decadência no presente caso.
Afasto, pois, as preliminares e passo ao mérito.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria é exclusivamente de 
direito e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a 
réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas, razão pela 
qual não se justifica a designação de audiência de instrução ou dilação probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve promover 
a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço.
Pois bem. A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de relação de consumo.
No presente caso, o autor afirma ter sido induzido a erro pelo banco réu, que lhe teria imposto a contratação de cartão de crédito, quando 
intencionava tão somente contrair empréstimo.
Não obstante, os argumentos do requerente não convencem, vez que o requerido trouxe aos autos prova contundente acerca da existência 
da relação jurídica, conforme contrato anexo, que indica de forma expressa e clara que o objeto da contratação é o cartão de crédito 
consignado. Há, ainda, previsão acerca do pagamento consignado do valor mínimo indicado na fatura e da possibilidade de pagamento 
integral avulso, conforme se vê:
3. Outras Declarações: Declaro estar ciente e concordar que: (...) (V) mensalmente será consignado em minha remuneração o valor do 
pagamento mínimo indicado nas faturas do Cartão, obrigando-me no caso de opção pelo pagamento integral a utilizar a fatura do Cartão 
para quitar o débito que exceder o valor consignável; (VI) O saldo devedor do cartão pode ser pago, antecipadamente, pelo montante 
total ou parcial, por meio do boleto que acompanha a fatura mensal, na rede bancária, sendo direito do titular a redução proporcional dos 
juros e demais acréscimos. A amortização do pagamento mínimo da fatura ocorrerá por meio de desconto em folha de pagamento; (...) 
(grifos no original)
Já no termo de solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado subscrito pelo autor se extrai o seguinte excerto:
Declaro, para os devidos fins de direito, estar ciente de que o pagamento da fatura do cartão de crédito deve ocorrer em valor integral, 
constituindo o pagamento por consignação apenas o valor mínimo da fatura. O não pagamento integral da fatura do cartão de crédito 
gera encargos rotativos na ordem de 4,95% ao mês, incidentes sobre o valor não pago. Esse percentual é inferior ao cartão de crédito 
convencional. Declaro ainda ciência de que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem 
juros mensais em percentuais menores.
Ressalta-se, inclusive, a gravação telefônica apresentada pelo requerido e não impugnada pelo requerente, na qual este confirma a 
contratação do produto, e a existência de saque e compra por meio do plástico, derruindo as alegações constantes da petição inicial.
Fica claro, portanto, que o consumidor teve total acesso às informações sobre as condições contratuais, especialmente quanto à 
modalidade de contratação, e optou conscientemente por anuir e firmar expressamente o negócio jurídico.
Não há, portanto, que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada.
Merece menção que o requerente reconhece a contratação, questionando apenas que pretendia uma coisa e lhe impuseram outra. Neste 
norte, a prova de eventual vício de consentimento incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Entretanto, não trouxe o demandante sequer início de prova que evidenciasse a verossimilhança de suas alegações, além de ter pleiteado 
o julgamento antecipado da demanda. 
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Deste modo, inexistente prova de vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio pacta sunt servanda, segundo o qual 
o contrato faz lei entre as partes.
Não vislumbro, portanto, qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial, uma vez que o autor não conseguiu comprovar o fato 
constitutivo de seu direito, deixando de cumprir o mister do art. 373, I, do CPC.
Os pedidos formulados não procedem, ante a ausência de comprovação dos alegados danos sofridos pela autora, tendo o réu agido 
legitimamente e sem qualquer conduta ofensiva e passível de responsabilização civil.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado, isentando o réu da responsabilidade civil reclamada.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7025154-74.2021.8.22.0001
REQUERENTE: LUZIMAR FERREIRA PRATA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
EXCUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Processo n. 7011508-60.2022.8.22.0001
Parte requerente: EXEQUENTE: VALNIR GONZAGA DE LELES JUNIOR, RUA MESTRE GABRIEL 5611, - DE 5368/5369 AO FIM 
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-620 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVALDO OLIVEIRA DA SILVA, OAB nº RO8484
Parte requerida: EXECUTADO: FRANCINE COLOMBO BUENO, RUA PASTOR EURICO ALFREDO NELSON 1839, - DE 1510/1511 A 
2124/2125 AGENOR DE CARVALHO - 76820-374 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Foi requisitado bloqueio on-line do valor de R$ 15.259,26(quinze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme 
requerido pela parte exequente.
Em seguida, foi determinada a transferência da quantia bloqueada na conta bancária da devedora, no importe de R$ 445,21(quatrocentos 
e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme tela demonstrativa em anexo.
Aguarde-se a transferência e, considerando que não houve garantia do juízo; seja por ato da própria parte executada, seja pela penhora 
parcial, não é dado o direito da mesma opor embargos à execução/cumprimento de sentença nos termos do enunciado 117 do FONAJE, 
devendo o valor parcialmente bloqueado ser liberado em favor da parte exequente. 
Assim, determino à CPE que expeça alvará judicial em favor da parte exequente, intimando-a para retirar a referida ordem no prazo de 
5 (cinco) dias.
Não havendo o oportuno levantamento, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, 
conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Considerando o bloqueio parcial e cumprida a diligência acima, intime-se a parte credora para, em 05 (dias) dias, requerer o que entender 
de direito apresentando planilha de cálculo com as devidas deduções, sob pena de extinção.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho , 31 de agosto de 2022
Danilo Augusto Kanthack Paccini

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7024626-06.2022.8.22.0001 
AUTOR: IVANA DE MOURA LIMA, CDD PORTO VELHO 11555, RUA CORNALINA PLANALTO - 76801-972 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287, KAYNA APOYNA MOTA MATOS, OAB nº RO11594, 
FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, OAB nº RO9230 
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REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO, - DE 3186 A 3206 - LADO 
PAR EMBRATEL - 76820-838 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Sustenta que, no dia 20/06/2020, a requerida interrompeu o fornecimento de água em sua unidade 
consumidora, restabelecendo somente no dia 27/06/2020, ficando por 7 (sete) dias sem o respectivo abastecimento, mesmo com suas 
contas pagas. Requer indenização pelos danos morais suportados.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Suscita preliminar de aplicabilidade do regime de precatórios e incompetência do Juizado. No mérito, anota que não 
há comprovação do alegado desabastecimento e que não há prova de reclamação da autora. Informa que seus canais de atendimento 
estão disponíveis no próprio site, com o número do SAC e que a autora não fornece número de protocolo algum. Nega a ocorrência de 
danos morais e pretende a improcedência da demanda.
PRELIMINAR: Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, em homenagem às decisões do E. STF que reconheceram 
expressamente o regime de precatórios à CAERD (Reclamação n. 43.366, Rcl n. 44.937-AgR e Ag. Reg. na Reclamação 40.731 RO), 
bem como ao princípio da segurança jurídica, revi o posicionamento anteriormente adotado e passei a reconhecer a aplicabilidade do 
regime de precatório nas demandas em que a CAERD figura como executada, entendimento que deve ser aplicado aos presentes autos 
somente em relação à forma de pagamento.
Por outro lado, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois a competência das varas da fazenda pública se fixa 
em razão da pessoa e não em razão da matéria. Portanto, considerando que a ação foi proposta exclusivamente em face da requerida, 
inexistindo interesse do Estado, a demanda deve ser julgada perante os Juizados Especiais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria é exclusivamente de 
direito e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a 
réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas, razão pela 
qual não se justifica a designação de audiência de instrução ou dilação probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve promover 
a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço.
Nestes autos está comprovada a relação contratual entre as partes e o ponto controvertido reside em saber se houve desabastecimento 
na residência da autora no período informado na inicial.
Pois bem. Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido 
inicial, uma vez que a requerente não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art. 373, 
I, do CPC.
Com efeito, a requerente apresentou tão somente faturas relativas ao presente ano de 2022, deixando de comprovar que era usuária dos 
serviços fornecidos pela requerida e residia no endereço indicado à época dos fatos (2020). 
Não há sequer prova de que a requerente era moradora do residencial em 2020, tampouco que foi atingida pelo desabastecimento de 
água, destacando-se que não foi apresentado protocolo de reclamação da própria requerente ou qualquer outra evidência que conduza 
à verossimilhança de suas alegações.
A autora juntou matéria jornalística e reclamações de outros moradores que são por demais genéricas, inábeis aos fins pretendidos, 
mormente porque o eventual desabastecimento de água a terceiro, não implica automaticamente na falha dos serviços a todos os 
moradores daquela localidade.
Cabe destacar que a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não significa a não produção de provas pela 
parte que invoca o direito material, de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às afirmações da inicial.
Competia à demandante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC), provando a 
alegação inicial de falha na prestação do serviço público, bem como que fora vítima da falha a justificar a pleiteada indenização, o que 
não ocorreu.
Diante disso, o pedido inicial é improcedente.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte requerente em desfavor da parte requerida, 
nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento do pedido de gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7011398-61.2022.8.22.0001 
AUTOR: ALEZZANDRA MAELY OLIVEIRA DE BRAGA, RUA RIO BRANCO 205 UNIÃO - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS, OAB nº RO8173 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, - DE 6320/6321 AO FIM AEROPORTO 
- 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 
S/A 
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Sentença
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Alega que sofreu danos morais em razão da alteração do voo contratado junto a ré. 
ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA: Suscita preliminar de suspensão do processo. No mérito afirma que houve o cancelamento e 
alteração do voo por alteração da malha viária, inexistindo danos a serem reparados.
PRELIMINAR: Não há como acolher, tendo em vista que a pandemia não está descrita no CPC como hipótese para a suspensão do 
processo, inclusive, o 

PODER JUDICIÁRIO, mesmo no período pandêmico não parou suas atividades, razão pela qual a rejeito.
DOS FATOS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, é caso de 
julgamento antecipado do mérito, notadamente quando as partes requerem o julgamento do feito no estado em que se encontra.
Está controversa a possível responsabilidade da parte requerida pelo cancelamento/alteração do voo e pelos danos causados, sendo 
que após análise dos autos noto assistir razão em parte ao autor quanto aos argumentos apresentados para fins de indenização por dano 
moral.
Explico. O cancelamento do voo ocorreu por alteração da malha viária, contudo não foi apresentado documentos que subsidiassem a 
informação prestada ou comprovado fato excludente de responsabilidade civil.
Importante consignar que pelo fato da requerida ser prestadora do serviço não há impedimento e nem se pode falar em prova impossível 
a ser produzida, o que não fora efetivamente realizado.
Por conta desse fato houve cancelamento, alteração do itinerário e do tempo de viagem, o que ensejou a quebra do contrato entre as 
partes e danos à sua honra, já que havia toda uma programação de viagem que foi frustrada por culpa exclusiva da parte requerida. 
A responsabilidade civil das companhias aéreas em virtude da má prestação de serviços subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor, 
acarretando responsabilidade objetiva do transportador.
A propósito:
STJ. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE. IMPROVIMENTO. I. Aplicam-se as disposições do Código 
de Defesa do Consumidor à reparação por danos resultantes da má-prestação do serviço, inclusive decorrentes de atrasos em voos 
internacionais. Precedentes desta Corte. II. Inviável ao STJ a apreciação de normas constitucionais, por refugir à sua competência. III. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1157672/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. Julg. 11/05/2010). 
Nesse passo, deve-se destacar que a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independe de culpa e 
somente pode ser afastada caso aquele comprove a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
É o que dispõe o art. 14 do CDC:
Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos.
[...]
§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, cumpre salientar que incide ao caso a inversão do ônus da prova, diante da constatação de hipossuficiência do consumidor, 
nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, de modo que, efetivamente, incumbia a parte ré a obrigação de comprovar eventual excludente de 
sua responsabilidade, o que inocorreu. 
No caso dos autos, não há dúvida acerca da má prestação do serviço pela empresa de transporte ensejou dano moral à parte requerente, 
posto que parte autora teve que esperar por cerca de dois dias para chegar ao seu destino, fato que fosse da normalidade, criando vários 
sentimentos negativos.
Configurado o dano, resta fixar o quantum indenizatório, onde o valor da indenização deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade 
da conduta ilícita, a duração e a intensidade dos sofrimentos vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que 
não represente gravame desproporcional para quem paga, consubstanciando enriquecimento indevido para aquele que recebe, ou não 
seja suficiente para compensar a vítima, desestimulando, por outro lado, o ofensor.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes nos autos, a condição econômico-financeira da parte requerente, a 
repercussão do ocorrido e, ainda, a culpa da requerida, bem como a capacidade financeira desta, entendo justo e razoável a fixação do 
valor da indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando que o tempo de viagem foi aumentado 
em aproximadamente 24h, conforme consta na contestação (Id. 80606525 - Pág. 5).
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95). 
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), a título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária 
com índices do TJRO a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ). 
Por conseguinte JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, I, 
CPC, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o trânsito em 
julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, III e IV, LF 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR nº 05, sob pena 
de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não 
sendo aplicável a parte final do §1° do artigo 523 do CPC, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 
97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
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Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. 
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7029297-09.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MAGNOIA PEREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7005716-28.2022.8.22.0001 
AUTOR: QUEILA EDUARDO DA SILVA, RUA JOSÉ BONIFÁCIO 2147, - DE 2115/2116 AO FIM PEDRINHAS - 76801-534 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ALLAN OLIVEIRA SANTOS, OAB nº RO10315 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
EDIFÍCIO CASTELO BRANCO, TORRE JATOBÁ, 9 ANDAR TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Narra que o voo de conexão em Cuiabá foi cancelado e foi reacomodada em novo voo com destino a Recife 
cidade distinta da prevista em contrato (João Pessoa), razão pela qual teve que percorrer o trajeto restante por meio terrestre, culminando 
em atraso de 21 horas. Pede indenização por danos morais.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Assevera que a reserva ZIRD3T foi emitida e cancelada na mesma data, de modo que houve o reembolso 
do valor pago. Nega o cancelamento do voo e a configuração dos danos morais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A lide retrata a clara existência de relação de consumo, sobre a qual se aplicam as normas do CDC. 
Ademais, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC, eis que desnecessária a 
produção de novas provas.
Estão comprovados os termos da contratação inicial (Porto Velho – João Pessoa; id 67551447) e a reacomodação da parte autora em 
novo voo com destino a Recife, sendo incontroversos o percurso do trajeto Recife/João Pessoa por meio terrestre e a chegada ao destino 
contratado cerca de 21 horas após o horário previsto (2h45 de 30/12/2021).
Merece destaque que, embora o documento de comprovação do itinerário contratado anexado à inicial diga respeito à reserva cancelada 
(ZIRD3T - id 67551446), os cartões de embarque demonstram que a contratação objeto dos autos diz respeito ao localizador CN3TPE 
(id 67551447). 
É de se reconhecer que a requerida tinha acesso às informações necessárias ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, 
notadamente aos dados do contrato executado (CN3TPE). Não bastasse isso, em razão da apresentação de novos documentos com a 
réplica, foi dada oportunidade de manifestação à ré, que se manteve inerte.
Neste aspecto, nota-se que a ré não impugnou especificadamente as alegações da autora, tampouco comprovou a legitimidade do 
cancelamento do voo ou da reacomodação da autora em novo voo com destino distinto ao contratado, ônus que lhe competia, eis que 
é a efetiva fornecedora dos serviços.
Desse modo, evidenciada a falha na prestação dos serviços pela empresa, que não fez prova de causa de isenção de responsabilidade, 
nos moldes do art. 14, § 2º, II, do CDC, deve triunfar a responsabilidade civil objetiva.
Bem analisados os autos, conclui-se os fatos sob análise extrapolam a normalidade, pois a consumidora foi transportada a destino diverso 
do contratado e, além disso, contratou serviço notadamente mais rápido e seguro, mas teve que viajar por meio terrestre em razão da 
falha da requerida, chegando ao destino com atraso aproximado de 21 horas.
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Não se trata de mero incômodo e aborrecimento comezinho ou mesmo mero descumprimento contratual. Houve efetiva ofensa à 
estabilidade emocional e psicológica da consumidora que, acreditando na credibilidade do serviço contratado, programou-se previamente 
para a viagem, realizando todo o planejamento necessário e de praxe, apenas para ser surpreendida pela alteração unilateral dos termos 
do contrato, frustrando toda a eficiência e rapidez esperada com o transporte aéreo.
Desta feita, é procedente o pedido de indenização pelos danos morais sofridos.
Dessa forma, considerando os argumentos expostos, os elementos constantes nos autos, a condição econômico-financeira da parte 
requerente, a repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como a capacidade financeira desta, fixo a indenização por 
dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pela parte demandante, 
bem como para coibir conduta semelhante por parte da companhia aérea.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e CONDENO a empresa requerida ao pagamento de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e 
atualização monetária com índices do TJRO a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ).
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, I, 
CPC, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o trânsito em 
julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do art. 52, III e IV, da LF 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR n. 05, sob pena 
de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não 
sendo aplicável a parte final do §1° do artigo 523 do CPC, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 
97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n. 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária previstos em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7029297-09.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MAGNOIA PEREIRA DE SOUZA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
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Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7009138-45.2021.8.22.0001
AUTOR: TAISA LEA CASTRO PIMENTA CESCA
Advogados do(a) AUTOR: MAIRA BENARROSH MACEDO - RO9402, FELIPE NADR ALMEIDA EL RAFIHI - RO6537, RAFAEL BALIEIRO 
SANTOS - RO6864, MATHEUS FIGUEIRA LOPES - RO6852, ARTHUR NOGUEIRA PRADO - RO10311
AUTOR: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - MG129459
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Processo n. 7063740-49.2022.8.22.0001
Parte requerente: AUTOR: LUCIMAR ANDRE DA COSTA, RUA PEDRO VELOSO 8424 JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-304 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EDUARDO MATHEUS MARTINS DA COSTA, OAB nº RO11192
Parte requerida: REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA 
DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO/ TUTELA DE URGÊNCIA
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido em parte, com fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos 
estabelecidos pelo referido dispositivo, pois o pedido de urgência decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do 
direito) e a suspensão dos serviços de energia elétrica poderá causar prejuízos à parte autora (perigo de dano).
No caso em exame, o pedido de religação decorre de falha na prestação dos serviços, tese sustentada pelo autor, que alega sofrer danos 
em decorrência do não fornecimento de energia elétrica, que é tida como bem essencial à vida de qualquer ser humano.
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, 
de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Entretanto, indefiro o pedido de baixa da restrição, uma vez que o autor não apresentou as certidões emitidas pelo SCPC, SERASA e 
SPC, sendo certo que a certidão de id 81036375 não serve para o fim pretendido, pois não foi juntada em sa integralidade. 
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória urgente 
(antecipada) reclamada pela parte demandante, e, por via de consequência, DETERMINO que a empresa requerida efetue, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, o RELIGAMENTO do fornecimento de energia no endereço da parte requerente, referente ao débito no valor 
de R$3.033,65 (três mil e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite 
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de 
outras medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual 
desligamento por inadimplência.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Danilo Augusto Kanthack Paccini

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7065453-59.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: GILBERTO DO CARMO CUNHA, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 913 CENTRO - 76801-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: RAONI FRANCISCO LOPES GAMA, OAB nº RO9782 
REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, RUA TANCREDO NEVES 2924, - ATÉ 2944/2945 NOVA 
FLORESTA - 76807-348 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA CREFISA S/A 
DECISÃO/ TUTELA DE URGÊNCIA
O autor alega que é beneficiário do inss e que os valores provenientes do beneficio são depositados em sua conta bancária, junto ao 
requerido. Ocorre que, o requerido vem criando obstáculos ao saque da quantia, sob o argumento de que houve o bloqueio preventivo 
da conta em 16/08/2022, sendo que até o presente momento nada foi resolvido. Nesse sentido, em sede de tutela antecipada, requer a 
liberação da quantia disponível em sua conta. 
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, eis que presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do Código de 
Processo Civil, pois o pedido de urgência decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e a indisponibilidade 
dos valores poderá causar prejuízos ao autor (perigo de dano), em razão da natureza alimentar do benefício.
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, 
de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°).
Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela 
parte demandante, e, por via de consequência, DETERMINO que a empresa requerida PROCEDA O DESBLOQUEIO DA CONTA 
BANCÁRIA TITULARIZADA PELO AUTOR, bem como libere os valores disponiveis na conta, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob 
pena de pagamento de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo dos pleitos 
contidos na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que se façam necessárias.
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Cite-se e intimem-se as partes da presente decisão, bem como da audiência de conciliação, com as advertências e recomendações de 
praxe. 
Advertências: I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do 
ato respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como 
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos; III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer munidos 
de poderes específicos para transacionar; IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência 
de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 
9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação 
da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena 
de revelia; V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência 
de inversão do ônus da prova; VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e arquivamento do processo, que 
somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; VIII – o não comparecimento do requerido 
a quaisquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; IX – deverão 
comparecer à audiência designada munidos de documentos de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir 
a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; X – a contestação e demais provas, 
inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão 
ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação; XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 (dez) 
minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente apresentados; XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data 
para a realização da audiência de instrução e julgamento; XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá 
solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva 
Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7065400-78.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: CREUZA LIMA DA SILVA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PITAGORAS CUSTODIO MARINHO, OAB nº RO4700A, NAIANA ELEN SANTOS MELLO, OAB nº 
RO7460 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
Decisão/Tutela Antecipada
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constitui faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos critérios legais, decide 
sobre a conveniência da medida, podendo a qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese 
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer dano em decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia 
elétrica.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida, pois a discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações próprias do início 
do conhecimento, implica na impossibilidade do desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem essencial à vida de 
qualquer ser humano.
Os requisitos legais para a concessão antecipada da tutela jurisdicional estão presentes nos autos, devendo-se considerar, ainda, que 
há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da essencialidade do serviço, sendo que, caso 
ao final venha a ser julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte da requerida, pelos meios 
ordinários. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência, DETERMINO 
à empresa requerida que se ABSTENHA de efetuar o corte/interrupção no fornecimento de energia na residência da parte requerente e/
ou negativar o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito impugnado no valor de R$5.167,83 (cinco 
mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), até final solução da demanda, sob pena de multa integral de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que 
se façam necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual desligamento em caso de 
inadimplência.
Caso já tenha ocorrido o corte temido pelo (a) demandante, a parte deverá comprovar o pagamento das 03 (três) últimas faturas anteriores 
ao corte para eventual análise do pedido de religamento.
Cite-se e intimem-se as partes da presente decisão, bem como da audiência de conciliação, com as advertências e recomendações de 
praxe. 
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;III a pessoa jurídica que 
figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar com a contestação, os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, 
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e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;IV – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica 
expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;IV – Na contestação ou réplica, as partes poderão 
requerer a designação de audiência de instrução e julgamento, justificando a necessidade do pedido e indicar testemunhas, com sua 
completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) que poderão comparecer independentemente de intimação e V – havendo 
necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo da contestação ou réplica na sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Processo n. 7065399-93.2022.8.22.0001 
AUTOR: ARACY FARIAS PINTO 
ADVOGADOS DO AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, LUIZ FERNANDO SANTOS ARAUJO, OAB nº RO12532, 
FELIPE WENDT, OAB nº RO4590 
REQUERIDO: BANCO BMG S.A., V. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - TORRE 2 1830 - Torre 2, AVENIDA PRESIDENTE 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-900 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: Procuradoria do BANCO BMG S.A 
Decisão
O autor pretende a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a fim de que haja a suspensão 
dos descontos mensalmente feitos pelo requerido no beneficio previdenciário da autora, alegando que foi enganado ao celebrar um negócio 
jurídico, pois ao invés de celebrar um contrato de empréstimo consignado foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado.
Contudo, analisados os argumentos fáticos do pedido, verifico que não há nenhum perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso 
se aguarde o provimento final, bem como não houve juntada do contrato celebrado, sendo que deve-se aguardar a manifestação da parte 
contrário a fim de evitar perigo de dano irreversível. A tutela jurisdicional, ao menos neste momento e juízo de prelibação, não se justifica, 
sendo certo que os supostos danos materiais suportados pela parte autora deverão ser considerados na ocasião da análise do mérito, 
considerando-se os fatos para eventual indenização. 
Por conseguinte, a melhor instrução da causa e a oitiva das partes, para fins de conciliação (objetivo primordial dos Juizados Especiais), 
são medidas que se impõem, devendo o feito prosseguir em sua regular marcha.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada pela parte demandante, devendo o feito 
prosseguir em seus ulteriores termos.
Cite-se e intimem-se as partes da presente decisão, bem como da audiência de conciliação designada, a ser realizada por videoconferência, 
em atendimento ao Ato Normativo n. 018/2020.
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: I – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou 
eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido 
no endereço constante dos autos; III – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos 
whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação; IV – se tiver algum problema 
que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; V – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; VI – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência; VII - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir; VIII – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, instrução e julgamento, carta de preposto, sob 
pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil); IX – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; X – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; XI – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário 
da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de 
custas e despesas processuais; XII – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado 
de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado 
pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; XIII – durante a audiência de conciliação 
por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; XIV – nos 
processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) 
horas do dia da audiência por videoconferência realizada; XV – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar 
se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao 
da audiência realizada; XVI – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros 
profissionais que devem atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação 
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judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). XVII – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e 
manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; XVIII – havendo necessidade de 
assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, 
à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7045760-89.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: DANIEL PIRES DE SOUZA, RUA JOSÉ AMADOR DOS REIS 2810 C, - DE 2642/2643 A 3012/3013 JUSCELINO 
KUBITSCHEK - 76829-422 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: LARISSA CRISTINA ARAUJO SANTOS, OAB nº RO9414 
REQUERIDO: MERCADO LIVRE, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3003, PARTE D BONFIM - 06233-903 - OSASCO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC4580 
Sentença
Relatório dispensado, nos termos da Lei.
Considerando o requerimento da parte autora, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, devendo o cartório arquivar imediatamente o processo, independentemente de nova intimação da parte, observadas as 
cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack PacciniTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7053004-06.2021.8.22.0001 
REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA, RUA VASCO DA GAMA 1636, - DE 1446/1447 A 1856/1857 TRÊS 
MARIAS - 76812-608 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SERGIO DOS SANTOS NUNES, OAB nº RO9809 
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S/A, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 14171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR VILA 
GERTRUDES - 04794-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que contratou empréstimo em 02/05/2021, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), dividido 
em 12 de R$ 376,94. Porém, se arrependeu da contratação e imediatamente entrou em contato com a requerida, sendo informado que 
retirariam os juros, e o valor pago junto com a fatura. No entanto, realizou o estorno via transferência bancária para a conta do banco 
requerido. Ocorre que nas faturas posteriores vieram parcelamentos da fatura, razão pela qual efetuou o pagamento apenas das compras 
realizadas. Requer a declaração de inexistência dos débitos, repetição do indébito e indenização por dano moral. 
ALEGAÇÕES DA RÉ: Alega que não houve nenhum ato ilícito, vez que o valor foi creditado integralmente na conta do autor, onde se 
arrependeu e foi orientado a prosseguir com a devolução do valor, ocorreria a aceleração das parcelas que seriam postadas em uma 
única fatura. Contudo, o autor realizou o depósito do valor na conta do requerido, procedimento que não foi orientado. Por fim, não há o 
que se falar em indenização por dano moral, vez que não houve falha na prestação dos serviços. Requer a improcedência dos pedidos. 
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Resta comprovado a relação entre as partes, bem como as cobranças realizadas nas faturas. 
A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que trata-se de relação de consumo.
O autor demonstrou a contratação do empréstimo, no valor de R$ 3.600,00, e a devolução do valor para a conta do banco requerido. 
Ainda, resta comprovado a cobrança das parcelas nas faturas de cartão de crédito. 
Da análise dos autos, nota-se que o requerido orientou o autor que o pagamento do valor do empréstimo seria somado com o valor 
mensal de sua fatura, ou seja, as parcelas seriam aceleradas e postadas todas em uma única vez, no entanto, o autor não aguardou e 
procedeu com a restituição do valor direto para a conta bancária do requerido.
Ainda, conforme demonstrado nas faturas de cartão enviadas após quitação do contrato, houve pagamento apenas das compras 
realizadas em seu cartão de crédito, deixando o autor de pagar as parcelas referentes ao empréstimo, razão pela qual é improcedente a 
reparação por dano material.
Diante da quitação do valor do empréstimo, deve ser reconhecida a declaração de inexigibilidade do valor de R$ 3.600,00 (três mil e 
seiscentos reais). 
No que tange ao pleito indenizatório por dano moral, tenho que deve ser julgado improcedente.
O mero descumprimento contratual (falha na prestação dos serviços) não representa hipótese de dano in re ipsa (como, por exemplo, 
negativação/inscrição indevida nos órgãos de restrição de crédito; overbooking e cancelamento unilateral de voo contratado e programado; 
perda de ente querido por prática de ilício civil; etc.), de modo que a ofensa moral decorrente deveria restar comprovada e correspondente 
à geração de outros resultados diversos do simples defeito já analisado e tutelado.
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Dessa forma, não há definitivamente nada nos autos que comprove a “tormenta” e o fato danoso, capaz de exigir a reparabilidade ou 
indenização a título de danos morais. 
Por fim, não houve comprovação da má fé por parte do autor em qualquer momento do processo, considerando que as condutas previstas 
no artigo 80 do CPC devem restar cabalmente demonstrada pela parte que as alega. 
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos termos do art. 6º da LF 9.099/95. 
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial formulado pela parte autora em desfavor do requerido, 
e, por via de consequência, DECLARO declaro a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC. 
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7044427-05.2022.8.22.0001 
AUTOR: VANIA MARIA PIRES DA SILVA 
ADVOGADOS DO AUTOR: POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA NASCIMENTO, OAB nº RO5001A, LEANDRO NASCIMENTO DA 
CONCEICAO, OAB nº RO10068 
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Afirma que entre os dias 22/01 a 28/01/2018, bem como nos dias 27 a 30 de agosto de 2018 sofreu a 
interrupção indevida do fornecimento de água, ocasionando-lhe danos morais.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Suscita preliminar e a aplicabilidade do regime de precatórios. No mérito, alega ausência de provas, sendo 
injustificado a parte Requerente permanecer tanto tempo sem água em casa e não abrir sequer um protocolo de atendimento. Assevera 
que há comprovação do alegado dano moral, requerendo a improcedência da demanda.
PRELIMINAR: Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, em homenagem às decisões do E. STF que reconheceram 
expressamente o regime de precatórios à CAERD (Reclamação n. 43.366, Rcl n. 44.937-AgR e Ag. Reg. na Reclamação 40.731 RO), 
bem como ao princípio da segurança jurídica, revi o posicionamento anteriormente adotado e passei a reconhecer a aplicabilidade do 
regime de precatório nas demandas em que a CAERD figura como executada, entendimento que deve ser aplicado aos presentes autos 
somente em relação à forma de pagamento.
Por outro lado, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois a competência das varas da fazenda pública se fixa 
em razão da pessoa e não em razão da matéria. Portanto, considerando que a ação foi proposta exclusivamente em face da requerida, 
inexistindo interesse do Estado, a demanda deve ser julgada perante os Juizados Especiais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria é exclusivamente de 
direito e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a 
réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas, razão pela 
qual não se justifica a designação de audiência de instrução ou dilação probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve promover 
a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço.
Nestes autos está comprovada a relação contratual entre as partes e o ponto controvertido reside em saber se houve desabastecimento 
na residência da autora.
Pois bem. Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido 
inicial, uma vez que a requerente não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art. 373, 
I, do CPC.
Com efeito, não há prova de que a parte requerente foi atingida pelo desabastecimento de água, destacando-se que não foi presentado 
protocolo de reclamação realizado pela requerente ou qualquer outra evidência que conduza à verossimilhança de suas alegações.
A autora juntou matéria jornalística e reclamações de outros moradores que são por demais genéricas, inábeis aos fins pretendidos, 
mormente porque o eventual desabastecimento de água a terceiro, ainda que no mesmo bairro/residencial, não implica automaticamente 
na falha dos serviços a todos os moradores daquela localidade.
Cabe destacar que a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não significa a não produção de provas pela 
parte que invoca o direito material, de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às afirmações da inicial.
Competia a demandante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC), provando a 
alegação inicial de falha na prestação do serviço público, bem como que fora vítima da falha a justificar a pleiteada indenização, o que 
não ocorreu.
Diante disso, o pedido inicial é improcedente.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte requerente em desfavor da parte requerida, 
nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento do pedido de gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7023322-69.2022.8.22.0001 
AUTOR: LEIA GARCIA PRESTES, RUA HOLMES ALMEIDA 3743 TANCREDO NEVES - 76829-600 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO DE SOUZA COSTA, OAB nº RO8656 
REU: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, AVENIDA TANCREDO NEVES 620, SALA 3303 CAMINHO DAS 
ÁRVORES - 41820-020 - SALVADOR - BAHIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTORA: Alega que sofreu danos morais em razão do atraso injustificado do voo, que perdurou por cinco horas.
REVELIA: Apesar de citada, intimada e advertida de que deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena de confesso,a 
ré não compareceu à solenidade, razão pela qual decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, é caso de 
julgamento antecipado do mérito, vez que desnecessária a produção de novas provas.
Está comprovado o contrato firmado para o transporte do autor, com chegada a Guarulhos – São Paulo às 06h35 de 18/03/2022. Em 
razão da revelia, presume-se verdadeira a alegação de que a chegada ocorreu às 11h30, após cinco horas de atraso.
Pois bem. Embora a revelia não produza efeitos absolutos, da análise dos fatos narrados e da documentação juntada extrai-se a 
verossimilhança das alegações, revelando-se cabível o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante, 
no sentido de que o produto adquirido e pago não lhe foi entregue, bem como que a requerida manteve-se impassível às tentativas de 
solução do problema.
Em que pese o descumprimento injustificado do contrato, o atraso do voo por 5 (cinco) horas se insere dentro da esfera de previsibilidade 
do viajante. Como o atraso se manteve dentro do tolerável, eventuais aborrecimentos ou decepções decorrentes da alteração, são 
íntimos da autora, não sendo capazes de causar dano moral indenizável.
Assim, tem-se que a autora não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando de cumprir o mister do art. 373, I, do 
CPC, sendo de rigor a improcedência do pedido indenizatório.
É preciso ter presente que a ocorrência do dano moral decorre da ofensa significativa e há
sofrimentos que, embora causem certo desconforto às pessoas, não preenchem os pressupostos da responsabilidade civil, dada a sua 
insignificância jurídica. Na espécie, é impossível divisar ofensa à honra do autor ou qualquer outro bem imaterial, sob qualquer pretexto.
Nesse contexto, importante ressaltar a posição do STJ sobre o tema:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO 
DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL 
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 7/STJ.1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de 
serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial 
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve 
ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) 
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca 
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica 
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da 
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser 
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte 
do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza 
para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 
serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a 
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras 
e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material 
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder 
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o 
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de 
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título 
de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal 
de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo autor em desfavor da requerida, isentando-a 
da responsabilidade civil reclamada.
Assim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7019940-68.2022.8.22.0001 
AUTOR: MOISES DA SILVA LOPES, RUA J. P. ALENCAR 4960 NOVA ESPERANÇA - 76821-550 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: BARBARA BRENDA LEMOS DA SILVA, OAB nº RO8863 
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A, PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO 46-48 O-P CENTRO - 20021-340 - RIO DE JANEIRO - RIO DE 
JANEIRO 
ADVOGADOS DO REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
Decisão
Em que pesem os autos estarem conclusos para sentença, constato que não estão aptos para julgamento, porquanto necessária a 
análise da preliminar de conexão suscitada pela empresa requerida.
A empresa requerida alega que os processos são conexos por possuírem a mesma causa de pedir e pedido, bem como para evitar 
decisões contraditórias.
Pois bem. Dispõe o art. 55, do CPC que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 
A causa de pedir é composta pelos fatos jurídicos que fundamentam a ação, a razão pela qual se pede, e o pedido é o objeto da ação, 
aquilo que se espera com a prestação jurisdicional.
Em consulta ao sistema PJ-e, constatou-se a existência do processo n. 7028721-79.2022.8.22.0001, distribuído ao 3ª Juizado Especial 
Cível desta Comarca e que versa sobre a mesma causa de pedir discutida nestes autos.
Com efeito, ambos os processos tratam do mesmo negócio jurídico (Código de Reserva AHPRRI), qual seja, o contrato firmado para o 
transporte aéreo do autor nos trechos de ida e volta (74860112).
Em ambos processos as partes alegam terem sofrido danos morais em decorrência do sumiço das passagens contratadas para transportá-
los de Porto Velho- RO à Fortaleza-CE em 24/11/2021.
Está configurada, portanto, a conexão das demandas, uma vez que tratam da mesma causa de pedir (relação jurídica) e pedido 
(descumprimento contratual).
A propósito, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo 
duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A 
causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente.” 
(NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais, Ed. 2022, 
Livro eletrônico [p. RL-1.11]. Disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/ codigos/113133203/v20/page/RL-1.11)
Como visto, as demandas possuem vínculo de identidade entre si, recomendando-se a reunião dos processos para julgamento conjunto, 
evitando-se inclusive a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 
Destaca-se, por oportuno, que a individualização do dano moral sofrido pode ser realizado numa única sentença, atendendo-se às 
peculiaridades de cada um.
Ademais, a apreciação de ambos os processos em um só juízo trará economia, pois as provas poderão ser produzidas uma só vez e a 
parcela comum a ambos será apreciada somente uma vez e pelo mesmo juiz. 
Do contrário, para resolução do litígio existente entre as partes haverá um relevante aumento do custo, de tempo e recursos, arcado pelo 
Estado e, portanto, pelo contribuinte.
Apesar de prática rotineira, a propositura de várias ações indenizatórias pelo mesmo patrono e amparadas no mesmo contrato, pela 
mesma pessoa, ou no mesmo fato, por membros do mesmo núcleo familiar ou pessoas próximas, deve ser coibida pelo Judiciário, em 
homenagem aos princípios da segurança jurídica, da cooperação e da economia processual.
Salienta-se, por oportuno, a previsão do art. 327 do CPC, que admite a cumulação de vários pedidos contra o mesmo réu, ainda que não 
haja conexão. Assim, reputa-se adequada a cumulação de pedidos conexos na mesma demanda.
Diante do exposto, com intuito de evitar custos financeiros desnecessários e o desperdício do aparato estatal na resolução destas 
demandas fincadas em uma mesma causa de pedir, entendo necessária e conveniente a reunião dos processos para julgamento conjunto, 
evitando-se decisões conflitantes, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.
Cumpre esclarecer que o judiciário brasileiro é diuturnamente criticado por sua morosidade, mas estudos têm demonstrado que o excesso 
de judicialização e uso predatório das ações são os grandes responsáveis pela demora judicial. Na hipótese, o patrono poderia demandar 
o caso em questão em uma única demanda.
Isto dito, nos termos dos arts. 58, 59, e 286, I, do CPC, verifica-se que este é o juízo prevento para a análise das demandas, posto que a 
distribuição destes autos (22/03/2022 às 22:52) é anterior à daquele processo (27/04/2022 às 12:10).
Diante do exposto, avoco a competência e determino que se oficie, com urgência, ao 3º Juizado Especial Cível desta Comarca, para 
que remeta a esse juízo o processo nº 7028721-79.2022.8.22.0001, para julgamento em conjunto, caso não haja conflito positivo de 
competência. 
Com a remessa, associem-se os autos e encaminhem-nos conclusos.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7073776-87.2021.8.22.0001 
REQUERENTE: LUCIANA DE CARVALHO PONTES, RUA QUINZE DE SETEMBRO 2031 CASTANHEIRA - 76811-550 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LUCIANA COSTA DAS CHAGAS, OAB nº RO6205, IANA MICHELE BARRETO DE OLIVEIRA, OAB 
nº RO7491 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei Federal n. 9.099/95.
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ALEGAÇÕES DA AUTORA: Sustenta que sofreu a negativação indevida de seu nome em razão de débitos regularmente pagos.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Afirma que os débitos negativados são legítimos e decorrem do inadimplemento de faturas regulares da 
UC n. 70908-9, localizada à Rua Quinze de Setembro, n. 2031, Bairro Castanheira, nesta Capital. Refuta a prática de conduta ilícita, bem 
como a configuração de danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos.
RÉPLICA: A autora destaca que a ré registrou duas unidades consumidoras no mesmo endereço, mas no local há apenas um imóvel, no 
qual está instalada a UC n. 1404900-7. Assevera que houve duplicidade de cobrança relativa ao mesmo período e reitera a ilegitimidade 
das negativações, eis que adimpliu as faturas corretas.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, devendo a prestação jurisdicional ser 
entregue, não se justificando eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos documentos ou produção de prova oral, posto que 
a matéria é exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as respectivas peças processuais 
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser 
substituídos por testemunhas.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo que o processo está em ordem e maduro para julgamento, deve, principalmente 
na seara dos Juizados, promover a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida que se impõe no caso em apreço.
Ademais, ante a existência de relação de consumo, a questão deve ser examinada à luz do CDC.
In casu, resta comprovada a negativação do nome da autora por dívidas de R$ 126,94 e R$ 124,77, que correspondem às faturas de 07 e 
08/2017 da UC 70908-9, instalada na Rua Quinze de Setembro, n. 2031, Castanheira, Porto Velho/RO (ids 66220582 e 75295192 - Pág. 
2).
Há prova, ademais, do registro de outra unidade consumidora instalada no mesmo endereço, a UC n. 1404900-7, em razão da qual foram 
emitidas faturas de consumo dos meses de 07/2017 e 08/2017, no valor respectivo de R$ 112,54 (vencida em 20/07/2017 e paga em 
04/09/2017) e de R$ 170,48 (vencida em 18/08/2017 e paga em 17/10/2017).
Diante disso, na réplica a autora destacou ser impossível a coexistência de duas unidades no endereço, posto que há apenas um imóvel 
consumidor, e apresentou documentos.
A ré, intimada para se manifestar quanto aos novos documentos anexados, manteve-se inerte.
Pois bem. As alegações da requerente, a par de não impugnadas especificadamente pela requerida, encontram-se suficientemente 
provadas.
Há prova cabal da existência de duas unidades consumidoras registradas no mesmo endereço e da consequente emissão de duas 
faturas dos meses de 07 e 08/2017, sendo que a autora adimpliu ambas as cobranças relativas a uma das UC (n. 1404900-7), as 
quais foram emitidas com forma de faturamento ‘normal’, indicando que houve aferição in loco pelo leiturista e correspondem ao efetivo 
consumo da autora.
As outras cobranças referem-se à UC n. 70908-9 e foram faturadas pela ‘média’ – portanto, não comprovam o efetivo consumo de energia 
no período. Estas, não adimplidas, foram objeto de negativação.
Como a autora apresentou prova suficiente a conferir verossimilhança às suas alegações e a requerida não se desincumbiu do ônus 
de comprovar a legitimidade da cobrança pelo consumo efetivo de duas unidades consumidoras, deve-se reconhecer que as dívidas 
negativadas são indevidas, sendo de rigor a declaração de inexistência/inexigibilidade dos débitos.
De outro giro, ante a inteligência da Súmula n. 385 do STJ, caberia à autora comprovar que a negativação discutida nestes autos é a única 
ou, ao menos, a mais antiga, ônus do qual não se desincumbiu, pois embora intimada para apresentar a certidão emitida pelos principais 
órgãos de proteção ao crédito (id 66066361), não apresentou a certidão do SCPC. 
A Turma Recursal deste Estado já afastou a configuração dos danos morais em decorrência da ausência das certidões dos principais 
OPCs, a exemplo do seguinte precedente:
Recurso Inominado. Negativação indevida. Ausência de comprovação. Danos morais Inexistentes. Ônus do autor. Não Provimento.
– O consumidor deve comprovar fatos constitutivos do seu direito, juntando aos autos as consultas feitas em balcão para a demonstração 
de ausência de inscrições preexistentes, sob pena de improcedência do pedido indenizatório. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo 
nº 7035282-27.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz 
José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 18/03/2020
Desta forma, é improcedente o pedido de indenização por danos morais.
TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA: Por fim, considerando que a ilegitimidade das negativações foi reconhecida, há que se deferir 
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, uma vez presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, determinando-se a 
baixa da inscrição em nome da parte autora.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência/inexigibilidade dos 
débitos de R$ 126,94 (cento e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) e R$ 124,77 (cento e vinte e quatro reais e setenta e sete 
centavos) relativos, respectivamente, às faturas de 07/2017 e 08/2017 da UC 70908-9.
Por fim, CONCEDO o pedido de tutela antecipada, devendo o cartório oficiar ao(s) órgãos de restrição para que promovam a “baixa” da 
restrição comandada e efetivada e imediata comunicação a este juízo, e torno definitiva a exclusão do nome da requerente do cadastro 
de inadimplentes em razão do mencionado débito.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC. 
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade. 
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7001247-36.2022.8.22.0001 
AUTOR: ALDIANE FONTENELE DE SOUSA, RUA TELÃ 2796 COHAB - 76807-898 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS, OAB nº RO8173 
REU: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, AVENIDA RIO MADEIRA 3288, SHOPPING FLODOALDO PONTES PINTO - 
76820-408 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, RUA DA UNIVERSIDADE 01 PEDRA 
BRANCA - 88137-074 - PALHOÇA - SANTA CATARINA 
ADVOGADO DOS REU: RODRIGO DOS SANTOS CESAR, OAB nº RS98764A 
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Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÃO DA AUTORA: Narra que teve problemas com a liberação de limite de cartão das requeridas após o pagamento de fatura. 
Aduz que procurou a loja e foi informada que não haveria mudança, porém observou no aplicativo que existia dois limites, o que causou 
confusão quando foi pagar a fatura, vez que alega não ter sido informada do detalhe. Assevera que procurou a loja ré e na oportunidade 
foi mal atendida pela gerência, bem como imputada total responsabilidade pelo ocorrido, mesmo a requerida a tendo enganado, ou 
falhado no seu dever de informação. Assim, pretende a reparação pelos danos morais suportados.
ALEGAÇÃO DAS REQUERIDAS: Suscita preliminares. No mérito, alega que inexistência de qualquer dano à parte autora, não houve 
qualquer prática ilícita da empresa em relação a autora, nada, nenhum fato a ensejar o dito abalo que a parte alega ter sofrido. Esclarece 
que o limite do Cartão de Crédito era de R$ 845,00 e continuou sendo de R$ 845,00 após o pagamento e além disso, a existência de saldo 
devedor maior que o limite de crédito não configura aumento do limite. Alega ausência de provas do suposto dano e pede a improcedência 
da demanda
PRELIMINARES: Não vislumbro falta de interesse de agir da autora pela ausência de tentativa de resolução extrajudicial do conflito, 
ante ao direito de ação constitucionalmente garantido e à inafastabilidade da jurisdição. Ademais, houve contestação do mérito da ação, 
configurando-se a resistência à pretensão da demandante.
Outrossim, em conformidade com a teoria da asserção, é possível vislumbrar a legitimidade passiva em um juízo de admissibilidade 
hipotético, uma vez que a autora narra ter sido lesada pela conduta da ré. 
Assim, rejeito as preliminares e passo ao mérito da causa.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, o feito comporta 
julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC, vez que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.
É incontroversa a relação contratual entre as partes e o ponto controvertido reside em saber se houve falha das rés passível de reparação 
civil.
Em que pese toda argumentação da autora, o pedido é improcedente.
A caracterização do dever de indenizar demanda o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. 
No caso em exame, o conjunto probatório carreado aos autos não foi hábil a comprovar o aduzido defeito na prestação do serviço a 
ensejar a pretendida responsabilidade civil.
Com efeito, a inversão do ônus probatório determinada em decorrência da relação de consumo (artigo 6º, inciso VIII, do Código de 
Defesa do Consumidor), é necessário que a parte requerente traga aos autos comprovação mínima dos fatos alegados, hábil a permitir a 
responsabilização objetiva da prestadora de serviços, sem o que não é possível o reconhecimento do direito pleiteado.
A autora não trouxe provas dos alegados maus tratos que teria sofrido na loja ré, até porque sequer apresentou réplica à contestação. 
Ademais disso, o mau atendimento, como regra, não gera dano moral. Haverá o dever de indenizar naquelas hipóteses em que o mau 
atendimento extrapola os limites do esperado, causando danos extrapatrimoniais efetivos no consumidor, que devem ser descritos e 
demonstrados no caso concreto.
Ressalto que a realidade do processo não é a mesma da que se apresenta no mundo fenomênico. No processo é real aquilo que as partes 
conseguiram comprovar do fato havido no mundo concreto, narrado na inicial e contestação
Por fim, ante a inexistência de prova mínima dos fatos narrados, improcede o pedido inicial.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento do pedido de gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7010126-32.2022.8.22.0001 
PROCURADOR: KLEBER ALVES DOS SANTOS 
ADVOGADOS DO PROCURADOR: EVERTON MELO DA ROSA, OAB nº RO6544A, JOSE VITOR COSTA JUNIOR, OAB nº RO4575, 
JONATAS ROCHA SOUSA, OAB nº RO7819 
REQUERIDO: CLARO S.A. 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: PAULA MALTZ NAHON, OAB nº PA16565, PROCURADORIA DA CLARO S.A. 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que houve falha na prestação dos serviços da ré, vez que teve o sinal de sua internet reduzido e após 
suspensa, mesmo com as faturas pagas. Narra que a situação ultrapassou o mero dissabor, o que também motivou o pedido de dano 
moral. 
ALEGAÇÕES DA RÉ: Alega que não consta em seu sistema interno qualquer irregularidade acerca do contrato em questão, não havendo 
dessa forma a falha da prestação do serviço contratado. Aduz ainda que não houve qualquer comprovação da parte autora quanto aos 
abalos psicológicos sofridos em razão da falha do serviço
DA PRELIMINAR: Afasto a preliminar de conexão arguida pela ré, vez que trata de contratos distintos, logo não havendo o que se falar 
em comum objeto e causa de pedir distina.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Há relação de consumo entre as partes, devendo a lide ser resolvida sob a ótica do CDC. Ademais, o feito 
comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Em que pesem os argumentos do demandante, o pedido inicial é improcedente.
Com efeito, o autor, embora impute à requerida a falha da prestação do serviço contratado, não logrou êxito em produzir a prova mínima 
do fato constitutivo do seu direito. 
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Não foi comprovada a suspensão do serviço de internet, uma vez que os prints de tela do aparelho de celular, omitem a parte da tela 
que aparece o nome da operadora que fornece o serviço, como costuma ser em todos os aparelhos. Por fim, há que se falar que os 
documentos juntados a esse processo, são idênticos aos juntados pelo autor no processo nº7010118-55.2022.8.22.0001, o que beira a 
litigância de má-fé, uma vez que os processos tratam de linhas telefônicas distintas.
Logo, não há nos autos elemento suficiente e capaz de fundamentar um juízo de verossimilhança das alegações do autor.
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção mínima 
de provas pela parte que invoca o direito material, de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às afirmações da 
inicial, sendo improcedentes os pedidos iniciais.
Por fim, inexistente qualquer comprovação de ato ilícito praticado pela requerida, merece improcedência o pedido de indenização por 
danos morais.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no art. 6º e 20 da Lei 9.099/95, reconheço a ocorrência da revelia, mas deixo de aplicar os 
efeitos e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo 7012874-37.2022.8.22.0001 
AUTOR: SANDRA RAMOS MACIEL 
ADVOGADOS DO AUTOR: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, OAB nº RO9233, TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº 
RO9287, FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, OAB nº RO9230 
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da Lei Federal n. 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Afirma que, mesmo com suas contas pagas, sofreu a interrupção do fornecimento de água em sua residência 
durante 7 (dezesseis) dias, com início em 20/06/2020 até 27/06/2020. Pleiteia indenização pelos danos morais sofridos.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Inicialmente, suscita preliminares. Argumenta que a requerente não fez prova do desabastecimento em sua 
residência, pugnando pela improcedência do pedido.
PRELIMINARES: Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, em homenagem às decisões do E. STF que reconheceram 
expressamente o regime de precatórios à CAERD (Reclamação n. 43.366, Rcl n. 44.937-AgR e Ag. Reg. na Reclamação 40.731 RO), 
bem como ao princípio da segurança jurídica, revi o posicionamento anteriormente adotado e passei a reconhecer a aplicabilidade do 
regime de precatório nas demandas em que a CAERD figura como executada, entendimento que deve ser aplicado aos presentes autos 
somente em relação à forma de pagamento.
Por outro lado, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois a competência das varas da fazenda pública se fixa 
em razão da pessoa e não em razão da matéria. Portanto, considerando que a ação foi proposta exclusivamente em face da requerida, 
inexistindo interesse do Estado, a demanda deve ser julgada perante os Juizados Especiais.
Ultrapassadas as questões preliminares, passo a analisar o mérito.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de relação de consumo. Ademais, é 
hipótese de julgamento antecipado do feito nos termos do art. 355, I, do CPC, notadamente quando as partes assim requerem e os fatos 
aduzidos são matérias de prova documental.
Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial, uma 
vez que a requerente não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art. 373, I, do CPC.
Com efeito, não há prova de que a requerente foi atingida pelo desabastecimento de água, destacando-se que não foram apresentados 
protocolos de reclamação realizados pela autora ou qualquer outra evidência que conduza à verossimilhança de suas alegações.
As provas anexadas dizem respeito a reclamação de outro morador e são por demais genéricas e inábeis aos fins pretendidos, mormente 
porque o eventual desabastecimento de água a terceiro, ainda que no mesmo bairro/residencial, não implica automaticamente na falha 
dos serviços a todos os moradores daquela localidade.
Cabe destacar que a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não significa a não produção de provas pela 
parte que invoca o direito material, de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às afirmações da inicial.
Competia a parte demandante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC), provando 
a alegação inicial de falha na prestação do serviço público, bem como que fora vítima da falha a justificar a pleiteada indenização, o que 
não ocorreu.
Diante disso, o pedido inicial é improcedente.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 



882DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7045797-19.2022.8.22.0001 
AUTOR: DALVA BARROS DO NASCIMENTO, CDD PORTO VELHO 12113, RUA OPALINA CRISTAL DA CALAMA, PLANALTO - 
76801-972 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: KAYNA APOYNA MOTA MATOS, OAB nº RO11594, TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA, OAB nº RO9287, 
FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO, OAB nº RO9230 
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO, - DE 3186 A 3206 - LADO 
PAR EMBRATEL - 76820-838 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO, OAB nº RO324B, LORENA GIANOTTI BORTOLETE, OAB nº 
RO8303, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Sustenta que, no dia 20/06/2020, a requerida interrompeu o fornecimento de água em sua unidade 
consumidora, restabelecendo somente no dia 27/06/2020, ficando por 7 (sete) dias sem o respectivo abastecimento, mesmo com suas 
contas pagas. Requer indenização pelos danos morais suportados.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Suscita preliminar de aplicabilidade do regime de precatórios e incompetência do Juizado. No mérito, alega que 
não há comprovação do alegado desabastecimento e que não há nos autos reclamação por parte da autora quanto à falta de água no 
período reclamado e que as provas apresentadas não são da titularidade da autora. Informa que seus canais de atendimento estão 
disponíveis no próprio site, juntamente com o número do SAC e que a autora não fornece protocolo algum. Nega a ocorrência de danos 
morais e pretende a improcedência da demanda.
PRELIMINAR: Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, em homenagem às decisões do E. STF que reconheceram 
expressamente o regime de precatórios à CAERD (Reclamação n. 43.366, Rcl n. 44.937-AgR e Ag. Reg. na Reclamação 40.731 RO), 
bem como ao princípio da segurança jurídica, revi o posicionamento anteriormente adotado e passei a reconhecer a aplicabilidade do 
regime de precatório nas demandas em que a CAERD figura como executada, entendimento que deve ser aplicado aos presentes autos 
somente em relação à forma de pagamento.
Por outro lado, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois a competência das varas da fazenda pública se fixa 
em razão da pessoa e não em razão da matéria. Portanto, considerando que a ação foi proposta exclusivamente em face da requerida, 
inexistindo interesse do Estado, a demanda deve ser julgada perante os Juizados Especiais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria é exclusivamente de 
direito e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a 
réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas, razão pela 
qual não se justifica a designação de audiência de instrução ou dilação probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve promover 
a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço.
Nestes autos está comprovada a relação contratual entre as partes e o ponto controvertido reside em saber se houve desabastecimento 
na residência da autora.
Pois bem. Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido 
inicial, uma vez que a requerente não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art. 373, 
I, do CPC.
Com efeito, não há prova de que a parte requerente foi atingida pelo desabastecimento de água, destacando-se que não foi apresentado 
protocolo de reclamação realizado pela requerente ou qualquer outra evidência que conduza à verossimilhança de suas alegações.
A autora juntou matéria jornalística e reclamações de outros moradores que são por demais genéricas, inábeis aos fins pretendidos, 
mormente porque o eventual desabastecimento de água a terceiro, ainda que no mesmo bairro/residencial, não implica automaticamente 
na falha dos serviços a todos os moradores daquela localidade.
Cabe destacar que a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não significa a não produção de provas pela 
parte que invoca o direito material, de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às afirmações da inicial.
Competia a demandante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC), provando a 
alegação inicial de falha na prestação do serviço público, bem como que fora vítima da falha a justificar a pleiteada indenização, o que 
não ocorreu.
Diante disso, o pedido inicial é improcedente.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte requerente em desfavor da parte requerida, 
nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento do pedido de gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7033072-95.2022.8.22.0001 
AUTOR: JULIO CEZAR NUNES FERREIRA, RUA PRUDENTE DE MORAES 1592, APTO 104 AREAL - 76804-300 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO, OAB nº RO9906 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
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ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Argumenta que a ré cancelou o voo contratado e o reacomodou em voo com embarque no dia anterior, 
situação que lhe ocasionou danos morais e materiais.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Assevera que a alteração da malha aérea ensejou a mudança no voo contratado e que ofertou a imediata 
reacomodação no próximo voo disponível. Refuta a prática de conduta ilícita e pretende a improcedência dos pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A lide retrata a clara existência de relação de consumo, sobre a qual se aplicam as normas do CDC. 
Ademais, é hipótese de julgamento antecipado da lide, posto que se trata de matéria puramente de direito.
É incontroverso que o voo originalmente contratado pelo autor para o dia 16/01/2022 foi alterado por iniciativa da ré para o dia 15/012022 
e restou comprovada a aquisição de bilhetes de transporte rodoviário.
Pois bem. A Resolução n. 400/2016/ANAC, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, estabelece em seu art. 12 que 
“as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, 
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.
No caso em exame, nota-se que o autor tomou conhecimento da alteração em prazo superior ao previsto na norma, eis que as novas 
passagens de ônibus foram adquiridas no dia 11/01/2022.
Quanto a este aspecto, tem-se que o requerente demonstrou que adquiriu bilhetes de transporte rodoviário pelo valor de R$ 181,12 para 
comparecer ao embarque na data contratada e, diante da alteração dos termos do contrato, teve que comprar novas passagens, que 
totalizaram R$ 241,42.
Como este gasto adicional só se fez necessário em razão da alteração do voo por parte da ré, entende-se que esta deve ressarcir o valor 
pleiteado a título de dano material.
De outro giro, não há nada nos autos que evidencie que o requerente discordou da alteração, que tentou contornar a situação ou que 
externou qualquer descontentamento junto à empresa.
Conclui-se, pois, que a atuação da requerida atendeu aos ditames da resolução da ANAC e que o aviso foi realizado com considerável 
antecedência, possibilitando que o autor se adequasse à alteração do voo.
A par disso, não há nos autos demonstração de que a alteração do horário de saída do voo teria gerado dor, angústia ou sofrimento ao 
consumidor.
Assim, em última análise, não se pode inferir que houve defeito na prestação de serviço pela requerida, nem violação aos atributos da 
personalidade do demandante. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE.
1. De acordo com o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados 
pelo consumidor na hipótese de não haver falha na prestação do serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou 
de terceiro.
2. As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, 
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
3. A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, 
não é capaz de gerar dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Processo n. Apelação 0707454-65.2017.8.07.0020. 3ª Turma Cível. Rel. Des. Alvaro Ciarlini. 
Julgado em 11/04/2018)
Por esta razão, é improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e CONDENO a empresa requerida ao pagamento de 
R$ 241,42 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por 
cento) ao mês desde a citação e atualização monetária com índices do TJRO a partir do desembolso.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, I, 
CPC, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o trânsito em 
julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do art. 52, III e IV, LF 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR n. 05, sob pena de 
incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC), não sendo 
aplicável a parte final do §1° do artigo 523 do CPC, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 do 
FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n. 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária previstos em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7058337-36.2021.8.22.0001 
REQUERENTE: MIGUEL S DE LUCENA - ME, ESTRADA DO BELMONT, - DE 2077/2078 A 2432/2433 NACIONAL - 76802-120 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS DANTAS, OAB nº RO11474 
REQUERIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, AVENIDA LAURO SODRÉ 3290, - DE 3290 A 3462 - LADO PAR 
COSTA E SILVA - 76803-460 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que contratou serviço “OI FIBRA” e em setembro de 2021 constatou que o número de telefone havia 
mudado sem prévio avisou ou solicitação. Ao entrar em contato com a requerida, foi informado que o número havia sido alterado por 
conta do cabeamento que impossibilitava o serviço contratado. Narra que a situação ultrapassou o mero dissabor, o que também motivou 
o pedido de dano moral. 
ALEGAÇÕES DA RÉ: Alega que não consta em seu sistema interno qualquer irregularidade acerca do contrato em questão, uma vez que 
o terminal em questão se encontra ativo, e houve bloqueio por inadimplência, não havendo dessa forma a falha da prestação do serviço 
contratado. Aduz ainda que não houve qualquer comprovação da parte autora quanto aos abalos psicológicos sofridos em razão da falha 
do serviço.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Há relação de consumo entre as partes, devendo a lide ser resolvida sob a ótica do CDC. Ademais, o feito 
comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Em que pesem os argumentos do demandante, o pedido inicial é improcedente.
Com efeito, o autor, embora impute à requerida a alteração da sua linha no mês de Setembro de 2021, não logrou êxito em produzir a 
prova mínima do fato constitutivo do seu direito. 
Há que se dizer que os números de protocolo apresentadas na inicial são insuficientes para comprovar a reclamação desse fato. Não foi 
comprovada a alteração do número de sua linha, prova de fácil produção por parte do autor, tal como a gravação da tela do aparelho de 
celular. Por fim, não houve prova mínima da solicitação de cancelamento do serviço por parte do autor.
Logo, não há nos autos elemento suficiente e capaz de fundamentar um juízo de verossimilhança das alegações do autor.
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º, VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção mínima 
de provas pela parte que invoca o direito material, de modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às afirmações da 
inicial, sendo improcedentes os pedidos iniciais.
Por fim, inexistente qualquer comprovação de ato ilícito praticado pela requerida, merece improcedência o pedido de indenização por 
danos morais.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no art. 6º e 20 da Lei 9.099/95, reconheço a ocorrência da revelia, mas deixo de aplicar os 
efeitos e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7034247-27.2022.8.22.0001 
AUTOR: JESSICA NEVES DE OLIVEIRA, RUA ESTELA 6018 CUNIÃ - 76824-416 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL ELIAS BICHARA, OAB nº RO6905 
REU: GOL LINHAS AÉREAS, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, - DE 8834/8835 A 9299/9300 AEROPORTO - 
76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
Decisão
Dispõe o art. 55 do CPC que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. A causa de 
pedir é composta pelos fatos jurídicos que fundamentam a ação, a razão pela qual se pede, e o pedido é o objeto da ação, aquilo que se 
espera com a prestação jurisdicional.
Em consulta ao sistema PJ-e, constatou-se a existência do processo n. 7034242-05.2022.8.22.0001, distribuído ao 3º Juizado Especial 
Cível desta Comarca, que versa sobre a mesma causa de pedir (próxima e remota) discutida nestes autos: a alegação de descumprimento 
do contrato firmado por meio do localizador NJ3DPV.
Está configurada, portanto, a conexão das demandas, nos termos do art. 55 do CPC, recomendando-se a reunião dos processos para 
julgamento conjunto, evitando-se inclusive a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Apesar de prática rotineira, a propositura de várias ações indenizatórias pelo mesmo patrono e amparadas no mesmo contrato deve ser 
coibida pelo Judiciário, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da cooperação e da economia processual.
Cumpre esclarecer, ainda, que o judiciário brasileiro é diuturnamente criticado por sua morosidade, mas estudos têm demonstrado que o 
excesso de judicialização e uso predatório das ações são os grandes responsáveis pela demora judicial. Na hipótese, o patrono poderia 
demandar o caso em questão em uma única demanda.
Diante do exposto, com intuito de evitar custos financeiros desnecessários e o desperdício do aparato estatal na resolução destas 
demandas fincadas em uma mesma causa de pedir, entendo necessária e conveniente a reunião dos processos para julgamento conjunto, 
evitando-se decisões conflitantes, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.
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Isto dito, nos termos dos arts. 58, 59, e 286, I, do CPC, verifica-se que o 3º Juizado Especial Cível desta Comarca é o juízo prevento para 
a análise das demandas, posto que a distribuição daqueles autos (18/05/2022 - 12h51) é anterior à deste processo (18/05/2022 - 13h04).
Por fim, havendo discordância acerca da remessa dos autos, deverá o Juízo que receber o feito suscitar o competente conflito negativo 
de competência, nos termos do art. 951 e ss. do CPC.
Assim, determino a redistribuição do feito àquele Juizado, com URGÊNCIA, procedendo-se à devida remessa, devendo o cartório anexar 
cópia da presente decisão nos autos conexos e promover as anotações e movimentações de praxe.
Serve como comunicação.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE CONDENADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Processo nº: 7004446-66.2022.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: NATALINA MARQUES NOGUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
NATALINA MARQUES NOGUEIRA
Rua Nossa Senhora Aparecida, 309, Porto Cristo, Porto Velho - RO - CEP: 76812-390
Com base na sentença proferida por este juízo e na previsão do art. 55 da Lei nº 9.099/95, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar 
o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas 
é de 1% (um por cento) sobre o valor da causa e o código a ser utilizado é o “1013.4 - Custa final dos Juizados Especiais, determinação 
em sentença judicial”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7042128-94.2018.8.22.0001
REQUERENTE: THAIS NICACIO DE MOURA
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP179235, ALAN DE OLIVEIRA SILVA - SP208322
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7042128-94.2018.8.22.0001
REQUERENTE: THAIS NICACIO DE MOURA
Advogados do(a) REQUERENTE: ARTUR LOPES DE SOUZA - RO0006231A, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR - 
RO4407
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP179235, ALAN DE OLIVEIRA SILVA - SP208322
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7018590-79.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: TIAGO CHAVES PINHEIRO
Advogados do(a) AUTOR: GABRIEL ELIAS BICHARA - RO6905, ALLAN OLIVEIRA SANTOS - RO10315
REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA, GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA
Rua das Figueiras, 501, 8 andar, - até 1471 - lado ímpar, Jardim, Santo André - SP - CEP: 09080-370
GOL LINHAS AÉREAS S.A
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7028010-11.2021.8.22.0001
REQUERENTE: DENISE PEREIRA FERRARI
INTIMAÇÃO DE
Nome: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Endereço: Rua Alagoas, 772, 5 andar, Funcionários, Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-160 
CARTA DE INTIMAÇÃO AO REQUERIDO
Finalidade: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a apresentar impugnação à indisponibilidade dos ativos 
financeiros (penhora online em conta bancária), NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código de Processo 
Civil.
Contatos da Central de Atendimento para consulta ou manifestação no processo (segunda a sexta-feira, de 7h às 14h):
Telefones: (69) 3309-7000 / 3309-7002 (3309-7004 para Advogados)
Balcão virtual: https://meet.google.com/nva-rupg-cre
Presencial: Fórum Geral César Montenegro - Endereço: Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76801-235
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7028000-64.2021.8.22.0001
REQUERENTE: NARAIEL PEREIRA FERRARI
REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AÉREAS
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a apresentar impugnação à indisponibilidade dos ativos 
financeiros, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7052856-58.2022.8.22.0001
REQUERENTE: ANTONIO MARCIO LIMA SA
Advogados do(a) REQUERENTE: YAMILE NATALY ESPER - RO12580, AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO308-B
REQUERIDO: ELIAS NEVES FERREIRA, REDYANNE DURAN
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão ID 81283583 (AR 
NEGATIVO), NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7009993-87.2022.8.22.0001
Requerente: ANTONIA LIMA DE ALBUQUERQUE MACHADO
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO0004265A
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7018590-79.2021.8.22.0001
AUTOR: TIAGO CHAVES PINHEIRO
Advogados do(a) AUTOR: GABRIEL ELIAS BICHARA - RO6905, ALLAN OLIVEIRA SANTOS - RO10315
REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA, GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7034323-51.2022.8.22.0001
REQUERENTE: RAIMUNDA FOGACA ALVES, MARIA APARECIDA FOGACA ALVES DE BRITO, LENY FOGACA ALVES, ALCIDES 
FOGACA NETO
Advogados do(a) REQUERENTE: JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, 
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
Advogados do(a) REQUERENTE: JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, 
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
Advogados do(a) REQUERENTE: JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, 
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
Advogados do(a) REQUERENTE: JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, 
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição ID 81009463, 
indicando o nome do município/distrito/estado corretos da parte CARLOS ADÃO FOGAÇA, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7000435-28.2021.8.22.0001
REQUERENTE: JOAO PAULO BARROSO VIEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, EDUARDO TEIXEIRA MELO - RO9115
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
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Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
ALVARÁ JUDICIAL DE LEVANTAMENTO E TRANSFERÊNCIA
Nº do Processo: 7023033-73.2021.8.22.0001
Parte Promovente: LUIZ CARLOS RATTO TEMPESTINI registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS RATTO TEMPESTINI e outros
Parte Promovida: TAM LINHAS AÉREAS S/A
FINALIDADE
Levantamento e transferência do valor de R$ 10,05 (dez reais e cinco centavos), incluindo rendimentos, da conta judicial nº 
2848/040/01772959-4, da Caixa Econômica Federal, Agência 2848, Avenida das Nações Unidas, s/n, Centro, nesta, para a conta 
judicial centralizadora nº 2848/040/01529904-5, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do Tribunal de Justiça de Rondônia, CNPJ 
04.293.700/0001-72.
Diretrizes Gerais Judiciais - Art. 278, § 4º: “Os saldos de depósitos judiciais, que não puderam ser entregues à parte beneficiária e os 
saldos residuais, inferiores aos custos de localização dos interessados deverão, até que lhes seja dada a destinação, ser transferidos à 
conta centralizadora administrada pelo Tribunal de Justiça por meio de alvará judicial de levantamento, definido pela Corregedoria Geral 
de Justiça.” (Provimento Corregedoria nº 15/2019, DJE nº 224 de 28/11/2019)
BENEFICIÁRIO
AUTORES: LUIZ CARLOS RATTO TEMPESTINI, CPF: 189.740.568-52, JULIANA PINHEIRO BIGNARDI, CPF: 369.241.368-
85CPF, residentes na Rua Projetada 3839 casa 30 Nova Esperança, Porto Velho-RO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência 2848 – Avenida das Nações Unidas, s/n – Centro – Nesta
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022.
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7062840-03.2021.8.22.0001
REQUERENTE: VERONICA DE SOUSA MORAES
Advogados do(a) REQUERENTE: NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS - RO7280, THIAGO VALIM - RO6320-E, CAROLINA HOULMONT 
CARVALHO ROSA DE PAULA - RO7066
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7000893-11.2022.8.22.0001
EXEQUENTE: FOGACA COMERCIO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
EXECUTADO: ELIANA MARQUES DE SOUZA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7062840-03.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: VERONICA DE SOUSA MORAES
Advogados do(a) REQUERENTE: NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS - RO7280, THIAGO VALIM - RO6320-E, CAROLINA HOULMONT 
CARVALHO ROSA DE PAULA - RO7066
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
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Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7065222-32.2022.8.22.0001
AUTOR: FLAVIO DIAS
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL ELIAS BICHARA - RO6905
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial (em 
razão de juntar comprovante de residência da parte autora) no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7039760-78.2019.8.22.0001
AUTOR: LETICIA DUARTE RAPOSO
AUTOR: GOL LINHAS AÉREAS S.A, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA
Advogado do(a) AUTOR: ALINE SUMECK BOMBONATO - RO3728
Advogados do(a) AUTOR: JESSICA SOLIGUETTI VICENTE - SP368625, ANDREZA FERNANDES SILVA - SP193684, ALEXANDRE 
AUGUSTO DIAS RAMOS HUFFELL VIOLA - RS60284
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a apresentar impugnação à indisponibilidade dos ativos 
financeiros, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil.
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7065575-72.2022.8.22.0001
REQUERENTE: THAYNA DE BRITO SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIO FON ORESTES - RO6783, RAPHAELLE FON DE MENDONCA ORESTES - RO11690
REQUERIDO: UNIRON - UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA
Intimação À PARTE REQUERENTE 
(via Diário da Justiça)
FINALIDADE: Por determinação deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, para apresentar endereço de e-mail da parte requerida, sob pena de o processo não prosseguir como “Juízo 100% Digital” e a 
citação ser enviada pelos meios convencionais (carta ou mandado).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7036985-22.2021.8.22.0001
REQUERENTE: CLOVIS RIBEIRO DE BRAGA
Advogado do(a) REQUERENTE: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO - RO1605
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a se manifestar sobre a petição ID 81097704, em 5 (CINCO) 
dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE CONDENADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Processo nº: 7004645-88.2022.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ANDRESSA LOPES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
REQUERIDO: OI MÓVEL S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
ANDRESSA LOPES DA SILVA 
Com base na sentença proferida por este juízo e na previsão do art. 55 da Lei nº 9.099/95, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar 
o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas 
é de 1% (um por cento) sobre o valor da causa e o código a ser utilizado é o “1013.4 - Custa final dos Juizados Especiais, determinação 
em sentença judicial”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7004613-83.2022.8.22.0001
AUTOR: KEILA CRISTINA DE BRITO ROMANO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO - RO5063
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - MG129459
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência Nações Unidas, 
nesta capital, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 
PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7056428-22.2022.8.22.0001 
AUTOR: MARIA SENHORA DA CONCEICAO LIMA, RUA SALTO DO CÉU 2098, (JD PRIMAVERA) TRÊS MARIAS - 76812-496 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
AUTOR: MARIA SENHORA DA CONCEICAO LIMA, CPF nº 33772037372
ADVOGADO DO AUTOR: LEANDRO ALVES GUIMARAES, OAB nº GO49112 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO/ TUTELA DE URGÊNCIA
O pedido de antecipação da tutela deve ser deferido, com fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos estabelecidos pelo 
referido dispositivo, pois o pedido de urgência decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e a negativação 
poderá causar prejuízos e constrangimentos à parte autora (perigo de dano).
Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser “baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros 
informadores do crédito são de acesso público e facilitado, ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, 
de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela antecipada reclamada 
pela parte demandante, devendo o cartório oficiar o(s) órgão(s) de restrição para que promova(m) a “baixa” da restrição comandada e 
efetivada, e imediata comunicação a este juízo.
Cite-se. Intimem-se para a audiência de conciliação.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Processo n. 7065557-51.2022.8.22.0001 
AUTOR: RARIEL CUEBO DAVID, PRINCESA IZABEL 2158, AP 04 AREAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO DE SOUZA COSTA, OAB nº RO8656 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
Decisão/Tutela Antecipada
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos critérios legais, 
decide sobre a conveniência da medida, podendo a qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese 
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer danos em decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia 
elétrica.
Assim, defiro o pedido de abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica, eis que presentes os pressupostos estabelecidos 
pelo art. 300 do CPC, pois o pedido de urgência decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e a suspensão 
dos serviços poderá causar prejuízos à parte autora (perigo de dano). 
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, 
de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Quanto ao pedido de baixa da restrição de crédito, sabe-se da existência de diversos órgãos de proteção ao crédito, sendo que nem todos 
comunicam entre si os seus bancos de dados.
Desta forma, faz-se necessária a juntada das certidões de inscrição emitidas pelos principais órgãos, de forma a aferir a existência do 
perigo de dano, bem como do efetivo abalo ilegítimo do crédito ou da incidência da Súmula n. 385 do STJ, sendo esta providência cabível 
à parte autora.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial emitido 
diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas de balcão), conforme Enunciado 29 FOJUR, a qual transcrevo abaixo:
Enunciado 29 “Para análise do dano por negativação indevida é necessária a juntada de pesquisa realizada diretamente junto ao órgão 
de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC etc.).”
Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte autora em sua peça vestibular, ao menos em um juízo de cognição sumária, 
não verifico a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, em especial o perigo de dano, uma vez que a parte autora não 
comprovou a inexistência de outras restrições que obstem o crédito.
À vista disso, indefiro o pedido de retirada da inscrição restritiva junto ao órgão de proteção ao crédito e faculto à parte autora a 
apresentação dos referidos documentos para eventual reanálise do pedido até a data da audiência de conciliação.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de 
consequência, DETERMINO à empresa requerida que se ABSTENHA de efetuar o corte/interrupção no fornecimento de energia na 
residência da parte requerente, referente ao débito impugnado (UC: 20/8799-9, FATURA:11/2021, R$ 1.860,62 e até final solução da 
demanda, sob pena de multa integral de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de 
astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados 
normalmente, inclusive com eventual desligamento em caso de inadimplência.
Caso já tenha ocorrido o corte temido pelo (a) demandante, a parte deverá comprovar o pagamento das 03 (três) últimas faturas anteriores 
ao corte para eventual análise do pedido de religamento. 
Cite-se e intimem-se as partes da presente decisão, bem como da audiência de conciliação designada, a ser realizada por videoconferência, 
em atendimento ao Ato Normativo n. 018/2020.
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: I – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou 
eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido 
no endereço constante dos autos; III – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos 
whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação; IV – se tiver algum problema 
que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; V – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; VI – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência; VII - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir; VIII – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, instrução e julgamento, carta de preposto, sob 
pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil); IX – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; X – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; XI – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário 
da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de 
custas e despesas processuais; XII – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado 
de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado 
pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; XIII – durante a audiência de conciliação 
por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; XIV – nos 
processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) 
horas do dia da audiência por videoconferência realizada; XV – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar 
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se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao 
da audiência realizada; XVI – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros 
profissionais que devem atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). XVII – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e 
manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; XVIII – havendo necessidade de 
assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, 
à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7055695-56.2022.8.22.0001 
AUTOR: MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 4361, - DE 4112 A 4494 - LADO PAR AGENOR DE 
CARVALHO - 76820-212 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO, OAB nº RO816 
REU: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, LAURO SODRÉ 3290 TANQUES - 76801-235 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, regendo-se pelas próprias cláusulas 
e condições, JULGANDO, por conseguinte e nos moldes do art. 487, III, “b”, do CPC, EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, devendo o cartório arquivar imediatamente o processo, pois a sentença homologatória transita em julgado de plano (art. 41, da 
LF 9.099/95) e o acordo será cumprido diretamente entre as partes.
No caso de ocorrer depósito judicial e no valor acordado, desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova conclusão.
Fica, contudo, ressalvada a hipótese de desarquivamento em caso de descumprimento do acordo e concomitante requerimento da parte 
credora.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7034985-15.2022.8.22.0001 
AUTOR: NEVILSON ALMEIDA DE CASTRO, AV DUQUE DE CAXIAS 1823 10 DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº AM6063 
REU: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
Sentença
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Ante a petição do autor de id. 80118223, nos termos do art. 53, V, do CPC, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO, 
JULGANDO, por conseguinte e nos termos dos artigos 3º, caput, e 51, II, da LF 9.099/95, bem como 485, I, do CPC, EXTINTO O FEITO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, devendo a CPE após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as 
cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve como comunicação. 
Intimem-se. 
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7055273-18.2021.8.22.0001 
REQUERENTE: RODRIGO SILVA BRAGA, RUA JOSÉ AMADOR DOS REIS 3809, - DE 3629/3630 A 4044/4045 TANCREDO NEVES - 
76829-580 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS, OAB nº RO5841A, WALTER GUSTAVO DA SILVA 
LEMOS, OAB nº RO655A 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 



893DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Vistos.
Da análise da peça embargante, tenho que as alegações ali consignadas não dizem respeito ao julgado em si, mas à fundamentação 
da sentença guerreada e à análise do conjunto probatório, de modo que o provimento judicial é claro e inteligível, não havendo qualquer 
omissão ou contradição entre os requisitos da sentença, quais sejam, relatório, fundamentação e dispositivo.
A matéria albergada no recurso deve ser consignada e demonstrada em recurso próprio, observados o preparo regular e a tempestividade.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, e os JULGO IMPROCEDENTES, devendo o cartório, após 
o trânsito em julgado da sentença de mérito prolatada, cumprir os dispositivos e comandos nele insertos.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7064452-73.2021.8.22.0001 
AUTOR: FRANCISCO GUTEMBERG FERNANDES CAMPOS, RUA PASTOR EURICO ALFREDO NELSON 2080, RESIDENCIAL 
CASTELATTO - AP 301-A AGENOR DE CARVALHO - 76820-374 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA, OAB nº AC3821 
REU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, AVENIDA CARLOS GOMES 1259, - DE 1259 A 1517 - 
LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-109 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: THIAGO MAIA DE CARVALHO, OAB nº RO7472 
Sentença
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Relata que, após realizar exames de saúde, o médico urologista indicou o procedimento cirúrgico denominado 
adenomectomia prostática robótica, o qual foi negado pela requerida, que ofertou a cobertura para a cirurgia convencional, na rede 
credenciada e com médico credenciado. Pleiteia o reembolso integral das despesas e indenização por danos morais.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Afirma que o procedimento por via robótica não está previsto no rol da ANS e que há parecer técnico da 
Agência Reguladora que dispõe quanto à ausência de obrigatoriedade de cobertura à técnica via robótica quando ausente previsão no rol 
de procedimentos. Destaca o recente julgado do STJ que entendeu pela taxatividade do rol da ANS e, inclusive, a existência de parecer 
técnico elaborado pelo NATJUS Nacional, que não recomenda a utilização do procedimento robótico pleiteado. Nega a ocorrência de 
danos morais ou materiais e pede a improcedência do pedido.
PRELIMINAR: Antes de analisar os pedidos, é necessário verificar a complexidade da questão trazida pelo autor a este Juízo.
Mostra-se pertinente destacar a recente decisão do C. STJ nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929 – SP, que fixou a regra 
da taxatividade do rol da ANS, estabelecendo parâmetros objetivos para a excepcional cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento não 
previsto no rol, mas indicado pelo médico ou odontólogo assistente: 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO 
ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO 
DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO 
DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL 
DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS 
ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS 
PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA 
PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA 
AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM 
ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.
(…) 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a 
cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando 
demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou 
odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, 
como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste 
em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias 
ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do 
magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do 
ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma 
das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 
11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação 
das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de 
plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro 
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo 
contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 – não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos 
do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, 
desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja 
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome 
nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com 
entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam 
da ANS. (…) (grifos nossos)
No caso dos autos, constata-se que o procedimento indicado pelo médico assistente não encontra correspondência no rol da Agência 
Reguladora, o que em princípio, eximiria o plano de saúde da cobertura pretendida pelo autor.
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Entretanto, há elementos específicos à hipótese que merecem ser trazidos a lume e que constam da justificativa técnica do médico 
urologista quanto à indicação da cirurgia robótica (id 64101580):
(…) Some-se a isso o fato de o paciente supracitado ser nefrectomizado e a prostatectomia simples a céu aberto exigir normalmente 
analgesia pós-operatória com maior número de drogas incluindo anti-inflamatórios não-esteroidais, que têm como efeito colateral possível 
a nefrotoxicidade, algo indesejável em um paciente com mais de 60 anos e portador de rim único.
Além disso, na prostatectomia simples a céu aberto neste paciente pode haver dificuldade de identificação do meato ureteral do seu único 
rim, devido à protrusão prostática intravesical evidenciada na ressonância nuclear magnética, resultando em lesão iatrogênica desta 
estrutura anatômica. Na robótica, a visão em 3D e com angulação para baixo da ótica facilita a identificação desta estrutura. (...)
Não se mostra recomendada, portanto, a aplicação imediata e irrestrita da conclusão “não favorável” à cirurgia robótica esposada na 
Nota Técnica 72070 do NatJus/SP, eis que se trata da análise relativa ao caso de outro paciente e, por óbvio, não foram analisadas as 
especificidades da condição de saúde do requerente.
Assim, verifica-se que a questão posta em Juízo é extremamente complexa e demanda prova pericial para dirimir as dúvidas quanto à 
obrigação da requerida em cobrir procedimento não previsto no rol da ANS. Neste sentido: 
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão agravada que determinou a realização de perícia 
para apurar a necessidade e adequação do procedimento médico a que foi submetido. Agravo que deve ser conhecido na hipótese, 
considerada a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pronunciada pelo STJ. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Compete 
ao Magistrado decidir sobre a pertinência das provas necessárias à formação do seu convencimento. Perícia que se faz adequada à 
apuração acerca dos parâmetros enunciados pelo STJ quanto à possibilidade de mitigação do rol da ANS na hipótese. Decisão mantida. 
Recurso não provido, com observação. (TJ-SP - AI: 21289745520228260000 SP 2128974-55.2022.8.26.0000, Relator: João Pazine 
Neto, Data de Julgamento: 29/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifos nossos)
Sendo necessária, pois, a aplicação de conhecimento técnico para o correto deslinde da causa, evidencia-se a necessidade de perícia, 
cuja realização não é admitida no âmbito dos Juizados Especiais por impor rito complexo e demorado, que não coaduna com os princípios 
pertinentes a este microssistema.
Desta forma, este juízo não tem competência ou condições de prosseguir na apreciação e julgamento do pleito, sendo de rigor a extinção 
deste processo como medida e solução final, devendo a parte socorrer-se de uma das varas cíveis genéricas, onde a dilação probatória 
é mais ampla.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conste, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, JULGANDO, por conseguinte 
e nos termos dos artigos 3º, caput, e 51, II, da LF 9.099/95, EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, devendo o cartório, 
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo 7000980-64.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: CAYON FELIPE PERES AIDAR PEREIRA, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2550, APTO 206 EMBRATEL 
- 76820-892 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: CAYON FELIPE PERES AIDAR PEREIRA, OAB nº RO5677A 
REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), , RUA GETÚLIO VARGAS 1941 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-114 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL 
S/A 
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra a falha na prestação do serviço fornecido pela requerida, no que se refere aos dados de internet 
contratados de forma adicional. Informa ainda que, em novembro de 2021, concordou com a alteração do plano, adquirindo um novo 
pacote de internet e acesso ao app da Disney. Ocorre que os problemas com o fornecimento da internet continuaram, bem como não 
houve a disponibilização do app da Disney. Nesse sentido, requer o restabelecimento do plano antigo, a restituição dos valores cobrados 
em razão do novo plano e indenização por danos morais. 
ALEGAÇÕES DA RÉ: Aduz que o autor utilizou o pacote principal e teve que contratar outros adicionais. Esclarece ainda que o autor não 
fez prova do suposto defeito no serviço, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes. 
PROVAS E FUNDAMENTOS: A lide retrata clara relação de consumo, de modo que dever ser aplicada as regras do CDC. Ademais, é 
caso o de julgamento antecipado do feito.
Não obstante a inversão do ônus probatório determinada em decorrência da relação de consumo, é necessário que o autor trago aos 
autos comprovação mínima dos fatos alegados, hábil a permitir a responsabilização objetiva da prestadora de serviços, sem o que não é 
possível o reconhecimento do direito pleiteado.
No caso, não há provas de que os pacotes adicionais contratados esgotaram rápido por falha da requerida, considerando que as faturas 
colecionadas nos autos correspondem ao consumo do autor, tampouco restou demonstrada a indisponibilidades dos serviços
Além disso, resta incontroverso que o autor contratou um novo plano em novembro de 2021, ciente de que o valor da fatura aumentaria 
em razão dos novos serviços que foram ofertados pela requerida. 
Dessa forma, descabe falar em restituição de valores pagos, bem como indenização por danos morais, uma vez que não restou 
demonstrada a irregularidade do serviço de internet e demais serviços incluídos no pacote do autor.
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Salienta-se que a aplicação das normas de defesa consumeristas não afasta o encargo do autor de comprovação mínima dos fatos 
constitutivos de seu direito, até mesmo porque a inversão do ônus probatório, admitida pelo CDC, não tem o alcance de imputar ao réu 
obrigação de produzir prova que lhe seja impossível, principalmente quando acessível à parte contrária.
Assim, resta evidente que empresa agiu no exercício regular de um direito, de modo que os pedidos do autor devem ser julgados 
improcedentes. 
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo autor em desfavor da requerida, isentando-
as da responsabilidade civil reclamada.
Assim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7007937-81.2022.8.22.0001 
AUTOR: DAVI DOS SANTOS PASSOS, RUA ANGICO 5831, - DE 5601/5602 AO FIM COHAB - 76808-048 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA, OAB nº RO6700 
REU: VERDE TRANSPORTES LTDA, AVENIDA MIGUEL SUTIL 7034, - DE 5686 A 5798 - LADO PAR DESPRAIADO - 78048-700 - 
CUIABÁ - MATO GROSSO 
ADVOGADO DO REU: THIAGO AFFONSO DIEL, OAB nº MT19144 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra ter sofrido danos morais em razão da falha na prestação dos serviços de transporte da empresa ré que 
vendeu passagem em ônibus executivo e ofereceu ônibus velho e “estourado”. Alega que a conduta negligente da ré, em obrigá-lo viajar 
em um ônibus velho, em péssimo estado de conservação, sem as devidas manutenções, o fez passar transtornos como calor, falta de 
alimentação durante a viagem inteira, e acarretou no atraso de mais de 04 (quatro) horas em sua chegada ao destino.
ALEGAÇÕES DA EMPRESA RÉ: Alega excludente de responsabilidade (caso fortuito/força maior), vez que o ônibus apresentou problema 
durante a parada e, por esse motivo, precisaram aguardar até o conserto do mesmo. Informa que o desgaste e relatos apresentados 
pelo autor não são suficientes para comprovar dano, até por que as fotos e vídeos podem ser facilmente manipuladas. Pretende a 
improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A lide retrata a clara relação de consumo, sobre a qual se aplicam as normas do CDC. Ademais, é 
hipótese de julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC, posto que as partes não manifestaram interesse na produção de 
novas provas. 
No caso, restaram incontroversos a celebração do contrato de transporte entre as partes, a ocorrência de problema mecânico no 
veículo coletivo, o que culminou no atraso da viagem da autora em mais de 04 (quatro) horas. Assim, o ponto controvertido reside em 
saber se há dano moral indenizável.
Pois bem. Em que pesem os argumentos da defesa, razão de direito assiste ao autor. Isto porque, o contrato de transporte firmado 
entre as partes caracteriza obrigação de resultado, ou seja, basta para configurar o dever de indenizar a ocorrência de dano, o nexo de 
causalidade entre esse e o serviço defeituosamente prestado, tudo na forma do art. 14 do CDC. 
Não há dúvida que a hipótese apresentada enseja fixação de verba indenizatória a fim de reparar danos morais, pois excepcionalmente 
ocorrentes frente aos transtornos vivenciados pelo autor, que ficou parado no coletivo por horas e em ônibus inferior ao contratado.
A natureza objetiva da responsabilidade do transportador é extraída do art. 734 do Código Civil que preceitua que ele responde pelos 
danos causados aos passageiros e suas bagagens, salvo motivo de força maior, deixando claro que é nula qualquer cláusula que exclua 
tal responsabilidade.
In casu, o problema mecânico do ônibus de transporte cuida-se de situação inerente à atividade, que equivale a fortuito interno, que não 
exclui a responsabilidade pelos danos suportados pelos passageiros.
Assim, é inegável que configura dano moral na conduta da empresa que presta serviço de transporte defeituoso, frustrando a legítima 
expectativa do consumidor de chegar nos locais e horários originariamente programados.
Caracterizado o dano, resta fixar o quantum indenizatório, devendo ser arbitrado pelo julgador de forma equitativa, de modo que não 
seja muito alto a ponto de implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo, sob pena de não produzir no ofensor a 
sensação de punição, constrangendo-o a se abster de praticar atos similares.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes nos autos, o tempo de atraso de chegada ao destino, e, ainda, a culpa 
da requerida, bem como a capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de molde a 
disciplinar a requerida e dar satisfação pecuniária ao autor.
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, por via de consequência, CONDENO a ré ao 
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 
partir da citação e atualização monetária, com índices do TJRO,a partir desta sentença (S. 362, STJ).
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, 
I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o 
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado Cível 
FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido determinado na 
sentença ou no acórdão que o início do prazo para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado), sob pena de incidência 
da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não sendo 
aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 do 
FONAJE.
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Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD) 
e se deseja ver protestado o devedor, quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento do pedido de gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7011987-53.2022.8.22.0001 
AUTOR: BRUNA RAPHAELA OLIVEIRA DA SILVA, RUA AÇAÍ 4802, - DE 4692/4693 A 4940/4941 FLORESTA - 76806-180 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ELIEL SOEIRO SOARES, OAB nº RO8442 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
ANDAR 9, EDIFÍCIO JATOBA TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Narra que sofreu danos morais em decorrência do cancelamento unilateral do voo de Porto Alegre à Porto 
Velho no dia 23/09/2020, sem aviso prévio. Aduz que a ré não prestou assistência material adequada e que chegou ao destino após 15 
horas do horário previsto no contrato.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Afirma que por ajuste na malha aérea o voo foi alterado e que não conseguiu entrar em contato com a 
autora. Assevera que atendeu às regras da ANAC e empreendeu todos os esforços para que todos chegassem a seu destino final. Nega 
a falha nos serviços e a configuração de danos extrapatrimoniais, e pede a improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, é caso de julgamento 
conforme o estado do processo, ante a desnecessidade de produção de outras provas.
Resta demonstrada a contratação firmada entre as partes e restou incontroverso o cancelamento do voo por iniciativa da ré, sem 
notificação prévia.
Assim, o ponto controvertido reside na legitimidade da conduta da empresa ré e na ocorrência de danos morais.
Pois bem. Muito embora a empresa pretenda afastar a sua responsabilidade civil, constata-se que os argumentos utilizados não restaram 
comprovados e, portanto, a requerida deixou de demonstrar a legitimidade de sua conduta, ônus que lhe caberia, já que é a responsável 
pela prestação dos serviços.
Neste contexto, o CDC, em seu art. 14, dispõe que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, apenas sendo afastada quando houver 
prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
De toda sorte, da narrativa inicial se depreende, sem sombra de dúvidas, que a falha na prestação do serviço configura ofensa à 
estabilidade emocional e psicológica do consumidor, ofendendo-se a dignidade humana ao frustrar a justa expectativa da correta 
prestação dos serviços.
A consumidora, acreditando na credibilidade do serviço contratado, programou-se previamente para a viagem, onde há todo o planejamento 
necessário e de praxe, de forma que teve o seu voo de retorno ao lar alterado, ocasionando um atraso de aproximadamente 13 horas na 
sua chegada ao destino final, configurando nítido dano moral.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes nos autos, o tempo de atraso, a condição econômico-financeira 
da requerente, a repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como a capacidade financeira desta, fixo a indenização por 
dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), de molde a disciplinar a requerida e dar satisfação pecuniária a autora.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial formulado pela autora em face da requerida, partes 
qualificadas, e, por via de consequência, CONDENO a empresa requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título dos 
reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e atualização monetária, a partir do 
arbitramento (Súmula n. 362, do STJ), consoante tabela do E. TJRO. 
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, 
I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o 
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado Cível 
FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido determinado na 
sentença ou no acórdão que o início do prazo para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado), sob pena de incidência 
da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não sendo 
aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 do 
FONAJE.
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Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD) 
e se deseja ver protestado o devedor, quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7065459-66.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: FABIO PABLICIO SANTOS DE OLIVEIRA, RUA BELO HORIZONTE 170, APTO 4 EMBRATEL - 76820-732 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELAINE DE SOUZA, OAB nº RO4255A 
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Despacho
Para fins de análise do pedido de tutela para desbloqueio da canta bancária do autor, tenho por necessário a intimação da parte requerida 
para em 48h apresentar manifestação sobre o bloqueio da conta da parte requerente.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para análise da tutela de urgência.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível PROCESSO: 7076317-93.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: CLEBER DOS SANTOS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CLEBER DOS SANTOS, OAB nº RO3210, LAERCIO JOSE TOMASI, OAB nº RO4400 
EXECUTADO: VITORIA THEREZINHA RUFATTO
ADVOGADOS DO EXECUTADO: JOVANDER PEREIRA ROSA, OAB nº RO7860, PAULO HENRIQUE VALERIO DE OLIVEIRA, OAB 
nº RO12600 
Sentença/Ordem de Pagamento
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Compulsando os autos, verifico que as partes formalizaram acordo extrajudicial ficando convencionado que parte do valor bloqueado via 
SISBAJUD (R$ 400,00) seja transferido para a conta do credor/exequente e o restante liberado em prol do devedor/executado.
Assim, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, regendo-se pelas próprias 
cláusulas e condições.
Outrossim, considerando o pedido das partes, nesta data EXPEDI ORDEM JUDICIAL ELETRÔNICA (transferência eletrônica em prol do 
credor e alvará judicial eletrônico em prol do executado) ao banco, em favor das partes e/ou de seu(s) advogado(s) constituído(s) para 
levantamento dos valores depositados em juízo, com as devidas correções/rendimentos/atualizações monetárias, devendo a instituição 
financeira zerar e encerrar as contas.
FAVORECIDO DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA: CLEBER DOS SANTOS (CONTA CORRENTE: 0057690-5, AGÊNCIA: 2651, 
BANCO BRADESCO, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), DA CONTA JUDICIAL: 1792207-6, );
FAVORECIDO DO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO: VITÓRIA THEREZINHA RUFATTO E/OU POR SEU ADVOGADO PAULO 
HENRIQUE VALÉRIO DE OLIVEIRA, OAB/RO 12600, NOS VALORES: R$ 1.052,99 (MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 
E NOVE CENTAVOS), DA CONTA JUDICIAL Nº 1792207-6 e R$ 26,00 (VINTE E SEIS REAIS), DA CONTA JUDICIAL Nº 1792167-
3),MAIS ACRÉSCIMOS ATÉ A DATA DO SAQUE.
OBSERVAÇÕES:
Não é necessário a impressão deste expediente e nem tampouco comparecimento da parte à sede deste Juizado, bastando, para tanto, 
em caso de ALVARÁ ELETRÔNICO, o favorecido apresentar documento com foto junto à Agência da Caixa Econômica Federal (2848), 
localizada à Avenida Nações Unidas, nesta cidade;
Se for TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , o favorecido deverá conferir no extrato da conta indicada, se o valor foi creditado, no primeiro 
dia útil seguinte a assinatura desta decisão.
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Por co seguinte, nos moldes do art. 487, III, “b”, c/c art. 771, ambos do CPC, EXTINTA A EXECUÇÃO, devendo o cartório, após o 
levantamento dos valores, arquivar o processo, pois a sentença homologatória transita em julgado de plano (art. 41, da LF 9.099/95) e o 
acordo será cumprido diretamente entre as partes.
Fica, contudo, ressalvada a hipótese de desarquivamento em caso de inadimplência e concomitante requerimento da parte credora.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7061739-91.2022.8.22.0001
AUTOR: GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA, OAB nº RO9595 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
Decisão
Da análise da peça embargante, tenho que as alegações ali consignadas não dizem respeito ao julgado em si, mas à fundamentação 
da decisão guerreada e à análise do conjunto probatório, de modo que o provimento judicial é claro e inteligível, não havendo qualquer 
omissão, obscuridade ou contradição.
Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada traduzem, na verdade, o 
inconformismo do embargante com a conclusão adotada, isso por que a mesma requereu o seguinte em sede de tutela:
“a) - Pede a liminar para que a empresa Ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Autor, no prazo de 
04h (quatro) horas, contadas a partir da citação/intimação da Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); 
b) – Pede a liminar para suspender a cobrança da fatura de R$ 975,03 (novecentos e setenta e cinco reais e três centavos), vencida em 
22-07-2022, por ser abusiva e ilegal; 
c) - Pede a liminar para que a empresa Ré se abstenha de efetuar interrupção/corte de energia elétrica da unidade consumidora do Autor, 
com base nos débitos impugnados, até o julgamento do mérito da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);”
Em seguida foi proferida a seguinte decisão:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência, DETERMINO à 
empresa requerida ABSTENHA-SE de incluir os dados cadastrais do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa integral 
de R$1.000,00 (um mil reais), bem como EFETUE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o RELIGAMENTO do fornecimento de energia 
elétrica no endereço da parte requerente em razão do débito impugnado (UC: 20/9741632-5; FATURA: Maio/2022, R$ 975,03), sob pena 
de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos 
na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que novos débitos 
poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual desligamento em caso de inadimplência.”.
A parte autora aduz que há omissão do juízo pelo fato de não ter sido analisado o pedido da letra c, qual seja: “c)- Deferir a liminar para 
que a empresa Ré se abstenha de efetuar interrupção/corte de energia elétrica da unidade consumidora do Autor, com base no débito 
impugnado, até o julgamento do mérito da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);”.
O argumento de omissão não há como ser acolhido pelo fato de que a decisão adotada pelo juízo já engloba o pedido acima citada, 
principalmente pelo fato de que se há ordem de religação é porque a parte requerida não pode descumprir a ordem e suspender o 
fornecimento do serviço pela dívida discutida nos autos, o que não impede é que haja o corte por outro débito.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e os REJEITO, devendo ser aguardada a audiência de 
conciliação já designada.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7065568-80.2022.8.22.0001 
AUTOR: SEBASTIANA RIBEIRO GUIMARAES, ÁREA RURAL ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-899 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
AUTOR: SEBASTIANA RIBEIRO GUIMARAES, CPF nº 12991767200
ADVOGADOS DO AUTOR: WANESKA FARIAS OLIVEIRA, OAB nº RO10892, CLAYTON DE SOUZA PINTO, OAB nº RO6908 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO/ TUTELA DE URGÊNCIA
O pedido de antecipação da tutela deve ser deferido, com fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos estabelecidos pelo 
referido dispositivo, pois o pedido de urgência decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e a negativação 
poderá causar prejuízos e constrangimentos à parte autora (perigo de dano).
Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser “baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros 
informadores do crédito são de acesso público e facilitado, ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, 
de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
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Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela antecipada reclamada 
pela parte demandante, devendo o cartório oficiar o(s) órgão(s) de restrição para que promova(m) a “baixa” da restrição comandada e 
efetivada, e imediata comunicação a este juízo.
Cite-se e intimem-se as partes da presente decisão, bem como da audiência de conciliação designada, a ser realizada por videoconferência, 
em atendimento ao Ato Normativo n. 018/2020.
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: I – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou 
eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido 
no endereço constante dos autos; III – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos 
whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação; IV – se tiver algum problema 
que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; V – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; VI – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência; VII - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir; VIII – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, instrução e julgamento, carta de preposto, sob 
pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil); IX – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; X – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; XI – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário 
da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de 
custas e despesas processuais; XII – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado 
de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado 
pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; XIII – durante a audiência de conciliação 
por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; XIV – nos 
processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) 
horas do dia da audiência por videoconferência realizada; XV – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar 
se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao 
da audiência realizada; XVI – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros 
profissionais que devem atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). XVII – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e 
manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; XVIII – havendo necessidade de 
assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, 
à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Processo n. 7065081-13.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: ALEX JEFERSON ONOFRE DE LIMA 00118636251, RUA TENREIRO ARANHA 3108, - DE 3067/3068 AO FIM OLARIA 
- 76801-278 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALINE MOREIRA DELFIOL, OAB nº RO9306 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. 7 DE SETEMBRO 
234, INEXISTENTE CENTRO - 78900-970 - NÃO INFORMADO - ACRE 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
Decisão/Tutela Antecipada
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constitui faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos critérios legais, decide 
sobre a conveniência da medida, podendo a qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na prestação dos serviços pela cobrança de valores incorretos, tese 
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer dano em decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia 
elétrica ou da negativação de seu nome.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida, pois a discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações próprias do início 
do conhecimento, implica na impossibilidade do desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem essencial à vida de 
qualquer ser humano. Ademais, havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser evitada até final julgamento da demanda, 
já que os cadastros informadores do crédito são de acesso público e facilitado, ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica).
Os requisitos legais para a concessão antecipada da tutela jurisdicional estão presentes nos autos, devendo-se considerar, ainda, que 
a negativação poderá causar prejuízos e constrangimentos à parte autora e que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação para a parte diante da essencialidade do serviço, sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente o pedido e 
utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte da requerida, pelos meios ordinários. 
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Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência, DETERMINO à 
empresa requerida que se ABSTENHA de efetuar o corte/interrupção no fornecimento de energia na residência da parte requerente e/ou 
negativar o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito impugnado (UC: 20/309248-3, FATURA: R$ 
10.606,92) e até final solução da demanda, sob pena de multa integral de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos 
na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que novos débitos 
poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual desligamento em caso de inadimplência.
Caso já tenha ocorrido o corte temido pelo (a) demandante, a parte deverá comprovar o pagamento das 03 (três) últimas faturas anteriores 
ao corte para eventual análise do pedido de religamento.
Cite-se e intimem-se as partes da presente decisão, bem como da audiência de conciliação designada, a ser realizada por videoconferência, 
em atendimento ao Ato Normativo n. 018/2020.
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: I – os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou 
eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido 
no endereço constante dos autos; III – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos 
whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação; IV – se tiver algum problema 
que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; V – deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; VI – deverá acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência; VII - assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir; VIII – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, instrução e julgamento, carta de preposto, sob 
pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil); IX – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; X – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; XI – a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário 
da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de 
custas e despesas processuais; XII – a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado 
de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado 
pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; XIII – durante a audiência de conciliação 
por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; XIV – nos 
processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) 
horas do dia da audiência por videoconferência realizada; XV – nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar 
se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao 
da audiência realizada; XVI – Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros 
profissionais que devem atuar no processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). XVII – se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e 
manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; XVIII – havendo necessidade de 
assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, 
à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e se informar 
sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. Documentos 
(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, etc.) em arquivos 
com no máximo 1MB cada.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7030745-17.2021.8.22.0001
REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - RO0005195A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA - MS5871
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7032989-79.2022.8.22.0001
Requerente: MARIA LEITE FREITAS
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7041984-23.2018.8.22.0001
REQUERENTE: VALDY CARDOSO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDY CARDOSO DOS SANTOS - RO2874
REQUERIDO: DORVAL PAULO DEGENHART
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar nova planilha de cálculo, tendo 
em vista que está desatualizada. 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE - CUSTAS FINAIS
Processo nº: 7030745-17.2021.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - RO0005195A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA - MS5871
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Com base na decisão proferida pela Turma Recursal, fica Vossa Senhoria notificada para comprovar o pagamento das custas 
processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O valor das custas é de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016 (Regimento de Custas), e o código a ser utilizado é o 
“1013.2 - Custa final dos Juizados Especiais, face retorno dos autos da Turma Recursal”. Para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7011589-09.2022.8.22.0001
AUTOR: W. A. CORTES COSMESTICOS - ME 
Advogado do(a) AUTOR: DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
REQUERIDO: ULIANA MARIA RIBEIRO PINHEIRO
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 02/12/2022 12:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
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1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7077399-62.2021.8.22.0001
REQUERENTE: MICHEL CORREA DA SILVA 
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS - RO4788
REQUERIDO: RENAN ALEXANDRE GOMES
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
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DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 02/12/2022 13:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7005919-24.2021.8.22.0001
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REQUERENTE: MARIA CELINA OLIVEIRA CARNEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO DE OLIVEIRA - RO5105
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o crédito exequendo incluindo a 
multa de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7069340-85.2021.8.22.0001
REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado do(a) REU: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
AUTOR: ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a se manifestar sobre petição 
de ID: 71438262, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7065459-66.2022.8.22.0001
REQUERENTE: FABIO PABLICIO SANTOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE DE SOUZA - RO0004255A
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE 
(via Diário da Justiça)
FINALIDADE: Por determinação deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, para apresentar endereço de e-mail da parte requerida, sob pena de o processo não prosseguir como “Juízo 100% Digital” e a 
citação ser enviada pelos meios convencionais (carta ou mandado).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível PROCESSO: 7036985-22.2021.8.22.0001
REQUERENTE: CLOVIS RIBEIRO DE BRAGA
ADVOGADO DO REQUERENTE: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO, OAB nº RO1605 
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
Decisão/Ordem de Pagamento
Considerando o depósito judicial realizado pela parte devedora, nesta data EXPEDI ORDEM JUDICIAL ELETRÔNICA (alvará eletrônico) ao 
banco, em favor da exequente e/ou de seu(s) advogado(s) constituído(s) para levantamento dos valores depositados em juízo, com as 
devidas correções/rendimentos/atualizações monetárias, devendo a instituição financeira zerar e encerrar as contas.
FAVORECIDO DO ALVARÁ ELETRÔNICO: CLOVIS RIBEIRO DE BRAGA E/OU POR SEU ADVOGADO, ADVOGADO DO 
REQUERENTE: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO, OAB nº RO1605 - CONTA JUDICIAL: 2848/040/01790663-1, VALOR: 5.627,24, 
MAIS ACRÉSCIMOS ATÉ A DATA DO SAQUE.
OBSERVAÇÕES:
1) A parte favorecida deverá comparecer, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, à agência da Caixa 
Econômica Federal (agência: 2848), localizada na Avenida Nações Unidas, ao caixa presencial, munida de documentos de identificação 
com foto, para saque do valor creditado.
2) O alvará eletrônico deverá ser sacado em até 30 (trinta) dias, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, sob 
pena de transferência para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO, 
que desde já determino.
3)Saliento que não é necessário a impressão deste expediente e nem tampouco comparecimento da parte à sede deste Juizado, bastando, 
para tanto, comparecer à Caixa Econômica Federal - Agência 2848 - Avenida Nações Unidas para levantamento da ordem.
Após o levantamento dos valores, intime-se o banco executado para que se manifeste acerca da petição de id.81097704, no prazo de 
10(dez) dias.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7031606-66.2022.8.22.0001
REQUERENTE: JANAINA SILVA DOS SANTOS
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - PE42379
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7065679-64.2022.8.22.0001
REQUERENTE: LARISSA SEVERIANO DE OLIVEIRA SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, EDUARDO TEIXEIRA MELO - RO9115
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial (em 
razão da ausência de procuração assinada) no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7065729-90.2022.8.22.0001
REQUERENTE: DANIEL COUTINHO ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADELIO RIBEIRO LARA - RO6929
REQUERIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS 
SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, RONDONIA - CREDJURD
Intimação À PARTE REQUERENTE 
(via Diário da Justiça)
FINALIDADE: Por determinação deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, para apresentar endereço de e-mail da parte requerida, sob pena de o processo não prosseguir como “Juízo 100% Digital” e a 
citação ser enviada pelos meios convencionais (carta ou mandado).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7059093-45.2021.8.22.0001 
AUTOR: MAURA DA SILVA, RUA DO PARQUE 416 CASCALHEIRA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAEL LUCAS NUNES GARCIA, OAB nº RO10532, RAIMUNDO FACANHA FERREIRA, OAB nº RO1806, 
LIDUINA MENDES VIEIRA, OAB nº RO4298A 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
Despacho
Arquivem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7035090-89.2022.8.22.0001 
AUTOR: ROSILENE ALMEIDA DE SOUZA, RUA VÍTOR BRECHERET 5316, - DE 5127/5128 AO FIM ESPERANÇA DA COMUNIDADE 
- 76825-138 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: AMELIA RAIZA GUIMARAES DA SILVA, OAB nº RO11137 
REU: LIBERTY DIGITAL INTERMEDIACOES EIRELI, AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384, SALA 701 ALPHAVILLE - 06541-038 - 
SANTANA DE PARNAÍBA - SÃO PAULO 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Despacho
Em que pese a tentativa de citação ter sido realizada no endereço indicado pela requerida em seu CNPJ, a simples recusa do AR não se 
monstra suficiente para configurar a má-fé.
Assim, considerando que não houve a citação válida, não há que se falar em aplicar os efeitos da revelia.
Quanto ao pedido de citação eletrônica é importante destacar que a citação é um dos atos mais importantes do processo – se não o mais 
importante -, pois é por meio dela que ocorre a triangularização processual, com a convocação da parte requerida para integrar o polo 
passivo da lide, possibilitando que ofereça resposta à pretensão deduzida contra si. É considerado pressuposto de validade do processo 
e dos atos processuais subseqüentes, consoante dispõe o art. 239 do CPC.
Em sendo assim, não pode pairar dúvidas quanto à regularidade do ato citatório, sob pena de comprometimento das garantias 
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LV e LIV, CF).
Portanto, se eventualmente a citação por e-mail não se mostrar efetiva, necessária a citação da forma ordinária, a fim de que se possa 
precisar a ocorrência e a regularidade do ato, resguardando as garantias constitucionais da pessoa demandada.
Desse modo, indefiro o pedido de citação eletrônica, devendo a citação ocorrer pelos meios convencionais.
Inclua-se o feito em nova pauta de conciliação e cite-se/intimem-se as partes, expedindo-se a carta precatória.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7060173-10.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: NARCISO RODRIGUEZ PEREZ, RUA MARIA JOSÉ CARVALHO 300 JARDIM SANTANA - 76828-530 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA, OAB nº RO5929 
REQUERIDO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, PROCURADORIA AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 
Despacho
Cite-se e intime-se.
Aguarde-se a audiência de conciliação. 
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo 7028353-41.2020.8.22.0001 
REQUERENTE: GILBERTO AGOSTINHO DO AMARAL VARGAS, CONDOMINIO VILA DA USINA DE JIRAU - 76842-000 - MUTUM 
PARANÁ (PORTO VELHO) - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: RENATA RAISA SILVA SANTOS, OAB nº RO6765 
EXCUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO, - DE 1964 A 2360 - 
LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO EXCUTADO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD 
Vistos. 
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD 
sob o argumento de que a executada possui status de Fazenda Pública, requerendo a atualização do débito nos moldes da Fazenda 
Pública. 
Sobre o tema a Turma Recursal de Porto Velho/RO, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o Supremo Tribunal Federal já se 
manifestaram afirmando que a sociedade de economia mista que realiza atividade pública primária e essencial, deve receber o mesmo 
tratamento dado à Fazenda Pública, tal equiparação se dá somente para fins de impenhorabilidade de seus bens, uma vez que não tem 
concorrência no âmbito de sua atuação no estado de Rondônia.
No caso, a impugnante não perdeu sua característica de sociedade de economia mista, inclusive com dividendo de lucros nos termos do 
capítulo VI de seu Estatuto (http://www.caerd-ro.com.br/arquivos/imagens/ESTATUTO%20SOCIAL%20-%20alterado%2019.05.16.pdf).
Além disso, é possível afirmar que o usuário inadimplente da executada paga suas contas com juros e correção monetária previstos na 
lei civil e não na lei tributária, de modo que mais uma vez se reforça o argumento de que o único privilégio conferido à requerida pelo STF 
é o de não ter os seus bens expropriados, com submissão ao art. 100, da CF.
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Assim, com base na decisão do STF, reconheço que, em sede de cumprimento de sentença, o pagamento deve ocorrer via expedição 
de RPV, contudo, o débito deve ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo TJRO, mais juros de 1% ao mês, a partir da 
condenação. 
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6o, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6o e 52 e seguintes, ambos da LF 9.099/95 e artigos 373, II, e 525, ambos do 
Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA, JULGANDO-A IMPROCEDENTE, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, intimar a parte impugnada/exequente para adequar os cálculos com base nos índices adotados pelo E. TJ/RO, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 
Em caso de inércia, arquive-se, independente de nova deliberação judicial.
Após o encaminhamento de RPV e transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, e havendo manifestação da parte credora quanto ao 
descumprimento da obrigação de pagar, intime-se a parte executada para comprovar o respectivo pagamento, sob pena de penhora 
eletrônica.
Com a penhora eletrônica realizada, deve a CPE expedir ofício para transferência do valor para a conta corrente do credor.
Após os levantamentos dos valores, voltem os autos conclusos para extinção da execução.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7058059-98.2022.8.22.0001
REQUERENTE: JURANDIR CANETE DE MORAES 
Advogado do(a) REQUERENTE: GISELI AMARAL DE OLIVEIRA - RO9196
REQUERIDO: PAULO AFONSO FERNANDES PINTO
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência de 
conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA REDESIGNADA: 06/12/2022 08:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário (art. 7°, V, Prov. 018/2020-
CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
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9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica 
e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - CEJUSC:
E-mail: cejusc_jecc@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7038233-23.2021.8.22.0001 
AUTOR: BRENDA MORAES SANTOS, RUA DUQUE DE CAXIAS 773, - DE 724/725 A 934/935 CAIARI - 76801-146 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: LARISSA SILVA PONTE, OAB nº RO8929, BRENDA MORAES SANTOS, OAB nº RO8933 
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 
- OSASCO - AMAPÁ 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330, BRADESCO 
Despacho
Arquivem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7057849-52.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a requerer o que entender de direito, NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7063728-69.2021.8.22.0001 
REQUERENTE: EANES BARBOZA FEIJO 51027615287, RUA PADRE MORETTI 3288, - DE 3044/3045 AO FIM LIBERDADE - 76803-
854 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS, OAB nº RO4725 
REQUERIDO: CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, RUA VALÉRIO CALDAS MAGALHÃES 812 CENTRO - 69950-
000 - MANOEL URBANO - ACRE 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Sentença
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Trata-se de ação de cobrança impetrada pela empresa CONECTA SOLUÇÕES EM TI em face de CASTELO ELETRO E CONSTRUÇÃO 
LTDA, sendo aduzido pela parte requerente que firmou com a parte requerida em setembro de 202,1 contrato verbal de prestação de 
serviços de assessoria e suporta na área de informática e tecnologia da informação. Nas tratativas levadas a efeito entre as partes restou 
ajustado que a requerente estaria de prontidão para atender todas as necessidades de suporte de informática da parte requerida e, 
ao final de cada mês de prestação de serviço haveria a emissão de relatório com a especificação das demandas e valores praticados, 
relatório esse que seria remetido ao requerido para fins de pagamento. O fato é que, ao final do primeiro ciclo de atendimento, o autor 
confeccionou o relatório com os valores de serviços, o qual totalizou a soma de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais) e o enviou para 
a empresa requerida que, por sua vez, se recusou a realizar o pagamento alegando que não concordava com os preços praticados. 
Ocorre que o feito não comporta ser analisado por este juízo, haja vista a incompetência territorial, considerando que entre as partes foi 
celebrado um contrato de prestação de serviço, conforme extraído dos relatos do autor.
Como trata-se de uma relação jurídica é regida pelo Código Civil, decorrente de tal espécie de contrato, a competência para análise do 
feito deve respeitar as regras do CPC, qual seja, competência do foro do requerido, no caso, localizado na Rua Valério Caldas Magalhães 
nº 812, Centro, na Cidade de Manoel Urbano/AC - CEP: 69.950- 000.
A competência do Juizado Especial Cível está estabelecida no artigo 4º da Lei 9.099/95, não se enquadrando este juízo em nenhuma das 
hipóteses ali estabelecidas, sendo causa de extinção do processo o reconhecimento da incompetência territorial.
Ademais, o enunciado 89, dispõe que “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 
(XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).”
Assim, é forçoso reconhecer a incompetência territorial deste juízo, diante disto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem análise do 
mérito, nos termos do art. 51, III da Lei n. 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios na primeira instância dos Juizados Especiais Cíveis (artigo 54, caput, e artigo 55, caput, 
ambos da Lei n. 9.099/95).
Sentença publicada e registrada automaticamente pelo sistema de informática.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7052479-24.2021.8.22.0001
REQUERENTE: AULENILCE LOPES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA 
LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - RJ135753
Advogados do(a) REQUERIDO: THIAGO MAIA DE CARVALHO - RO7472, RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS - RO2829, RAQUEL 
GRECIA NOGUEIRA - RO10072, AMANDA ELISE CASTOLDI DOS SANTOS - RO9950, ADEVALDO ANDRADE REIS - RO628
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir espontaneamente 
a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto à Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7011134-44.2022.8.22.0001
REQUERENTE: ALISSON NIKOLAS SOUZA E SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O 
REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881 
Decisão
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INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça reclamado pela parte recorrente, uma vez que não vislumbro a hipossuficiência econômica 
da parte para receber o benesse legal.
Desse modo, deveria a parte diligenciar e comprovar a real necessidade da isenção, consoante entendimento da Turma Recursal, in 
verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR DAS 
CUSTAS DO PROCESSO NÃO ELEVADO. ORDEM DENEGADA.
MANDADO DE SEGURANÇA, Processo nº 0800514-67.2018.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/04/2019
O preparo recursal, quando a parte não goza do benefício da gratuidade judiciária, deve ser comprovado no ato de interposição do 
recurso, ou no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme disposição expressa do art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95.
Dessa forma, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não 
conhecimento do recurso.
Fica a parte advertida que não será admitido pedido de reconsideração, uma vez que precluiu o direito de demonstrar o preenchimento 
dos requisitos necessários para concessão da gratuidade.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7006559-90.2022.8.22.0001
REQUERENTE: JORGE LUIZ SILVA DOS REIS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9808, BRENDA WOBETO SCHRAMM DE 
SOUZA, OAB nº RO11837, ANANDA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9645 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 
ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 
ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
Decisão
INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça reclamado pela parte recorrente, uma vez que não vislumbro a hipossuficiência econômica 
da parte para receber o benesse legal.
Desse modo, deveria a parte diligenciar e comprovar a real necessidade da isenção, consoante entendimento da Turma Recursal, in 
verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR DAS 
CUSTAS DO PROCESSO NÃO ELEVADO. ORDEM DENEGADA.
MANDADO DE SEGURANÇA, Processo nº 0800514-67.2018.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/04/2019
O preparo recursal, quando a parte não goza do benefício da gratuidade judiciária, deve ser comprovado no ato de interposição do 
recurso, ou no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme disposição expressa do art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95.
Dessa forma, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não 
conhecimento do recurso.
Fica a parte advertida que não será admitido pedido de reconsideração, uma vez que precluiu o direito de demonstrar o preenchimento 
dos requisitos necessários para concessão da gratuidade.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7078118-44.2021.8.22.0001 
AUTOR: MANOEL LIMA MARTINEZ, RUA MESTRE VALENTIM 5685, (ESPERANÇA DA COMUNIDADE) - ATÉ 5249/5250 ESPERANÇA 
DA COMUNIDADE - 76825-145 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU: LEANDRO PAIVA DA SILVA, RUA ENREDO 3568 CUNIÃ - 76824-454 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Sentença
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DA REQUERENTE: Narra ter sofrido danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito ocasionado pelo requerido, 
que invadiu a via preferencial pela qual trafegava a requerente.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Afirma que por falha mecânica no seu veículo houve a colisão, não havendo responsabilidade civil.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de litígio decorrente de acidente de trânsito, que deve ser resolvido sob a ótica do Código Civil. 
Ademais, o feito se encontra maduro para julgamento, sendo hipótese de julgamento antecipado pela desnecessidade de produção de 
novas provas.
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Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este que o processo está em ordem e maduro para julgamento, deve, 
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em 
apreço.
Segundo consta dos autos, o acidente ocorreu no cruzamento entre a Av. Mamoré com Av. Amazonas, sendo narrado o seguinte pelo 
autor:
“Na data de 04/12/2021, a companheira do autor transitava pela Avenida Mamoré, momento em que o Requerido, que avançou o sinal 
vermelho vindo a colidir com seu veículo, causando danos.”.
Já a parte requerida disse:
“A verdade dos fatos é que no dia 04/12/2021 o Sr. Leandro transitava na avenida Amazonas sentido Mamoré com a sua esposa de 
passageira, quando percebeu que o freio da motocicleta não respondeu, e não conseguiu parar a moto neste momento, e o semáforo abriu 
e não deu tempo de atravessar a Mamoré sendo os mesmos atingidos por um veículo conduzido por uma mulher que de imediatamente 
desceu do carro muito nervosa, gritando e brigando muito, se dirigiu até ao Sr. Leandro e sua esposa que estavam ao chão feridos em 
decorrência da colisão, momento em que foram conduzidos por populares que estavam no local até a UPA da zona leste, para serem 
atendidos, por que a motorista do carro que colidiu em momento algum se dignou em oferecer ajuda ou qualquer socorro mesmo vendo 
que estavam feridos ela só sabia gritar e brigar.”. (Destaquei)
Assim, após análise detida dos argumentos de ambas as partes ficou nítido que o causador da colisão foi a parte requerida, tendo em 
mesmo confessado o ocorrido no seguinte trecho:
“quando percebeu que o freio da motocicleta não respondeu, e não conseguiu parar a moto neste momento, e o semáforo abriu e não 
deu tempo de atravessar a Mamoré sendo os mesmos atingidos por um veículo conduzido por uma mulher que de imediatamente desceu 
do carro muito nervosa”.
Isso porque, ao ocorrer problemas de freio ou frenagem a responsabilidade de fazer tais averiguações, ou seja, segurança do veículo é 
do condutor, onde restou evidente que por falha nos freios, conforme acima destacado e confessado, o veículo conduzido pelo requerido 
não parou e avançou o sinal, vindo a ser colidido.
O fato é bem simples, se tivesse conseguido frear o veículo a colisão não teria ocorrido, restando claro que o ensejador da conduta ilícita 
foi o requerido, o que enseja em sua obrigação de reparar os danos materiais sofrido no veículo de propriedade da parte requerente, no 
importe de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais), conforme documento de Id. 75864855 - Pág. 9.
Importante consignar que o único documento encontrado nos autos sobre o dano material foi o acima citado, o qual será levado em 
consideração para fins de reparação por danos morais.
Quanto aos danos morais, tenho que não houve demonstração de fato extraordinário ou algum abalo psicológico que o autor tenha 
sofrido, até porque o condutor do veículo não era a parte requerente, mas sim a cônjuge do mesmo, de modo que possível dano moral a 
ser reparado seria em face da mesma, contudo, pelos fatos ocorridos inexiste dano moral a ser reparado, razão pela qual o feito de ser 
improcedente. Desta feita, é procedente apenas o pedido de indenização pelo dano material sofrido.
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais e CONDENO o requerido ao pagamento de 
R$840,00 (oitocentos e quarenta reais) a título dos reconhecidos danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e 
atualização monetária com índices do TJRO, desde a citação.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, I, 
CPC, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o trânsito em 
julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, III e IV, LF 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR nº 05, sob pena 
de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não 
sendo aplicável a parte final do §1° do artigo 523 do CPC, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 
97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD) 
e se deseja ver protestado o devedor, quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº 7008019-49.2021.8.22.0001
AUTOR: NATANAEL LEAL DE CASTRO
REQUERENTE: JAMILE GARCIA DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: WALTERNEY DIAS DA SILVA JUNIOR - RO10135, JOSE HERMINO COELHO JUNIOR - RO10010
Advogados do(a) REQUERENTE: WALTERNEY DIAS DA SILVA JUNIOR - RO10135, JOSE HERMINO COELHO JUNIOR - RO10010
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação VIA DIÁRIO ELETRÔNICO
FINALIDADE: Diante do retorno do processo da Turma Recursal, ficam as partes intimadas para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo n°: 7030974-11.2020.8.22.0001
REQUERENTE: LILIAN FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA JOSE MORENO DA SILVA - RO10435
REQUERIDO: VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GOL LINHAS AÉREAS
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da petição da parte requerida e do extrato 
de conta judicial, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7008376-92.2022.8.22.0001 
AUTOR: LUIZ FELIPE COSTA DA SILVA, AVENIDA ENGº ANYSIO DA ROCHA COMPASSO 3565 APONIÃ - 76824-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS ARABE GOMES DA SILVA, OAB nº RO8170 
REQUERIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, RUA DO LAVRADIO 71 CENTRO - 20230-070 - RIO DE JANEIRO - RIO DE 
JANEIRO 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A 
Despacho
Defiro o pedido formulado pela requerida e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 2022 às 11h00.
A audiência será realizada por videoconferência, mediante a plataforma Google Meet, que possibilita a colheita de depoimento pessoal 
das partes e oitiva de testemunhas mediante uso de dispositivo eletrônico (celular, tablet, computador ou notebook), observando as 
seguintes providências:
a) A audiência será realizada de forma virtual, por intermédio do aplicativo de comunicação Google Meet, devendo as partes acessarem 
a sala de audiência no dia e horário designado acima, por meio do link: https://meet.google.com/cht-wcgq-ebv
b) Com o link da videoconferência, tanto partes quanto advogados acessarão e participarão da audiência pública, por meio da internet, 
utilizando celular, notebook ou computador que possua vídeo e áudio funcionando regularmente. Na hipótese da testemunha não possuir 
endereço eletrônico ou equipamento, poderá participar da solenidade no escritório do advogado da parte;
c) Nos termos do Provimento Corregedoria n. 013/2021, caso a parte, a testemunha ou outros colaboradores que devam ser ouvidos não 
disponham de recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência, prestarão seus respectivos depoimentos 
ou interrogatórios a partir das salas de audiências do juízo que designou o ato. Para tanto, deverá: 1) tratando-se de intimação por 
mandado, informar ao oficial de justiça, que certificará o ocorrido; 2) tratando-se de intimação realizada pelos Correios ou por outra 
modalidade, deverá constar do ato que a pessoa a ser ouvida deve entrar em contato com a vara até, pelo menos, um dia antes da 
data designada, para informar eventual obstáculo; e 3) ao arrolar as pessoas, independentemente de intimação, que não dispuserem de 
recursos tecnológicos, a parte deverá comunicar ao juízo acerca do impedimento, para viabilizar o depoimento ou interrogatório a partir 
da sala de audiências;
d) Os advogados e partes deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando documento oficial de 
identificação com foto, para conferência e registro; 
e) Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada 
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95; e
f) O não comparecimento da parte autora importará em extinção do feito (art. 51, II, da Lei n. 9.099/95) e o não comparecimento da 
parte requerida importará em revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Em relação às testemunhas, a não aceitação do convite importará na 
desistência tácita de sua oitiva.
No caso de eventuais dúvidas, os esclarecimentos podem ser obtidos por meio do “Tutorial: Como participar de uma audiência no Google 
Meet pelo celular”, no canal do TJ Rondônia no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RY5OFw1W3_4&list=PLITpA8ihnh7RXET
E4odLfGrsW8ZGZ2E0H& index=17) ou pelo telefone (69) 3309-7138.
Ficam as partes intimadas por seus patronos.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Processo n. 7015024-88.2022.8.22.0001
Parte requerente: AUTOR: LAURA TAIANE ALBUQUERQUE DE SA, RUA TREZE DE SETEMBRO 1705, - DE 1456/1457 A 1795/1796 
AREAL - 76804-290 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE CAVALCANTE CORDEIRO, OAB nº RO11109
Parte requerida: REU: J P CAMARGO GROU EIRELI - ME, RUA MIGUEL CHAKIAN 2172, SOU FORMANDO FORMATURAS WHATSAPP 
(69) 99979-9264, EMBRATEL - 76820-890 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Em consulta ao sistema de movimentação processual, verifica-se que já havia ajuizado ação idêntica junto ao 1º Juizado Especial Cível 
desta Comarca, processo: 7025875-26.2021.8.22.0001, o qual foi extinto sem julgamento de mérito, em razão do pedido de desistência.
Dessa forma, não pode a questão ser analisada e tutelada por este juízo, dada a evidente prevenção do juízo do 1º Juizado Especial 
Cível de Porto Velho/RO.
A causa deveria ser renovada somente perante aquela Vara, nos exatos termos do art. 286, II.
A função do dispositivo mencionado é a de vedar que a parte escolha o juízo no qual pretende litigar, coibindo, assim, que se utilize de 
subterfúgio para esquiva da aplicação de um entendimento que eventualmente lhe tenha sido prejudicial, preservando o princípio do juiz 
natural. 
Neste sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de despejo. Repropositura de ação anteriormente extinta, em razão de ilegitimidade ativa. Feito 
fundado na mesma causa de pedir, com igualdade de pedidos e da parte requerida. Anterior parte autora que figura como representante 
atual. Correção tão somente do polo ativo. Inteligência do artigo 286, II, do Código de Processo Civil. Prevenção caracteriza. Princípio do 
juiz natural. Precedente desta Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo da 4º Vara Cível da Capital, ora suscitante. 
(TJ-SP-CC: 0022413802018260000 sp 0022413-80.2018.8.26.0000, Relator: Dora Aparecida Martins, Data de Julgamento: 29/10/2018, 
Câmara Especial). 
Os feitos são fundados na mesma causa de pedir, possuem os mesmos pedidos, são propostos pelo mesmo autor, diferindo tão somente, 
a ausência da outra parte autora e ausência do pedido de exibição de documentos. Assim, não pode este Juízo conhecer e julgar a 
demanda cujo pedido é reiteração daquele contido em processo extinto, sem julgamento de mérito. No caso em questão, o 1º Juizado 
Especial Cível desta Comarca firmou sua competência por dependência para examinar o pedido reiterado nesta ação proposta. 
Ante o exposto, com fundamento na disposição legal supra, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a redistribuição 
do feito por direcionamento ao 1º Juizado Especial Cível desta Comarca (competência por dependência), devendo o cartório promover as 
anotações e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intime-se.
Serve a presente decisão como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Danilo Augusto Kanthack Paccini

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7029859-81.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: JOAO BOSCO PEREIRA DO NASCIMENTO, RUA ANASTÁCIO SOMOZA 5.076 COHAB - 76807-824 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, OAB nº RO3495 
REQUERIDO: TIM S/A, AVENIDA JOÃO CABRAL DE MELLO NETO 850, BLOCO 01, SALAS 501 A 1208 BARRA DA TIJUCA - 22775-
057 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB nº AC16846, PROCURADORIA DA TIM S.A. 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que tentou realizar operações mas foi negado por existir pendências, as quais informa não terem 
motivos pois cancelou serviço telefônico antes de utilizá-lo.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Suscita preliminares. No mérito alega que não houve prática de ato ilícito, inexistindo dano a ser reparado.
PRELIMINARES: 
Da retificação do polo passivo.
Importante consignar que no polo passivo já consta a pessoa jurídica incorporadora da empresa TIM CELULAR S.A., qual seja, TIM S/A, 
inscrita no CNPJ/MF 02.421.421/0001-11, tornando desnecessária retificação, razão pela qual rejeito o pedido.
Da impugnação a gratuidade da justiça
Em sede de primeiro grau não há sua análise, mas tão somente se houver a interposição de recurso, o que torna a análise desnecessária 
no presente momento, razão pela qual a rejeito.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, é caso de julgamento 
conforme o estado do processo, ante a desnecessidade de produção de outras provas, já que os fatos narrados na petição inicial são 
provados meramente por meio documentais, onde o depoimento pessoal ou a inquirição de testemunhas em nada irá contribuir ou 
influenciar na análise do mérito, mas apenas tornar o processo mais moroso, ficando evidente sua desnecessidade.
A grande questão cinge-se em saber se houve prática de ato ilícito e se há dano a ser reparado. Restando claro que a cobrança feita 
pela empresa requerida foi desproporcional, ante o fato de ter confirmado em sua defesa o cancelamento do serviço no dia seguinte ao 
aduzido na petição inicial.
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Em que pese constar que o débito está encerrado, o que fora feito após 78 (setenta e oito) dias de atraso, conforme tela sistêmica de 
Id. 77884915 - Pág. 6, tenho que a declaração da inexigibilidade de ser apontada pelo juízo para que haja respaldo à ambas as partes, 
delimitando possível e futura responsabilidade pela cobrança do débito de R$222,99 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove 
centavos).
Quanto ao dano moral, é importante consignar a obrigação da parte em demonstrar o dano a ser reparado, principalmente quando 
há alegação de negativação dos dados cadastrais e possível negativa de transação comercial, fatos que além de serem obrigação 
processual da parte (art. 373, I do CPC) são fatos possíveis de terem sido realizados e elementos básicos a ser apresentados à inicial, 
contudo a parte não os trouxe.
A responsabilidade civil da empresa requerida é objetiva, sendo formada pelo dano, nexo de causalidade e conduta danosa, sendo 
certo que para incidir a obrigação de reparar danos é imprescindível que todos estejam presentes na situação apresentada. Contudo, no 
presente caso, não houve prova do dano a ser reparado, o que enseja no afastamento da obrigação de reparar danos.
A título de comprovação, sabe-se que a simples cobrança, ainda que indevida não gera dano moral, salvo se for demonstrado consequência 
extraordinária, conforme entendimento a seguir transcrito:
A mera cobrança indevida de valores apurados a título de recuperação de consumo, em que não há maiores desdobramentos, não gera o 
dano moral. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7030154-94.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 03/07/2019)
Neste contexto, tenho que não restou configurado o dano moral in re ipsa por não se tratar de inscrição restritiva de crédito e não há 
prova robusta que a ré tenha submetido o autor a desgaste na via administrativa ou comercial, sendo de rigor a improcedência do pedido, 
neste particular.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de 
R$222,99 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), referente a fatura do serviço telefônico.
Fica a parte ré ciente da obrigação de fazer determinada no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o trânsito em julgado, 
independentemente de nova intimação, nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, sob pena de incidência da multa legal de 
inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não sendo aplicável a parte final 
do §1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Transcorrido o prazo o cumprimento da obrigação de fazer, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha 
de cálculos da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Caso as partes pretendam recorrer da presente decisão sob o pálio da justiça gratuita, deverão comprovar, documentalmente, que fazem 
jus ao benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.
Sem custas e sem honorários na forma da lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022. 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7000569-21.2022.8.22.0001
AUTORES: PABLO SOUZA VIEIRA, MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO DOS AUTORES: VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA, OAB nº RO7265 
REU: LATAM LINHAS AÉREAS S/A, SV VIAGENS LTDA
ADVOGADOS DOS REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, FERNANDO ROSENTHAL, OAB nº 
SP146730 
ADVOGADOS DOS REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, FERNANDO ROSENTHAL, OAB nº 
SP146730 
Decisão
INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça reclamado pela parte recorrente, uma vez que não vislumbro a hipossuficiência econômica 
da parte para receber o benesse legal.
Desse modo, deveria a parte diligenciar e comprovar a real necessidade da isenção, consoante entendimento da Turma Recursal, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR DAS 
CUSTAS DO PROCESSO NÃO ELEVADO. ORDEM DENEGADA.
MANDADO DE SEGURANÇA, Processo nº 0800514-67.2018.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/04/2019
O preparo recursal, quando a parte não goza do benefício da gratuidade judiciária, deve ser comprovado no ato de interposição do 
recurso, ou no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme disposição expressa do art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95.
Dessa forma, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não 
conhecimento do recurso.
Fica a parte advertida que não será admitido pedido de reconsideração, uma vez que precluiu o direito de demonstrar o preenchimento 
dos requisitos necessários para concessão da gratuidade.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 



915DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7053467-45.2021.8.22.0001 
AUTOR: MARIA SELCINHA ALVES ROCHA, RUA PIO XII 1848, - DE 1808/1809 A 2002/2003 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-736 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, OAB nº RO5386 
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2.112, - DE 1598 A 1858 - 
LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-080 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Narra que foi surpreendida com a exorbitância dos valores cobrados nas faturas dos meses 10/2020 a 
01/2021, bem como pela suspensão dos serviços e ameça de negativação nos órgão arquivistas decorrente do débito contestado. Requer 
declaração de inexigibilidade, refaturamento e indenização pelos danos morais suportados.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Suscita preliminar de aplicabilidade do regime de precatórios e incompetência do Juizado. No mérito, reconhece a 
cobrança por taxa de consumo de 20m³/mês, mas alega que em 03/09/2020 foi reinstalado o hidrômetro A16N329377 e que havia sido 
retirado somente do sistema efetuada por decisão gerencial. Após, em 21/01/2021 foi retirado em definitivo o hidrômetro da ligação com 
a leitura 7998 e alterado novamente o perfil do usuário para taxado com 30m³/mês. Afirma que as contas reclamadas foram faturadas de 
acordo com as leituras registradas, e, posteriormente retificadas pelo setor de faturamento de acordo com a IN-004/2016.Alega que não 
há que se falar em inexistência de débito. Nega a ocorrência de danos morais e pretende a improcedência da demanda.
PRELIMINAR: Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, em homenagem às decisões do E. STF que reconheceram 
expressamente o regime de precatórios à CAERD (Reclamação n. 43.366, Rcl n. 44.937-AgR e Ag. Reg. na Reclamação 40.731 RO), 
bem como ao princípio da segurança jurídica, revi o posicionamento anteriormente adotado e passei a reconhecer a aplicabilidade do 
regime de precatório nas demandas em que a CAERD figura como executada, entendimento que deve ser aplicado aos presentes autos 
somente em relação à forma de pagamento.
Por outro lado, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois a competência das varas da fazenda pública se fixa 
em razão da pessoa e não em razão da matéria. Portanto, considerando que a ação foi proposta exclusivamente em face da requerida, 
inexistindo interesse do Estado, a demanda deve ser julgada perante os Juizados Especiais.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria é exclusivamente de 
direito e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a 
réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas, razão pela 
qual não se justifica a designação de audiência de instrução ou dilação probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve promover 
a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço.
Nestes autos está comprovada a relação contratual entre as partes e o ponto controvertido reside na legitimidade das cobranças e na 
ocorrência de danos morais.
A autora alega que já teve problemas com a ré pela má prestação de serviços por causa da ineficiência do hidrômetro e, em meados de 
2018/2019, aceitou a cobrança mensal de 20m³ de água pelo valor taxado de R$ 80,67, porém a ré apresentou faturas exorbitantes nos 
meses posteriores, além de cobrar a fatura do mês 06/2021 em duplicidade. Afirma que, mesmo sem sua anuência, acabou concordando 
com a cobrança no valor mensal (média) de (R$ 132,72), que corresponde a 30m³ de água, a partir do mês 02/2021. Ainda, suspendeu 
os serviços e ameaça negativar seu nome no SPC e Serasa. Por fim, se dispõe a pagar pelo valor taxado mensal de (R$ 80,67) e ou pela 
média dos últimos 12 meses anteriores e, ainda, pelo valor cobrado no período de 02/2021 a 06/2021, digo (R$ 132,72).
A ré, por oportuno, reconhece a cobrança por taxa mas afirma que houve cobrança por consumo, mas refaturou as faturas e que não há 
que se falar em inexigibilidade de débitos ou ocorrência de danos.
Pois bem. Após analisar as alegações das partes, em cotejo com as provas carreadas aos autos, verifico que a pretensão da requerente 
merece parcial acolhimento.
Com efeito, a empresa não comprovou a regularidade da cobrança referente aos meses 10/2020 (R$ 265,00); 11/2020 (R$ 345,82); 
12/2020 (R$ 425,72) e 01/2021 (R$ 825,22), bem como da cobrança em duplicidade do mês 06/2021. Também não apresentou parâmetros 
para o refaturamento no importe de R$ 265,92. 
Ora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal que prevalece sobre o Decreto Estadual 4334/89, é ônus do fornecedor 
a medição do consumo de água tratada, bem como a manutenção do sistema de leitura, o que não foi feito. Não tendo sido tomada 
nenhuma providência, não há como pura e simplesmente estimar o valor relativo ao consumo durante o período em que o medidor esteve 
aparentemente, sem uso por parte do requerente.
Com efeito, a ré alega que reinstalou o medidor, porém não apresentou provas nesse sentido, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373,II, 
do CPC.
O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do dever de informar e da 
vulnerabilidade do consumidor, trouxe importantes inovações no âmbito das relações contratuais, permitindo, assim, estabelecer uma 
igualdade e um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor, uma vez que este dispõe comumente de melhores condições técnicas, 
econômicas e intelectuais para o desempenho de suas atividades.
O Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e, ao réu o de provar os fatos modificativos, 
impeditivos do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil). No entanto, na maioria dos casos de direito do consumidor, e no 
caso em tela, há a inversão do ônus da prova.
A ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto à comprovação 
de que o hidrômetro estava operante e regular no período informado.
Diante de tais fatos e considerado o comando expresso na norma contida no art. 6º, VIII, do CDC, a prova da constituição do crédito 
exorbitante caberia à empresa ré, que não se desincumbiu de comprovar a regularidade do consumo lançado nas referidas faturas.
Desta forma, assiste razão a requerente, devendo ser desconstituído os débitos lançados nas faturas de 10/2020 a 01/2021, impondo-se 
à requerida obrigação de retificá-las de acordo com o consumo taxado e aceito posteriormente pela autora de R$ 132,72, já que houve 
a retirada do medidor.
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Ainda, deve ser desconstituído o débito decorrente da fatura de 06/2021 (R$ 132,72), cobrada em duplicidade e não impugnada 
especificamente pela ré (art. 341, CPC).
Quanto à manutenção da cobrança por taxa, cabe a empresa ré realizar a medição periódica, a instalação de novo medidor e manutenção, 
de modo a justificar o consumo mês a mês. 
No tocante ao dano moral, a concessionária responde pelos danos causados a seus usuários, desde que comprovados o dano e o nexo 
de causalidade, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica. No caso, houve 
suspensão dos serviços decorrente dos débitos aqui discutido, caracterizando a falha na prestação de serviço essencial. 
A ré fora pouco diligente, sendo inquestionável o abalo moral decorrente da falta de água. Ainda, não demonstrou nos autos qualquer 
prova que isentasse sua responsabilidade pelos problemas enfrentados pela parte autora. 
Desse modo, como a suspensão do fornecimento do serviço essencial contratado ocorreu de forma abusiva, a parte autora merece ser 
reparada pelo dano moral experimentado.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade econômica 
do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
No presente caso, considerando as peculiaridades do caso, a condição econômica da autora, bem como a notória crise financeira que 
vem passando a ré e a repercussão do ocorrido, fixo o dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos termos do art. 6º da Lei Federal n. 9099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para:
a) DECLARAR a inexigibilidade do débito apontado na fatura de id.6259883, no valor de R$ 1.342,09 (mil trezentos e quarenta e dois 
reais e nove centavos); 
b) DETERMINAR que a ré querida emita nova fatura referente aos meses informados (10/2020 a 01/2021), de acordo com o consumo 
taxado dos meses posteriores (R$ 132,72), com vencimento para trinta dias após o trânsito em julgado da presente demanda.
c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um 
por cento) ao mês a partir da citação e atualização monetária, com índices do E. TJRO, a partir da publicação da sentença (S. 362, STJ).
Por conseguinte, CONFIRMO a decisão que concedeu a tutela antecipada e JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor no 
prazo determinado.
Após o trânsito em julgado desta, a CPE deve intimar a parte impugnada/exequente a apresentar os dados necessários para expedição 
da RPV, tais como: sentença; certidão de trânsito em Julgado; procuração/substabelecimento; acórdão (se houver); planilha de cálculos 
com correção monetária pelos índices adotados pelo TJRO, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da condenação, nos termos do 
Acórdão proferido; número do CPF; RG e da conta corrente, banco e agência de titularidade da autora.
Desde logo autorizo a expedição de RPV/Precatório em prol da parte credora para pagamento do valor da condenação, conforme 
Acórdão.
Na ausência de dados ou documento, deve a CPE intimar a exequente para as providências, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. 
Em caso de inércia, arquive-se, independente de nova deliberação judicial.
Após o encaminhamento de RPV e transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, e havendo manifestação da parte credora quanto ao 
descumprimento da obrigação de pagar, intime-se a parte executada para comprovar o respectivo pagamento, sob pena de penhora 
eletrônica.
Com a penhora eletrônica realizada, deve a CPE expedir ofício para transferência do valor para a conta corrente do credor.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7075512-43.2021.8.22.0001 
AUTOR: D S CONSTRUTORA EIRELI, AVENIDA MAMORÉ 2398, - DE 2202 A 2572 - LADO PAR JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-
376 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: HERMENEGILDO LUCAS DA SILVA, OAB nº RO1497A 
REQUERIDO: LT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME, AVENIDA LAURO SODRÉ 1823 PEDRINHAS - 76801-501 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546 
Sentença
Relatório dispensado, nos termos da Lei.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Afirma que foi contratada pela ré para prestar serviço de mão de obra na construção de uma residência 
e que a execução da obra sofreu atraso por culpa da requerida, que falou em entregar o material necessário à construção. Relata que 
em 02/2021 foi dispensada da obra sem receber os pagamentos devidos e pleiteia a condenação da demandada ao pagamento de 
indenização por danos materiais e morais.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Assevera que sempre esteve disposta a disponibilizar todos os materiais requisitados de forma rápida 
e eficiente e sustenta que todos os pagamentos foram efetuados. Afirma que o atraso na obra é imputável à autora e rejeita os pedidos 
iniciais, pugnando pela improcedência dos pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito foi regularmente instruído, estando maduro para julgamento. Foi realizada audiência de instrução 
e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas indicadas pelas partes.
É incontroverso que as partes firmaram o contrato de prestação de serviços de mão de obra constante dos autos, pelo valor global de R$ 
80.043,00, o qual não foi integralmente finalizado, sendo controvertido o pagamento integral do valor devido e a configuração de danos 
morais em decorrência de constrangimentos suportados pela autora frente a sua equipe de trabalho.



917DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Pois bem. Ao juiz é dado julgar em conformidade com as provas produzidas no processo, sendo ônus da parte autora comprovar a 
existência do fato sobre o qual se funda o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
No caso dos autos, no entanto, a autora não logrou êxito em reunir um conjunto probatório favorável à sua pretensão. 
Muito embora esteja claro que efetivamente executou certa parte do contrato, a demandante não logrou êxito em demonstrar a extensão 
do adimplemento contratual ou o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado. 
Com efeito, não foi apresentado memorial descritivo ou planilha orçamentária da obra e as provas produzidas não são hábeis a demonstrar 
precisamente quais os serviços executados, em que medida foram executados ou o preço a eles correspondente, a fim de demonstrar a 
existência de crédito remanescente.
Destaca-se que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo tinha conhecimento quanto à eventual diferença entre o valor pago e o 
devido à autora.
Nem mesmo foi possível firmar um juízo de certeza quanto à responsabilidade pelo atraso da obra, eis que a testemunha indicada pela 
autora afirmou que faltava material - mas não soube precisar quais -, enquanto as testemunhas indicadas pela requerida negaram a falta 
de materiais.
Desta feita, é de se concluir que a autora não se desincumbiu do ônus do art. 373, I, do CPC, eis que não comprovou a existência de 
crédito remanescente. 
No mesmo sentido, não há prova da prática de ato ilícito pela requerida ou de dano à honra objetiva da demandante, estando ausentes 
os elementos ensejadores da responsabilização por dano moral.
Por todo o exposto, ante a insuficiência das provas produzidas pela parte autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o processo, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7024167-04.2022.8.22.0001 
AUTOR: RAFAELA DE SOUZA ACACIO, RUA MUTUM 1157 SETOR 04 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ARAGONEIS SOARES LIMA, OAB nº RO8626 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, - DE 6320/6321 AO FIM AEROPORTO 
- 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Narra que teve seu voo de Porto Velho à Fortaleza programada para o dia 19/01/2022 às 02h20 cancelado 
sem aviso prévio. Aduz que o voo foi remarcado para o dia 23 de janeiro de 2022, saindo às 13h25, chegando em seu destino somente 
às 23h35 do dia 23, ou seja, aproximadamente mais de 04 (quatro) dias depois do contratado. Assim, pretende o pretende a condenação 
da ré pelos danos morais sofridos.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Discorre sobre a alarmante situação da companhia em decorrência da pandemia. No mérito, sustenta que entendeu 
por ajustar sua malha aérea, o que acarretou na modificação no voo da Autora. mas que houve comunicação prévia. Alega que atuou em 
estrito cumprimento da legislação (Resolução nº 400/ANAC). Nega a ocorrência de danos morais e pede a improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, é caso de julgamento 
antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, ante a desnecessidade de produção de novas provas.
A requerente demonstrou a contratação da ré nos termos informados na inicial, e restou incontroversa alteração do voo para o dia 
seguinte. Assim, o ponto controvertido reside em saber se houve comunicação prévia e ocorrência de danos passiveis de reparação. 
Pois bem. A Resolução n. 640/2021/ANAC, alterou a Resolução n. 556/2020/ANAC, que flexibilizava as normas da Resolução n. 400/2016/
ANAC em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19. Assim, o prazo para informação ao consumidor a partir de 31/10/2021, 
voltou à antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas em relação ao horário originalmente contratado.
Ficou evidente a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a parte requerida cancelou o voo sem comunicação prévia exigida 
pelo artigo 12 da Resolução 400/2016, qual seja, 72 horas de antecedência e, embora a requerida sustente ter notificado a parte autora 
acerca da modificação do voo com a antecedência devida, não comprovou e nem apresentou justificativa plausível.
É de se reconhecer que a requerente não deve ser compelido a produzir prova negativa/diabólica (não recebimento da informação), 
atribuindo-se à parte requerida a obrigação de comprovar o fato positivo alegado, o que lhe seria plenamente possível, pois é a efetiva 
prestadora dos serviços. 
Assim, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 
fica evidenciado o descumprimento da norma da ANAC, configurando-se a falha na prestação dos serviços.
Neste diapasão, entendo que restou demonstrada a existência de situação extraordinária que causou frustração efetiva à parte prejudicada.
A falha da ré foi capaz de ofender a estabilidade emocional e psicológica da consumidora, que se programou previamente, com todo o 
planejamento necessário e de praxe, mas por conta do cancelamento do voo, sem aviso prévio, viu seus planos frustrados. Desta feita, é 
procedente o pedido de indenização pelos danos morais sofridos.
Não obstante, é preciso ponderar que, apesar da falha na prestação dos serviços da companhia aérea pela alteração sem comunicação 
prévia, a autora esperou o novo voo em sua residência e no convívio familiar. É importante esclarecer que o abalo à honra subjetiva da 
requerente se deu em razão do cancelamento com alteração do voo para 04 dias após o previsto. Não se trata de atraso de voo e nem 
tampouco de espera demasiada em aeroporto, razão pela qual injustificado o valor pretendido.
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Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes nos autos, a condição econômico-financeira da requerente, a 
repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como a capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral em 
R$ 6.000,00 (seis mil reais), de molde a disciplinar a requerida e dar satisfação pecuniária à autora.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, por via de consequência, CONDENO a empresa 
requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 
ao mês desde a citação e atualização monetária consoante tabela do E. TJRO a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ).
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, e 
487, I, do CPC, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente após o 
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, nos moldes do art. 52, III e IV, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR 
n. 05, sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, da Lei n. 9.099/95, e 
523, §1º, do CPC), não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, 
conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n. 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7070191-27.2021.8.22.0001 
REQUERENTE: ALAN DELON EVANGELISTA DOS SANTOS, RUA ARRUDA FONTES CABRAL 971, - DE 641/642 A 1009/1010 
AGENOR DE CARVALHO - 76820-240 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOHNI SILVA RIBEIRO, OAB nº RO7452, PAMELA GLACIELE VIEIRA DA ROCHA, OAB nº RO5353, 
HUGO RAFAEL DO NASCIMENTO, OAB nº RO7900 
REQUERIDOS: SV VIAGENS LTDA, RUA CATEQUESE 227, - DE 671/672 AO FIM VILA GUIOMAR - 09090-401 - SANTO ANDRÉ - 
SÃO PAULO, GOL LINHAS AÉREAS, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 00, AEROPORTO INTERNACIONAL GOV JORGE 
TEIXEIRA AEROPORTO - 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA, OAB nº RO7828, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
Sentença
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Relata que, adquiriu passagem aérea com embarque em 31/03/2021, porém em razão da pandemia de 
coronavírus, a cidade de Gramado/RS teve que ser fechada devido a medidas sanitárias, motivo pelo qual solicitou que as passagens 
fossem convertidas em crédito. Ocorre que, nada foi resolvido. Pretende a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos 
morais.
ALEGAÇÕES DA 1ª REQUERIDA – SV VIAGENS: Suscita a sua ilegitimidade passiva. Afirma que a companhia aérea é quem realiza o 
estorno, já que os valores foram pagos integralmente a companhia sendo deduzido apenas a taxa de intermediação. Nega ter praticado 
conduta ilícita. Nega o dano moral e pede a improcedência da demanda.
ALEGAÇÕES DA 2ª REQUERIDA – GOL: Suscita preliminar. No mérito, argumenta que não pode responder por falha de outra empresa. 
Ainda, em 20/03/2020 foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta em razão da pandemia, COVID-19 que já assolava o mundo. Nega 
a existência de danos morais e pede a improcedência dos pedidos.
DAS PRELIMINARES: Outrossim, tem-se que as condições da ação são aferidas em asserção. Em um juízo de admissibilidade hipotético 
é possível vislumbrar a legitimidade passiva de ambas as rés uma vez que a parte autora narra que fora lesada pela conduta das 
empresas.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: É hipótese de julgamento antecipado do feito, vez que se trata de matéria puramente de direito, sendo 
desnecessária a produção de novas provas (art. 355, I, CPC). Ademais, na audiência de conciliação as partes abriram mão da produção 
de provas e requereram o julgamento do feito no estado em que se encontra.
Restou demonstrado que o autor firmou contrato com as requeridas para a aquisição de passagens aéreas no valor de R$ 1.127,60, e em 
razão dos receios relativos à pandemia de coronavírus, foi solicitado o cancelamento da passagem.
Pois bem. A lide trata de relação de consumo, devendo ser resolvida sob a ótica do CDC.
O reembolso integral do valor pago é medida de justiça, eis que não se está a tratar de desistência imotivada por parte do consumidor.
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Ao contrário, antes do embarque o passageiro solicitou a conversão das passagens em crédito devido a cidade de Gramado/RS ter sido 
fechada em razão da pandemia de coronavírus, fato cujos efeitos não era possível prever, evitar ou impedir, configurando-se motivo de 
caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.
Isto dito, é necessário destacar que ambas as empresas compõem a cadeia de fornecedores e, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do 
CDC, respondem solidariamente pelos danos eventualmente causados a seus consumidores.
Embora a requerida SV VIAGENS argumente que não detém a obrigação de reembolso, observa-se Conforme defesa, o pedido de 
cancelamento das passagens é feito diretamente à empresa. Assim, deve-se reconhecer a responsabilidade solidária na hipótese vertente.
Por outro lado, resta demonstrado que o cancelamento solicitado pela parte autora se deu em razão da pandemia de COVID-19, fato 
alheio à vontade da contratante e das contratadas.
Neste caso, cabível o reembolso integral do valor da nova passagem adquirida junto a outra companhia, no prazo de 12 (doze) meses, 
contado da data do voo cancelado (20/04/2021), ou seja, até 31/03/2022, nos termos do art. 3º, caput, da Lei n. 14.034/2020.
Quanto ao dano moral pleiteado, tenho que deve ser julgado improcedente, uma vez que não se está a tratar de dano moral in re ipsa, 
cabendo à parte autora a obrigação de demonstrar a ocorrência de desdobramentos negativos à sua honra e imagem, ônus do qual não 
se desincumbiu.
Ademais, deve-se ter em mente que a ruptura contratual ocorreu por iniciativa da parte autora, de modo que a reparação material se 
revela suficiente para os fins pretendidos.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conste, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, por via 
de consequência, CONDENO as requeridas SOLIDARIAMENTE à restituição de R$ 1.127,60 (mil cento e vinte e sete reais e sessenta 
centavos), que será atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e juros de 1% desde a citação válida.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, 
I, CPC, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar o valor determinado no prazo indicado, independentemente de nova intimação, 
nos moldes do artigo 52, III e IV, LF 9.099/95 e Enunciado Cível FOJUR nº 05, sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 
10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015), não sendo aplicável a parte final do §1° do artigo 
523 do CPC, no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira oficial 
para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob pena de ser 
considerando inexistente o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n. 
006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de cálculos 
com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se pretende que o 
Judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação (BACENJUD e RENAJUD) 
e se deseja ver protestado o devedor, quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7002124-73.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: JUCELINO NUNES PEREIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA MAIA, OAB nº RO7062 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que solicitou a alteração do poste de energia no local e a mudança do padrão, vez que o poste 
instalado é de 5 metros, e o correto é de no mínimo 7 metros. Sustenta que, aguardou o prazo para realização de troca e não ocorreu. 
Pugnou pela procedência dos seus pedidos.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Alega que atendeu a parte autora dentro de todos os prazos estabelecidos. E que o autor deveria 
providenciar a compra de poste de 7 metros, para que pudesse ser efetuado a troca do padrão de lugar. A Resolução 414/2010, dispõe 
que os custos desse tipo de obra devem ser custeados pelo interessado e, após aprovação de pagamento, a empresa deverá executar o 
serviço. Ainda, no presente caso não houve nenhuma conduta danosa que atingisse o psicológico e a moral da parte autora. 
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que trata-se de relação de consumo.
Da análise dos autos, verifica-se que a situação apresentada pela parte autora encontra previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL, 
onde dispõe que é responsabilidade do interessado o custeio das obras para deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos 
do art. 44 e 102: 
“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:
VII - deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação do inciso dada pela Resolução Normativa ANEEL 
Nº 670 DE 14/07/2015); e 
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Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:
XIII - deslocamento ou remoção de poste; e
XIV - deslocamento ou remoção de rede;
A empresa demonstrou que o autor foi orientado a instalar um poste padrão de 7 metros, porém, na época da aquisição do imóvel pelo 
autor o poste de 5 metros já se encontrava no local. Ainda, não restou comprovado que o autor providenciou o custeio da obra solicitado, 
ou mesmo que houve interrupção do fornecimento de energia causado por um veículo de grande porte.
Assim, resta claro que para a realização da remoção/deslocamento do poste de energia elétrica é necessário o custeio pelo autor dos 
valores a serem empregados na execução da obra.
Desta forma, procedente em parte a obrigação de fazer para que a concessionária requerida promova a alteração do poste de energia 
e mudança de padrão de energia, após custeio pelo autor dos valores a serem empregados na execução da obra, que deverão ser 
apresentados pela requerida dentro de 30 dias.
Quanto ao pleito indenizatório por dano moral, tenho que deve ser julgado improcedente. A mera falha na prestação dos serviços 
não representa hipótese de dano in re ipsa (como, por exemplo, negativação/inscrição indevida nos órgãos de restrição de crédito; 
overbooking e cancelamento unilateral de voo contratado e programado; perda de ente querido por prática de ilício civil; etc.), de modo 
que a ofensa moral decorrente deveria restar comprovada e correspondente à geração de outros resultados diversos do alegados. 
Dessa forma, não há definitivamente nada nos autos que comprove a “tormenta” e o fato danoso, capaz de exigir a reparabilidade ou 
indenização a título de danos morais. 
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos termos do artigo 6.º da Lei Federal n.º 9.099/1995, a Lei dos Juizados 
Especiais. 
Dispositivo
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial formulado pela parte autora em desfavor da concessionária, e em 
consequência, DETERMINO que a concessionária (CERON), promova a alteração do poste de energia e mudança de padrão de energia, 
após custeio pelo autor dos valores a serem empregados na execução da obra, que deverão ser apresentados pela requerida dentro de 
30 dias. 
Por fim, JULGO EXTINTO o processo com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil. 
Certifique-se o trânsito em julgado.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se. 
Serve a presente decisão como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7008712-96.2022.8.22.0001 
AUTOR: EDILZA DA MOTA PISA, RUA FERNANDO GIONDO 1433 CONCEIÇÃO - 76808-448 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº AM6063 
REU: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
Sentença
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Sustenta que contraiu empréstimo consignado, mas ao observar mais atentamente o seu contracheque 
percebeu que o réu descontava mensalmente o pagamento do mínimo da fatura de um cartão de crédito e não a parcela do empréstimo, 
como de fato havia contratado. Afirma que foi induzida a erro pelo réu e requer a declaração de quitação do empréstimo, a anulação do 
cartão de crédito e do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais suportados.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Suscita preliminar e prejudiciais de mérito. No mérito, alega que a autora tinha conhecimento da 
modalidade contratada, pois o contrato foi redigido de forma clara, com caracteres ostensivos e legíveis de modo a facilitar a sua 
compreensão, tendo o réu atendido ao dever de informação. Nega a venda casada e a prática de ato ilícito. Pede a improcedência dos 
pedidos.
PRELIMINARES: Rejeito a impugnação à gratuidade da justiça porquanto é inócua a discussão nesta fase processual, visto que o acesso 
ao primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos temos do art. 54 da 
Lei n. 9.099/95.
O E. STJ assentou que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê 
dez anos de prazo prescricional”, restringindo a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CC/02, às hipóteses de responsabilidade 
extracontratual (Embargos de Divergência em REsp nº 1.280.825 – RJ. Rel.: Min. Nancy Andrighi, 27 de junho de 2018). Em que pese o 
contrato tenha sido firmado em 2011, a contagem do prazo prescricional deve iniciar quando da constatação da violação do direito e não 
da assinatura do contrato, cujo cumprimento pressupõe o pagamento em prestações mensais sucessivas. Desta feita, deve-se adentrar 
ao mérito para a apuração da regularidade dos descontos.
Por outro lado, tem-se que o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico está sujeito a prazo decadencial, a teor do disposto no art. 
178, II, do Código Civil, in verbis:
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
(…) II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.
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Na hipótese, o requerente pleiteia a anulação do contrato de cartão de crédito existente em seu nome ao argumento de que o réu o levou 
a erro, induzindo-o a contratar um cartão de crédito, quando acreditava ter contratado um empréstimo consignado.
Isto posto, considerando-se que o contrato foi firmado em 2011, nota-se a decadência do direito à anulação do negócio jurídico, já que a 
ação somente foi proposta em 2022. Neste sentido: 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 
VALORES - ERRO - - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DECADÊNCIA RECONHECIDA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS AO 
PERCENTUAL COBRADO NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - AUSÊNCIA 
DE CONDUTA ILÍCITA . - O direito de pleitear a anulação do negócio jurídico está sujeito a prazo decadencial e não prescricional, a teor 
do disposto no art. 178, II do Código Civil - Inexiste obrigatoriedade de vinculação entre os percentuais praticados em contratos de cartão 
de crédito consignado com os juros praticados nos contratos de empréstimo consignado - Ausente conduta ilícita praticada pela instituição 
financeira, elemento essencial para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há falar em dever de compensar. (TJ-MG - AC: 
10000191670934001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 15/07/2020)
Assim, reconheço a decadência do direito de pleitear a anulação do contrato.
Passo ao mérito.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria é exclusivamente de 
direito e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a 
réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas, razão pela 
qual não se justifica a designação de audiência de instrução ou dilação probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve promover 
a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço.
Pois bem. A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de relação de consumo.
No presente caso, a autora afirma ter sido induzida a erro pelo banco réu, que lhe teria imposto a contratação de cartão de crédito, quando 
intencionava tão somente contrair empréstimo.
Não obstante, os argumentos da requerente não convencem, vez que o requerido trouxe aos autos prova contundente acerca da existência 
da relação jurídica, conforme contrato anexo, que indica de forma expressa e clara que o objeto da contratação é o cartão de crédito 
consignado. Há, ainda, previsão acerca do pagamento consignado do valor mínimo indicado na fatura, conforme se vê:
XI – Condições para Cartão de Crédito
(…) Autorização de desconto na minha remuneração/salário:
10.1 Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal 
em minha remuneração/salário, em favor do BANCO BMG S/A, Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente 
ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD. (grifos no original)
Fica claro, portanto, que a consumidora teve total acesso às informações sobre as condições contratuais, especialmente quanto à 
modalidade de contratação, e optou conscientemente por anuir e firmar expressamente o negócio jurídico.
Não há, portanto, que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada.
Merece menção que a requerente reconhece a contratação, questionando apenas que pretendia uma coisa e lhe impuseram outra. Neste 
norte, a prova de eventual vício de consentimento incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Entretanto, não trouxe a demandante sequer início de prova que evidenciasse a verossimilhança de suas alegações, além de ter pleiteado 
o julgamento antecipado da demanda. 
Deste modo, inexistente prova de vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio pacta sunt servanda, segundo o qual 
o contrato faz lei entre as partes.
Não vislumbro, portanto, qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial, uma vez que a autora não conseguiu comprovar o fato 
constitutivo de seu direito, deixando de cumprir o mister do art. 373, I, do CPC.
Os pedidos formulados não procedem, ante a ausência de comprovação dos alegados danos sofridos pela autora, tendo o réu agido 
legitimamente e sem qualquer conduta ofensiva e passível de responsabilização civil.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado, isentando o réu da responsabilidade civil reclamada.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7011446-20.2022.8.22.0001 
AUTOR: PAULO CESAR DA ASSUNCAO, RUA RAIMUNDO VIEIRA 3803 COSTA E SILVA - 76803-648 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO STEGMANN, OAB nº AM6063 
REU: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
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Sentença
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Sustenta que contraiu empréstimo consignado, mas ao observar mais atentamente o seu contracheque 
percebeu que o réu descontava mensalmente o pagamento do mínimo da fatura de um cartão de crédito e não a parcela do empréstimo, 
como de fato havia contratado. Afirma que foi induzido a erro pelo réu e requer a declaração de quitação do empréstimo, a anulação do 
cartão de crédito e do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais suportados.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Suscita preliminar e prejudiciais de mérito. No mérito, alega que o autor tinha conhecimento da 
modalidade contratada, tanto que realizou saques e compras com o plástico. Assevera que o contrato foi redigido de forma clara, com 
caracteres ostensivos e legíveis de modo a facilitar a sua compreensão, tendo atendido ao dever de informação. Destaca a existência de 
pagamentos voluntários pelo requerente, nega a venda casada e a prática de ato ilícito. Pede a improcedência dos pedidos.
PRELIMINARES: Rejeito a impugnação à gratuidade da justiça porquanto é inócua a discussão nesta fase processual, visto que o acesso 
ao primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos temos do art. 54 da 
Lei n. 9.099/95.
O E. STJ assentou que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê 
dez anos de prazo prescricional”, restringindo a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CC/02, às hipóteses de responsabilidade 
extracontratual (Embargos de Divergência em REsp nº 1.280.825 – RJ. Rel.: Min. Nancy Andrighi, 27 de junho de 2018). No caso, não se 
implementou o prazo prescricional, vez que a contagem do prazo prescricional deve iniciar quando da constatação da violação do direito 
e não da assinatura do contrato, cujo cumprimento pressupõe o pagamento em prestações mensais sucessivas. Desta feita, deve-se 
adentrar ao mérito para a apuração da regularidade dos descontos.
Por outro lado, tem-se que o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico está sujeito a prazo decadencial, a teor do disposto no art. 
178, II, do Código Civil, in verbis:
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
(…) II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.
Na hipótese, o requerente pleiteia a anulação do contrato de cartão de crédito existente em seu nome ao argumento de que o réu o levou 
a erro, induzindo-o a contratar um cartão de crédito, quando acreditava ter contratado um empréstimo consignado.
Isto posto, considerando-se que o contrato foi firmado em 28/04/2015, nota-se a decadência do direito à anulação do negócio jurídico, já 
que a ação somente foi proposta em 18/02/2022. Neste sentido: 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 
VALORES - ERRO - - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DECADÊNCIA RECONHECIDA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS AO 
PERCENTUAL COBRADO NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - AUSÊNCIA 
DE CONDUTA ILÍCITA . - O direito de pleitear a anulação do negócio jurídico está sujeito a prazo decadencial e não prescricional, a teor 
do disposto no art. 178, II do Código Civil - Inexiste obrigatoriedade de vinculação entre os percentuais praticados em contratos de cartão 
de crédito consignado com os juros praticados nos contratos de empréstimo consignado - Ausente conduta ilícita praticada pela instituição 
financeira, elemento essencial para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há falar em dever de compensar. (TJ-MG - AC: 
10000191670934001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 15/07/2020)
Assim, reconheço a decadência do direito de pleitear a anulação do contrato.
Passo ao mérito.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria é exclusivamente de 
direito e documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a 
réplica) com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas, razão pela 
qual não se justifica a designação de audiência de instrução ou dilação probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve promover 
a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço.
Pois bem. A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de relação de consumo.
No presente caso, o autor afirma ter sido induzido a erro pelo banco réu, que lhe teria imposto a contratação de cartão de crédito, quando 
intencionava tão somente contrair empréstimo.
Não obstante, os argumentos do requerente não convencem, vez que o requerido trouxe aos autos prova contundente acerca da existência 
da relação jurídica, conforme contrato anexo, que indica de forma expressa e clara que o objeto da contratação é o cartão de crédito 
consignado. Há, ainda, previsão acerca do pagamento consignado do valor mínimo indicado na fatura, conforme se vê:
X - Autorização de desconto na minha remuneração/salário:
10.1 Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal 
em minha remuneração/salário, em favor da instituição financeira assinalada no quadro I, deste documento, como instituição financeira 
consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu cartão de crédito “BMG CARD”. (grifos no original)
Ressalta-se, ademais, que o autor adotou conduta que demonstra que, de fato, tinha conhecimento do produto contratado, eis que logo 
após a contratação realizou inúmeras compras por meio do plástico e efetivou pagamento avulso, derruindo as alegações constantes da 
petição inicial. Veja-se:
Além disso, o requerente realizou saques (R$ 4.530,00 em 15/05/2015 e R$ 1.983,00 em 06/05/2016).
Fica claro, portanto, que o consumidor teve total acesso às informações sobre as condições contratuais, especialmente quanto à 
modalidade de contratação, e optou conscientemente por anuir e firmar expressamente o negócio jurídico.
Não há, portanto, que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada.
Merece menção que o requerente reconhece a contratação, questionando apenas que pretendia uma coisa e lhe impuseram outra. Neste 
norte, a prova de eventual vício de consentimento incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
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Entretanto, não trouxe o demandante sequer início de prova que evidenciasse a verossimilhança de suas alegações, além de ter pleiteado 
o julgamento antecipado da demanda. 
Deste modo, inexistente prova de vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio pacta sunt servanda, segundo o qual 
o contrato faz lei entre as partes.
Não vislumbro, portanto, qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial, uma vez que o autor não conseguiu comprovar o fato 
constitutivo de seu direito, deixando de cumprir o mister do art. 373, I, do CPC.
Os pedidos formulados não procedem, ante a ausência de comprovação dos alegados danos sofridos pela parte autora, tendo o réu agido 
legitimamente e sem qualquer conduta ofensiva e passível de responsabilização civil.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado, isentando o réu da responsabilidade civil reclamada.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o 
trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o manto da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7054288-49.2021.8.22.0001 
AUTOR: JAQUELINE MENEZES, RUA RIO AIMORÉ 4064 NOVA ESPERANÇA - 76822-606 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: PALOMA RAIELY QUEIROZ MAIA, OAB nº RO8511, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO, OAB nº 
RO3300 
REU: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA LTDA, ALAMEDA SANTOS 960, - DE 1056 A 1496 - LADO PAR 8º E 9º 
ANDAR CERQUEIRA CÉSAR - 01418-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
Despacho
Como este juízo tem observado em diversos processos, pessoas que são provenientes de outros Estados da Federação estão ingressando 
com suas ações no Estado de Rondônia e, mesmo aduzindo que residem em Porto Velho/RO, juntam comprovante em nome de terceiro 
ou sequer juntam, o que parece ser contraditório, posto que tem-se por inacreditável uma pessoa morar em um município e não possuir 
uma conta de energia, água ou contrato de compra e venda ou locação em seu nome.
Assim, antes de analisar o mérito, oportunizo ao autor colacionar aos autos, em cinco dias, comprovante em seu nome do endereço 
apontado na petição inicial.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7002598-44.2022.8.22.0001 
AUTOR: ANA ZILIA DE SOUSA SANTOS, RUA EÇA DE QUEIROZ 9117, - DE 8878/8879 A 9359/9360 SÃO FRANCISCO - 76813-366 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: JANIO SERGIO DA SILVA MACIEL, OAB nº RO1950, NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL, OAB nº 
RO154572 
REU: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, AVENIDA JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES 1240, 1 ANDAR, VILA CRUZEIRO 
VILA CRUZEIRO - 04726-002 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 
LTDA, RUA JOSÉ AMADOR DOS REIS 1575, - DE 2132/2133 A 2592/2593 JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-348 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REU: ARMANDO SILVA BRETAS, OAB nº AC31997, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI, OAB nº MG139387A, 
PROCURADORIA DA SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 
Despacho
Nos autos constam versões contraditórias, sendo aduzido pela parte requerente que os valores não foram restituídos e já a empresa 
requerida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA aduz no Id. 77972251 - Pág. 2 um acordo celebrado e o valor restituído. Contudo, 
não foi juntado comprovante da transferência, parte beneficiada, valor restituído, o que torna-se imprescindível para análise do pedido 
formulado.
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Desse modo, oportunizo à empresa requerida acima citada que junte em cinco dias aos autos o comprovante da operação citada e conste 
as informações básicas, sob pena de preclusão e presunção do não pagamento.
Com a juntada do documento, intime-se a parte requerente para em cinco dias apresentar manifestação, se assim entender.
Decorrido os prazos, voltem os autos conclusos para sentença.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7008594-23.2022.8.22.0001
REQUERENTE: CECILIA CHAGAS DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA de todo o teor do dispositivo da sentença proferida no feito (ID 81284630), 
bem como INTIMADA DO PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7077035-90.2021.8.22.0001
REQUERENTE: WALBER VERAS DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O 
REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL 
S/A 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL 
S/A 
Decisão
INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça reclamado pela parte recorrente, uma vez que não vislumbro a hipossuficiência econômica 
da parte para receber o benesse legal.
Desse modo, deveria a parte diligenciar e comprovar a real necessidade da isenção, consoante entendimento da Turma Recursal, in 
verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR DAS 
CUSTAS DO PROCESSO NÃO ELEVADO. ORDEM DENEGADA.
MANDADO DE SEGURANÇA, Processo nº 0800514-67.2018.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/04/2019
O preparo recursal, quando a parte não goza do benefício da gratuidade judiciária, deve ser comprovado no ato de interposição do 
recurso, ou no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme disposição expressa do art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95.
Dessa forma, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não 
conhecimento do recurso.
Fica a parte advertida que não será admitido pedido de reconsideração, uma vez que precluiu o direito de demonstrar o preenchimento 
dos requisitos necessários para concessão da gratuidade.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº: 7039134-88.2021.8.22.0001.
REQUERENTE: FATIMA AILIA NOGUEIRA DE CARVALHO COELHO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
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Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a:
I - Cumprir espontaneamente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor obrigatoriamente junto à 
Caixa Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil;
II - Apresentar, após decorrido o prazo acima e não efetuado o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora 
ou nova intimação, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de sentença,conforme disposto no art. 525, do CPC, sob pena de 
preclusão de seu direito;
III - Efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das custas processuais, sob pena de protesto extrajudicial e inscrição em dívida 
ativa.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7011638-50.2022.8.22.0001
Requerente: YASMIN VERGANI ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: BRENDA ALMEIDA FAUSTINO - RO9906
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7007377-42.2022.8.22.0001
Requerente: CARLOS HERBERT DA SILVA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL BRAZ PENHA - RO10333
Requerido(a): GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
Processo nº : 7064918-67.2021.8.22.0001
Requerente: LUIS FELIPE SANTOS MULASKI
Advogados do(a) REQUERENTE: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO810, BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO8928
Requerido(a): CELEBRATE EVENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO: ERICA GOMES DE CARVALHO - MG167433
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022.
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1ª VARA DO JUIZADO EsPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7032813-03.2022.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: VALDIR MARTINHO DA SILVA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido/Executado: REU: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de sequestro para cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do 
procedimento CIRÚRGICO EVISCERAÇÃO ou ENUCLEAÇÃO E OLHO ESQUERDO.
Inicialmente a parte requerente postulou sequestro de quantia suficiente para arcar com a consulta para orçamento, todavia, após 
realizado o sequestro, pediu suspensão do sequestro, já que obteve o orçamento.
Considerando que o sequestro já havia se efetivado e que o depósito foi direcionado para a mesma clínica que forneceu o orçamento, o 
valor já depositado será deduzido preço do procedimento cirúrgico.
O Estado de Rondônia foi intimado por Oficial de Justiça no dia 17/05/2022, logo, exauriu o prazo de 15 dias concedido para que fosse 
fornecido o procedimento cirúrgico determinado em tutela de urgência.
Assim, o pedido de sequestro deve ser deferido para evitar a perda permanente da visão da parte requerente.
O Estado, em sede de defesa, arguiu a necessidade de avaliação médica, que foi deferida na decisão ID 80800625, para que o requerente 
fosse submetido à análise do próprio oftalmologista do Estado, em até 72 horas. Ocorre que, novamente, o Estado não cumpriu a 
determinação.
Nos termos do art. 472, CPC, é dispensada a prova pericial quanto há nos autos documento ou parecer técnico elucidativo que seja 
suficiente para conclusão da alegação da parte e é o que há na hipótese dos autos (ID 76789143, 80968852).
A parte requerente de sequestro e apresenta orçamento no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais) para os procedimentos necessários, 
mas será deferido o sequestro da quantia de R$16.650,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais), já que deduzido os R$350,00 já 
depositados em favor da referida clínica.
Pelo exposto, tendo em vista o grave risco de lesão à saúde da parte requerente, DEFIRO O PEDIDO DE SEQUESTRO DA QUANTIA 
DE R$16.650,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais) da Conta Única do Estado de Rondônia no Banco do Brasil, a serem 
depositados na conta bancária da clínica responsável pelo fornecimento do procedimento (HOSPITAL DE OLHOS VELLOSO, dados 
bancários BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0102-3, CONTA CORRENTE: 1308338-6, CNPJ: 02.535.167/0001-82)
Cópia desta decisão serve como mandado de sequestro.
O mandado de sequestro deve ser expedido imediatamente para o Oficial de Justiça de Plantão de dia, se apresentado no horário de 
expediente ou ao Oficial do Plantão Semanal, se fora do horário de expediente (art. 247 – Diretrizes Gerais Judiciais).
Efetivado o sequestro, a parte requerente deverá ser cientificada por mandado do depósito para que obtenha o atendimento médico.
A parte requerente, depois de efetivado sequestro, deverá prestar contas no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade.
Intimem-se as partes.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar 
Processo 7055542-23.2022.8.22.0001
REQUERENTE: LUZINETE FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADO DO REQUERENTE: CLEBER DOS SANTOS, OAB nº RO3210
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
A parte requerente peticiona postulando sequestro para realização do procedimento cirúrgico de remoção de óleo de silicone, ao 
argumento de que o Estado de Rondônia já teria manifestado a impossibilidade de cumprimento da decisão em sua unidade hospitalar 
própria em razão da falta de material (ID 80530583).
Ocorre que no despacho inserido no SEI 0020.078989/2022-42, subscrito pela servidora Tais Feitosa, houve a informação de que há 
estoque do “Kit de injeção e extração de óleo de silicone e kit de vitrectomia simples e combinado”, o que, todavia, diverge da informação 
prestada no despacho seguinte, subscrito pela médica Hévila Rolim e pela Enfermeira Jéssica Gonçalves, que informa que o HBAP está 
em processo se aquisição de óleo de silicone.
Ocorre que o procedimento cirúrgico é para REMOÇÃO DO ÓLEO DE SILICONE, logo, aparentemente não é necessário o referido 
material para a cirurgia.
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Com efeito, considerando que o Estado de Rondônia ainda está no prazo fixado para o cumprimento da decisão de tutela de urgência e 
a divergência apontada, expeça-se mandado de INTIMAÇÃO PESSOAL para o Sr. Franklin Junior Farias Duarte, assessor especial do 
HB, para que informe nestes autos, no prazo de 72 horas e sob pena de responsabilidade administrativa e civil, se há ou não o insumo 
no HBAP para realização da cirurgia de REMOÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE EMULSIFICADO e se é possível a realização da cirurgia.
Consigno ao Estado de Rondônia que na hipótese de inércia do referido servidor o sequestro poderá ser deferido.
Intimem-se.
Cópia da presente servirá como mandado a ser distribuído do Oficial de Justiça Plantonista.
HBAP: Av. Gov. Jorge Teixeira, 3766 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-092
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7034109-60.2022.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: EVA KAROLINA DOS SANTOS BARROS 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido/Executado: REU: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de sequestro para cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do 
procedimento de VITRECTOMIA VIA PARS PLANA + EXPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR + IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR 
COM FIXAÇÃO ESCLERAL.
O Estado de Rondônia foi intimado por Oficial de Justiça no dia 26/06/2022, logo, exauriu o prazo de 30 dias concedido para que fosse 
fornecido o procedimento cirúrgico determinado em tutela de urgência.
Assim, o pedido de sequestro deve ser deferido para evitar a perda permanente da visão da parte requerente.
O Estado, em sede de defesa, arguiu a necessidade de avaliação médica, que foi deferida na decisão ID 80800625, para que o requerente 
fosse submetido à análise do próprio oftalmologista do Estado, em até 72 horas. Ocorre que, novamente, o Estado não cumpriu a 
determinação.
Nos termos do art. 472, CPC, é dispensada a prova pericial quanto há nos autos documento ou parecer técnico elucidativo que seja 
suficiente para conclusão da alegação da parte e é o que há na hipótese dos autos (ID 76999524), tendo a requerente sido avaliada tanto 
por médico especialista da rede pública quanto da rede privada.
A parte requerente de sequestro e apresenta orçamento no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os procedimentos 
necessários.
Pelo exposto, tendo em vista o grave risco de lesão à saúde da parte requerente, DEFIRO O PEDIDO DE SEQUESTRO DA QUANTIA 
DE R$16.650,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais) da Conta Única do Estado de Rondônia no Banco do Brasil, a serem 
depositados na conta bancária da clínica responsável pelo fornecimento do procedimento (Sol Servidos Oftalmologia LTDA, dados 
bancários BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0102-3, CONTA CORRENTE: 143.628-7, CNPJ: 00.898.428/0001-01)
Cópia desta decisão serve como mandado de sequestro.
O mandado de sequestro deve ser expedido imediatamente para o Oficial de Justiça de Plantão de dia, se apresentado no horário de 
expediente ou ao Oficial do Plantão Semanal, se fora do horário de expediente (art. 247 – Diretrizes Gerais Judiciais).
Efetivado o sequestro, a parte requerente deverá ser cientificada por mandado do depósito para que obtenha o atendimento médico.
A parte requerente, depois de efetivado sequestro, deverá prestar contas no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade.
Intimem-se as partes.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7028341-56.2022.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: JOARES DE SOUZA ALBUQUERQUE 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido/Executado: REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de sequestro em cumprimento de tutela de urgência para que a parte requerente possa realizar avaliação médica 
para, posteriormente, realizar o procedimento cirúrgico oftalmológico para tratamento de descolamento de retina – VITRECTOMIA 23G + 
FACECTOMIA + LENTE INTRAOCULAR + FAIXA ESCLERAL + ENDOLASER + PERFLUORCARBONO + ÓLEO DE SILICONE.
O Estado de Rondônia foi intimado por Oficial de Justiça no dia 10/05/2022, logo, exauriu o prazo de 15 dias concedido para que fosse 
fornecido o procedimento cirúrgico.
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Assim, o pedido de sequestro deve ser deferido para evitar a perda permanente da visão da parte requerente.
O sequestro se limitará, neste momento, ao valor de R$300,00 para que a parte possa ser avaliado pelo médico que realizará a cirurgia.
A parte requerente deverá apresentar os dados bancários da clínica para depósito.
Apresentados os dados bancários, expeça-se mandado de sequestro a ser distribuído para o Oficial de Justiça de Plantão de dia, se 
apresentado no horário de expediente ou ao Oficial do Plantão Semanal, se fora do horário de expediente (art. 247 – Diretrizes Gerais 
Judiciais).
Efetivado o sequestro, a parte requerente deverá ser cientificada por mandado do depósito para que obtenha o atendimento médico.
A parte requerente, depois de efetivado sequestro, deverá prestar contas no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade.
Intimem-se as partes.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Obrigação de Fazer / Não Fazer, Erro Médico
Processo 7049751-73.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MAURICIO RODRIGUES DOS REIS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: SILVANA FELIX DA SILVA SENA, OAB nº RO4169A, GIANE BEATRIZ GRITTI, OAB nº RO8028
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
DESPACHO
Vistos etc,
Acolho a emenda a inicial.
A CPE deverá retificar o polo passivo da demanda para incluir o Estado de Rondônia, bem como constar no valor da causa: R$ 16.771,99 
(dezesseis mil setecentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos). 
Deixo de analisar a liminar pleiteada vez que a requerente efetuou o pagamento desta, logo não é possível a transferência do débito.
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
Processo 7064941-76.2022.8.22.0001
REQUERENTE: PAMELA COELHO DA SILVA
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: RODRIGO AFONSO RODRIGUES DE LIMA, OAB nº RO10332, PABLO TAVARES NUNES, OAB 
nº RO10334
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de decisão de tutela provisória.
Em síntese a parte requerente narra que sofreu acidente provocado por um carro oficial da prefeitura do Município de Porto Velho.
Requer em sede de tutela que seja determinado o pagamento de todas as despesas com fisioterapia da parte requerente.
É breve o relatório. DECIDO.
Para concessão da tutela provisória é necessário que a parte requerente apresente provas da existência de elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300, caput, do CPC/2015.
Em relação a elementos de evidencia do direito, as provas acostadas aos autos dão conta de que o requerente efetivamente sofreu a 
lesão afirmada e necessita realizar fisioterapia.
No entanto, em consulta aos autos não restou demonstrado a urgência, uma vez que não se encontra acostado nos autos nenhum laudo 
no sentido que há urgência inadiável na realização da fisioterapia, requisito este indispensável para a concessão da tutela provisória de 
urgência.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Base de Cálculo
Processo 7038831-40.2022.8.22.0001
REQUERENTE: SILVANA JULIAO DE NAER
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RAIMUNDO LAUREANO DA SILVA NETO, OAB nº RO10540, BARTOLOMEU SOUZA DE OLIVEIRA 
JUNIOR, OAB nº RO10498
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para que a requerida mantenha o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo 
(40% sobre o vencimento básico).
DECIDO.
A Lei 12.153/2009 prevê em seu art. 3º a possibilidade de concessão de providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, a possibilidade de antecipação de tutela contra o poder público é indiscutível. 
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No entanto, ainda que a parte autora alegue a verossimilhança de seu direito, quando se questiona verba salarial, é inadmissível a 
concessão de tutela antecipada contra Fazenda Pública. Isso porque, nos termos do art. 1º da Lei 9.494/97, cumulado com o art. 1º, § 
3º, da Lei n. 8.437/92 e art. 7º, § 2º da Lei 12.016/09, é vedada a antecipação nas demandas que versem sobre aumento ou extensão de 
vantagens ou pagamento de qualquer natureza aos servidores públicos.
Logo, considerando a vedação legal, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida.
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Obrigação de Fazer / Não Fazer
Processo 7044691-22.2022.8.22.0001
AUTOR: MARCIA MARIA NERI DE CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
A parte requerente propôs a presente demanda postulando procedimento de PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICAÇÃO + IMPLANTE 
DE LIO + VITRECTOMIA.
O laudo médico apresentado na inicial indicou descolamento de retina no olho direito e tração macular no olho esquerdo e indicou o 
procedimento que a autora requereu.
Na petição ID 80979227 a parte requerente apenas pede sequestro nas contas públicas de valor suficiente para o fornecimento da cirurgia.
Ocorre que foram apresentados dois novos orçamentos (ID’s 80979228 e 80979229) que aparentemente divergem do primeiro orçamento 
apresentado em relação a qual ou quantos olhos serão operados ou em relação ao procedimento indicado.
Veja que no orçamento apresentado junto à inicial, aparentemente, a autora necessitaria dos mesmos procedimentos cirúrgicos em 
ambos os olhos, qual seja: FACOEMULSIFICAÇÃO + IMPLANTE DE LIO + VITRECTOMIA e o preço era de R$18.000,00 por olho, que 
totalizam R$36.000,00.
Nos novos orçamentos, só há a indicação do valor de uma vitrectomia pars plana para uma clínica e da cirurgia de facoemulsificação e 
implantação de asferica importada em outra clínica, com um valor diferente para cada olho.
Logo, a parte requerente deve esclarecer os orçamentos, explicar o fracionamento e indicar expressamente a quantia que pretende que 
seja sequestrada, informando, inclusive, se houve a modificação do procedimento cirúrgico necessário.
Prazo de 10 dias.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7030495-47.2022.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: ELCENIRA CARVALHO VIEIRA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido/Executado: REU: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de sequestro para cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do 
procedimento de PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO + OLEO DE SILICONE 
+ ENDOLASER + INJEÇÃO DE ANTIANGIOGÊNICO (LUCENTS).
O Estado de Rondônia foi intimado por Oficial de Justiça no dia 06/05/2022, logo, exauriu o prazo de 15 dias concedido para que fosse 
fornecido o procedimento cirúrgico determinado em tutela de urgência.
Assim, o pedido de sequestro deve ser deferido para evitar a perda permanente da visão da parte requerente.
O Estado, em sede de defesa, arguiu a necessidade de avaliação médica, que foi deferida na decisão ID 80800625, para que o requerente 
fosse submetido à análise do próprio oftalmologista do Estado, em até 72 horas. Ocorre que, novamente, o Estado não cumpriu a 
determinação.
Nos termos do art. 472, CPC, é dispensada a prova pericial quanto há nos autos documento ou parecer técnico elucidativo que seja 
suficiente para conclusão da alegação da parte e é o que há na hipótese dos autos (ID 76426207), tendo a requerente sido avaliada tanto 
por médico especialista da rede pública quanto da rede privada e ambos constaram a urgência, aliás, o último laudo apresentado (ID 
79625891) já constata cegueira e a cirurgia será uma tentativa de resgate da visão.
A parte requerente postula pelo sequestro e apresenta orçamento no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) para a vitrectomia + 
facoemulsificação + LIO + endolaser + óleo de silicone para cada olho (total de R$44.000,00) e mais R$8.000,00 (oito mil reais) para 
aplicação do LUCENTS.
Pelo exposto, tendo em vista o grave risco de lesão à saúde da parte requerente, DEFIRO O PEDIDO DE SEQUESTRO: 
1) DA QUANTIA DE R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) da Conta Única do Estado de Rondônia no Banco do Brasil, a serem 
depositados na conta bancária da clínica responsável pelo fornecimento do procedimento (VISELUT, Banco Bradesco, Agência: 0153-8, 
Conta: 14.726-5, E. Torres Neto LTDA, CNPJ: 40.118.201/0001-02);
2) DA QUANTIA DE R$8.000,00 (oito reais) da Conta Única do Estado de Rondônia no Banco do Brasil, a serem depositados na conta 
bancária da clínica responsável pelo fornecimento do procedimento (Sol Servidos Oftalmologia LTDA, dados bancários BANCO: 001 - 
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0102-3, CONTA CORRENTE: 143.628-7, CNPJ: 00.898.428/0001-01)
Cópia desta decisão serve como mandado de sequestro.
O mandado de sequestro deve ser expedido imediatamente para o Oficial de Justiça de Plantão de dia, se apresentado no horário de 
expediente ou ao Oficial do Plantão Semanal, se fora do horário de expediente (art. 247 – Diretrizes Gerais Judiciais).
Efetivado o sequestro, a parte requerente deverá ser cientificada por mandado do depósito para que obtenha o atendimento médico.
A parte requerente, depois de efetivado sequestro, deverá prestar contas no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade.
Intimem-se as partes.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7055945-89.2022.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: GERALDO ANDRE PIRES SOARES 
Advogado do Requerente: ADVOGADOS DO REQUERENTE: GILVANE VELOSO MARINHO, OAB nº RO2139, GLAUCEA EVELIN 
AVINTE DE SANTIAGO, OAB nº RO5960 
Requerido/Executado: REQUERIDO: P. D. M. D. P. V. 
Advogado do Requerido/Executado: REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos.
Acolho a emenda apresentada para correção do polo passivo, devendo a CPE substituir a Prefeitura de Porto Velho pelo Município de 
Porto Velho no sistema PJe.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para o fornecimento de consulta com médico especialista em ortopedia – ombro; e médico 
especialista em psiquiatria.
É o necessário.
Decido.
Para concessão da tutela pretendida é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem o direito alegado, bem como o risco 
de dano ou ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, não é possível verificar a urgência ou risco de dano, ou seja, não há elementos suficientes para deferimento do pedido 
neste momento processual, na medida em que não consta anotação de urgência nos documentos acostados aos autos. 
Não há laudo médico dando conta do risco a vida ou grave risco a saúde o requerente caso não haja o imediato fornecimento da consulta.
Pelo exposto, ao menos por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.
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CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Base de Cálculo
Processo 7006464-02.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA CONSUELO FERREIRA LOPES
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VANESSA CESARIO SOUSA, OAB nº RO8058A, ARMANDO DIAS SIMOES NETO, OAB nº RO8288
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.
Isto posto, intime-se a parte exequente para no prazo de 20 (vinte) dias apresentar sua petição de cumprimento de sentença nos moldes 
do art. 534 do CPC, sob pena de arquivamento.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7014358-58.2020.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: ROSEMAR VIANA 
Advogado do Requerente: ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON 
SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº RO3505A 
Requerido/Executado: REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Considerando que a parte requerida aplicou corretamente os índices de juros e atualização monetária, ACOLHO e HOMOLOGO seus 
cálculos e determino a expedição de RPV/precatório para pagamento do valor de R$ 3.380,53 .
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Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob pena de 
arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica autorizado o desconto dos seguintes tributos (arts. 35 e 36, 40 e 50, V, Res 
303, CNJ), se aplicável:
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos seguintes tributos, se aplicável:
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e não sobre 
o valor total do crédito.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Erro Médico
Processo 7029524-04.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: GISLANE DOS REIS GONDIM
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ADRIANO BRITO FEITOSA, OAB nº RO4951A
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
A parte executada demonstra que efetivou o pagamento no valor de R$ 31.350,00 diretamente em conta indicada da parte requerente 
conforme consta na RPV. Por sua vez a parte exequente confirma que seu recebeu seu crédito, nada havendo mais a requerer.
Isto posto, torne sem efeito o mandado de sequestro expedido (ID. 78069566) uma vez que os valores da RPV já foram pagos.
A CPE deverá certificar se houve ou não a distribuição do mandado para cumprimento.
Não havendo a distribuição do mandado para cumprimento, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença e arquivem-se 
os autos com as cautelas de estilo.
Caso tenha sido distribuído o mandado, intime-se o oficial de justiça responsável pelo seu cumprimento para no prazo de 05 (cinco) dias 
informar se já houve ou não o cumprimento do mandado.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
7002172-66.2021.8.22.0001
Adicional de Insalubridade
REQUERENTE: CARLA CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: RAFAELA CAROLINA DE ANDRADE FERREIRA, OAB nº RO7342
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Até o momento não houve o pagamento dos honorários periciais.
Os honorários periciais já foram fixados no valor de R$ 100, 62 a serem pagos pelo Estado de Rondônia.
Isto posto, expeça-se RPV para pagamento dos honorários periciais no importe de R$ 100,62.
Com a sua expedição, intime-se a assistente nomeada e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo em razão de já ter sido declarado 
extinto o cumprimento de sentença diante da inércia da parte exequente e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno
Processo 7014874-78.2020.8.22.0001
REQUERENTE: NIRTO ZANLORENZI
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ADVOGADO DO REQUERENTE: RENATO FIRMO DA SILVA, OAB nº RO9016
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos etc,
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abono de Permanência
Processo 7049564-41.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA HELENA GARCIA DAS CHAGAS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO, OAB nº RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA, OAB nº RO8058A
EXECUTADO: AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RONDONIA - AGEVISA/RO
ADVOGADOS DO EXECUTADO: FABIO JULIO PERONDI SILVA, OAB nº RO9826, RAFAEL PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO5522
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente reclama que não localizou o pagamento na conta indicada para depósito da RPV.
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para manifestar quanto ao requerimento do exequente, a fim de que, no prazo de 10 dias, 
comprove o pagamento ou justifique o problema ocorrido informando novo prazo não superior a 15 dias.
Não havendo justificação dentro do prazo concedido, independentemente de nova conclusão, expeça-se mandado de sequestro.
Agende-se decurso de prazo, intimem-se as partes.
Certificado o cumprimento do mandado ou comprovado o pagamento pelo Estado de Rondônia, arquive-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7005978-17.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: VIVIAN GABRIELE PAES GONCALVES 
Advogado do Requerente: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VANESSA CESARIO SOUSA, OAB nº RO8058A, ARMANDO DIAS SIMOES 
NETO, OAB nº RO8288 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
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Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Vistos.
Manifeste-se a requerida, no prazo de 10 dias, acerca da alegação de redução do adicional julgado nos autos, devendo esclarecer os 
motivos para tal redução.
Após, conclusos para despacho.
Intime-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7053153-70.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: TELES FERREIRA DA SILVA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO, OAB nº RO6908 
Requerido/Executado: NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Concedo novo prazo de 10 dias.
Findo o prazo sem manifestação, arquivem-se.
Informo a requerente que, caso sejam os autos arquivados, basta peticionar o cumprimento de sentença e haverá o desarquivamento.
Intime-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Licença Prêmio
Processo 7045279-63.2021.8.22.0001
EXEQUENTE: LUCIA DE FATIMA SOARES CAVALCANTE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JACSON RAIELVONE RAMOS, OAB nº RO10386
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente optou por receber o crédito homologado por meio de Precatório.
Determino a expedição de Precatório de natureza alimentar, conforme cálculos homologados no despacho ID 79742557.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Pensão por Morte (Art. 74/9)
Processo 7048638-26.2018.8.22.0001
AUTOR: ESTER REIS DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO, OAB nº RO4569A
REU: IPAM, VALDELUCE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS REU: LEONARDO FERREIRA DE MELO, OAB nº RO5959, IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES
DESPACHO
Visto que até o momento não houve decisão de mérito com o seu trânsito em julgado na vara de família, questão essencial para dar 
seguimento a estes autos, promovo a suspensão dos autos por mais 06 (seis) meses, devendo aguardar em pasta própria e implementar 
rotina para verificar a possibilidade de sua continuidade.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Obrigação de Fazer / Não Fazer
7031008-88.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: INES OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
novecentos e trinta e sete reais
DESPACHO
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema PJe, para eventual impugnação no prazo de 30 dias
2) o Estado de Rondônia, pelo sistema PJe, para cumprimento da obrigação de fazer descrita na sentença, no prazo de 30 dias, contados 
do recebimento desta intimação, sob pena de multa a ser arbitrada.
Aguarde-se por 35 dias e se nesse prazo não houver cumprimento da obrigação descrita na sentença a parte deverá apresentar 
reclamação, sob pena de arquivamento.
Uma vez apresentada reclamação, voltem-me conclusos para despacho.
Agende-se decurso de prazo, nada requerido após decorridos 35 dias, arquivem-se, independentemente de nova conclusão.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7017811-90.2022.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTORES: NICOLAS GABRIEL DOURADO DA SILVA, LUCILIO RIBEIRO DA SILVA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DOS AUTORES: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA ROCHA, OAB nº RO3582 
Requerido/Executado: REU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DECISÃO
As contrarrazões não foram apresentadas, apesar de a parte recorrida ter sido regularmente intimada pelo DJe.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO O 
RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
7058219-26.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: FRANCISCO LIMA DE SOUZA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos etc,
Foi comunicado o falecimento da parte requerente sem informar-se eventual interesse de habilitação.
Posto isto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto.
Sem custas e sem honorários.
Intimem-se.
Publique-se.
Arquive-se
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Obrigação de Fazer / Não Fazer
Processo 7036874-04.2022.8.22.0001
AUTOR: JOSE FERREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA, OAB nº RO11813
REU: OFTALMO COMPANY LTDA, ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte requerente para apresentar novo endereço da empresa requerida, considerando a certidão da Oficiala de Justiça (ID 
78678249), sob pena de extinção do feito.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Procedimento do Juizado Especial Cível
Consulta
7018752-40.2022.8.22.0001 
AUTOR: SILLAS DE MATTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: ADEMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO503A 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
doze mil reais
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995.
Decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte requerente pretende o fornecimento de CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE 
CATARATA.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido.
O Estado de Rondônia aduz que não há urgência e pede a improcedência dos pedidos.
Indefiro desde logo o pedido de produção de prova pericial formulado pelo Estado de Rondônia, uma vez que o encaminhamento médico 
acostado aos autos (ID 74708094) não faz menção à urgência, sendo desnecessária qualquer avaliação neste sentido.
Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação”.
Neste sentido, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a requerente necessita do tratamento pleiteado.
Todavia, como se consignou na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não há nos autos documento médico que indique 
que há risco à vida ou gravo risco à saúde do autor.
Entretanto, em que pese não existir urgência para o fornecimento do procedimento, atenta contra os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade deixar o paciente aguardando por tempo indefinido para realizar a cirurgia, isso porquê o autor demonstra que já 
aguarda, ao menos, há três anos a realização do tratamento, logo, será fixado prazo para o Estado de Rondônia fornecer a cirurgia.
O Estado deve fornecer todos os meios essenciais à saúde para atender a população. Com o mesmo entendimento o excelso STF, em 
recente decisão:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre 
os entes federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao Estado, em toda as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos 
do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado nesta Corte, responsabilidade 
solidária entre os entes da Federação. 2. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 799136 RS , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data 
de Julgamento: 25/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-
08-2014)
EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Violação do princípio da 
separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que incumbe ao Estado, 
em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, consoante determina o art. 196 da Constituição Federal, não 
configurando escusa válida a esse mister a suposta ausência de recursos orçamentários. 2. O 

PODER JUDICIÁRIO, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias 
de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, sem que isso configure violação do princípio 
da separação dos poderes. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 742734 RJ , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
30/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)
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Com efeitos, os documentos médicos acostados aos autos são suficientes e demonstram a necessidade do tratamento indicado. Assim, 
não há escusa para o fornecimento do procedimento pleiteado, sendo de rigor a procedência do pedido.
Dispositivo.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido que a parte requerente fez na AÇÃO em que propôs em face do ESTADO DE RONDÔNIA para 
CONDENAR o requerido a fornecer a CIRURGIA DE CATARATA, em até SEIS meses a contar da intimação desta sentença.
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 e artigo 27, da Lei 12.153/09.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo e com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Procedimento do Juizado Especial Cível
Obrigação de Fazer / Não Fazer
7031356-33.2022.8.22.0001 
AUTOR: FABIO HONORATO MONTEIRO 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
mil e duzentos e doze reais
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995.
Decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte requerente alega que necessita de CONSULTA EM FISIOTERAPIA e CONSULTA 
EM NEUROCIRURGIA- RETORNO.
Diz que buscou atendimento junto ao SUS, sem, no enteando, conseguir realizar a consulta até o momento.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido.
Indefiro desde logo o pedido de produção de prova pericial formulado pelo Estado de Rondônia, uma vez que o encaminhamento médico 
acostado aos autos (ID 76551598) não faz menção à urgência.
Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação”.
Neste sentido, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte requerente possui necessidade de atendimento na 
especialidade pleiteada, mas não se verifica anotação de urgência no encaminhamento.
Efetivamente o Estado deve fornecer todos os meios essenciais à saúde para atender a população. Com o mesmo entendimento o 
excelso STF, em recente decisão:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre 
os entes federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao Estado, em toda as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos 
do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado nesta Corte, responsabilidade 
solidária entre os entes da Federação. 2. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 799136 RS , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data 
de Julgamento: 25/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-
08-2014)
EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Violação do princípio da 
separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que incumbe ao Estado, 
em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, consoante determina o art. 196 da Constituição Federal, não 
configurando escusa válida a esse mister a suposta ausência de recursos orçamentários. 2. O 

PODER JUDICIÁRIO, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias 
de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, sem que isso configure violação do princípio 
da separação dos poderes. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 742734 RJ , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
30/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)
Com efeitos, os documentos médicos acostados aos autos são suficientes e demonstram a necessidade da consulta, mas não demonstram 
urgência.
Assim, não há escusa para o seu fornecimento, sendo de rigor a procedência do pedido.
Dispositivo.
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido que a parte requerente fez na AÇÃO em que propôs em face do ESTADO DE 
RONDÔNIA para CONDENAR o requerido a fornecer CONSULTA EM FISIOTERAPIA e CONSULTA EM NEUROCIRURGIA- RETORNO, 
de acordo com a fila do SUS.
Deixo de estabelecer prazo para comprovar a inclusão na fila da consulta, uma vez que a requerente já se encontra cadastrada no 
Sistema de Regulação.
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 e artigo 27, da Lei 12.153/09.
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Intimem-se.
Agende-se decurso de prazo e com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Procedimento do Juizado Especial Cível
Obrigação de Fazer / Não Fazer
7056027-23.2022.8.22.0001 
AUTOR: ALDA COSTA DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
vinte mil reais
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995.
Decido.
Trata-se de pedido de tutela de urgência para o fornecimento do procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR + TROCA DE FLUIDO-
GASOSA + ENDOLASER + ÓLEO DE SILICONE.
O pedido de tutela de urgência foi deferido.
Indefiro desde logo o pedido de produção de prova pericial formulado pelo Estado de Rondônia, uma vez que os laudos médicos juntados 
aos autos demonstraram a efetiva necessidade e urgência na realização do procedimento cirúrgico.
Consigno que nos termos do art. 472, CPC, é dispensada a prova pericial quanto há nos autos documento ou parecer técnico elucidativo 
que seja suficiente para conclusão da alegação da parte e é o que há na hipótese dos autos (ID 79797666), tendo a requerente sido 
avaliada por médico especialista da rede pública que indicou a urgência.
Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação”.
Neste sentido, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a requerente necessita do tratamento pleiteado.
O Estado deve fornecer todos os meios essenciais à saúde para atender a população. Com o mesmo entendimento o excelso STF, em 
recente decisão:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre 
os entes federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao Estado, em toda as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos 
do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado nesta Corte, responsabilidade 
solidária entre os entes da Federação. 2. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 799136 RS , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data 
de Julgamento: 25/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-
08-2014)
EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Violação do princípio da 
separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que incumbe ao Estado, 
em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, consoante determina o art. 196 da Constituição Federal, não 
configurando escusa válida a esse mister a suposta ausência de recursos orçamentários. 2. O 

PODER JUDICIÁRIO, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias 
de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, sem que isso configure violação do princípio 
da separação dos poderes. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 742734 RJ , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
30/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)
Com efeitos, os documentos médicos acostados aos autos são suficientes e demonstram a necessidade do tratamento indicado. Assim, 
não há escusa para o fornecimento do atendimento pleiteado, sendo de rigor a procedência do pedido.
Dispositivo.
Posto isso, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e, no mérito, julgo PROCEDENTE o pedido que a parte 
requerente fez na AÇÃO em que propôs em face do ESTADO DE RONDÔNIA para CONDENAR o requerido a fornecer a cirurgia de 
VITRECTOMIA POSTERIOR + TROCA DE FLUIDO-GASOSA + ENDOLASER + ÓLEO DE SILICONE
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 e artigo 27, da Lei 12.153/09.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo e com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública 
7022618-56.2022.8.22.0001 
EXEQUENTE: MARIA ADRIANA GOMES DE SOUZA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Houve cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, razão pela qual, declaro extinto o cumprimento de sentença.
Intimem-se, após, arquivem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Classificação e/ou Preterição
Processo 7040978-39.2022.8.22.0001
REQUERENTE: NILSON DA SILVA MENDANHA JUNIOR
ADVOGADO DO REQUERENTE: ISABELA CAVALCANTE MENDANHA, OAB nº RO8540
REQUERIDOS: E. D. R. -. P. G. D. E., CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE 
EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB nº DF13147
DESPACHO
Vistos.
Restituam-se os autos para CPE certificar a regular citação do Estado de Rondônia, que não fora localizada nos autos.
Publique-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7045943-31.2020.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: IRIS MARIA NERI DE CASTRO 
Advogado do Requerente: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: UELTON HONORATO TRESSMANN, OAB nº RO8862, GILBER ROCHA 
MERCES, OAB nº RO5797A, UILIAN HONORATO TRESSMANN, OAB nº RO6805 
Requerido/Executado: NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA, INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE 
RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADOS DOS NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
PROCURADORIA DO IPERON 
DECISÃO
Vistos.
Considerando que a parte requerida aplicou corretamente os índices de juros e atualização monetária, ACOLHO e HOMOLOGO seus 
cálculos e determino a expedição de RPV/precatório para pagamento do valor de R$ 48.911,12 , sendo R$ 44.464,66 o crédito principal 
e R$ 4.446,46 os honorários sucumbenciais.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob pena de 
arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica autorizado o desconto dos seguintes tributos (arts. 35 e 36, 40 e 50, V, Res 
303, CNJ), se aplicável:
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos seguintes tributos, se aplicável:
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e não sobre 
o valor total do crédito.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Processo 7065458-81.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARINA TABALIPA MARINI
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANDERSON MARCIO BARBOSA, OAB nº RO10680
REQUERIDO: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DA IDARON
DESPACHO
Vistos etc,
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7020994-40.2020.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: ANDREA MARIA REZENDE 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS, OAB nº RO5769 
Requerido/Executado: NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando os apontamentos da parte executada de efetivação de pagamento na via administrativa na ordem de R$ 6.978,58 em maio 
de 2018 e R$ 14.103,40 em março de 2020, DETERMINO a intimação da parte exequente para, querendo, apresentar manifestação no 
prazo de 10 (dez) dias, inclusive para dizer se anui com os cálculos da parte executada.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
7047700-89.2022.8.22.0001 
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REQUERENTE: CHARLENE DAMIAO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619 
REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - DER/RO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DER/RO 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
Trata-se de causa em que a parte requerente pretende seja declarado o seu direito à correção e implantação de sua Vantagem Pessoal – 
rubrica 710 de seu contracheque, no percentual de 49,50% acumulado da inflação no período de abril de 2014 até abril de 2022 - à luz da 
Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 que entrou em vigor na data de sua publicação -, conforme planilha do IBGE 
ou por índice oficial a critério do juízo, isto pelo reajuste havido no mês de abril/2022 sem que houvesse a devida correção dos valores da 
VP, bem como para que se determine à parte requerida a pronta e imediata correção do valor nominal da VP no percentual de 49,50%, 
ou percentual apurado em índice oficial diverso a critério do juízo e, por fim, para que a parte requerida seja condenada no pagamento 
dos valores retroativos a partir de abril de 2022, até a efetiva implantação da correção.
Pois bem.
A meu ver a Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não pode ser aplicada de forma retroativa, conforme pretende a 
parte requerente, porque isso implicaria em ofensa ao princípio da irretroatividade.
Entendo que o anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não pode ser estendido a prestações 
anteriores, tampouco sobre as vantagens pessoais por falta de previsão legal.
Além disso, a parte requerente não comprovou que o pagamento pleiteado (49,50% sobre Vantagem Pessoal – rubrica 710 e, ainda, 
sobre prestações anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022) estaria previsto na lei 
orçamentária.
O anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 é explícito no tocante a tratar tão somente dos vencimentos, 
classes e referências dos grupos ocupacionais. Logo, este anexo não trata de revisão geral anual, mas de novo regime jurídico, isto é, de 
um novo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado 
de Rondônia - DER/RO.
Finalmente, o anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não dispõe sobre nova base de cálculo ou 
novos valores a título de vantagens pessoais, de modo que inexiste possibilidade jurídica de aplicação da nova lei para esta rubrica.
Destarte, é de rigor julgar improcedente o pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial de declaração do direito à correção e 
implantação da Vantagem Pessoal – rubrica 710 da parte requerente no percentual de 49,50% acumulado da inflação no período de 
abril de 2014 até abril de 2022, bem como para que se determine à parte requerida a pronta e imediata correção do valor nominal da VP 
no percentual de 49,50%, ou percentual apurado em índice oficial diverso a critério do juízo e, por fim, para que a parte requerida seja 
condenada no pagamento dos valores retroativos a partir de abril de 2022, até a efetiva implantação da correção.
DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do CPC/2015, artigo 316 c/c artigo 487, I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual não 
lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Processo 7065473-50.2022.8.22.0001
REQUERENTE: FERNANDO MIGLIORANZA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANDERSON MARCIO BARBOSA, OAB nº RO10680
REQUERIDO: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DA IDARON
DESPACHO
Vistos etc,
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
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4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
7047711-21.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: FRANCISCA FONTINELE ARAUJO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619 
REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - DER/RO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DER/RO 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
Trata-se de causa em que a parte requerente pretende seja declarado o seu direito à correção e implantação de sua Vantagem Pessoal – 
rubrica 710 de seu contracheque, no percentual de 49,50% acumulado da inflação no período de abril de 2014 até abril de 2022 - à luz da 
Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 que entrou em vigor na data de sua publicação -, conforme planilha do IBGE 
ou por índice oficial a critério do juízo, isto pelo reajuste havido no mês de abril/2022 sem que houvesse a devida correção dos valores da 
VP, bem como para que se determine à parte requerida a pronta e imediata correção do valor nominal da VP no percentual de 49,50%, 
ou percentual apurado em índice oficial diverso a critério do juízo e, por fim, para que a parte requerida seja condenada no pagamento 
dos valores retroativos a partir de abril de 2022, até a efetiva implantação da correção.
Pois bem.
A meu ver a Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não pode ser aplicada de forma retroativa, conforme pretende a 
parte requerente, porque isso implicaria em ofensa ao princípio da irretroatividade.
Entendo que o anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não pode ser estendido a prestações 
anteriores, tampouco sobre as vantagens pessoais por falta de previsão legal.
Além disso, a parte requerente não comprovou que o pagamento pleiteado (49,50% sobre Vantagem Pessoal – rubrica 710 e, ainda, 
sobre prestações anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022) estaria previsto na lei 
orçamentária.
O anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 é explícito no tocante a tratar tão somente dos vencimentos, 
classes e referências dos grupos ocupacionais. Logo, este anexo não trata de revisão geral anual, mas de novo regime jurídico, isto é, de 
um novo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado 
de Rondônia - DER/RO.
Finalmente, o anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não dispõe sobre nova base de cálculo ou 
novos valores a título de vantagens pessoais, de modo que inexiste possibilidade jurídica de aplicação da nova lei para esta rubrica.
Destarte, é de rigor julgar improcedente o pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial de declaração do direito à correção e 
implantação da Vantagem Pessoal – rubrica 710 da parte requerente no percentual de 49,50% acumulado da inflação no período de 
abril de 2014 até abril de 2022, bem como para que se determine à parte requerida a pronta e imediata correção do valor nominal da VP 
no percentual de 49,50%, ou percentual apurado em índice oficial diverso a critério do juízo e, por fim, para que a parte requerida seja 
condenada no pagamento dos valores retroativos a partir de abril de 2022, até a efetiva implantação da correção.
DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do CPC/2015, artigo 316 c/c artigo 487, I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual não 
lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher o respectivo preparo recursal.
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Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Abono de Permanência
Processo 7065427-61.2022.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE APARECIDO VEIGA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO ALEXANDRE ABIORANA LUCENA, OAB nº RO3453A
REQUERIDO: M. D. P. V.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos etc,
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Assunto: Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Abono de Permanência
Número do processo: 7039458-20.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: DEBORA DE AVILA GOMES ANDRADE
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL, OAB nº RO4235, DANILO CARVALHO ALMEIDA, OAB 
nº RO8451
EXECUTADOS: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PROCURADORIA DO IPERON, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 5.000,00
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente reclama que não localizou o pagamento na conta indicada para depósito da RPV.
O requerente/exequente pode verificar no endereço eletrônico do Estado de Rondônia ( http://www.transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/
PagamentoFornecedoresRPV ) se houve o recebimento da(s) RPV(s).
Com a confirmação do recebimento ou não, é possível evitar retrabalho para todos os envolvidos no processo.
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Caso não localize o pagamento, poderá vir aos autos para que seja dado prosseguimento na execução.
Pelo exposto, intime-se a parte exequente, com fundamento no princípio da boa-fé e da colaboração (art. 5º e 6º do CPC) para que, no 
prazo de 10 dias, verifique a existência de informação de pagamento, sob pena de arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e não havendo requerimento de prosseguimento do feito, arquivem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Processo 7065432-83.2022.8.22.0001
REQUERENTE: LENINE DE MELO ROCHA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA LIDIA BRITO GONCALVES, OAB nº RO318
REQUERIDO: I. D. P. D. S. P. D. E. D. R. -. I.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos etc,
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Processo 7065457-96.2022.8.22.0001
REQUERENTE: MARCO ANTONIO MUGRABE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANDERSON MARCIO BARBOSA, OAB nº RO10680
REQUERIDO: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DA IDARON
DESPACHO
Vistos etc,
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
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2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7031654-59.2021.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: JOSIANE SILVA DE OLIVEIRA ARAUJO 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUISA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO, OAB nº RO1575 
Requerido/Executado: NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO 
DESPACHO
Vistos. 
Embora a parte requerida tenha deixado transcorrer o prazo para impugnação e, ante a divergência dos cálculos apresentados, remetam-
se a contadoria para apuração dos valores da execução.
Vindos os cálculos, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.
Após, tornem-me conclusos para decisão.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7008134-26.2015.8.22.0601 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: RODINALDO DE MATTOS 
Advogado do Requerente: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN, OAB nº RO6805, GILBER ROCHA 
MERCES, OAB nº RO5797A 
Requerido/Executado: NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se a parte exequente para trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos capazes de comprovar que os valores 
referentes ao desconto pela incidência de Imposto de Renda não foram restituídos pela Receita Federal ao serem enviadas as Declarações 
de Imposto de Renda dos exercícios financeiros referentes aos descontos apontados, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7020463-27.2015.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: IOCELIA MARIA ROSA DA SILVA 
Advogado do Requerente: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FLADEMIR RAIMUNDO DE CARVALHO AVELINO, OAB nº RO2245, 
HUDSON DA COSTA PEREIRA, OAB nº RO6084A 
Requerido/Executado: EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Homologo a renúncia a 10 salários mínimos vigentes no ano de 2021.
Expeça-se o necessário.
Intime-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
7047691-30.2022.8.22.0001 
REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA VIEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619 
REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - DER/RO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DER/RO 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
Trata-se de causa em que a parte requerente pretende seja declarado o seu direito à correção e implantação de sua Vantagem Pessoal – 
rubrica 710 de seu contracheque, no percentual de 49,50% acumulado da inflação no período de abril de 2014 até abril de 2022 - à luz da 
Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 que entrou em vigor na data de sua publicação -, conforme planilha do IBGE 
ou por índice oficial a critério do juízo, isto pelo reajuste havido no mês de abril/2022 sem que houvesse a devida correção dos valores da 
VP, bem como para que se determine à parte requerida a pronta e imediata correção do valor nominal da VP no percentual de 49,50%, 
ou percentual apurado em índice oficial diverso a critério do juízo e, por fim, para que a parte requerida seja condenada no pagamento 
dos valores retroativos a partir de abril de 2022, até a efetiva implantação da correção.
Pois bem.
A meu ver a Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não pode ser aplicada de forma retroativa, conforme pretende a 
parte requerente, porque isso implicaria em ofensa ao princípio da irretroatividade.
Entendo que o anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não pode ser estendido a prestações 
anteriores, tampouco sobre as vantagens pessoais por falta de previsão legal.
Além disso, a parte requerente não comprovou que o pagamento pleiteado (49,50% sobre Vantagem Pessoal – rubrica 710 e, ainda, 
sobre prestações anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022) estaria previsto na lei 
orçamentária.
O anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 é explícito no tocante a tratar tão somente dos vencimentos, 
classes e referências dos grupos ocupacionais. Logo, este anexo não trata de revisão geral anual, mas de novo regime jurídico, isto é, de 
um novo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado 
de Rondônia - DER/RO.
Finalmente, o anexo único da Lei Complementar Estadual nº 1.144, de 1º de abril de 2022 não dispõe sobre nova base de cálculo ou 
novos valores a título de vantagens pessoais, de modo que inexiste possibilidade jurídica de aplicação da nova lei para esta rubrica.
Destarte, é de rigor julgar improcedente o pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial de declaração do direito à correção e 
implantação da Vantagem Pessoal – rubrica 710 da parte requerente no percentual de 49,50% acumulado da inflação no período de 
abril de 2014 até abril de 2022, bem como para que se determine à parte requerida a pronta e imediata correção do valor nominal da VP 
no percentual de 49,50%, ou percentual apurado em índice oficial diverso a critério do juízo e, por fim, para que a parte requerida seja 
condenada no pagamento dos valores retroativos a partir de abril de 2022, até a efetiva implantação da correção.
DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do CPC/2015, artigo 316 c/c artigo 487, I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual não 
lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09.
Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Processo 7065471-80.2022.8.22.0001
REQUERENTE: SIRLEY AVILA QUEIROZ
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANDERSON MARCIO BARBOSA, OAB nº RO10680
REQUERIDO: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DA IDARON
DESPACHO
Vistos etc,
CITE-SE, com prazo de defesa de 30 dias na hipótese de ente público e prazo de 15 dias na hipótese de particular.
Se a parte requerida desejar a produção de qualquer prova, o requerimento deverá ser apresentado na peça defensiva, sob pena de 
preclusão, com as seguintes características:
1 - esclarecimento a respeito de que fato juridicamente relevante se refere cada prova (pertinência) e sua imprescindibilidade (utilidade).
2 – esclarecer se deseja que seja realização audiência de instrução por meio digital ou prefere que o processo fique suspenso até que as 
medidas de afastamento social sejam cessadas.
3 - se a prova for testemunhal, indicar rol com nomes e telefones que tenham WhatsApp ou e-mail a fim de que possam ser intimadas por 
esse meio. Se houver opção pela oitiva presencial indicar endereço completo, com ponto de referência e telefone para contato do oficial 
de justiça.
4 – o advogado poderá dar suporte para seu cliente e suas testemunhas em seu escritório caso elas declarem não ter acesso a WhatsApp 
ou computador com internet.
5- se a prova for pericial, indicar nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos.
6 – se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, identificar o documento, com descrição de seu conteúdo, bem 
como onde e com quem está depositado.
7 - se a prova for exibição de documento ou fornecimento de informações, comprovar protocolo de prévio requerimento para acesso e 
recusa do fornecimento ou inércia do depositário (Lei 12.527/11). 
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no entanto, com o prazo de 10 dias para apresentar o requerimento, 
sob pena de preclusão. 
Fica desde logo consignado que a intimação/notificação da testemunha da parte assistida por advogado privado deve ser realizada na 
forma do art. 455 do CPC e com a providência do respectivo §1º, ressalvadas as exceções do art. 455, §4º do CPC. 
Caso haja testemunha cuja intimação incumba ao juízo, o advogado realizará tal apontamento no momento do requerimento de produção 
de provas. 
Cópia do presente servirá de expediente para:
a. Intimação da parte requerente. 
b. Citação e intimação da parte requerida, com advertência de que a falta de apresentação de defesa poderá gerar presunção de 
veracidade. 
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Adicional de Insalubridade
Processo 7049125-59.2019.8.22.0001
EXEQUENTES: DIOGO LUIZ DE ARAUJO ALMEIDA, ALEXSANDER CORREIA DA CUNHA
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA, OAB nº RO9085
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As RPVs devem ser expedidas conforme as decisões de ID n° 77458010 e 79742612.
Assim sendo, os honorários de sucumbência devem ser pagos ao patrono e expedida RPV no valor total de R$ 3.918,94, sendo R$ 
1.973,34 referente a Luiz de Araujo Almeida e R$ 1.945,60 referente a Alexsander Correia da Cunha. 
Tendo em vista que já HOMOLOGADO renúncia aos valores excedentes ao teto máximo para pagamento por meio de RPV, expeça-
se uma RPV para pagamento do crédito principal de ALEXSANDER CORREIA DA CUNHA no valor de R$ 12.120,00 e uma RPV para 
pagamento do crédito principal de DIOGO LUIZ DE ARAUJO no valor de R$ 12.120,00. 
Os honorários advocatícios contratuais não podem ser destacados, pois, devem seguir a natureza do crédito principal, sob pena de 
fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Assim, assegura-se ao advogado a possibilidade de reserva, mediante 
a juntada do contrato de prestação de serviço. Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.743.437/DF, Rel. 
Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23.5.2019. Logo, a CPE deverá fazer a reserva ao patrono da causa mediante a 
juntada do contrato de prestação de serviço.
A CPE deverá se atentar para fazer constar nas RPVs as contas correntes indicada pelo advogado (ID. 78174863) em razão de haver 
procuração com poderes específicos para dar e receber quitação.
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Caso falte documentação para expedição de RPV/Precatório, a CPE deverá praticar ato ordinatório para intimar a parte a apresentar os 
documentos faltantes no prazo de 05 (cinco) dias.
A CPE deverá também expedir RPV para pagamento dos honorários periciais que já foram fixados no valor de R$ 100,62.
Expedidas as Requisições de Pequeno Valor e cumprida todas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.
Intimem-se as partes.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmenteTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do Processo: 7047198-53.2022.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: SILVERNANE NEIVA GONCALVES 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: ALLAN ALMEIDA COSTA, OAB nº RO10011 
Requerido/Executado: REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos, etc.
A parte requerente poderá apresentar impugnação à contestação / réplica no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
A parte requerente deverá esclarecer sobre os pontos mencionados na contestação, notadamente quanto à inexistência de mudança de 
OPM, sob pena de condenação em litigância de má-fé.
Além disso, deverá indicar a prova da conclusão do curso ou ato de promoção em decorrência dele.
Agende-se decurso de prazo.
Após, voltem-me conclusos.
Intimem-se.
Porto Velho, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Karina Miguel Sobral
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7050335-82.2018.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: ENOK BORGES FILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE ARAUJO - RO8437
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
(JUNTAR DADOS BANCÁRIOS e CONTRATO DE HONORÁRIOS)
Finalidade: Ao expedir a RPV (Requisição de Pequeno Valor) nos autos em epígrafe, em que pese o patrono da parte ter juntado 
procuração com poderes para dar e receber quitação, não juntou dados bancários (nome, cpf, agência, conta corrente e banco), nem o 
contrato de honorários advocatícios, documento necessário para discriminação dos valores na RPV (valores da parte e do advogado), 
conforme entendimento do mm. juiz.
Diante do exposto, promovo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar dados bancários das pessoas em favor 
das quais a RPV deve ser expedida, bem como juntar contrato de honorários advocatícios para expedição da competente RPV, sob pena 
de arquivamento.
Ressalta-se que, caso o credito deva se dar inteiramente na conta do autor (sem distinção de honorários contratuais), fica dispensada 
a juntada de contrato de honorários.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
======================================================================================
Processo nº: 7021604-71.2021.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: GERSILENE PEREIRA MONTEIRO, QUESLEI DO AMPARO DE BEM VIEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES - RO0005797A, UELTON HONORATO TRESSMANN - RO8862, UILIAN 
HONORATO TRESSMANN - RO6805
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Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES - RO0005797A, UELTON HONORATO TRESSMANN - RO8862, UILIAN 
HONORATO TRESSMANN - RO6805
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. Sentença, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
FRANCIANE MUNIZ MAGALHAES
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
===========================================================================================
Processo nº: 7060691-34.2021.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: RAIMUNDO GOMES DA SILVA FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL DA CRUZ LIMA - RO10853
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Diante dos documentos juntados, manifestem-se as partes.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
===========================================================================================
Processo nº: 7011661-83.2015.8.22.0601 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: ROBERTO VALLADAO ALMEIDA DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO0003531A
NÃO DENUNCIADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Diante do decurso de prazo para pagamento da RPV, manifeste-se o (a) exequente sobre o recebimento do crédito, no prazo de 5 dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
===========================================================================================
Processo nº: 7054631-45.2021.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: SADRAQUE ALMEIDA PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: NANDO CAMPOS DUARTE - RO7752, JURANDIR JANUARIO DOS SANTOS - RO10212
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Diante do retorno dos autos da Turma Recursal, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
===========================================================================================
Processo nº: 7012190-54.2018.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: HOTINIEL PEREIRA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: POLIANA PEREIRA NEVES VIEIRA - RO0005735A
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Diante do decurso de prazo para pagamento da RPV, manifeste-se o (a) exequente sobre o recebimento do crédito, no prazo de 5 dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.



951DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
===========================================================================================
Processo nº: 7040130-57.2019.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: JOCELMA MARIA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE ARAUJO - RO8437
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Diante do decurso de prazo para pagamento da RPV, manifeste-se o (a) exequente sobre o recebimento do crédito, no prazo de 5 dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
===========================================================================================
Processo nº: 7010980-60.2021.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MILTON FROTA LIRA
Advogados do(a) AUTOR: RAQUEL DA SILVA BATISTA - RO6547, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288, VANESSA CESARIO 
SOUSA - RO0008058A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Diante do retorno dos autos da Turma Recursal, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7014778-63.2020.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
REQUERENTE: UILIAN LIMA DA CONCEICAO
Advogado do(a) REQUERENTE: LAYANNA MABIA MAURICIO - RO3856
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte executada 
ID nº 81131499, parágrafo: “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência, que a parte exequente seja intimada a se manifestar, sob 
as penas da lei, quanto à ausência de cobrança/execução, em outro processo, da mesma verba honorária pleiteada nestes autos, a fim 
de que seja evitado eventual enriquecimento sem causa decorrente da postulação do pagamento do mesmo crédito em duplicidade”. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7076031-18.2021.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: DAVI DINIZ PEDRACA, LISANEA DINIZ PEDRACA, ISABEL PRISCILA DINIZ PEDRACA
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICK DE SOUZA CORREA - RO9121, OTAVIO AUGUSTO LANDIM - RO9548, SERGIO MARCELO 
FREITAS - RO9667
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Compulsando os autos foi constatado que a parte exequente não juntou o contrato de honorários. Ante o exposto, promovo 
a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrato de honorários contratuais, com a finalidade de 
destacamento dos honorários contratuais, conforme art. 16, § 1º, da Resolução 037/2018/TJ, publicada no DJ 200/2018 de 26/10/2018, 
pg 34, sob pena do precatório ser expedido no valor total para a parte autora.
Diante do valor do crédito, manifeste-se a exequente sobre se o precatório será expedido em nome somente do advogado (apresentando 
procuração com poderes para tal, caso não esteja nos autos) ou, se caso seja dividido entres os herdeiros, indique qual o valor do crédito 
de cada um.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
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1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Processo: 7004546-21.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Protesto Indevido de Título 
AUTOR: VALERIA KARLA MACHADO DE SIQUEIRA 
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO HENRIQUE MOREIRA SIMOES, OAB nº RO5491 
REU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
Decisão Saneadora
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético movido por Valéria Karla Siqueira do Nascimento em face do 
Município de Porto Velho.
Noticia que no dia 06.03.2020, ao transitar pela Avenida Mamoré, já no cruzamento entre a Avenida Mamoré e a Rua Francisco Barbosa de 
Souza, no bairro Cascalheira, a moto em que a autora estava deparou-se com uma manta asfáltica de, aproximadamente, 50 (cinquenta) 
a 100 (cem) metros de pó de brita (tipo cascalho), espalhado na via, que não estava compactado, formando uma espécie de lençol de 
poeira e cascalho na via.
Afirma que não havia sinalização de obras na via, horizontal ou vertical, assim como, também, não havia quaisquer placas ou cones para 
orientar os condutores sobre a situação em que a via se encontrava.
Relata que ao se deparar com a situação, a motocicleta em que a autora se encontrava perdeu o controle, derrapou e caiu, lhe ocasionando 
fratura exposta no úmero do antebraço esquerdo e um esfarelamento na estrutura óssea do cotovelo esquerdo.
Afirma que tentaram entrar em contato com SAMU e Corpo de Bombeiro para prestar assistência, sendo-lhe informado que as viaturas 
todas estavam em atendimento, tendo recebido ajuda de particulares, momento em que foi encaminhada para UPA da Zona Leste, em 
seguida até Hospital da ASTIR e posteriormente ao Hospital João Paulo II, onde realizou procedimento cirúrgico ortopédico.
Afirma ter gasto com plano de saúde, em razão do ocorrido, mais de R$ 40.000,00, tendo sido reduzida a movimentação de seu braço, 
assim como lhe ocasionado dano estético, o que refletiu para geração do dano moral.
Defende que todo o ocorrido se deu em razão de o local das obras da Prefeitura de Porto Velho, não contar com emplacamento, 
sinalização e iluminação adequados, o que colocou em riscos a integridade e a vida da autora e que vem causando danos à população 
local.
Com a inicial vieram as documentações.
Concedido benefício da Justiça Gratuita (id. 74238189).
Contestação apresentada pelo Município (id. 76434770), na qual aduz, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a 
obra foi executada por terceiros, sendo que não possui responsabilidade pelo acidente causado, não havendo provas de que a obra não 
estaria sinalizada. Assim, requer a improcedência dos pedidos da inicial.
Réplica apresentada em id. 77800571.
Posteriormente, a autora requereu a produção de prova testemunhal (id. 78582664).
É o necessário. Decido.
I – Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Aduz o Município que não tem legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, na medida em que não participou do 
evento danoso que ocasionou os fatos narrados na exordial, bem como não lhe pode ser atribuída culpa ou dolo, indispensáveis à 
caracterização da responsabilidade subjetiva.
Ocorre que a obra executada em perímetro urbano, na qual a autora teria sofrido o acidente, que gerou danos de natureza material, 
estético e moral, era de responsabilidade do Município, sendo que as regras de segurança a serem implantadas para evitar acidentes 
com a população são de responsabilidade da Municipalidade.
Desta forma, caso comprovada a omissão do município, poderá gerar o dever de indenizar pelos danos causados a autora.
Ante o exposto, conheço da legitimidade do Município de Porto Velho para compor o polo passivo da demanda, afastando a preliminar 
aduzida.
II – Da Produção de Prova Testemunhal
Para solução do litígio necessário esclarecer alguns pontos que são de suma importância para análise da responsabilidade do Município, 
o qual era responsável pela obra executada em perímetro Urbano, local em que teria ocorrido o acidente com a autora.
O fator principal, servindo de delimitador das provas, é saber se o local encontrava-se corretamente sinalizado ou não. Isso porque nos 
autos não há provas sobre a existência ou não de meios que alertassem a população.
Com as testemunhas apresentada pelo autor, que presenciaram o ocorrido, pode-se analisar se o local do acidente encontrava-se 
sinalizado. 
Da mesma forma, o Município, por ter o dever de fiscalizar suas obras, mesmo quando realizadas por empresas contratadas, possui 
condições de apresentar testemunha e/ou outras meios de provas (relatórios, imagens, laudos), que demonstre ter cumprido com seu 
dever de proteção da integridade física dos populares, realizando de forma eficaz a sinalização na obra.
Assim, defiro a produção de prova testemunhal.
Diante da edição do novo Ato n. 009/2020 – PR – CGJ, que institui medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo coronavírus 
(COVID-19) no âmbito do 

PODER JUDICIÁRIO no Estado de Rondônia, e, com previsão de prorrogação do período de afastamento social, sobretudo com 
determinação de realização de audiências por videoconferência mediante utilização de sistema disponibilizado pela Secretaria de 
Tecnologia de Informação e Comunicação do TJRO (STIC), tem-se que as audiências neste juízo seguirão as orientações da Corregedoria 
do 
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PODER JUDICIÁRIO, sendo realizadas através do aplicativo Google Meet, por meio da internet, podendo ser utilizado celular, notebook 
ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. 
Por serem Servidores Público Estadual, remeta-se ofício de intimação ao SGT PM FRANCISCO HILTON DE OLIVEIRA FILHO, RE: 
100071944; CB PM RUBENS LEITE MIRANDA JÚNIOR, RE: 100094509; SD PM ELIZIA CORREIA DOS SANTOS, RE: 100096260, por 
meio do Comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, para se fazer presente a audiência virtual designada, visando sua oitiva 
como testemunhas, advertindo-a sobre os termos do §5º, do art. 455, do CPC, cumprindo-se com o determinado no art. 455, §4º, III, do 
CPC.
Deverão as partes cumprirem com o disposto no art. 455, do CPC, face as testemunhas pretendidas e arroladas, sob pena de preclusão.
Deverão as partes se atentarem ao número máximo de testemunha por fato, nos termos do art. 357, §6º, do CPC, sob pena de indeferido 
da oitiva testemunhal em audiência.
O ato será realizado pela plataforma do Google Meet, no dia 06/10/2022, às 11horas.
a) A sala de reunião deve ser acessada através do link: meet.google.com/fqt-rxsj-bjj
b) Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet, sendo gravada e disponibilizada 
por este juízo na aba “audiências” do PJe; 
c) As partes e Advogados deverão informar no processo, em até 24 horas antes da audiência pública, o e-mail e número de telefone das 
pessoas que irão participar, para possibilitar o contato da Secretaria do Juízo, em caso de dificuldade com a conexão ou acesso pelo link 
enviado. 
d) No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e número de celular indicados para 
que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a entrarem 
na sala virtual, observando que as testemunhas somente serão autorizadas a entrarem na sessão no momento de sua oitiva, bem 
como as partes, caso tenha pedido de depoimento pessoal, em tudo observando a incomunicabilidade entre elas, sob pena de ser(em) 
processada(s) criminalmente.
e) Com o link da videoconferência meet.google.com/, tanto partes quanto os advogados acessarão e participarão da audiência pública, 
por meio da internet, utilizando celular, notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando;
f) No horário da audiência por videoconferência, cada parte e advogado deverão estar disponíveis para contato através de e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início; 
f) Os advogados e partes deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento oficial com 
foto, para conferência e registro; 
g) Ficam cientes que o não acesso à videoconferência através do link informado, até o horário de início da audiência será considerado 
como ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º). 
Caso as partes pretendam que a solenidade ocorra na modalidade presencial, deverão informar e comprovar a situação de excepcionalidade 
devidamente justificada, em até 05 (cinco) dias antes da audiência, para possibilitar a operacionalização e disponibilização de sala para 
coleta da oitiva, enquanto perdurarem as medidas protetivas de combate e prevenção ao contágio pelo Covid-19, devendo comparecer 
ao fórum somente aquelas expressamente determinadas pelo Juízo, utilizando máscaras e guardando o distanciamento de 02 metros 
entre as pessoas.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7034131-31.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: MARCELO SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES, OAB nº RO5797A, UILIAN HONORATO TRESSMANN, OAB nº RO6805
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Os cálculos apresentadores pela contadoria ID 80010293, foram formulados em conformidade com o disposto na sentença/acórdão, pelo 
que entendo corretos com base no princípio do livre convencimento do juízo e da presunção de legitimidade e veracidade que reveste 
o parecer do (a) Sr. (a). Contador (a).
Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria.
Expeça-se RPV/Precatório observando o valor apontado pela contadoria.
Após expedição do necessário para o pagamento, como o feito cumpriu sua finalidade, enquanto se aguarda o pagamento, o feito deverá 
ser arquivado.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022
Audarzean Santana da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Processo: 7023724-53.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
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Assunto: Demissão ou Exoneração 
AUTOR: DANIEL DUARTE FERNANDES 
ADVOGADOS DO AUTOR: RENATA FABRIS PINTO, OAB nº RO3126, FELIPE GURJAO SILVEIRA, OAB nº RO5320, LARISSA 
MENDES DOS SANTOS, OAB nº PB27792 
REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO 
Decisão
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo movida por Daniel Duarte Fernandes em face do Departamento Estadual 
de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/RO, na qual pretende a anulação de demissão e a reintegração no serviço público no 
cargo anteriormente ocupado, com pagamento de seus proventos de forma retroativa.
Noticia ter sido admitido no cargo de auxiliar administrativo no ano de 2009 por meio de concurso público, contudo, após problemas 
pessoais, passou a ser acometido por problemas de saúde, tendo adquirido patologias psicológicas, como transtornos mentais e 
comportamentais devido ao uso excessivo de álcool, inclusive com histórico de tentativa de suicídio.
Relata que buscou ajuda no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD), local ao qual passou a ser atendido 
desde 22/08/2016, tendo apresentado atestados médicos da sua condição e tratamento ao departamento de recursos humanos do 
DENTRAN, toda via, por vezes, em razão de sua patologia, veio a faltar ao trabalho, o que deu início a processo administrativo em 
26.06.2017, que culminou com sua demissão.
No referido processo ficou consignado que houveram 41 faltas injustificadas no período de 10 meses, o que, nos termos da lei, caracterizaria 
a inassiduidade habitual e, por consequência, geraria sua demissão, por meio da portaria n. 032/GAB/DERAN-RO, de 01.02.2018. No 
entanto, entende que por ter problemas de saúde, deveria lhe ter sido concedida licença para tratamento, mas não a demissão.
Defende que as faltas ocorreram em razão de saúde, mas não por vontade do servidor, o que não foi levado em consideração, não sendo 
razoável a decisão de demissão.
Com a inicial vieram as documentações.
Pedido liminar indeferido (id. 75761576).
Contestação apresentada em id. 78108412, na qual afirma que o procedimento administrativo ocorreu de forma regular com observação 
ao contraditório e ampla defesa, sendo dada oportunidade de apresentar justificativas paras faltas ao serviço, o que não teria ocorrido, 
gerando a demissão do servidor, conforme previsão em lei. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.
Réplica apresentada pelo autor id. 79381871, na qual requer a fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório.
Pois bem.
Primeiramente cumpre mencionar que a competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da 
legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade 
entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse público, da moralidade, da 
finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda a atividade pública.
O fato de ser possuidor de qualquer patologia clínica não é motivo que justifique a ausência em atividades laborais por mais de trinta dias 
durante o ano.
Isso porque existem outros meios legais perante a administração pública que justifique o afastamento para tratamento, como é o caso 
da licença para tratamento de saúde, a qual o autor sequer buscou se socorrer.
Percebe-se que o procedimento administrativo disciplinar teria cumprido com suas formalidades, observando-se o contraditório e ampla 
defesa, não concordando o autor com a demissão que lhe foi imputada pela falta de razoabilidade e proporcionalidade.
Desta forma, é ônus do autor comprovar que suas faltas foram justificadas, e que teria sido apresentada a justificativa, em tempo, para 
administração pública ou que teria passado por junta médica para buscar licença para tratamento de saúde.
Isso porque, a decisão tomada pela administração pública tem presunção de legalidade, tendo sido tomada com base nas documentações 
administrativas existentes e colacionadas aos autos do processo administrativo que pudessem vir a abonar a falta ao expediente por parte 
do requerente.
Assim, em razão do esclarecimento quanto ao ônus probatório dos fatos ocorridos, que são objeto do litígio, intimem-se as partes para, 
de forma justificada, requererem a produção de outros meios de prova, sob pena de preclusão e, caso não justificada, indeferimento.
Após, venham conclusos para análise do pedido ou sentença.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 7038757-83.2022.8.22.0001
ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
AUTOR: CLARO - AMERICEL S/A
ADVOGADOS DO AUTOR: JULIO SALLES COSTA JANOLIO, OAB nº RJ119528, RONALDO REDENSCHI, OAB nº RJ94238, ANDREA 
DE SOUZA GONCALVES, OAB nº RJ163879
REU: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se o autor para réplica à contestação, dizendo de forma justificada que provas deseja produzir ou se prefere o julgamento 
antecipado, tudo isso no prazo de 10 dias. 
Após, conclusos para decisão.
Intime-se.
Porto Velho terça-feira, 30 de agosto de 2022
Audarzean Santana da Silva
Juiz de Direito 



955DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara de Fazenda Pública Av. Pinheiro Machado, n. 777, bairro Olaria, Porto Velho/RO. FONE:69-3309-7059; 
E-MAIL: pvh1fazgab@tjro.jus.br 7029357-16.2020.8.22.0001 - Procedimento Comum Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1044, PGM CENTRO - 76801-096 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
POLO PASSIVO
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da decisão de 
77105805, aduzindo, em síntese, erro material no que diz respeito a transcrição dos honorários advocatícios a serem pagos em favor da 
PGM e omissão quanto ausência de condenação de honorários sucumbenciais em favor da embargante.
Intimada para apresentar contrarrazões, a Municipalidade apenas manifestou ciente por meio da petição incursa no id. 79210915.
Vieram os autos conclusos.
É o necessário. Decido.
Os embargos são tempestivos e, por isso os conheço.
De início, cabe ressaltar que é pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de declaração que eles sejam interpostos no 
prazo legal, bem ainda que exista obscuridade, omissão ou contradição na decisão sobre ponto que devia se pronunciar o julgador, 
conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Por obscuridade entenda-se a ausência de clareza com prejuízo para a certeza jurídica. De sua vez, há omissão quando deixam de ser 
apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial e, finalmente, a contradição manifesta-se quando, na 
sentença ou no acórdão, são inseridas proposições incompatíveis.
Sob outro ângulo, portanto, revelam-se incabíveis os embargos retromencionados quando não ocorrerem as hipóteses acima ventiladas.
No caso dos autos, não verifico omissão ou contradição a serem sanadas, como alega a parte embargante, em verdade, trata-se de 
inconformismo do embargante.
No que concerne honorários advocatícios a decisão objurgada expôs o seguinte: 
Com relação aos honorários, vejo que há duas ações neste feito: a principal e a reconvencional. 
Com relação à principal, os honorários deverão ser em favor do patrono da parte autora, que venceu a demanda. O valor dos honorários 
sucumbenciais devidos para a PGM será no percentual mínimo previsto nos incisos do art. 85, § 3º, CPC, incidente sobre o valor do 
proveito econômico obtido (o valor das faturas declaradas prescritas). 
Pela conta superficial que fiz, parece que o proveito econômico da parte autora foi de de cerca de R$ 970.3334,00 (valor aproximado das 
faturas declaradas prescritas). Logo, os honorários para a parte autora são de 10% sobre o proveito econômico, já que inferior a 2000 
salários mínimos, incidindo, no caso, a hipótese do art. 85, § 3º, I, CPC. 
Como houve reconvenção que condenou a parte autora a pagar os débitos não declarados prescritos (montante que a parte autora 
sucumbiu), não me parece proporcional dar duplo honorários para os patronos da parte requerida (um pelo montante do proveito 
econômico obtido na ação principal e outro da ação reconvencional). Assim, condeno a parte autora a pagar 10% sobre o proveito 
econômico da ação reconvencional (art. 85, § 3º, I, CPC).
(...)
Com relação à causa principal, fixo os honorários em favor da PGM no percentual de 10% do proveito econômico obtido pela parte autora 
(art. 85, § 3º, I, CPC). Esse valor deverá ser pago pela parte adversa, que foi vencida. 
Com relação à causa secundária (reconvenção), fixo os honorários em favor do(s) patrono(s) da parte requerida no percentual de 10% 
do proveito econômico obtido pela parte requerida (art. 85, § 3º, I, CPC). Esse valor deverá ser pago pela parte adversa, que foi vencida.
Dessa forma, as razões ventiladas pela embargantes não são objeto de embargos, visto que os embargos declaratórios não se prestam 
ao reexame de matéria sobre a qual já houve pronunciamento, e que o fato de a decisão ser contrária aos interesses defendidos pela 
parte não caracteriza vício de omissão ou contradição e tampouco constitui hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Da atenta análise do recurso do embargante, constata-se que o embargante não pretende corrigir defeitos na sentença proferida, mas 
sim, replicar seus fundamentos, além de apresentar argumentos divorciados do fim do atual recurso.
Por outras palavras, os argumentos apresentados demonstram dissenso de entendimento, não consubstanciando o preenchimento dos 
pressupostos específicos. Portanto, as questões suscitadas devem ser levadas a efeito no recurso de revisão ao órgão superior.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios, mantendo a sentença nos mesmos termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Porto Velho , 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7029416-33.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: Sindicato dos Técnicos Tributários de Rondônia
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO, OAB nº RO3766A, JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR, 
OAB nº RO656A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE RONDONIA
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ADVOGADO DOS EXECUTADOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Cumpra-se integralmente o Despacho de ID 79293772. Prazo: 05 (cinco) dias.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7038706-43.2020.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JULIO CESAR GOULART LANES, OAB nº AL9340
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA, C. G. D. R. E. D. E. D. R.
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
D E S P A C H O
Vistos.
Os valores recolhidos a título de custas judiciais são depositados em um fundo específico ao qual o juízo não tem acesso. 
Para a restituição por recolhimento inadequado, deve-se iniciar procedimento administrativo com preenchimento de formulário, o qual 
está disponível no link < https://www.tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario >, clicando-se no ícone “Devolução de Custas Judiciais”.
Este formulário preenchido deve ser encaminhado, junto com os documentos que demonstram o ocorrido, ao e-mail “diger@tjro.jus.br”, 
vinculado à Divisão de Gestão de Receita que dará início à tramitação administrativa.
A atuação do juízo é tão somente em despachar no processo administrativo, caso a DIGER entenda necessária a confirmação se houve 
ou não, no processo judicial, o impasse que está descrito no formulário/requerimento inicial.
A instrução que trata do assunto está disponível no link abaixo:
< https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/diretrizes_extra_judiciais/Instru%C3%A7%C3%A3o%20n.%20009.2010-PR.pdf >
As informações sobre a tramitação do procedimento administrativo deverão ser solicitadas à divisão supracitada, através de sala virtual 
de atendimento https://meet.google.com/bbi-pocf-ydy (Departamento de Arrecadação) e telefones (69) 3309-6311 DIGER, (69) 3309-
6304 DEAR.
Nada mais havendo, arquivem-se o Feito.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva 
Juiz (a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
7060347-19.2022.8.22.0001 Mandado de Segurança Cível 
POLO ATIVO
IMPETRANTE: MARIANA DENNY DOS SANTOS, RUA ANGICO 5240, - DE 5210/5211 A 5570/5571 COHAB - 76808-066 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: MARCUS AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA, OAB nº RO7493 
POLO PASSIVO
IMPETRADOS: P. G. D. M. D. P. V., TELMA CRISTINA LACERDA DE MELO, ALEXEI DA CUNHA OLIVEIRA 
IMPETRADOS SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos, etc. 
MARIANA DENNY DOS SANTOS impetrou mandado de segurança em face do PROCURADORA DA PGM- PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO/RO.
Através do presente mandado de segurança a impetrante busca o recebimento, retroativo, dos valores correspondentes a trinta e três 
(33) meses, referente ao primeiro quinquênio dos exercícios de 2011, 2012,2013 e 2014, com a devida correção monetária, além do 
ressarcimento da redução indevida em folha de pagamento que alterou os quinquênios para um percentual a menor de 20% para 10% 
dos meses janeiro, fevereiro e junho de 2016.
Com a inicial vieram as documentações.
É o necessário. Decido.
O mandado de segurança, como ação de índole constitucional, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas 
corpus ou habeas data contra ato (ou omissão) marcado de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIV da Constituição Federal).
É importante deixar claro e relembrar que é vedada a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, 
consoante Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”; 
Além disso, conforme Súmula nº 271 também do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Concessão de mandado de segurança não produz 
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais, devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 
Nesse caminho, é de se concluir que o Mandado de segurança não se presta para realizar cobrança de valores, inclusive, aqueles 
devidos antes da propositura da ação mandamental.
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No caso dos autos, verifico que a impetrante tem como objetivo cobrar e receber valores pretéritos, o que não é admissível na via estreita 
do Mandado de segurança, devendo, neste caso, a impetrante intentar uma ação própria.
Assim, a via eleita pela impetrante se mostra na inadequada na medida que, busca realizar a cobrança de valores que entende como 
devidos, e também trata-se de verbas supostamente devidas anterior ao ajuizamento do presente mandado de segurança de segurança.
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, face a inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Custas de lei.
Sem honorários advocatícios.
Sentença não sujeita ao reexame necessário. Oportunamente arquivem-se. Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, remetendo-se os autos ao e. TJRO com nossas homenagens.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho , 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7020938-70.2021.8.22.0001
Classe: Desapropriação
Polo Ativo: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - DER/RO
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DER/RO
Polo Passivo: MARIA AURELIANA VIEIRA DO NASCIMENTO, JOSELIA VALENTIM DA SILVA, APARECIDO PINHEIRO DE SOUZA, 
JANICE RODRIGUES DA CUNHA, WIDSLEY RODRIGUES VIEIRA, ALDO ALBERTO CASTANHEIRA SILVA JUNIOR, PEDRO 
AMERICO DA FONSECA CASTANHEIRA SILVA, GEYSA DO VALLE DE SA PEIXOTO E CASTANHEIRA SILVA
REU SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Intime-se a parte autora para ciência e manifestação quanto a petição da Requerida (id 79106893 ) em que pleiteia nulidade absoluta de 
atos praticados nos autos. Prazo: 05 dias.
Em seguida, conclusos para decisão.
Porto Velho/RO, 25 de agosto de 2022.
Audarzean Santana da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 0017896-84.2011.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, J.R.DE BARROS LTDA - ME
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: CARLOS DOBIS, OAB nº RO127, LUIZ DUARTE FREITAS JUNIOR, OAB nº RO1058, PAULO 
FRANCISCO DE MORAES MOTA, OAB nº RO4902, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despacho
Intime-se o Ministério Público para ciência e manifestação quanto aos documentos apresentados pelo Município de Porto Velho, no prazo 
de 5 dias. Após, conclusos.
Porto Velho/RO, 25 de agosto de 2022.
Audarzean Santana da Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
7015966-23.2022.8.22.0001 Procedimento Comum Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
POLO PASSIVO
REU: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Sentença
Trata-se de Ação Ordinária movida pelo Estado de Rondônia em face de Import Hospitalar EIRELI EPP, na qual pretende seja determinada 
a entrega imediata dos medicamentos adquiridos por meio da Nota de Empenho n. 2021NE004571 (Gabapentina 400mg Comprimido – 
35.980 cápsulas).
Aduz que após se abrir processo licitatório (após procedimento administrativo nº 0036.442028/2021-46), pregão n. 160/2021 - SESAU, 
a requerida sagrou-se vencedora, obrigando-se a fornecer os fármacos para abastecer as unidades de saúde do Estado de Rondônia. 
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Entretanto, mesmo após devidamente notificada, a requerida quedou-se inerte quanto ao adimplemento da sua obrigação, tendo em vista 
não ter entregue a totalidade dos materiais adquiridos da forma em que estabelece o edital, tendo entregado parcialmente os insumos, 
motivo pelo qual o requerente move a máquina judiciária e pleiteia a antecipação da tutela, compelindo a empresa a fornecer os materiais. 
Com a inicial vieram documentos. 
Pedido liminar deferido em id. 74551971.
Apesar de regularmente intimada e citada, a demandada deixou de apresentar contestação no prazo legal.
Posteriormente, em 03.06.2022, vieram informações por parte do autor demonstrando a entrega efetiva dos medicamentos, requerendo 
extinção do feito por perda do objeto da lide, pugnando pela condenação do réu em honorários sucumbenciais.
Sem mais.
É o relatório. Passa-se a decisão.
Cinge a lide em obrigação de fazer consistindo em determinar ao requerido a entrega dos medicamentos adquiridos por meio da Nota de 
Empenho n. 2021NE004571 (Gabapentina 400mg Comprimido – 35.980 cápsulas).
Inicialmente, importante relatar que a presente ação foi interposta em 09.03.2022, com pedido liminar deferido em 15.03.2022, tendo a 
Empresa Requerida tomado conhecimento da ação e da liminar deferida por correspondência, com aviso de recebimento, em 20.05.2022 
conforme faz prova a documentação de id. 79182375.
Defende o demandado que houve a perda do objeto da lide em face da entrega da medicação objeto do litígio.
Em consulta ao SEI Nº 0036.442028/2021-46 e em conformidade com o Termo de Recebimento Definitivo (id. 77826943), verificou-se 
que existem notas fiscais comprovando a entrega total dos medicamentos ora objetos desta ação.
Observe-se que apenas no dia 02.06.2022 a empresa
cumpriu totalmente com suas obrigações contratuais, em flagrante atraso
ao prazo estabelecido no edital, que expirou em 16.12.2021, sendo que a presente demanda foi instaurada em 09.03.2022.
Cumpre ainda mencionar que a Nota de Empenho está datada de 16.11.2021 (id. 73870890), sendo que até a data da interposição da 
lide não havia ocorrido a completa entrega dos medicamentos como determinava o edital.
Inclusive, cumpre relatar que foram realizadas 3 notificações para cumprimento da obrigação assumida (id. 73870890 e seguintes), sendo 
que apenas com a interposição da presente lide é que houve o fornecimento dos medicamentos, o que demonstra o descumprimento de 
seu dever assumido.
No entanto, em razão da entrega em favor do Estado de Rondônia de todos os medicamentos objeto da ação, tem-se que o feito perdeu 
seu objeto.
Em que pese ao pagamento das custas e honorários advocatícios, temos que se aplica ao caso em tela o princípio da causalidade, o 
qual se funda na premissa de que aquele que deu causa à movimentação do aparato judiciário, do processo judicial, deve arcar com as 
suas despesas.
Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-
se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: 
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem 
necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão.
Sobre o assunto temos a jurisprudência dos Tribunais, in verbis:
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO SUSPENSA. EXTINÇÃO 
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO. 1. Na 
hipótese dos autos, considerando a superveniência da desnecessidade do fornecimento da medicação, impõe-se a extinção do processo, 
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil. 2. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, 
na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a responsabilidade pelo pagamento da verba 
sucumbencial é da parte que deu causa à demanda. 3. Mantida a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios, em 
face do princípio da causalidade. 4. Honorários advocatícios reduzidos, conforme entendimento firmado por esta Corte em ações nas 
quais se postula o fornecimento de medicamentos. (TRF-4 - AC: 50636495020204047000 PR 5063649-50.2020.4.04.7000, Relator: LUIZ 
FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 09/11/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA 
CAUSALIDADE APLICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. TAXA ÚNICA DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. 
ISENÇÃO. 1. O de cujus ajuizou ação contra o Estado do Rio Grande do Sul pretendendo receber medicamento para o seu tratamento. 
No tramitar do feito sobreveio o seu falecimento. 2. Manutenção da extinção do processo, tendo em vista o reconhecimento parcial da 
pretensão do apelado no que diz com a proteção à saúde, fundamento para o pleito de fornecimento do medicamento, que se caracteriza 
como direito material personalíssimo e intransmissível. 3. Não fosse o ajuizamento da ação pelo apelado falecido e talvez ele não tivesse 
sido encaminhado para consulta médica para averiguação da correta medicação para o tratamento que necessitava. Por isso, o princípio 
da sucumbência deve ceder diante do princípio da causalidade. Aplicação do art. 485, IX, do CPC. 4. Honorários advocatícios merecem 
manutenção forma do art. 85, § 10, do CPC. 5. Condenação dos entes públicos ao pagamento da Taxa única. Isenção. Regra disposta 
na Lei-RS nº 14.634/14. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70084232024 RS, Relator: 
Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 01/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)
Assim, verifica-se, pois, que a requerida deu azo à propositura da ação, porque realizou a entrega efetiva dos medicamentos após da 
propositura da ação.
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, haja vista 
o desaparecimento do objeto da ação.
Condeno a parte requerida, na forma da lei, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 
valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.
Sentença não sujeita a remessa necessária, oportunamente arquivem-se. Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões e remetam-se ao e. TJRO, com nossas homenagens.
Publique-se eletronicamente. Registre-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho , 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7014534-03.2021.8.22.0001
Classe : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE BRUNO CECONELLO - RO1855
IMPETRADO: COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros 
Intimação AUTOR - CUSTAS PROCESSUAIS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para efetuar o pagamento das custas finais judiciais. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Prazo: 15 dias .
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7069982-58.2021.8.22.0001
Classe: Mandado de Segurança Cível
Polo Ativo: CLEITON CASSIO BACH, CLEIMAR CARLOS BACH
ADVOGADO DOS IMPETRANTES: LILIA SANTIAGO DA COSTA, OAB nº RO6033A
Polo Passivo: S. -. P. V., MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DOS IMPETRADOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SENTENÇA
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLEITON CÁSSIO BACH em face do SECRETÁRIO DA SEMFAZ DO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO, na qual pretende, liminarmente, que seja suspenso o lançamento e a exigibilidade do recolhimento do ITBI.
Narra que está sendo obrigado pela Autoridade coatora, a quem a Divisão de Receita e Arrecadação do Município é subordinada, 
ao recolhimento do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), referente a uma transação imobiliária realizada através de 
cláusula de Cessão de Direitos.
Dita que em 27/09/2018 CLEITON CÁSSIO BACH e MÁRCIA COELHO DE MELLO BACH (IMPETRANTES), adquiriram de AMIR 
FRANCISCO LANDO o domínio e a posse de um Apartamento de Cobertura de nº 1301, da Torre Botânica, do Condomínio Reserva do 
Bosque, situado na Avenida Lauro Sodré, s/n, bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, inscrição cadastral: 03.09.043.0273.001, Matrícula 
nº: 31.333, por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda devidamente registrado em cartório.
Porém, relata que o Município de Porto Velho exige a cobrança do recolhimento do ITBI, na percentagem de 2% (dois por cento) do valor 
correspondente ao negócio jurídico envolvendo a Cessão de Direitos sobre o imóvel comercializado entre a GAFISA SPE-85 EMPR IMOB 
e o Senhor AMIR FRANCISCO LANDO, conforme Notificação de Lançamento do ITBI nº 0647/2021.
Afirma que a cobrança do tributo é ilegal, nascendo, portanto, direito liquido e certo de se ter afastada a conduta objurgada. Com a inicial 
vieram as documentações.
Despacho determinando o recolhimento das custas (id. n. 65100583).
Emenda cumprida (id. n. 65146128).
Decisão indeferindo pedido liminar (ID.65319823)
Pedido de reconsideração pelo impetrante (ID.67234124).
Decisão denegando pedido de reconsideração (ID.67335983).
Manifestação pelo Auditor do Tesouro Municipal prestando as devidas informações (ID.68580884).
Parecer do Ministério Público do Estado de Rondônia, opinando pela denegação da segurança (ID.74467308).
Despacho intimando o impetrante para manifestar-se acerca da manifestação Fiscal apresentada pela SEMFAZ no ID 68580884/PJE, em 
respeito ao contraditório e ampla defesa, bem como vedação de decisão surpresa.
Vieram os autos conclusos. DECIDO
FUNDAMENTAÇÃO
O mandado de segurança, como ação de índole constitucional, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas 
corpus ou habeas data contra ato (ou omissão) marcado de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIV da Constituição Federal).
O presente mandado de segurança visa discutir eventual direito líquido e certo do impetrante em não recolher o ITBI sobre o contrato de 
promessa de compra e venda e cessão de direito sobre imóvel urbano, sendo este um apartamento de Cobertura de nº 1301, da Torre 
Botânica, do Condomínio Reserva do Bosque, situado na Avenida Lauro Sodré, s/n, bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, inscrição 
cadastral: 03.09.043.0273.001, Matrícula nº: 31.333.
Pois bem.
Inicialmente temos que o ITBI está previsto em art. 156, II da CF e art. 35 do CTN e a competência para sua cobrança é do Município em 
que o bem está localizado. O art. 35 do CTN prevê que são três as hipóteses de incidência do ITBI, sendo a transmissão, por ato oneroso: 
a) de bens imóveis; b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia; e c) sobre a cessão de direitos aquisitivos de bens 
imóveis ou de direitos reais sobre bens imóveis.
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Em complemento, os arts. 1.227 e 1.245 do CC são expressos que a transmissão de bens imóveis só ocorrerá no momento em que se 
der a lavratura da escritura pública no Registro de Imóveis (registro), seguindo mesmo sentido e raciocínio do art. 113, §13 do CTN.
Por sua vez, o STF realizou recente julgamento em sede de REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.294.969 (tema 1124) sobre o tema, mas esse foi limitado a seguinte questão controvertida: possibilidade de incidência do imposto sobre 
transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) em cessão de direitos de compra e venda, mesmo sem a transferência de propriedade pelo 
registro imobiliário (Pág. 3 do acórdão).
O relator Ministro Luiz Fux, ao discorrer sobre o tema em seu voto, reiterou que o entendimento pacífico da Corte é no sentido de que, o 
fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade 
imobiliária, que se dá mediante o competente registro:
ARE 1294969 RG
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE
Julgamento: 11/02/2021
Publicação: 19/02/2021
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 
DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 
EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. 
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Tema - 1124 - Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a 
transferência de propriedade pelo registro imobiliário.
Tese - O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da 
propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.
O STJ também possui mesmo entendimento, vejamos um recente exemplo:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. FATO 
GERADOR. REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO COMPETENTE OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ACÓRDÃO DE ORIGEM 
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO 
DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da orientação consolidada nesta Corte Superior, o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI é 
a transferência da propriedade, que se opera com o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis. A propósito: REsp 
1.809.411/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/10/2019; AgInt no AREsp 
794.303/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019; AgRg no 
AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; AgRg no AREsp 
659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015.
2. Logo, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, é de rigor a aplicação da Súmula 83 
do STJ.
3. Agravo interno do Município de Jundiaí a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.597.752/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 
21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)
Feita tal premissa e passando a analisar o objeto da ação, temos que a discussão central é relativa a incidência ou não de ITBI sobre a 
cessão de direitos aquisitivos de bens imóveis ou de direitos reais sobre bens imóveis conforme argumenta o impetrante em ID.65084292 
- Pág. 6, defendendo este a tese de que só a transmissão de direitos reais enseja a incidência do ITBI.
Ocorre que as provas pré constituídas demonstram o inverso do arguido, ou seja, o contrato particular de promessa de compra e venda 
de imóvel residencial de id. n. 65095107 e o contrato de compromisso de compra e venda e outras avenças de id. n. 65095108 – pag.5, 
alinhado ao termo de quitação de id. n. 65095108 - pág.3, datado de 25.09.2015, demonstra, de fato, uma possível tentativa de burlar 
o devido recolhimento do ITBI (elusão fiscal) atinente a primeira aquisição, visto que a transação imobiliária já restou quitada desde 
25.09.2015 e, portanto, hábil a ser objeto de registro imobiliário desde essa época.
Ora, havia um termo de quitação anterior ao contrato de compra e venda, onde consta que o Sr. Amir Francisco Lando quitou o imóvel 
perante a GAFISA SPE em 25/09/2015 e sendo o contrato de compra e venda assinado em 27/09/2018, após o ajustado portanto, deveria 
ter sido primeiro realizado o registro no cartório de imóveis sobre a primeira operação, passando o imóvel da GAFISA para o Sr. Amir 
Francisco Lando, para depois ser realizado um novo registro de transferência do imóvel do Sr. Amir Francisco Lando para o impetrante, 
cumprindo o que estabelece art. 237, da Lei 6.015/73.
Na certidão de inteiro teor de ID.65095106 consta como proprietária somente a GAFISA, inexistindo qualquer informação ou registro de 
transferência do imóvel para Sr. Amir Francisco Lando ante a quitação do 1º contrato existente entre este e a incorporadora.
Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público do Estado em parecer de ID.74467308, havendo compromisso de compra e 
venda, sem cláusula de irrevogabilidade e existindo provas que demonstram a transferência de propriedade do imóvel para o impetrante 
conforme acima descrito, ainda que maneira precária ante a falta de registro nas duas operações anteriormente citadas, há de se cogitar 
a ocorrência do fato gerador ITBI no presente caso.
Outrossim, incontroverso ainda a transferência de domínio e da posse do imóvel, o que afasta a alegação de que somente ocorreu mera 
cessão de direitos no contrato entabulado entre impetrante e o vendedor Amir Francisco Lando.
Um ponto que merece destaque é que no contrato de ID.65095108, na parte DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, a cláusula terceira 
dispõe que o pagamento de taxas, impostos e despesas que incidiam sobre o imóvel até a data de assinatura do contrato entre as partes 
(27/09/2018) era de responsabilidade do vendedor. Na cláusula quarta os compradores se responsabilizavam pelas despesas com 
escrituração e respectivo assento imobiliário como pela transferência do imóvel, dada como parte do pagamento, e na cláusula quinta 
havia previsão de multa para as partes caso alguma destas não cumprisse com suas responsabilidades.
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O que se vê no presente caso é que deveria os impetrantes ter exigido do vendedor a realização da primeira transferência do imóvel via 
registro em cartório, posto que este quitou o imóvel em 25/09/2015 e até a data de 27/09/2018 não havia realizado a averbação, algo 
que poderia inclusive ter acarretado aplicação de multa por inadimplemento contratual. Mas como não fizeram tal procedimento, pelos 
termos da cláusula quarta, são responsáveis pelas despesas com escrituração e assento imobiliário pela transferência do imóvel nesse 
momento.
Desta forma, se vislumbra mais um motivo para afastar o suposto direito líquido e certo pelo não pagamento de ITBI incidente sobre 
a transferência do imóvel, posto que os impetrantes assumiram o compromisso de realizar a transferência do imóvel para seu nome, 
arcando com o ônus dessa operação portanto.
Assim, sem maiores delongas e ante a fundamentação exposta, a denegação da segurança é medida que se impõe pois não se vislumbra 
nenhum direito líquido e certo pelas provas pré-constituídas, sendo inequívoca a ocorrência de fato gerador do ITBI sobre a cessão de 
direitos aquisitivos do bem imóvel discutido nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, DENEGO a segurança, mantendo a liminar indeferida.
Resolve-se o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Custas de lei. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Sentença não sujeita a reexame necessário.
Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e remetam-se ao e. TJRO.
Por fim, importante deixar uma mensagem ao impetrante. Posso imaginar o sentimento do impetrante em ter que pagar o ITBI duas vezes. 
Parece uma situação injusta. Contudo, o juiz não pode fazer algo que a lei não permite. No caso em análise, a meu ver, com respeito aos 
entendimentos contrários, a lei manda denegar a ordem. 
Publique-se e registre-se eletronicamente.
Intimem-se.
terça-feira, 30 de agosto de 2022
Audarzean Santana da Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública Av. Pinheiro Machado, n. 777, bairro Olaria, CEP 76.801-235. Telefone: 3309-7059 - horário de 
atendimento: Seg. a Sex, das 07h às 14h). E-mail: pvh1fazgab@tjro.jus.br
7037291-88.2021.8.22.0001 - Procedimento Comum Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4433, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208 
POLO PASSIVO
REU: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Decisão
A parte autora (ID 78327915) requer que o juízo determine a suspensão da multa. O Estado já iniciou Execução Fiscal (Processo 7007700-
47.2022.8.22.0001) para sua cobrança. O juízo indeferiu o pedido de liminar. A parte agravou (ID 60993137) e num primeiro momento o 
E. TJRO concedeu a tutela suspendendo (ID 62588026), contudo, por último, revogou a suspensão, anotando que seria imprudente o seu 
deferimento (ID 15373705). Como suspender agora a multa? Diante de tais considerações, mantenho a decisão agravada. Considerando 
que não houve manifestação do perito Engenheiro Civil Luiz Guilherme de Lima Ferraz (e-mail: eng.guilhermeferraz@globo.com), 
nomeado conforme ID 74238751, destituo-o do encargo, e, em substituição nomeio a Engenheiro Civil LAÍS CORRÊA BADRA, a qual 
deverá ser notificada de sua nomeação, nos termos da decisão ID 66756452 . Havendo manifestação da perita, a CPE deverá prosseguir 
com as demais determinações contidas na decisão de id 66756452. Intimem-se e cumpra-se. VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA 
MANDADO.
Porto Velho , 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7040409-09.2020.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Polo Ativo: ROVILSON DENNING NUNES
EXCUTADO SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Estamos na fase do cumprimento de ação demolitória. A sentença transitada em julgado foi clara: demolição da obra construída em área 
de preservação.
Para oportunizar ao requerido/ocupante do imóvel dizer em juízo como fará o cumprimento da sentença, DESIGNO audiência para o dia 
01/11/2022, às 10:30h via videoconferência no link meet.google.com/qbo-omnp-hgp .
Serve esta decisão como MANDADO para que oficial(a) de justiça: a) intime requerido/ocupante atual do imóvel para que compareça à 
audiência acima indicada para dizer como fará o cumprimento da sentença para a demolição do imóvel.
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Juntamente com o mandado devem seguir cópias dos documentos de id 50285035/50285036 para melhor identificação do imóvel na hora 
da diligência, bem como, da petição de id 68673382 .
Intime-se parte autora pelo PJE. 
Não comparecendo o requerido ou ocupante atual do imóvel, será expedido MANDADO DEMOLITÓRIO, na forma da sentença.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2022.
Audarzean Santana da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7004292-19.2020.8.22.0001
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: SLS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KELLY GERBIANY MARTARELLO, OAB nº PR28611
Polo Passivo: C. D. R. E. D. S. D. E. D. F. D. E. D. R., ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DOS NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
D E S P A C H O
Vistos.
Os valores recolhidos a título de custas judiciais são depositados em um fundo específico ao qual o juízo não tem acesso. 
Para a restituição por recolhimento inadequado, deve-se iniciar procedimento administrativo com preenchimento de formulário, o qual 
está disponível no link < https://www.tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario >, clicando-se no ícone “Devolução de Custas Judiciais”.
Este formulário preenchido deve ser encaminhado, junto com os documentos que demonstram o ocorrido, ao e-mail “diger@tjro.jus.br”, 
vinculado à Divisão de Gestão de Receita que dará início à tramitação administrativa.
A atuação do juízo é tão somente em despachar no processo administrativo, caso a DIGER entenda necessária a confirmação se houve 
ou não, no processo judicial, o impasse que está descrito no formulário/requerimento inicial.
A instrução que trata do assunto está disponível no link abaixo:
< https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/diretrizes_extra_judiciais/Instru%C3%A7%C3%A3o%20n.%20009.2010-PR.pdf >
As informações sobre a tramitação do procedimento administrativo deverão ser solicitadas à divisão supracitada, através de sala virtual 
de atendimento https://meet.google.com/bbi-pocf-ydy (Departamento de Arrecadação) e telefones (69) 3309-6311 DIGER, (69) 3309-
6304 DEAR.
Nada mais havendo, arquivem-se o Feito.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Processo: 7053436-88.2022.8.22.0001 
Classe: Ação Civil Pública 
Assunto: Responsabilidade Fiscal 
AUTOR: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFACIO DE MELO DIAS, OAB nº RO2353, MARCOS AURELIO DE 
MENEZES ALVES, OAB nº RO5136 
REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI 
Decisão
Trata-se de Ação Civil Pública movida elo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Rondônia – SODERON, em face do Município de 
Candeias do Jamari – RO, na qual pretende, liminarmente, a suspensão do concurso público, exclusivamente em relação ao cargo de 
Cirurgião Dentista, até o julgamento final da demanda, ou até que sejam sanadas pelo Município de Candeias do Jamari, as ilegalidades 
apontadas, a fim de observar o piso salarial mínimo instituído pela Lei Federal n. 3.999/61.
Noticia ter sido publicado pelo Município de Candeias do Jamari o Edital Nº 01/2022/SESAU/GAB, que regula Processo Seletivo 
Simplificado para contratação e formação de cadastro de reserva de profissionais e trabalhadores da saúde, que tem por objetivo o 
provimento de diversos cargos na Administração Municipal, em caráter temporário, sob regime celetista, estando as inscrições prevista 
para início em 21 de julho de 2022, e enceramento em 22 de julho de 2022.
Relata que dentre os diversos cargos oferecidos no processo seletivo, encontra-se o de Cirurgião Dentista, com previsão de vencimentos 
de R$ 2.474,22 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.
Aduz que os cirurgiões dentistas, possuem piso salarial estabelecido na Lei 3.999/61 equivalentes a 03 (três) salários-mínimos, para 
jornada de 20 horas semanais, sendo que a previsão em edital, de valor inferior do piso salarial da categoria vai contra previsão de lei 
federal.
Defende que, observando o vencimento inicial previsto na norma federal, bem como a carga horária ali disposta, o vencimento inicial dos 
odontólogos ofertados no certame, para trabalharem por 40 horas, deveria consistir em R$ 7.272,00, equivalente, atualmente, a 6 (seis) 
salários-mínimos, justificando a interposição da presente ação com a pretensão liminar, evitando danos à classe substituída.
Assim sendo, afirma que se faz necessária a suspensão do certame até que seja estabelecido salário que respeite o piso legal dos 
odontólogos, sendo ao final determinada a correção do valor ofertado aos Cirurgiões Dentistas para aos cargos dispostos no certame.
Com a inicial vieram as documentações. 
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É o necessário. Decido.
A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 
(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Cinge a lide na não observância do piso salarial da categoria de cirurgião dentista em edital que visa contratação do referido profissional 
para prestar serviços de saúde ao Município de Candeias do Jamari.
Primeiramente cumpre mencionar que compete privativamente à União legislar sobre o exercício profissional (art. 22, XVI, da CF) e, 
assim, fixar o piso salarial das categorias.
Destarte, no uso dessa competência, foi publicada Lei federal n. 3.999/61 que fixou o salário-mínimo para a categoria dos cirurgiões-
dentistas, a qual assim prescreve, in verbis:
Lei n. 3.999, de 15 de dezembro de 1961 - Altera o salário-mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas.
...
Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três vêzes e o dos auxiliares a duas vezes mais o salário-mínimo 
comum das regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão. 
Art. 6º O disposto no art. 5º aplica-se aos médicos que, não sujeitos ao horário previsto na alínea a do artigo 8º, prestam assistência 
domiciliar por conta de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, como empregados destas, mediante remuneração por prazo 
determinado.
Art. 7º Sempre que forem alteradas as tabelas do salário-mínimo comum, nas localidades onde o salário-mínimo geral corresponder 
a valor inferior a metade da soma do mais alto e do mais baixo salário-mínimo em vigor no país, o salário-mínimo dos médicos será 
reajustado para valor correspondente a três vêzes e o dos auxiliares para duas vêzes mais esta metade.
Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo acôrdo escrito que não fira de modo algum o disposto no artigo 12, será:
a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias;
...
Art. 22. As disposições desta lei são extensivas aos cirurgiões dentistas, inclusive aos que trabalham em organizações sindicais.
...”
A Súmula n. 4 STF, prescreve que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de 
base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
Ocorre que o texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência 
paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais 
especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente 
contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 
O objetivo da lide não é o reajuste de salários dos profissionais já contratados, mas a estipulação de regras para novos contratos que, no 
caso, devem observar a lei federal que estipula o piso nacional da categoria.
Apesar da discricionariedade administrativa que o ente detém, obrigatória a observância dos ditames da Lei Federal n. 3.999/61, mormente 
no que concerne ao padrão remuneratório regulamentado, ao qual não pode se distanciar.
Este é o entendimento Jurisprudencial, conforme julgado abaixo colacionado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. (I) LEGITIMIDADE. 
CIRURGIÃO DENTISTA. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LEI FEDERAL. ART. 22, XVI, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1- Os conselhos profissionais possuem legitimidade para postular em juízo em favor da classe de 
profissionais que representa. 2- A Administração Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo possível remunerar 
uma categoria profissional em dissonância ao que preceitua a legislação correlata vigente. 3- A jurisprudência é firme no sentido de que 
compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício profissional (artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal). 
3- No provimento de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional e o limite máximo da jornada 
de trabalho, estabelecidos por lei federal. 4- O fato de o trabalho ser prestado por ocupante de cargo público, submetido a regime jurídico 
próprio, não afasta o direito à percepção de remuneração (limite mínimo) prevista, por lei federal, para a respectiva categoria profissional. 
5 - A vinculação do salário mínimo restringe-se a sua utilização como índice de atualização, sem impedimento de seu emprego para 
fixação do valor inicial de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, o qual deve ser corrigido, daí em diante, pelos índices oficiais de 
atualização. Precedentes do STF. (TRF4, AC 5000413-06.2020.4.04.7007, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO 
CAMINHA, juntado aos autos em 27/05/2021) (negritamos)
A autonomia Municipal não está sendo violada pela regra da legislação federal, uma vez que o Município poderá fixar os parâmetros 
mínimos para o salário base dos odontólogos, desde que observe os limites da regra nacional. Não há aqui que se falar em princípio da 
especialidade, pois estamos diante de competências constitucionais distintas. In causu, a União fixa as regras mínimas, observando as 
características nacionais, enquanto o ente municipal, respeitando os limites federais, poderá criar regras com atenção às especialidades 
locais.
O salário-mínimo profissional dos cirurgiões-dentistas refere-se ao limite máximo previsto para a jornada diária de tais profissionais 
(04h), devendo ser pago de forma proporcional, no caso de jornadas inferiores. Desta forma, considerando, assim o valor atual do salário 
mínimo, o piso salarial para os dentistas é de R$ 3.636,00 para uma jornada de 20 horas semanais.
Ocorre que, analisando os autos, não houve abertura de processo seletivo para CIRURGIÃO-DENTISTA, mas apenas para odontólogo, 
dentista, sem a obrigatoriedade de que aquele seja cirurgião.
Inclusive o próprio edital prescreve como requisito para ocupação da vaga apenas a formação superior em odontologia e a inscrição no 
conselho de classe competente (id. 79478816), senão vejamos, in verbis:
“FUNÇÃO: ODONTÓLOGO
...
REQUISITOS PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO: Diploma ou certificado de conclusão de curso de Odontologia devidamente registrado, 
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação e ter registro de classe com comprovante de 
anuidade atualizado.” (negritamos)
Como dito anteriormente, de fato há lei federal que regula o piso salarial da categoria de médico e de cirurgião-dentista, não podendo tal 
regra ser aplicado aos demais profissionais da odontologia que não se enquadre na categoria de cirurgião, pois são exigidos requisitos 
distintos para contratação.
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Assim, não havendo previsão no edital para contratação de cirurgião-dentista, mas apenas de odontólogo/dentista, sem especialização, 
não vislumbro elementos que evidenciam a probabilidade do direito para concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, indefere-se o pedido liminar.
Cite-se o demandado para apresentar resposta no prazo legal.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos para sentença.
Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
7014575-33.2022.8.22.0001 Mandado de Segurança Cível 
POLO ATIVO
IMPETRANTE: FAZENDA RIO MADEIRA S/A - FARM 
ADVOGADOS DO IMPETRANTE: ARLINDO CORREIA DE MELO NETO, OAB nº RO11082, PRISCILA DE CARVALHO FARIAS, OAB nº 
RO8466, FRANCIANY D ALESSANDRA DIAS DE PAULA, OAB nº RO349B, FRANCISCO AQUILAU DE PAULA, OAB nº RO1B, ALINE 
DE ARAUJO GUIMARAES LEITE, OAB nº RO10689, BRENO DIAS DE PAULA, OAB nº RO399 
POLO PASSIVO
IMPETRADOS: C. D. R. E. D. S. D. E. D. F. D. R., ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DOS IMPETRADOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc. 
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FAZENDA RIO MADEIRA S/A – FARM (id. 73945829) em face do COORDENADOR-
GERAL DA RECEITA ESTADUAL, autoridade vinculada ao Estado de Rondônia, na qual pretende liminarmente o afastamento da 
imposição de adesão ao regime especial de tributação, imposto pelo Fisco Estadual, para utilização do creditamento do ICMS. 
Informa que é uma empresa agroindustrial, tendo como atividade principal a produção de ração para bovinos e equinos, e para o exercício 
da atividade empresarial compra soja que é aplicada na fabricação da ração, produto a ser comercializado. 
Aduz a impetrante que está impedida de se utilizar do creditamento (aproveitamento) do tributo ICMS das cadeias anteriores porque 
o Fisco Estadual lhe impôs a obrigação de aderir a regime especial de tributação. Entende a impetrante que a imposição é de ordem 
inconstitucional porque viola o princípio da não-cumulatividade do tributo ICMS, assim propõe a presente demanda.
Foi determinada a emenda a exordial para esclarecer os seguintes pontos: i) qual regime de tributação o Fisco Estadual lhe impôs e quais 
foram os argumentos utilizados, ii) qual é o atual regime de tributação da impetrante. 
Em resposta a requerente no id. 75017937 aduziu que “a Impetrante elucida que o Fisco impediu a habilitação ao Regime Especial, 
mantendo-a no Regime Normal” e quanto ao regime noticiou ser na modalidade do Lucro Real. 
Pedido liminar restou indeferido por meio da decisão de id. 75564952.
Regularmente notificada, a impetrante prestou informações no id. 77633914, aduzindo que, em suma, a Instrução Normativa n. 033/2018/
GAB/CRE, por seu turno, instituiu o Manual de Orientações da Escrituração Fiscal Digital - EFD para Contribuintes do Estado de Rondônia, 
não tem, portanto, relação com regime especial. 
No que concerne a Instrução Normativa n. 004/2013/GAB/CRE disciplinava, decerto, o instituto do regime especial e instituía o modelo do 
Termo de Acordo previsto no item 18 da Parte 3 do Anexo I do RICMS/RO, entretanto seus efeitos se exauriram em novembro de 2020, 
após o Decreto n. 25.525/2020 dar nova redação à Nota 6 do item 18 da Parte 3 do Anexo I do RICMS/RO.
Argumentou que não há que falar em imposição a regime especial por parte desta Fazenda Pública. O regime especial tem por objetivo 
facilitar ao contribuinte o cumprimento das obrigações fiscais (RICMS, art. 2º do Anexo X), e, por isso, cabe a ele requerê-lo. E ao fazê-lo, 
deverá cumprir condições para usufruir do tratamento diferenciado, conforme estabelece o art. 4º, Anexo X, RICMS/RO, e que tal conduta 
está amparada pelo Art. 53 da Lei Estadual n. 688/96.
O Ministério Público do Estado de Rondônia proferiu parecer opinando pela denegação da segurança (id. 79105390).
Vieram os autos conclusos.
Através do presente mandado de segurança a impetrante objetiva impugnar suposta imposição a regime especial de tributação, o qual lhe 
proporcionaria utilizar-se dos créditos fiscais de ICMS, justificando que por meio de decreto e instruções normativas, restrições ao regular 
uso do crédito que reputa ilegais e inconstitucionais. 
O pedido comporta julgamento imediato, porquanto os elementos coligidos aos autos permitem chegar a uma conclusão segura acerca 
da controvérsia, visto que, em se tratando de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, quando 
da impetração da ação mandamental porque a presente ação, exige a prova pré-constituída do direito alegado, haja vista que, o mandado 
de segurança não admite dilação probatória.
O mandado de segurança, como ação de índole constitucional, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas 
corpus ou habeas data contra ato (ou omissão) marcado de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIV da Constituição Federal).
Cediço que, o tributo ICMS é de caráter não-cumulativo, de modo que o for devido em cada operação compensa/aproveita com o montante 
cobrado nas etapas anteriores é o famoso sistema “credita X debita, se o adquirente não for o consumidor final. Sabe-se também que os 
produtos intermediários imprescindíveis ao processo de fabril dão ensejo ao aproveitamento do ICMS. 
Por outro lado, é de conhecimento que em razão do tributário a que está submetido a pessoa jurídica, está não pode utilizar se do 
aproveitamento de crédito do ICMS, como é o caso das pessoas jurídicas que aderem ao Simples Nacional.
In casu, a segurança postulada não merece ser concedida.
Isso porque, a impetrante almeja acessar regime especial de tributação, no entanto não atendeu aos requisitos, o que consubstancia 
ausência de direito líquido e certo.
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Com efeito, a Lei Estadual n. 688/1996, que institui o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), assim dispõe: 
Art. 35. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação tributária.
(...)
Art. 53. Em casos peculiares e objetivando facilitar o cumprimento das obrigações principal e acessória, poder-se-á adotar regime especial. 
Parágrafo único. Caracteriza-se regime especial, para os efeitos deste artigo, qualquer tratamento diferenciado da regra geral de extinção 
do crédito tributário ou de escrituração fiscal. 
Art. 54. Os regimes especiais serão concedidos na forma prevista em decreto do Poder Executivo, quando a situação peculiar abranger 
vários contribuintes ou responsáveis.
Para obter os benefícios do regime especial, o contribuinte deve requerer junto ao Fisco Estadual, devendo cumprir condições do art. 4º, 
Anexo X, RICMS/RO:
Art. 4º. Para os regimes especiais de tributação celebrados no âmbito da CRE, além de outras exigências previstas em ato do Coordenador-
Geral da Receita Estadual, deverá o contribuinte:
I - entregar mensalmente os arquivos eletrônicos com registros fiscais EFD ICMS/IPI observando a forma e prazo estabelecidos na 
legislação tributária;
II - REVOGADO PELO DEC. 25863/21 - EFEITOS A PARTIR DE 10.03.21 
III - REVOGADO PELO DEC. 25863/21 - EFEITOS A PARTIR DE 10.03.21 
IV - REVOGADO PELO DEC. 25863/21 - EFEITOS A PARTIR DE 10.03.21 
V - não possuir débito vencido e não pago, relativos aos tributos estaduais administrados pela CRE, por si, por seus sócios, titulares e 
administradores; e 
VI - não apresentar pendência não atendida ou indeferida de notificação do sistema FISCONFORME; 
VII - entregar mensalmente o PGDAS-D no caso de optante pelo Simples Nacional;
VIII - não constar no rol de impedidos de contratar com o Poder Público, inclusive seus sócios, titulares e administradores; IX - efetuar o 
pagamento da taxa de serviço de regime especial; 
X - estar com a vistoria do estabelecimento a que se destina o regime especial, devidamente registrada no SITAFE, nos termos do art. 
139 deste Regulamento.
Após formalizar o pedido, e em havendo pendências quanto aos documentos, o contribuinte será notificado, e caso se mantenha inerte 
quanto à pendência apontada, haverá o arquivamento do pedido nos termos do Art. 4º, § 8º do art. 4º, Anexo X, RICMS/RO:
Art. 4º. § 8° Em qualquer fase do processo em que se verificar pendência em relação aos requisitos para a concessão de regime especial 
será o contribuinte notificado a regularizar-se e, o não atendimento ensejará arquivamento do processo. 
Em análise aos documentos carreados aos autos, em especial o contido no id. 3028733, vejo que a impetrante não cumpriu a obrigação 
de entregar mensalmente os arquivos eletrônicos com registros fiscais EFD ICMS/IPI, na forma do Anexo X, Art. 4º, inc. I do Regulamento 
do ICMS do Estado de Rondônia. 
Ocorre que, a obrigação de apresentar entregar mensalmente os arquivos eletrônicos com registros fiscais EFD ICMS/IPI observando a 
forma e prazo estabelecidos na legislação tributária, está prevista no Art. 33 do Regulamento do ICMS do Estado de Rondônia. 
Além disso, o documento de id. 3028733 depõe em desfavor da requerente, visto que não cumpriu a obrigação de apresentar arquivos 
juntos ao fisco estadual, portanto, se encontra com pendências documentais, o que impossibilita acessar outro regime de tributação, além 
do normal.
Nesse caminho, além de não ter atendido aos requisitos para ingressar no regime especial de tributação, devido à sua situação irregular, 
e do mesmo modo não há direito à compensação, já que também não demonstrou a efetiva exportação.
DO DISPOSITIVO
Nesse passo, portanto, não há violação a direito líquido e certo a ser sanado na via estreita do mandado de segurança, o que é motivo 
para denegação da segurança vindicada, posto que a impetrante não preencheu os requisitos necessários previstos em Lei que permite 
regulamento via decreto.
Ante o exposto, DENEGO a segurança.
Resolve-se o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Custas de lei. Sem honorários advocatícios.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, oportunamente arquivem-se. Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões e remetam-se ao e. TJRO.
Publique-se e registre-se eletronicamente. Intimem-se.
Oficie-se, com as homenagens deste Juízo, o Gabinete do Excelentíssimo Desembargador Daniel Ribeiro Lagos, Relator do Recurso de 
Agravo de Instrumento n. 0804242-14.2022.8.22.0000, o julgamento da presente ação mandamental.
SERVE DE OFÍCIO
Porto Velho , 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
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DECISÃO
ELIZANGELA NASSULHA BASILIO impetra mandado de segurança em face do SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE GESTÃO DE 
PESSOAS – SEGEP, pretendendo liminarmente sua imediata convocação para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Discorre que restou aprovado em 80º no concurso público regido pelo Edital nº 013/GCP/SEGEP, de 20 de janeiro de 2017, com validade 
de dois anos e o resultado final homologado através do Edital nº 116/GCP/SEGEP, de 03 de julho de 2017, e antes de expirar foi 
prorrogado por mais 02 (dois) anos por meio do Decreto nº 24.030, de 03 de julho de 2019.
Que o certame, para a Cidade de Porto Velho/RO ofertou 01 (vaga), contudo o Estado de Rondônia acabou nomeando e empossando 60 
(sessenta) candidatos, de modo que faltam 20 nomeações para alcançar a posição da impetrante.
Relata que, muito embora tenha Concurso vigente, o Estado de Rondônia deflagrou processo seletivo para suprimento e contratação 
de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo convocado 98 (noventa e oito) candidatos do processo seletivo para a Cidade de Porto Velho/RO.
O impetrante entende que, o ato de selecionar e contratar profissionais temporário, em havendo concurso público vigente e com aprovados, 
é ato abusivo e ilegal, assim propôs a presente ação mandamental.
Com a inicial vieram as documentações.
Vieram os autos conclusos.
É o necessário. Decido.
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cinge-se, pura e simplesmente, à aferição de existência concorrente dos 
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em sede liminar.
Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, é obrigatório ao juízo analisar se há fundamento relevante e do ato 
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, nos termos do art. 7º, III da Lei 12.016/2009. Logo, é 
necessário analisarmos, em resumo, a existência de plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende a segurança.
A utilização da via especial do mandado de segurança impõe ao Impetrante o ônus em revelar de premissa a expressão exuberante do 
direito que alega.
De outro lado, a pretensão de concessão liminar, mormente sem ouvir a parte contrária, é de restar consubstanciada em elementos 
reveladores de risco, valendo fixar-se que o pedido é contra a Administração Pública que tem em seu favor a presunção de legitimidade 
dos seus atos.
Ressalto que o pedido liminar se relaciona à alegação da parte autora de que possui direito subjetivo à nomeação no concurso público, 
mesmo que tenha sido aprovada fora do número de vagas previstas em edital.
Pois bem.
O STF assentou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e 
c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos 
de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (RE-RG n.º 837.311/PE).
O caso específico destes autos está relacionado com o item de letra “c” indicado acima, vez que o impetrante alegou que há preterição, 
pois, mesmo aprovado em 35º lugar no concurso público vigente no qual foi ofertada 1 vagas e convocados 26 aprovados para localidade 
de Cacoal, restando pendente ainda a convocação dos demais candidatados aprovados, o Governo do Estado de Rondônia abriu novo 
concurso temporário (Edital de n. 152/2022/SEGEP-GCP) para suprimento de vagas na área da saúde, mesmo havendo concurso público 
vigente (edital 13/2017).
O STF já definiu em Súmula nº 15 que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando 
o cargo for preenchido sem observância da classificação, destacando que também estabeleceu que o surgimento de novas vagas ou a 
abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 
parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade 
de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tese definida 
no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784).
Assim, o pedido liminar não comporta deferimento por falta de fundamento relevante, vez que o fato da Administração Pública abrir novo 
concurso, emergencial ou não, durante o prazo de validade de concurso anterior, para mesmo cargo e localidade, ou não, do impetrante, 
não tem como ser caracterizado ato arbitrário e imotivado pois tal está dentro do seu juízo de discricionariedade, oportunidade e 
conveniência conforme expresso no voto do Relator Luiz Fux no julgamento do caso que gerou a tese que é aplicável ao caso destes 
autos, vejamos um trecho:
(...) Quem é aprovado em concurso além das vagas prevista previstas no edital não ostenta um direito subjetivo de ser nomeado, mesmo 
que aberto novo edital durante a validade do certame. Possui, ao revés, uma mera expectativa de direito que será convolada em direito 
adquirido à nomeação, apenas, na excepcional circunstância de restar demonstrado, de forma inequívoca, que existe a necessidade de 
novas nomeações durante a validade do concurso. É por esse mesmo motivo que a simples abertura de um concurso público ou que o 
surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação em favor dos 
candidatos aprovados fora das vagas do edital.
A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor 
convier para o interesse da coletividade. É possível, por exemplo, que, por razões orçamentárias, os cargos vagos sejam providos em 
um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. Assim, a 
vacância de cargos ou a abertura de concurso público não têm o condão de, por si sós, vincular a Administração a nomear os aprovados 
fora das vagas do edital. A Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público 
que esteja na validade ou a realização de novo certame. (...)
Portanto, em uma análise inicial, não se vislumbra probabilidade do direito invocado, pois o fato da administração pública ter aberto novo 
concurso/Processo Seletivo Simplificado de Avaliação de Títulos para mesmo cargo e mesma localidade, ou não, do impetrante, bem 
como o fato deste encontrar-se aprovado em concurso ainda vigente, mas fora do número de vagas previstas para contratação pela 
administração pública, não lhe garante nenhum direito subjetivo à nomeação neste momento, pois a prova constituída não demonstra 
nenhum ato arbitrário, ilegal ou mesmo imotivado por parte do impetrado.
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Em complemento, ainda que a parte tivesse apresentado eventual prova do seu suposto direito líquido e certo e que suas alegações se 
mostrassem minimamente suficientes à concessão do provimento requerido em liminar, o pedido relacionado a tornar definitiva a posse 
do impetrante ao cargo pretendido requer, indispensavelmente, a análise do mérito da causa, com análise mais criteriosa acerca das 
alegações iniciais.
Tanto que o pedido liminar e pedido principal possuem mesma natureza, qual seja, que seja determinado à administração pública que 
proceda com a imediata posse do impetrante como fisioterapeuta.
Dessa forma, imperioso aguardar pelo provimento final, momento em que já estarão colacionadas aos autos as informações pertinentes, 
bem como o parecer do Ministério Público, evitando assim seja concedida uma liminar e, verificando a inexistência do direito, seja 
posteriormente revogada, ainda mais considerando a prova inequívoca do impetrante ter sido aprovado fora do número de vagas 
ofertadas. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. ANÁLISE DO FUMUS BONI JURIS QUE SE 
CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. “A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos 
autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora.” (AgRg no MS 15.104/DF , Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, DJe 17/9/2010) 2. Na espécie, o pedido liminar 
confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a 
este Juízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. [STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA AgRg no 
MS 14058 DF 2008/0285070-6].
Nesta controvérsia, entendo que o pedido liminar não comporte o deferimento, pois não configurados plenamente os requisitos, ao menos 
nesta fase preliminar.
DISPOSITIVO
Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, e prudente ainda aguardar a vinda de informações da autoridade coatora.
Notifique-se a Impetrada para apresentar informações no prazo legal.
Em cumprimento ao art. 7º, II da Lei n. 12.016/09, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para querendo, ingresse no feito.
Após, ao Ministério Público do Estado de Rondônia para parecer, nos termos do Art. 12 da Lei n. 12.016/09
Intimação de: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS – SEGEP, qual deve ser encontrado no Palácio Rio 
Madeira, localizado à Av. Farquar, 2896, Pedrinhas, Porto Velho RO.
SERVE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Porto Velho , 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7054090-75.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: CAMYLA VICENTE DE SOUSA SILVA, OAB nº AM1285, MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR, 
OAB nº AM1176, BEATRIZ RUFINO ROCHA, OAB nº AM1281
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposta por TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA 
em face do ESTADO DE RONDÔNIA.
Alega, em resumo, que é pessoa jurídica de direito privado e que tem por objeto social o transporte de mercadorias e carga, sendo que 
após uma minuciosa análise da legislação tributária, por realizar operações de transportes para empresas situadas na Zona Franca de 
Manaus – ZFM e as Áreas de Livre Comércio – ALC´s, que por força de lei são equiparadas às exportações para o exterior, a Autora 
entende que não deve se submeter ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre essas 
operações.
Dessa forma, contra o justo receio de vir a ser molestada pelo Réu, propõe a presente visando obter a DECLARAÇÃO de que não existe 
relação jurídica válida que lhe obrigue a proceder com o recolhimento de ICMS indicado.
Requereu, em sede de liminar, que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários, com fundamento 
no art. 151, inciso V do CTN, abstendo o Réu de adotar qualquer ato tendente a exigir supostos créditos tributários relativos a referida 
operação, principalmente a negativa de expedição de CND´s e/ou CPEN-D´s, até o julgamento de mérito da presente ação. 
No mérito, requereu que seja DECLARADO que não existe relação jurídica válida que lhe obrigue a proceder com o destaque e com 
o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidentes sobre as operações de transportes de 
mercadorias para a Zona Franca de Manaus – ZFM e Áreas de Livre Comércio – AL´s. 
Juntou documentos e recolheu custas (ID.79486247 e 79851186).
É o relatório. DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
Nos termos do Art. 300 do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando presentes elementos que evidenciam o direito 
do interessado (fumus boni iuris), assim quando a demora do provimento jurisdicional poder resultar em dano irreparável ou de difícil 
reparação para parte (periculum in mora), de maneira cumulativa.
Alegou a autora que não deve recolher o mencionado imposto incidentes sobre as operações de transportes de mercadorias destinadas 
à exportação para a Zona Franca de Manaus – ZFM E às Áreas de Livre Comércio – ALC´s.
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No tocante a probabilidade do direito, a autora faz operações de transportes de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de 
Manaus – ZFM e Áreas de Livre Comércio – ALC´s, e nessa situação em específico entende o juízo que incide a tese do Tema 475 do 
STF, com a tese afirmada no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, indicada pela parte autora em 
ID.79486231 - Pág.2, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. 
Pela descrição fática temos que a empresa realiza operações anteriores a destinação das mercadorias para o exterior e o STF definiu na 
tese acima que a imunidade tributária não alcança toda a cadeia produtiva, destacando ainda que já havia entendimento no sentido de 
que a não incidência do ICMS, prevista na letra a do inciso X do parágrafo 2º do art. 155 da CF é restrita a operações de exportação de 
produtos industrializados, não compreendendo o serviço utilizado no transporte dos ditos produtos no território nacional, ao qual sequer 
se refere a alínea a do inciso XII do mesmo dispositivo, que, desenganadamente, tem em mira transporte destinado ao exterior ( RE nº 
196.527/MG, Relator: Ministro Ilmar Galvão, DJ 6/4/99).
Mas ainda que assim não o fosse, no presente caso a liminar não merece ser concedida por haver expressa vedação legal.
Referente ao Direito Processual Público, a concessão de Tutela Provisória em face da Fazenda Pública encontra certas limitações legais, 
sendo tais presentes na Lei 8437/92, os arts. 1º e 2º-B da Lei 9494/97, o art. 7º, §§2º e 5º da Lei 12016/2009 e o art. 29-B da Lei 8036/90. 
Por sua vez, art. 1.059 do CPC/15, que dispõe que “à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 
1º a 4º da Lei 8437, de 30 da junho de 1992, e no art.7º, §2º, da Lei 12016, de 7 de agosto de 2009”. 
A título de exemplo, indica-se que o art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92 aduz que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em 
qualquer parte, o objeto da ação, destacando que 
De suma importância consignar que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que “o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que 
estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se ‘às 
liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, 
em caso de sua revogação(REsp n. 1.343.233/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 
17/9/2013.) 
Nos casos autos, a providência postulada liminarmente e a mesma requerida em pleito definitivo, de modo que a concessão liminar 
acarreta o esvaziamento do objeto da presente ação (não recolhimento de ICMS), o que é vedado. 
Lado outro, há que se considerar que os resultados práticos da decisão judicial em caráter liminar, posto que haveria a fixação de regras 
para não pagamento de tributo sem oitiva do Fisco Estadual, e acaso sobreviesse mudança no entendimento, inviabilizaria o retorno ao 
status quo ante da relação tributária Fisco X Contribuinte. 
Desta forma, ao menos nessa análise preliminar que exige o pedido de tutela, não se vislumbra neste momento elementos que evidenciem 
a probabilidade do direito.
DISPOSITIVO
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência.
CITE-SE o REQUERIDO para apresentar defesa no prazo legal.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15 (quinze) dias.
Tendo em vista que o pedido de produção de provas das partes deve ocorrerem com a inicial (art. 319, VI, CPC), em contestação (art. 
336, CPC) ou em réplica (arts. 350 e 351, do CPC), após réplica venham conclusos para análise da necessidade de novas provas 
requeridas ou julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, do CPC.
Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
terça-feira, 30 de agosto de 2022
Audarzean Santana da Silva

7064643-84.2022.8.22.0001Classificação e/ou PreteriçãoMandado de Segurança Cível
IMPETRANTE: ELIZANGELA PALLES LUZ
ADVOGADO DO IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS LEAO, OAB nº RO4402A
IMPETRADO: S. D. S. D. G. D. P.
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Na nova lei de custas (Lei nº 3.896/2016) existe previsão para adiamento de metade do valor das custas iniciais para pagamento em até 
05 dias após a audiência de conciliação.
Entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, dispensa-se a realização de audiência de conciliação ante a impossibilidade 
de autocomposição (art. 334, § 4º, II, CPC), vez que tais feitos versam sobre interesse público e, em tese, consolidam direitos patrimoniais 
indisponíveis.
Logo, nos processos distribuídos a este juízo, o recolhimento inicial deve ser realizado imediatamente de forma integral, ou seja, no 
montante de 2% sobre o valor da causa, observando-se o valor mínimo de R$ 100,00 (art. 12, §1º, da lei 3896/2016).
Isso posto, intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial 
nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC.
SERVE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO/PRECATÓRIA 
Porto Velho, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Audarzean Santana da Silva
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
1ª Vara de Fazenda Pública Av. Pinheiro Machado, n. 777, bairro Olaria, Porto Velho/RO. FONE: 69-3309-7059; E-MAIL: pvh1fazgab@
tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7034504-28.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP LTDA - EPP
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ADVOGADOS DO EXEQUENTE: TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA, OAB nº RO4733, CLAUDECY CAVALCANTE FEITOSA, OAB nº 
AC3257, SERGIO ARAUJO PEREIRA, OAB nº RO6539
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Despacho
Ciência ao advogado exequente quanto ao documento juntado sob o id 80456130 que comprova o pagamento da RPV, bem como, para 
manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, em 05 dias, observando-se a penhora efetivada no rosto destes autos, oriunda da 6ª 
vara do trabalho (id 74655512 ).
Porto Velho, 30 de agosto de 2022.
Audarzean Santana da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7013132-23.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ISABELLE MARQUES SCHITTINI, OAB nº RO5179A, RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA, OAB nº 
RO5572, FERNANDO FERNANDES, OAB nº RO4868, SERGIO RUBENS CASTELO BRANCO DE ALENCAR, OAB nº RO169, FELIPE 
NADR ALMEIDA EL RAFIHI, OAB nº RO6537
Polo Passivo: NOROESTE TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME, ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA DO TRABALHO 
PORTUARIO AVULSO DO PORTO DE PORTO VELHO, K. C. F. DE OLIVEIRA EIRELI - EPP, TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, SC 
TRANSPORTES LTDA, R. J. FARIA NEVES - ME, J F LOBO E CIA LTDA - EPP, RONAV RONDONIA NAVEGACAO LTDA, SABINO DE 
OLIVEIRA COMERCIO E NAVEGACAO SA SANAVE, HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS DOS REU: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN, OAB nº MT3103A, ANNE THAIANNA ROCHA DE SOUZA, OAB nº 
RO5454, JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR, OAB nº RO656A, HEITOR BARBOSA BRUNI DA SILVA, OAB nº PR41422, CASSIA 
CAROLINA VOLLET CUNHA, OAB nº MT9233, GABRIELLE VIANA DE MEDEIROS, OAB nº RO10434, EVERTON MELO DA ROSA, 
OAB nº RO6544A, JOSE VITOR COSTA JUNIOR, OAB nº RO4575
Despacho
Na execução o que suspende a prescrição é o despacho inicial e não citação. Assim, salvo melhor juízo, só se justifica a citação do 
executado se existir bens penhorados/arrestados. Diga o exequente em cinco dias: a) qual(is) o(s) bem(ns) penhorado(s)/arrestado(s) 
nos autos; b) se não tem bem penhorado/arrestado a utilidade de gastar mais dinheiro com citação; c) se não tem bem penhorado/
arrestado a indicação de bens penhorados; d) caso insista na citação, que comprove a distribuição da precatória em dez dias; e, e) diga 
se concorda com inclusão do(s) devedor(es) no SERASAJUD e arquivamento do feito até localização de bens penhoráveis.
Intimação do exequente pelo DJE. 
Após o prazo, sem manifestação, o feito será arquivado até que a parte atenda a determinação acima.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022.
Audarzean Santana da Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara de Fazenda Pública Av. Pinheiro Machado, n. 777, bairro Olaria, Porto Velho/RO. FONE:69-3309-7059; 
E-MAIL: pvh1fazgab@tjro.jus.br 7060237-20.2022.8.22.0001 - Mandado de Segurança Cível 
POLO ATIVO
IMPETRANTE: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 5898B, - DE 
4875 AO FIM - LADO ÍMPAR PARQUE OHARA - 78080-300 - CUIABÁ - MATO GROSSO 
ADVOGADOS DO IMPETRANTE: RITA DE CASSIA GUIMARAES JANUZZI TURQUINO, OAB nº DF34548, LUCAS SAHAO TURQUINO, 
OAB nº DF32954, FERNANDO CIRO CELLARIUS MELO, OAB nº DF64174 
POLO PASSIVO
IMPETRADO: D. P. D. A., RUA PORTUGAL 2373 PEDRINHAS - 76801-556 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP em face do DIRETOR 
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA – AGERO, 
pretendendo liminarmente a suspensão do auto de infração nº 395 e a liberação imediata do veículo SCANIA/BUSSCAR VBUSS, ano 
2019/2020, placas RBN 1G08.
Aduz a exordial que no dia 21/07/2022 a autoridade impetrada lavrou em seu desfavor o auto de infração n. 395 por suposta pratica 
da penalidade tipificada no Art. 19 da LC n. 366/2007, que consiste na execução de serviço rodoviário intermunicipal de transporte de 
passageiros sem autorização formal, e que além do auto de infração n. 395, a impetrante teve apreendido seu veículo SCANIA/BUSSCAR 
VBUSS, ano 2019/2020, placas, RBN 1G08.
A impetrante relata que o auto de infração, assim como a apreensão do veículo são indevidas, porque lhe foi assegurado, mediante 
decisão judicial no processo nº 1052187- 50.2021.4.01.3400, em trâmite na 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, o direito o 
de executar serviço de transporte rodoviário, com seccionamentos, de uma cidade a outra dentro dos Estados, assim propõe a presente 
demanda.
Com a inicial vieram as documentações. 
Custas iniciais recolhidas.
Vieram os autos conclusos.
É o necessário. Decido.
Antes de decidir a liminar, entendo necessário ouvir a parte contrária. Assim, notifique a autoridade coatora para manifestação.
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Ainda, apesar de não previsto, tenho marcado audiência em alguns casos de mandado de segurança para contato com as partes, 
prestigiando o processo da oralidade para construção da melhor decisão do caso, por isso, fixo audiência para o dia 16/09/2022, às 9h a 
ser feita por videoconferência pelo link meet.google.com/bic-sdcn-fkx.
Para a próxima audiência as partes deverão, se quiser, esclarecer: a) a decisão da justiça federal alcança a agência estadual ou só a que 
consta no polo passivo (ANTT)? b) a decisão da justiça federal permite embarque e desembarque de passageiros dentro do Estado de 
Rondônia? c) se houve alguma infração, houve proporcionalidade nas penalidades aplicadas? d) existe alguma inconstitucionalidade no 
artigo 79, § 3º, da Lei Complementar Estadual 366/2007.
Assim, deixo a decisão da liminar para depois da audiência acima designada.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 dias, prestar informações e e participação da audiência acima.
Dê-se ciência a Procuradoria do Estado de Rondônia, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no 
feito. Prazo: 10 dias.
Ciência ao MP, que terá oportunidade após a audiência para dar seu parecer final, antes do julgamento.
SERVE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Porto Velho , 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7013132-23.2017.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ISABELLE MARQUES SCHITTINI, OAB nº RO5179A, RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA, OAB nº 
RO5572, FERNANDO FERNANDES, OAB nº RO4868, SERGIO RUBENS CASTELO BRANCO DE ALENCAR, OAB nº RO169, FELIPE 
NADR ALMEIDA EL RAFIHI, OAB nº RO6537
Polo Passivo: NOROESTE TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME, ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA DO TRABALHO 
PORTUARIO AVULSO DO PORTO DE PORTO VELHO, K. C. F. DE OLIVEIRA EIRELI - EPP, TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, SC 
TRANSPORTES LTDA, R. J. FARIA NEVES - ME, J F LOBO E CIA LTDA - EPP, RONAV RONDONIA NAVEGACAO LTDA, SABINO DE 
OLIVEIRA COMERCIO E NAVEGACAO SA SANAVE, HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS DOS REU: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN, OAB nº MT3103A, ANNE THAIANNA ROCHA DE SOUZA, OAB nº 
RO5454, JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR, OAB nº RO656A, HEITOR BARBOSA BRUNI DA SILVA, OAB nº PR41422, CASSIA 
CAROLINA VOLLET CUNHA, OAB nº MT9233, GABRIELLE VIANA DE MEDEIROS, OAB nº RO10434, EVERTON MELO DA ROSA, 
OAB nº RO6544A, JOSE VITOR COSTA JUNIOR, OAB nº RO4575
Despacho
Na execução o que suspende a prescrição é o despacho inicial e não citação. Assim, salvo melhor juízo, só se justifica a citação do 
executado se existir bens penhorados/arrestados. Diga o exequente em cinco dias: a) qual(is) o(s) bem(ns) penhorado(s)/arrestado(s) 
nos autos; b) se não tem bem penhorado/arrestado a utilidade de gastar mais dinheiro com citação; c) se não tem bem penhorado/
arrestado a indicação de bens penhorados; d) caso insista na citação, que comprove a distribuição da precatória em dez dias; e, e) diga 
se concorda com inclusão do(s) devedor(es) no SERASAJUD e arquivamento do feito até localização de bens penhoráveis.
Intimação do exequente pelo DJE. 
Após o prazo, sem manifestação, o feito será arquivado até que a parte atenda a determinação acima.
Porto Velho, 30 de agosto de 2022.
Audarzean Santana da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Processo: 7033873-11.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
REU: FLECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Novamente a conclusão foi desnecessária. 
À CPE para cumprir integralmente o Despacho de Id. 77051723.
SERVE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Porto Velho , 30 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7038622-71.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: MARTA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: GABRIEL MAIFREDE GALVANI, OAB nº ES29252, ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS, OAB nº RO1423
Polo Ativo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despacho
Intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias especificarem as provas que pretendem produzir, devendo justificar a necessidade. Se 
prova testemunhal, já apresentar o respectivo rol; se prova pericial, apresentar os quesitos e indicar sugestão de honorário e a formação 
recomendada para êxito da perícia.
Após, retornem os autos conclusos.
Fazenda intimada pessoalmente pelo PJE (art. 183, § 1º, CPC) e a outra parte por seu patrono via DJE.
Porto Velho/RO, 28 de abril de 2022.
Audarzean Santana da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7050637-72.2022.8.22.0001 
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIO VITOR CARVALHO DE CARVALHO
Advogados do(a) AUTOR: KARINA LETTIG GOMES - MT29484/O, EDNA CAMILA SANTOS E SILVA - RO10484
REU: ESTADO DE RONDONIA 
Intimação AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para apresentar réplica.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7004546-21.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALERIA KARLA MACHADO DE SIQUEIRA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO HENRIQUE MOREIRA SIMOES - RO5491
REU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
Intimação
Ficam as partes intimadas do agendamento de audiência a ser realizado pela plataforma do Google Meet, no dia 06/10/2022, às 11horas. a 
A sala de reunião deve ser acessada através do link: meet.google.com/fqt-rxsj-bjj
Prazo: 5 dias .
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7009466-09.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DOMINGOS SANTANA DUARTE VIEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO0003766A, LAERCIO FERNANDO DE OLIVEIRA 
SANTOS - RO2399
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
Intimação AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados 
ID.80885825.
Prazo: 5 dias .
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara de Fazenda Pública Av. Pinheiro Machado, n. 777, bairro Olaria, Porto Velho/RO. FONE:69-3309-7059; 
E-MAIL: pvh1fazgab@tjro.jus.br 7062681-26.2022.8.22.0001 - Mandado de Segurança Cível 
POLO ATIVO
IMPETRANTE: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME, ALAMEDA RIO NEGRO 503, 18 ANDAR - 
SALA 1803 ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 - BARUERI - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: RODRIGO RIBEIRO MARINHO, OAB nº SP385843 
POLO PASSIVO
IMPETRADO: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA - CAU/RO 
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Nos termos do artigo 109 da CF:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 
ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
No caso, por se tratar de demanda movida contra órgão público do poder executivo federal, não compete ao juízo da Vara da Fazenda 
Pública processar e julgar a demanda.
Ante o exposto, declino da competência para a Justiça Federal, Seção Judiciária de Rondônia, para onde deverá ser remetido os autos 
para sua distribuição.
Intimem-se.
SERVE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Porto Velho , 31 de agosto de 2022 .
Audarzean Santana da Silva 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
7029108-70.2017.8.22.0001 Procedimento Comum Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA, AVENIDA RIO MADEIRA 2747 NOVA ESPERANÇA - 76822-150 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA, OAB nº RO42053161272, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO, 
OAB nº RO3300 
POLO PASSIVO
REU: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Sentença
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por Leandro Fernandes de Souza em face do Estado de Rondônia na qual pretende, 
liminarmente, o imediato reingresso ao cargo de técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado.
Noticia ter sido aposentado proporcionalmente em virtude de sua incapacidade física e impossibilidade de readaptação funcional, sendo 
que por meio de tratamento médico ocorreu a reversão do seu estado de saúde, estando apto a retornar ao cargo anteriormente ocupado.
Relata que após realizar seu pedido administrativamente, os laudos médicos que lhe imputaram aptidão não foram homologados pelo 
Centro de Perícias Médicas do Tribunal de Contas do Estado, contrariando o direito da parte, passivo de impugnação por meio da 
presente ação, assegurando-se a concessão do pedido liminar por cumprir com os requisitos legais e em virtude do perigo na demora da 
prestação jurisdicional.
Com a inicial vieram as documentações.
Em decisão liminar (id. 11489281), este Juízo indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que fez com que a parte autora 
requeresse reconsideração, sob fundamento de que apenas ocorreu indeferimento por não ter sido colacionado aos autos cópia da 
decisão judicial que levou a aposentadoria proporcional por invalidez da parte requerente (id. 11499291).
Posteriormente, apresentou laudo médico ortopédico datado de 28.06.2017 (id.11419273), o qual reconhece a ausência de patologia por 
simples “exame físico”, sem qualquer análise de exame clínico para constatação da patologia que antes lhe era acometido.
A única informação da existência de exame clínico realizado, sendo de ressonância magnética, teria analisado problemas de saúde no 
joelho e punho do requerente (id. 11419318), não guardando nenhuma relação com sua doença que deu origem a aposentadoria, sendo 
a hérnia de disco lombar.
O Estado de Rondônia apresentou contestação na qual afirma que o autor ainda sofre de problemas de saúde que lhe inviabilizaria o 
retorno para atividades funcionais. Assim pugna pela manutenção de sua aposentadoria por invalidez, conforme, inclusive, teria sido 
reconhecido em processo judicial. Requer, pois a improcedência dos pedidos da inicial.
Réplica apresentada pela parte autora.
O processo encontra-se em período de produção de provas periciais, na qual se busca identificar se o autor se encontra ou não acometido 
de problemas de saúde que lhe impossibilite ou não o retorno as atividades funcionais efetivas.
Em perícia judicial designada, o autor deixou de comparecer para ser submetido a médica especialista (id. 79210687).
Foi realizada audiência (id. 81303889) para analisar o pedido de desistência da ação realizado pelo autor (id. 81224334), não tendo o 
Estado de Rondônia consentido com o pedido, razão pela qual os autos vieram para sentença.
Sem mais.
É o relatório. Passa-se a decisão.
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Apesar de o autor ter requerido desistência da ação (id. 81224334), o artigo 485, § 4º, CPC, preceitua que após a defesa, o autor só 
poderá desistir da ação, se tiver concordância da parte requerida. Como o réu não concordou com o pedido de desistência, o feito deve 
prosseguir.
Cinge a lide ao pedido de reversão do autor ao serviço público em razão de ter retornado sua aptidão para o exercício regular de suas 
atividades funcionais.
O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia é tratado pela LC 68/92-RO, e, em seu art. 32, prevê a 
possibilidade de reversão. Vejamos: 
“Art. 32. Reversão é o reingresso de servidor aposentado no serviço público, quando insubsistentes os motivos determinantes de sua 
aposentadoria por invalidez, verificados em inspeção médica oficial ou por solicitação voluntária do aposentado, a critério da administração.”
A lei prevê o direito a reversão quando a parte é submetida a inspeção médica oficial, o que foi tentado pelo autor e negado pelo 
demandado, sob fundamento de que a aposentadoria teria ocorrido por meio de decisão judicial, não sendo possível a reversão da 
decisão por simples perícia administrativa (id. 11437610 pag. 2).
Percebe-se, pelas documentações colacionadas aos autos que o autor teria se aposentado por invalidez em razão de problemas de 
coluna, tendo colacionado aos autos laudos médicos que demonstram a inexistência de tais patologias em momento atual, o que lhe 
possibilitaria o retorno ao serviço ativo.
O fato de existir laudos apresentando informações da inexistência de problemas em sua coluna é insuficiente para o deferimento do seu 
pleito, uma, porque o laudo emitido por médico particular de forma unilateral não possibilita que a parte contrária exerça seu juízo de valor 
e direito ao contraditório, o que apenas poderia ocorrer por perícia oficial ou judicial, segundo porque a concessão da aposentadoria não 
decorre da doença e sim a comprovação do estado de incapacidade.
Digo isso porque o Estado de Rondônia afirma que apesar do autor ter apresentado provas de inexistência de problemas de saúde em 
sua coluna, atualmente estaria acometido por doença psíquica que lhe incapacita para exercer suas atividades laborais.
Como dito, o fato gerador da aposentadoria por invalidez não é a doença em si, mas a incapacidade laboral, independentemente de qual 
patologia que lhe é acometida.
Esse é o entendimento do e. STJ, que assim prescreve, in verbis: 
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE DO SEGURADO. O BENEFÍCIO EXIGE A COMPROVAÇÃO 
DA INCAPACIDADE TOTAL DEFINITIVA DO SEGURADO, O QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. 
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. AGRAVO DO SEGURADO 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o fato de ser portador de SIDA, não garante o 
automático reconhecimento de sua incapacidade total, isto porque o fato gerador do benefício não é a doença e sim a comprovação 
do estado de incapacidade, o que não ficou demonstrado nos autos. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt 
no AREsp 550.168/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) 
(negritamos)
Desta forma, pouco importa se o autor não possui mais a patologia que lhe possibilitou a concessão da aposentadoria por invalidez. Isso 
porque se possui qualquer outra patologia que lhe mantenha impossibilitado de realizar atividades laborais, a aposentadoria será mantida.
O papel do Juízo é buscar a verdade sobre os fatos, determinando a produção de todos os meios de provas existentes em direito, mesmo 
quando não requeridos pelas patês.
Em nenhum momento este Juízo afastou a idoneidade dos laudos médicos apresentados pelo autor. Ocorre que os laudos apresentados 
pelo autor se tratam de laudos decorrente de mera consulta médica, mas não laudo médico pericial confeccionado utilizando-se de 
parâmetros técnicos adequados, não podendo ser considerado de forma individualizados para o reconhecimento do direito pretendido.
A prova pericial é aquela em que a elucidação do fato se dá com o auxílio de um perito, especialista em determinado campo do saber, 
que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado laudo pericial. (DIDIER JR. Fredie.et. al. Curso de Direito Processual Civil. 
Volume 2. 11º Edição. Salvador: Jus Podium, 2016. p. 265)
O laudo da perícia judicial, realizada com a técnica adequada para a situação, com a noção contextual do caso do autor para além de 
uma consulta, poderá demonstrar a real situação psíquica do paciente, não servindo os laudos particulares colacionados aos autos, 
unilateralmente, para subsidiar o retorno do autor ao ambiente laboral. 
Ocorre que o autor foi submetido a primeira perícia judicial a qual não foi conclusiva, tendo o perito deixado de se manifestar sobre alguns 
pontos especificados pelo Juízo, mas quando indagado sobre aqueles, reconheceu seu impedimento legal (id. 23024610 pag. 2), pois 
tinha o autor como um de seus pacientes.
Importante ainda mencionar que o próprio profissional, médico perito nomeado, apontou que o autor teria agido de má-fé nos autos 
quando declarou que não tinha sido acompanhado pelo médico nomeado como perito, o que, inclusive, serve de subsídio para que este 
Juízo desconsiderasse a perícia médica realizada pelo Dr. Sebastião Campos.
É essencial, por conseguinte, tratando-se de uma patologia psíquica, que a perícia seja realizada por equipe de profissionais (médicos 
psiquiatras e psicólogos) preparados e contextualizados ao específico caso dos autos, de maneira a elucidar e embasar, com a 
profundidade e tecnicidade adequada, a decisão deste juízo.
Em razão disso, foi determinado a realização de nova perícia por meio de médica psiquiatra, tendo o autor dado ciência da data e local 
da realização da perícia. No entanto, a própria parte interessada (autor) deixou de comparecer (id. 79210687) e ainda veio requerer 
desistência da ação, demonstrando não ter outras provas senão as colacionadas por aquele nos autos.
O ônus da prova é um dever legal que engloba duas ideias conectadas, mas separadas, que se aplicam para estabelecer a verdade dos 
fatos em um julgamento perante tribunais nos Estados Unidos: o “ônus da produção” e o “ônus da persuasão”.
Nos termos do art. 373 , I , do CPC , incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito.
Ao deixar de se submeter a perícia judicial e ter requerido desistência da ação, o autor deixou de comprova que possui capacidade plena 
ao exercício de suas atividades profissionais, o que lhe impossibilita de ser revertido ao cargo público anteriormente ocupado, antes da 
concessão de sua aposentadoria.
O autor deve trazer aos autos elementos mínimos de convicção das suas alegações. Na espécie, a prova pericial hábil a demonstrar 
o direito invocado pela autora restou prejudicada em razão de sua ausência para se submeter a perícia médica psiquiatra, inexistindo 
nos autos qualquer elemento probatório acerca de sua capacidade psíquica para retornar ao serviço público, deixando a parte autora de 
provar os fatos constitutivos de seu direito, na esteira do disposto no art. 373 , inciso I , do Código de Processo Civil.
Inexistindo prova de sua aptidão física e mental para retornar ao serviço público, não há como conceder o pleito da inicial.
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Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial.
Resolve-se o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Custas de lei. Honorários advocatícios pela parte sucumbente, o qual arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, 
I, do CPC.
Sentença não sujeita a remessa necessária, oportunamente arquivem-se. Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões e remetam-se ao e. TJRO, com nossas homenagens.
Publique-se e registre-se eletronicamente. Intimem-se.
Porto Velho , 1 de setembro de 2022 .
Audarzean Santana da Silva Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7028233-66.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DAVID SANTOS CASSEB
Advogados do(a) AUTOR: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MICHEL FERNANDES BARROS - RO1790
REU: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA e outros 
Intimação AUTOR - RETORNO DO TJ
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para ciência e manifestação acerca do retorno dos autos do 
Tribunal de Justiça.
Prazo: 5 dias .
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7037656-50.2018.8.22.0001
Classe : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MORAIS NAVARRO EIRELI
Advogado do(a) IMPETRANTE: SABRINA PUGA - RO4879
IMPETRADO: ESTADO DE RONDONIA e outros 
Intimação AUTOR - CUSTAS PROCESSUAIS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para efetuar o pagamento das custas judiciais. O não pagamento 
integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Prazo: 15 dias .
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7059786-92.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: SILVIO MARTINS MOREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Foi efetuado sequestro de valores (no mesmo valor do orçamento do Estado) para realização urgente de cirurgia cardíaca. 
Como a parte autora informa pela DPE a necessidade de transferência de valores para o agendamento da cirurgia, SERVE ESTA 
DECISÃO como ALVARÁ de transferência para que o Gerente da Agência 2848 da Caixa Econômica Federal faça a transferência do 
valor existente na conta judicial do ID 072022000019168088 para a conta 124263-6, Agência 5018-0, CNPJ 06.197.445/0001/-90, em 
nome da INCARDIO. O PIX é o CNPJ antes indicado.
A parte autora deverá informar sobre a cirurgia e prestar contas, diligenciando para resolver o problema da internação pré e pós do 
procedimento no sistema SUS (informação constante no ID 81294066). Essa questão deverá ser resolvida antes da cirurgia, para não 
correr o risco de indeferimento de novo sequestro de valores.
Suspenda por trinta dias, após digam as partes se desejam outras provas ou o julgamento antecipado.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022
Audarzean Santana da Silva
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 7072271-61.2021.8.22.0001
AUTOR: MABEL DE ALMEIDA COLARES, G. B. C. P.
REU: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA MARCELINA DE RONDONIA, RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, 
ESTADO DE RONDONIA
(...) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09/11/2020 às 9 h de Porto Velho, a ser feito via videoconferência. No 
horário da audiência cada parte deverá: a) digitar o seguinte endereço meet.google.com/afh-gkwa-isg solicitar participação na audiência; 
ou, b) contactar o juízo nos telefones (69) 3309-7060 ou 3309-7059, caso não consiga participar. O não atendimento de qualquer dos itens 
do parágrafo anterior no horário será considerado como falta à audiência virtual e será entendido como desinteresse em produzir outras 
provas além da documental, o que ensejará o julgamento do feito com as provas até então juntadas. A necessidade de prova pericial será 
avaliada na próxima audiência. (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 7012589-49.2019.8.22.0001
AUTOR: FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
REU: IPAM
(...)DESPACHO: a) Para finalizar o processo, preciso que até 26/08/2022 seja feita a juntada do contrato original, da prova de quando 
deveria ser paga cada nota fiscal expedida, a previsão contratual da correção/juros e o documento que prova a data da rescisão contratual; 
b) Ainda, deve ficar provado nos autos até quando a empresa autora prestou os serviços; e, c) tentarei decidir o processo ou suas 
pendências até 23/09/2022.(...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 7033851-84.2021.8.22.0001
EMBARGANTE: SERGIO DE ALMEIDA
EMBARGADO: BRAMAZONIA BRASIL AMAZONIA AGRO IND COM IMP E EXP LTDA - ME, ESTADO DE RONDONIA
(...)Sentença “Como foi retirada a restrição que recaía sobre o veículo NBO 4473 (objeto do debate nestes autos), não há mais qualquer 
utilidade no prosseguimento desta demanda (o pedido da demanda já foi atendido). Logo, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO 
EXTINTO este feito pela perda superveniente do interesse processual.Sem custas finais e sem honorários (Defensoria não pode ter a 
seu favor honorários em demanda proposta contra o Estado). Bramazonia não deu causa à restrição porque não indicou o bem do autor 
Sergio para penhora. Ademais, o autor Sergio não transferiu o bem para seu nome, o que contribuiu com a restrição imposta. Após o 
trânsito, arquive-se. Publicação e intimação em audiência”(...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 7035541-17.2022.8.22.0001
AUTOR: IRVING GUILHERME SALES MOREIRA
REU: ESTADO DE RONDONIA
(...)DESPACHO DO JUIZ: Aguarde-se manifestação do autor até 23/08/2022. Após, venham os autos conclusos para sentença. Tentarei 
julgar o feito até o dia 09/09/2022.(...).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho
Número do processo: 7065522-28.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: PEDRO BISPO SALES
REU SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eventual pedido de constrição de valores e bens deverá ser feito 
no processo principal. 
Ficarão estes autos suspensos pelo prazo de 90 dias enquanto aguarda o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Estado 
de Rondônia em face de decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Audarzean Santana da Silva
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7036979-49.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCO AGNALDO SILVA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479
REU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
Intimação AUTOR - PROSSEGUIMENTO DO FEITO
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar em termos de prosseguimento do feito.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7058561-37.2022.8.22.0001 
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANAILTON MOREIRA PEIXOTO
Advogados do(a) AUTOR: TAIS SOUZA GONCALVES - RO7122, GUILHERME TOURINHO GAIOTTO - RO0006183A
REU: ESTADO DE RONDÔNIA - Procuradoria Geral do Estado e outros 
Intimação AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para apresentar réplica.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7051824-18.2022.8.22.0001 
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: QUALIMAX INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE RACAO EIRELI - ME
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL DUCK SILVA - RO0005152A
REU: ESTADO DE RONDONIA 
Intimação AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para apresentar réplica.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO VELHO 
Avenida Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO. Telefones: (69) 3309-7000 (Central de Atendimento) 
e (69) 3309-7061 (Gabinete). Email: pvh2fazgab@tjro.jus.br
PROCESSO N. 7055361-22.2022.8.22.0001 
AUTOR: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: LUIZA SIMAO JACOB, OAB nº SP103617 
REU: E. D. R. -. P. G. D. E. 
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Em consulta ao sistema de controle de custas processuais, verifica-se que o boleto apresentado pela parte autora no ID 80659301 não 
foi quitado, conforme relatório anexo.



977DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Assim, intime-se a parte autora a comprovar o pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7020278-42.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: HERMENEGILDO LUCAS DA SILVA - RO0001497A
REU: ESTADO DE RONDONIA 
Intimação AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para apresentar réplica. Fica ainda a parte AUTORA, no mesmo 
prazo, intimada para responder à RECONVENÇÃO apresentada.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1329
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7014850-50.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SENILDO SILVA DE FIGUEIREDO
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DE MACEDO SOARES - DF35220
REU: ESTADO DE RONDONIA e outros 
Intimação
Ficam as partes intimadas dos documentos juntados em id. 81048257 e ss..
Prazo: 5 dias .
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7043400-89.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
Advogados do(a) AUTOR: EDUARDO RODRIGO COLOMBO - PR42782, VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO - RO6917, GILBERTO 
PISELO DO NASCIMENTO - RO0000078A-B, PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - RO7715
REU: DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME e outros (3) 
Advogado do(a) REU: LUIZ EDUARDO FOGACA - RO876
Advogado do(a) REU: LUIZ EDUARDO FOGACA - RO876
Intimação RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados 
ID.80262382
Prazo: 5 dias .
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7034450-62.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: RITA JOSE TAVARES CARVALHO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES - RO1692
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
Intimação AUTOR - CÁLCULO CONTADOR
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Fica o EXEQUENTE intimado, na pessoa do seu Advogado/Procurador, para se manifestar acerca dos cálculos da contadoria judicial.
Prazo: 15 dias. 
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO VELHO 
Avenida Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO. Telefones: (69) 3309-7000 (Central de Atendimento) 
e (69) 3309-7061 (Gabinete). Email: pvh2fazgab@tjro.jus.br
PROCESSO N. 0012278-22.2015.8.22.0001 
AUTOR: INBOPLASA - INDUSTRIA DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208 
REU: ESTADO DE RONDÔNIA, NOVACAP IMOVEIS EIRELI - ME, W. A. J. J. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, DECIO JOSE 
DE LIMA BUENO, DECIO DA SILVA BUENO, CECILIA CAMPOS BUENO, KELE CRISTIANE BRAGA CAMPOS BUENO, GUILHERME 
SILVA BUENO 
ADVOGADOS DOS REU: AMADEU GUILHERME MATZENBACHER MACHADO, OAB nº RO4B, MERCIA INES FERREIRA 
FRANCISCO, OAB nº RO5592, JOSE ANASTACIO SOBRINHO, OAB nº RO872, AMADEU GUILHERME LOPES MACHADO, OAB nº 
RO1225, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Mantenho a suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da decisão ID 66720368.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 11 de agosto de 2022 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 
Processo nº 0249233-83.2006.8.22.0001
Polo Ativo: OLGA MARTHOS e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO641
Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sistema 
SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7014930-43.2022.8.22.0001
Classe : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DFG - BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS SPE LTDA
Advogados do(a) IMPETRANTE: IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326, PAULO HENRIQUE PATREZZE 
RODRIGUES - SP288841, PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535, RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
IMPETRADO: Secretário do Estado de finanças - SEFIN e outros 
Intimação AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada, na pessoa do seu Advogado/Procurador, para apresentar as Contrarrazões Recursais.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
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Processo : 7013488-86.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
EXECUTADO: DEIVSSON SOUZA BISPO 
Advogados do(a) EXECUTADO: JOAO PAULO MESSIAS MACIEL - RO5130, ARLY DOS ANJOS SILVA - RO0003616A
Intimação AUTOR - CUSTAS PROCESSUAIS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para efetuar o pagamento das custas judiciais finais pendentes, 
pois foi constatado nos autos, que as informações de ID-80216039, trata-se de recolhimento de custas recursais, conforme comprovante 
no ID. 5162778.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Prazo: 15 dias .
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7009436-42.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CONDOMINIO EDILICIO DO COMPLEXO DO PORTO VELHO SHOPPING
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA 
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Fica o EXEQUENTE intimado, na pessoa do seu Advogado/Procurador, para se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de 
sentença.
Prazo: 5 dias. 
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7050379-62.2022.8.22.0001 
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NEANDER VERNEQUE DE ASSIS
Advogados do(a) AUTOR: KARINA LETTIG GOMES - MT29484/O, EDNA CAMILA SANTOS E SILVA - RO10484
REU: ESTADO DE RONDONIA 
Intimação AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para apresentar réplica.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1331
e-mail: varasfazendacpe@tjro.jus.br
Processo : 7030296-59.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: A J S TUR TURISMO LTDA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAURA EMANUELE BOSQUEIRO - RS110294
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAURA EMANUELE BOSQUEIRO - RS110294
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA 
Intimação AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados 
ID.81341407
Prazo: 5 dias .
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)
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1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7060553-33.2022.8.22.0001
Classe : AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (1703)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL JAIRO BATISTA DE LIMA JUNIOR - RO7423
REQUERIDO: Em segredo de justiça
INTIMAÇÃO 
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado, a apresentar manifestação conforme despacho ID 81142614.
Porto Velho-RO, 29 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7057834-15.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE (1706)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL BALIEIRO SANTOS - RO6864, MATHEUS FIGUEIRA LOPES - RO6852, FELIPE NADR 
ALMEIDA EL RAFIHI - RO6537, ARTHUR NOGUEIRA PRADO - RO10311
Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL BALIEIRO SANTOS - RO6864, MATHEUS FIGUEIRA LOPES - RO6852, FELIPE NADR 
ALMEIDA EL RAFIHI - RO6537, ARTHUR NOGUEIRA PRADO - RO10311
REQUERIDO: Em segredo de justiça
Advogados do(a) REQUERIDO: MARILIA GUIMARAES BEZERRA - RO10903, JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE - RO10021, 
JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO - RO4315
Intimação 
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seus advogados, a tomar ciência da audiência designada e se manifestar acerca do 
determinado na decisão com ID n. 80017798.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: VALDECIR PRADO VILELA, portador do CPF: 946.733.222-15, qualificação não informada, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o Requerido acima nomeado, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC, cientificando-a de que terá o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentar contestação. O prazo de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. 
OBSERVAÇÃO: caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7037545-32.2019.8.22.0001
Classe: APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE (1392)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Requeridos: FRANCISCA FRANCINEIA RABELO MEIRELES CPF: 011.043.842-64, VALDECIR PRADO VILELA CPF: 946.733.222-15.
DECISÃO ID N. 81204913: “(...) 1. Tendo em vista que a parte ré VALDECIR PRADO VILELA se encontra em lugar incerto e não sabido, 
uma vez que as diligências de buscas de endereço restaram infrutíferas, DEFIRO a citação por edital. Noto, desde já, que o prazo de 
contestação inicia-se do término do prazo de dilação de 20 dias, estipulado nos termos do artigo 231, inciso IV, do CPC. (...)”.
Sede do Juízo: Fórum Geral, Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES
Técnico Judiciário - CPE1G-TJRO
(Assinado digitalmente)

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Processo: 0000013-80.2019.8.22.0701
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERIDO: FERNANDA CUNHA DA SILVA e outros
Advogados do(a) REQUERIDO: CESARO MACEDO DE SOUZA - RO6358, FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO - RO568
Advogados do(a) REQUERIDO: AMANDA ALVES PAES - RO3625, TRUMANS ASSUNCAO GODINHO - RO1979, RODRIGO LUCIANO 
ALVES NESTOR - RO1644, ARTUR LUIZ RIBEIRO DE LIMA - RO1984
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de Id 81206714.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7032545-17.2020.8.22.0001
Classe : ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR (1412)
REQUERENTE: ADNALDO DA SILVA MENDES e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE SEVERINO DOS SANTOS - AC2336
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE SEVERINO DOS SANTOS - AC2336
REQUERIDO: ANTONY GABRIEL DA SILVA LINS e outros 
Advogado do(a) REQUERIDO: GEREMIAS CARMO NOVAIS - RO0005365A
Intimação
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, a se manifestar acerca do determinado no despacho com ID n. 81264741.
Prazo: 10 dias .
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES
Técnico(a) Judiciário(a)
(Assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7043835-92.2021.8.22.0001
Classe : ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR (1412)
REQUERENTE: ADRIANO CELIO DIAS e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LIDIA BRITO GONCALVES - RO318-B-B
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LIDIA BRITO GONCALVES - RO318-B-B
REQUERIDO: Marcia Ellen Ribeiro de Castro 
Intimação
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de sua advogada, a tomar ciência da decisão com ID n. 81208223.
Prazo: 10 dias .
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES
Técnico(a) Judiciário(a)
(Assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Processo: 7012166-84.2022.8.22.0001
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
CONDENADO: M. N. M.
Advogado do(a) CONDENADO: MARCOS ANTONIO FARIA VILELA CARVALHO - RO84
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da decisão de ID 80440942, a fim de apresentar as razões do recurso de apelação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7063821-95.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: CELIVALDO SOARES DA SILVA - RO3561
REQUERIDO: Em segredo de justiça 
Intimação AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado, a apresentar manifestação conforme decisão ID 81264686
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Prazo: 15 dias .
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7024216-45.2022.8.22.0001 
Classe : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: Em segredo de justiça
Advogado do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO2913
REQUERIDO: Em segredo de justiça
Intimação
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado, para apresentar réplica.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7023402-67.2021.8.22.0001
Classe : GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (1420)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA BARBARA PAGANOTTO RODRIGUES - RO0003798A
REQUERIDO: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO VIANA OLIVEIRA - RO0002060A
Intimação AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado, a apresentar manifestação conforme despacho ID 81264323.
Prazo: 5 dias .
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7051794-22.2018.8.22.0001
Classe : TUTELA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1396)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogados do(a) REQUERENTE: EDCLECIA RAIARA FERNANDES GOMES - RO9905, MAYRON LOPES RODRIGUES - RO9072
REQUERIDO: Em segredo de justiça
INTIMAÇÃO AUTOR - ESPECIFICAR PROVAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado, para se manifestar acerca de quais provas pretende produzir, indicando os 
pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado, conforme despacho ID 80975317
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7007582-76.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Em segredo de justiça
REU: Em segredo de justiça
Advogados do(a) REU: EDCLECIA RAIARA FERNANDES GOMES - RO9905, MAYRON LOPES RODRIGUES - RO9072
Intimação
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu Advogado, para se manifestar acerca de quais provas pretende produzir, conforme 
despacho ID 80975457
Prazo: 10 dias.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)
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1ª VARA DE FAMÍLIA 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7060510-09.2016.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: LAURA COSTA SANTOS e outros (3)
Advogado do(a) REQUERENTE: DULCE CAVALCANTE GUANACOMA SANTOS - RO6450
Advogado do(a) REQUERENTE: DULCE CAVALCANTE GUANACOMA SANTOS - RO6450
Advogado do(a) REQUERENTE: DULCE CAVALCANTE GUANACOMA SANTOS - RO6450
Advogado do(a) REQUERENTE: DULCE CAVALCANTE GUANACOMA SANTOS - RO6450
INVENTARIADO: SILVIO EDSON CORDOVA SANTOS
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] .Vistos e examinados. 
1. Processo sentenciado (Num. 59251256). 
2. Defiro o pedido Num. 80463359. 
3. Expeça-se alvará judicial autorizando a transferência dos valores depositados na conta judicial 2848 040 01778184 -7, relativos 
à rescisão contratual do falecido SÍLVIO EDSON CÓRDOVA DOS SANTOS, para as contas bancárias indicadas pelos requerentes 
no Num. 80463359. 
4. Após, arquivem-se. 
Porto Velho/RO, 29 de agosto de 2022 .
Tânia Mara Guirro 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7028950-39.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRA MARIA AGUILERA DE SOUZA - RO10891
EXECUTADO: Em segredo de justiça
Advogado do(a) EXECUTADO: RICHARDSON CRUZ DA SILVA - RO0002767A
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...]Posto isso, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, JULGO EXTINTA 
A EXECUÇÃO. Expeça-se alvará em favor da representante legal da parte exequente para levantamento dos valores depositados na 
conta judicial, conforme comprovante de Num. 78925079. Custas e honorários em 10% (dez por cento) pelo executado, sobre o valor 
atualizado do débito exequendo e com a inclusão das parcelas vencidas no decorrer do processo. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.Tânia Mara Guirro Juiz(a) de Direito”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7014631-66.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: J. F. D. N., A. F. F. P.
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA, OAB nº RO5929
EXECUTADO: H. M. A. P.
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos e examinados.
1. Pleiteia a parte exequente a citação do executado de forma “eletrônica” através do aplicativo whatsApp.
O artigo 246 do CPC/2015 aduz que: 
Art. 246. A citação será feita:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
Observa-se que a citação por telefone não está prevista em Lei, sendo que o “meio eletrônico” mencionado no Código de Processo Civil 
ainda não foi regulamentado no nosso ordenamento jurídico para citação e intimação de pessoas físicas.
A esse respeito, eis a jurisprudência:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de execução fundada em termo de confissão de dívida - insurgência da agravante contra a decisão 
que indeferiu o pedido de citação da agravada por Oficial de Justiça via e-mail ou telefone - inconformismo injustificado porque, apesar da 
previsão da modalidade de citação eletrônica no art. 246, V, do CPC/15, referida prática depende de regulamentação em lei, o que ainda 
não ocorreu - inexistência sequer do bando de dados previsto no § 1º do referido dispositivo legal, que deve ser criado especificamente 
para o cadastro dos destinatários da citação - ausência de previsão legal para citação de pessoas físicas nesta modalidade - decisum 
mantido - recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21735743520208260000 SP2173574-35.2020.8.26.0000, Relator: JOvino de Sylos, Data de 
Julgamento: 12/01/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2021).
AUDIÊNCIA INAUGURAL. CITAÇÃO POR TELEFONE. NULIDADE. Dada a importância da citação, o art. 280 do CPC/2015 dispõe que 
serão nulas as citações e intimações realizadas sem observância das prescrições legais. Extrai-se do referido dispositivo legal que a 
forma nas intimações é da essência do ato, pelo que se reconhece sua nulidade quando destendido. Inexistindo previsão legal de que a 
intimação se realize por telefone, declara-se sua nulidade. (TRT-10 - RO: 00013410920185100105 DF, Data de Julgamento: 22/04/2020, 
Data de Publicação: 06/05/2020).
Assim, resta indeferido o pedido, uma vez que não possui previsão legal.
2. Intime-se a parte exequente, através de seu patrono, para informar nos autos endereço para citação do executado ou pleitear o que 
entender pertinente.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Tânia Mara Guirro
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7078444-04.2021.8.22.0001
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: RICARDO GIL COSTA e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: DELNER DO CARMO AZEVEDO - RO8660
Advogado do(a) EMBARGANTE: DELNER DO CARMO AZEVEDO - RO8660
EMBARGADO: ALDINO LOPES PEREIRA
INTIMAÇÃO AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais[1001.1 - Custa inicial (1%) - Distribuição da ação no 1º grau de jurisdição;1001.2 - Custa inicial adiada (+1%) - Distribuição da 
ação no 1º grau de jurisdição; 1004.1 - Custa final - Satisfação da prestação jurisdicional]. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 1vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7018687-79.2021.8.22.0001
Classe : AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: S. K. M. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: ENDRIO DE MELO BOGOEVICH - RO9337
REQUERIDO: Cl. G. d. S. e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE - RO10021
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à contestação no prazo legal. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7018922-12.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: E. Q. A. M.
Advogado do(a) AUTOR: LEIDE MAIRA SILVA DA MATA - RO8465
REU: R. I. F. O. e outros
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7035488-07.2020.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
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REQUERENTE: VICTORIA PINHEIRO FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE PEREIRA RAMOS - RO0000814A
INTIMAÇÃO AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
(1001.2 - Custa inicial adiada (+1%) - Distribuição da ação no 1º grau de jurisdição). O não pagamento integral ensejará a expedição de 
certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7009306-47.2021.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: Em segredo de justiça
Advogado do(a) AUTOR: MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA - RO494-A
REU: Em segredo de justiça
Advogados do(a) REU: ANDERSON MARCELINO DOS REIS - RO6452, ELISANDRA NUNES DA SILVA - RO0005143A
Advogados do(a) REU: ELISANDRA NUNES DA SILVA - RO0005143A, ANDERSON MARCELINO DOS REIS - RO6452
INTIMAÇÃO AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
[1001.1 - Custa inicial (1%) - Distribuição da ação no 1º grau de jurisdição; 1001.2 - Custa inicial adiada (+1%) - Distribuição da ação no 
1º grau de jurisdição; 1004.1 - Custa final - Satisfação da prestação jurisdicional.]. O não pagamento integral ensejará a expedição de 
certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7031911-55.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Em segredo de justiça
Advogado do(a) AUTOR: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA - RO9233
REU: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REU: KASSIA MOTTER PINHEIRO - RO9026
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS FINAIS
Fica a parte REQUERIDA, através do seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais [1001.1 - Custa inicial (1%) - Distribuição da ação no 1º grau de jurisdição; 1001.2 - Custa inicial adiada (+1%) - Distribuição 
da ação no 1º grau de jurisdição; 1004.1 - Custa final - Satisfação da prestação jurisdicional.]. O não pagamento integral ensejará a 
expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7020951-35.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: Em segredo de justiça
REU: ALECSANDRO CORREA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO 
Fica a parte REQUERIDA - REVEL, ALECSANDRO CORREA DOS SANTOS, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas judiciais [1001.1 - Custa inicial (1%) - Distribuição da ação no 1º grau de jurisdição; 1001.2 - Custa inicial adiada 
(+1%) - Distribuição da ação no 1º grau de jurisdição; 1004.1 - Custa final - Satisfação da prestação jurisdicional.]. O não pagamento 
integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7060450-26.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (1438)
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REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA DOS SANTOS LIMA - RO0005329A
REQUERIDO: Em segredo de justiça 
Intimação AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado, a tomar ciência da decisão ID 81212772
Prazo: 5 dias .
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7058298-39.2021.8.22.0001
Classe : AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: J. S. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: GISELE APARECIDA DOS SANTOS - RO10284
REQUERIDO: J. F. D. S. e outros
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] Vistos e examinados. 1. A parte não cumpriu ao determinado no despacho 
Num. 76786328. Na anotação no assento de nascimento do menor, datada de 13/01/2015 (Num. 74300700), onde consta que houve o 
reconhecimento da paternidade da criança, com averbação do nome do autor como pai e dos avós paternos, mediante escritura pública 
lavrada naquele Cartório, onde fora o menor registrado; Portanto, PELA DERRADEIRA VEZ, deve o autor trazer aos autos cópia da 
mencionada escritura pública. FRIZA-SE QUE TRATA-SE DA ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA NO LIVRO 23, FLS. 135, DO REFERIDO 
CARTÓRIO, PASTA 12, N.º 938. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 2. Após, tornem os autos conclusos Porto Velho/
RO, 16 de julho de 2022 . João Adalberto Castro Alves Juiz(a) de Direito .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7050466-18.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: C. A. N.
Advogado do(a) AUTOR: MICHELLE MELO BARBOSA - AM2648
REU: A. C. G. D. S.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] Vistos e examinados. 1. Vieram os autos declinados da Vara de Proteção à 
Infância e Juventude. Recebo o processo no estado que se encontra. 2. Intime-se a parte requerente para viabilizar a citação pessoal 
da parte requerida, diligenciando acerca de seu atual endereço, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de 
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015). Desejando a parte requerente, 
poderá pleitear a busca de endereço por meio eletrônico (SISBAJUD E INFOJUD). Porto Velho/RO, 18 de julho de 2022 . João Adalberto 
Castro Alves Juiz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7008986-94.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: V G A
Advogado do(a) AUTOR: ALINE SILVA CORREA - RO0004696A
REU: R DE S DOS S
Advogado do(a) REU: KATICILENE LIMA DA SILVA - RO0004038A
INTIMAÇÃO PARTES- SENTENÇA
Ficam as partes intimadas acerca da sentença: “[...] . POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para o fim 
de RECONHECER e DISSOLVER o vínculo de união estável entre V G A e R DE S DOS S, estabelecendo que o relacionamento perdurou 
de julho de 2015 até o dia 27 de dezembro de 2020, determinando a partilha do patrimônio ativo e passivo por eles constituído durante a 
constância da união, na forma como esboçada no item II. O pedido de alimentos em prol da autora é improcedente.
Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e/ou honorários, deferindo-se gratuidade de justiça a ambas as partes, e dada a sucumbência recíproca.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 .
Tânia Mara Guirro 
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7017797-09.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CHARLON MORAIS DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: “[...] . Determinada a intimação do requerente no endereço indicado nos autos, a fim 
de regularizar sua representação processual e emendar a inicial, o Oficial de Justiça não encontrou a numeração da casa indicada pelo 
requerente na inicial, restando a diligência infrutífera, conforme certidão de Num. 80724703.
POSTO ISSO, com fundamento no artigo 274, artigo 76, inciso I e artigo 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 
petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO.
Sem custas e/ou honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ARQUIVEM-SE, independente de trânsito em julgado.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Tânia Mara Guirro
Juiz(a) de Direi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7025269-95.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: J. D. S. M. e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: MARIA JARINA DE SOUZA MANOEL - RO8045
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: “[...] POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por J. D. S. M., D. 
B. D. S. M. LANA e RONALDO G. DE L. R., todos já qualificados, e, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. Sem custas finais e sem honorários. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Porto Velho/RO, 25 de agosto de 2022. Tânia Mara Guirro Juiz(a) de Direito
. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7072878-74.2021.8.22.0001
Classe : ARROLAMENTO SUMÁRIO (31)
REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO BRITO GLORIA e outros (4)
Advogados do(a) REQUERENTE: ERICA APARECIDA SOUSA DE MATOS - RO9514, PAULO FRANCISCO DE MATOS - RO1688
REQUERIDO: ONORINA BRITO DA GLORIA
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: “[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e AUTORIZO RAIMUNDO 
NONATO BRITO GLÓRIA, LUCILENE BRITO DA GLÓRIA NOLASCO, IOLANDA BRITO GLÓRIA, LUCILEIDE BRITO GLÓRIA e 
LUCIENE BRITO DA GLÓRIA DE SOUSA, a receberem o valor de R$45.529,61 (Num. 77671455 - Pág. 4) e os acréscimos devidos 
sobre o respectivo montante, existente em conta bancária vinculada a este Feito, em nome da falecida Onorina Brito da Glória, CPF n. 
xxxxxxx. O crédito será dividido em partes iguais para cada herdeiro. Custas processuais recolhidas no evento Num. 65848271 - Pág. 2. 
Fica já deferido a expedição de alvará em nome do patrono dos autores PAULO FRANCISCO DE MATOS (OAB/RO 1688) em razão da 
procuração Num. 65847149 - Pág. 1. Por questão lógica, não havendo interesse recursal, na forma do art. 1.000 do CPC/2015, certifique-
se o trânsito em julgado nesta data e expeça-se alvará para levantamento do saldo restante. Nada pendente, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto Velho/RO, 25 de agosto de 2022 . Tânia Mara Guirro Juiz(a) de Direito . 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7077705-31.2021.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: NELSON ALVES ARRUDA e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO1096, MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - RO6429, 
IVANILSON LUCAS CABRAL - RO0001104A
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
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Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: “[...] POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e AUTORIZO NELSON 
ALVES ARRUDA a receber o valor de R$ 38.593,07 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e três reais e sete centavos), bem como os 
acréscimos legais exclusivamente referentes ao referido montante das verbas trabalhistas deixadas pela falecida ROSE CARLA DOS 
REIS MACEDO – matrícula xxxxxx, junto à SEDUC/SEGEP. Sem outras custas. Por questão lógica, não havendo interesse recursal, na 
forma do art. 1.000 do CPC/2015, certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. O alvará deverá 
ser expedido também em nome do advogado Maurício Nogueira de Oliveira – OAB/RO 6.429. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto 
Velho/RO, 25 de agosto de 2022 . Tânia Mara Guirro uiz(a) de Direito . 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7076942-30.2021.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: H. M. V. R. C. C. H. M. V. e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: BIANCA MUELLER COSTA - SP339011, ALEXANDRA APARECIDA PROFICIO - SP442255
Advogados do(a) REQUERENTE: ISABEL CARLA DE MELLO MOURA PIACENTINI - RO9636, EDISON FERNANDO PIACENTINI - 
RO978
INVENTARIADO: HENRY MOLINA VASQUEZ registrado(a) civilmente como HENRY MOLINA VASQUEZ
Intimação INVENTARIANTE
Fica o(a) inventariante INTIMADA acerca do TERMO DE INVENTARIANTE expedido.
Observações:
1) O Termo de Inventariante poderá ser assinado na Central de Atendimento do Fórum Geral.
2) O Termo de Inventariante poderá ser assinado pela parte e juntado nos autos pelo Advogado ou Defensor Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7074101-62.2021.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. A. D. S. P. B. e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: SHIRLEI OLIVEIRA DA COSTA - RO4294
REU: R. P. B.
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7032253-95.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDRESA SABRINA FERREIRA BORGES NOBRE
Advogado do(a) AUTOR: EDESIO VASCONCELOS DE RESENDE - RO7513
REU: SILMARA LEONOR RIBEIRO BORGES e outros (2)
Advogado do(a) REU: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA - RO5929
Intimação DO REVEL - DESPACHO
Considerando a revelia do requerido, e de acordo com Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos termos da sentença, via 
Diário da Justiça. Vistos e examinados. 1. O processo não deve ser sentenciado de plano, pois requer a produção de outras provas, não 
estando presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide. Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas 
nesta fase, dou o feito por saneado. I – Das provas. 2. A autora declinou não haver outras provas a produzir (Num. 78704055). Apenas 
a requerida SILMARA apresentou pleito de prova oral, indicando 3 (três) testemunhas (Num. 78299729). Os demais corréus são revéis 
no processo. A requerida SILMARA nada pleiteou a respeito da intimação das testemunhas arroladas. 2.1. Não obstante, deve atentar 
o causídico para a incidência do art. 455 do CPC/2015 que anuncia que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 
por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”. Para tal, deverá observar-se o 
§ 1º do mesmo artigo mencionado, lembrando que caberá intimação por intermédio do Juízo somente na hipótese de seu § 4º. Portanto, 
não demonstrando a necessidade de intimação de testemunhas pelo Juízo (art. 455, § 4º, II, do CPC/2015), caberá aos advogados 
fazê-lo. 2.2. Fica alertado, desde logo, quanto à penalidade do § 3º do mesmo artigo (“A inércia na realização da intimação a que se 
refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha”.) 2.3. Quanto às testemunhas que deverão comparecer independente 
de intimação, de igual modo fica alertado para a incidência do § 2º do mesmo artigo (“§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a 
testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 
a parte desistiu de sua inquirição”). 3. Quanto às provas documentais, só serão admitidas na hipótese do art. 435 do CPC/2015. II - Da 
audiência. 4. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05/10/2022 às 10h30. 4.1. A AUDIÊNCIA 
ACIMA SERÁ REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, ATRÁVES DO APLICATIVO GOOGLE MEET OU WHATSAPP. 4.2. Ainda 
assim, o ato será realizado de forma mista, sendo que as testemunhas deverão comparecer presencialmente na Sala de Audiências deste 
Juízo, para preservação da incomunicabilidade e, assim, fidelidade da prova oral. 5. Intimem-se as partes, através de seus patronos, 
inclusive para informar nos autos o número de telefone celular/WatsApp e endereço do e-mail das partes, a fim de viabilizar a realização de 
audiência por videoconferência. 6. Em relação aos requeridos SILVANA e EDENILSON, os quais não apresentaram contestação, sendo 
revéis, publique-se a intimação no Diário da Justiça, conforme disposto no artigo 346 do CPC/2015. Porto Velho/RO, 18 de agosto de 
2022. Tânia Mara Guirro Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 
e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7032253-95.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDRESA SABRINA FERREIRA BORGES NOBRE
Advogado do(a) AUTOR: EDESIO VASCONCELOS DE RESENDE - RO7513
REU: SILMARA LEONOR RIBEIRO BORGES e outros (2)
Advogado do(a) REU: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA - RO5929
Intimação PARTES - AUDIÊNCIA
Ficam as PARTES intimadas acerca do despacho : “[...] Vistos e examinados. 1. O processo não deve ser sentenciado de plano, pois 
requer a produção de outras provas, não estando presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide. Não havendo questões 
preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas nesta fase, dou o feito por saneado. I – Das provas. 2. A autora declinou não haver outras 
provas a produzir (Num. 78704055). Apenas a requerida SILMARA apresentou pleito de prova oral, indicando 3 (três) testemunhas (Num. 
78299729). Os demais corréus são revéis no processo. A requerida SILMARA nada pleiteou a respeito da intimação das testemunhas 
arroladas. 2.1. Não obstante, deve atentar o causídico para a incidência do art. 455 do CPC/2015 que anuncia que “Cabe ao advogado 
da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação 
do juízo”. Para tal, deverá observar-se o § 1º do mesmo artigo mencionado, lembrando que caberá intimação por intermédio do Juízo 
somente na hipótese de seu § 4º. Portanto, não demonstrando a necessidade de intimação de testemunhas pelo Juízo (art. 455, § 4º, II, 
do CPC/2015), caberá aos advogados fazê-lo. 2.2. Fica alertado, desde logo, quanto à penalidade do § 3º do mesmo artigo (“A inércia 
na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha”.) 2.3. Quanto às testemunhas que 
deverão comparecer independente de intimação, de igual modo fica alertado para a incidência do § 2º do mesmo artigo (“§ 2º A parte 
pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a 
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição”). 3. Quanto às provas documentais, só serão admitidas na hipótese do 
art. 435 do CPC/2015. II - Da audiência. 4. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05/10/2022 às 
10h30. 4.1. A AUDIÊNCIA ACIMA SERÁ REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, ATRÁVES DO APLICATIVO GOOGLE MEET OU 
WHATSAPP. 4.2. Ainda assim, o ato será realizado de forma mista, sendo que as testemunhas deverão comparecer presencialmente na 
Sala de Audiências deste Juízo, para preservação da incomunicabilidade e, assim, fidelidade da prova oral. 5. Intimem-se as partes, 
através de seus patronos, inclusive para informar nos autos o número de telefone celular/WatsApp e endereço do e-mail das partes, a 
fim de viabilizar a realização de audiência por videoconferência. 6. Em relação aos requeridos SILVANA e EDENILSON, os quais não 
apresentaram contestação, sendo revéis, publique-se a intimação no Diário da Justiça, conforme disposto no artigo 346 do CPC/2015. 
Porto Velho/RO, 18 de agosto de 2022. Tânia Mara Guirro Juiz(a) de Direito “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7014001-49.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: L. J. S. S. M.
Advogados do(a) AUTOR: MARA LUCIA DA SILVA SENA - RO8914, PALOMA RAIELY QUEIROZ MAIA - RO8511
REU: E. C. S. C. e outros (2)
Advogado do(a) REU: MARCONDES DE OLIVEIRA PEREIRA - RO0005877A
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7055484-54.2021.8.22.0001
Classe : OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)
REQUERENTE: B. E. M. M.
Advogados do(a) REQUERENTE: NATALYE NAZARE DANTAS PEREIRA - MT15958/O, ALINE MARESSA MONTEIRO OLIVEIRA DA 
CRUZ - MT28382/O
REQUERIDO: T. M. F.D.S.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] Vistos e examinados. DEVE A CPE RETIRAR O SEGREDO DE JUSTIÇA DO 
NOME DAS PARTES. 1. Tendo em vista a ausência de apresentação de contestação no prazo legal, fica reconhecida a revelia. 2. Quanto 
ao pedido de guarda provisória (tutela provisória de urgência), mantenho a decisão de Num. 68743082. 3. Determino seja realizado 
estudo técnico do caso, devendo o relatório vir aos autos em 40 (quarenta) dias. Expeça-se precatória para realização de estudo junto ao 
genitor em Várzea Grande/MT. Porto Velho/RO, 18 de julho de 2022 . João Adalberto Castro Alves Juiz(a) de Direito .
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7063508-37.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: A. G. D. N. J. 
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIAN RODRIGO FIM, OAB nº RO4434A 
REU: A. M. D. S. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. Em consulta ao PJE, constata-se que está em andamento perante este Juízo o processo n. 7060450-26.2022.8.22.0001, distribuído em 
11/08/2022, ao que se indica, ação idêntica a esta, pois possui a mesma identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que, em tese, 
traz como consequência a extinção deste segundo processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.
1.1. Todavia, atentando-se ao disposto no art. 10 do CPC/2015, intime-se o autor para que, querendo, apresente manifestação, no prazo 
de 15 (quinze) dias.
2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise conjunta com o processo nº 7060450-
26.2022.8.22.0001. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Tânia Mara Guirro 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7060450-26.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTORES: A. M. D. S., E. G. G. D. S. 
ADVOGADO DOS AUTORES: VANESSA DOS SANTOS LIMA, OAB nº RO5329A 
REU: A. G. D. N. J. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos e examinados. 
1. Trata-se de ação cautelar com pedido de guarda provisória ajuizada por A. M. D. S. em face de A. G. D. N. J., em relação à menor E. 
G. G. D. S.
Alega a autora, em síntese, que no processo nº 7005647-88.2021.8.22.0014 foi fixada a guarda compartilhada da menor E. G. G. D. S 
entre os genitores, com o lar de referência o da mãe, e as visitas do pai de forma livre, mediante prévia comunicação entre as partes, 
sendo que nas férias escolares do meio do ano a menor ficaria, preferencialmente, com o pai, e nas férias escolares do final do ano, o 
período seria dividido entre os genitores. 
Sustenta que a menor foi passar as férias com o pai, tendo como previsão de retorno o dia 17/07/2022, mas que, na referida data, o 
requerido recusou-se a devolver a criança.
No Plantão Judicial, foi determinada a busca e apreensão da infante, o que foi cumprido, conforme certidão do oficial de justiça no 
ID 80657733. 
Em seguida, o Juízo da Vara de Proteção à Infância e Juventude da comarca de Porto Velho declinou a competência para este Juízo 
da 1ª Vara de Família de Porto Velho, argumentando que a infante não está em situação de risco, e que tramita nesta Vara de Família o 
processo nº 7063508-37.2022.8.22.0001, proposta pelo requerido em face da autora, pleiteando a modificação da guarda para unilateral 
e a exoneração de alimentos, o que torna este Juízo prevento para análise da demanda. 
Vieram os autos conclusos. 
É o relatório. 
2. Da análise dos autos, verifica-se que o pleito da autora em verdade tem natureza antecipada, devendo, portanto, ser observado o 
disposto no art. 303 do CPC/2015.
3. Posto isso, deve a parte autora, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção:
a) aditar o pedido inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos, se entender necessário, e a 
confirmação do pedido de tutela final;
b) promover o recolhimento das custas iniciais. 
4. Cumprido o item 3, voltem os autos conclusos para análise conjunta com o processo nº 7063508-37.2022.8.22.0001.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Tânia Mara Guirro 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7065456-14.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: M. A. D. C. 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA YUMI MITSUTAKE, OAB nº RO7835 
REU: J. D. O. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
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Vistos e examinados.
1. Deve ser emendada a inicial para que a parte requerente:
a) instrua a inicial com certidão de inteiro teor do imóvel (acaso não tenha matrícula em Cartório de Registro de Imóveis, seja apresentada 
certidão descritiva e informativa da Prefeitura, no qual conste todos os limites e confrontações, bem como a cadeia possessória do bem 
perante a municipilidade);
b) traga cópia da CTPS, de modo a demonstrar a afeição aos benefícios da justiça gratuita reclamada. Não havendo adequação fática e 
documental com a situação legal prevista, deverá ser realizado o recolhimento das custas iniciais;
c) retifique o valor dado à causa, que deve corresponder ao efeito patrimonial almejado.
2. Intime-se a parte interessada, para a providência, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e imediato arquivamento 
do feito.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Tânia Mara Guirro 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7043311-37.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: C. B. D.S.
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - RO0003525A, MARIA ROSALIA BONFIM SANTOS - RO0005901A
EXECUTADO: F. V.L D. S. e outros (4)
Advogados do(a) EXECUTADO: SALOMAO SANTOS NETO - RO8328, DULCE CAVALCANTE GUANACOMA SANTOS - RO6450, 
ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA - RO7332
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7058491-20.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: M. R. C.
Advogado do(a) AUTOR: BENIAMINE GEGLE DE OLIVEIRA CHAVES - RO0000123A-B
REU: B. B. R. C. A.
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: “[...] POSTO ISSO, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, devendo o processo ser arquivado, observadas as cautelas e 
movimentações de praxe. Custas pelo autor. Por questão lógica, não havendo interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado nesta 
data e, em seguida, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 . Tânia Mara Guirro . 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7042524-03.2020.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: FERNANDO ALVES PINHEIRO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELLE VIANA DE MEDEIROS - RO10434, EVERTON MELO DA ROSA - RO0006544A, JOSE 
VITOR COSTA JUNIOR - RO4575
INVENTARIADO: FRANCISCO TOME DE OLIVEIRA
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] Vistos e examinados. 1. Custas ao final. Resposta do Banco do Brasil no Num. 
56298542 (R$ 4.440,32) e da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO no Num. 76300719 (R$ 5.176,32), ambos com saldo positivo em nome do 
falecido. Veio resposta do Banco Bradesco, informando a inexistência de valores em nome do falecido (Num. 61956447). Na petição de 
Num. 81271598 pleiteou a inclusão de um veículo para partilha. Juntou a guia de ITCD para pagamento com saldo encontrado em conta 
do falecido. 2. DEFIRO o pedido de Num. 81271598, devendo o alvará ser expedido no limite ao valor do ITCD (R$ 913,54). Expeça-se o 
alvará, com prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, autorizando o levantamento de R$ 913,54 da conta poupança xxxx, agência xxxx, 
em nome do falecido Francisco Tomé de Oliveira, CPFxxxx.2.1. Intime-se o requerente, via advogado, para comprovar o pagamento do 
ITCD, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da expedição do alvará. 3. No mesmo prazo: a) apresente em peça única, 
a relação de herdeiro e os bens a serem partilhados (incluindo o veículo), declinando de forma individualizada os respectivos valores 
(atribuir valor ao(s) bem(ns) do espólio); b) apresente as certidões negativas fiscais Federal e Estadual, em nome do(a) falecido. Porto 
Velho/RO, 1 de setembro de 2022 . Tânia Mara Guirro Juiz(a) de Direito .
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7002867-30.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ANA PAULA DE SOUZA GUEDES
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUZA SOBRINHO - RO0001026A, LENILCE SANTOS 
DA SILVA FRANZOLINI - RO0003932A
EXCUTADO: ROBERTO CARDOSO GUEDES
Advogados do(a) EXCUTADO: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099, CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE - RO3010, 
ORLANDO LEAL FREIRE - RO5117
Intimação AUTOR - OFÍCIO JUNTADO 
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar acerca do ofício, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender por oportuno.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7010849-51.2022.8.22.0001 
Classe: Inventário 
REQUERENTE: ISRAEL JORDAO PANTOJA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LUCIANO DUARTE, OAB nº RO9953, ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS, OAB nº RO11440 
INVENTARIADO: ALVARO GOMES PANTOJA 
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos e examinados.
Trata-se de inventário do espólio de ÁLVARO GOMES PANTOJA, tramitando pelo rito ordinário.
1. Em análise minuciosa dos autos necessário pontuar o seguinte:
1.1. Quanto à certidão negativa fiscal estadual.
O inventariante deixou de apresentar a certidão negativa fiscal estadual em nome do falecido, visto que a certidão apresentada no evento 
Num. 74849724 está sem inscrição.
Portanto, pendente.
1.2. Quanto às guias/cálculo do imposto (ITCMD).
Alega o inventariante que iniciou o processo n.º 20224200109580 para o ITCD, contudo observa-se que o documento juntado no evento 
Num. 80982929 não há descrição dos bens e ainda trata-se de processo que ainda não foi enviado.
Assim, necessário comprovação da emissão da DIEF, das guias e cálculos.
1.3. Quanto aos documentos dos imóveis localizados na Linha São Pedro e na Rua Cristina. 
O inventariante alega que não há bens imóveis em nome do falecido nos cartórios de registro de imóveis. Para demonstração, juntou 
prints de conversas no whatsapp com o 3º Cartório de Imóveis (Num. 80982933) e 1º Cartório de Imóveis (Num. 80982933 - Pág. 2).
Juntou certidão informativa da Prefeitura de Porto Velho onde consta a inexistência de bens e imóveis em nome do falecido (Num. 
81257738 - Pág. 1).
Somente trouxe contrato de compra e venda do imóvel localizado na linha São Pedro, no evento Num. 74849733.
Pois bem. 
Quanto a este item, é necessário ponderar que dada a a alegação de inexistência de bens em nome do falecido nos cartórios de registro 
de imóveis e ainda perante a Prefeitura, DEVE o inventariante diligenciar quanto ao cadastro dos referidos imóveis e não somente em 
cadastros em nome do falecido.
Conforme já mencionado, inclusive na sentença de extinção da ação de exibição de documentos (7047934-71.2022.8.22.0001), o autor 
é inventariante e portanto competente para diligenciar e apresentar os documentos necessários ao deslinde do inventário. Ademais, 
ressalta-se ao inventariante acerca do poder de administração e representação do espólio, conferidos no art. 618 do CPC/2015.
Neste sentido, COMO OS IMÓVEIS NÃO POSSUEM matrícula em cartório de registro de imóveis, conforme alegado pelo inventariante, 
DEVE o inventariante apresentar certidão descritiva e informativa da Prefeitura, de AMBOS os imóveis, na qual conste todos os limites e 
confrontações, bem como a cadeia possessória de cada bem perante a municipalidade. Havendo imóveis rurais, traga certidão do INCRA.
1.4. Quanto às contas bancárias/dados bancários.
O inventariante declara desconhecer os dados bancários para levantamento de saldo em conta corrente ou poupança em nome do 
falecido. 
Pleiteia intimação da meeira para apresentação das informações.
Esclarece o Juízo que é de praxe a solicitação de pesquisa junto ao sistema financeiro para localização de eventuais valores deixados 
pelo falecido junto às instituições bancárias.
Dessa forma, caso entenda pelo pleito, atente o inventariante que a Lei de Custas de RO impõe o pagamento PRÉVIO de cada diligência 
ali discriminada (Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, 
ainda que por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) 
para cada uma delas).
Se assim desejar, promova o pagamento relativamente a cada diligência. 
2. Portanto, intime-se o inventariante, pela derradeira oportunidade, para as providências dos itens acima, sob pena de indeferimento.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Tânia Mara Guirro 
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7025299-67.2020.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: F. D. O., P. H. D. O. B., E. O. B.
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: E. D. S. B.
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos e examinados.
1. Fora procedida consulta nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD na tentativa de localização do réu, restando as diligências negativas 
(Num. 45601770, Num. 54750391, Num. 54956159 e Num. 79993212). 
Dessa forma, defiro o pedido de citação por edital, advertindo a parte, contudo, quanto ao disposto no art. 258 do CPC/2015.
2. Cite-se na forma requerida, anotando-se no edital a advertência do art. 344 do CPC/2015, bem como que este conta com prazo de 20 
(vinte) dias e que o prazo da contestação de 15 (quinze) dias será contado a partir do término do prazo retro indicado.
2.1. O edital deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) deste TJRO, bem como na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça – Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos moldes do Ato Conjunto n. 26/2020-PR-CGJ/TJRO, a tudo 
certificando, consoante art. 257, II, do CPC/2015.
2.2. Acaso o processo tramite sob a égide de gratuidade, dispensada fica a publicação do edital em jornal local de ampla circulação (art. 
257, parágrafo único, do CPC/2015).
2.2.1. Não tramitando o processo sob a égide de gratuidade, deverá a parte requerente promover a publicação do edital em jornal local de 
ampla circulação, comprovando nos autos, fazendo anexar a publicação no periódico. Deverá, portanto, utilizar-se de cópia do expediente 
para promover o necessário.
2.3. Não havendo contestação no prazo legal, fica desde já reconhecida a revelia e nomeado Curador Especial na pessoa do Defensor 
Público que atua perante este Juízo nesse mister (art. 72, II, do CPC/2015).
2.4. Oportunamente, intime-se o Curador Especial para manifestação nos autos. Após, conclusos.
3. Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Tânia Mara Guirro
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7077179-64.2021.8.22.0001
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
MARINEIDE GONCALVES CORREIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: NILVA SALVI, OAB nº RO4340
Banco Bradesco Financiamentos S.A
ADVOGADO DO INTERESSADO: BRADESCO
DECISÃO
Vistos e examinados.
Trata-se de embargos de declaração (Num. 80604601) opostos pela parte requerente em face da sentença de indeferimento da 
inicial (Num. 79294225), com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, alegando que a sentença foi omissa.
Os embargos foram opostos no prazo de 5 (cinco) dias, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, portanto, tempestivos. Passa-se a conhecer.
De acordo com o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, só cabem embargos de declaração para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar 
contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro 
material.
Da análise do pedido da parte embargante, não há qualquer uma das possibilidades enumeradas taxativamente no artigo supramencionado. 
Isso porque na decisão de evento Num. 75707564 determinou à requerente que: a) prestasse maiores esclarecimento acerca do interesse 
processual; b) verificar se o de cujus aderiu a uma cláusula de seguro conhecida como “seguro prestamista”; c) sendo o financiamento do 
veículo patrimônio passivo do falecido, tratar no inventário extrajudicial acaso acordem todos herdeiros na entrega do bem a fim de quitar 
a dívida, poderá ser realizado extrajudicialmente com o banco visto que mesmo em inventário extrajudicial há nomeação de inventariante 
o qual possui poderes para tratar dos assuntos inerentes ao espólio; d) que em razão de concordância da instituição bancária na entrega 
do bem em pagamento da dívida, comprovar a impossibilidade de resolução do Feito de forma extrajudicial junto ao cartório onde tramita 
o inventário dos bens de espólio; e) se concluído o inventário extrajudicial, apresentar a respectiva escritura, apresentar contrato de 
financiamento do veículo e termo de concordância do banco; e f) juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais.
Em cumprimento ao determinado, a requerente no evento Num. 76764318, se ateve somente a informar que o falecido não aderiu ao 
seguro preemista, bem como reiterou a informação de que não há ação de busca e apreensão em razão de acordo verbal entre as 
partes e assim não há documentos comprobatórios e apresentou cópia do inventário extrajudicial demonstrando que o veículo não entrou 
na partilha, mas em documento de declaração somente da inventariante os herdeiros optaram por não incluir as dívidas do veículo no 
inventário.
Portanto, após a análise da emenda de evento Num. 76764318, observou-se que a requerente não cumpriu integralmente à determinação, 
o que ocasionou a extinção do presente Feito pelo indeferimento da inicial.
Nos embargos, menciona a requerente que fora determinado por este Juízo a indicação do número da ação de busca e apreensão, mas 
fora determinado no evento Num. 75707564.
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A requerente não comprovou a impossibilidade de entrega do veículo de forma extrajudicial e o interesse processual. Pontua-se que 
conforme o inventário extrajudicial (Num. 76764319) ficou ela responsável pela representação e administração do espólio.
Além disso, não procedeu ao recolhimento das custas processuais.
Desta forma, entende-se que não houve omissão por este Juízo, e assim os embargos de declaração opostos são improcedentes.
Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do art. 1.022 do CPC/2015, E JULGO-OS IMPROCEDENTES.
Intimem-se.
No mais, não efetuado o pagamento das custas processuais, inscreva-se em dívida ativa e, após, nada pendente, arquivem-se os autos. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022
Tânia Mara Guirro
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo nº: 7054338-46.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: M. J. D. O. 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: INES APARECIDA GULAK, OAB nº RO3512, GERALDO TADEU CAMPOS, OAB nº RO553A 
EXECUTADO: S. C. 
ADVOGADO DO EXECUTADO: WILSON DE ARAUJO MOURA, OAB nº RO5560 
DESPACHO
Vistos e examinados.
Procedida a avaliação judicial do curral no evento Num. 80590727.
Intimem-se as partes através de seus patronos, via DJ, para que manifestem-se da avaliação no prazo de 15 (quinze) dias. 
Após, conclusos.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Tânia Mara Guirro 
Juiz(a) de Direito

2ª VARA DE FAMÍLIA 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7042572-25.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Requerente: J. K. D. S. L.
E. D. S. B.
Advogado: MARIA JOSE MORENO DA SILVA, OAB nº RO10435
Requerido: J. S. L.
Advogado: DIMAS QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB nº RO2622, DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS, OAB nº RO2659
DESPACHO
Manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
Int. C. 
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7041192-30.2022.8.22.0001 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
Requerente: CAUAN ALEXANDRE MEDEIROS PONTES
LUCIA ALINE PALHETA MEDEIROS
Advogado: MASTERSON NERI CASTRO CHAVES, OAB nº RO5346A
Requerido: CAUAN ALEXANDRE MEDEIROS PONTES
LUCIA ALINE PALHETA MEDEIROS
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Trata-se de sobrepartilha dos bens deixados pelo falecido MICHEL ALEXANDRE PONTES. A viúva informou que o autor da herança 
deixou valores de verbas rescisórias e que o valor se encontra disponível para levantamento.
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2. No prazo de 15 dias, deverá a parte autora providenciar as certidões negativas de tributos da Fazenda Pública Municipal, Estadual e 
Federal em nome do decujo. 
3. Considerando que há necessidade de expedição de ofício com o fito de se obter informações acerca da existência/transferência de 
saldo em conta bancária em nome do(a) falecido(a), providencie o recolhimento prévio das custas da diligência, conforme estabelecido 
no art. 17 da Lei 3.896/2016, (CÓD 1007), no prazo de 05 dias. 
O boleto para o recolhimento da taxa poderá ser providenciado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1
4. Por fim, registro que após dimensionado o monte-mor e apurado/reajustado o valor da causa, proceder ao recolhimento das custas 
(3%) e o ITCD - se devido - deverão ser recolhidos, até antes do julgamento/homologação da partilha.
Int. C.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7061436-77.2022.8.22.0001 
Classe: Divórcio Litigioso 
Requerente: L. F. L.
F. G. C. F.
Advogado: EDUARDO BELMONTH FURNO, OAB nº RO5539
Requerido: D. F. F. L.
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
A emenda não foi integralmente cumprida, tendo a parte autora se limitado a apresentar o comprovante das custas processuais, descrever, 
novamente os bens a serem partilhados e juntar, novamente, a mesma certidão de casamento acostada no ID80671098 - Pág. 1.
Assim, aguarde-se o prazo concedido no ID80716961, devendo a parte autora cumprir a referida determinação, em relação aos itens “2” 
e “5”.
Int. C. 
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7019725-92.2022.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Requerente: J. A. D. B.
J. A. D. B.
Advogado: LIVIA LIMA PINHEIRO, OAB nº RO7684
Requerido: M. A. P.
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de cumprimento de sentença.
Providencie a parte autora, a atualização do débito alimentar, apresentando planilha demonstrativa do débito, em 05 dias.
Após, tornem.
Int. C. 
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro
Fone: (69) 3217-1246 - Email: cpefamilia@tjro.jus.br7011398-37.2017.8.22.0001 
Inventário 
REQUERENTES: E. D. F. L. N., L. D. J. L. N., V. L. N. A., R. S. A., J. N. R. F. 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: SANDRA STEPHANOVICHI BRESOLIN, OAB nº RO4627 
INVENTARIADOS: A. L. N., E. D. J. L. R. 
ADVOGADO DOS INVENTARIADOS: BRUNO GIORGI FERREIRA NOBRE, OAB nº GO29239 
SENTENÇA
Trata-se de inventário dos bens deixados por ENA DE JESUS LAGO ROCHA e JOSÉ NOBREGA ROCHA. O inventário foi proposto com 
relação aos bens deixados por ENA, contudo, após o falecimento do meeiro, JOSÉ NOBREGA ROCHA, foi ele incluído nos autos para 
fins de prosseguimento de um só inventário com relação a ambos. 
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Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que os requerentes atenderam a todos os requisitos: os herdeiros 
estão representados nos autos, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas; os herdeiros incapazes encontram-se 
regularmente representados por seus curadores; determinou-se avaliação judicial dos bens imóveis, cujos laudos encontram-se: imóvel 
“3.1” (avaliado no ID29744337); imóvel “3.2” (avaliado no ID30753841); imóvel “3.3” (avaliado no ID37714153); imóvel “3.4” (avaliado no 
ID51549427 - Pág. 2); e imóvel “3.5” (avaliado no ID51549427 - Pág. 1).
O herdeiro AGAMENON LAGO NÓBREGA apresentou escritura pública de renúncia no ID63617925 p. 1/2.
O plano de partilha foi apresentado (ID61681631 - Pág. 1/7), havendo consenso entre os herdeiros. As certidões negativas em nome 
do falecido foram juntadas (JOSE NOBREGA ROCHA: Estadual, ID79646799, Municipal ID79647552 e Federal ID79647551; ENA DE 
JESUS LAGO ROCHA: Estadual ID79646796, Municipal ID79646798 e Federal ID79646797). O ITCD (ID58807082 p. 1 até 58807096 - 
Pág. 8) e as custas foram devidamente recolhidas. A DIEF encontra-se no ID58807076 p. 1/7.
Considerando o interesse de incapaz: 1) houve manifestação da Fazenda Pública não se opondo ao prosseguimento do feito (ID61803449); 
2) o agente do MP manifestou-se pelo julgamento (ID75339103).
Ante o exposto, julgo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha celebrada nestes autos de inventário dos 
bens deixados pelo falecimento de ENA DE JESUS LAGO ROCHA e JOSÉ NOBREGA ROCHA (ID61681631 - Pág. 1/7), atribuindo aos 
nela contemplados os respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões, direitos de terceiros e da Fazenda Pública e mando que se 
cumpra e guarde como nele se contém e declara, expedindo-se o formal de partilha e os alvarás pretendidos, autorizando os requerentes 
a levantarem os valores depositados na conta judicial deste juízo.
Expeça-se alvará dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas ao presente feito, sendo que, considerando os alvarás expedidos 
para pagamento das custas e impostos, caberá a cada herdeiro o importe de 25% dos valores lá constantes, nos termos do plano de 
partilha apresentado. As contas deverão ser encerradas.
Quanto à cota em relação aos herdeiros incapazes, dos valores vinculado à conta judicial, deverá ser depositada em conta poupança 
individualizada em seus nomes, devendo lá permanecer até que cesse a interdição ou justificada a necessidade para levantamento, 
mediante autorização judicial.
Requisite-se à CEF a abertura da conta poupança e transferência dos valores, em 05 dias.
Observação: Os demais bens partilhados/adjudicados em favor dos herdeiros incapazes, somente poderão ser alienados por meio de 
autorização judicial.
Expeça-se alvará judicial para a transferência do veículo motocicletas (Ford Fiesta Sedan, cor prata, ano/modelo 2007, placa NDN1604) 
para o nome dos requerentes, junto ao Detran.
Destaca-se que, em relação aos imóveis que não possuem registro em Cartório de Imóveis, está sendo inventariado apenas o direito à 
posse. Aos interessados compete promover a regularização dos registros.
Não havendo interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, certifique-se de imediato o trânsito em julgado desta.
Providencie-se o necessário, após, arquive-se.
P.I.C.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7077742-58.2021.8.22.0001 
Classe: Interdição/Curatela 
Requerente: V. C. D. S. A.
Advogado: TIAGO JOSE ROTUNO VIEIRA, OAB nº RO9787
Requerido: J. D. A.
J. B. D. S.
Advogado: MARCIO SILVA DOS SANTOS, OAB nº RO838, VANESSA RODRIGUES ALVES MOITA, OAB nº RO5120A
DESPACHO
Diante da informação da terceira interessada de que não conseguiu visualizar a referida petição e seus anexos, requer seja certificado 
pela CPE o ocorrido, com a respectiva liberação de acesso e intimação da parte para manifestação, nos termos do despacho de ID 
79321325.
Int. C. 
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7020729-67.2022.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
Requerente: P. R. L., RUA JERÔNIMO DE ORNELAS 7111, - DE 6526/6527 AO FIM APONIÃ - 76824-104 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
S. R. D. S., RUA JERÔNIMO DE ORNELAS 7111, - DE 6526/6527 AO FIM APONIÃ - 76824-104 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado: ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA, OAB nº RO3644, CARLOS HENRIQUE GAZZONI, OAB nº RO6722, 
ALISSON BARBALHO MARANGONI CORREIA, OAB nº RO9828 
Requerido: V. L., RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA 5925, - DE 6891/6892 AO FIM APONIÃ - 76824-130 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
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Advogado: TELMA GEBER DOS SANTOS, OAB nº RO7076, HUMBERTO MARQUES FERREIRA, OAB nº AM433, EVANY GABRIELA 
CORDOVA SANTOS MARQUES, OAB nº RO6506
SENTENÇA
P. R. L., menor, representada por S. RIBEIRO DE SOUZA, promoveu ação de revisional de alimentos em face de V. LUCAS. Alegou, em 
síntese: que é filha do requerido, o qual havia se responsabilizado em lhe pagar alimentos no importe de 12,5% (doze virgula cinco por cento) 
dos seus rendimentos líquidos mais despesas escolares e extracurriculares, nos termos dos autos n.7044265-49.2018.8.22.0001; que o 
valor é insuficiente, pois tem despesas extras com as atividades desportivas e gastos com telefone e internet, com luz, com água, com 
roupas, com salão, com academia, com livros e com alimentação. Requereu a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos do 
requerido. Juntou documentos.
O requerido apresentou contestação no id.76920376. Alegou a inépcia da petição inicial. No mérito, o requerido alegou que a filha mudou 
de instituição de ensino para que pudesse fazer parte da equipe de Judô e não por falta de pagamento e que jamais deixou de honrar ou 
contribuir com as despesas escolares e extracurriculares da filha. Informou que é o responsável financeiro pelas mensalidades escolares 
no valor de R$ 80,00, pela Anuidade à Federação de Judô no valor de R$ 240,00 e pelas despesas de viagens e estadia da jovem 
atleta. Por fim, relatou que os gastos apontados na inicial, além de se referirem à mãe da menor, estão abaixo do atual valor da pensão 
alimentícia por ele paga. Requereu a improcedência do pedido de majoração dos alimentos.
Em audiência, a conciliação restou infrutífera (id 76950282).
A autora manifestou-se em réplica, no id.77379141, reiterando o pedido inicial.
O agente do Ministério Público opinou pela improcedência do pedido (id.77720001).
O requerido pugnou pela produção de prova testemunhal (id.78668423 ).
É o relatório. DECIDO.
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
Quanto à preliminar alegada, rejeito-a. Preenchendo a peça de ingresso todos os requisitos previstos na legislação processual pátria 
(artigo 319), não há falar-se em inépcia da inicial. A mera ausência de documentos que comprovem gastos, consoante aduzido pelo 
requerido, não enseja a extinção do processo, estando apenas vinculado ao sucesso da demanda. 
DO REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA
O processo comporta o julgamento antecipado da lide nos termos do disposto no art. 355, inc. I do CPC, porque, apesar da existência de 
questões de fato e de direito, todas as provas necessárias à solução da controvérsia encontram-se nos autos, não havendo a necessidade 
de produção de prova oral. Assim, INDEFIRO o pedido de oitiva de testemunhas pretendido pelo requerido e passo ao julgamento.
DO MÉRITO
Trata-se de ação revisional de alimentos, na qual a autora busca a majoração do valor fixado do atual montante de 12,5% (doze virgula 
cinco por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, para o valor correspondente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos.
Afirmou: que o valor pago e que o requerido contribui é pouco e não supre as necessidades da menor; que além dos gastos com o esporte 
que pratica, tem gastos com telefone e internet, com luz, com água, com roupas, com salão, com academia, com livros e com alimentação. 
O requerido, por seu turno, requereu a improcedência dos pedidos, afirmando que além da pensão descontada diretamente de seus 
rendimentos, é o responsável financeiro pelas Mensalidades de R$ 80,00 (oitenta reais) e pela Anuidade à Federação de Judô no valor 
de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), e pelas despesas de viagens e estadia da jovem atleta.
Em ações desta natureza, é imperioso verificar se houve aumento ou diminuição da capacidade financeira do alimentante, ou o aumento 
das necessidades do alimentado.
No caso, a requerente fundamentou o pedido no fato de que os alimentos fixados não suprem as necessidades da menor, sem indicar a 
ocorrência de melhora nas condições financeiras do requerido.
Ocorre que, a despeito das alegações da parte autora, observa-se que desde a fixação dos alimentos até esta data, nada há nos autos 
que comprove o aumento na fortuna do alimentante e nem alteração significativa de gastos da alimentada, sendo incabível a majoração. 
Isso porque, o aumento dos alimentos só tem lugar quando restar evidente que o alimentante sofreu alteração na sua situação financeira 
e tem condições de suportar o acréscimo no valor anteriormente estipulado.
No caso em testilha, não logrou a autora provar alteração capaz de justificar a majoração pretendida, não se desvencilhando, assim, do 
ônus que lhes impunha o art. 373, inciso I, do CPC.
Com efeito, inexiste qualquer adminículo de prova no sentido de que a alimentada atualmente possua despesas extraordinárias 
supervenientes a data em que fixados os alimentos, quiçá que o requerido detém maiores condições financeiras.
Outrossim, o requerido, por sua vez, comprovou que seus ganhos se mantiveram no mesmo patamar, e que, não bastasse isso, ainda 
paga alimentos para outro filho, o Felipe Ferreira do Nascimento.
Ademais, a simples alegação de que os alimentos não mais atendem às suas necessidades não tem o condão de ensejar o acolhimento 
do pleito, mormente por carecer de provas que demonstrem sua verossimilhança.
Nessa linha, já se decidiu:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO 
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. No caso, não demonstrada a ocorrência de modificação 
nas necessidades da alimentada, que é menor e não tem despesas extraordinárias, ou nas possibilidades do alimentante, que ao tempo 
da constituição da obrigação alimentícia revisanda já era empresário e demonstrava condição financeira favorável, correto o indeferimento 
do pleito de majoração. Manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063156681, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 09/04/2015). 
Também não pode ser levado em consideração, para justificar a alteração do valor dos alimentos, apenas o aumento do custo de vida, 
mormente porque esse aumento atinge por igual a ambas as partes.
Na pretensão de majoração dos alimentos devem ficar provadas não só a necessidade do alimentado como também a condição de 
suportar a pensão, sendo que o valor estabelecido anteriormente, por convenção entre as partes, respeita o princípio constitucional de 
dignidade da pessoa humana, bem como o binômio necessidade.
Registre-se que o sustento dos filhos é obrigação de ambos os genitores, devendo a mãe também concorrer para a manutenção da filha, 
e caso sobrevenha nova alteração de situação financeira tanto do requerido quanto da requerente poderá ser ajuizada nova ação de 
revisional.
Assim, como não restou comprovada a alteração expressiva do binômio legal, ficam mantidos os alimentos anteriormente estabelecidos 
no patamar de 12,5% (doze virgula cinco por cento) dos rendimentos líquidos do requerido.
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DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Com relação ao pleito pela condenação da autora em litigância de má-fé, necessário verificar se a conduta apontada se enquadra em uma 
das situações previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.
Além disso, a caracterização da litigância de má-fé também pressupõe o dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente 
temerária e maliciosa, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 182 […] DESCABIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. [ …] IV- Inaplicabilidade da multa por 
litigância de má-fé (arts. 80, IV e VII e 81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente 
agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. V – Agravo interno não conhecido.” (STJ, AgInt no AREsp 
1114610/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).
Na hipótese dos autos o fato de a autora informar na inicial que necessita de maior ajuda financeira do pai, não prejudica o julgamento da 
lide em questão. Afinal, a autora objetiva a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos líquidos do requerido.
Não vislumbro dolo ou atitude temerária visando omitir informação na tentativa de obter vantagem ilegal. Bem como, não há prejuízos a 
parte requerida.
Assim, não caracterizada nenhuma das hipóteses legais elencadas no art. 80, CPC/15, inaplicável a multa prevista pelo art. 81, CPC/15.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 
487, I, CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica 
suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC, ante a gratuidade concedida.
Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se.
P.I.C.
Porto Velho-RO,segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara de Família 
Av. Pinheiro Machado, nº 777, Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO Central Atend. (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-7000/7004/3309-
7170 Processo n. 7059977-40.2022.8.22.0001 
Classe: Inventário 
Requerentes: LUCIANO BEZERRA AGRA
Advogados: LUCIANO BEZERRA AGRA, OAB nº RO51B
Inventariado: INVENTARIADO: FRANCISCO PEREIRA TORRES, CPF nº 00344222268
Valor da Causa: mil reais
DESPACHO
1. Trata-se de inventário dos bens de Francisco Pereira Torres e Carmem Mercado Torres, falecidos respectivamente em 26/03/2013 e 
23/08/2008, promovido por LUCIANO BEZERRA AGRA.
1.1. Declaro aberto o inventário.
2. Considerando o decurso do prazo sem a propositura de inventário (art. 611, CPC) e que o autor juntou aos autos termo de testamenteiro 
(processo 7050981-87.2021.8.22.0001), nomeio o(a) requerente LUCIANO BEZERRA AGRA inventariante, que prestará compromisso 
em 05 dias. 
Obs. Termo de compromisso em anexo, que deverá ser assinado e juntado aos autos em 5 dias, sem necessidade de nova conclusão.
3. Após prestar o compromisso (5 dias), deverá o(a) inventariante apresentar as primeiras declarações, CUMPRINDO FIELMENTE as 
determinações do art. 620 do CPC, em 20 dias, bem como, no mesmo prazo deverá apresentar certidão de casamento dos falecidos, 
apresentar os documentos dos bens que compõem o acervo do espólio e regularizar a representação dos herdeiros trazendo as 
procurações faltantes e/ou promover a citação daqueles.
3.1. Aqueles bens que estão sub judice ou que não estão em nome do decujo, não podem ser arrolados nas primeiras declarações. 
Lembre-se que havendo-se empresas ou sociedades comerciais, o que se inventaria são as cotas sociais e não seus bens.
3.2. No mesmo prazo deverá o inventariante providenciar as certidões negativas de tributos da Fazenda Pública Municipal, Estadual e 
Federal em nome dos decujos. 
4. Por fim, registro que após dimensionado o monte-mor e apurado/reajustado o valor da causa, as custas (3%) e o ITCD deverão ser 
recolhidos, até antes do julgamento/homologação da partilha.
5. Oportunamente, o MP e a Fazenda Pública serão intimados a intervir no feito, se necessário.
Int. C.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara de Família 
Av. Pinheiro Machado, nº 777, Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO Central Atend. (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-7000/7004/3309-
7170 Processo n. 7059977-40.2022.8.22.0001 
Classe: Inventário 
TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE
Válido até 28/02/2023



999DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Nesta data, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 na Cidade e Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, no Edifício do 
Fórum Geral César Montenegro, na 2ª Vara de Família e Sucessões, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito JOÃO ADALBERTO 
CASTRO ALVES e o requerente LUCIANO BEZERRA AGRA, afirmando-me que veio prestar compromisso de inventariante dos bens 
deixados pelo espólio de FRANCISCO PEREIRA TORRES e CARMEM MERCADO TORRES, nos autos de inventário em epígrafe, em 
trâmite neste Juízo, declarando-se neste ato ciente do despacho, onde consta a obrigatoriedade de prestar as primeiras declarações em 
até 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, conforme determina o artigo 620 do CPC, ficando desde já advertida 
que, deverá promover todos os atos necessários e encerrar o inventário em 12 (doze) meses, conforme determina o artigo 611 do CPC. 
Caso não desempenhe fielmente o encargo de inventariante, será dele destituído e responderá civil e criminalmente pela malversação do 
patrimônio do espólio, sujeitando-se inclusive a ter seus bens e rendas sequestrados em favor do espólio. Pelo MM. Juiz foi-lhe deferido o 
compromisso, o qual aceitou, sujeitando-se às penas da Lei. Nada mais para constar, lavrou-se o presente que, depois de lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado.
Observações: O Termo de Inventariante poderá ser assinado pela parte e juntado nos autos pelo Advogado ou Defensor Público. 
Porto Velho/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz(a) de Direito
_____________________
Inventariante

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7054387-82.2022.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Requerente: V. N. T., RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 2288, - DE 2087 A 2289 - LADO ÍMPAR MATO GROSSO - 76804-383 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
Advogado: Thiago Calixto, OAB nº RO8272 
Requerido: I. C. D. S., AVENIDA ADAIL DE SÁ 323, FICA NO SUPERMERCADO MELORE DO GRUPO PIU-PIU CENTRO - 69250-000 
- CAREIRO - AMAZONAS 
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a) juntar o título 
executivo que fixou os alimentos (processos 7009431-20.2018.8.22.0001 e 7007918-46.2020.8.22.0001) e indicar a comarca do endereço 
do requerido.
Int. C.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7063502-30.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Requerente: MARIA DA CONCEICAO COLACO OLIVEIRA
Advogado: WILSON MOLINA PORTO, OAB nº AM6291
Requerido: HELVIS COLACO OLIVEIRA
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de ação de interdição de HELVIS COLAÇO OLIVEIRA, requerida por MARIA DA CONCEIÇÃO COLAÇO OLIVEIRA, sua irmã. 
Tramitou neste juízo o interdição n. 7017084-34.2022.8.22.0001, com as mesmas partes, objeto e pedido deste processo, em que o 
processo foi extinto por indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC)
Considerando que, nos termos do art. 486, §2º do CPC, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito 
das custas iniciais, intimem-se os interessados para, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, comprovar o pagamento 
das custas no processo supramencionado, juntando cópia nos presentes autos, no prazo assinado, pena de indeferimento.
Int. C.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7028080-91.2022.8.22.0001 
Classe: Interdição/Curatela 
Requerente: M. D. G. D. L.
L. A. L. B.
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Advogado: MARIA ROSALIA BONFIM SANTOS, OAB nº RO5901A, GIAN DOUGLAS VIANA DE SOUZA, OAB nº RO5939, GABRIEL 
WEBER THOMAS, OAB nº RO12328
Requerido: M. D. L. D. L.
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Considerando a manifestação do Ministério Público, intime-se o assistente litisconsorcial Lander Alberto para que complemente a 
prestação de contas, conforme determinado pelo juízo em audiência (ID 79101540). Prazo: 05 dias.
Após, com ou se manifestação, tornem ao MP.
Int. C. 
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7061990-12.2022.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
Requerente: C. S. A.
Advogado: SIDNEI DE SOUZA, OAB nº RO9772
Requerido: M. S. R.
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
CLINGE S. DE A., promoveu ação revisional de alimentos em face de MARCICLEIDE S. R., todos qualificados nos autos. 
Considerando que o título judicial que fixou alimentos neste juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca nos autos nº 
001.2006.019801-9, refere-se apenas ao alimentando LUIZ MIGUEL RODRIGUES ALMEIDA, no percentual de 30% do salário, emende-
se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a) retificar os termos da petição 
inicial, excluindo o alimentando LUIZ ANGELO SARCO ALMEIDA, corrigindo o pedido tanto acerca do percentual correto fixado, quanto 
para qual valor pretende revisionar.
Registre-se que os pedidos acerca do alimentando LUIZ ANGELO SARCO ALMEIDA deve ser protocolado na 4ª Vara de Família, onde 
os alimentos foram fixados.
No mesmo prazo, deve a parte autora, ainda:
1) juntar cópia do documento pessoal do autor, bem como certidão de nascimento ou documento pessoal do alimentando LUIZ MIGUEL 
RODRIGUES ALMEIDA;
2) corrigir o polo da ação, devendo o alimentando figura no polo passivo juntamente com sua representante legal. 
Int. C. 
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7024823-92.2021.8.22.0001
Classe : CURATELA (12234)
REQUERENTE: HELY DE SOUZA BAINN
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA - RO6700
REQUERIDO: MARIA AUXILIADORA BRANDAO BAINN
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA - 3ª PUBLICAÇÃO
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE:
Nome: MARIA AUXILIADORA BRANDAO BAINN
Endereço: Rua Principal, 5871, Novo Horizonte, Porto Velho - RO - CEP: 76810-160
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por este Juízo e Cartório da 2ª Vara de Família, a ação de CURATELA, 
em que HELY DE SOUZA BAINN, requer a decretação de Curatela de MARIA AUXILIADORA BRANDAO BAINN , conforme se vê 
da sentença a seguir transcrita: “Trata-se de ação de curatela promovida por HELY DE SOUZA BAINN em face de sua filha, MARIA 
AUXILIADORA BRANDÃO BAINN. Informou que a requerida é legalmente cega desde o seu nascimento, além de ser portadora de 
problemas mentais (CID:10 H44 e CID: 10 H54.0) e incapacidade de locomoção, não estando apta para exercer os atos da vida civil. 
Requereu a procedência do pedido, a fim de ser nomeado como curador da Requerida. O feito foi encaminhado ao NUPS das Varas 
de Família de Porto Velho, para elaboração de estudo técnico. O relatório do estudo, que se encontra acostado no id 60834890, aduziu 
que foi possível observar na interditanda suas limitações físicas e perceber suas constantes mudanças de humor. Concluiu-se que “(...) 
O sr. Hely, ora requerente, é genitor de Maria Auxiliadora, ele e sua esposa são as pessoas que tem oferecidos os cuidados e atenção 
de que a interditanda necessita. Maria Auxiliadora aparenta ser bem cuidada, refere que se sente bem morando na companhia de seu 
genitor e de sua madrasta. (...)” Houve manifestação do Ministério Público no id 63839158, opinando pela procedência do pedido. É o 
relatório. DECIDO. Ante todos os elementos constantes nos autos, tais como documentos juntados pelo autor e estudo técnico, conclui-se 
que a curatelada não é apta para reger normalmente sua pessoa e seus bens, impressão que também se colheu no relatório do estudo 
supracitado. Verificou-se que o requerente é o responsável pela prestação dos cuidados necessários à interditanda, sendo a pessoa mais 
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apropriada para o exercício da curatela da mesma, atendendo ao disposto no art. 755, § 1º, do CPC. Sendo a requerida desprovida de 
capacidade de fato e por não estar apta para administrar seus bens e para praticar atos da vida civil, deve ser decretada a sua curatela, 
a fim de se resguardar os seus direitos, bem como para manutenção de seu bem-estar e gerência de seu patrimônio. Ante o exposto, 
com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido e DECRETO A CURATELA da requerida MARIA AUXILIADORA BRANDÃO 
BAINN, na forma do art. 1.767 e ss. do Código Civil, nomeando-lhe curador o requerente, seu pai, HELY DE SOUZA BAINN. Expeça-se o 
termo respectivo. Inscreva-se a presente do Registro Civil (art. 9º, III, do CC), e publique-se na forma do art. 755, § 3º, do CPC . A curatela 
afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei nº 13.146/2015). Consigne-se 
que eventuais bens da curatelada não poderão ser vendidos pelo curador, a não ser mediante autorização judicial (artigos 1.750 e 1.754, 
ambos do Código Civil). Não poderá também o curador contrair dívidas em nome da curatelada, inclusive para abatimento direto em 
eventual benefício previdenciário, a não ser por expressa e específica autorização judicial (art. 1.748, I, do Código Civil). Custas finais na 
forma da lei. Transitada em julgado, após o cumprimento integral das determinações, arquive-se. P. I. C. Porto Velho-RO, quinta-feira, 4 
de novembro de 2021 João Adalberto Castro Alves Juiz de Direito” Porto Velho (RO), 8 de fevereiro de 2022 Técnico judiciário (assinado 
digitalmente) “
Endereço do Juízo: Fórum Geral César Montenegro - 2ª Vara de Família e Sucessões, Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto 
Velho - RO - CEP: 76801-235.
Porto Velho (RO), 30 de agosto de 2022
Técnico judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7060448-90.2021.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: C. D.C. S.
REU: C. H. G. D. C. e outros (2)
Advogado do(a) REU: ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA - RO10103
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, para reduzir o percentual 
pago aos requeridos a título de alimentos, reduzindo-os para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do autor, sendo 
12,5% para cada um dos alimentados - inclusive, sobre 13º salário, férias e 1/3 de férias, a serem pagos mensalmente, com desconto 
direto pelo empregador e depósito em conta bancária em nome da representante legal do(a) menor. Fixo honorários advocatícios de 
sucumbência em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.
Sem custas, ante o deferimento da gratuidade judiciária às partes.
Encaminhem-se o ofício requisitório em anexo, para a redução dos descontos.
Expedido o necessário, arquive-se.
P.I.C.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7061805-71.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Requerente: VITORIA CRISTINA DE ASSIS FERNANDES, RUA VILA VELHA 5986 LAGOINHA - 76829-746 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
Advogado: FABIO VIANA OLIVEIRA, OAB nº RO2060A, JONAS VIANA DE OLIVEIRA, OAB nº RO9042 
Requerido: HELY DE SOUZA BAINN, RUA PRINCIPAL 5871 NOVO HORIZONTE - 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
MARIA AUXILIADORA BRANDAO BAINN, RUA VILA VELHA 5986 LAGOINHA - 76829-746 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de ação de substituição de curador de MARIA AUXILIADORA BRANDÃO BAINN, curatelada nos autos n. 7024823-
92.2021.8.22.0001.
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a):
1) Esclarecer se o atual curador concorda com o pedido de substituição, integrando-o ao polo ativo, se for o caso.
2) Juntar documento pessoal da autora, esclarecendo o grau de parentesco com a curatelada.
3) Juntar as Certidões negativas dos cartórios distribuidores cíveis, criminal (estadual e federal) e trabalhista em relação ao nome 
da requerente.
4) Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
Nesse sentido:
Por não se tratar de direito absoluto, cabe à parte requerente do benefício comprovar o alegado estado de hipossuficiência, não bastando 
a simples declaração de pobreza. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7052996-97.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 23/03/2022).
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Agravo de instrumento. Processo civil. Gratuidade de justiça. Custas processuais. Hipossuficiência. Não comprovação. Parca 
documentação. Recurso não provido. O STJ, conquanto admita, para concessão da gratuidade, a mera declaração do interessado 
acerca da hipossuficiência, entende que a manifestação se reveste de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo 
julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o pleiteante não se encontra no estado de miserabilidade declarado. No caso, 
à exceção do comprovante de rendimentos da parte, todos os documentos se referem ao próprio objeto da causa, de modo que a análise 
do pedido de gratuidade se revelou impossível. A parca documentação juntada não se mostrou suficiente para comprovar a situação de 
hipossuficiência alegada. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0810017-44.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 10/03/2022).
Agravo interno em apelação. Justiça Gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Manutenção da decisão 
agravada. Recurso não provido. Inexistindo prova da alegada hipossuficiência pode o magistrado indeferir o pedido mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. A ausência de provas e elementos satisfatórios ensejam 
a negativa de provimento ao recurso e a manutenção da decisão monocrática agravada (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002915-
88.2017.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de 
julgamento: 12/01/2022).
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014).
Ressalta-se que a mera declaração não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes de rendimentos 
e despesas mensais aptas à tal comprovação. 
Se assim, traga aos autos cópia dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, de modo a demonstrar a afeição aos benefícios da 
justiça gratuita reclamada. Em sendo o caso de profissional autônomo e/ou profissional liberal podem comprovar rendimento mensal de 
várias maneiras: Contrato de prestação de serviços e recibos de comprovantes de depósitos; Declaração do sindicato, cooperativa ou 
associação; Decore com DARF (se o valor estiver acima do limite de isenção). Este documento só pode ser emitido por um contador 
registrado; Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA); Extrato do seu banco dos últimos três meses; Declaração Anual do Imposto de 
Renda.
Não havendo adequação fática e documental com a situação legal prevista, deverá ser realizado o recolhimento das custas iniciais.
Int. C.
Porto Velho-RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7058448-83.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Requerente: RAIQUELINE BRAGA DA SILVA, BECO DA TRAÍRA 1061 NACIONAL - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado: TASSIA FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO11705, SAMIA PRADO DOS SANTOS, OAB nº RO3604, MATHEUS HENRIQUE 
DE GOES OLIVEIRA, OAB nº RO12044 
Requerido: DANIELE BISPO DA SILVA, BR 319 KM 1,5, VILA SÃO JOÃO BR 319 - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Trata-se de ação de sonegação de bens c.c remoção de inventariante.
2. DEVE A CPE associar o presente feito aos autos n. 7008412-37.2022.8.22.0001.
3. A remoção de inventariante correrá em autos apartados, contudo a alegação de sonegação de bens, formulada na impugnação de 
ID79857002 dos autos principais n. 7008412-37.2022.8.22.0001, será lá analisada.
Ademais, a remoção é mero incidente e não há cumulação.
4. Assim, emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), devendo a parte autora apresentar 
nova petição inicial acerca do pedido de remoção de inventariante.
Int. C.
Porto Velho-RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro 
Fone: (69) 3309-7000 / 3309-7170 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7064437-70.2022.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Requerente: GIOVANNA SILVA MENDONCA
Advogado: DANIEL GAGO DE SOUZA, OAB nº RO4155, FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES, OAB nº RO1940
Requerido: ANTONIO EGON DE MENDONCA
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
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Trata-se cumprimento de sentença.
Apresente a parte autora, planilha demonstrativa do débito, em 05 dias.
Int. C. 
Porto Velho-RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7039153-60.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: F. D. F. B. e outros
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO HENRIQUE PAMPLONA RODRIGUES - RO9624
REU: D. D. D. M.
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à contestação no prazo legal. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7006183-75.2020.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: W. A. B. G. M. e outros (3)
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ALVES VIEIRA GUEDES - RO0005457A
Advogado do(a) REQUERENTE: VIVALDO GARCIA JUNIOR - RO0004342A
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ALVES VIEIRA GUEDES - RO0005457A
INVENTARIADO: W. B.
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7062836-29.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: I. S. D. L.
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - RO7670, SILVANA DEVACIL SANTOS - RO8679
REQUERIDO: P. L. D. A.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho ID 81015741 : “[...] Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento (art. 321, CPC) [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7027172-34.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: WASHINGTON LOPES GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: KATIA AGUIAR MOITA - RO6317
REQUERIDO: MARIA JOSIMEIRE MONTENEGRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO: ERIAS TOFANI DAMASCENO JUNIOR - RO2845
Intimação RÉU- CERTIDÃO 
Fica a parte REQUERIDA intimada para se manifestar acerca da certidão de ID: 81058494, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7059366-87.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO CONSENSUAL (12372)
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REQUERENTE: M. L. M. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL MARTINS MONTEIRO - RO9839
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença : “[...]Ante o exposto, defiro o pedido e decreto o divórcio do casal. Em relação às demais 
questões, homologo o acordo que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas na petição inicial de ID80338810, p.1/6. Os requerentes 
voltarão a utilizar os nomes de solteiro. Extingo o processo com resolução do mérito.
Sem custas por serem beneficiários da gratuidade judiciária. Honorários pelas partes.
Não havendo interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, certifique-se de imediato o trânsito em julgado desta.
Encaminhe-se mandado de averbação/inscrição e, após, arquive-se.
Servirá cópia da sentença como mandado de averbação/inscrição.
P. I. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7049336-95.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDNA DA SILVA GOMES
Advogados do(a) AUTOR: FABIO VIANA OLIVEIRA - RO0002060A, DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA - RO0005184A, CASIMIRO 
ANCILON DE ALENCAR NETO - RO0004569A
REU: DIVINA CANDIDA DE LIMA e outros (8)
Advogados do(a) REU: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, 
ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL FERNANDES BARROS - 
RO1790
Advogados do(a) REU: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, 
ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL FERNANDES BARROS - 
RO1790
Advogados do(a) REU: MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, 
WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL FERNANDES BARROS - RO1790
Advogados do(a) REU: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, 
ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL FERNANDES BARROS - 
RO1790
Advogados do(a) REU: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, 
ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL FERNANDES BARROS - 
RO1790
Advogados do(a) REU: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, 
ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL FERNANDES BARROS - 
RO1790
Advogados do(a) REU: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, 
ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A
Advogados do(a) REU: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, 
ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL FERNANDES BARROS - 
RO1790
Advogados do(a) REU: MONICA JAPPE GOLLER KUHN - RO8828, MARCELLI REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA BARROS - RO1759, 
ALINE FERNANDES BARROS - RO2708, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL FERNANDES BARROS - 
RO1790
Intimação DAS PARTES - RETORNO DOS AUTOS
Ficam as partes intimadas do retorno dos autos, podendo manifestarem-se no que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7051417-46.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. J. A. N.
REU: P. C. N. A.
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, extingo o processo, sem julgamento do mérito, na forma 
do art. 485, VI do CPC. Sem custas, ante o deferimento da gratuidade às partes. Arquive-se. P. I. C. Porto Velho-RO,quarta-feira, 31 de 
agosto de 2022 João Adalberto Castro Alves Juiz de Direito.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7010945-66.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: T. C. V. N.
REQUERIDO: C. H. D. E. L.
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, julgo extinto o 
processo, sem resolução do mérito. Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita à parte requerente. Arquive-se. P.I.C. Porto Velho-
RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 João Adalberto Castro Alves Juiz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7070042-31.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: A. E. A. D. L. e outros
EXCUTADO: A. D. L. B.
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, IV do CPC, julgo extinto o 
processo sem resolução do mérito. Sem custas. Arquive-se. P.I.C. Porto Velho-RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 João Adalberto 
Castro Alves Juiz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7059225-05.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: R. K. C. D. S. e outros
EXECUTADO: R. R. D. S.
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, julgo extinto o 
processo, sem resolução do mérito. Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita à parte requerente. Arquive-se. P.I.C. Porto Velho-
RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 João Adalberto Castro Alves Juiz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7013848-11.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: P. M. O. D. S.
EXECUTADO: ADEILSON FRANCISCO PINTO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: FRANCISCO ALTAMIRO PINTO JUNIOR - RO0001296A
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...]Ante a satisfação da obrigação, conforme petição de ID80096213, julgo 
extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC.
Não havendo interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, certifique-se de imediato o trânsito em julgado desta.
Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em face do requerido, inclusive, no BNMP/CNJ.
Expeça-se alvará em favor do exequente, para levantamento da quantia depositada em conta judicial vinculada ao presente feito.
Retire-se o nome do requerido do cadastro de inadimplentes do SERASAJUD/CNJ, se necessário.
Após, arquive-se.
P.I.C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7035172-23.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: J. L. C. e outros
REU: J. D. O. C.
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Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, julgo extinto o 
processo, sem resolução do mérito. Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita à parte requerente. Arquive-se. P.I.C. Porto Velho-
RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 João Adalberto Castro Alves Juiz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7004513-31.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: I. V. D. S. P. e outros
REU: L. F. L. e outros
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o pedido de desistência da ação formulado pela parte requerente (id 
80708999), julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas. Arquive-se. P.I.C. João 
Adalberto Castro Alves Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7023515-84.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: V. B. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA - RO1779
EXECUTADO: MADSON RIBEIRO SILVA
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7001460-42.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: C. F. D. R. e outros
REQUERIDO: D. G. B.
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE 
EM PARTE os pedidos e DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL. Fixo a guarda compartilhada do menor D. H. F. B., com domicílio de 
referência na casa da mãe, resguardando o direito de convivência familiar do pai ao filho em finais de semana alternados e na metade 
dos períodos das férias escolares. Condeno o requerido ao pagamento a título de alimentos ao referido filho, no valor equivalente a 30% 
do salário mínimo. Sem custas, ante a gratuidade da justiça deferida às partes. Arbitro honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 
causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, expeça-se o necessário, após, arquive-
se. Servirá cópia da sentença como mandado de averbação. P. I. C. Porto Velho-RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 João Adalberto 
Castro Alves Juiz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7027981-24.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO PASSOS NEVES e outros
Advogado do(a) AUTOR: TATIANA VIEIRA DE LIMA - RO9900
Advogado do(a) AUTOR: TATIANA VIEIRA DE LIMA - RO9900
REU: ROSE MEIRE PASSOS NEVES e outros
Intimação AUTOR
Fica a parte autora INTIMADA acerca do TERMO DE GUARDA expedido.
Observações:
1) O Termo de Guarda poderá ser assinado na Central de Atendimento do Fórum Geral.
2) O Termo de Guarda poderá ser assinado pela parte e juntado nos autos pelo Advogado ou Defensor Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7022341-11.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: D. S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922, ERIVALDO MONTE DA SILVA - RO1247
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EXECUTADO: I. N. P. A. e outros (4)
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE ARAUJO FERNANDES - AC3995
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, julgo extinto o 
processo.
Arquive-se.
P. I. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7078421-58.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MAXIMIANA VIEIRA LIMA
Advogado do(a) AUTOR: DAYANE CRUZ SOUSA - RO8844
REU: CASSIA FERREIRA LIMA e outros
Intimação AUTOR
Fica a parte autora INTIMADA acerca do TERMO DE GUARDA expedido.
Observações:
1) O Termo de Guarda poderá ser assinado na Central de Atendimento do Fórum Geral.
2) O Termo de Guarda poderá ser assinado pela parte e juntado nos autos pelo Advogado ou Defensor Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7022341-11.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: D. S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922, ERIVALDO MONTE DA SILVA - RO1247
EXECUTADO: I. N. P. A. e outros (4)
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE ARAUJO FERNANDES - AC3995
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, julgo extinto o processo.
Arquive-se.
P. I. C.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro
Fone: (69) 3217-1246 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso n. 7049300-48.2022.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTOR: C. G. A., RUA TURMALINA 9744, - DE 9524/9525 AO FIM JARDIM SANTANA - 76828-626 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por CHARLES GONZALES AGUIRRE em desfavor de NADIA ORO NAO MARQUES 
AGUIRRE, representada por PRISCILA MAQUICINE ORO NAO MARQUES.
Em audiência realizada por meio de “WHATSAPP” VIDEO CHAMADA/GoogleMeet, as partes convencionaram que: 1) As partes 
convencionaram pela redução do percentual fixado para pagamento dos alimentos da filha. Assim, doravante o alimentante pagará, a título 
de alimentos para a menor, o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, incidentes inclusive sobre o 13º salário e mês 
das férias. A pensão alimentícia deverá ser descontada diretamente em folha de pagamento do alimentante (EMPRESA CONDOMÍNIO 
PORTAL DAS ARTES, CNPJ 154851460001-41, localizado na rua Projetada 5771, bairro Nova Esperança nesta capital) e depositada 
na conta bancária nº 31766-7, agência 6389, Banco Itaú, de titularidade da(o) representante da parte alimentada.1.1) Integra, ainda, a 
obrigação alimentar paterna, o pagamento da metade das despesas com medicamentos, mediante a apresentação de receituário médico 
e nota fiscal, bem como de metade do material e uniforme escolar, mediante apresentação da lista fornecida pela instituição de ensino e 
nota fiscal. 2) As partes requerem a homologação do acordo e renunciam ao prazo recursal.
Não há motivo que desaconselhe o deferimento da convenção celebrada.
Ante o exposto, homologo por sentença o acordo de vontades das partes, o qual se regerá pelas cláusulas e condições constantes na ata 
de audiência de id. 81254196, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, julgo extinto 
o processo, com resolução de mérito. 
Sem custas. Honorários pelas partes.
Não havendo interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, certifique-se de imediato o trânsito em julgado desta.
Encaminhe-se o ofício em anexo, após, arquive-se.
P. I. C. 
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Porto Velho-RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
Fone: (69) 3217-1312 - Email: cpefamilia@tjro.jus.brOfício nº 81/2022/GAB - 2ªVFS Porto Velho-RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Processo n. 7049300-48.2022.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
Requerente: CHARLES GONZALES AGUIRRE (CPF: 004.562.142-08)
Requerido: NADIA ORO NAO MARQUES AGUIRRE (6 meses) 
Representante: PRISCILA MAQUICINE ORO NAO MARQUES (CPF: 543.523.552-91)
Assunto: Implementação de descontos de pensão alimentícia. 
Prezado Senhor,
Requisito a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de que seja implementado o desconto referente à pensão 
alimentícia em favor da menor NADIA ORO NAO MARQUES AGUIRRE, representada por PRISCILA MAQUICINE ORO NAO 
MARQUES, diretamente dos rendimentos de CHARLES GONZALES AGUIRRE (CPF: 004.562.142-08), o valor equivalente a 20% (vinte 
por cento) do salário mínimo, incidentes inclusive sobre o 13º salário e mês das férias. A pensão alimentícia deverá ser descontada 
diretamente em folha de pagamento e depositada na conta bancária nº 31766-7, agência 6389, Banco Itaú, de titularidade da(o) 
representante da parte alimentada, Sra. PRISCILA MAQUICINE ORO NAO MARQUES (CPF: 543.523.552-91).
Atenciosamente,
João Adalberto Castro Alves 
Juiz(a) de Direito
EMPRESA CONDOMÍNIO PORTAL DAS ARTES, CNPJ 154851460001-41, localizado na rua Projetada 5771, bairro Nova Esperança 
nesta capital
N E S T A

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - Fórum Geral Des. César Montenegro
Fone: (69) 3217-1246 - Email: cpefamilia@tjro.jus.br7032721-25.2022.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: S. P. D. C. V. 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU: R. G. D. P. O. 
ADVOGADO DO REU: CLEISAN BORGES GISBERT MACHADO, OAB nº SP292918 
SENTENÇA 
SUELEN PRISCILA DE CASTRO VALENTE promoveu ação de modificação de convivência e declaratória de alienação parental em face 
de RENAN GARCIAS DE PAULA OLIVEIRA.
Em audiência de conciliação realizada por meio de “WHATSAPP” VIDEOCHAMADA, as partes convencionaram: 1) Na oportunidade, 
as partes tomaram a decisão de conversar sobre a guarda da criança, embora o processo tenha sido recepcionado pelo juízo como 
modificação de convivência e declaratória de alienação parental, assim estipularam que a guarda do filho ANTHONY GARCIA DE 
CASTRO VALENTE será compartilhada, fixando-se o lar de referência em ambas as residências. 2) A convivência do pai com o filho 
será exercida em finais de semanas alternados, buscando-o às 11h00 da quarta-feira na saída da creche e devolvendo-o às 07h00 da 
segunda-feira na entrada da creche. Estipularam que no final de semana de convivência da mãe, a convivência do pai com o filho será 
exercida em finais de semanas alternados, buscando-o às 11h00 da quarta-feira na saída da creche e devolvendo-o às 11h30 da sexta-
feira, na residência da mãe. Convencionaram que o pai que ficará com o segundo e quarto final de semana do mês. 2.1) A criança passará 
o dia das mães e aniversário da mãe com a mãe, e dia dos pais e aniversário do pai com o pai. 2.2) A criança passará o seu aniversário 
com a mãe nos anos ímpares e com o pai nos anos pares. 2.4) Nas festas de final de ano, a criança passará o natal com o pai e ano 
novo com a mãe, invertendo-se nos anos seguintes. 2.5) No período de férias escolares, a criança passará a metade do período com 
cada genitor. 3) As partes requerem a homologação do acordo e renunciam ao prazo recursal. Informo que esta ata foi encaminhada via 
Whatsapp para Defensora Pública da parte autora, Dra. Débora Machado Aragão. A advogada da parte requerida apresentou a seguinte 
manifestação: “MM. JUiz, cada parte arcará com eventuais honorários contratados de seus advogados, sem imposição de honorários 
de sucumbência e com as despesas processuais que tiverem sido adiantadas para a prática de ato de seu interesse, dispensando o 
pagamento de custas processuais e remanescentes (art. 90, parágrafo 3º do CPC).”
No mesmo ato, foi oportunizada, através do whatsapp, a Promotora de Justiça Andréa Luciana Damacena Ferreira Engel, manifestou-
se favoravelmente à homologação do acordo.
Ante o exposto, homologo por sentença o acordo de vontades das partes, o qual se regerá pelas cláusulas e condições constantes na ata 
de audiência de id. 81285429, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, julgo extinto 
o processo, com resolução de mérito.
Sem custas finais, ante o caráter consensual da demanda. Honorários pelas partes.
Não havendo interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, certifique-se de imediato o trânsito em julgado desta.
Arquive-se.
P. I. C.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
João Adalberto Castro Alves 
Juiz(a) de Direito
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3ª VARA DE FAMÍLIA 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7016870-77.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: M. V. C. D. A. N. D. M. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA RODRIGUES ALVES MOITA - RO0005120A
f
EXCUTADO: RAFAEL A, N. D. M.
Advogado do(a) EXCUTADO: ROBSON WILKENS FARIAS MELGAREJO - RO7431
Intimação PARTES - DESPACHO
Ficam as partes AUTORA/REQUERIDA intimadas acerca do despacho : 
“[...] EM FACE DO EXPOSTO: a - DECIDO pela improcedência da impugnação apresentada pelo executado, subsistindo a penhora 
nos termos da decisão impugnada (id nº 76547452); b - DEFIRO a gratuidade da justiça ao executado. Com a preclusão, EXPEÇA-SE 
o alvará, com prazo de 30 dias, em favor da parte exequente para o saque do valor penhorado. Após, INTIME-SE a parte exequente 
apresentar planilha atualizada, com a dedução do valor sacado, indicando bens do executado passíveis de penhora. Intimem-se. Cumpra-
se..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7016682-84.2021.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: GIZELE ALVES NEVES
Advogado do(a) REQUERENTE: DSTEFANO NEVES DO AMARAL - RO0003824A-E
INVENTARIADO: JOSE ALVES e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença:
“[...] Em face do exposto, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos, HOMOLOGO, por sentença, a partilha celebrada nestes 
autos de inventário dos bens deixados pelo falecimento de MARIA DO ROSÁRIO NEVES ALVES (id. n° 78245160 pp. 1-3), que tramitou 
pelo rito comum, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões. EXPEÇA-SE alvará, com prazo de 30 dias, autorizando 
a transferência do veículo para o meeiro JOSÉ ALVES. Condiciono a expedição do formal de partilha dos bens imóveis à juntada da 
certidão de inteiro teor dos imóveis do Cartório de Registro de Imóveis, em nome da autora da herança. Custas já recolhidas. Sem 
honorários ante o caráter consensual da pretensão. Trata-se de inventário, em que o meeira e os herdeiros realizaram a partilha de forma 
consensual, não havendo, portanto, interesse recursal, ocorrendo de imediato o trânsito em julgado, ante a preclusão lógica (CPC, art. 
1.000). Certifique-se, observadas as formalidades necessárias, arquivem-se. P. R. I. C. Porto Velho (RO), 19 de agosto de 2022. Assinado 
eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7032322-35.2018.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: GLEYSA GARCIA GUIMARAES e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA ROSILENE GARCIA CELESTINO - RO0002769A
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA ROSILENE GARCIA CELESTINO - RO0002769A
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA ROSILENE GARCIA CELESTINO - RO0002769A
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : 
“[...] EXPEÇA-SE alvará, com prazo de 30 dias, autorizando o espólio de CARLOS AUGUSTO DE FREITAS GUIMARÃES, representado 
por MARIA DAS GRAÇAS GARCIA GUIMARÃES, a proceder ao saque de R$ 1.825,14 da conta judicial n° 2848-040-1786948-5, Caixa 
Econômica Federal, para o fim específico de pagamento das custas processuais. Para a prestação de contas fixo o prazo de 10 dias 
contados a partir do saque dos valores. Cumprida a determinação acima, intime-se a Fazenda Pública do Estado de Rondônia para que 
se manifeste a respeito das regularidade da DIEF e do pagamento do ITCD, em 15 dias. Int. Porto Velho (RO), 22 de agosto de 2022 
Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7065026-62.2022.8.22.0001 
CLASSE: Interdição/Curatela 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA, OAB nº RO4733 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTES: D. A. C. D. C., E. J. M. D. C. 
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REQUERIDO: M. T. C. D. C. 
Despacho:
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, manifestando-se e tomando as providências necessárias sobre os seguintes pontos:
a) trazer o laudo/relatório médico atualizado;
b) apresentar o título de eleitor do apoiado, se for o caso;
c) esclarecer se o apoiado possui valores ou créditos, conta bancária ou benefícios previdenciários, ou expectativa de direitos pleiteados 
em ação judicial. Em caso positivo, apresentar o número da conta bancária e saldo, extrato do benefício previdenciário, petição inicial da 
ação judicial proposta e certidão do andamento processual; 
d) esclarecer se o apoiado possui bens em seu nome, trazendo a documentação comprovatória, se for o caso;
e) esclarecer se a mãe do apoiado é viva ou falecida, apresentando, se o caso, a certidão de óbito. Em caso de falecida esclarecer se 
deixou bens, abertura de inventário, trazendo a cópia das primeiras declarações, bem como indicando em que fase se encontra o 
inventário. Não havendo ainda inventário em trâmite, especificar quais os bens e direitos deixados pela mãe do apoiado, trazendo a 
documentação respectiva;
f) trazer as certidões de antecedentes criminais, bem como certidões cíveis (Justiça Estadual; Justiça Federal e Trabalhista) em nome 
dos apoiadores;
g) comprovar o pagamento das custas processuais. 
Em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7001592-57.2022.8.22.0015
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: ANIELE S. D. R.
Advogados do(a) AUTOR: GLEYSSE MACHADO SILVA - RO7237, LENO FERREIRA ALMEIDA - RO6211
REU: DAVID O. S. P.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] Trata-se de ação de alimentos proposta por DIEGO DA S. S., DAFNE D. DA S. S. e DEISIANE S. S., menores impúberes, 
representadas por sua mãe ANIELE S. DOS R. em face de DAVID O. S. P., todos qualificados nos autos. O requerido não foi encontrado 
para citação pessoal (id. nº 78324907). Intimados para impulsionar o feito sob pena de extinção (id. nº 79026011), os interessados 
requereram o sobrestamento do presente processo por prazo não inferior a um ano, com o fim de obter a localização do requerido (id. nº 
80284495). Ocorre, porém, que o prazo pretendido para suspensão não tem razão de ser, pois é muito longo. Assim, defiro parcialmente o 
requerimento de id. nº 80284495, concedendo ao requerente o prazo de 30 dias para promover os atos necessários para o processamento 
da ação, sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para deliberação, independentemente 
de manifestação da parte. Int. Porto Velho (RO), 22 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7037143-19.2017.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: JORGE LUIZ PULLIG VILACA e outros (17)
Advogado do(a) REQUERENTE: JURACI APARECIDA VALENTE DA SILVA - RO156-B
Advogados do(a) REQUERENTE: JURACI APARECIDA VALENTE DA SILVA - RO156-B, MARIA LUCIA PRETTO - RO248-B-B
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - RO208-A
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO - RO6908
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - RO208-A
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - RO208-A
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO MATOS DA COSTA - RO3270
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO MATOS DA COSTA - RO3270
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO MATOS DA COSTA - RO3270
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO MATOS DA COSTA - RO3270
INVENTARIADO: Jorge de Souza Vilaça e outros
Intimação AUTOR - DESPACHO
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Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] Defiro o requerimento de id. nº 80201535, concedendo ao inventariante o prazo de 15 dias para promover os atos necessários para 
o processamento da ação. Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para deliberação, independentemente de manifestação da 
parte. Int. Porto Velho (RO), 22 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7037848-75.2021.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: GENAISA PESSOA SOUZA e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDREIA COSTA AFONSO PIMENTEL - RO0004927A, MARCIO SILVA DOS SANTOS - RO838
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDREIA COSTA AFONSO PIMENTEL - RO0004927A, MARCIO SILVA DOS SANTOS - RO838
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ANTONIO ALVES RODRIGUES - RO5638, MARCOS ANTONIO METCHKO - RO0001482A
INVENTARIADO: OZEAS RODRIGUES DOS SANTOS
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : 
“[...] Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de OZEAS RODRIGUES DOS SANTOS. O rito do arrolamento indicado 
pelo Ministério Público pressupõe a vinda, com a inicial, de relação de bens e herdeiros, atribuição de valor aos bens do espólio, 
observado o disposto no art. 620 do Código de Processo Civil, e o esboço de partilha amigável ou pedido de adjudicação. É necessária, 
também, prova de quitação de tributos relativos aos bens do espólio (certidões negativas Federal, Estadual e Municipal) e de suas 
rendas. Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que os interessados não atenderam a todos esses requisitos. 
Assim, o feito deve prosseguir como inventário. O feito caminha para o final. Assim, intime-se a inventariante para tomar as seguintes 
providências, em 15 dias: a) trazer os documentos do veículo NISSAN MARCH, placa OHU 6785 e da motocicleta HONDA/CG 160 FAN, 
placa NEH 5157; b) comprovar o crédito de título de capitalização OUROCAP; c) comprovar a quitação dos débitos, juntando as certidões 
negativas de tributos (Estadual e Federal) em nome do falecido OZEAS RODRIGUES DOS SANTOS; d) apresentar a DIEF e comprovar 
o pagamento do ITCD; d) comprovar o pagamento das custas processuais, no equivalente a 3% sob o valor dos bens a serem partilhados 
(Regimento de Custas- TJ/RO, art. 12, I e III c/c art. 20). Juntei o relatório em anexo. Int. Porto Velho (RO), 23 de agosto de 2022.Assinado 
eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7067663-20.2021.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: MARCOS HERNAN RAMOS MERINO e outros (3)
Advogado do(a) REQUERENTE: KAUAM MERINO AYRES ELAGE - DF59462
Advogado do(a) REQUERENTE: KAUAM MERINO AYRES ELAGE - DF59462
Advogado do(a) REQUERENTE: KAUAM MERINO AYRES ELAGE - DF59462
Advogado do(a) REQUERENTE: KAUAM MERINO AYRES ELAGE - DF59462
INTERESSADO: RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] PETIÇÃO DE ID. Nº 80193248: O Governo do Estado de Rondônia procedeu ao depósito das verbas rescisórias do falecido 
FRANCISCO PINHEIRO MERINO, portador do CPF n° 028.400.222-49. A despeito da alegação dos interessados, aparentemente, o 
valor está correto, pois o total de R$ 12.634,45 refere-se aos proventos brutos, porém, na própria planilha, constam os descontos (id. 
nº 80665259 p. 4), resultando no valor líquido de R$10.088,35, que já se encontra depositado na conta judicial. Observo que o singelo 
procedimento de alvará não comporta a discussão sobre o direito, servindo apenas para a liberação de valores desembaraçados aos 
legítimos interessados. Dessa forma, havendo dúvidas ou controvérsias a respeito do valor a ser pago, caberá aos interessados buscarem 
as informações administrativas ou deduzir ação própria em face do Estado de Rondônia. Assim, manifestem-se sobre o interesse no 
saque do valor depositado, em 5 dias. Int. Porto Velho (RO), 22 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de 
Direito .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7012140-28.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SILVANA SOUZA ALVES e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: MARIZA MENEGUELLI - RO8602
Advogado do(a) AUTOR: MARIZA MENEGUELLI - RO8602
Advogado do(a) AUTOR: MARIZA MENEGUELLI - RO8602
REU: ESPOLIO DE LUIZ SILVINO ALVES
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] 1. PETIÇÃO DE ID Nº 80246668:
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a) Com referência ao requerimento de intimação pessoal da herdeira MARIA DE NAZARÉ SOARES TELES, INDEFIRO, pois cabe a 
inventariante trazer o termo de renúncia ou retificar o esboço de partilha. b) Com referência ao requerimento de substituição de alvará, 
DEFIRO. Expeça-se novo alvará, em substituição ao alvará de id nº 68817587, em favor da inventariante, autorizando-a a levantar 
os valores existentes na conta judicial nº 2848-040- 01679314-0, CEF (extrato em naexo). Consigne que a conta judicial deverá ser 
encerrada. 2. Para o prosseguimento do feito, intime-se a inventariante para tomar as seguintes providências, em 15 dias: a) apresentar a 
renúncia por instrumento público ou a retificação do esboço de partilha com a inclusão da herdeira MARIA DE NAZARÉ SOARES TELES 
; b) comprovar o pagamento das custas processuais. Observe-se que as custas (3%) devem ser recolhidas sobre o valor dos bens a 
serem inventariados. 3. Int. Porto Velho (RO), 23 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7020364-13.2022.8.22.0001
Classe : SOBREPARTILHA (48)
REQUERENTE: HELENA P. D. S. e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS - RO4244, CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO - RO4246, 
CONCEICAO RUBIA LIMA DE SOUSA - RO11480
Advogados do(a) REQUERENTE: JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS - RO4244, CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO - RO4246, 
CONCEICAO RUBIA LIMA DE SOUSA - RO11480
REQUERIDO: BRAULIO R. DE S.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] Aguarde-se, por 15 (quinze) dias, a resposta do ofício de id. nº 76778078, encaminhado ao juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção 
Judiciária do Distrito Federal. Int. Porto Velho (RO), 22 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7040029-83.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDGLEISSON GOMES CRUZ e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: ELIANA SOLETO ALVES MASSARO - RO1847
Advogado do(a) AUTOR: ELIANA SOLETO ALVES MASSARO - RO1847
Advogado do(a) AUTOR: ELIANA SOLETO ALVES MASSARO - RO1847
REU: EVALTO FELICIO CRUZ
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] 1. Da análise do extrato da conta judicial (2848/ 040/ 01759014-6, CEF), verifico que o crédito referente à quota-parte cabível 
ao falecido EVALTO FELÍCIO CRUZ não foi integralmente transferido para a conta judicial 2848-040-1759014-6 vinculada ao presente 
inventário, porquanto o quinhão recebido pelo falecimento de CARMEM FELÍCIO CRUZ, nos autos do inventário n° 0004034-29.2014.0001 
(id. n° 50158091 - pp. 1-6), corresponde a quantia de R$ 40.000,00. Porém, foi transferido para a conta judicial supramencionada 
apenas a quantia de R$ 25.856,27. Assim, considerando que já determinação no inventário supramencionado para manifestação sobre 
o tema (despacho anexo), aguarde-se por 30 dias, retornando-me à conclusão. 2. Int. Porto Velho (RO), 23 de agosto de 2022 Assinado 
eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7016976-05.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: P. K. D.S.L.
Advogados do(a) AUTOR: ENRICO BRITO DE PAULA - RN19136, PRISCILLA KELLY DA SILVA LIMA - RO10610
REU: E.F. O. D. S.
Advogados do(a) REU: LOIDE BARBOSA GOMES - RO10073, DAVID ALEXANDER CARVALHO GOMES - RO6011
Intimação REQUERIDA - DESPACHO
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do despacho de id 80183206 : “[...] Com a juntada ou decorrido o prazo, manifeste-se o réu, 
em 15 dias. Após, ao Ministério Público. Int. Porto Velho (RO), 3 de agosto de 2022. Assinado eletronicamente. Aldemir de Oliveira. Juiz 
de Direito .”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7055568-21.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: D. S. D. A. e outros
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Advogado do(a) AUTOR: FABIO VILLELA LIMA - RO7687
Advogado do(a) AUTOR: FABIO VILLELA LIMA - RO7687
REU: D. D. S. D.
Advogado do(a) REU: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS - RO0000823A
Intimação AUTOR - DECISÃO
Fica a parte AUTORA intimada acerca da decisão de ID: 81243859, bem como da audiência ali designada - Designo audiência de 
conciliação para o dia 10 de outubro de 2022, às 11 horas, no CEJUSC-FAMÍLIA - 9º ANDAR - Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro 
Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho. Observo que a audiência será realizada de forma presencial. Por outro lado, em caso de eventual 
suspensão do atendimento presencial em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS causador da doença COVID-19, o ato poderá ser 
realizado de forma virtual. Assim, caberá às partes e aos advogados manterem atualizados os seus dados no processo, principalmente 
os números dos telefones celulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7063804-69.2016.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: REGIS RICARDO CRUZ FELINI e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIA IRIA FERREIRA DA SILVA - RO9290
Advogados do(a) REQUERENTE: DENILSON DOS SANTOS MANOEL - RO7524, JOSE FERNANDO ROGE - RO5427, DANIEL DOS 
SANTOS TOSCANO - RO8349
INVENTARIADO: ENIO FELINI e outros
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : 
“[...] Defiro o requerimento de id. nº 20792140 e sobresto o feito por 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, intime-se o inventariante 
para impulsionar o feito, comprovando o recolhimento das custas e apresentando a DIEF ou requerendo o que entender de direito, em 
05 (cinco) dias. Ciência ao inventariante. Porto Velho (RO), 23 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de 
Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7055568-21.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: D. S. D. A. e outros
Advogado do(a) AUTOR: FABIO VILLELA LIMA - RO7687
Advogado do(a) AUTOR: FABIO VILLELA LIMA - RO7687
REU: D. D. S. D.
Advogado do(a) REU: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS - RO0000823A
Intimação REQUERIDA - DECISÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da decisão de ID: 81243859, bem como da audiência ali designada - Designo audiência de 
conciliação para o dia 10 de outubro de 2022, às 11 horas, no CEJUSC-FAMÍLIA - 9º ANDAR - Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro 
Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho. Observo que a audiência será realizada de forma presencial. Por outro lado, em caso de eventual 
suspensão do atendimento presencial em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS causador da doença COVID-19, o ato poderá ser 
realizado de forma virtual. Assim, caberá às partes e aos advogados manterem atualizados os seus dados no processo, principalmente 
os números dos telefones celulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7065118-40.2022.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: MANOEL MARQUES DE SOUZA e outros (6)
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINE DIAS COCIUFFO VILLELA - RO7489
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho de id 81251002 : “[...] MANUEL MARQUES DE SOUZA, ANDRÉIA APARECIDA 
BENTO DE SOUZA LABORDA, RICARDO BENTO DA SILVA, ANDERSON CLEYTON BENTO DE SOUZA, MARCELO ROBSON 
BENTO DA SILVA, EVANDRO RAIMUNDO BENTO DE SOUZA e VALDIRENE BENTO DA SILVA, por meio de advogados regularmente 
constituídos, requerem a expedição de alvará, para o fim de levantamento de valores deixados em razão do falecimento de NEUZA 
DAS GRAÇAS BENTO DA SILVA SOUZA. Ocorre, porém, que o crédito que se pretende levantar não se trata de verbas trabalhistas 
rescisórias decorrentes da morte e o valor ultrapassa a quantia de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
(ORTN). Inicialmente, é de se observar que os créditos trabalhistas pretéritos, em regra, devem ser sacados por meio de inventário ou 
sobrepartilha, já que são considerados herança e devem ser partilhados entre todos os herdeiros, não se aplicando o disposto no art. 1º da 
Lei nº 6.858/80. Nesse sentido, o entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEI 8.622 
E 8.627 DE 1993. MEDIDA PROVISÓRIA 1704-2 DE 1998. DIFERENÇAS SALARIAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. INVENTÁRIO E 
PARTILHA. LEI 6858/80, § 1º. NÃO APLICAÇÃO. CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
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1. A Lei 6858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de 
reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às 
decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. 
2. Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais 
pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos 
no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação 
trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei 6858/80. 3. Recurso especial a que se nega provimento. 
REsp 1155832/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 
julgado em 18/02/2014, DJe 15/08/2014 - destaquei). Seria até possível o saque por meio de singelo alvará, desde que se tratasse de 
valor de pequena monta e não existissem outros bens partilháveis, aplicando-se por analogia o disposto no art. 2º da Lei nº 6.858/80, 
mas, como já estabelecido acima, o valor ultrapassa as 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, o que impede essa pretensão. 
Assim, há a necessidade de abertura de inventário ou sobrepartilha, nos termos das disposições expressas nos arts. 610 e segs do 
CPC. INTIMEM-SE os requerentes para emendarem a inicial, manifestando-se sobre o prosseguimento da ação, adequando o pedido 
e a causa de pedir ao procedimento de inventário, inclusive indicando quem deve ser nomeado inventariante. Deverão, ainda, juntar as 
certidões negativas de débitos tributários com a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal), em nome do falecido, e as certidões de 
nascimento ou casamento dos herdeiros de forma legível. Em 15 dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único). Porto 
Velho (RO), 31 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito .”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 
e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7029725-54.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSILEI CARVALHO NETO
Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - RO0000805A
REU: JADER CARVALHO NETO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE: JADER CARVALHO NETO
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por este Juízo e Cartório da 3ª Vara de Família, a ação de CURATELA, 
em que JOSILEI CARVALHO NETO, requer a decretação de Curatela de JADER CARVALHO NETO , conforme se vê da sentença a 
seguir transcrita: “Em face do exposto, DECIDO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO e, em consequência, DECLARO a necessidade 
da curatela, nomeando JOSILEI CARVALHO VALENTIM NETO para exercer o encargo de curador do seu irmão JADER CARVALHO 
NETO, alcançando a curatela os atos de caráter patrimonial ou negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Sentença com resolução de mérito 
nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade concedida e por se tratar de processo 
necessário à proteção do requerido. Expeça-se o termo de curatela, especificando, EM DESTAQUE, as seguintes limitações: Ficará o 
Curador AUTORIZADO a: a) receber e administrar vencimentos, pensão ou benefício previdenciário do curatelado, nos termos do art. 
1.747, II, do Código Civil. Outros valores que não aqueles, deverão ser depositados em conta poupança, somente movimentável mediante 
alvará judicial; b) representar o curatelado em órgãos administrativos e judiciais, em qualquer justiça e instância, para preservação de 
seu direito, sendo que qualquer valor recebido em ação administrativa ou judicial deverá ser depositado em conta poupança, igualmente 
movimentável mediante alvará judicial. Outras situações particulares deverão ser reclamadas de forma individualizada no feito. Os valores 
somente poderão ser utilizados em benefício exclusivo do curatelado, lembrando que a qualquer instante poderá o Curador ser instado 
à prestação de contas, pelo que deverá ter cuidado no armazenamento de notas, recibos, comprovantes etc. Em obediência ao disposto 
no art. 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no Registro Civil (art. 29, V, Lei 6.015/73). Na forma do que dispõe o § 3º 
do artigo 755 do CPC, publique-se esta decisão por três vezes apenas no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias. Dispenso 
a publicação na imprensa local em inteligência ao disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 1.060/50. Com a confirmação da 
movimentação desta sentença, fica automaticamente publicada na rede mundial de computadores, no portal PJe do Tribunal de Justiça. 
Publique-se na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (onde permanecerá pelo prazo de seis meses), ficando dispensado 
o cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Esta sentença servirá como 
edital publicando-se o dispositivo dela pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 dias. Esta sentença servirá como ofício/
mandado de inscrição, dirigido ao 1º Ofício de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Porto Velho/RO (Assento de nascimento 
do curatelado foi lavrado sob o Termo nº , do Livro fls- do Cartório Único Ofício da Comarca de Itaituba/PA). Oportunamente, arquivem-
se. Dou a presente por publicada em audiência e as partes e Ministério Público por intimados. Cumpra-se. Porto Velho, 24 de agosto de 
2022. Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito”
Endereço do Juízo: Fórum Geral César Montenegro - 3ª Vara de Família e Sucessões, Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto 
Velho - RO - CEP: 76801-235.
Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022
Técnico judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7025583-07.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS (12246)
REQUERENTE: GABRIELA R. V. P.
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Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINE FRANCA FERREIRA - RO2713-A
REQUERIDO: LAURY V. P.
Advogados do(a) REQUERIDO: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750A, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: 
“[...] Assim, reconhecido o pagamento pela exequente, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no inciso II do artigo 924 do Código 
de Processo Civil. Dê-se baixa nos eventuais mandados de prisão em aberto. Servirá cópia da presente de contramandado. Caso o nome 
do executado tenha sido inscrito na SERASA, proceda-se à exclusão. Trata-se de pedido de extinção formulado pela parte interessada, 
não existindo, portanto, o interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, operando-se de imediato o trânsito em julgado. 
Certifique-se. Sem custas e honorários. Oportunamente, certificado o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 
arquivem-se. P.R.I.C. Porto Velho (RO), 29 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7060551-63.2022.8.22.0001
Classe : SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
REQUERENTE: ALESSANDRO T. L. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - RO208-A
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - RO208-A
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: 
“[...] Em face do exposto, com fundamento no art. 732 do CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado por ALESSANDRO T. L. E MARIA F. 
B. DE A., que se regerá pelas condições e cláusulas fixadas na petição inicial (id. nº 80537837), para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos. Em face do exposto, com fundamento no art. 732 do CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado por ALESSANDRO T. L. E MARIA 
F. B. DE A., que se regerá pelas condições e cláusulas fixadas na petição inicial (id. nº 80537837), para que surta os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7014373-56.2022.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MARILENE RODRIGUES e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO DE BARCELOS TAVEIRA - RO10421, ROXANE FERNANDES RIBEIRO - RO8666
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO DE BARCELOS TAVEIRA - RO10421, ROXANE FERNANDES RIBEIRO - RO8666
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO DE BARCELOS TAVEIRA - RO10421, ROXANE FERNANDES RIBEIRO - RO8666
INVENTARIADO: VILSON ROQUE ROYER
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] Para prosseguimento do feito, intime-se a inventariante para, em 30 dias, manifestar-se e tomar as providências necessárias sobre os 
seguintes pontos: a) apresentar últimas declarações (art. 636 do CPC); b) proceder ao pagamento das custas processuais no percentual 
de 3% sobre o total dos valores dos bens partilháveis (Regimento de Custas-TJRO, art. 12, I e III c/c art. 20); .c) manifestar-se sobre a 
petição da Fazenda Pública Estadual, apresentando a retificação da DIEF bem como, se for o caso, providenciar o cálculo e o recolhimento 
do ITCD remanescente, observando a nova sistemática adotada pela Fazenda Pública Estadual, que poderá ser verificada no site www.
sefin.ro.gov.br; d) juntar documentos comprobatórios das dívidas indicadas nas primeiras declarações; Cumprido os itens anteriores, 
intime-se a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, para manifestação a respeito da regularidade da DIEF e do pagamento do ITCD, 
em 15 dias. Após, ao Ministério Público para sua manifestação. Int. Porto Velho (RO), 23 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente 
Aldemir de Oliveira Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7032737-47.2020.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: CLEMILDO ESPIRIDIAO DE JESUS e outros (3)
Advogado do(a) REQUERENTE: FATIMA NAGILA DE ALMEIDA MACHADO - RO3891
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
INVENTARIADO: JOANA ROSA DE JESUS
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] EM FACE DO EXPOSTO:
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a) REMETO os herdeiros impugnantes para as vias ordinárias, com referência às discussões relacionadas a supostos bens sonegados 
e anulação de doação realizada em vida pela autora da herança.. b) INDEFIRO o pedido de ofício para verificação da movimentação 
bancária da autora da herança em período anterior ao falecimento. c) Atento as informações prestadas pelo juízo da 2ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Rondônia (id. n° 77785950 - pp. 77-78), EXCLUO do monte mor o crédito sub judice nos autos n° n° 0000787-
68.2009.4.01.4100. Destaco que, na eventualidade da comprovação da existência dos créditos, os valores poderão ser objeto de 
sobrepartilha (art. 669, III, CPC). d) Atento à informação do Banco do Brasil (id. n° 58630500), promovi, nesta data, pelo sistema SISBAJUD, 
o protocolamento do pedido de bloqueio judicial dos ativos financeiros da falecida JOANA ROSA DE JESUS, CPF n° 020.082.382-53, 
protocolo nº 20220009350960, o qual restou positivo, conforme relatório anexo a esta decisão. d.1 - Assim, determinei a transferência 
do valor de R$ 66.180,04 para a conta judicial ID nº 072022000019156764, ID. 072022000019156772 e ID. 072022000019156780 . d.2 
- Anoto que o valor da diligência referente ao bloqueio pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 19,10 (art. 17, Lei Estadual nº 3.896/2016 - 
Regimento de Custas, com o reajuste estabelecido pelo Provimento Corregedoria/TJ-RO Nº 026/2021), será cobrado no final. INTIME-SE 
o inventariante para que, no prazo de 30 dias, adote as seguintes providências: 1. apresente documentos dos bens imóveis relacionados 
nas primeiras declarações (contrato de compra e venda, certidão do órgão fundiário e/ou certidão de inteiro teor), comprovando a 
titularidade dos bens; 2. apresente certidão de nascimento ou casamento de todos os herdeiros; 3. apresente a certidão negativa de 
débito da Fazenda Pública Federal, com relação a falecida. 4. manifeste a respeito do valor bloqueado pelo SISBAJUD. Intimem-se. Porto 
Velho (RO), 31 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7023761-17.2021.8.22.0001
Classe : AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REQUERIDO: Em segredo de justiça e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: ERICA APARECIDA SOUSA DE MATOS - RO9514
Advogado do(a) REQUERIDO: ERICA APARECIDA SOUSA DE MATOS - RO9514
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7002230-35.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: OSVALDO D. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON DOS SANTOS SOUZA - RO4828
REQUERIDO: VAGNERES C. D. A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO VIANA OLIVEIRA - RO0002060A
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho :
“[...] a) INDEFIRO a gratuidade da justiça a ré; b) Com referência aos imóveis supramencionados, caberá à parte, se tiver interesse, 
buscar a comprovação da titularidade mediante ação própria e no juízo competente, com a participação dos terceiros interessados. c) 
INDEFIRO o requerimento de quebra do sigilo bancário das partes. d) INTIMEM-SE as partes para, em 15 dias, digam se pretendem 
produzir outra provas, esclarecendo a pertinência, sob pena de a inércia ser interpretada como desistência às provas pretendidas na 
inicial, contestação e impugnação. PETIÇÃO DE ID Nº 74484900: Defiro o requerimento. Exclua-se a petição e o documento de id nº 
74445314 e id nº 74445315 do PJe, pois são estranhos ao presente feito. Vincule-se a advogada LAIRA K. M. G. ao PJe, ao polo passivo.
Int. Porto Velho (RO), 19 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7059655-54.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIXANDRA B. D. S.
Advogados do(a) AUTOR: VANESSA MICHELE ESBER SERRATE - RO0003875A, RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - 
RO4705
REU: LUCIANA D. M. F. e outros (6)
Advogado do(a) REU: MARCOS SEIXAS LEITE - RO9144
INTIMAÇÃO PARTES - DESPACHO - AUDIÊNCIA
Ficam as partes AUTORA/REQUERIDA intimadas acerca do despacho :
“[...] Em contestação, os réus requereram a quebra de sigilo telefônico da autora no período de janeiro de 2017 a junho de 2020, com 
objetivo de fazer prova da existência de vínculo afetivo extraconjugal mantido por ela com terceira pessoa. A despeito do entendimento 
dos réus, não é possível o deferimento do pedido, porquanto a quebra do sigilo e interceptação de comunicações telefônicas, em regra, 
somente poderão ocorrer para servirem de prova em investigação ou instrução criminal. Aliás, mesmo no processo penal, a utilização 
desses instrumentos somente poderão ocorrer quando a prova não puder ser feita por outro meio (art. 2º, Inc. II, Lei nº 9.296/1996). Por 
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fim, o fato que se pretende provar é alheio ao objeto do processo e não tem relevância para o deslinde da causa. Assim, neste particular, 
indefiro o requerimento. DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO As afirmações e as suspeitas dos réus no sentido de ter 
a autora movimentado a conta bancária de PEDRO após a sua morte, de igual forma, não podem ser analisadas neste feito, que tem 
por objeto única e exclusivamente a declaração da suposta união estável entre a autora e o falecido. As questões apresentadas dizem 
respeito à partilha de eventual bem do falecido, que somente poderão ser analisados no inventário ou ação penal própria. Assim, indefiro 
o requerimento. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO Diante das controvérsias existentes não se mostra possível o julgamento antecipado 
da lide na forma estabelecida no art. 355 do CPC, pois a conclusão sobre os pontos convertidos – o período de convivência marital entre 
a autora ELIXANDRA e o falecido PEDRO - depende de dilação probatória, apresentação de documentos novos, coleta dos depoimentos 
pessoais das partes e oitiva de eventuais testemunhas. Assim, tenho que é necessária a designação da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, para nova tentativa de conciliação e para complementar as provas produzida pelas partes. Serão admitidos como 
meios de provas o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e documentos novos. O ônus da prova obedecerá a regra do 
art. 373 do CPC. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2022, às 8h30min, ocasião em 
que serão colhidos os depoimentos pessoais das partes e inquiridas as testemunhas arroladas pelos réus (id. n° 68550411 - p. 16) e 
eventuais testemunhas arroladas pela autora. Fixo o prazo de 15 dias para a autora, querendo, arrolar as suas testemunhas, sob pena de 
preclusão e indeferimento de produção da prova. A autora e os réus deverão comparecer à audiência designada acompanhados de seus 
advogados. As partes deverão ser intimadas por seus advogados, nos termos do §3º do art. 334 do CPC. OBSERVAÇÃO 1: A audiência 
será realizada por meio do aplicativo GOOGLE MEET, sendo, desde já, disponibilizado o link da videochamada: https://meet.google.com/
mui-uxcb-cmp , que deverá ser acessado pelas partes e advogados na data e hora marcadas. Dessa forma, os advogados e as partes 
deverão manter atualizados os seus dados, principalmente os números dos telefones celulares para eventual contato, destacando que 
as dúvidas sobre o acesso poderão ser dirimidas na secretaria do juízo, por meio da linha telefônica 3309-7172. OBSERVAÇÃO 2: cabe 
aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 
dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC), importando em desistência da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC). 
OBSERVAÇÃO 3: Havendo a necessidade de comparecimento ao fórum, as partes serão contatadas pela secretaria do juízo. Nessa 
hipótese, o acesso somente será permitido mediante a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 ou atestado 
médico de contra indicação da vacinação. Intimem-se todos, inclusive o Ministério Público e o Curador Especial. Porto Velho (RO), 9 de 
agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7034091-73.2021.8.22.0001
Classe : REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS (194)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BATISTA BANDEIRA CARNEIRO JUNIOR - RO10546
REQUERIDO: Em segredo de justiça e outros
Intimação AUTOR - DESPACHO - AUDIÊNCIA
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : 
“[...] Vistos e etc. Trata-se de ação de regulamentação do direito de convivência do menor UENDERSON M. DA S. F., com pedido de 
tutela de urgência, proposta por EUSDRA A. DA S., em face de MARIA J. S. L. F. e RAIMUNDO J. F., todos qualificados. Emendas à 
inicial (id. nº 59997620 e id n° 61967441). A tutela de urgência foi parcialmente deferida (id n° 62978852). Os requeridos não foram 
citados, mas habilitaram Defensor Público, suprindo a falta de citação (id n° 63367224). A conciliação restou infrutífera (id n° 65009915). 
Na oportunidade, os requeridos apresentaram contestação de forma oral, sem preliminares, alegando, em resumo: a) as afirmações 
contidas na inicial não condizem com a realidade; b) a criança está bem cuidada e possui a atenção necessária ao seu desenvolvimento; 
c) os requeridos jamais impediram a requerente de visitar seu filho, tanto que estabeleceram rotina de visitação, discordando apenas do 
pernoite, pois UENDERSON tem traumas difíceis de lidar e não consegue dormir na residência materna. Pugnaram pelo estabelecimento 
da visitação, durante o dia, como já vem ocorrendo, sem o pernoite, a concessão da justiça gratuita e a produção de todas as provas em 
direito admitidas. Relatório de estudo psicológico (id n° 71097634). As partes não se manifestaram sobre o relatório (id n° 71182601 e id 
n° 71182602). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido inicial (id n° 75323167). Intimadas sobre o interesse na produção 
de outras provas (id n° 77737424), a requerente quedou-se inerte. Os requeridos pugnaram pela produção de provas testemunhais (id 
n° 78584857). É O RELATÓRIO DECIDO. Trata-se de ação de regulamentação do direito de convivência movida por EUSDRA A. DA S., 
mãe do menor UENDERSON M. DA S. F., atualmente sob a guarda dos avós paternos, ARIA J. S. L. F. e RAIMUNDO J. F. Tenho que é 
necessária a designação da audiência de conciliação, instrução e julgamento, para nova tentativa de conciliação entre as partes, e, em caso 
negativo, a comprovação das alegações das partes quanto ao exercício do direito de convivência do menor envolvido. Serão admitidos 
como meios de provas o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e documentos. O ônus da prova obedecerá a regra do 
art. 373 do CPC. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de outubro de 2022, às 8h30min, oportunidade 
em que, se for o caso, serão colhidos os depoimentos pessoais das partes e inquiridas as testemunhas arroladas pelos requeridos e 
eventuais testemunhas arroladas pela requerente. A audiência será realizada de forma virtual, por meio do aplicativo GOOGLE MEET, 
sendo, desde já, disponibilizado o link da videochamada: https://meet.google.com/ufi-vmjp-gwd , que deverá ser acessado pelas partes e 
advogados na data e hora marcadas. Dessa forma, os advogados e as partes deverão manter atualizados os seus dados, principalmente 
os números dos telefones celulares para eventual contato, destacando que as dúvidas sobre o acesso poderão ser dirimidas na secretaria 
do juízo, por meio da linha telefônica 3309-7172. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que, querendo, a autora apresente rol de 
testemunhas (art. 357, § 4º do CPC), sob pena de preclusão e indeferimento da prova. A requerente e o requerido deverão comparecer 
à audiência designada acompanhados de seus advogados. A requerente deverá ser intimado por seu advogado, nos termos do §3º do 
art. 334 do CPC Observação: cabe aos advogados da parte informar ou intimar a testemunhas por ele arrolado do dia, da hora e do local 
da audiência designada, dispensando-se a intimação do do juízo (art. 455 do CPC), importando em desistência da inquirição caso não 
o faça (art. 455, §3º do CPC). Intimem-se todos, inclusive o Ministério Público. Sirva-se de mandado de intimação dos requeridos e das 
testemunhas arroladas. Porto Velho (RO), 9 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7001448-28.2022.8.22.0001
Classe : SOBREPARTILHA (48)
REQUERENTE: MARIA E. R. N.
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA CAROLINE CAMILO ULCHOA DE ALMEIDA - RO9853
REQUERIDO: FELIPE R. D. N.
Advogados do(a) REQUERIDO: NATALIA DOS SANTOS SALDANHA - RO11649, KARINNE LOPES COELHO - RO7958
Intimação PARTES - DESPACHO - AUDIÊNCIA
Ficam as partes AUTORA/REQUERIDA intimada acerca do despacho :
“[...] DECIDO. Trata-se de ação de sobrepartilha de bens Os autos encontram-se conclusos para saneamento e organização, com o 
fim de possibilitar o regular andamento na busca de decisão de mérito. Diante das controvérsias existentes não se mostra possível o 
julgamento antecipado da lide na forma estabelecida no art. 355 do CPC, pois a conclusão sobre os pontos convertidos – existência 
dos créditos, conhecimento posterior à partilha e comunicabilidade - apesar da vasta documentação anexada, depende de dilação 
probatória, com apresentação de eventuais documentos novos, coleta dos depoimentos pessoais das partes e, eventualmente, oitiva 
de testemunhas. Assim, tenho que é necessária a designação da audiência de conciliação, instrução e julgamento, para nova tentativa 
de conciliação e para complementar as provas produzida pelas partes. Serão admitidos como meios de provas o depoimento pessoal 
das partes, oitiva de testemunhas e documentos novos. O ônus da prova obedecerá a regra do art. 373 do CPC. Designo audiência de 
conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de novembro de 2022, às 8h30min, ocasião em que, se for necessário, serão colhidos 
os depoimentos pessoais das partes e inquirida a testemunha arrolada pelo réu (id nº 78829104). A autora e o réu deverão comparecer 
à audiência designada acompanhados de seus advogados. As partes deverão ser intimadas por seus advogados, nos termos do §3º do 
art. 334 do CPC. OBSERVAÇÃO 1: A audiência será realizada por meio do aplicativo GOOGLE MEET, sendo, desde já, disponibilizado 
o link da videochamada: https://meet.google.com/ion-azkx-rha , que deverá ser acessado pelas partes e advogados na data e hora 
marcadas. Dessa forma, os advogados e as partes deverão manter atualizados os seus dados, principalmente os números dos telefones 
celulares para eventual contato, destacando que as dúvidas sobre o acesso poderão ser dirimidas na secretaria do juízo, por meio da 
linha telefônica 3309-7172. OBSERVAÇÃO 2: Cabe aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas 
do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC), importando em desistência 
da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC). Int. Porto Velho (RO), 16 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de 
Oliveir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7070627-83.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS (12246)
REQUERENTE: A R G F
Advogado do(a) REQUERENTE: ISANGELA DE SOUZA DUARTE - RO8792
REQUERIDO: E G S J
Advogado do(a) REQUERIDO: JOELMA ALBERTO - RO7214
Intimação REQUERIDA - DESPACHO
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do despacho : e Planilha atualizada pela requerente ,Trata-se de Cumprimento de Sentença 
de Obrigação de Prestar Alimentos, que tramita pelo rito do art. 528 do CPC, em que é exequente L. R. S., menor, representado (a) por 
sua mãe ADRIANI R. G., e executado E. G. S. J. .
O (a) exequente (a) pretendeu a satisfação do débito referente ao mês de NOVEMBRO DE 2021, no valor total de R$ 2.209,40, e os que 
vencerem no curso do processo (art. 528, §7º, CPC e Súmula 309 do STJ), provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 
por meio de advogado, sob pena de decretação de sua prisão.
Citado (id nº 76401888), o executado apresentou justificativa e documentos (id nº 76581848).
A parte exequente manifestou-se por meio da petição de id n° 77742145.
O Ministério Público manifestou-se decretação da prisão civil (id nº 78312007).
É o relatório.
Decido.
A obrigação é certa, líquida e exigível.
Da análise dos autos, verifica-se que o não cumprimento da obrigação fundamenta-se única e exclusivamente nas dificuldades financeiras 
que vem passando, porém não é suficiente para excluir a sua responsabilidade, máxime quando se trata de pessoa saudável e que pode 
procurar meios laborais informais para cumprir com a sua obrigação de pai.
Aliás, em sede de execução de alimentos não cabe examinar a alegação de falta de condições financeiras do alimentante para cumprir 
a obrigação da verba alimentar fixada em juízo. Isso porque, tratando-se de questão sujeita ao contraditório e ampla defesa, a parte 
interessada deverá fazê-lo através de ação própria, de redução ou mesmo de exoneração, que somente poderá ser alterada por sentença.
Assim, não apresentando o executado elemento objetivo para afastar o cumprimento da obrigação, conclui-se que a inadimplência é 
voluntária e inescusável, cabendo a decretação da prisão civil, na forma do art. 5º, LXVII da CF.
Neste contexto, a justificativa apresentada deve ser rejeitada, determinando-se as providências legais para o prosseguimento da execução 
com a decretação da prisão do devedor.
Observo que foi proferida sentença de mérito nos autos da ação principal (n° 7033295-82.2021.8.22.0001), de modo que deverá a parte 
exequente adequar o débito inicial, uma vez que a execução se iniciou levando em conta os alimentos provisórios, fixados em 02 salários 
mínimos, e a sentença estabeleceu a pensão em 125% do salário mínimo. Assim, o percentual arbitrado na sentença deverá retroagir, 
ante o entendimento firmado pelo STJ por ocasião da Súmula n°621.
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Dispositivo
Em face do exposto:
a) REJEITO a justificativa apresentada pelo executado E G S J, devendo o feito prosseguir nos seus ulteriores termos.
c) Intime-se a parte exequente para juntar a planilha com a inclusão das parcelas vencidas no processo, observando-se o percentual 
estabelecido na sentença, qual seja, de 125% do salário mínimo, em 05 dias.
d) Após, CONCEDO ao executado a oportunidade de pagar o débito indicado, no prazo de 05 dias, sob pena de decretação da prisão 
civil. Intime-o, por intermédio da patrona constituída.
e) Decorrido o prazo descrito na alínea “d” sem a comprovação do pagamento, fica, desde já, decretada a prisão civil. Certificando-se a 
inércia do executado, EXPEÇA-SE o mandado prisão, nos termos do art. 528, § 3º do CPC, pelo prazo de 3 (três) meses. Advirta-se que 
poderá livrar-se da prisão ou ser solto antes do prazo, desde que pague integralmente o débito.
f) Caso seja infrutífera a diligência pelo (a) Oficial (a) de Justiça, encaminhe-se à POLINTER/CAPTURAS, para as diligências, observando-
se que o prazo de prisão é de 3 (três) meses, que deverá ser cumprido em 90 dias, contados da expedição do mandado, devendo a 
autoridade policial informar as diligências efetuadas.
f. 1) Anoto que, decorrido o prazo de 90 dias para o cumprimento, a ordem de prisão ficará sem efeito e o mandado deverá ser baixado 
dos registros da POLINTER, independentemente de contramandado.
f. 2) Decorrido tal prazo sem o cumprimento da ordem de prisão, intime-se o exequente para adequar a execução ao rito do artigo 523 do 
CPC, indicando bens passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
g) Havendo pagamento, intime-se o exequente para se manifestar, em 05 (cinco) dias.
Int.
Porto Velho (RO), 25 de julho de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7037119-49.2021.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. D. S. F. e outros
Advogado do(a) AUTOR: RENAN NASCIMENTO SOUSA - RO11393
Advogado do(a) AUTOR: RENAN NASCIMENTO SOUSA - RO11393
REU: MARCELO S. M. e outros
Advogado do(a) REU: GILSANE SILVA LIMA FERREIRA - RO8347
Intimação PARTES - DESPACHO - AUDIÊNCIA
Ficam as partes AUTORA/REQUERIDA intimada acerca do despacho : 
“[...] DECIDO. Trata-se de ação de revisão de alimentos e outros pedidos, no interesse da criança MELISSA DE S. F. Os autos encontram-
se conclusos para saneamento e organização, com o fim de possibilitar o regular andamento na busca de decisão de mérito. Diante 
das controvérsias existentes não se mostra possível o julgamento antecipado da lide na forma estabelecida no art. 355 do CPC, pois a 
conclusão sobre os pontos convertidos – a capacidade financeira do alimentante, o valor dos alimentos, a modificação da fórmula de 
guarda e convivência - depende de dilação probatória, apresentação de documentos novos, coleta dos depoimentos pessoais das partes 
e oitiva de eventuais testemunhas. Assim, tenho que é necessária a designação da audiência de conciliação, instrução e julgamento, 
para nova tentativa de conciliação e para complementar as provas produzida pelas partes. Serão admitidos como meios de provas 
o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e documentos novos. O ônus da prova obedecerá a regra do art. 373 do 
CPC. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2022, às 8h30min, ocasião em que, se for 
necessário, serão colhidos os depoimentos pessoais das partes e inquiridas eventuais testemunhas arroladas pela requerente e pelo 
requerido. .Fixo o prazo de 15 dias para as partes, querendo, arrolar as suas testemunhas, sob pena de preclusão e indeferimento de 
produção da prova. A requerente e o requerido deverão comparecer à audiência designada acompanhados de seus advogados. As 
partes deverão ser intimadas por seus advogados, nos termos do §3º do art. 334 do CPC. OBSERVAÇÃO 1: A audiência será realizada 
por meio do aplicativo GOOGLE MEET, sendo, desde já, disponibilizado o link da videochamada:https://meet.google.com/zcp-bbef-vze, 
que deverá ser acessado pelas partes e advogados na data e hora marcadas. Dessa forma, os advogados e as partes deverão manter 
atualizados os seus dados, principalmente os números dos telefones celulares para eventual contato, destacando que as dúvidas sobre 
o acesso poderão ser dirimidas na secretaria do juízo, por meio da linha telefônica 3309-7172. OBSERVAÇÃO 2: cabe aos advogados 
das partes informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 
intimação do juízo (art. 455 do CPC), importando em desistência da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC). OBSERVAÇÃO 
3: Havendo a necessidade de comparecimento ao fórum, as partes serão contatadas pela secretaria do juízo. Nessa hipótese, o acesso 
somente será permitido mediante a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 ou atestado médico de contra 
indicação da vacinação. Desvincule-se a Defensoria Pública do polo ativo da presente ação, pois a requerente encontra-se representada 
por advogado (id. n° 63310083). Intimem-se todos, inclusive o Ministério Público. Porto Velho (RO), 16 de agosto de 2022 Assinado 
eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7007963-79.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LILIAN SILVA SANTOS
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REU: LUDIMAR ALVES BRANDAO
Advogado do(a) REU: VANESSA MARIA DA SILVA MELO - RO9851
Intimação REQUERIDA - DESPACHO - AUDIÊNCIA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do despacho : 
“[...] Diante das controvérsias existentes não se mostra possível o julgamento antecipado da lide na forma estabelecida no art. 355 do 
CPC, pois a conclusão sobre os pontos convertidos – existência e período da união estável e partilha de bens e dívidas - depende de 
dilação probatória, apresentação de documentos novos, coleta dos depoimentos pessoais das partes e oitiva de eventuais testemunhas. 
Assim, tenho que é necessária a designação da audiência de conciliação, instrução e julgamento, para nova tentativa de conciliação 
e para complementar as provas produzida pelas partes. Serão admitidos como meios de provas o depoimento pessoal das partes, 
oitiva de testemunhas e documentos novos. O ônus da prova obedecerá a regra do art. 373 do CPC. Designo audiência de conciliação, 
instrução e julgamento para o dia 27 de outubro de 2022, às 8h30min, ocasião em que, se for necessário, serão colhidos os depoimentos 
pessoais das partes (sob pena de confesso) e inquiridas as testemunhas arroladas pela autora (id. nº 79387327 pp. 8-9) e pelo réu (id. 
nº 76653639 p. 10). A requerente e o requerido deverão comparecer à audiência designada acompanhados de seus advogados. O réu 
deverá ser intimado por seu advogado, nos termos do §3º do art. 334 do CPC. OBSERVAÇÃO 1: A audiência será realizada por meio do 
aplicativo GOOGLE MEET, sendo, desde já, disponibilizado o link da videochamada: https://meet.google.com/ixy-zjwo-ekv, que deverá 
ser acessado pelas partes e advogados na data e hora marcadas. Dessa forma, os advogados e as partes deverão manter atualizados 
os seus dados, principalmente os números dos telefones celulares para eventual contato, destacando que as dúvidas sobre o acesso 
poderão ser dirimidas na secretaria do juízo, por meio da linha telefônica 3309-7172. OBSERVAÇÃO 2: Cabe aos advogados das partes 
informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação 
do juízo (art. 455 do CPC), importando em desistência da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC). SIRVA-SE DE MANDADO 
DE INTIMAÇÃO DA AUTORA E SUAS TESTEMUNHAS (CPC, 455, § 4º, IV). Int. Porto Velho (RO), 9 de agosto de 2022 Assinado 
eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7060557-07.2021.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: MARIA GILDA VIEIRA DE MORAES e outros (6)
Advogados do(a) REQUERENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - RO7651, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE 
- RO4635
Advogados do(a) REQUERENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - RO7651, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE 
- RO4635
Advogados do(a) REQUERENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - RO7651, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE 
- RO4635
Advogados do(a) REQUERENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - RO7651, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE 
- RO4635
Advogados do(a) REQUERENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - RO7651, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE 
- RO4635
Advogados do(a) REQUERENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - RO7651, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE 
- RO4635
Advogados do(a) REQUERENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - RO7651, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE 
- RO4635
Intimação AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada para trazer informações referente a solicitação junto à juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca 
de Porto Velho/RO.
“3. Intimem-se os requerentes para acompanhar o trâmite do documento naquele juízo, trazendo aos autos as informações necessárias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7048253-73.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: DAILANE MAIA DA COSTA
EXECUTADO: CARLOS VAGNER NASCIMENTO SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: SEBASTIAO UENDEL GALVAO ROBERTO - RO1730
Intimação REQUERIDA - DESPACHO
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do despacho de ID 79905561.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7062968-86.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: A. F. D. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON GUILHERME DIAS PEREIRA - RO11537
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REQUERIDO: L.D. S. L.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...]DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO: 1. Processe-se em segredo e 
com gratuidade da Justiça. 2. Designo audiência de conciliação para o dia 06 de outubro de 2022, às 9h30min, no CEJUSC-FAMÍLIA - 9º 
ANDAR. Considerando que o réu está preso, a audiência será realizada de forma VIRTUAL. Assim, caberá às partes e aos advogados 
manterem atualizados os seus dados no processo, principalmente os números dos telefones celulares. 3. CITE-SE a parte requerida, 
consignando-se que o prazo para contestar é de 15 dias úteis e fluirá da data da audiência de conciliação, ficando ciente que, não sendo 
apresentada a contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte requerente. 3.1. Considerando que 
a informação que o requerido encontra-se recolhido na Penitenciária Jorge Thiago Afonso, presídio 603, Estrada da Penal, KM 6, Zona 
Rural, Porto Velho/RO, desde já, fica nomeado Curador Especial na pessoa do Defensor Público lotado neste juízo, na forma do art. 
72, inc. II do CPC, para que se manifeste, no prazo legal. 4. INTIMEM-SE requerente, requerido e o Curador Especial para a audiência 
designada, devendo comparecer acompanhados de seus advogados. 5. Requisite-se o requerido para participar da audiência que será 
realizada de forma VIRTUAL. 6. INTIMEM-SE requerente e requerido para a audiência designada, devendo comparecer acompanhados 
de seus advogados. 7. Sirva-se de mandado. O Oficial de Justiça deverá informar que, não tendo condições de constituir advogado, a 
parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública da Comarca. OBSERVAÇÃO: Não tendo sido deferida a gratuidade, realizada a 
conciliação e não havendo acordo, caso as custas não tenham sido pagas integralmente deverão ser complementadas no prazo de 05 
(cinco) dias, INDEPENDENTE DE NOVA INTIMAÇÃO, contados da data da realização da solenidade, nos termos do artigo 12 da Lei n. 
3.896/2016 e sob pena de extinção do feito sem análise do mérito (CPC, art. 485, IV). Certifique a CPE, após a realização da solenidade, 
se as custas foram integralmente quitadas e, em caso negativo, remetam-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se todos. Porto 
Velho (RO), 24 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7052485-31.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: E. D. P. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS - RO4725
REQUERIDO: RICARDO P. D. O.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : 
“[...] 4. Após, intime-se a exequente para manifestar-se sobre o débito remanescente, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo 
o que entender de direito, em 05 dias. Int. Porto Velho (RO), 20 de julho de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de 
Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7057501-29.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: R. S. M. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: ILKA DA SILVA VIEIRA - RO9383
REU: D. P. F. N. 
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...]DECISÃO SERVINDO COMO MANDADO: 1. Processe-se em segredo de 
Justiça e com gratuidade da justiça. 2. Trata-se de ação de regulamentação de guarda com pedido de tutela de urgência, proposta por 
R. S. M. D. S.,. em face de D. P. F. N., no interesse da filha comum Z. S. F., ambos qualificados nos autos. 2.1. De acordo com a nova 
sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência pode ser de 
natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294 do CPC). Os pressupostos 
fundamentais para a concessão das tutelas de urgência estão elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe: “A 
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 
ao resultado útil do processo do processo”. 2.2. No caso concreto, pretende a requerente a tutela de urgência com a concessão de 
alimentos provisórios em favor da filha, sob o argumento de que ela reside atualmente na casa da mãe. 2.3. Observa-se que as partes 
já realizaram acordo, estabelecendo que a guarda seria compartilhada com referencial de domicílio a residência do pai, conforme cópia 
juntada pela requerente (id. Nº 80032701). 2.4 Contudo, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência, pois não há prova suficiente para 
formação de convicção a respeito dos fatos alegados. É que os poucos elementos de informações apresentados, baseiam-se apenas na 
versão unilateral dos fatos dada pela requerente, de modo que não são suficientes para este fim. Destaco que os elementos de prova 
juntados, como o boletim de ocorrência em que a autora narra à autoridade policial que o requerido mandou a filha embora de casa, 
não constitui prova suficiente das alegações nele inseridas, se tratando de mera declaração unilateral da requerente. 2.5. Dessa forma, 
é imprescindível que se complete a relação processual e se colha eventuais provas sobre o caso, inclusive com a realização de estudo 
mais aprofundado do caso para emissão de valoração sobre o pedido. Aliás, a regra é a de se ouvir a parte contrária para a fixação ou 
modificação de guarda de filho menor, mesmo que provisória, conforme expressamente estabelece o art. 1.585 do CC. 2.6. Observo que a 
questão poderá ser reanalisada posteriormente, com a juntada de novos elementos probatórios. 3. Designo audiência de conciliação para 
o dia 06 de outubro de 2022, às 10h15min, a ser realizada no CEJUSC-FAMÍLIA – 9º ANDAR. Observo que a audiência será realizada de 
forma presencial. Por outro lado, em eventual suspensão do atendimento presencial em decorrência dos riscos relacionadas à COVID-19, 
a audiência poderá ser realizada de forma virtual. Assim, caberá às partes e aos advogados manterem atualizados os seus dados no 
processo, principalmente os números dos telefones celulares para o contato. 4. CITE-SE a requerida, fazendo constar no mandado que 
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o prazo para contestar é de 15 dias úteis e fluirá da data da audiência de conciliação, ainda que a solenidade não seja realizada, ficando 
ciente a parte requerida que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 
requerente. 5. INTIMEM-SE requerente e requerida para comparecerem à audiência designada, devendo comparecer acompanhados de 
seus advogados. O requerente deverá ser intimado por seu advogado, nos termos do §3º do art. 334 do CPC. 6. Intime-se o Ministério 
Público. 7. Sirva-se de mandado de citação e intimação da requerida. O Oficial de Justiça deverá informar que, não tendo condições 
de constituir advogado, a parte deverá procurar o Defensor Público da Comarca. Porto Velho (RO), 30 de agosto de 2022 . Assinado 
eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7030303-17.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: G.D. N.
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - RO10318
REQUERIDO: M. R. P. D.F.
Advogado do(a) REQUERIDO: MAURICIO M FILHO - RO8826
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: “[...]Em face do exposto, nos termos do art. 731 do CPC, HOMOLOGO O DIVÓRCIO 
do casal G. D. N. e M. R. P. D. F., dissolvendo o vínculo matrimonial até então existente, que se regerá pelas condições e cláusulas 
constantes nos termos do acordo realizado em audiência (id nº 81208868). Não houve alteração nos nomes dos interessados por ocasião 
do casamento. Destaco que a presente decisão não tem efeito contra terceiros e nem serve de título para a transcrição no Registro de 
Imóveis, reconhecendo apenas a existência e a partilha dos bens indicados pelos próprios requerentes. Custas iniciais já recolhidas (id n° 
79256418). Sem custas finais e sem honorários, ante o acordo celebrado pelas partes. As partes renunciaram ao direito de recurso, o que 
homologo, operando de imediato o trânsito em julgado (CPC, art. 1.000). Servirá cópia da presente sentença de mandado de averbação/
inscrição (Certidão de casamento matrícula nº 095687 01 55 2015 2 00133 127 0029757 43 - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas 
Naturais da Comarca de Porto Velho/RO - Cartório Godoy). Realizadas as anotações e baixas necessárias, arquivem-se. P. R. I. C. Porto 
Velho (RO), 31 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.” 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7057703-06.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: J.L.M.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO MAMANI FERREIRA - RO6754
EXECUTADO: R. F. D.C.A.
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7038346-40.2022.8.22.0001
Classe : INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
REQUERENTE: MARIA LUCIA CARVALHO DE SA
REQUERIDO: RAIMUNDA CARVALHO DA SILVA 
CERTIDÃO
Certifico que o Edital de Publicação de Sentença de Curatela expedido no ID de n°75877432 , foi publicada na Plataforma de Editais e 
Hastas públicas do TJRO, sob o n. 19808. 
Porto Velho/RO, 28 de julho de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7044162-03.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A.B. P.
Advogados do(a) AUTOR: LUCIMAR CHAVES DE SANTANA - RO10871, JOAO CAETANO DALAZEN DE LIMA - RO6508, DANIEL 
MENDONCA LEITE DE SOUZA - RO6115
REU: F.P.D. L.
Advogado do(a) REU: WALDECIR BRITO DA SILVA - RO6015
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à contestação no prazo legal. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7024912-57.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: L. S. D.S.F. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: LENILCE SANTOS DA SILVA FRANZOLINI - RO0003932A
REQUERIDO: J.N.D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO: LIGIA CARLA CAMACHO FURTADO - RO3528
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7025856-83.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: A. K. U. E. W. W. B.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA JOSE MORENO DA SILVA - RO10435
EXECUTADO: E. C. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA - RO0000367A-A
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à contestação no prazo legal. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7035357-61.2022.8.22.0001
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: J. Y. P. R.
Advogado do(a) DEPRECANTE: CLEVERSON ROSA DA SILVA - SP430171
REU: L. P.J.
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1246 
e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7030303-17.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: G. D. N.
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - RO10318
REQUERIDO: M. R. P. DA F.
Advogado do(a) REQUERIDO: MAURICIO M FILHO - RO8826
Intimação AUTOR - MANDADO AVERBAÇÃO
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o Mandado de Averbação expedido e 
providenciar a averbação no respectivo Cartório Extrajudicial..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7046041-45.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: R. N. M. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: LUCENO JOSE DA SILVA - RO4640
REU: G. M. D.S.
INTIMAÇÃO PARTES - SENTENÇA
Ficam as partes intimadas acerca da sentença: “[...]Em face do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b” do CPC, HOMOLOGO o 
acordo celebrado entre as partes (id nº 81124268) e, em consequência, exonero R. N. M. D. S. do pagamento de pensão alimentícia a 
seu filho G. M. D. S.. Encaminhe-se o ofício em anexo para cessação dos descontos em folha de pagamento. Custas iniciais já recolhidas 
(id n° 79459683). Sem custas finais e sem honorários, ante o acordo celebrado pelas partes Em face do exposto, com fundamento no 
art. 487, III, “b” do CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id nº 81124268) e, em consequência, exonero R.O N. M. D.S. 
do pagamento de pensão alimentícia a seu filho G. M. D. S.. Encaminhe-se o ofício em anexo para cessação dos descontos em folha de 
pagamento. Custas iniciais já recolhidas (id n° 79459683). Sem custas finais e sem honorários, ante o acordo celebrado pelas partes.” 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7021354-09.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: E. R. D. N.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO PINHEIRO DIAS - RO0003491A
EXECUTADO: E. F. D. N.
Advogados do(a) EXECUTADO: TEREZA ALVES DE OLIVEIRA - RO10436, ROGERIO TELES DA SILVA - RO9374
Intimação AUTOR - ALVARÁ
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a 
Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7005828-94.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. F. S. C. B. e outros
Advogados do(a) AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO0004265A, MARCIA REGINA PINI - RO53
Advogados do(a) AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO0004265A, MARCIA REGINA PINI - RO53
REU: ALEXANDER HERNANDEZ BAHAMONDE registrado(a) civilmente como ALEXANDER HERNANDEZ BAHAMONDE
Advogado do(a) REU: MICHELE NOGUEIRA DE SOUZA - RO9706
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7039283-50.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: E. N. M. B. D. A. e outros
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: R. L. M.
Advogado do(a) REU: ILKA DA SILVA VIEIRA - RO9383
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da homologação do acordo de id 81264912: “[...]Em face do exposto, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea b do CPC, HOMOLOGO o acordo de vontades celebrado entre 
partes, E. N. M. B., menor impúbere, representado por sua mãe R. M. B. D. A. e R. L. M., que se regerá pelas cláusulas e condições 
constantes nos termos do acordo celebrado em audiência (id nº 81242392).Sem custas, pois estendo a gratuidade da justiça à requerida. 
Sem honorários, ante o acordo celebrado pelas partes. As partes renunciaram ao direito de recurso, o que homologo, operando de 
imediato o trânsito em julgado (CPC, art. 1.000).Realizadas às anotações e baixas necessárias, arquivem-se. P. R. I. C. Porto Velho 
(RO), 31 de agosto de 2022Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7004317-61.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: M. E. A. S. S.
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE HERMINO COELHO JUNIOR - RO10010, WALTERNEY DIAS DA SILVA JUNIOR - RO10135
EXECUTADO: J. S. V.N.
INTIMAÇÃO AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7005828-94.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. F. S. C. B. e outros
Advogados do(a) AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO0004265A, MARCIA REGINA PINI - RO53
Advogados do(a) AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO0004265A, MARCIA REGINA PINI - RO53
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REU: A. H. B. registrado(a) civilmente como A. H. B.
Advogado do(a) REU: MICHELE NOGUEIRA DE SOUZA - RO9706
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7013800-18.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980)
EXEQUENTE: E. J.M. B. e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIEGO DINIZ CENCI - RO7157
EXECUTADO: C.D. O.
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7013579-35.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: C. M. C. D. L.
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO ROGERIO DA COSTA MARQUES - RO0005773A
REU: A. S. S.
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à contestação no prazo legal. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7010430-31.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: Em segredo de justiça
Advogados do(a) AUTOR: EDUARDO BELMONTH FURNO - RO5539, JOSE VALTER NUNES JUNIOR - RO5653, FABRICIO MATOS 
DA COSTA - RO3270
REU: Em segredo de justiça
Advogados do(a) REU: ORLANDO LEAL FREIRE - RO5117, CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE - RO3010
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS FINAIS
Fica a parte REQUERIDA, através do seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7039730-38.2022.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: VANDA CRISTINA GOMES DOS SANTOS e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: YASMIM VANESSA FROES FONSECA - RO11988, BRENDA CAROLINE CAMILO ULCHOA DE 
ALMEIDA - RO9853
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE PRADO SILVEIRA - RO9605
INTERESSADO: VERA CRISTINA GOMES DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença ID 81272241: “[...] Em face do exposto, DECIDO PELA PROCEDÊNCIA do pedido, e, 
em consequência, DEFIRO a expedição de alvará, com prazo de 30 dias, autorizando os requerentes VANDA CRISTINA GOMES DOS 
SANTOS e FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA, a receberem o valor supramencionado referente às verbas rescisórias deixadas em 
decorrência do falecimento de VERA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, que já se encontra depositado na conta judicial nº 2848-
040-1791368-9, CEF, incluídos os rendimentos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um deles. Regularize a CPE o 
valor da causa, que deve ser estabelecido no total a ser levantado, ou seja, R$ 27.26302. Indefiro a gratuidade, pois os requerentes 
poderão suportar o ônus de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento com o valor a ser levantado, máxime quando não 
apresentaram qualquer elemento objetivo para afastar essa possibilidade. Assim, eles deverão pagar as custas iniciais, no equivalente 
a 2% sobre o valor a ser levantado (R$ 27.263,02), qual seja R$ 545,26, na forma do que dispõe art. 12, inc. I do Regimento de Custas 
TJRO (Lei Estadual nº 3.896/2016). Sem custas finais e sem honorários. AUTORIZO, desde já, os requerentes a sacarem o valor de 
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R$ 545,26 da conta judicial nº 2848-040-1791368-9, CEF para o pagamento da custas processuais. Expeça-se alvará, com prazo de 15 
dias. A prestação de contas deverá ser realizada em 10 dias, contados do levantamento do valor. Condiciono a expedição do alvará 
em favor dos requerentes à comprovação do recolhimento das custas processuais. Recolhidas as custas, independentemente de nova 
conclusão, EXPEÇA-SE alvará, com prazo de 30 dias, autorizando os contemplados a procederem ao saque dos valores depositados 
na conta judicial (extrato anexo). Consigne-se que após o levantamento dos valores, a conta judicial deverá ser encerrada. Trata-se 
de procedimento de jurisdição voluntária, em que a pretensão foi atendida, não havendo, portanto, interesse recursal, operando-se de 
imediato o trânsito em julgado ante a ocorrência da preclusão lógica (CPC, art. 1.000). Certifique-se. Oportunamente, arquivem-se. P. R. 
I.C. Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022. Assinado eletronicamente. Aldemir de Oliveira. Juiz de Direito. “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7038557-76.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: R. C. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS - RO1994
REQUERIDO: A. C. D.
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7047913-95.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: D. M. S. D. N. e outros (2)
REU: JOSÉ MA. A. D. N.
Advogado do(a) REU: MARIA LETICE PESSOA FREITAS - RO0002615A
Intimação REQUERIDA - DESPACHO - AUDIÊNCIA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do despacho :
“[...] PETIÇÃO DE ID. Nº 81239413: Defiro o requerimento, pois comprovada por meio de documento a alegação de que o réu está com 
viagem designada para o mesmo dia da audiência (id nº 81239418). Assim, redesigno a conciliação, instrução e julgamento para o dia 
20 de outubro de 2022, às 8h45min, no CEJUSC-FAMÍLIA - 9º ANDAR. Observo que a audiência será realizada de forma presencial. Por 
outro lado, em caso de eventual suspensão do atendimento presencial em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS causador da 
doença COVID-19, o ato poderá ser realizado de forma virtual. Assim, caberá às partes e aos advogados manterem atualizados os seus 
dados no processo, principalmente os números dos telefones celulares. O requerido deverá ser intimado para a audiência de conciliação 
na pessoa do seu advogado, nos termos do art. 334, §3º do CPC. Sirva-se de mandado de intimação do autor, que, considerando a 
urgência deverá ser cumprido pelo PLANTÃO DIÁRIO. Porto Velho (RO), 1 de setembro de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de 
Oliveira Juiz de Direito .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7017180-83.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: B. S. A. e outros
Advogado do(a) AUTOR: FABIO GIL SOUZA DO NASCIMENTO - RO11905
REU: ALEXANDRE D. D. L.
Intimação AUTOR - DESPACHO - AUDIÊNCIA
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : 
“[...] Trata-se de ação ação de investigação de paternidade c/c alimentos, no interesse da criança BENJAMIM S. A. Os autos encontram-
se conclusos para saneamento e organização, com o fim de possibilitar o regular andamento na busca de decisão de mérito. Diante 
das controvérsias existentes não se mostra possível o julgamento antecipado da lide na forma estabelecida no art. 355 do CPC, pois a 
conclusão sobre os pontos convertidos – o vinculo de filiação entre o réu e o autor e a capacidade financeira do réu - depende de dilação 
probatória, apresentação de documentos novos, coleta dos depoimentos pessoais das partes e oitiva de eventuais testemunhas. Assim, 
tenho que é necessária a designação da audiência de instrução e julgamento, para complementar as provas produzida pelas partes. 
Serão admitidos como meios de provas o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e documentos novos. O ônus da prova 
obedecerá a regra do art. 373 do CPC. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2022, às 10h30min, 
ocasião em que será colhido o depoimento da representante legal do autor e inquiridas as testemunhas arroladas por ele (id nº 56629360 
- p. 8). A representante do autor deverá comparecer à audiência designada acompanhada de seus advogados. As partes deverão 
ser intimadas por seus advogados, nos termos do §3º do art. 334 do CPC. OBSERVAÇÃO 1: A audiência será realizada por meio do 
aplicativo GOOGLE MEET, sendo, desde já, disponibilizado o link da videochamada: https://meet.google.com/axx-eohf-dtv , que deverá 
ser acessado pelas partes e advogados na data e hora marcadas. Dessa forma, os advogados e as partes deverão manter atualizados 
os seus dados, principalmente os números dos telefones celulares para eventual contato, destacando que as dúvidas sobre o acesso 
poderão ser dirimidas na secretaria do juízo, por meio da linha telefônica 3309-7172. OBSERVAÇÃO 2: Cabe aos advogados das partes 
informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 
juízo (art. 455 do CPC), importando em desistência da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC). Intimem-se todos, o Ministério 
Público e o Curador Especial, inclusive. Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de 
Direito .
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7012058-89.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIMENTOS (12247)
EXEQUENTE: S.N.G.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROGERIO TELES DA SILVA - RO9374, TEREZA ALVES DE OLIVEIRA - RO10436
EXECUTADO: A.D.C.
Advogados do(a) EXECUTADO: JEFFERSON JANONES DE OLIVEIRA - RO0003802A, DAYANE CRUZ SOUSA - RO8844
Intimação AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7059948-87.2022.8.22.0001 
CLASSE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
ADVOGADO DO AUTOR: ELIANE DE FATIMA ALVES ANTUNES, OAB nº RO3151 
REU SEM ADVOGADO(S) 
AUTOR: B. R. D. N. 
REU: A. C. S. D. N. 
Despacho:
O autor juntou o acordo realizado na Defensoria Pública do Estado de Rondônia (id nº 81165301), porém não trouxe aos autos o título 
que homologou o referido acordo. Assim, como última oportunidade, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a sentença que 
homologou o acordo (id nº 81165302), em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7032202-21.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE H. N. M.
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARCUS CORBETT LUCHESI - RO1852
REU: JOSE R. D. O.
Advogados do(a) REU: ISRAEL DE ARAUJO VERCOSA SANCHES - RO10629, MARLON LEITE RIOS - RO7642, IURY PEIXOTO 
SOUZA - RO9181, ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO0005841A, VINICIUS SILVA LEMOS - RO2281, WALTER GUSTAVO 
DA SILVA LEMOS - RO655-A
INTIMAÇÃO PARTES - SENTENÇA
Ficam as partes AUTORA/REQUERIDA intimada acerca da sentença: 
“[...] EM FACE DO EXPOSTO: a) DECLARO, incidentalmente, a validade e eficácia do negócio jurídico realizado entre JOSÉ R. DE O. e 
JOSÉ H. N. M., denominado ACORDO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE AS PARTES (id nº 46432395 - 
pp. 1-2); b) DECIDO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO e, em consequência, CONDENO o réu JOSÉ R. DE O. ao pagamento em favor 
do autor JOSÉ H. N. M.do valor de R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta reais), acrescido dos juros de mora e correção 
monetária, incidentes a partir do vencimento de cada parcela de alimentos cobrada (CC, art. 397), com os índices adotados pelo TJRO. 
Processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC. Sucumbente, condeno-o réu no pagamento das custas processuais 
e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor dado à causa, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º 
do CPC. Anexe-se cópia da presente sentença nos autos nº 7024470-86.2020.8.22.0001, fazendo-me conclusos para deliberação. Após 
o trânsito em julgado, recolhidas as custas processuais ou inscrito o débito na dívida ativa do Estado de Rondônia, arquivem-se. Registro 
o atraso na prolação desta sentença, o que aconteceu em razão do acúmulo de serviços nesta unidade jurisdicional. P.R.I.C. Porto Velho 
(RO), 30 de agosto de 2022 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito. 

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7058566-59.2022.8.22.0001 
CLASSE: Interdição/Curatela 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: TYELISSON SILVA ARAUJO, OAB nº RO11768, MAURO MAIA DA SILVA, OAB nº RO12004 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTE: CACILDA DOS SANTOS OLIVEIRA MONTAGNOLI 
REQUERIDO: EPFANIA DOS SANTOS OLIVEIRA 
Despacho:
A autora informou que a ré é casada e juntou o comprovante de rendimento da ré, quando deveria ter juntando o seu. Assim, como 
última oportunidade, intime-se a parte autora para emendar a inicial, manifestando-se e tomando as providências necessárias sobre os 
seguintes pontos:
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a) esclarecer sobre o marido da ré, trazendo a declaração de concordância, se for o caso;
b) juntar a cópia do seu comprovante de rendimentos para análise do pedido de gratuidade da Justiça. De forma alternativa, poderá 
requerer a desconsideração do
pedido de gratuidade e comprovar o pagamento das custas iniciais. 
Em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7008110-52.2015.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ANTONIA CLERES MACIEL DA SILVA SANTOS e outros (3)
Advogado do(a) REQUERENTE: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO2128
Advogado do(a) REQUERENTE: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO2128
Advogado do(a) REQUERENTE: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO2128
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIELDO ROCHA DOS SANTOS - RO0006069A
INVENTARIADO: RILSON JULIO DOS SANTOS
Advogado do(a) INVENTARIADO: FIRMINO GISBERT BANUS - RO0000163A
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: 
“[...] Em face do exposto, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos, HOMOLOGO, por sentença, a partilha celebrada nestes 
autos de inventário. dos bens deixados pelo falecimento de RILSON JULIO DOS SANTOS (id nº 65846995 - pp. 1-4), que tramitou pelo 
rito comum, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões, ordenando a expedição do formal de partilha e alvarás, 
ressalvados erros, omissões, direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Custas pelo espólio (3%) sobre o valor da causa (art. 12, inc. 
I c/c art. 20 da Lei Estadual nº 3.896/2016 - Regimento de Custas TJ/RO). Sem honorários, ante o caráter consensual da pretensão. 
Considerando que na DIEF apresentada pela inventariante, não constou a ex-companheira, dê-se nova vista à Fazenda Pública Estadual 
para manifestação quanto à regularidade do ITCD (idº 65846996 - pp. 1-5). Condiciono à expedição do formal de partilha e ao alvará, à 
comprovação do pagamento das custas processuais e da regularização do imóvel em nome do autor da herança no Cartório de Registro 
de Imóveis e à manifestação da Fazenda Pública Estadual. Transitada em julgado, recolhidas as custas ou inscrito o débito na dívida ativa 
do Estado de Rondônia, realizadas as baixas necessárias, arquivem-se. P. R. I. C. Porto Velho (RO), 31 de agosto de 2022 Assinado 
eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7034600-67.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: E. V. V. B.
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA - RO8176
REU: A. B. D. S.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...]1. PETIÇÃO DE ID Nº 81088309: Ante as informações da requerente, procedi 
às pesquisas nos cadastros da Receita Federal do Brasil e do Tribunal regional Eleitoral pelos sistemas, INFOJUD e SIEL, encontrando 
endereço diverso do indicado na inicial (relatórios em anexo). Assim, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 
dia 11 de outubro de 2022, às 11 horas, no CEJUSC-FAMÍLIA - 9º ANDAR. Observo que a audiência será realizada de forma presencial. 
Por outro lado, em caso de eventual suspensão do atendimento presencial em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS causador 
da doença COVID-19, o ato poderá ser realizado de forma virtual. Assim, caberá às partes e aos advogados manterem atualizados 
os seus dados no processo, principalmente os números dos telefones celulares.2. Cite-se o requerido, nos termos da decisão de id nº 
77133063 - pp. 1-2:[...]1. Processe-se em segredo e com gratuidade da Justiça.2. Atento à prova da filiação e aos demais elementos 
constantes dos autos, defiro os alimentos provisórios à filha E. V. V. B., que fixo em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a serem 
pagos mensalmente, até final decisão, com depósito diretamente em conta bancária da representante da requerente, devidos a partir 
desta decisão (STJ, REsp 1042059/SP), devendo o primeiro pagamento ocorrer em até 10 dias depois da citação.3. [...]3.1. CITE-SE o 
requerido. INTIMEM-SE requerente e requerido para comparecerem à audiência acima designada, devendo comparecer acompanhados 
de seus advogados.3.2. Para a audiência, advirta-se que o não comparecimento da parte autora resultará em arquivamento do pedido e 
a ausência da parte requerida importa em revelia, presumindo-se então verdadeiros os fatos descritos na inicial. A contestação deverá 
ser apresentada até o início da audiência.3.3. Advirta-se também as partes de que não havendo conciliação o feito será na mesma data 
instruído e julgado, pelo que deverão comparecer à audiência acompanhadas das provas que tiverem, sendo que testemunhas serão 
admitidas no máximo três para cada parte, que deverá trazê-las independentemente de intimação, tudo nos termos dos arts. 7º e 8º da 
Lei de Alimentos (Lei 5.478/68).[...]3.4. A requerente deverá ser intimada para a audiência de conciliação na pessoa do seu advogado, 
nos termos do art. 334, §3º do CPC.4. Sirva-se de mandado. O Oficial de Justiça deverá informar que, não tendo condições de constituir 
advogado, a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública da Comarca .OBSERVAÇÃO: Não tendo sido deferida a gratuidade, 
realizada a conciliação e não havendo acordo, caso as custas não tenham sido pagas integralmente deverão ser complementadas no 
prazo de 05 (cinco) dias, INDEPENDENTE DE NOVA INTIMAÇÃO, contados da data da realização da solenidade, nos termos do artigo 
12 da Lei n. 3.896/2016 e sob pena de extinção do feito sem análise do mérito (CPC, art. 485, IV). Certifique a CPE, após a realização 
da solenidade, se as custas foram integralmente quitadas e, em caso negativo, remetam-se os autos conclusos para extinção. Intimem-
se todos, inclusive o Ministério Público. Porto Velho (RO), 30 de agosto de 2022 . Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de 
Direito.”
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Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7002369-89.2019.8.22.0001 
CLASSE: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARCIO PEREIRA BASSANI, OAB nº RO1699A, FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, OAB nº 
RO1689, ANDRE MUNIR NOACK, OAB nº RO8320 
INTERESSADO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTE: WAYME RODRIGUES LIRA 
INTERESSADO: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR 
DESPACHO:
1. Ante a inércia do requerente, INTIME-O, pessoalmente, preferencialmente via postal, para que preste contas do alvará n° 74606006 
ou requerendo o que entender de direito, em 05 dias, sob de responsabilidade.
2. Servirá a cópia do presente como carta/mandado de intimação do requerente.
3. Cumprida a determinação acima, dê-se nova vista ao Ministério Público, para sua manifestação. 
3. Int. 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito
ENDEREÇO:
REQUERENTE: Wayne Rodrigues Lira, menor impúbere, nascido em 18/02/2006, representado por sua MÃE, Cláudia Rodrigues da Silva 
Braga, ambos, residente e domiciliada na Rua Piau, 5856, Lagoa, CEP 76812-126, Porto Velho/RO. 

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7039119-85.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
AUTOR: J. L. M. C. 
REU: E. B. C. 
DESPACHO:
PETIÇÃO DE ID. N° 79936322: Foi juntado no processo pela Defensoria Pública, que representa a autora, manifestação referente a 
terceiro estranho ao feito. Assim, para evitar prejuízo à parte e nulidade processual, devolvo o prazo à autora para apresentar o endereço 
atualizado do réu.
Int.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7009909-28.2018.8.22.0001 
CLASSE: Inventário 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: IGOR AZEVEDO REIS, OAB nº RO9275, AMANDA AZEVEDO REIS, OAB nº RO7096, KATIA 
AGUIAR MOITA, OAB nº RO6317, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALVES BIANCHI, OAB nº RO8150 
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTES: ANDRE APARECIDO ALVES MOTA, GISLANIA ALVES MOTA, LUCIANO ALVES MOTA, EDILZA VIEIRA ARRUDA, 
ALEHANDRO LAUAN ARRUDA MOTA, CLEMILDES PEREIRA DOS SANTOS MOTA, IASMIN SANTOS MOTA 
INVENTARIADO: FRANCISCO ALVES MOTA 
DESPACHO
PETIÇÃO DE ID. N° 79945977: Ante a informação apresentada pela inventarinte, INTIME-A para que apresente esclarecimentos a crédito 
em nome do falecido FRANCISCO ALVES MOTA, nos autos nº 2005.41.00.000295-0, no Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal de Porto 
Velho/RO, trazendo aos autos as informações necessárias ao prosseguimento do feito. Prazo de 15 dias.
Int.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7026845-89.2022.8.22.0001 
CLASSE: Inventário 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID, OAB nº RO10375 
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTES: PAULO MOREIRA DE SOUZA, ALICE ANDRADE DE SOUZA 
INVENTARIADO: ALZENITE DE SOUZA ANDRADE 
Despacho 
1. O inventariante cumpriu parcialmente as determinações contidas no item 5 do decisão de id. n° 76361385, pois não foram anexadas 
as certidões negativas da Fazenda Pública (Federal e Estadual). 
2. Anoto que o cônjuge sobrevivente e a herdeira estão representadas pelo mesmo advogado, sendo desnecessária a providência 
prevista no art. 626 do CPC.
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3. Para o prosseguimento do feito, deve o inventariante adotar as seguintes providências:
3.1. anexar as certidões negativas da Fazenda Pública Nacional e Estadual, com relação a falecida.
3.2. pagar as custas processuais correspondente a 3% do valor dos bens a serem partilhados (art. 12, I e III c/c art. 20, Lei Estadual nº 
3.896/2016 - Regimento de Custas);
3.3. calcular e recolher o ITCD e anexar a DIEF, observando, com relação aos bens com sede neste Estado, a sistemática adotada pela 
Fazenda Pública do Estado de Rondônia, que poderá ser verificada no sítio eletrônico www.sefin.ro.gov.br; no tocante aos bens existentes 
no Estado de Santa Catarina, realizar a declaração e o pagamento de acordo com a legislação daquele Estado, com a comprovação nos 
autos. 
4. Cumpridos o item anterior, intime-se a Fazenda Pública do Estado de Rondônia para que se manifeste a respeito da regularidade da 
DIEF e do pagamento do ITCD.
5. Int.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022 .
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7030219-16.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
AUTORES: A. P. B. T., T. H. T. D. S. 
REU: O. A. D. S. 
DESPACHO:
Ao Ministério Público, para manifestação. 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7006319-04.2022.8.22.0001 
CLASSE: Divórcio Litigioso 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE GAZZONI, OAB nº RO6722, ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA, 
OAB nº RO3644 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTE: D. A. O. 
REQUERIDO: L. F. D. S. 
Despacho
PETIÇÃO DE ID. N° 80960439: Considerando que já foram realizadas as pesquisas de endereço nos cadastros dda Receita Federal 
e TRE/RO, pelos sistemas INFOJUD e SIEL (id. n° 68493276 e id. n° 68493080 - pp. 1-2), defiro o requerimento apresentado pela 
requerente. Assim, cite-se o requerido por edital (prazo 20 dias) para responder a ação, no prazo legal.
Caso o requerido não conteste, desde já, por economia processual, nomeio-lhe Curador o Defensor Público atuante neste juízo. 
Oportunamente, faça-lhe vista para contestar, se for o caso.
Int.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7023777-34.2022.8.22.0001 
CLASSE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
ADVOGADOS DO AUTOR: LENINE APOLINARIO DE ALENCAR, OAB nº RO2219A, CLAUDIO FON ORESTES, OAB nº RO6783 
REU SEM ADVOGADO(S) 
AUTOR: L. A. M. T. 
REU: M. S. L. T. 
DESPACHO:
Cumpra-se a determinação contida no item 4 da ata de audiência (id. n° 7023777), encaminhando-se os autos ao Ministério Público, para 
sua manifestação. 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7078437-12.2021.8.22.0001 
CLASSE: Averiguação de Paternidade 
ADVOGADO DO REQUERENTE: IVANILDE MARCELINO DE CASTRO, OAB nº RO1552 
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) 
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REQUERENTE: A. B. C. 
Despacho SERVINDO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO:
INTIME-SE, pessoalmente, a requerente, preferencialmente via postal, para manifestar-se por meio da Defensoria Pública, acerca da 
certidão do oficial de justiça e do laboratório Bio Check - Up 7995282 - p. 3 e id. n° 76747672), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
extinção e arquivamento.
Servirá a cópia do presente como carta de intimação da requerente.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito
ENDEREÇOS:
REQUERENTE: EMELY BEATRIZ DIAS COUTINHO, menor impúbere, neste ato representado por sua mãe FABIANA DOS SANTOS 
DIAS, residentes à Av. Campos Sales, nº 1036, Bairro Areal/Centro, nesta cidade de Porto Velho /RO.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara de Família - Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho.
DEFENSORIA PÚBLICA: Av. Gov. Jorge Teixeira, 1722 - Embratel, Porto Velho/RO, CEP: 76820-846;

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7054005-89.2022.8.22.0001 
CLASSE: Inventário 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARILENE MIOTO, OAB nº RO499A, MARIA PEREIRA DOS SANTOS PINHEIRO, OAB nº RO968A 
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTE: ROSANGELA LEISMANN DE SA CHAVES 
INVENTARIADO: ANTONIO PATRIOCA DE SA CHAVES 
DESPACHO
PETIÇÃO DE ID. N° 80846644 - PP. 1-2: Atento a informação apresentada, expeça-se novo de termo de compromisso, retificando os 
dados referente ao RG da inventariante. 
Após, aguarde-se o prazo para cumprimento das determinações contidas no item 5 do despacho de id. n° 79701624.
Int.
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 7041059-85.2022.8.22.0001 
CLASSE: Inventário 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS, OAB nº RO4725 
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTES: I. C. S., W. C. S., W. K. C. S., R. D. C. C. S. 
INVENTARIADO: A. S. D. S. F. 
DESPACHO
Intime-se a inventariante para que, em 5 dias, cumpra as determinações contidas no item 4 da decisão de id. n° 78578988, trazendo as 
certidões negativas da Fazenda Pública (Nacional, Estadual e Municipal), as certidões de nascimento ou casamento dos herdeiros e os 
documentos que comprovem a titularidade do bem imóvel. 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7034600-67.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: E. V. V. B.
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA - RO8176
REU: A.B. D. S.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...]DECISÃO SERVINDO COMO MANDADO:1. PETIÇÃO DE ID Nº 81088309: 
Ante as informações da requerente, procedi às pesquisas nos cadastros da Receita Federal do Brasil e do Tribunal regional Eleitoral 
pelos sistemas, INFOJUD e SIEL, encontrando endereço diverso do indicado na inicial (relatórios em anexo). Assim, designo audiência 
de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de outubro de 2022, às 11 horas, no CEJUSC-FAMÍLIA - 9º ANDAR. Observo 
que a audiência será realizada de forma presencial. Por outro lado, em caso de eventual suspensão do atendimento presencial em 
decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS causador da doença COVID-19, o ato poderá ser realizado de forma virtual. Assim, caberá 
às partes e aos advogados manterem atualizados os seus dados no processo, principalmente os números dos telefones celulares.2. 
Cite-se o requerido, nos termos da decisão de id nº 77133063 - pp. 1-2:[...]1. Processe-se em segredo e com gratuidade da Justiça.2. 
Atento à prova da filiação e aos demais elementos constantes dos autos, defiro os alimentos provisórios à filha E. V. V. B., que fixo em 
30% (trinta por cento) do salário mínimo, a serem pagos mensalmente, até final decisão, com depósito diretamente em conta bancária 
da representante da requerente, devidos a partir desta decisão (STJ, REsp 1042059/SP), devendo o primeiro pagamento ocorrer em até 
10 dias depois da citação.3. [...]3.1. CITE-SE o requerido. INTIMEM-SE requerente e requerido para comparecerem à audiência acima 
designada, devendo comparecer acompanhados de seus advogados.3.2. Para a audiência, advirta-se que o não comparecimento da 



1032DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

parte autora resultará em arquivamento do pedido e a ausência da parte requerida importa em revelia, presumindo-se então verdadeiros 
os fatos descritos na inicial. A contestação deverá ser apresentada até o início da audiência.3.3. Advirta-se também as partes de que 
não havendo conciliação o feito será na mesma data instruído e julgado, pelo que deverão comparecer à audiência acompanhadas das 
provas que tiverem, sendo que testemunhas serão admitidas no máximo três para cada parte, que deverá trazê-las independentemente 
de intimação, tudo nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68).[...]3.4. A requerente deverá ser intimada para a 
audiência de conciliação na pessoa do seu advogado, nos termos do art. 334, §3º do CPC.4. Sirva-se de mandado. O Oficial de Justiça 
deverá informar que, não tendo condições de constituir advogado, a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública da Comarca. 
OBSERVAÇÃO: Não tendo sido deferida a gratuidade, realizada a conciliação e não havendo acordo, caso as custas não tenham sido 
pagas integralmente deverão ser complementadas no prazo de 05 (cinco) dias, INDEPENDENTE DE NOVA INTIMAÇÃO, contados da 
data da realização da solenidade, nos termos do artigo 12 da Lei n. 3.896/2016 e sob pena de extinção do feito sem análise do mérito 
(CPC, art. 485, IV). Certifique a CPE, após a realização da solenidade, se as custas foram integralmente quitadas e, em caso negativo, 
remetam-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se todos, inclusive o Ministério Público. Porto Velho (RO), 30 de agosto de 2022 .
Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1246 
e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7046511-76.2022.8.22.0001
Classe : AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: FERNANDO E. M. C.
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO5087
REQUERIDO: JOSE A. D. O.
Advogados do(a) REQUERIDO: EDSON YOSHIAKI AOYAMA - RO9801, CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - RO0006009A, LINCOLN 
JOSE PICCOLI DUARTE - RO0000731A
Intimação AUTOR - MANDADO AVERBAÇÃO
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 5 (cinco) dias, retirar cópia da sentença servindo como 
Mandado de Averbação, bem como Certidão de Transito em Julgado, com a finalidade de providenciar a averbação no respectivo Cartório 
Extrajudicial..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7045395-35.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO CONSENSUAL (12372)
REQUERENTE: H. M. D. S. J. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: DELNER DO CARMO AZEVEDO - RO8660
Advogados do(a) REQUERENTE: CATIENE MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTANNA - RO0005573A, DELNER DO CARMO AZEVEDO 
- RO8660
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca da sentença: “[...]Vistos e etc. Vistos e etc. H. M. DE S. J. e M. G. G. D. S., ajuizaram a presente 
ação de divórcio consensual, ambos qualificados nos autos. As partes requerentes, por intermédio de advogada constituída, manifestou-
se pela desistência do feito (id nº 80709699).Em face do exposto, julgo EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 
do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Trata-se de pedido de extinção realizado pela parte interessada, não existindo, 
portanto, o interesse em recorrer, operando-se de imediato o trânsito em julgado, ante a preclusão lógica (CPC, art. 1.000). Certifique-
se. Custas iniciais, no equivalente a 1% sobre o valor da causa, pelos requerentes. Sem custas finais e sem honorários Recolhidas as 
custas iniciais ou inscrito o débito na dívida ativa do Estado, realizadas as anotações e baixas necessárias, arquivem-se. P.R.I.C. Porto 
Velho (RO), 2 de setembro de 2022Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.”
. 
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho 
PROCESSO Nº 0006314-41.2012.8.22.0102 
CLASSE: Inventário 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: FABIO VIANA OLIVEIRA, OAB nº RO2060A, VITORIA BOSCO DE FREITAS, OAB nº RO10339 
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S) 
REQUERENTES: SUZANNA FERRAZ VILLELA, ARTUR REYES ORTIZ MAKHOUL, AISCHA ROCA MAKHOUL, ATHIA DIAS 
MAKHOUL, ALANA DIAS MAKHOUL, PATRÍCIA BARBOSA DIAS, MAURÍCIO REYES ORTIZ MAKHOUL, ARIADNE REYES ORTIZ 
MAKHOUL, AMINAH ROCA MAKHOUL, ROMY KEYLA ROCA SUAREZ, ELFFI REYES ORTIZ MAKHOUL 
INVENTARIADO: Marcelo Villela Makhoul 
DESPACHO:
Com razão o Ministério Público (id nº 81139028 - pp. 1-2). Intime-se a inventariante para manifestar-se sobre a petição de id nº76298470, 
em 05 dias. Após, dê-se nova vista ao Ministério Público.
Int. 
Porto Velho (RO), 2 de setembro de 2022
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito
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4ª VARA DE FAMÍLIA 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 0120069-
60.2009.8.22.0001 
Classe: Inventário 
REQUERENTES: ARLENE SANTOS DA CRUZ, ADI SANTOS DA CRUZ, ANETE SANTOS DA CRUZ, Telma Santos da Cruz, AMADEU 
HERMES SANTOS DA CRUZ
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: FRANCISCO LUIS NANCI FLUMINHAN, OAB nº RO5526, TELMA SANTOS DA CRUZ, OAB nº 
RO3156, ROMILSON FERNANDES DA SILVA, OAB nº RO5109
INVENTARIADOS: Espólio de Andre Hermes da Cruz, TEREZINHA NEVES DOS SANTOS CRUZ
INVENTARIADOS SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
De a inventariante andamento ao processo em 15 dias ou o processo retorna para o arquivo.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7036098-77.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS (12246)
EXEQUENTE: D. M. D. S. H. e outros
Advogado do(a): ANA LIDIA DA SILVA - RO4153
EXECUTADO: D. M. H.
Advogado do(a): FABIO FEITOSA BERNARDO - RO0003264A
INTIMAÇÃO PARTES - SENTENÇA
Ficam as partes intimadas acerca da sentença de id.80846206:
“[...] JULGO EXTINTO O FEITO com base no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Porto Velho/RO, 22 
de agosto de 2022. Adolfo Theodoro Naujorks Neto - Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 0109587-92.2005.8.22.0001 
Classe: Inventário 
REQUERENTES: NUHARA DE HOLANDA AGRA CAVALCANTI DE SA, JOAO JAMENSON DE HOLANDA AGRA, INARA CERQUEIRA 
AGRA, IURI VARLAM CERQUEIRA AGRA, MARLENE GOMES CERQUEIRA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MARCIO SILVA DOS SANTOS, OAB nº RO838, JOSE BRUNO CECONELLO, OAB nº RO1855, 
FRANCISCO NUNES NETO, OAB nº RO158, KELLY DA SILVA MARTINS, OAB nº RO1560, MARIA ODETE MIRANDA, OAB nº RO1353A
INVENTARIADO: ALFREDO DA COSTA AGRA NETO
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Em 15 dias recolha-se impostos e custas.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 
e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7059902-35.2021.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogados do(a) REQUERENTE: LIDUINA MENDES VIEIRA - RO0004298A, RAIMUNDO FACANHA FERREIRA - RO1806
REQUERIDO: Em segredo de justiça
Advogados do(a) REQUERIDO: NAZARENO BERNARDO DA SILVA - RO8429, PAULO TIMOTEO BATISTA - RO2437, DOUGLAS 
RICARDO ARANHA DA SILVA - RO1779
Intimação PARTES - SENTENÇA
Ficam as PARTES intimadas acerca da sentença de id.80223225: “[...] homologo o acordo e JULGO EXTINTO O FEITO, com base no 
inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil. Custas na forma da sentença de ID Num. 79076332. P.R.I.C. Porto Velho/RO, 4 de 
agosto de 2022. Adolfo Theodoro Naujorks Neto - Juiz de Direito “
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7053132-89.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO CONSENSUAL 
REQUERENTE: M. B. L. J. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREIA DA SILVA LIMA FRAZAO - RO0001017A
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença: “[...] Em relação ao filho M. V. P. L., informam que ficará sob a guarda unilateral com o genitor 
e o regime de visitas será na forma livre. Quanto aos alimentos, a genitora pagará a quantia de 15% (quinze por cento) sobre o salário 
mínimo que deverá ser depositado mensalmente na conta bancária indicada nos autos. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para 
decretar o divórcio do casal e homologo o acordo celebrado referente à guarda, às visitas e aos alimentos contido na inicial de ID Num. 
80384368 - Pág. 1. A mulher voltará a usar o nome de solteira: S. V. DE G. P.. Sentença com resolução de mérito, na forma do artigo 
487, I, do CPC. Custas pelos autores, já satisfeitas. Considerando a ausência de interesse recursal, o feito transita em julgado na data 
de hoje. Serve esta sentença como mandado de averbação no REGISTRO DE CASAMENTO DE MATRÍCULA Nº 096040 01 55 2006 
2 00004 092 0000692 32 DO 4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO. P.R.I.C. Porto Velho/
RO, 23 de agosto de 2022. Adolfo Theodoro Naujorks Neto - Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7051932-47.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: S. M. e outros
REU: E. D. DE L. e outros
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença de id.80846043: “[...] homologo a desistência da ação e extingo o processo sem 
resolução de mérito, na forma do inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil. Custas pelo autor com exigibilidade suspensa diante 
da gratuidade judiciária. P.R.I.C. Porto Velho, 22 de agosto de 2022. Adolfo Theodoro Naujorks Neto - Juíz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7033244-08.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: G. C. F. e outros
REU: LUIZ G. M. A.
Advogado do(a) REU: JOAO PAULO REZENDE VIANA - RO10506
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] julgo parcialmente procedente o pedido inicial e resolvo o mérito, na forma 
do artigo 487, I, do CPC, para: a) fixar a guarda de N. F. A. na forma compartilhada entre os genitores, tendo lar de referência materno; b) 
fixar o regime de visitas pelo genitor à filha em finais de semanas alternados das 18h da sexta às 20h do domingo; o dia dos pais a menor 
ficará com o pai e o dia das mães com a mãe; no dia do aniversário do pai, a menor ficará com o pai e no aniversário da mãe com a mãe; 
em anos ímpares a filha passará o natal com o pai e ano novo com a mãe, invertendo-se nos anos pares; quanto ao aniversário da infante, 
nos anos ímpares passará com o pai e nos pares com a mãe; e c) condenar o L. G. M. A. ao pagamento de alimentos em 20% (vinte 
por cento) dos rendimentos líquidos à filha N. F. .Custas e honorários da ação 7027791-32.2020.8.22.0001 pelo autor, estes fixados 
em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade judiciária que estendo a este. Custas 
e honorários da ação 7033244-08.2020.8.22.0001 pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, com 
exigibilidade suspensa em face da gratuidade judiciária que estendo a este. Sentença registrada nos dois processos para fins de ajuste 
no PJE. P.R.I. Porto Velho , 4 de agosto de 2022. Adolfo Theodoro Naujorks Neto - Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7004899-
32.2020.8.22.0001 
Classe: Inventário 
REQUERENTES: JACKELENE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIA MARCIA LIMA FERREIRA, DIEGO SOUZA OLIVEIRA, SUYANNE 
ASSUNCAO DE OLIVEIRA LEITE, JACKSON LIMA OLIVEIRA LEITE
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: RODRIGO ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA, OAB nº RO9700, JOCENY TAVARES JOAQUIM E 
SILVA BENITE RAMOS, OAB nº RO10361, IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA, OAB nº RO3361
INVENTARIADO: JAIRO OLIVEIRA LEITE
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Junte a inventariante as certidões negativas em 15 dias.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 
e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7026340-69.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: em segredo de justiça
Advogados do(a) AUTOR: JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO - RO2188, ROOSEVELT ALVES ITO - RO6678
Advogados do(a) AUTOR: JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO - RO2188, ROOSEVELT ALVES ITO - RO6678
Advogados do(a) AUTOR: JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO - RO2188, ROOSEVELT ALVES ITO - RO6678
Advogados do(a) AUTOR: JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO - RO2188, ROOSEVELT ALVES ITO - RO6678
Advogados do(a) AUTOR: JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO - RO2188, ROOSEVELT ALVES ITO - RO6678
REU: em segredo de justiça
Advogado do(a) REU: TIAGO IUDI MONTEIRO MOTOMYA - RO7872
Intimação PARTES - RETORNO DOS AUTOS
Ficam as PARTES intimadas acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7036138-20.2021.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: DARTANHAN AGUIAR PEDROSA e outros (5)
Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA BARBARA PAGANOTTO RODRIGUES - RO0003798A
Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA BARBARA PAGANOTTO RODRIGUES - RO0003798A
Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA BARBARA PAGANOTTO RODRIGUES - RO0003798A
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7039823-
35.2021.8.22.0001 
Classe: Inventário 
REQUERENTES: KAILANE MONTEIRO SILVA, ALBERTH MONTEIRO SILVA, FRANCISCO CARLOS MENDES SILVA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: BRUNO CEFAS FIGUEIROA DE FRANCA RAMALHO, OAB nº RO8658
INVENTARIADO: MARIA MONTEIRO EVANGELISTA
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Em 15 dias venha a DIEF.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7035314-27.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: G.O.D.A.C.
Advogados do(a) AUTOR: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU - AC3446, ARLISSON HERBERT DOS SANTOS SOUZA - RO10452
REU: G. V. S. B. e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à contestação no prazo legal. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7032326-33.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: em segredo de justiça
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO - RO6232
REU: em segredo de justiça
Intimação AUTOR - DESPACHO
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Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho de ID 80972943: “Trata-se de ação reconhecimento de dissolução de união 
estável post mortem. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, não há outras questões processuais pendentes, 
pelo que dou o feito por saneado. O processo não comporta julgamento antecipado, há a necessidade de produção de prova. Em que 
pese a ausência de contestação, os efeitos da revelia não se operam, conforme inciso II do art. 345 do CPC, pois ação de reconhecimento 
de união estável trata-se de ação de estado da pessoa que é indisponível. O objeto da prova em instrução é a existência de união 
estável e o seu período, ônus que incube à autora. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2022, às 
10:00 horas. Defiro a produção de prova testemunhal. As testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes devem ser intimadas pelo 
(a) advogado (a), conforme o art. 455 e seu parágrafo 1º do CPC, inclusive as já arroladas no ID Num. 80816998 - Pág. 2 As testemunhas 
e que prestarem depoimento pessoal necessariamente devem comparecer para serem ouvidas de forma presencial na sala de audiências 
da 4ª Vara de Família, localizada no 5º andar do Fórum Geral Desembargador César Montenegro. As partes, advogados, defensores 
e membros do Ministério Público podem participar da audiência de forma virtual. A participação virtual será realizada por meio do 
aplicativo Google Meet, disponível para celulares e computadores gratuitamente. Segue o link de acesso à vídeo chamada: https://meet.
google.com/iqe-odhc-sfs Ou disque: (BR) +55 21 4560-7295 PIN: 867 100 117# Outros números de telefone: https://tel.meet/iqe-odhc-
sfs?pin=9846243930474 Nos termos do §4º do artigo 357 do CPC, o rol de testemunhas deve ser depositado em cartório no prazo comum 
de 5 (cinco) dias. Outro tipo de prova deve ser requerido em 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 357 do CPC. Ficam as partes 
intimadas na pessoa do (a) advogado (a), conforme o disposto no §3º do art. 334 do CPC. Porto Velho/RO, 24 de agosto de 2022. (a) 
Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Juiz de Direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7057178-24.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: L.D.A.R.P.
Advogado do(a) AUTOR: GISELI AMORIM LIMA - PA12868
REPRESENTADO: L. D. R. S. e outros
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho de ID 80957929: “Em segredo de justiça e com gratuidade. Trata-se de ação 
revisional de alimentos. A requerente sustenta que nos autos nº 7025884-22.2020.8.22.0001 foi fixando a pensão alimentícia para o 
menor, no montante 39% (trinta e nove por cento) do salário mínimo, mas que houve substancial alteração em relação a sua possibilidade 
de pagamento, bem como, houve melhora na condição do genitor da criança. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será 
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo. Em que pese os argumentos, não restou comprovado, nesse primeiro momento, que houve mudança em suas condições 
financeiras que justifiquem a revisão dos alimentos. Além disso, é necessário contraditório. Assim, indefiro o pedido por não estarem 
presentes os requisitos legais. Designo o dia 18 de outubro de 2022, às 8:45 horas, para a realização de audiência PRESENCIAL de 
conciliação, instrução e julgamento, nos termos do art. 13 da Lei nº 5.478/68. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação até o 
início da audiência e intimem-se as partes. O não comparecimento da parte autora implicará no arquivamento do feito e da parte requerida 
em revelia. As partes deverão comparecer acompanhadas de advogado ou defensor público. Se os requeridos não tiverem condições de 
contratar advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. A parte requerida poderá contestar, desde que o faça por intermédio 
de advogado. Ficam os réus advertidos de que, se não apresentar contestação por intermédio de advogado ou defensor público, será 
presumido que pode arcar com os alimentos no valor pleiteado na inicial. Não havendo acordo, será realizada a oitiva das testemunhas, 
alegações finais e prolação da sentença. Advirtam-se também as partes de que, não havendo conciliação, o feito será instruído e julgado 
na mesma data, pelo que deverão comparecer à audiência acompanhadas das testemunhas que tiverem, sendo admitidas no máximo 
03 (três) para cada parte, e trazê-las independentemente de intimação. A ausência injustificada à audiência de conciliação é considerada 
ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 
do valor da causa, como prevê o §8º do art. 334 do CPC. Intimem-se o Ministério Público. A autora fica intimada da audiência na pessoa 
do (a) advogado (a), consoante o §3º do art. 334 do CPC. A audiência ocorrerá de forma Presencial na sala de audiências do CEJUSC, 
localizada no 9º andar na sede do novo Fórum Geral Desembargador César Montenegro, na Av. Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, 
nesta Capital (antigo Clube Ipiranga). SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/ARMP/CARTA PRECATÓRIA. Porto Velho/
RO, 24 de agosto de 2022. (a) Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Juiz de Direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 
e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7020582-41.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: V. S. C.
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL FAVERO - RO9650
REU: L. C. DA S. T. e outros
Advogados do(a) REU: OZINEY MARIA DOS SANTOS - RO0003628A, ELIZABETH FONSECA - RO4445, JOSE ASSIS - RO0002332A
Advogado do(a) REU: OZINEY MARIA DOS SANTOS - RO0003628A
INTIMAÇÃO RÉU - ALEGAÇÕES FINAIS 
Fica a parte REQUERIDA, por via de seu advogado, intimada a apresentar alegações finais, conforme determinação. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7046545-51.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO CONSENSUAL (12372)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - RO872
REQUERENTE: R. G. M.
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença de id.81013661: 
[...] julgo procedente o pedido para decretar o divórcio do casal e homologo o acordo celebrado referente a guarda, visitas e alimentos 
contido na inicial de ID Num. 79245230. A mulher voltará a usar o nome de solteira: C. F.. Sentença com resolução de mérito, na forma 
do artigo 487, I, do CPC.Custas pelos autores, já satisfeitas.Considerando a ausência de interesse recursal, o feito transita em julgado 
na data de hoje.
Serve esta sentença como mandado de averbação no REGISTRO DE CASAMENTO DE MATRÍCULA Nº 096040 01 55 2014 2 00026 
137 0005137 10 DO 4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO.
P.R.I.C.
Porto Velho/RO, 25 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7055114-41.2022.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO CONSENSUAL (12372)
REQUERENTE: G. A. V.
Advogado do(a) REQUERENTE: JARED ICARY DA FONSECA - RO8946
REQUERENTE: L. DE O. S.
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença: 
[...] julgo procedente o pedido para decretar o divórcio do casal e homologo o acordo celebrado referente a guarda, visitas e alimentos 
contido na inicial de ID Num. 79651618. Decreto o divórcio do casal. A mulher voltará a usar o nome de solteira: G. A. V.. Sentença com 
resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.
Custas pelos autores, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.
Considerando a ausência de interesse recursal, o feito transita em julgado na data de hoje.
Serve esta sentença como mandado de averbação no REGISTRO DE CASAMENTO DE MATRÍCULA Nº 095729 01 55 2019 2 00029 
166 0007765 51 DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO.
P.R.I.C.
Porto Velho/RO, 25 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7015434-49.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: F. S. S.
Advogado do(a) AUTOR: VALDIR STELTER RIBEIRO - RO10453
REU: A. P. DA S.
Advogados do(a) REU: GARDENIA SOUZA GUIMARAES - RO0005464A, MAURICIO M FILHO - RO8826, FERNANDA NAIARA 
ALMEIDA DIAS - RO5199, LAYANNA MABIA MAURICIO - RO3856, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
INTIMAÇÃO PARTES - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença de id.81014009: 
[...] deixo de acolher a reconvenção apresentada pela requerida e julgo improcedente o pedido revisional de alimentos, mantendo a 
obrigação alimentar do autor, nos exatos termos da sentença revisada. Sentença com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do 
CPC.
Custas e honorários pela parte autora, os últimos fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ambos com exigibilidade suspensa 
em razão da gratuidade judiciária.
P.R.I.C.
Porto Velho/, 25 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
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Processo : 7077812-75.2021.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: A. M. F. P. e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: IANA MICHELE BARRETO DE OLIVEIRA - RO7491
REU: A. R. P.
Advogado do(a) REU: RUY MAGNO SOARES CARNEIRO - RO11823
INTIMAÇÃO PARTES - SENTENÇA
Ficam as partes intimadas acerca da sentença: “[...] julgo parcialmente procedente o pedido e resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do 
CPC, para fixar a guarda compartilhada de A. F. P. e A. M. F. P. entre os genitores, com base de moradia na residência materna, assim 
como condenar o réu a pagar 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo a título de alimentos, sendo 15% para cada filha. Custas 
e honorários pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, com exigibilidade suspensa em razão da 
gratuidade judiciária que ora lhe defiro. Oficie-se ao órgão INSS ID: 75756447 para que efetue os descontos e depósitos na conta 
bancária indicada na inicial. P.R.I.C. Porto Velho/RO, 15 de agosto de 2022. Adolfo Theodoro Naujorks Neto - Juiz de Direito. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7020570-95.2020.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: G. C. B. D. J. e outros
REU: L. DE J.
Advogado do(a) REU: EDIVALDO SOARES DA SILVA - RO3082
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : 
[...] julgo parcialmente procedente o pedido revisional de alimentos para majorar o valor dos alimentos para o equivalente a 25% (vinte e 
cinco por cento) dos rendimentos líquidos do requerido e resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.
Custas e honorários pelo requerido. Fixo honorários em 10% do valor dado à causa. Custas e honorários com exigibilidade suspensa em 
razão da gratuidade judiciária. 
P.R.I. 
Porto Velho , 15 de agosto de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7006420-75.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217
EXECUTADO: B.A.B.de M.
INTIMAÇÃO PARTES - SENTENÇA
Ficam as partes intimadas acerca da sentença de id.80519543: 
[...] Embora a advogada da exequente tenha comunicado a renúncia, não consta nos autos endereço da parte para que ela possa ser 
intimada a constituir novo advogado. Portanto, o feito deve ser extinto. 
Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Custas pela autora com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.
Havendo restrição em cadastros de crédito (Serasa, SPC e protesto extrajudicial), providencie a CPE as devidas baixas, bem como na 
restrição à CNH.
Promovo a liberação do bloqueio no sisbajud. 
P.R.I.C.
Porto Velho/RO, 11 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7056149-36.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
AUTOR: D. A. M.
Advogado do(a) AUTOR: SAMARONY SILVA SOUSA - CE46250
REU: M. D. C. C.
INTIMAÇÃO PARTES - SENTENÇA
Ficam as partes intimadas acerca da sentença: 
[...] indefiro a inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Sentença sem resolução de mérito na forma do inciso I do artigo 
485 do CPC. Sem custas.
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P.R.I.C.
Porto Velho/, 31 de agosto de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 0002920-55.2014.8.22.0102
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. B. DE L.
REU: C. A. P. DE S.
Advogado do(a) REU: WANDERLAN DA COSTA MONTEIRO - RO3991
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : 
[...]reconheço a prescrição intercorrente dos meses de meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2013 e extingo o cumprimento de 
sentença nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. 
P.R.I.
Porto Velho , 31 de agosto de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juíz(a) de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7028668-45.2015.8.22.0001
Classe : ARROLAMENTO COMUM (30)
REQUERENTE: JOAO LELLIS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - RO208-A
REQUERIDO: MARIA CELSA FERREIRA DE OLIVEIRA
Intimação AUTOR - ALVARÁ/DESPACHO ID.81207333
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a 
Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7020537-08.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: V. C. G. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO - RO1605
REQUERIDO: A. DOS S. A. N.
Intimação AUTOR - CERTIDÃO OFICIAL
Fica a parte AUTORA intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7054922-45.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: em segredo de justiça
Advogado do(a) AUTOR: HELIO SILVA DE MELO JUNIOR - RO958
Advogado do(a) AUTOR: HELIO SILVA DE MELO JUNIOR - RO958
Advogado do(a) AUTOR: HELIO SILVA DE MELO JUNIOR - RO958
REU: em segredo de justiça
INTIMAÇÃO AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, acerca do mandado de averbação expedido, devendo efetuar sua retirada via 
internet no prazo de 05 (cinco) dias, , e para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. O não pagamento 
integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7035143-
70.2022.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTOR: R. F. B.
ADVOGADO DO AUTOR: HUIARA THAINAN DOS SANTOS, OAB nº RN18679
REU: M. C. D. A. B., I. S. D. A.
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Considerando a informação de que a infante/requerida reside na comarca de São José dos Pinhais - Paraná, manifeste-se quanto a 
incompetência desse juízo.
Em 5 dias. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7056749-57.2022.8.22.0001 
Classe: Divórcio Consensual 
REQUERENTES: M. Q. R., U. D. S. R. 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MATHEUS FIGUEIRA LOPES, OAB nº RO6852, RAFAEL BALIEIRO SANTOS, OAB nº RO6864 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e os comprovantes de rendimentos 
juntados aos autos demonstram, de forma perfunctória, a possibilidade do 1º requerente de suportar os custos judiciais da presente ação. 
Há que se observar ainda que não há comprovação de que a 2ª requerente esteja desempregada. Não foram juntadas despesas mensais 
suficientes para demonstrar os gastos das partes que os impossibilitem de arcar com as custas processuais.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira dos requerentes, autorizo a emenda à inicial, a fim de que eles 
demonstrem documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho / RO , 1 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7056863-
93.2022.8.22.0001 
Classe: Divórcio Consensual 
REQUERENTES: E. S. C., R. Z. V.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: PAULO VICTOR OLIMPIO PELISSARI, OAB nº SP422812, PABLO CASTRO DA SILVA, OAB nº 
MA15059, ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, OAB nº GO49860
SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a cota ministerial em 5 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7051177-
23.2022.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
RECORRENTES: M. F. P. F., S. S. B. P.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ORIAN DOS SANTOS MARIANO, OAB nº RO12524, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RECORRIDO: A. D. S. F.
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Manifeste-se a exequente acerca da impugnação apresentada pelo executado no ID Num. 81274917 em 5 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7051181-
60.2022.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
RECORRENTES: M. F. P. F., S. S. B. P.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: ORIAN DOS SANTOS MARIANO, OAB nº RO12524, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RECORRIDO: A. D. S. F.
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Manifeste-se a exequente acerca da impugnação apresentada pelo executado no ID Num. 81275452 em 5 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br7056716-67.2022.8.22.0001 
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
RECORRENTES: A. S. C., L. R. C. C., D. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
RECORRIDO: K. W. C. R.
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Intime-se o executado no novo endereço informado na petição de ID 81068758 para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos meses 
de maio a julho de 2022 no valor de R$ 1.118,93, bem como os que vencerem no curso do processo, com vencimento até o dia 10 de 
cada mês, equivalente a 30% do salário mínimo, nos termos do §7º do art. 528 do CPC, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 
de fazê-lo, por meio de advogado ou defensor.
Decorrido o prazo e não havendo prova de pagamento do débito ou a apresentação de justificativa, desde já decreto a prisão civil do 
executado, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Saliento que, para revogação da prisão, o executado deverá pagar também as parcelas 
vencidas no curso da execução até a data da efetiva quitação.
A CPE deverá verificar se houve manifestação do executado no prazo assinalado. Não sendo efetuado o pagamento nem apresentada 
justificativa, proceda-se à prisão civil do devedor por 90 (noventa) dias a ser cumprida em cela ou sala separada dos demais presos, 
devendo ser expedido o mandado de prisão.
Após o réu cumprir o tempo de prisão integralmente, deverá ser colocado em liberdade imediatamente, salvo se por outro motivo não 
estiver preso, independentemente de nova ordem judicial.
Advirta-se o executado de que a apresentação de comprovante de entrega de envelope bancário não será aceita como prova de 
pagamento, tendo em vista que este depende de validação pelo banco.
Deve o Oficial de Justiça proceder na forma do art. 212, §2º, do CPC, podendo requisitar auxílio policial, se necessário.
Havendo justificativa, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias.
Caso seja infrutífera a diligência, encaminhe-se à Polinter/Capturas para diligências.
Havendo pagamento do débito alimentar, voltem os autos conclusos para deliberações.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Porto Velho / , 1 de setembro de 2022 
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito
Executado: KAUIN WILLIAN CRUZ RIBEIRO
Endereço: Rua Paulo Leal, nº 1571, Bairro Nossa Sra. das Graças, Porto Velho - RO, CEP 76804-146. Cabe ressaltar que o horário de 
fácil localização do devedor é às 17h, segundo informações da genitora
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7019562-83.2020.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTORES: L. R. D. S., E. R. D. L. 
ADVOGADO DOS AUTORES: JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO, OAB nº RO5063 
REU: D. S. D. S. 
ADVOGADOS DO REU: CLAYTON DE SOUZA PINTO, OAB nº RO6908, WANESKA FARIAS OLIVEIRA, OAB nº RO10892 
Vistos,
ELAINE RIBEIRO DE LIMA propôs liquidação da sentença em face de DIEGO SIQUEIRA DE SOUSA, já qualificados.
A exequente alega que a sentença que reconheceu os bens a serem partilhados pelos ex-companheiros está em parte líquida e em parte 
ilíquida, razão pela qual pretende a liquidação da sentença para promover em seguida o cumprimento da sentença.
Embora tenha nominado seu pedido como liquidação e cumprimento de sentença, trata-se na verdade de pedido de extinção de 
condomínio com pagamento da partilha, cuja competência para julgamento pertence às varas cíveis (TJ-RO, 1ª Câmara Cível, Apelação, 
Processo nº 0012045-93.2013.822.0001, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 17/08/2016).
Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o rito processual eleito e a competência da vara de família.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7033959-
79.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Guarda 
AUTOR: R. D. O. P. 
ADVOGADO DO AUTOR: VALDERIA ANGELA CAZETTA BARBOSA, OAB nº RO5903 
REU: M. N. D. S. 
ADVOGADOS DO REU: ANDREA AGUIAR DE LIMA, OAB nº RO7098, DIOGO MORAIS DA SILVA, OAB nº RO3830A, ANDERSON 
MOURA DE OLIVEIRA, OAB nº RO4183A 
Vistos,
Promova a CPE a retificação da classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Trata-se de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer consistente no regime de visitas. 
Nos termos do artigo 536 do CPC, intime-se o devedor, por meio de seu advogado constituído nos autos, para cumprir com a obrigação 
de fazer e permitir o regime de visitas da avó à neta nos termos do acordo, fornecendo as informações necessárias para que a exequente 
possa exercer o seu direito, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada final de semana em que impedir o regime de visitas à avó. 
Sem prejuízo do acima contido, fixo multa de R$ 500,00 caso não forneça as informações necessárias para que a exequente possa 
exercer seu direito de visitas, nos termos do acordo. 
Após a intimação, dê-se vista ao exequente. 
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7014556-
95.2020.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: D. M. D. S. H.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANA LIDIA DA SILVA, OAB nº RO4153
EXECUTADO: D. M. H.
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Foi expedida ORDEM JUDICIAL ELETRÔNICA (alvará eletrônico) à Caixa Econômica Federal em favor da exequente e/ou de seu(s) 
advogado(s) constituído(s) para levantamento dos valores depositados em juízo, conforme extrato da conta judicial de ID Num. 80806553, 
com as devidas correções/rendimentos/atualizações monetárias, devendo a instituição financeira zerar e encerrar as contas.
OBSERVAÇÕES:
1) A parte favorecida deverá comparecer, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, à agência da Caixa 
Econômica Federal (agência: 2848), localizada na Avenida Nações Unidas, ao caixa presencial, munida de documentos de identificação 
com foto, para saque do valor creditado.
2) O alvará eletrônico deverá ser sacado em até 30 (trinta) dias, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, sob 
pena de transferência para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO, 
que desde já determino.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7065088-
05.2022.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
RECORRENTES: D. L. S. M., A. S. D. S., D. P. D. E. D. R. 
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
RECORRIDO: M. D. J. M. 
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Considerando a determinação de Providências nº 694.566/2019 do CNJ, decreto segredo de justiça no presente feito, por se tratar de 
cumprimento de sentença que versa sobre ação prevista no inciso II do artigo 189 do CPC.
Trata-se de cumprimento de sentença de quantia certa, referente aos meses de setembro de 2020 (integral) e os remanescentes dos 
meses de outubro de 2020 a maio de 2022 no valor de R$ 1.554,95.
Nos termos do artigo 523 do CPC, intime-se o devedor pessoalmente para efetuar o pagamento da quantia indicada pelo credor no prazo 
de 15 (quinze) dias.
Não efetuado o pagamento no prazo, incidirão multa e honorários advocatícios, cada um no valor de 10% (dez por cento) sobre a quantia 
devida, conforme o disposto no §1º do art. 523 do CPC.
Decorrido o prazo de pagamento, intime-se a parte exequente para manifestação, devendo apresentar a planilha de débito atualizada, já 
contidos a multa e os honorários de execução, e requerer o que entender de direito.
Após, retornem os autos conclusos para decisão sobre eventual impugnação e/ou expropriação de bens do executado.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO / ARMP / CARTA PRECATÓRIA.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juiz de Direito 
Executado(a): MARCELO DE JESUS MARCELINO
Endereço: Rua Monte Alegre, n.º s/n, bairro Jardim Santana, Condomínio Orgulho do Madeira, Quadra 505, casa 25, em Porto Velho/
RO – CEP: 76813-286, telefone (69) 9 9264-4757

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 7029679-02.2021.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: GUSTAVO DE SA MACIEL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS RODRIGUES SICHEROLI - RO9837
INTERESSADO: FRANCISCO DE ASSIS MACIEL
Intimação AUTOR - ALVARÁ
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a 
Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br 
Processo : 0003083-98.2015.8.22.0102
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: Renan Oliveira Barros e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: LAURA SANTOS DIAS DE LACERDA - PA25942, FELIPE ALMEIDA GONCALVES - PA25065
Advogados do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300, CINTIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO - 
RO0004231A, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO - RO0004242A, SALETE BENVENUTTI BERGAMASCHI - RO2230
Advogados do(a) REQUERENTE: SALETE BENVENUTTI BERGAMASCHI - RO2230, CINTIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO - 
RO0004231A, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO - RO0004242A
INVENTARIADO: Espólio de EVANDRO MONTEIRO BARROS
Intimação AUTOR - ALVARÁ
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7000683-57.2022.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: CARMITA DOMINGOS FREIRES e outros (4)
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Advogados do(a) REQUERENTE: ELIZABETH FREIRE DO NASCIMENTO - RO12352, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS - 
RO4244, CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO - RO4246
Advogados do(a) REQUERENTE: ELIZABETH FREIRE DO NASCIMENTO - RO12352, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS - 
RO4244, CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO - RO4246
Advogados do(a) REQUERENTE: ELIZABETH FREIRE DO NASCIMENTO - RO12352, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS - 
RO4244, CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO - RO4246
Advogados do(a) REQUERENTE: ELIZABETH FREIRE DO NASCIMENTO - RO12352, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS - 
RO4244, CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO - RO4246
INVENTARIADO: MARIO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA
Intimação REQUERIDA - DESPACHO
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do despacho : “[...] Vistos,
Em 15 dias venha as ultimas declarações com proposta de partilha.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7005257-96.2022.8.22.0010 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
REQUERENTES: ANA LUCIA ALVES AMORIM, WESLEY JHONNE ALVES AMORIM, WELLINGTON JUNIOR ALVES AMORIM, 
ALVACI NASCIMENTO DE MATOS AMORIM 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ANA CAROLINE DIAS COCIUFFO VILLELA, OAB nº RO7489 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Emende o autor a inicial:
a) trazendo as certidões de óbito dos genitores da falecida.
b) Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes 
de rendimentos e despesas mensais aptas à tal comprovação.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela 
demonstre, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho /RO , 1 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7035564-
94.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
REQUERENTE: B. N. B. A.
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO, OAB nº RO5100
REQUERIDOS: S. A. S., E. F. M. A.
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: MARILIA LISBOA BENINCASA MORO, OAB nº RO2252A
Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
Proceda a CPE à retirada da prioridade de tramitação cadastrada, pois a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das previstas 
no art. 1.048 do CPC.
Intime-se a parte exequente para apresentar os cálculos dos honorários sucumbenciais corretamente no prazo de 5 (cinco) dias.
Quando os honorários sucumbenciais são fixados sobre o valor da causa, o termo inicial da incidência dos juros é o trânsito em julgado 
da sentença (STJ, REsp n. 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/4/2022).
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7010031-
02.2022.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTOR: R. M. D. A.
ADVOGADO DO AUTOR: INES MARTINIANO GOMES, OAB nº RO9825
REU: M. G. D. S., R. R. D. S. A.
ADVOGADO DOS REU: FABIANO WILLIAN GOMES DA SILVA, OAB nº RO11105
Vistos,
Indefiro o pedido de ID Num. 80806797, pois não foi comprovado o efetivo recebimento da notificação pelo mandante, de forma que este 
não foi, ainda, comunicado de que deverá nomear sucessor.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7028846-
81.2021.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: N. E. L.
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA JOSE MORENO DA SILVA, OAB nº RO10435
REU: P. V. M. G.
ADVOGADOS DO REU: NELINE SANTOS AZEVEDO, OAB nº SE8961, EVELIN DESIRE DOS SANTOS SOUZA, OAB nº RO10314
Vistos,
Manifestem-se as partes acerca dos documentos juntados no ID Num. 80084043 em 5 (cinco) dias.
Após, ao Ministério Público.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7020244-
04.2021.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: A. D. C. D. N.
ADVOGADO DO AUTOR: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA, OAB nº RO5929
REU: V. G. D. S. N.
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos,
Manifestem-se as partes acerca dos documentos juntados no ID Num. 80882368 em 5 (cinco) dias.
Intime-se a parte requerida por meio da DPE/RO.
Após, ao Ministério Público.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto VelhoProcesso: 7044624-57.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTORES: E. C. D. S. M., E. J. D. S. M., C. M. D. M. 
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU: F. D. S. P.
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
CASSIO MARQUES DE MELO, por si e representando os menores ERYCK JUNIOR DE SOUZA MELO e EFRAIM CALEB DE SOUZA 
MELO, propuseram ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas em face de FRANCIELE DE SOUZA PASSOS, todos já 
qualificados.
Em audiência, as partes entabularam acordo quanto à guarda, às visitas e aos alimentos aos filhos menores.
O Ministério Público opinou pela homologação do pacto.
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Ante o exposto, homologo o acordo celebrado referente à guarda, às visitas e aos alimentos contido no termo de audiência de ID Num. 
80971625 - Pág. 1, e resolvo o mérito na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Sem custas.
Considerando a ausência de interesse recursal, o feito transita em julgado na data de hoje.
P.R.I.C.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7063058-94.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: E. M. D. S. N.
ADVOGADO DO AUTOR: LEIVANDO SOARES FARIAS, OAB nº RO5969 
REU: A. P. N. L. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Proceda a CPE à retirada da prioridade de tramitação cadastrada, pois a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das previstas 
no art. 1.048 do CPC.
Emende a inicial : 
a) regularizando a petição inicial uma vez que a menor não é parte legitima para propor ação de sua própria guarda. Deve ainda 
regularizar a sua representação processual.
b) Juntar a sentença que tratou da guarda da referida menor, devidamente assinada.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 
Porto Velho / RO , 1 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7034386-76.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: R.R.R. e outros
REU: R.N.D.O.S.S.
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do dispositivo da sentença de ID 81325802: “[...] Ante o exposto, homologo o acordo celebrado 
referente à guarda e às visitas e aos alimentos, contido no termo de audiência de ID Num. 80968990, e resolvo o mérito na forma do artigo 
487, III, “b”, do CPC. Sem custas. Considerando a ausência de interesse recursal, o feito transita em julgado na data de hoje. P.R.I.C. Porto 
Velho/RO, 1 de setembro de 2022. (a) Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Juiz de Direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7045332-10.2022.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: B. L. D. S. D. e outros
REU: P.A.D.O.S.S.D.
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do dispositivo da sentença de ID 81320834: “[...] Ante o exposto, homologo o acordo celebrado 
referente à majoração dos alimentos, contido no termo de audiência de ID Num. 80971644, e resolvo o mérito na forma do artigo 487, III, 
“b”, do CPC. Sem custas. Proceda a CPE à remessa do ofício ao empregador do alimentante para desconto em folha de pagamento, já 
expedido pelo Gabinete. P.R.I.C. Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. (a) Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Juiz de Direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br
Processo : 7061346-69.2022.8.22.0001
Classe : AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA DE MELO - RO10844
REQUERIDO: em segredo de justiça
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada acerca do dispositivo da sentença de ID 81325812: “[...] Assim, indefiro a inicial nos termos do parágrafo 
único do artigo 321 do CPC. Sentença sem resolução de mérito na forma do inciso I do artigo 485 do CPC. Custas pela parte autora 
com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. Proceda a CPE à alteração da classe do processo para Averiguação de 
Paternidade (123). P.R.I.C. Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. (a) Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Juiz de Direito.” 
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7064127-64.2022.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTOR: J. I. D. S. S. 
ADVOGADO DO AUTOR: MAILSON AGUIAR LIMA, OAB nº RO12544 
REU: M. D. S. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Deve a parte autora emendar a inicial para corrigir o valor da causa que deve corresponder a soma de doze prestações mensais da 
diferença entre o valor pago atualmente e o valor que pretende pagar;
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes 
de rendimentos e despesas mensais aptas à tal comprovação.
É importante ressaltar que o valor dado à causa na inicial é irrisório, evidenciando que dificilmente o pagamento das custas importará em 
prejuízo para o seu sustento.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela 
demonstre, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho /RO, 2 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7062787-
85.2022.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTOR: F. O. D. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: YASMIM VANESSA FROES FONSECA, OAB nº RO11988, LUIZ FELIPE PRADO SILVEIRA, OAB nº RO9605
REU: S. G. O.
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Emende o autor à inicial:
a) Para retificar o valor dado à causa. Em Revisional de alimentos o valor da causa é a diferença da prestação paga e da almejada 
multiplicado por 12 (doze).
b) Juntar a certidão de nascimento da menor.
Em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
7000/7002, e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7064987-65.2022.8.22.0001 
Classe: Inventário 
REQUERENTE: M. O. M. D. S.
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO MIRANDA, OAB nº RO11904, ORLANDO GOMES 
CORDEIRO, OAB nº RO8586 
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S) 
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Vistos,
Intime-se a parte autora para juntar a certidão de inexistência de testamentos expedida pelo CENSEC - Sistema do Colégio Notarial do 
Brasil.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7064264-46.2022.8.22.0001 
Classe: Divórcio Litigioso 
REQUERENTES: H. L. M., J. S. L. 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REQUERIDO: H. M. 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes 
de rendimentos e despesas mensais aptas à tal comprovação.
É importante ressaltar que o valor dado à causa na inicial é irrisório, evidenciando que dificilmente o pagamento das custas importará em 
prejuízo para o seu sustento.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela 
demonstre, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho /RO, 2 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7064697-50.2022.8.22.0001 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
REQUERENTE: LINO BORGES DE AMORIM 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADELUCIA MOURA DOS SANTOS, OAB nº MA24888 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
a) Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes 
de rendimentos e despesas mensais aptas à tal comprovação.
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De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela 
demonstre, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
b) Considerando que no óbito de ID Num. 81160830 consta a informação de que a falecida deixou bens a inventariar, manifeste-se sobre 
a inadequação da via eleita. Caso a falecida não tenha deixado bens, deve ser juntado aos autos certidão de inexistência de imóveis 
em nome da falecida expedido por todos os cartórios de registro de imóveis da capital, assim como certidão informativa da Prefeitura 
atestando que não há bens cadastrados em nome da falecida. 
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho /RO , 2 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7065009-
26.2022.8.22.0001 
Classe: Divórcio Litigioso 
REQUERENTE: S. D. O. P. 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALICE SIRLEI MINOSSO, OAB nº RO1719A 
REQUERIDO: L. S. D. C. 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Em consulta ao PJE constatou-se que já houve ação de divórcio que tramitou nesta vara, autuada sob o nº 7049234-44.2017.8.22.0001, 
com mesmas partes e mesma causa de pedir, sendo sentenciada sem resolução do mérito e as partes condenadas em custas. 
A esse respeito, disciplina o art. 486, § 2º do CPC que:
“ A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. ”
Assim, comprove a autora o pagamento das custas judiciais do processo 7049234-44.2017.8.22.0001.
Em 15 ( quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7065420-69.2022.8.22.0001 
Classe: Divórcio Consensual 
REQUERENTES: M. S. D. S. U., I. U. 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ROSANGELA LAZARO DE OLIVEIRA, OAB nº RO610 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Emende-se a inicial para:
a) juntar inicial assinada pelos requerentes, em todas as folhas;
b) juntar aos autos procuração em nome da primeira requerente, assinada;
c) juntar certidão de casamento atualizada;
d) esclarecer se há bens partilháveis e filhos.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes 
de rendimentos e despesas mensais aptas à tal comprovação.
É importante ressaltar que o valor dado à causa na inicial é irrisório, evidenciando que dificilmente o pagamento das custas importará em 
prejuízo para o seu sustento.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela 
demonstre, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho /RO, 2 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 



1050DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7064164-91.2022.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
REQUERENTE: JOSE SOARES DA COSTA NETO 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: NADIA ELLEN BERNARDO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO7895, ALESSANDRA LIMA NEVES 
TABOSA, OAB nº RO8435 
REQUERIDO: ZUMEIRE ALVES BATISTA DA COSTA 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
JOSE SOARES DA COSTA NETO propôs cumprimento de sentença em face de ZUMEIRE ALVES BATISTA DA COSTA
O exequente alega que a sentença de divórcio litigioso determinou a partilha de bens móveis. Pede que a executada proceda à venda 
dos bens e ao pagamento de 50% do valor auferido.
Embora tenha nominado seu pedido como cumprimento de sentença, trata-se na verdade de pedido de extinção de condomínio com 
pagamento da partilha, cuja competência para julgamento pertence às varas cíveis.
Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o rito processual eleito e a competência da vara de família.
Prazo de 05 (cinco) dias. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7064824-85.2022.8.22.0001 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
REQUERENTES: THIERS MEDEIROS DE CASTRO, TERCIA MEDEIROS DE CASTRO, TEDY DE CASTRO MAGALHAES, TELINO 
MEDEIROS DE CASTRO, TELMA DE CASTRO MINETO, TANIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA, TIENE MEDEIROS DE CASTRO 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ANA CAROLINE DIAS COCIUFFO VILLELA, OAB nº RO7489 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Emende-se a inicial para juntar a certidão de dependentes habilitados a receber pensão por morte expedida pelo INSS ou outro instituto 
previdenciário a que o falecido estava vinculado, conforme prevê o art. 2º do Decreto nº 85.845/81;
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes 
de rendimentos e despesas mensais aptas à tal comprovação.
É importante ressaltar que o valor dado à causa na inicial é irrisório, evidenciando que dificilmente o pagamento das custas importará em 
prejuízo para o seu sustento.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela 
demonstre, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho /RO, 2 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7064634-25.2022.8.22.0001 
Classe: Divórcio Litigioso 
REQUERENTES: P. A. C. C. S., N. M. C. C. S., D. L. C. C. S., C. C. D. S. C., D. P. D. E. D. R. 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
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REQUERIDO: A. C. D. S. C. 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Proceda a CPE à retirada da prioridade de tramitação cadastrada, pois a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das previstas 
no art. 1.048 do CPC.
Deve a parte autora emendar a inicial para esclarecer a divergência do nome do primeiro menor que consta com escrita diversa, duas 
vezes da contida na certidão de nascimento.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes 
de rendimentos e despesas mensais aptas à tal comprovação.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela 
demonstre, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho /RO, 2 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7046593-
10.2022.8.22.0001 
Classe: Averiguação de Paternidade 
REQUERENTE: A. T.
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PAMELA ROSSENDY TERAMOTO, OAB nº RO7111, RAFAEL HENRIQUE CONTE WECK, OAB nº 
PR70511, GUILHERME SAYEVICZ HABIB, OAB nº PR72632
REQUERIDO: D. P. B.
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANDRE LUIZ LUNARDON, OAB nº PR23304
Vistos,
Considerando que a parte requerida reside em comarca longínqua e declara não ter condições de se deslocar para comparecer à 
audiência presencial, defiro o requerimento de ID Num. Num. 81195259 - Pág. 1.
A audiência designada para o dia o dia 05 de setembro de 2022, às 08h45 será realizada de forma PRESENCIAL na sala da CEJUSC, 
localizada no 9° andar do Fórum Geral de Porto Velho César Montenegro (Av. Pinheiro Machado, 777, São Cristóvão, Porto Velho- RO, 
76820-838), contudo, será disponibilizado link para que o réu possa participar da solenidade por meio virtual. Segue o link de acesso 
à videochamada: https://meet.google.com/rfp-obnk-pxw; ou disque: (BR) +55 11 3957-7904 PIN: 381 978 234#; outros números de 
telefone: https://tel.meet/rfp-obnk-pxw?pin=6293494651518.
Proceda a secretária do Juízo à comunicação ao CEJUSC, para que o (a) conciliador (a) designado (a) para realizar o ato tome ciência 
desta decisão.
Intimem-se o Ministério Público e as partes, por meio de seus respectivos advogados.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7031893-
39.2016.8.22.0001 
Classe: Inventário 
REQUERENTES: AGATHA PEREIRA MAGALHAES, LUCAS DE LIMA MAGALHAES, WILSON MUNIZ MAGALHAES, FRANCILENE 
MUNIZ MAGALHAES DE SOUZA, FRANCIANE MUNIZ MAGALHAES, FRANCISCA PEREIRA MUNIZ, GUSTAVO BRAGA MAGALHÃES, 
BRENDA CAROLINE BORGES NEVES
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: PAULINO PALMERIO QUEIROZ, OAB nº RO69684, JOSE ADEMIR ALVES, OAB nº RO618A, 
LAURA MARIA BRAGA ARARUNA, OAB nº RO3730
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INVENTARIADO: ESPOLIO DE FRANCISCO SILVA MAGALHÃES
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Expeça-se novo alvará como requerido no id 77506600.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7024397-
51.2019.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTORES: A. K. D. S. H., M. H. B.
ADVOGADOS DOS AUTORES: VAGNER MESSIAS DA SILVA, OAB nº RO8969, YAN AUGUSTO DA SILVA PAIVA, OAB nº RO8416, 
FRANCO OMAR HERRERA ALVIZ, OAB nº RO1228A, ALBERTO GAUNA ALVIS, OAB nº RO4699A
REU: A. S. B.
ADVOGADOS DO REU: GILMARINHO LOBATO MUNIZ, OAB nº RO3823A, THAIS SHEILA ALVES SANTIAGO, OAB nº RO4035A, 
MOISES NONATO DE SOUZA, OAB nº RO4337, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos,
Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação e documentos de ID Num. 81163600.
Considerando a maioridade do requerente, regularize a sua representação processual.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7037682-
43.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: L. C. D. C. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IANA MICHELE BARRETO DE OLIVEIRA, OAB nº RO7491 
EXECUTADO: A. R. D. O. 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença referente a quantia certa, referente aos honorários de sucumbência.
Foram realizadas tentativas de bloqueio de bens através do sistema Renajud.
Foram encontrados três veículos através do Renajud. No entanto, dois deles já se encontram com restrições em razão de outro processo 
de execução, conforme se verifica nos anexos. Restou a moto HONDA/CG 125 TITAN de placa JXD2939. Traga a exequente a avaliação 
de mercado dos bens, diga se pretende a adjudicação ou a venda judicial e informe onde se localizam. 
Prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
{{orgao_julgador.juiz}}
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho Processo: 7064709-64.2022.8.22.0001 
Classe: Homologação da Transação Extrajudicial 
REQUERENTES: IVAN DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA, SEBASTIANA FERRAZ PARENTE, CRISTIANO ALMEIDA DE SOUZA, 
CLEIDIMAR PARENTE DA SILVA 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: JESSICA CRISTINA SERRAO DE FARIAS AQUINO, OAB nº RO12163 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente 
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
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PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA.[...] 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas 
processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.
[...] (STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes 
de rendimentos e despesas mensais aptas à tal comprovação.
É importante ressaltar que o valor dado à causa na inicial é irrisório, evidenciando que dificilmente o pagamento das custas importará em 
prejuízo para o seu sustento.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela 
demonstre, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/ou 
da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho /RO, 2 de setembro de 2022 .
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.brProcesso: 7064460-
50.2021.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTOR: B. G. R. S. P.
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE GIRAO MACHADO NETO, OAB nº RO2664
REU: R. A. D. O.
ADVOGADOS DO REU: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO, OAB nº RO5100, CELSO CECCATTO, OAB nº RO4284, 
CLAUDIO RUBENS NASCIMENTO RAMOS JUNIOR, OAB nº RO8499, ANDREIA DOS SANTOS, OAB nº SP216266, ALAN ROGERIO 
FERREIRA RICA, OAB nº RO1745
Vistos,
Considerando a existência de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho - e-mail: cpefamilia@tjro.jus.br7065698-70.2022.8.22.0001 
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
RECORRENTES: E. B. G. D. N., D. M. G., D. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
RECORRIDO: J. L. G. D. N.
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Considerando a determinação de Providências nº 694.566/2019 do CNJ, decreto segredo de justiça no presente feito, por se tratar de 
cumprimento de sentença que versa sobre ação prevista no inciso II do artigo 189 do CPC.
Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos meses de junho, julho e agosto de 2022 no valor de R$ 1.221,50 
(mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), bem como os que vencerem no curso do processo, com vencimento até o dia 30 
de cada mês, equivalente a 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo, nos termos do §7º do art. 528 do CPC, provar que o fez ou 
justificar a impossibilidade de fazê-lo, por meio de advogado ou defensor.
Decorrido o prazo e não havendo prova de pagamento do débito ou a apresentação de justificativa, desde já decreto a prisão civil do 
executado, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Saliento que, para revogação da prisão, o executado deverá pagar também as parcelas 
vencidas no curso da execução até a data da efetiva quitação.
A CPE deverá verificar se houve manifestação do executado no prazo assinalado. Não sendo efetuado o pagamento nem apresentada 
justificativa, proceda-se à prisão civil do devedor por 90 (noventa) dias a ser cumprida em cela ou sala separada dos demais presos, 
devendo ser expedido o mandado de prisão.
Após o réu cumprir o tempo de prisão integralmente, deverá ser colocado em liberdade imediatamente, salvo se por outro motivo não 
estiver preso, independentemente de nova ordem judicial.
Advirta-se o executado de que a apresentação de comprovante de entrega de envelope bancário não será aceita como prova de 
pagamento, tendo em vista que este depende de validação pelo banco.
Deve o Oficial de Justiça proceder na forma do art. 212, §2º, do CPC, podendo requisitar auxílio policial, se necessário.
Havendo justificativa, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias.
Caso seja infrutífera a diligência, encaminhe-se à Polinter/Capturas para diligências.
Havendo pagamento do débito alimentar, voltem os autos conclusos para deliberações.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Porto Velho / , 2 de setembro de 2022 
Adolfo Theodoro Naujorks Neto 
Juiz de Direito
EXECUTADO: JOSE LUIS GOMES DO NASCIMENTO - RUA RIO MACHADO, Nº 249, BAIRRO TRIÂNGULO - 76805-788 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
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1ª VARA CÍVEL 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7026734-13.2019.8.22.0001
Assunto: Usucapião Extraordinária
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: CATILA FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO ROHR, OAB nº RO8869, GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA, OAB 
nº RO8479, IGOR JUSTINIANO SARCO, OAB nº RO7957
Valor: R$ 110.000,00
DESPACHO
Alterei a classe processual para cumprimento de sentença.
Diante da inércia da parte exequente, arquivem-se os autos, já que se encontra em fase de cumprimento de sentença e é facultado o seu 
desarquivamento a qualquer tempo.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REQUERIDO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
REQUERENTE: CATILA FERREIRA DE LIMA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7073996-85.2021.8.22.0001
Assunto: Direito de Imagem
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: JAIRO PELLES
ADVOGADO DO REQUERENTE: JAIRO PELLES, OAB nº RO1736A
REQUERIDO: CLARO S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538L, PROCURADORIA DA CLARO S.A.
Valor: R$ 0,00
DECISÃO
A parte executada opôs embargos de declaração em face da sentença prolatada nos, ao argumento de que houve omissão quanto aos 
honorários advocatício em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Instada, a parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É a síntese.
Fundamento e decido.
Não que se falar em omissão. A impugnação sequer foi apreciada, em razão da concordância da parte exequente com o cálculo elaborado 
pela executada. Em palavras simples, não houve insurgência da parte exequente quanto à impugnação, o que afasta o fundamento para 
condenação em honorários.
O que se verifica, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir o fundamento lançado na sentença. Resta claro que a irresignação 
manifestada por intermédio do presente recurso é simplesmente contra o entendimento adotado pelo Juízo, contrário aos seus interesses 
e não que a decisão foi pautada em erro de fato. Para tanto, cabe intentar recurso próprio.
Por tais considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a sentença conforme prolatada por seus próprios 
fundamentos.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REQUERIDO: CLARO S.A.
REQUERENTE: JAIRO PELLES
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7010191-32.2019.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: BERNARDA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARA DAYANE DE ARAUJO ALMADA, OAB nº RO4552A 
REU: EDNA ALVES DA SILVA - ME 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Retifique-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento voluntário 
da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento de sentença 
também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos do pagamento 
eventualmente efetivado a parte executada estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do § 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de 
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob 
pena de extinção e arquivamento.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO ou qualquer outro instrumento 
válido para cumprimento da decisão.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
REU: EDNA ALVES DA SILVA - ME, RUA BERNARDINO ESTAZIONE 182 VILA DAS BELEZAS - 05840-030 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para 
apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso não tenha 
condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do Estado, localizada à rua 
Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado via endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7035036-94.2020.8.22.0001
Assunto: Financiamento de Produto
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ELISANGELA APARECIDA GONCALVES CARVALHO
ADVOGADO DO AUTOR: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO, OAB nº RO1605
REU: ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP
ADVOGADO DO REU: FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR, OAB nº MS12234
Valor: R$ 53.502,94
DECISÃO
O feito foi saneado na decisão de id 62921518, tendo sido determinada a produção de prova testemunhal. A parte requerida também 
requereu a produção de prova pericial. Ainda persiste controvérsia quanto aos motivos que levaram a não geminação das sementes 
adquiridas pela parte autora da requerida. 
Para superar a controvérsia, nomeio o Perito ANDRÉ VINÍCIUS DALMAZ FARINON, Engenheiro Agrônomo, devidamente cadastrado no 
sito do TJRO, que deverá ser intimado para prestar compromisso e informar se aceita a nomeação, apresentando proposta de honorários, 
no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se, em seguida a parte requerida para realizar o pagamento dos honorários periciais.
Dos quesitos do Juízo:
a) A má preparação do solo compromete a germinação das sementes?
b) Qual a forma mais eficiente a ser adotada no plantio, arremessando as sementes sobre o solo ou por meio de maquinário específico.
c) Houve falha na preparação solo ou no método adotado no plantio?
As partes poderão apresentar quesitos e assistentes técnicos no prazo de 15 (quinze) dias.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP
AUTOR: ELISANGELA APARECIDA GONCALVES CARVALHO
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7023166-18.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Acidente de Trânsito 
REQUERENTE: LATAM LINHAS AÉREAS S/A 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VALENTINA DA SILVA MIRANDA, OAB nº RO9119, CAMILA DA SILVA GODINHO, OAB nº RO8204, 
PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A 
REQUERENTES: LETICIA DOS SANTOS MOURA, VINICIUS DOS SANTOS MOURA 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908 
SENTENÇA
Houve depósito espontâneo do valor determinado na condenação, na forma do art. 523, do CPC/2015, não havendo impugnação. 
Considerando o pedido de extinção do feito pela satisfação de sua pretensão, julgo extinta a obrigação e o presente processo, nos termos 
do art. 924, II, do CPC/2015.
Oficie-se a CEF determinando a transferência do valor depositado nos autos para conta bancária indicada pela parte exequente: 
Favorecido: Lee, Brock, Camargo Advogados Banco: Itaú (341) Agência: 0192 Conta Corrente: 67211-1 CNPJ: 00.793.310/0001-00 
Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar as custas processuais finais, sob pena de protesto e posterior 
inscrição em dívida ativa. Após, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz (a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7062157-29.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo
AUTOR: SARA CRISTINA SILVA DE SANTANA 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO DE SOUZA COSTA, OAB nº RO8656 
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
Valor da causa: R$ 10.000,00
Despacho 
Antes de analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerente, determino sua intimação para comprovar, 
documentalmente, a suposta hipossuficiência alegada.
Conforme precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação da parte de que não possui condições 
financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, 
existindo a necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. 
LXXIV, da Constituição Federal.
Nesta linha, o seguinte aresto:
Apelação. Ação indenizatória. Assistência judiciária gratuita. Comprovação da hipossuficiência. Emenda não atendida. Extinção sem 
resolução do mérito. Diferimento das custas. Medida excepcional. A simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar 
com o pagamento das custas processuais não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a necessidade 
da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição 
Federal. O descumprimento pela parte-autora de determinação de emenda da inicial, comprovando a hipossuficiência ou recolhendo 
as custas iniciais, impõe o indeferimento dapetição com a extinção do processo sem a resolução do mérito. O diferimento das custas é 
medida excepcional, que demanda comprovação da condição que justifique sua concessão. (Apelação (PJE) 7027303-53.2015.8.22.0001, 
Relator: DES. KIYOCHI MORI, Data do julgamento: 17/05/2017).
Com efeito, o descumprimento da determinação para emendar à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas 
processuais enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO. A ausência de cumprimento da intimação para emenda 
à inicial para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais, impõe o indeferimento da petição inicial, ante 
a inércia do autor. (Apelação nº 0014105-39.2013.822.0001, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 
29/07/2015).
Sendo assim, na forma dos artigos 319, 320, 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento 
da inicial e imediato arquivamento do feito. 
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br Processo nº 7065054-
30.2022.8.22.0001
Assunto: Perdas e Danos, Benfeitorias, Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: MATHEUS BRUNO FREIRE DA SILVA, MICHELE BIANCHE DA SILVA
ADVOGADOS DOS AUTORES: LARISSA SILVA PONTE, OAB nº RO8929, BRENDA MORAES SANTOS, OAB nº RO8933
REU: FRANCISCA AGUIAR RODRIGUES
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 75.567,10
DECISÃO
Trata-se de ação de resolução contratual c/c reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência, 
proposta por AUTORES: MATHEUS BRUNO FREIRE DA SILVA, MICHELE BIANCHE DA SILVA em face de REU: FRANCISCA AGUIAR 
RODRIGUES.
Indefiro o Pedido de gratuidade da justiça, uma vez que os autores não se encaixa nos padrões de hipossuficiência.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a 
petição inicial a fim de recolher 1% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento. Fica desde já, intimada que, caso não haja 
acordo na audiência de conciliação, deverá depositar mais 1% das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias após a realização da 
audiência, sob pena de extinção, de acordo com o artigo 12, Lei n. 3.896/2016.
Recolhida as custas, prossiga-se a ação.
Narra a parte autora, em síntese, que realizou um contrato de compra e venda com a parte ré de duas chácaras localizados na BR 319, 
entrando no KM 12, Vila Renascer, Ramal Vicinal, Porto Velho – RO, no valor total de R$ 60.000 (sessenta mil reais), tendo sido pago uma 
entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e o restante parcelado em 56 meses de R$ 803,58. Relata que em julho de 2022 ao buscar 
uma instituição bancária para construir uma granja , quitar o imóvel e regularizar a escritura tomou conhecimento que os imóveis estavam 
hipotecados, e os loteamentos era clandestino e irregular para com a municipalidade, não possuindo registro. Discorre que os dois 
lotes juntos não possuem porção mínima para desmembramento e consequentemente a transferência da escritura para o nome dos 
compradores. Assim, buscou o corretor que negociou a venda do imóvel, que informou que sra. Francisca iria regularizar a hipoteca do 
imóvel, e quanto ao desmembramento do terreno, sugeriu que os autores se juntassem com os vizinhos para poder ter o tamanho mínimo 
e requererem o parcelamento do solo. Inconformado o autor requereu a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos, que não 
foi aceito pela parte ré. Por isso requereu a rescisão contratual com a devolução de todas as quantias já pagas e benfeitorias realizadas 
e danos morais.
Requereu ainda a concessão da tutela para para suspender o contrato de compromisso de venda e compra com a Ré celebrado em 
25 de maio de 2021, desobrigado, provisoriamente, os Autores, do cumprimento das obrigações principais e acessórias advinda da 
relação jurídica subjacente ao negócio jurídico nulo de pleno direito, até o final julgamento da demanda, sendo imposta multa cominatória 
(ASTREINTE), em valor suficientemente alto, em caso de descumprimento pela Ré; e Bloqueio SISBAJUD nas contas da Ré, no valor de 
R$ 81.404,39 (oitenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos), a fim de que a Ré não se desfaça do seu patrimônio 
e possa, futuramente, reparar as perdas e os danos a que deu causa.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que fique demonstrando a probabilidade do direito (contrato de compra e venda 
realizado entre as partes) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC), desde que não haja perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
Entendo, in casu, que a probabilidade do direito está no fato de que a parte autora trouxe aos autos o contrato de compra e venda ID 
81223370. Por sua vez, o perigo de dano se evidencia pelos possíveis prejuízos que financeiros para parte autora continuar efetuando o 
pagamento mensal de compra de imóvel que foi vendido de forma ilegal.
Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO para suspender o contrato de 
compromisso de venda e compra (ID 81223370) com a Ré celebrado em 25 de maio de 2021, desobrigado, provisoriamente, os Autores, 
do cumprimento das obrigações principais e acessórias advinda da relação jurídica subjacente ao negócio jurídico nulo de pleno direito, 
até o final julgamento da demanda.
Com relação ao pedido de Tutela de Urgência para Bloqueio SISBAJUD nas contas da Ré, no valor de R$ 81.404,39 (oitenta e um mil, 
quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos), tendo em vista se tratar de uma questão que envolve valores de grande monta, e 
se faz em fase inicial, qualquer decisão proferida nesse momento se pode vir a ser uma decisão extremada, tendo em vista que a parte 
requerida ainda não foi ouvida realizando o seu contraditório e ampla defesa. Dessa forma, INDEFIRO, por ora, a concessão da tutela de 
urgência para Bloqueio SISBAJUD nas contas da Ré, no valor de R$ 81.404,39 (oitenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e 
nove centavos), ressalvando a análise da mesma caso venham a ser carreadas novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido. 
Considerando a natureza da causa, determino que a CPE designe audiência de tentativa de conciliação e mediação junto à CEJUSC-
CÍVEL, localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
As partes deverão comparecer à audiência a ser designada, pessoalmente ou por representante, que não seus advogados, com poderes 
especiais para transigir. No caso de eventual não comparecimento injustificado de qualquer das partes, restará sujeito o faltoso à multa 
prevista no art. 334, § 8º, CPC/2015:
Art. 334, § 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 
da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 
favor da União ou do Estado.
Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, destacando que o termo para oferecimento de contestação 
será de 15 (quinze) dias úteis, iniciando a contagem a partir da data de audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, ressalvadas 
as hipóteses dos incisos II e III do art. 335, CPC/2015:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
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I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 
comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese 
do art. 334, § 4º, inciso I;
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.
Caso a parte requerida não possua interesse na realização da audiência de conciliação (art. 335, CPC/2015), deverá informar nos autos 
por petição, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, antes da solenidade, ocasião em que o prazo para defesa será iniciado no 
primeiro dia útil subsequente ao protocolo da petição.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
ADVERTÊNCIA: Não havendo apresentação de defesa no prazo de 15 dias, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora na inicial.
Em atenção à nova legislação que regulamenta a cobrança de custas judiciais, verifiquei que a parte autora depositou apenas 1% 
sobre valor da causa a título de custas iniciais. Na oportunidade, a parte autora já fica intimada que, caso não haja acordo na audiência 
de conciliação, deverá depositar o restante das custas judiciais no prazo de 05 (cinco) dias após a realização da audiência, conforme 
preceitua o art. 12, inciso I, da Lei estadual 3896/2016, sob pena de extinção.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Citação de:
REU: FRANCISCA AGUIAR RODRIGUES, AVENIDA PINHEIRO MACHADO CENTRO - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação será de 15 (quinze) dias úteis, contados da audiência de conciliação ou de mediação; ou, 
no caso de desinteresse na realização de audiência de conciliação (art. 334, § 5º), deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição. 
Nos demais casos, o prazo iniciará a partir da juntada do comprovante de recebimento desta correspondência ao processo (Art. 335, 
I, II, III, CPC). Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria 
Pública do Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser 
consultado via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7032254-51.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Cheque 
EXEQUENTE: ANAUA DE MENDONCA MELLO ORTIGOSA FERNANDES 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA, OAB nº RO7265, ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN, OAB nº RO4545A 
EXECUTADO: LACERDA ALIMENTOS LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: HAROLDO LOPES LACERDA, OAB nº RO962A 
SENTENÇA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o qual se regerá pelas cláusulas e 
condições nele dispostas, determinando a extinção do presente feito, com apoio nos arts. 513 e 924, III do CPC.
Havendo descumprimento do acordo, basta a parte exequente requerer o desarquivamento e o cumprimento por simples petição nos 
autos.
Registro que nesta desta suspendi a ordem de penhora online na modalidade reiterada (anexo).
Considerando a existência de valores em conta judicial vinculada a este juízo, autorizo o levantamento da referida quantia pela parte 
exequente e/ou seu advogado constituído com poderes e eventuais rendimentos até a data do saque efetivo, nos termos do acordo.
OBSERVAÇÕES:
1) A parte favorecida deverá comparecer, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, à agência da Caixa 
Econômica Federal (agência: 2848), localizada na Avenida Nações Unidas, ao caixa presencial, munida de documentos de identificação 
com foto, para saque do valor creditado.
2) O alvará eletrônico deverá ser sacado em até 30 (trinta) dias, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, sob 
pena de transferência para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO, 
que desde já determino.
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em julgado nesta data.
Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar as custas finais, sob pena de protesto e posterior inscrição em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz (a) de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7029617-30.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
REQUERENTE: MARLENE SERRATE 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073 
REQUERIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS 
ADVOGADO DO REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A 
SENTENÇA
Foi determinado a remessa dos autos à Contadoria em razão de divergência nos cálculos apresentados pelas partes. Na sequência, 
a parte exequente manifestou-se nos autos concordando com o cálculo apresentado pela parte executada e requereu a expedição de 
alvará.
Considerando que valor depositado tornou-se incontroverso, que cumpre integralmente a obrigação, julgo extinto o presente processo, 
nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.
Autorizo, via ALVARÁ ELETRÔNICO, que a parte exequente, ou seu Advogado(a), realize o saque do valor depositado em juízo, 
devendo comparecer à Agência 2848 da Caixa Econômica Federal, munido(a) de documento oficial com foto para solicitar o saque ou 
transferência do valor descrito ao final, no prazo de até 30 dias. Não é necessário imprimir esta decisão. Junto comprovante da expedição 
do alvará ao final.
Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar as custas processuais finais, sob pena de protesto e posterior 
inscrição em dívida ativa. Após, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz (a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7023959-20.2022.8.22.0001
Assunto: Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: VITORIA SHAVITT DE SOUZA, MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS, OAB nº RO1994, MARCIA CRISTINA BRILHANTE 
BEZERRA, OAB nº RO1496A
REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO DO REU: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881
Valor: R$ 44.116,00
DECISÃO
Nesta data expedi alvará eletrônico na modalidade de transferência, através da ferramenta “alvará eletrônico”, pela qual o juízo envia os 
dados da ordem bancária diretamente ao banco, o valor deverá ser levantado, com as devidas correções/rendimentos/atualizações até 
a data do saque efetivo. 
OBSERVAÇÕES:
1) O beneficiário deverá aguardar a disponibilização dos valores na conta bancária indicada em sua manifestação, conforme síntese 
supracitada.
2) Aguarde-se por cinco 05 (cinco) dias o cumprimento da ordem.
Sobrevindo informação de erro no cumprimento da ordem eletrônica, fica a CPE autorizada a proceder com a expedição de alvará/ofício 
de transferência sem necessidade de nova conclusão do processo.
Após, arquive-se.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AUTORES: VITORIA SHAVITT DE SOUZA, MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7019207-10.2019.8.22.0001 
Classe:Cumprimento de sentença 
Assunto: Mútuo
EXEQUENTE: CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE DE BARROS LIMA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANA PAULA COSTA SENA, OAB nº RO8949 
EXECUTADO: PATRICIA MORATO BARALDI 
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Valor da causa: R$ 43.309,19
DESPACHO 
Trata-se de pedido de expedição de certidão para fins de protesto.
Considerando estarem satisfeitos os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO.
Intime-se a parte autora para juntar planilha com o débito atualizado e recolher as custas da diligência, no prazo de 05 dias.
Caso não sejam recolhidas as custas, faça-se conclusão do processo para providências relativamente à inércia da parte.
Caso haja recolhimento das custas e comprovação no processo, desde já determino o prosseguimento do feito, cumprindo-se a(s) 
seguinte(s) providência(s):
expeça-se Certidão de Dívida Judicial decorrente de Sentença, para que a parte autora possa protestar o débito. Após, proceda-se o 
imediato arquivamento destes autos, nos termos do art. 921 do CPC, salientando que o desarquivamento pode ser feito a qualquer tempo 
mediante simples requerimento da parte.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito
Serve cópia deste despacho como carta/mandado/ofício.
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE DE BARROS LIMA, RUA DOM BASÍLIO 136 NOVA FLORESTA - 
76807-030 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADO: PATRICIA MORATO BARALDI, RUA MAURICE RAVEL 5780, CASA F17 NOVA ESPERANÇA - 76822-214 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7052772-91.2021.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD 
REU: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Despacho
Ante o pedido da parte, foi solicitada a pesquisa de endereços on line no(s) CPF/CNPJ da(s) parte(s) requerida(s) e após o decurso do 
prazo, o(s) sistema(s) INFOJUD/RENAJUD apresentou/apresentaram a(s) resposta(s) que consta na tela comprobatória, anexa a esta 
decisão.
Conforme o resultado anexo, a CPE deverá proceder da seguinte forma:
1- Intimar a parte interessada a se manifestar sobre o(s) resultado(s) da(s) pesquisa(s) de endereço(s) realizada(s), no prazo de 5(cinco) 
dias.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Porto Velho-,1 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
{{polo_passivo.partes_com_endereco}}

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7065240-53.2022.8.22.0001
Assunto: Alienação Fiduciária
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: A. C. F. E. I. S.
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ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB nº AC4254, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
REU: H. M. N.
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 17.198,29
DECISÃO
Indefiro o pedido de segredo de justiça, pois não há motivos legais para que este tramite em sigilo. Retire-se a anotação dos autos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher os 2% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento. A Lei n. 3.896/2016, em seu 
artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição, ainda 
considerando que este procedimento tem rito específico, o montante de 2% deverá ser recolhido no momento da distribuição.
Após o recolhimento das custas, prossiga-se o feito.
AUTOR: A. C. F. E. I. S. qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de busca e apreensão em desfavor de REU: H. M. N. 
alegando ter realizado com este contrato de financiamento, garantido pelo veículo descrito na inicial que lhe foi transferido à título de 
alienação fiduciária, requerendo, em face do inadimplemento de determinadas prestações mensais, a busca e apreensão do bem nos 
termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69.
Verifico que a petição inicial encontra-se instruída com cópia do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e notificação do 
devedor alienante.
Dessa forma, conforme verifica-se nos documentos juntados, o réu encontra-se em débito com o banco, e mesmo notificado a purgar a 
mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz: “O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento 
do devedor. “
Assim, DEFIRO liminarmente a medida, posto provado o contrato, o inadimplemento e a constituição em mora.
Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia. Poderá ainda a parte ré querendo, pagar 
a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei 
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de 02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.
ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA: REU: H. M. N., RUA MIGUEL CALMON 3133, - DE 2871 A 3143 - LADO ÍMPAR COHAB - 76807-883 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER APREENDIDO: Marca: PEUGEOT, Modelo: 207 XR 1.4 FLEX 8V 5, Ano/Fab: 2009/2009, Cor: 
PRETA, Placa: NDV4D39, Renavan: NÃO INFORMADO, Chassi: 9362MKFWXAB023035. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação, presumir-se-ão aceitos 
como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias úteis contados da juntada do mandado de busca e apreensão e 
citação. E de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar para pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo de volta.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065235-31.2022.8.22.0001 
Classe:Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Prestação de Serviços
EXEQUENTE: ESTADO NOVO REPRESENTACOES LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO, OAB nº RO7957 
EXECUTADO: ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 34.233,40
DESPACHO
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher 2% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento. A Lei n. 3.896/2016, em 
seu artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição. 
Considerando que que este procedimento tem rito específico, não admitindo audiência preliminar, o montante de 2% deverá ser recolhido 
no momento da distribuição.
Recolhidas as custas, prossiga-se o feito.
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Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias úteis, a 
contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários advocatícios, 
sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora, ficando desde 
já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito (art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto nos arts. 
833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto bastem 
para garantir a execução, descrevendo pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do CPC/2015.
No prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o depósito de 
30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 
as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser intimado para se 
manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Se o endereço da parte executada for em outra comarca, fica desde já autorizado a expedição de carta precatória, nos termos acima, 
após o recolhimento das custas pertinentes.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de 
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital (PJe), 
contados da juntada do mandado aos autos, na forma do inciso II do art. 231, CPC/2015.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito
Citação de:
EXECUTADO: ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA, RUA PADRE CHIQUINHO 1767, - DE 1632/1633 A 2001/2002 SÃO JOÃO BOSCO 
- 76803-786 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
OBSERVAÇÃO:
Sr(a). Oficial(a) de Justiça o presente poderá ser cumprido nos dias e horários estabelecidos no artigo 212 e seus parágrafos, do 
CPC/2015.
Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do Estado, 
localizada à Av. Gov. Jorge Teixeira, 1722 - Embratel, Porto Velho - RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado 
via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065082-95.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo
AUTOR: TAINARA MARTINS CRINITI DE OLIVEIRA 
ADVOGADOS DO AUTOR: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA, OAB nº RO4260A, KAMILA ARAUJO PRADO, OAB nº RO7371 
REU: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, ALASKA INTERNATIONAL COMPANY LTD. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 7.520,98
DESPACHO
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a 
petição inicial a fim de:
-Apresentar nos autos provas que comprovem a necessidade de emissão do o WORLDTRACER (código de rastreio) e a recusa das 
requeridas na Emissão desse documento para localização da Mala, a fim de apreciação do pedido de Tutela de Urgência.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7056400-54.2022.8.22.0001
Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: GEOMETRICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ROSILENE DE OLIVEIRA ZANINI, OAB nº RO4542
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REU: AMANDA APARECIDA GOULART DOSVALDO, PAULO ROBERTO BALBINO, LPA PARTICIPACOES ARARAQUARA LTDA, 
VICTOR KIROV HOLANDA BARROS, FRANKLIN ROOSEVELT BARROS DE SOUZA, KF PARTICIPACOES LTDA, JOSE GERALDO 
PRANDI, JAP PARTICIPACOES LTDA., JORGE ALBERTO PRANDI, MARA JANY REMONDINI PRANDI, ANA CAROLINA PRANDI 
VICENTE, PACP PARTICIPACOES LTDA., JAAC MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., WORLD GOLD MINERACAO 
S/A, RHAMATECH ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNS EMPREENDIMENTOS EM TRANSPORTES E 
MINERIOS LTDA, EMTEP SERVICOS TECNICOS DE PETROLEO LTDA - ME, FABIO JOSE BARBOSA DE ASSIS, LUCIANO 
CANTARIN, GJV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, CAROLINA DUTRA VITINISKI, VITINISKI & VITNISKI LTDA, GILBERTO 
JOSE VITNISKI, OSMAR SAVI
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 70.728,31
DECISÃO
Indefiro o pedido de bloqueio/arresto/constrições e demais busca de bens em nome dos requeridos.
Consigno que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige uma análise pautada em elementos formais 
mínimos, não consistindo em inclusão definitiva dos sócios da empresa devedora no polo passivo da lide.
Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após manifestação das empresas e dos 
sócios, bem como da instrução processual, nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil .
O arresto prévio, realizado antes da citação do devedor é uma medida excepcional e requer a demonstração de evidências substanciais 
sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida.
Ocorre que, no presente caso, numa análise de cognição sumária, não é possível verificar de plano o abuso da personalidade jurídica, 
seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de sua finalidade.
Portanto, a simples instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se mostra suficiente para justificar a 
aplicação de medidas assecuratórias.
Visando o prosseguimento do feito, defiro o pedido de citação dos réus por meio de AR, no novo endereço:
(1) - OSMAR SAVI, CPF: 537.236.519-68, residente e domiciliado na Rua Walter da Silva Medeiros, n. 952, Bairro Jardim Angélica, 
Criciúma/SC, CEP 88.804-770.
(2) - GILBERTO JOSE VITNISKI , VITINISKI & VITNISKI LTDA E
CAROLINA DUTRA VITINISKI são identificados no mesmo endereço, qual seja, Rua Visconde de Jequitinhonha, n. 1228, apartamento 
1402, Bairro Boa Viagem, CEP. 51030-020, cidade de Recife/PE; ou Av. Beira Mar, 467 - Pirapama - Cabo De Santo Agostinho - Pe - 
Cep: 54505-115.
(3) - LUCIANO CANTARIN, - CJV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, endereço Rua Maria Miguel Garcia, n. 1180, Residencial 
Alphaville, Distrito de Bonfim Paulista, CEP 14.110-000, Ribeirão Preto/SP.
(4)- FABIO JOSÉ BARBOSA DE ASSIS, e - CJV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, Rua Professor João Medeiros, n. 675, apt. 
1204, Bairro Boa Viagem, CEP 510.020-370, na cidade de Recife/PE.
(5)- EMTEP SERVICOS TECNICOS DE PETROLEO LTDA – CNPJ 70.041.082/0001-06, com endereço na Estrada TDR Norte, nº. 2520, 
Bairro Distrito Industrial de Suape, Cabo de Santo Agostinho-PE.
(6) - CNS EMPREENDIMENTOS EM TRANSPORTES E MINERIOS LTDA situada na Rodovia BR 381 KM 428, Zona Rural, CETE/ MG, 
CEP. 34.800-000.
(7) - RHAMATECH ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n° 30.036.258/0001-09, localizada a Rua 
Funchal, n° 551, conjunto comercial n° 22, sala B, Vila Olímpia, CEP 04551-060.
(8) - JAAC MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.331.281/0001-06, Rua Rubens Alves De Oliveira, n. 99, Sala 
C-1, Bairro Jardim Europa (Vila Xavier), CEP. 14.810-345, cidade de Araraquara, jaacservice@jaacservice.com.br, (16) 3305-5599/ (16) 
3305-5593.
(9) - PACP PARTICIPACOES LTDA - CNPJ n. 20.913.361/0001-36, Rua Rubens Alves de Oliveira, n. 99, Sala C-2, jardim Europa, CEP. 
14.810-345, Araraquara/SP.
(10)- ANA CAROLINA PRANDI VICENTE e PACP PARTICIPACOES LTDA (na qualidade de Administradora) – CPF. 348.475.008-14; 
Rua Patrícia Rehder Esteves Rodrigues , 72, Lote 5 - Quadra 1, Jardim Magnólias II, Araraquara/Sp - Cep: 14802-801.
(11)- MARA JANY REMONDINI PRANDI e JORGE ALBERTO PRANDI e JOSÉ GERALDO PRANDI e PACP PARTICIPACOES LTDA, 
Av. Adelaide Ferraz De Carvalho , 1315, Jardim Das Estacoes (Vila Xavier), Araraquara/Sp - Cep: 14810-360;
(12) - JAP PARTICIPACOES LTDA, Rua Rubens Alves de Oliveira, n. 99, jardim Europa, Sala C-3, CEP. 14.810-345, Araraquara/SP, 
mauri1977@msn.com, (16) 3463- 1555/ (16) 3397-6623;
(13) - KF PARTICIPACOES LTDA e - VICTOR KIROV HOLANDA BARROS, situada a Rua Vicente Linhares, n. 500, complemento 2202, 
bairro Aldeota, Fotaleza/CE, CEP 60.135-270, kf@kfpar.com.br, fone (85) 8768-3747.
(14)- FRANKLIN ROOSEVELT BARROS DE SOUZA (CPF. 749.318.493-34; Rua Joao Batista Diogo De Siqueira , n. 1145, Engenheiro 
Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE -.Cep: 60813-790.
(15) - LPA PARTICIPACOES ARARAQUARA LTDA – CNPJ 26.758.056/0001-01 e PAULO ROBERTO BALBINO e AMANDA APARECIDA 
GOULART DOSVALDO, possuem mesmo endereço cadastrado, Rua Octaviano De Arruda Campos, 595, Apt 21, Vila Cidade Industrial 
(Vila Xavier), Araraquara/SP - CEP: 14810-225.
Custas recolhidas no ID 81124446.
Se necessário a complementação, deverá a CPE intimar a autora para comprovar o pagamento nos autos, no prazo de 15 dias.
Expeça-se Carta de Citação nos termos do despacho Inicial.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
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REU: AMANDA APARECIDA GOULART DOSVALDO, PAULO ROBERTO BALBINO, LPA PARTICIPACOES ARARAQUARA LTDA, 
VICTOR KIROV HOLANDA BARROS, FRANKLIN ROOSEVELT BARROS DE SOUZA, KF PARTICIPACOES LTDA, JOSE GERALDO 
PRANDI, JAP PARTICIPACOES LTDA., JORGE ALBERTO PRANDI, MARA JANY REMONDINI PRANDI, ANA CAROLINA PRANDI 
VICENTE, PACP PARTICIPACOES LTDA., JAAC MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., WORLD GOLD MINERACAO 
S/A, RHAMATECH ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNS EMPREENDIMENTOS EM TRANSPORTES E 
MINERIOS LTDA, EMTEP SERVICOS TECNICOS DE PETROLEO LTDA - ME, FABIO JOSE BARBOSA DE ASSIS, LUCIANO 
CANTARIN, GJV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, CAROLINA DUTRA VITINISKI, VITINISKI & VITNISKI LTDA, GILBERTO 
JOSE VITNISKI, OSMAR SAVI
AUTOR: GEOMETRICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7019702-88.2018.8.22.0001
Assunto: Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: EDENILSON SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FLORIANO VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO544, PATRICIA DANIELA LOPEZ, OAB nº RO3464, 
ANTONIO LACOUTH DA SILVA, OAB nº RO2306
EXECUTADO: ALEXANDRE BRITO DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE, OAB nº RO10021
Valor: R$ 83.630,61
DECISÃO
Trata-se impugnação à penhora apresentada pelo executado ALEXANDRE BRITO DA SILVA, tendo em vista que houve bloqueio de 
ativos financeiros no valor de R$ 15.551,80 (quinze mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos). Sustenta que a constrição 
teria atingido saldo de conta corrente, onde recebe verbas salariais, as quais seriam impenhorável. Pugna pela imediata liberação dos 
valores e sustenta que há excesso de execução no cálculo apresentado pelo exequente.
Em síntese é o que se requer.
Como é cediço, o art. 854, §3º, do CPC estabelece um procedimento célere para casos de penhora de dinheiro através de bloqueio on 
line, como o caso apresentado nos autos, onde a alegação de impenhorabilidade pode ser realizada nos próprios autos executivos, cuja 
decisão prescinde de qualquer manifestação da parte credora.
O processo de execução não deve ser utilizado como meio de opressão do executado, e justamente por isso, buscando resguardar 
um patrimônio mínimo o figurante no polo passivo das demandas dessa natureza, a legislação estabelece a impenhorabilidade de 
determinados bens, destinados, sobretudo, à garantia da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial necessário a todo 
indivíduo.
A rigor, a verba que o credor pretende que seja atingida é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV e X, do CPC, porquanto possui 
caráter alimentar e busca preservar o mínimo existencial para a subsistência das partes devedoras.
Reitero que optou o legislador por valorizar a dignidade da pessoa humana, que é um direito fundamental da República Federativa do 
Brasil (artigo 1º, inciso III, Constituição Federal de 1988).
Assim, trata-se de norma que não admite interpretação restritiva, o que impede relativizar o que é expressamente determinado como 
absolutamente impenhorável, sob pena do judiciário interferir na competência do legislativo, modificando texto expresso da norma 
plenamente válida e em vigor.
Além disso, é de importante aplicação o princípio processual do menor sacrifício do executado, segundo o qual ao lado da preocupação 
com a efetividade da execução em prol do credor, deve-se buscar sempre o caminho menos oneroso para o devedor.
Nesse diapasão, conclui-se que onerar verba de caráter alimentar do devedor a ponto de lhe reduzir a posição inferior ao que se considera 
o mínimo subsistencial, o mínimo existencial ou mínimo necessário para a sobrevivência digna de um indivíduo significa desrespeitar o 
fundamento basilar e constitucional da dignidade da pessoa humana, o que é inadmissível no nosso ordenamento jurídico.
As provas produzidas pelo impugnante, em especial cópia dos contracheques (id’s. 81212953 e 81212954) e extrato da conta corrente 
(id. 81212955), demonstram que os valores bloqueados em conta de sua titularidade são verbas salariais.
Diante do exposto, por ser a verba depositada em conta de titularidade do devedor classificada como de caráter alimentar e, por 
consequência, impenhorável nos moldes do art. 833, incisos IV e X, do CPC, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ofertada por ALEXANDRE 
BRITO DA SILVA. 
Autorizo, via ALVARÁ ELETRÔNICO, que a parte exequente, por meio de seu advogado, realize o saque do valor de 
R$ 15.551,80 (quinze mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), atualizados até a data do efetivo 
levantamento. O advogado deverá comparecer à Agência 2848 da Caixa Econômica Federal, munido(a) de documento oficial com foto 
para solicitar o saque ou transferência do valor descrito ao final, no prazo de até 30 dias. Não é necessário imprimir esta decisão. 
Considerando que o pedido de transferência dos valores bloqueados se deu nesta data, aguarde-se o desdobramento para transferência 
dos valores pelo banco e disponibilização em conta judicial, para expedição do respectivo alvará.
Intime-se a parte exequente para se manifestar, em 5 dias, quanto às alegações relativas aos valores apurados em execução (id. 
81212120).
Após, faça-se conclusão.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
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CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO
Intimação de:
EXEQUENTE: EDENILSON SOUZA ARAUJO, RUA JORUBATUBA 56 AEROCLUBE - 76811-062 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: ALEXANDRE BRITO DA SILVA, AVENIDA CALAMA 2585, - DE 2531 A 2835 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76803-883 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0020512-95.2012.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS - AM5109, EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
EXECUTADO: ROSEMEIRE DE SOUZA NUNES e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238A-A, HENRY RODRIGO RODRIGUES GOUVEA - 
RO632-A
Advogados do(a) EXECUTADO: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238A-A, HENRY RODRIGO RODRIGUES GOUVEA - 
RO632-A
INTIMAÇÃO - DOCUMENTOS JUNTADOS Ficam as PARTES intimadas, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca 
dos documentos juntados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025818-42.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: DALMO BEZERRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - GO41883
REU: DIVINO EMMANOEL FERREIRA BORGES
Advogado do(a) REU: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO - RO816
INTIMAÇÃO RÉU - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023585-04.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTVILLE
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA - RO6863, BRUNO PAIVA OLIVEIRA - RO8056
EXECUTADO: KARLA FRANCISCA LEMOS DA SILVA ASSUNCAO
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7034507-41.2021.8.22.0001
Assunto: Enriquecimento sem Causa, Causas Supervenientes à Sentença
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: OTINO JOSE DE ARAUJO FREITAS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: HARLEI JARDEL QUEIROZ GADELHA, OAB nº RO9003, RODRIGO BORGES SOARES, OAB nº 
RO4712
EXECUTADO: ELENIR ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SANTIELE ALMEIDA GISBERT, OAB nº RO6603
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Valor: R$ 456.303,62
DESPACHO
Com razão a parte exequente. Desde o despacho inicial (id 59555718), a parte executada ELENIR ALVES DE ALMEIDA foi intimada para 
realizar o pagamento no prazo de 15 dias, bem como para apresentar impugnação também no prazo de 15 dias, na forma do art. 523. 
No entanto, a executada tão somente apresentou impugnação, que, inclusive, foi acolhida em parte na decisão de id 65107586, mas não 
realizou o pagamento do valor apontado na inicial da presente ação de cumprimento de sentença.
Logo, sobre o valor devido pela executada deve incidir as multas do art. 523, § 1º, do CPC. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias 
para a executada ELENIR ALVES DE ALMEIDA depositar nos autos o saldo remanescente apontado pela parte exequente, referentes às 
multas pela não realização do pagamento espontâneo. 
No que diz respeito ao prosseguimento da execução em relação ao espólio Santiago Ramon Gisber Banus, para viabilizar sua inclusão no 
polo passivo, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a exequente proceder com a qualificação do espólio, o que não foi cumprido.
Assim, excepcionalmente, concedo mais 15 (quinze) dias. Em caso de nova inércia, o feito será extinto em relação ao espólio.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADO: ELENIR ALVES DE ALMEIDA
EXEQUENTE: OTINO JOSE DE ARAUJO FREITAS
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7001146-33.2021.8.22.0001
Assunto: Prestação de Serviços
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº 
RO1064, CAMILA GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, IZABEL CELINA 
PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796
EXECUTADO: FRANCIELEN FERREIRA LEITE
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 1.148,47
DESPACHO
A parte exequente informou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de remessa de ofício ao 
INSS para pesquisa de vínculo empregatício.
Não é o caso de retratação. As informações serão prestadas oportunamente, se solicitadas.
Não foi informada a concessão de efeito suspensivo. Sendo assim, concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora indique bens 
penhoráveis.
Caso decorra o prazo sem manifestação, arquivem-se provisoriamente os autos (art. 921 do CPC), ficando desde já autorizado o 
desarquivamento caso sejam indicados bens penhoráveis.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADO: FRANCIELEN FERREIRA LEITE
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7031880-35.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALINE SILVA CORREA, OAB nº RO4696A, FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688, 
LEIDIANE BERNARDO DA COSTA, OAB nº RO11005 
EXECUTADO: CJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Defiro o pedido de penhora on line.
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Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações do executado junto ao sistema SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode 
ser feita pelo número do processo.
Aguarde-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para resposta, excluindo-se do prazo a data em que este despacho é proferido e após, faça-se 
conclusão (jud’s) dos autos para transcrição da resposta e deliberações.
Porto Velho-,1 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 0004364-09.2012.8.22.0001
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
Classe: Reintegração / Manutenção de Posse
REQUERENTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS LIMA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARILIA LISBOA BENINCASA MORO, OAB nº RO2252A
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: RITHYELLE DE MEDEIROS BISSI, FRANCISCO NAZARENO AGUILERA, RAIMUNDO 
NAZARENO AGUILERA, ANTONIO ELIOTERIO DOS SANTOS, YASMIN AMARAL DE OLIVEIRA, MARIA HORTENCIA AMARAL 
OLIVEIRA, RAILSON DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK, OAB nº RO4641, RICHARD 
CAMPANARI, OAB nº RO2889, MARIA CRISTINA DALL AGNOL, OAB nº RO4597A, JULIANO DIAS DE ANDRADE, OAB nº RO5009, 
ADRIANA KLEINSCHMITT PINTO, OAB nº RO5088
Valor: R$ 30.000,00
DESPACHO
A parte requerida pleiteou a produção de prova pericial, contudo esta é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual este Juízo 
delimitou o valor de honorários utilizando como base a tabela do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O perito declinou a nomeação, sendo determinada a substituição do profissional.
Intimado, o novo perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 12.980,52 (doze mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e 
dois centavos), justificando que valor de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) é inviável, levando em consideração os custos 
de deslocamento, levantamento topográfico de 4 (quatro) imóveis, análises de marcos divisórios e mapas.
As partes apresentaram manifestação.
Decido.
Na forma do artigo 95, parágrafo 3°, inciso II, a perícia realizada por particular, quando for de responsabilidade de beneficiário da Justiça 
gratuita, será paga com recursos da União, do Estado ou do Distrito Federal.
Considerando que parte requerida pleiteou a prova e é beneficiária da justiça gratuita, esclareço que recai sobre o ente estadual a 
responsabilidade de arcar com os honorários periciais.
Há entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que os honorários periciais podem ultrapassar os parâmetros previstos na 
tabela da Resolução n. 232 /2016 do CNJ, desde que haja decisão fundamentada, em observância à complexidade da matéria, o grau de 
zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e peculiaridades do caso.
No caso em tela, considerando que a resolução do CNJ não tem caráter vinculante, entendo que merece acolhida a proposta de 
honorários apresentada pelo perito Marcos Murilo Gonçalves (ID 77557194), tendo em vista que é de conhecimento deste Juízo que 
outros Engenheiros Agrônomos têm declinado a competência quando arbitrado valor menor, sendo o valor sugerido pelo perito um padrão 
na região de realização da perícia.
Considerando as justificativas apresentadas pelo perito Marcos Murilo Gonçalves no ID 77557194, e atenta às condições do caso 
concreto, revejo a decisão anterior e fixo os honorários periciais em R$ 12.980,52 (doze mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois 
centavos).
Nos termos do o artigo 95, parágrafo 3°, inciso II, intime-se o ESTADO DE RONDÔNIA, via Sistema, para depositar em juízo os honorários 
propostos pelo Perito Judicial, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de sequestro dos valores.
Intimem-se as partes e o perito desta decisão.
Depositado o valor, deverá o perito dar início aos trabalhos, entregando o laudo em até 30 (trinta) dias. Autorizo desde já o levantamento 
de 50% do valor dos honorários ao perito nomeado.
Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, faça-se conclusão dos autos para deliberações.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: RITHYELLE DE MEDEIROS BISSI, FRANCISCO NAZARENO AGUILERA, RAIMUNDO 
NAZARENO AGUILERA, ANTONIO ELIOTERIO DOS SANTOS, YASMIN AMARAL DE OLIVEIRA, MARIA HORTENCIA AMARAL 
OLIVEIRA, RAILSON DE LIMA OLIVEIRA
REQUERENTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS LIMA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016292-80.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665
REU: WALDEMAR TAVARES BATISTA
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022326-71.2022.8.22.0001
Classe : OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)
REQUERENTE: GERALDA MERELES DE ASSUNCAO
Advogado do(a) REQUERENTE: JUSSIER COSTA FIRMINO - RO0003557A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7066349-39.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
EXECUTADO: PORTO GRAMADOS - COMERCIO E SERVICOS DE URBANIZACAO EIRELI - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049144-70.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - 
RO7821
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EXECUTADO: PAU BRASIL AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo 
“MUDOU-SE”. Para a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da 
taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065359-14.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica
AUTOR: ROSANGELA ROCHA DA SILVA 
ADVOGADOS DO AUTOR: TULIO MENDES MANCEBO, OAB nº RO9118, TALES MENDES MANCEBO, OAB nº RO6743 
REU: E. R. -. D. D. E. S. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 15.000,00
Despacho 
Antes de analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerente, determino sua intimação para comprovar, 
documentalmente, a suposta hipossuficiência alegada.
A parte autora afirma na inicial que é autônoma e casada devendo o cônjuge também comprovar sua hipossuficiência e seus rendimentos 
como autônoma. 
Conforme precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação da parte de que não possui condições 
financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, 
existindo a necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. 
LXXIV, da Constituição Federal.
Nesta linha, o seguinte aresto:
Apelação. Ação indenizatória. Assistência judiciária gratuita. Comprovação da hipossuficiência. Emenda não atendida. Extinção sem 
resolução do mérito. Diferimento das custas. Medida excepcional. A simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar 
com o pagamento das custas processuais não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a necessidade 
da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição 
Federal. O descumprimento pela parte-autora de determinação de emenda da inicial, comprovando a hipossuficiência ou recolhendo 
as custas iniciais, impõe o indeferimento dapetição com a extinção do processo sem a resolução do mérito. O diferimento das custas é 
medida excepcional, que demanda comprovação da condição que justifique sua concessão. (Apelação (PJE) 7027303-53.2015.8.22.0001, 
Relator: DES. KIYOCHI MORI, Data do julgamento: 17/05/2017).
Com efeito, o descumprimento da determinação para emendar à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas 
processuais enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO. A ausência de cumprimento da intimação para emenda 
à inicial para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais, impõe o indeferimento da petição inicial, ante 
a inércia do autor. (Apelação nº 0014105-39.2013.822.0001, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 
29/07/2015).
Sendo assim, na forma dos artigos 319, 320, 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento 
da inicial e imediato arquivamento do feito. 
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7030995-16.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Fornecimento de Água
AUTOR: ANA PEREIRA TENORIO FERREIRA 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD 
Valor da causa: R$ 5.409,36
DESPACHO 
Defiro a dilação de prazo pleiteada nos eventos anteriores pelo prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022 
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Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito
Serve cópia deste despacho como carta/mandado/ofício.
Intimação de:
AUTOR: ANA PEREIRA TENORIO FERREIRA
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7032035-04.2020.8.22.0001
Assunto: Prestação de Serviços, Mútuo
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº RO1064, SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº 
RO9301, CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348
EXECUTADO: JHEIMISON DEL CONTE
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o qual se regerá pelas cláusulas e 
condições nele dispostas, determinando a extinção do presente feito, com apoio no art. 924, III, do CPC.
Havendo descumprimento do acordo, basta a parte exequente requerer o desarquivamento e o cumprimento por petição nos autos.
Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar as custas finais, sob pena de protesto e posterior inscrição em dívida 
ativa. Após Arquive-se.
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em julgado nesta data.
Ademais, considerando o acordo entabulado e a existência de valores em conta judicial vinculada a este juízo, autorizo o levantamento 
da referida quantia pela parte executada.
OBSERVAÇÕES:
1) A parte favorecida deverá comparecer, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, à agência da Caixa 
Econômica Federal (agência: 2848), localizada na Avenida Nações Unidas, ao caixa presencial, munida de documentos de identificação 
com foto, para saque do valor creditado.
2) O alvará eletrônico deverá ser sacado em até 30 (trinta) dias, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, sob 
pena de transferência para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO, 
que desde já determino.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz(a)de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7044502-78.2021.8.22.0001
Assunto: Indenização por Dano Material
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTES: CECILIA VIZEU DA SILVA, LUCAS VIZEU DA SILVA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA, OAB nº RO9117
REQUERIDOS: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, OAB nº PE23289, PROCURADORIA ZURICH 
MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Valor: R$ 99.528,50
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o pagamento do valor devido pela parte requerida por meio de depósito judicial, 
com a concordância do credor.
Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, considerando a satisfação do crédito por meio do pagamento comprovado 
nos autos, fazendo-o com base no art. 924, II do CPC.
Por conseguinte, autorizo via ALVARÁ ELETRÔNICO, que a parte exequente, por meio de seu advogado, 
realize o saque do crédito depositado em Juízo. 
O advogado deverá comparecer à Agência 2848 da Caixa Econômica Federal, munido(a) de documento oficial com foto para solicitar o 
saque ou transferência do valor descrito ao final, no prazo de até 30 dias. Não é necessário imprimir esta decisão. Junto comprovante da 
expedição do alvará ao final.
Publique-se.
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Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos, independentemente de trânsito em julgado.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REQUERIDOS: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A
REQUERENTES: CECILIA VIZEU DA SILVA, LUCAS VIZEU DA SILVA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7020558-13.2022.8.22.0001
Assunto: Cancelamento de vôo
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: EMANUELLE EVARISTO NUNES CRUZ
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO DE SOUZA COSTA, OAB nº RO8656
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 10.000,00
DECISÃO
Chamo o feito à ordem para corrigir erro material constatado na sentença prolatada nos autos. Verifica-se que o pedido formulado pela 
parte autora foi julgado improcedente, mas constou no dispositivo a condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios. 
Assim, onde se lê: Ante a sucumbência constatada, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. 
Leia-se: Ante a sucumbência constatada, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A
AUTOR: EMANUELLE EVARISTO NUNES CRUZ
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065253-52.2022.8.22.0001 
Classe:Monitória 
Assunto: Duplicata
AUTOR: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 
REU: CASA DE CARNE DO POVO LTDA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 10.846,98
DESPACHO
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a 
petição inicial a fim de:
- recolher as custas processuais iniciais, com guia vinculada ao processo, sob pena de indeferimento.
A Lei n. 3.896/2016, em seu artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no 
momento da distribuição, ainda considerando que este procedimento tem rito específico, o montante de 2% deverá ser recolhido no 
momento da distribuição.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7065309-85.2022.8.22.0001
Assunto: Alienação Fiduciária
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: LUAN RAFAEL GUIMARAES DE ALMEIDA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 38.556,38
DECISÃO
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher os 2% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento. A Lei n. 3.896/2016, em seu 
artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição, ainda 
considerando que este procedimento tem rito específico, o montante de 2% deverá ser recolhido no momento da distribuição.
Após o recolhimento das custas, prossiga-se o feito.
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de busca e apreensão em desfavor 
de REU: LUAN RAFAEL GUIMARAES DE ALMEIDA alegando ter realizado com este contrato de financiamento, garantido pelo veículo 
descrito na inicial que lhe foi transferido à título de alienação fiduciária, requerendo, em face do inadimplemento de determinadas 
prestações mensais, a busca e apreensão do bem nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69.
Verifico que a petição inicial encontra-se instruída com cópia do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e notificação do 
devedor alienante.
Dessa forma, conforme verifica-se nos documentos juntados, o réu encontra-se em débito com o banco, e mesmo notificado a purgar a 
mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz: “O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento 
do devedor. “
Assim, DEFIRO liminarmente a medida, posto provado o contrato, o inadimplemento e a constituição em mora.
Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia. Poderá ainda a parte ré querendo, pagar 
a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei 
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de 02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.
ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA: REU: LUAN RAFAEL GUIMARAES DE ALMEIDA, RUA SÃO PAULO 2591, - DE 2460/2461 AO FIM 
ROQUE - 76804-468 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER APREENDIDO: Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: VOYAGE 1.6 TREND, Ano/Fab: 2009/2010, Cor: 
CINZA, Placa: NCF0C39, Renavan: 00170342948, Chassi: 9BWDB05U9AT105777. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação, presumir-se-ão aceitos 
como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias úteis contados da juntada do mandado de busca e apreensão e 
citação. E de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar para pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo de volta.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7048969-66.2022.8.22.0001
Assunto: Cancelamento de vôo
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: IDEVALDO DORAZIO JUNIOR
ADVOGADO DO AUTOR: DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº RO10238
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Valor: R$ 6.000,00
DECISÃO
A parte autora noticia a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
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Da análise detida da decisão guerreada e das razões encartadas nos autos, na forma do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo 
Civil, não vislumbro qualquer situação que autorize a sua modificação, razão pela qual mantenho a decisão prolatada pelos próprios 
fundamentos.
Muito embora não tenha sido informada a concessão de efeito suspensivo, considerando a natureza da decisão combatida, determino a 
suspensão do feito até o julgamento do recurso. 
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
AUTOR: IDEVALDO DORAZIO JUNIOR
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065377-35.2022.8.22.0001 
Interdito Proibitório 
REQUERENTE: JOAO ADALBERTO TESTA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: TRUMANS ASSUNCAO GODINHO, OAB nº RO1979, JOSE TEIXEIRA VILELA NETO, OAB nº 
RO4990 
REQUERIDOS: GUSMAO HERMINIO BATISTA FILHO, RG, DAMIAO QUEIROZ DOS SANTOS 
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) 
Valor: R$ 50.000,00
DECISÃO
Altere-se o valor da causa para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), com vistas ao Art.292, IV, CPC, que diz:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; 
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher os 2% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento, considerando que neste 
processo não será designado audiência, o montante de 2% deverá ser recolhido no momento da distribuição.
Após recolhimento das custas, prossiga-se o feito.
Trata-se de INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR, proposta por REQUERENTE: JOAO ADALBERTO TESTA em desfavor 
de REQUERIDOS: GUSMAO HERMINIO BATISTA FILHO, RG, DAMIAO QUEIROZ DOS SANTOS. Alegando ser proprietário do imóvel 
localizado na Av. Presidente Dutra, 3768, Bairro Olaria, Porto Velho/RO.
Afirma que vem sofrendo com ameaças por meio de arma de fogo em sua pretensão de construir cerca divisória em terra que possui de 
direito, sendo obrigado a paralisar a obra.
Alega que nos dias 28 e 29 de julho do corrente ano, teve seus prepostos impedidos na construção de uma cerca que divide a fundiária 
da propriedade, fazendo que com o que imóvel ficasse com o fundo sem cerca, inclusive o primeiro requerido ameaçou com arma de 
fogo os funcionários que ali estavam desempenhando as escavações dos buracos. Diante dos fatos, o Requerente realizou Boletim de 
Ocorrência narrando o acontecido para as devidas providências
Trouxe documentos e foto do local.
É o breve relatório.
O interdito proibitório tem amparo nos artigos 567 e 568 do Código de Processo Civil/2015 e a ele, aplicam-se as normas processuais que 
disciplinam as ações de manutenção e reintegração de posse.
Para a concessão da liminar de interdito proibitório, a parte tem que demonstrar os requisitos estabelecidos nos arts. 561 e 567 do CPC, 
ou seja, a posse, a turbação ou esbulho iminente e a data em que ocorreu.
A parte autora demonstrou a posse e a propriedade do imóvel por meio de escritura pública ID 81269240, e para a liminar, o registro de 
ocorrência policial de ID 81269236, e comprova o justo receio de que ele seja turbado/esbulhado pelas requeridas.
Pelas provas e documentos juntado nos autos, tenho que foram preenchidos os requisitos dos artigos supramencionados do Código de 
Processo Civil e DEFIRO A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO e DETERMINO que os requeridos se abstenham de turbar e/ou 
esbulhar a propriedade “Fazenda Mangueira”, permitindo ainda a realização da reforma da cerca, e caso seja descumprido a ordem, fixo 
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Assim, presentes os pressupostos, determino a expedição de mandado proibitório para segurar a turbação e/ou esbulho iminente referente 
ao imóvel descrito na inicial, nos termos do artigo 567 do CPC, autorizando, se necessário, o reforço policial.
Intime-se com urgência.
Proceda o Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da ordem, a qualificação de todos os esbulhadores do imóvel. 
Sobrevindo a qualificação, retifique-se o polo passivo para constar como requeridos os citados na certidão do oficial de justiça.
Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, destacando que o termo para oferecimento de contestação 
será de 15 (quinze) dias úteis, iniciando a contagem do prazo a partir da juntada do comprovante de recebimento desta correspondência 
ao processo (Art. 335, I, II, III, CPC/2015).
Apresentada contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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ADVERTÊNCIA: Não havendo apresentação de defesa no prazo de 15 dias, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora na inicial.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito
Citação de:
REQUERIDOS: GUSMAO HERMINIO BATISTA FILHO, GENERAL CARNEIRO, SITIO BACARU LINHA 616 - 76861-000 - ITAPUÃ DO 
OESTE - RONDÔNIA, RG, KM 5,5 LINHA 616 - 76861-000 - ITAPUÃ DO OESTE - RONDÔNIA, DAMIAO QUEIROZ DOS SANTOS, 
LINHA 616 KM 5,5 - 76861-000 - ITAPUÃ DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo iniciará a partir da juntada do comprovante de recebimento desta correspondência ao processo (Art. 335, I, II, III, 
CPC). Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do 
Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado 
via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7011349-59.2018.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
REQUERENTES: LANEIDE STELLA DE JESUS LIMA, RAIMUNDA COSTA DE JESUS LIMA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ALEXANDRE AZIS PEREIRA FILHO, OAB nº RO5581A, ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, 
OAB nº RO6055A, LOANA CARLA DOS SANTOS MARQUES, OAB nº RO2971A 
REQUERIDOS: demais ocupantes/invasores, LINDEMBERGUE DE SOUZA FARIAS 
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: ELLEN DORACI WACHIESKI MACHADO, OAB nº RO10009 
DESPACHO
Defiro o pedido de penhora on line.
Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações do executado junto ao sistema SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode 
ser feita pelo número do processo.
Aguarde-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para resposta, excluindo-se do prazo a data em que este despacho é proferido e após, faça-se 
conclusão (jud’s) dos autos para transcrição da resposta e deliberações.
Porto Velho-,1 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7064985-95.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Duplicata
AUTOR: R. T. MOREIRA & CIA LTDA 
ADVOGADOS DO AUTOR: AMANDA BEATRIZ DA COSTA SCHULZE, OAB nº RO11908, REGIANEIDE SOUSA JOTA GOMES, OAB 
nº RO3607A, EMILIO COSTA GOMES, OAB nº RO4515A 
REU: RBX ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 38.224,28
DECISÃO
Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial.
A parte autora requereu o arresto executivo por meio do Sisbajud.
Indefiro o pedido, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é que com a entrada em vigor do CPC/2015, para ocorrer o 
bloqueio antes da citação é preciso que o exequente demonstre os requisitos para a concessão da tutela antecipada, e ainda que tenham 
se esgotados os meios de localizar o devedor, o que não ocorreu nos autos, apenas alegações de protestos em nome da parte executada 
não preenchem os requisitos do art. 300 do CPC.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias úteis, a 
contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários advocatícios, 
sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora, ficando desde 
já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito (art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto nos arts. 
833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto bastem 
para garantir a execução, descrevendo pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do CPC/2015.
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Se o endereço da parte executada for em outra comarca, fica desde já autorizado a expedição de carta precatória, nos termos acima, 
após o recolhimento das custas pertinentes.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de 
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital (PJe), 
contados da juntada do mandado aos autos, na forma do inciso II do art. 231, CPC/2015.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Citação de:
REU: RBX ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, RUA SÃO CONSTÂNCIO 463 VILA MAFRA - 03414-010 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO, RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, AVENIDA NICARÁGUA 1006, - ATÉ 1055/1056 NOVA PORTO VELHO - 76820-
184 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
OBSERVAÇÃO:
Sr. Oficial de Justiça observar as prerrogativas do art. 212, §§ 1º, 2º, 3º, do CPC/2015.
Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do 
Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado 
via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065346-15.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Vícios de Construção, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios
AUTOR: EDSON ALVES DE LIMA 
ADVOGADOS DO AUTOR: LARISSA GOES TEIXEIRA ORLANDO, OAB nº RO10751, IVI PEREIRA ALMEIDA, OAB nº RO8448, FLAVIO 
HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO, OAB nº RO2003 
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 18.000,00
Despacho 
Antes de analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerente, determino sua intimação para comprovar, 
documentalmente, a suposta hipossuficiência alegada.
Conforme precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação da parte de que não possui condições 
financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, 
existindo a necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. 
LXXIV, da Constituição Federal.
Nesta linha, o seguinte aresto:
Apelação. Ação indenizatória. Assistência judiciária gratuita. Comprovação da hipossuficiência. Emenda não atendida. Extinção sem 
resolução do mérito. Diferimento das custas. Medida excepcional. A simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar 
com o pagamento das custas processuais não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a necessidade 
da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição 
Federal. O descumprimento pela parte-autora de determinação de emenda da inicial, comprovando a hipossuficiência ou recolhendo 
as custas iniciais, impõe o indeferimento dapetição com a extinção do processo sem a resolução do mérito. O diferimento das custas é 
medida excepcional, que demanda comprovação da condição que justifique sua concessão. (Apelação (PJE) 7027303-53.2015.8.22.0001, 
Relator: DES. KIYOCHI MORI, Data do julgamento: 17/05/2017).
Com efeito, o descumprimento da determinação para emendar à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas 
processuais enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO. A ausência de cumprimento da intimação para emenda 
à inicial para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais, impõe o indeferimento da petição inicial, ante 
a inércia do autor. (Apelação nº 0014105-39.2013.822.0001, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 
29/07/2015).
Sendo assim, na forma dos artigos 319, 320, 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento 
da inicial e imediato arquivamento do feito. 
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061788-69.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: V. R. O. S.
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO NASCIMENTO DE MAGALHAES - RO10301
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogados do(a) REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059, LUANA CORINA MEDEA ANTONIOLI ZUCCHINI - SP181375
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7065379-05.2022.8.22.0001
Assunto: Alienação Fiduciária
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: A. C. F. E. I. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
REU: L. E. D. A.
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 16.283,44
DECISÃO
Indefiro o pedido de segredo de justiça, pois não há motivos legais para que este tramite em sigilo. Retire-se a anotação dos autos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher os 2% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento. A Lei n. 3.896/2016, em seu 
artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição, ainda 
considerando que este procedimento tem rito específico, o montante de 2% deverá ser recolhido no momento da distribuição.
Após o recolhimento das custas, prossiga-se o feito.
AUTOR: A. C. F. E. I. S. qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de busca e apreensão em desfavor de REU: L. E. D. A. 
alegando ter realizado com este contrato de financiamento, garantido pelo veículo descrito na inicial que lhe foi transferido à título de 
alienação fiduciária, requerendo, em face do inadimplemento de determinadas prestações mensais, a busca e apreensão do bem nos 
termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69.
Verifico que a petição inicial encontra-se instruída com cópia do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e notificação do 
devedor alienante.
Dessa forma, conforme verifica-se nos documentos juntados, o réu encontra-se em débito com o banco, e mesmo notificado a purgar a 
mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz: “O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento 
do devedor. “
Assim, DEFIRO liminarmente a medida, posto provado o contrato, o inadimplemento e a constituição em mora.
Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia. Poderá ainda a parte ré querendo, pagar 
a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei 
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de 02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.
ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA: REU: L. E. D. A., 19 DE JUNHO 2897 COSTA E SILVA - 76806-560 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER APREENDIDO: Marca: HYUNDAI, Modelo: HB20S PREMIUM BLUEME, Ano/Fab: 2018/2019, Cor: 
BRANCA, Placa: NDO2541, Renavan: 1144905556, Chassi: 9BHBG51DAJP860879.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação, presumir-se-ão aceitos 
como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias úteis contados da juntada do mandado de busca e apreensão e 
citação. E de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar para pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo de volta.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031787-67.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE OLEGARIO SAMPAIO
Advogado do(a) AUTOR: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REU: GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - PB15013
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7034526-52.2018.8.22.0001 
Classe:Cumprimento de sentença 
Assunto: Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios
EXEQUENTE: FRIGORIFICO TANGARA LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROBSON FERREIRA PEGO, OAB nº RO6306 
EXECUTADOS: UILSON TEODORO FERREIRA, KATIA CILENE SOUZA DA SILVA, K C S DA SILVA - ME 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: HERMINIO RODRIGUES DE SOUSA, OAB nº RO3068A, MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA, 
OAB nº RO367A 
Valor da causa: R$ 136.093,33
Decisão O Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho - RO determinou a penhora de eventual crédito pertencente à parte exequente 
nos presentes autos, até o limite de R$ 24.968,48 (Vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). 
Registre-se a penhora, se possível, por meio de averbação de lembrete nos autos. Oficie-se o Juízo solicitante informando-o de que, no 
momento, não há valores depositados nos autos.
No mais, a parte exequente requer suspensão do feito para tentativa de localização de bens do devedor. 
Analisando a sistemática processual adotada pelo Código de Processo Civil, destaca-se o art. 921, que versa sobre a suspensão da 
execução, in verbis:
Art. 921. Suspende-se a execução:
[...]
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Dessa forma, determino a suspensão do feito por 1 ano, salientando que o processo poderá ser reativado a qualquer tempo a requerimento 
das partes. 
Decorrido este prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921 do CPC.
Cumpra-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
{{orgao_julgador.magistrado}} 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7020057-98.2018.8.22.0001
Assunto: Contratos Bancários
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DO BANCO DO 
BRASIL S/A
EXECUTADO: ANISIA GRECIA BESSA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ROBERTO GRECIA BESSA, OAB nº RO7865
Valor: R$ 192.610,52
DESPACHO
Na petição de id 78893567 a parte executada alega impenhorabilidade de sua renda mensal. Todavia, não há notícia nos autos de 
deferimento de penhora de benefício ou salário da executada. É de bom alvitre ressaltar que a pesquisa SISBAJUD pode resultar em 
bloqueio de valor depositado em conta salário, mas não há mecanismos no sistema para impedir bloqueio de determinada conta. 
Intime-se a parte exequente para promover o regular andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 
provisório (art. 921 do CPC).
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
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CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADO: ANISIA GRECIA BESSA
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017604-67.2017.8.22.0001
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO NEGREIROS DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE GAZZONI - RO6722
Advogado do(a) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE GAZZONI - RO6722
EMBARGADO: ELOISA SCHUWANK MAGGI e outros
Advogados do(a) EMBARGADO: JOSE BRUNO CECONELLO - RO1855, FRANCISCO NUNES NETO - RO158
Advogado do(a) EMBARGADO: ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - RO5440
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037350-42.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. R. A. P. e outros
Advogado do(a) AUTOR: ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA - RO7332
Advogado do(a) AUTOR: ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA - RO7332
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7023279-45.2016.8.22.0001 
Classe:Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Espécies de Contratos
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594 
EXECUTADOS: JEAN CASSIO CABRAL NASCIMENTO, LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Indefiro o pedido de requisição de informações via INSS, para verificar a existência de vínculo empregatício no extrato previdenciário 
(CNIS), por entender que, por consequência lógica, se constatado vínculo da parte, será solicitada a penhora de percentuais sobre o 
salário, e o entendimento dessa Magistrada é no sentido de aplicação do que preceitua o artigo 833, IV do CPC, tratando-se de verba 
impenhorável, de modo que a medida pleiteada não se mostra efetiva.
Sendo assim, concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora indique bens penhoráveis.
Caso decorra o prazo sem manifestação, arquivem-se provisoriamente os autos (art. 921 do CPC), ficando desde já autorizado o 
desarquivamento caso sejam indicados bens penhoráveis.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Serve cópia deste despacho como carta/mandado/ofício.
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA, RUA JOÃO GOULART 2051 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-
034 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADOS: JEAN CASSIO CABRAL NASCIMENTO, NA RODOVIA BR 421, VILA DA LINHA 08 ZONA RURAL - 76857-
000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA, LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS, RODOVIA BR 421, VILA DA LINHA 08 ZONA RURAL 
- 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 0014016-79.2014.8.22.0001
Assunto: Perdas e Danos
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: LEONARDO NOGUEIRA LIMA, LIBERALINA NOGUEIRA MOURA, EVANILDE DE MOURA NOGUEIRA, JANDERSON 
NOGUEIRA DA SILVA, AZENILTO NUNES DA SILVA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR, OAB nº RO2811, JEANNE LEITE OLIVEIRA, OAB nº RO1068
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA SALES NASCIMENTO, OAB nº RO156820A, EVERSON APARECIDO BARBOSA, OAB nº RO2803, 
CLAYTON CONRAT KUSSLER, OAB nº RO3861, BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO4982
Valor: R$ 350.000,00
DESPACHO
A manifestação dos exequentes delineada na petição de id 80709324 mostra-se confusa. Dá a entender que os exequentes estão 
requerendo novamente a deflagração da fase de cumprimento de sentença, mas a fase de cumprimento de sentença já foi deflagrada, 
tanto que os exequentes foram intimados para se manifestar sobre a impugnação apresentada pela executada, apontando excesso no 
cálculo apresentado pelos exequentes anexo à petição de id 77848358. 
Assim, concedo, excepcionalmente, mais 5 dias para os exequentes se manifestarem sobre a impugnação de id 80305051.
Com ou sem manifestação, faça-se a conclusão dos autos para decisão.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
AUTORES: LEONARDO NOGUEIRA LIMA, LIBERALINA NOGUEIRA MOURA, EVANILDE DE MOURA NOGUEIRA, JANDERSON 
NOGUEIRA DA SILVA, AZENILTO NUNES DA SILVA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036554-85.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDERSON ROCHA DA CONCEICAO
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ROCHA BOTTI - RO11629
REU: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Advogados do(a) REU: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO6476, LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP179235
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025516-81.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: JOSILENE NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (3)
Advogado do(a) EXECUTADO: JUSCELIO ANGELO RUFFO - RO8133
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais E MULTA.
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O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026257-82.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: L. G. M. C.
Advogados do(a) AUTOR: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - RO9712
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7064454-43.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALDENE FERREIRA SOARES
Advogados do(a) AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA - RO0004169A, GIANE BEATRIZ GRITTI - RO8028
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Ficam AS PARTES intimadas, por meio dos seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 
judiciais pro-rata.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7039558-72.2017.8.22.0001
Assunto: Perdas e Danos
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MARILAINE GUIMARAES DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: REGINA CELIA SANTOS TERRA CRUZ, OAB nº RO1100A
EXECUTADOS: CAIO CESCATTO WIECK, WILSON WIECK, CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688, LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI, 
OAB nº PR52154
Valor: R$ 12.006,42
DESPACHO
Não há que se falar em chamamento do feito à ordem, conforme pleiteado pela executada. 
Na manifestação de id 77732347 a executada sustentou que o cálculo apresentado pela parte exequente resultou em excesso, tendo 
em vista que não limitou atualização monetária à data do deferimento da recuperação judicial (17.05.2019), conforme determina a 
Lei 11.101/2005. Instada, a parte exequente concordou com os apontamentos trazidos pela executada e apresentou novo cálculo 
(id 78416007), nos exatos termos em que pleiteado pela executada. 
Na sequência, na decisão de id 79526669, foi determinado a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação, já considerando o 
novo cálculo. Portanto, o feito está em ordem. 
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À CPE, expeça-se certidão de crédito em favor da parte exequente, considerando o novo cálculo apresentado no id 78416007 , para fins 
de habilitação nos Autos n. 0004549- 98.2019.8.16.0185.
Determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano ou até que seja informando o cumprimento da obrigação.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADOS: CAIO CESCATTO WIECK, WILSON WIECK, CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
EXEQUENTE: MARILAINE GUIMARAES DOS SANTOS
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7005976-42.2021.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: FRANCISCO FABULO NEVES VELASQUE 
ADVOGADOS DO AUTOR: NAJILA PEREIRA DE ASSUNCAO, OAB nº RO5787, MARIA CLARA DO CARMO GOES, OAB nº RO198A 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO 
Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
requerendo o que entenderem de direito.
Em caso de inércia, arquive-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO; 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065395-56.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Atraso de vôo
AUTOR: IZABELLE TORRES DOS SANTOS 
ADVOGADOS DO AUTOR: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783, SANDRA FLORENTINO, OAB nº RO11795 
REU: GOL LINHAS AÉREAS 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
Valor da causa: R$ 5.000,00
Despacho 
A parte autora alegou que a hipossuficiência deve ser presumida por se tratar de menor impúbere, por não exercer atividade laboral ou 
meios de provento próprio.
Ocorre que o menor impúbere, é representado por seus genitores, de modo que cabe a este a comprovação acerca da hipossuficiência 
financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação da parte de que não possui condições 
financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, 
existindo a necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. 
LXXIV, da Constituição Federal.
diante disso, determino que a parte autora apresente comprovantes da alegada hipossuficiência do núcleo familiar, incluindo seus 
rendimentos, declaração de imposto de renda e despesas, sob pena de indeferimento da assistência judiciária e, por consequência, da 
inicial, em face do não recolhimento das custas. No prazo de 15 (quinze) dias.
No mesmo prazo deve a parte autora Comprovante de embarque do voo alterado.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
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e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7056383-52.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSELI DE SOUZA CHAVES
Advogado do(a) AUTOR: ROSELI KNORST SCHAFER - AC3575
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Ficam AS PARTES intimadas, por meio dos seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 
judiciais pro-rata E MULTA.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032324-63.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. RUIZ EIRELI - ME
Advogados do(a) AUTOR: PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO - RO0004719A, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
REU: CIELO S.A 
Advogado do(a) REU: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032103-56.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA - RO0004646A
EXECUTADO: OI S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014366-98.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ENAURA FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO - SE9265
REU: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) REU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
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2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
E MULTA.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021886-12.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DANIELE SEGUNDO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ROCHA BOTTI - RO11629
REU: CLARO S.A
Advogado do(a) REU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS41486-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
E MULTA.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048337-11.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) REQUERENTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628
EXCUTADO: MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA 
Advogados do(a) EXCUTADO: RAIANY GOMES DA SILVA - RO9024, FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAUJO - RO4846
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pela parte 
adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024384-81.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: ERNANE DE FREITAS MARQUES - RO7433, FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO4494
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016667-18.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: KAIO NOGAROTO LIMA
Advogados do(a) AUTOR: PABLO DIEGO MARTINS COSTA - RO8139, ALEXIA RICHTER DE PIETRO - RO11154
REU: VICTOR MORALES TEIXEIRA DA SILVA 70191139157
Advogado do(a) REU: MARCELA GARCIA CARDOSO E SILVA - GO44913
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
E MULTA.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7062486-75.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DEUZIVAN PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID - RO10375
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais E MULTA.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016563-60.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, IZABEL 
CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212
EXECUTADO: MARVIN MENDES BARROSO e outros
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
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Processo : 7016408-91.2019.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: TAYLANE ZEBALOS DE SOUZA OLIVEIRA
REQUERIDO: IVANEI BATISTA REIS
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS - RO4725
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7055160-35.2019.8.22.0001
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: MARINEZ SOARES PIRES
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
REU: NORMA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME e outros
Advogados do(a) REU: JULIANA MEDEIROS PIRES - RO0003302A, RICARDO MALDONADO RODRIGUES - RO0002717A
Advogado do(a) REU: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046568-65.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL BOSQUES DO MADEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
EXECUTADO: ADAIR RODRIGUES CAMINHA MEDEIROS
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002940-55.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: FABIO OLIVEIRA DUTRA - SP292207
REU: ROGERIO DOS SANTOS 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029428-47.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: JOSE ADONAY ROCA
Advogados do(a) AUTOR: FLAEZIO LIMA DE SOUZA - RO3636, LETICIA AQUILA SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA - RO9405
REU: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7074019-31.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SAMOEL CARMO DA SILVA
REU: ANTONIO NUNES FERNANDES
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Esta mensagem tem por finalidade sua intimação, AUTOR: SAMOEL CARMO DA SILVA, para participar como parte na audiência de 
tentativa de conciliação por meio de videoconferência a ser realizada pelo CEJUSC/TJRO nos Termos do Provimento 018/2020-CG, na 
qual d everá participar devidamente acompanhado(a) por seu Advogado ou Defensor. 
O advogado da parte deverá participar da audiência designada bem como assegurar que seu constituinte também participe.
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 31/10/2022 08:00
OBSERVAÇÃO: A ausência injustificada das partes à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação 
de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 
334, § 8º, CPC). A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico https://pjepg.tjro.jus.br/consulta/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);



1087DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019635-21.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
EXECUTADO: TATIANE GUIMARAES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7032825-27.2016.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALINE FERNANDES BARROS, OAB nº RO2708, MICHEL FERNANDES BARROS, OAB nº RO1790 
EXECUTADO: JOSEFA DOS SANTOS 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Ante o pedido da parte, foi solicitada a penhora on line nas contas e aplicações financeiras da parte requerida e após o decurso do prazo, 
o sistema SISBAJUD apresentou a resposta que consta na tela comprobatória, anexa a esta decisão.
Conforme o resultado anexo, a CPE deverá proceder da seguinte forma:
1. Caso tenha havido PENHORA POSITIVA ou PENHORA PARCIAL (quando o valor for inferior ao crédito total, porém superior a R$ 50,00 
(CINQUENTA REAIS)), intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado, se houver, para se quiser, apresentar impugnação no 
prazo de 5 (cinco) dias, como lhe faculta o art. 854, § 3º do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) credor(a) com os dados acima indicados e intime-
se o(a) credor(a) para indicar crédito remanescente em 5 dias pena de extinção por pagamento.
2. Caso tenha havido PENHORA EM VALOR INFERIOR AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), fica reconhecido o VALOR 
IRRISÓRIO e desde já determino a liberação via sistema, conforme Protocolo SISBAJUD emitido pelo sistema. Nesta hipótese, a CPE 
deverá intimar o(a) credor(a) para indicar bens penhoráveis em 5 dias pena de extinção.
3. Eventuais VALORES EXCEDENTES que tenham sido penhorados, ficam automaticamente liberados, mantendo-se apenas UM ÚNICO 
BLOQUEIO, conforme Protocolo SISBAJUD emitido pelo sistema.
4. Caso NÃO tenha havido penhora (seja porque não havia saldo em conta, porque o CPF/CNPJ não era titular de conta ou não tinha 
relacionamento com o Banco), arquive-se, ficando desde já autorizado o posterior desarquivamento em caso de indicação de bens 
penhoráveis, independentemente do pagamento das custas.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Porto Velho-,2 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
{{polo_passivo.partes_com_endereco}} 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7033180-27.2022.8.22.0001 
Monitória 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER 
ADVOGADOS DO AUTOR: QUEILA JORGE TURBAY, OAB nº RO9793, PROCURADORIA DA ASPER - ASSOCIAÇÃO DOS 
TRABALHADORES NO SERVICO PÚBLICO NO ESTADO DE RONDÔNIA 
REU: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO LINS 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Defiro o pedido de pesquisa de endereços junto ao(s) sistema(s) SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD.
Nesta data solicitei a pesquisa de endereços junto ao(s) sistema(s) supra mencionado(s). 
Aguarde-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para resposta, excluindo-se do prazo a data em que este despacho é proferido e após, faça-se 
conclusão (jud’s) dos autos para transcrição das respostas e deliberações.
Porto Velho-,2 de setembro de 2022.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7038041-56.2022.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594, PROCURADORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO 
CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID 
EXECUTADOS: MARCONDES BENICIO NEVES, ACOMAX LTDA - ME 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
Despacho
Ante o pedido da parte, foi solicitada a pesquisa de endereços on line no(s) CPF/CNPJ da(s) parte(s) requerida(s) e após o decurso do 
prazo, o(s) sistema(s) INFOJUD apresentou/apresentaram a(s) resposta(s) que consta na tela comprobatória, anexa a esta decisão.
Conforme o resultado anexo, a CPE deverá proceder da seguinte forma:
1- Intimar a parte interessada a se manifestar sobre o(s) resultado(s) da(s) pesquisa(s) de endereço(s) realizada(s), no prazo de 5(cinco) 
dias.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Porto Velho-,2 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
{{polo_passivo.partes_com_endereco}}

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7026670-32.2021.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD 
REU: IZANEIDE SOUZA DA SILVA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Despacho
Ante o pedido da parte, foi solicitada a pesquisa de endereços on line no(s) CPF/CNPJ da(s) parte(s) requerida(s) e após o decurso do 
prazo, o(s) sistema(s) SISBAJUD apresentou/apresentaram a(s) resposta(s) que consta na tela comprobatória, anexa a esta decisão.
Conforme o resultado anexo, a CPE deverá proceder da seguinte forma:
1- Intimar a parte interessada a se manifestar sobre o(s) resultado(s) da(s) pesquisa(s) de endereço(s) realizada(s), no prazo de 5(cinco) 
dias, cientificando-o que a requerida não possui relacionamento bancário.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Porto Velho-,2 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
{{polo_passivo.partes_com_endereco}}
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7006920-49.2018.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: BRADESCO CARTÕES S/A 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WANDERLEY ROMANO DONADEL, OAB nº MG78870 
EXECUTADO: SIDINEI DA SILVA ANDRADE 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Ante o pedido da parte, foi solicitada a penhora on line nas contas e aplicações financeiras da parte requerida e após o decurso do prazo, 
o sistema SISBAJUD apresentou a resposta que consta na tela comprobatória, anexa a esta decisão.
Conforme o resultado anexo, a CPE deverá proceder da seguinte forma:
1. Caso tenha havido PENHORA POSITIVA ou PENHORA PARCIAL (quando o valor for inferior ao crédito total, porém superior a R$ 50,00 
(CINQUENTA REAIS)), intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado, se houver, para se quiser, apresentar impugnação no 
prazo de 5 (cinco) dias, como lhe faculta o art. 854, § 3º do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) credor(a) com os dados acima indicados e intime-
se o(a) credor(a) para indicar crédito remanescente em 5 dias pena de extinção por pagamento.
2. Caso tenha havido PENHORA EM VALOR INFERIOR AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), fica reconhecido o VALOR 
IRRISÓRIO e desde já determino a liberação via sistema, conforme Protocolo SISBAJUD emitido pelo sistema. Nesta hipótese, a CPE 
deverá intimar o(a) credor(a) para indicar bens penhoráveis em 5 dias pena de extinção.
3. Eventuais VALORES EXCEDENTES que tenham sido penhorados, ficam automaticamente liberados, mantendo-se apenas UM ÚNICO 
BLOQUEIO, conforme Protocolo SISBAJUD emitido pelo sistema.
4. Caso NÃO tenha havido penhora (seja porque não havia saldo em conta, porque o CPF/CNPJ não era titular de conta ou não tinha 
relacionamento com o Banco), arquive-se, ficando desde já autorizado o posterior desarquivamento em caso de indicação de bens 
penhoráveis, independentemente do pagamento das custas.
5. Se houver pedido de restrição RENAJUD ou SERASAJUD, faça-se conclusão JUDS para análise desse pedido.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Porto Velho-,2 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
{{polo_passivo.partes_com_endereco}} 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7005080-62.2022.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A 
EXECUTADO: JOSE APARECIDO DA SILVA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Defiro o pedido de penhora on line.
Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações do executado junto ao sistema SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode 
ser feita pelo número do processo.
Aguarde-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para resposta, excluindo-se do prazo a data em que este despacho é proferido e após, faça-se 
conclusão (jud’s) dos autos para transcrição da resposta e deliberações.
Porto Velho-,2 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7008236-63.2019.8.22.0001 
Monitória 
AUTOR: MIRIAN AUTO POSTO LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL, OAB nº RO4234 
REU: TEREZINHA VELOZO SOARES 
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Defiro o pedido de penhora on line na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias a contar desta data (TEIMOSINHA).
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Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações do executado junto ao sistema SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode 
ser feita pelo número do processo.
Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias úteis para resposta, excluindo-se do prazo a data em que este despacho é proferido e após, faça-se 
conclusão dos autos para transcrição da resposta e deliberações. 
Porto Velho-,2 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7031880-35.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALINE SILVA CORREA, OAB nº RO4696A, FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688, 
LEIDIANE BERNARDO DA COSTA, OAB nº RO11005 
EXECUTADO: CJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Ante o pedido da parte, foi solicitada a penhora on line nas contas e aplicações financeiras da parte requerida e após o decurso do prazo, 
o sistema SISBAJUD apresentou a resposta que consta na tela comprobatória, anexa a esta decisão.
Conforme o resultado anexo, a CPE deverá proceder da seguinte forma:
1. Caso tenha havido PENHORA POSITIVA ou PENHORA PARCIAL (quando o valor for inferior ao crédito total, porém superior a R$ 50,00 
(CINQUENTA REAIS)), intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado, se houver, para se quiser, apresentar impugnação no 
prazo de 5 (cinco) dias, como lhe faculta o art. 854, § 3º do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) credor(a) com os dados acima indicados e intime-
se o(a) credor(a) para indicar crédito remanescente em 5 dias pena de extinção por pagamento.
2. Caso tenha havido PENHORA EM VALOR INFERIOR AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), fica reconhecido o VALOR 
IRRISÓRIO e desde já determino a liberação via sistema, conforme Protocolo SISBAJUD emitido pelo sistema. Nesta hipótese, a CPE 
deverá intimar o(a) credor(a) para indicar bens penhoráveis em 5 dias pena de extinção.
3. Eventuais VALORES EXCEDENTES que tenham sido penhorados, ficam automaticamente liberados, mantendo-se apenas UM ÚNICO 
BLOQUEIO, conforme Protocolo SISBAJUD emitido pelo sistema.
4. Caso NÃO tenha havido penhora (seja porque não havia saldo em conta, porque o CPF/CNPJ não era titular de conta ou não tinha 
relacionamento com o Banco), arquive-se, ficando desde já autorizado o posterior desarquivamento em caso de indicação de bens 
penhoráveis, independentemente do pagamento das custas.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Porto Velho-,2 de setembro de 2022. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
{{polo_passivo.partes_com_endereco}} 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 
pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7046874-34.2020.8.22.0001 
Classe:Cumprimento de sentença 
Assunto: Dever de Informação, Práticas Abusivas
EXEQUENTE: FERNANDO RODRIGUES MAXIMO 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704, ANDREY OLIVEIRA LIMA, OAB nº RO11009 
EXECUTADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 
ADVOGADO DO EXECUTADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB nº AL12449 
SENTENÇA
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde fora realizado o pagamento do valor devido pela parte requerida por meio de depósito 
judicial, de forma que já houve a expedição de alvará judicial em favor da parte autora.
De acordo com a certidão de evento anterior, o valor depositado judicialmente já foi levantado pela parte.
Nestes termos, como a controvérsia foi solucionada e já houve demonstração de pagamento por parte da requerida, bem como já foi 
sinalizado nos autos o levantamento do alvará judicial expedido em favor da parte autora, JULGO EXTINTO o processo com resolução 
do mérito, considerando portanto, a satisfação do crédito por meio do pagamento comprovado nos autos, fazendo-o com base no art. 
924, II do CPC.
Em razão da extinção do feito, DETERMINO que a CPE verifique a existência e providencie a baixa de eventuais restrições no SERASA, 
SPC, SERASAJUD, BACENJUD, RENAJUD e CARTÓRIO(S) DE PROTESTO.
Caso exista algum bem fisicamente penhorado, fica automaticamente liberado, independentemente de documento oficial ou cumprimento 
de diligência.
Custas finais já recolhidas.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se
Após, arquive-se os autos independentemente de trânsito em julgado.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br 7003693-46.2021.8.22.0001
EXEQUENTES: JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS, CPF nº 70981370225, CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO, CPF nº 
42079675249, KELCILENE PIMENTEL QUEIROZ, CPF nº 29706700200, RUA BRASÍLIA 3062, 401 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-070 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA, OAB nº RO7064, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS, 
OAB nº RO4244
EXCUTADO: CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA, CNPJ nº 04803261000109, RUA BRASÍLIA 3062, - DE 2639/2640 A 3101/3102 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-070 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXCUTADO: CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO, OAB nº RO4246
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o pagamento do valor devido pela parte requerida por meio de depósito judicial.
Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, considerando a satisfação do crédito por meio do pagamento comprovado 
nos autos, fazendo-o com base no art. 924, II do CPC.
Autorizo, via ALVARÁ ELETRÔNICO, que a parte exequente, por meio de seu advogado, realize o saque do crédito depositado em Juízo, 
por meio de transferência do valor descrito diretamente na conta indicada pelo exequente. Junto comprovante da expedição do alvará 
com a determinação de transferência dos valores.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos, independentemente de trânsito em julgado.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7004177-71.2015.8.22.0001
Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Multa de 10%, Expropriação de Bens, Causas 
Supervenientes à Sentença
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: VALDECY CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS, OAB nº RO11766, LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA, OAB nº 
RO4485
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, OAB nº RO3434, ENERGISA RONDÔNIA
Valor: R$ 10.969,89
DESPACHO
Registre-se a penhora nos presentes autos determinada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Porto Velho de eventuais honorários advocatícios 
dos patronos da parte exequente, Leudo Ribamar Souza Silva e Luciana Cristina dos Santos, até o limite da dívida exequenda, de R$ 
13.776,69. Se possível, averbe-se lembrete nos presentes autos.
No mais, aguarde-se a resposta ao ofício de id 78511509.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
EXEQUENTE: VALDECY CRUZ DOS SANTOS
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7065785-26.2022.8.22.0001
Assunto: Alienação Fiduciária
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: B. B. F. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: I. P. D. S.
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 41.758,58
DECISÃO
Indefiro o pedido de segredo de justiça, pois não há motivos legais para que este tramite em sigilo. Retire-se a anotação dos autos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher os 2% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento. A Lei n. 3.896/2016, em seu 
artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição, ainda 
considerando que este procedimento tem rito específico, o montante de 2% deverá ser recolhido no momento da distribuição.
Após o recolhimento das custas, prossiga-se o feito.
AUTOR: B. B. F. S. qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de busca e apreensão em desfavor de REU: I. P. D. S. alegando 
ter realizado com este contrato de financiamento, garantido pelo veículo descrito na inicial que lhe foi transferido à título de alienação 
fiduciária, requerendo, em face do inadimplemento de determinadas prestações mensais, a busca e apreensão do bem nos termos do 
art. 3º do Decreto Lei nº 911/69.
Verifico que a petição inicial encontra-se instruída com cópia do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e notificação do 
devedor alienante.
Dessa forma, conforme verifica-se nos documentos juntados, o réu encontra-se em débito com o banco, e mesmo notificado a purgar a 
mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz: “O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento 
do devedor. “
Assim, DEFIRO liminarmente a medida, posto provado o contrato, o inadimplemento e a constituição em mora.
Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia. Poderá ainda a parte ré querendo, pagar 
a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei 
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de 02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.
ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA: REU: I. P. D. S., RUA RIO DAS GARÇAS 6356 NOVA ESPERANÇA - 76822-530 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER APREENDIDO: AUTOMÓVEL, Modelo: Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CE, Marca: FIAT, Chassi: 
9BD27808MB7336412, Ano Fabricação: 2010, Ano Modelo: 2011, Cor: CINZA, Placa: NDS4C42, Renavan: 282936700.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação, presumir-se-ão aceitos 
como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias úteis contados da juntada do mandado de busca e apreensão e 
citação. E de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar para pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo de volta.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065403-33.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Atraso de vôo
AUTOR: JHULLYA BRENDA TORRES CUNHA 
ADVOGADOS DO AUTOR: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783, SANDRA FLORENTINO, OAB nº RO11795 
REU: GOL LINHAS AÉREAS 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
Valor da causa: R$ 5.000,00
Despacho 
A parte autora alegou que a hipossuficiência deve ser presumida por se tratar de menor impúbere, por não exercer atividade laboral ou 
meios de provento próprio.
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Ocorre que o menor impúbere, é representado por seus genitores, de modo que cabe a este a comprovação acerca da hipossuficiência 
financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação da parte de que não possui condições 
financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, 
existindo a necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. 
LXXIV, da Constituição Federal.
diante disso, determino que a parte autora apresente comprovantes da alegada hipossuficiência do núcleo familiar, incluindo seus 
rendimentos, declaração de imposto de renda e despesas, sob pena de indeferimento da assistência judiciária e, por consequência, da 
inicial, em face do não recolhimento das custas. No prazo de 15 (quinze) dias.
No mesmo prazo deve a parte autora Comprovante de embarque do voo alterado.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
Intime-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065694-33.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Vícios de Construção, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Honorários 
Advocatícios
AUTOR: CLEBSON ALVES DE LIMA 
ADVOGADOS DO AUTOR: LARISSA GOES TEIXEIRA ORLANDO, OAB nº RO10751, IVI PEREIRA ALMEIDA, OAB nº RO8448, FLAVIO 
HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO, OAB nº RO2003 
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 18.000,00
DESPACHO
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a 
petição inicial a fim de:
- Esclarecer o item 7 da Escritura do imóvel (ID 81320060, pag. 3) juntado aos autos 
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7004722-39.2018.8.22.0001
Assunto: Concurso de Credores
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594
EXECUTADOS: EXPEDITO DE LIMA SANTOS, ALDO MOURA, GEANO CARLOS DA SILVA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 5.777,27
DECISÃO
No evento anterior, verifica-se que foi encaminhado Ofício pelo DETRAN, solicitando a retirada da restrição RENAJUD do veículo Marca/
Modelo: HONDA/NXR125 BROS KS (Nacional), Ano: 2003/2004, cor: Azul, Placa: NDJ3387/RO, Chassi: 95VGF2G2ABM003310, 
registrado em nome de Expedito de Lima Santos, tendo em vista que o bem foi objeto de hasta pública, por meio do edital de Leilão 
091/2022 (Lote 165 do município de PORTO VELHO/RO) e vendido na situação de RECUPERÁVEL em 02/08/2022, (data de arrematação 
do veículo) pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 
A restrição inserida pelo sistema Renajud, se deu em 09/08/2022 (id. 80397051), ou seja, após a arrematação do bem em leilão, em valor 
inclusive bem aquém ao valor da execução.
Defiro o pedido e procedi a retirada da restrição via RENAJUD, conforme tela anexa. 
Encaminhe-se a informação ao DETRAN, em resposta ao ofício.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Intime-se a parte exequente para indicar de forma objetiva, se pretende a avaliação e penhora dos demais veículos bloqueados pelo 
RENAJUD, bem como o endereço que se encontram para realização da diligência, advertindo que o fato de ser realizada eventual busca 
de endereços pelos sistemas conveniados, não tem a finalidade de apontar que o veículo esteja naquele local, devendo a parte diligenciar 
nesse sentido, para efetiva indicação em endereço que o bem se encontre efetivamente.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
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Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADOS: EXPEDITO DE LIMA SANTOS, ALDO MOURA, GEANO CARLOS DA SILVA
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7028365-21.2021.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ERIVELTON FRANCA DOS SANTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: JESSICA PAULA RAMOS DA SILVA ARAUJO, OAB nº RO10090 
REU: RENATO DE MORAES EVANGELISTA REPRESENTACOES, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
ADVOGADOS DOS REU: FLAVIANO LOPES FERREIRA, OAB nº MG61572, WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, 
OAB nº MA11078 
DESPACHO
Retifique-se a classe processual. 
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento voluntário 
da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento de sentença 
também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos do pagamento 
eventualmente efetivado a parte executada estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do § 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de 
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob 
pena de extinção e arquivamento.
Sirva cópia desta decisão como carta/mandado.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
REU: RENATO DE MORAES EVANGELISTA REPRESENTACOES, RUA DOM PEDRO II 637, 4A ANDAR CAIARI - 76801-151 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, AVENIDA AMAZONAS 126, - ATÉ 1099 - LADO 
ÍMPAR CENTRO - 30180-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para 
apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso não tenha 
condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do Estado, localizada à rua 
Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado via endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065682-19.2022.8.22.0001 
Classe:Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594, PROCURADORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO 
CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID 
EXECUTADOS: EMERSON ROBERTO DE OLIVEIRA, EDCLEI ARAUJO BEZERRA 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 1.980,36
DESPACHO
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher 2% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento. A Lei n. 3.896/2016, em 
seu artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição. 
Considerando que que este procedimento tem rito específico, não admitindo audiência preliminar, o montante de 2% deverá ser recolhido 
no momento da distribuição.
Recolhidas as custas, prossiga-se o feito.
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Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias úteis, a 
contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários advocatícios, 
sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora, ficando desde 
já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito (art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto nos arts. 
833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto bastem 
para garantir a execução, descrevendo pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do CPC/2015.
No prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o depósito de 
30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 
as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser intimado para se 
manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Se o endereço da parte executada for em outra comarca, fica desde já autorizado a expedição de carta precatória, nos termos acima, 
após o recolhimento das custas pertinentes.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de 
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital (PJe), 
contados da juntada do mandado aos autos, na forma do inciso II do art. 231, CPC/2015.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito
Citação de:
EXECUTADOS: EMERSON ROBERTO DE OLIVEIRA, RUA ELIAS GORAYEB 1106, APTO 02 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
- 76804-144 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EDCLEI ARAUJO BEZERRA, RUA MANOEL LAURENTINO DE SOUZA 1068, - ATÉ 
1077/1078 NOVA PORTO VELHO - 76820-188 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
OBSERVAÇÃO:
Sr(a). Oficial(a) de Justiça o presente poderá ser cumprido nos dias e horários estabelecidos no artigo 212 e seus parágrafos, do 
CPC/2015.
Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do Estado, 
localizada à Av. Gov. Jorge Teixeira, 1722 - Embratel, Porto Velho - RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado 
via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7065662-28.2022.8.22.0001
Assunto: Alienação Fiduciária
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: A. C. F. E. I. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
REU: W. P. D. M.
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 17.482,49
DECISÃO
Indefiro o pedido de segredo de justiça, pois não há motivos legais para que este tramite em sigilo. Retire-se a anotação dos autos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher os 2% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento. A Lei n. 3.896/2016, em seu 
artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição, ainda 
considerando que este procedimento tem rito específico, o montante de 2% deverá ser recolhido no momento da distribuição.
Após o recolhimento das custas, prossiga-se o feito.
AUTOR: A. C. F. E. I. S. qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de busca e apreensão em desfavor de REU: W. P. D. 
M. alegando ter realizado com este contrato de financiamento, garantido pelo veículo descrito na inicial que lhe foi transferido à título de 
alienação fiduciária, requerendo, em face do inadimplemento de determinadas prestações mensais, a busca e apreensão do bem nos 
termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69.
Verifico que a petição inicial encontra-se instruída com cópia do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e notificação do 
devedor alienante.
Dessa forma, conforme verifica-se nos documentos juntados, o réu encontra-se em débito com o banco, e mesmo notificado a purgar a 
mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz: “O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento 
do devedor. “
Assim, DEFIRO liminarmente a medida, posto provado o contrato, o inadimplemento e a constituição em mora.
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Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia. Poderá ainda a parte ré querendo, pagar 
a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei 
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de 02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.
ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA: Réu: Walquiria Pinheiro de Medeiros, Brasileiro, residente e domiciliado na R Salgado Filho 2023, Bairro 
São Cristóvão, CEP 76804-039 na cidade de Porto Velho - RO.
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER APREENDIDO: MARCA: VW - VOLKSWAGEN MODELO: SAVEIRO 1.6 MI TOTAL ANO/MODELO: 
2011 COR: BRANCO PLACA: NEG5212 RENAVAM: 000286894564 CHASSI: 9BWLB05U7BP160086
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação, presumir-se-ão aceitos 
como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze) dias úteis contados da juntada do mandado de busca e apreensão e 
citação. E de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar para pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo de volta.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7075149-56.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: M. M. COMERCIAL TIA MARINA EIRELI
Advogados do(a) EXEQUENTE: PALOMA RAIELY QUEIROZ MAIA - RO8511, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
EXECUTADO: IPE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: THIAGO AFFONSO DIEL - MT19144/O
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065436-23.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Atraso de vôo, Cancelamento de vôo
AUTOR: HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: SAMIR COELHO MARQUES, OAB nº MG142643 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
Valor da causa: R$ 10.000,00
DESPACHO
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a 
petição inicial a fim de recolher 1% das custas processais iniciais, sob pena de indeferimento, ficando desde já intimada que, caso não 
haja acordo na audiência de conciliação, deverá depositar mais 1% das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias após a realização da 
audiência, sob pena de extinção, de acordo com o artigo 12, Lei n. 3.896/2016.
Recolhidas as custas prossiga-se o feito.
Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial.
Considerando a natureza da causa, determino que a CPE designe audiência de tentativa de conciliação junto ao CEJUSC-CÍVEL.
Considerando o Ato Conjunto nº 009/2020 - PR-CGJ, que institui o protocolo de ação e as medidas a serem adotadas na prevenção ao 
contágio pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito do 

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia, diante da Classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e com previsão 
de prorrogação do período de afastamento social, sobretudo com determinação de realização das audiências por videoconferência 
mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) do TJRO, e o Provimento da 
Corregedoria nº 18/2020, publicado no DJe de 25/05/2020, as audiências da unidade jurisdicional, serão realizadas por videoconferência.
Esclareço que a audiência será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. Para tanto, os advogados, defensores 
públicos e promotores de justiça deverão informar no processo, em até 05 dias antes da audiência, o e-mail e número de telefone para 
possibilitar a entrada na sala da audiência da videoconferência na data e horário preestabelecido. Seguindo os demais termos do 
Provimento da Corregedoria nº 18/2020.
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Art. 2° Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros 
órgãos públicos e envio do link de acesso à audiência virtual.
§ 1° As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para 
acesso à audiência virtual.
§ 2° Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio whatsapp, e-mail, carta ou 
mandado, nessa respectiva ordem de preferência.
§ 3° Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
§ 4° Qualquer fato que tenha como consequência a impossibilidade de intimação daqueles que obrigatoriamente devem ser comunicados 
para participar da audiência por videoconferência implicará em movimentação do processo para deliberação do juiz natural.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pela conciliadora e assinado eletronicamente pelos advogados. 
Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, destacando que o termo para oferecimento de contestação 
será de 15 (quinze) dias úteis, iniciando a contagem a partir da data de audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, ressalvadas 
as hipóteses dos incisos II e III do art. 335, CPC/2015:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 
comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese 
do art. 334, § 4º, inciso I;
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.
Caso as partes não queiram a realização da audiência preliminar por videoconferência deverão comprovar a situação de excepcionalidade 
devidamente justificada, caso o pedido seja da parte requerida o prazo para oferecimento da contestação será da data do protocolo de 
pedido de cancelamento. 
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC), via DJe.
Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para providências.
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça e 
incidirá multa de até 2% da vantagem econômica pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC), independentemente 
de eventual concessão de gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Após, havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, intime-se as partes para produção de provas, no prazo comum de 05 (cinco) dias.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Citação de:
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIF. C. 
BRANCO OFFICE PARK, TORRE JATOBÁ, 11 AND TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO 
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação será de 15 (quinze) dias úteis, contados da audiência de conciliação ou de mediação; ou, 
no caso de desinteresse na realização de audiência de conciliação (art. 334, § 5º), deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição. 
Nos demais casos, o prazo iniciará a partir da juntada do comprovante de recebimento desta correspondência ao processo (Art. 335, I, II, 
III, CPC). Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública 
do Estado, localizada à Av. Gov. Jorge Teixeira, 1722, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado via 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7041978-74.2022.8.22.0001
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Classe: Outros procedimentos de jurisdição voluntária
REQUERENTE: ENA MARIA ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAYSE LEOPOLDINO DA SILVA, OAB nº RO10890
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB nº RJ60359, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO 
S.A.
Valor: R$ 1.000,00
DESPACHO
A parte autora informou descumprimento da tutela de urgência deferida, mas requereu tão somente a execução da multa.
A fim de evitar tumulto processual, postergo a análise em relação à aplicação ou não da multa cominada para o momento da sentença. 
Tornem os autos ao CEJUSC para realização da audiência inicial obrigatória, já designada para o dia 22/09/2022 - 07:30 
Intimem-se.
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Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
REQUERENTE: ENA MARIA ARAUJO DA SILVA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7028853-44.2019.8.22.0001 
Classe:Cumprimento de sentença 
Assunto: Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
REQUERENTE: ELIVANIA TORRES 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA, OAB nº RO7904, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS, OAB 
nº RO5769 
EXCUTADO: VALDECI PRIMO DOS SANTOS, WESLEY FLAVIO ALVES 
ADVOGADOS DOS EXCUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Valor da causa: R$ 200.000,00
DECISÃO
Analisando a sistemática processual adotada pelo Código de Processo Civil, destaca-se o art. 921, que versa sobre a suspensão da 
execução, in verbis:
Art. 921. Suspende-se a execução:
[...]
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Dessa forma, DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE, determino a suspensão do feito por 1 ano, salientando que o processo 
poderá ser reativado a qualquer tempo a requerimento das partes.
Decorrido este prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo, nos termos do art. 921 do CPC.
Procedi a transferência, por meio de alvará eletrônico, dos valores bloqueados nos autos para Conta Centralizadora do Tribunal de 
Justiça diante da inércia da parte em proceder o levantamento do respectivo alvará.
Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7019004-53.2016.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: JOSE MARIA ALVES DE SOUZA 
ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO CAETANO GOMES, OAB nº RO3269 
REU: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A., SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. 
ADVOGADOS DOS REU: FELIPE NOBREGA ROCHA, OAB nº RO5849, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB nº 
DF26966, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB nº RO5850, CLAYTON CONRAT KUSSLER, OAB nº RO3861, DANIEL NASCIMENTO 
GOMES, OAB nº DF47649 
Valor: R$ 500.000,00
DESPACHO 
Decorrido o prazo da dilação pleiteada, o Perito não entregou o laudo.
Assim, intime-se o expert para juntar aos autos o laudo pericial, no prazo de15 dias, sob pena de retenção de 30% de seus honorários.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
Autor: AUTOR: JOSE MARIA ALVES DE SOUZA
Requerido: REU: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A., JOAQUIM NABUCO 3200, SALA 102 E 104 SAO JOAO BOSCO - 76801-
261 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., AGF RODOVIÁRIA 637 EMBRATEL - 76820-970 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br 7029903-08.2019.8.22.0001
PROCURADOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1251, - DE 890 A 1182 
- LADO PAR CENTRO - 69005-141 - MANAUS - AMAZONAS
ADVOGADOS DO PROCURADOR: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, OAB nº DF36999, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, 
OAB nº BA46617, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB nº AC4846, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO S.A.
PROCURADOR: ITALO RAFAEL CUELLAR CLEMENTINO, CPF nº 88291448272, RUA FONTE NOVA 4832 FLODOALDO PONTES 
PINTO - 76820-488 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que o devedor não foi localizado para ser citado e intimado.
De acordo com o Processo Civil, para haver constrição de bens, é imprescindível que haja citação do devedor como forma de lhe dar 
conhecimento da ação contra ele intentada e lhe assegurar a ampla defesa. Decorrido o prazo legal, se não houver adimplemento da 
obrigação, realiza-se a constrição judicial.
Ocorre que por unanimidade, no julgamento do REsp 1370687/MG RECURSO ESPECIAL 2013/0007753-4, em julgamento realizado 
no dia 04/04/2013 (DJe 15/08/2013REVPRO vol. 227 p. 417), os Ministros da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram 
permitir o arresto eletrônico de valores de suposto devedor – antes de sua citação para defender-se em processo judicial de cobrança -, 
quando ele não é localizado por oficial de Justiça.
Esse entendimento passou a ser esposado pela Terceira Turma do STJ que também se manifestou dessa forma. In verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. 
ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 
11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- “1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou 
pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na 
hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de 
seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...).” (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem. (STJ, TERCEIRA 
TURMA, REsp 1338032/SP RECURSO ESPECIAL 2012/0167279-6, Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI, Data do Julgamento 05/11/2013, 
Data da Publicação/Fonte DJe 29/11/2013).
Ante o amparo legal acima exposto e considerando que a ação executiva se norteia pelo princípio da satisfação do credor, se mostra justo 
deferir a pretensão de realizar o arresto executivo ou pré-penhora como forma de garantir o adimplemento da obrigação, ressalvando-se 
que eventual levantamento de valores somente ocorrerá após a efetiva citação do devedor, ainda que feita por edital.
Assim, defiro o pedido de arresto executivo ou pré penhora e, DETERMINO a conclusão dos autos para DECISÃO JUD’S objetivando a 
solicitação de penhora on line.
Porto Velho – RO; data e hora certificada pelo sistema.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023000-49.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
REU: WELITON ROBERTO PEREIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013334-58.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033866-87.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: GOL LINHAS AÉREAS
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
EXECUTADO: RENATO QUEIROZ DE CARVALHO 
Advogados do(a) EXECUTADO: KELISSON MONTEIRO CAMPOS - RO5871, MARCO AURELIO MOREIRA DE SOUZA - RO10164
INTIMAÇÃO RÉU - ALVARÁ
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido via internet, 
bem como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos 
para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0132335-26.2002.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PLACIDO CORDEIRO PRADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RONALDO CARLOS BARATA - RO729
EXECUTADO: R BACCIN LTDA - EPP e outros (2)
Advogados do(a) EXECUTADO: TADEU FERNANDES - RO79-A, CAROLINE CARRANZA FERNANDES - RO1915
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA FERNANDES - RO1915
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA FERNANDES - RO1915
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050554-95.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS SERINGUEIROS AGROEXTRATIVISTAS MORADORES DA RESERVA DO RIO JACY-PARANA - BENTIVI
Advogado do(a) AUTOR: LEONARDO FERREIRA DE MELO - RO5959
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) REU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7004344-78.2021.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: LINDISAY SANDY FERREIRA ARAUJO 
ADVOGADOS DO AUTOR: CLIVIA PATRICIA MEIRELES, OAB nº RO11000, EVERSON LEANDRO FERREIRA ARAUJO, OAB nº 
RO10986 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Retifique-se a classe processual. 
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento voluntário 
da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento de sentença 
também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos do pagamento 
eventualmente efetivado a parte executada estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do § 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
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Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de 
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob 
pena de extinção e arquivamento.
Sirva cópia desta decisão como carta/mandado.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para 
apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso não tenha 
condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do Estado, localizada à rua 
Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado via endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7062712-80.2021.8.22.0001
Assunto: Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MIGUEL CAETANO SILVA MARTINS
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL BRAZ PENHA, OAB nº RO10333
REU: LUNA LAUANA SOUZA E SILVA
ADVOGADO DO REU: RUBENS OLIVEIRA DA SILVA, OAB nº RO11648
Valor: R$ 188.993,83
DECISÃO
MIGUEL CAETANO SILVA MARTINS ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSÃO AO 
DEPENDENTE DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO em face de LUNA LAUANA SOUZA E SILVA. 
Trata-se de ação decorrente de acidente de trânsito que envolveu a mãe do autor, vindo esta a óbito. Alega que, apesar de residir 
com o pai, era dependente financeiramente da genitora falecida, necessitando de acompanhamento psicológico em decorrência dos 
fatos. Postula reparação por danos morais em decorrência do óbito da mãe e pensionamento até completar 25 anos de idade. Juntou 
documentos.
A parte autora formula desistência da ação em face de ANA CRISTINA SOUZA NOGUEIRA, sendo homologada por sentença (id. 
75217243).
Audiência de tentativa de conciliação infrutífera (id. 77747094).
Citada a requerida apresentou contestação (id. 78130510), denunciando à lide, o município de Porto Velho, e no mérito, alegou culpa 
exclusiva da vítima, dentre outras questões que entende ser relevantes para análise do caso, dentre elas, falta de sinalização local, 
possível embriaguez da vítima, e ausência de dano moral a ser reparado. Juntou documentos.
Réplica (id. 79910463).
Oportunizada a especificação de provas, o autor e ré fizeram requerimento oitiva de testemunhas, além de pedido, formulado pela 
requerida, de remessas de ofícios ao Hospital João Paulo II, IML, Samu.
Passo a sanear o feito.
DO CHAMAMENTO À LIDE
A demandada pretende o chamamento ao processo da Prefeitura Municipal de Porto Velho, ao argumento de que houve negligência do 
ente público na sinalização do local.
O chamamento pressupõe a cobrança de uma dívida envolvendo devedores solidários do credor, o que certamente não ocorre no caso 
em apreço, o qual cuida de ação visando o reconhecimento de ilícito civil e o consequente direito à reparação, inexistindo, nesta senda, 
vínculo jurídico de direito material entre o demandante, a demandada e a chamada, cuja responsabilidade, caso haja interesse, deve ser 
apurada em ação autônoma.
INDEFIRO, então, o pedido de chamamento ao processo e rejeito a preliminar.
Dou o feito por saneado.
Diante da controvérsia dos autos, vejo necessária a dilação probatória.
Fixo como ponto controvertido da lide: limites das responsabilidades no acidente de trânsito. 
Verifico em consulta ao sistema Pje, que já houve sentença penal condenatória, ainda pendente de trânsito em julgado.
No entanto, após o trânsito, funcionará a decisão do juízo criminal como um título executivo judicial no juízo cível, dispensando a 
instauração de fase cognitiva com relação aos fatos narrados na inicial. Nesse caso, no âmbito civil, não se discute mais o que se deve 
(an debeatur) e sim o quanto é devido (quantum debeatur).
Mas em respeito à ausência do trânsito em julgado, verifico que se torna necessário acolher o pedido de produção de provas, com 
algumas ressalvas.
Verifico ser incontroversa a causa mortis da vítima, bem como os fatos que deram origem ao evento morte, descritos de forma elucidativa 
na certidão de óbito (id. 63885680), certidão de ocorrência policial (id. 63885682), comunicação do óbito (id. 63885684) e laudo 
tanatoscópico constante no id. 64159378.
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Indefiro a expedição de ofícios ao Hospital João Paulo II e SAMU, diante das informações constantes já dos autos, as quais serão 
analisadas quando do julgamento. Ademais, considerando o acervo probatório e fatos incontroversos, a parte não demonstrou a 
pertinência e utilidade na produção da prova requerida.
No entanto, defiro a expedição de ofício para o Instituto Médico Legal, diante da informação constante no laudo tanatoscópico (id. 
64159378) acerca da coleta de amostra de sangue para análise laboratorial de alcoolemia, para que o instituto apresente nos autos a 
complementação do laudo com o resultado da amostra de sangue da vítima, ou justa impossibilidade de o fazer.
Após resposta do ofício, faça-se conclusão para agendamento de audiência e demais providências.
Declaro o feito saneado e organizado.
Intimem-se. Cumpra-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: LUNA LAUANA SOUZA E SILVA
AUTOR: MIGUEL CAETANO SILVA MARTINS
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7049310-63.2020.8.22.0001
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Classe: Embargos à Execução
EMBARGANTE: LEONARDO DE SOUSA LIMA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: ANTONIO ALBERTO DE SOUZA RESENDE, OAB nº MG66078
EMBARGADO: HELVECIO JOSE SILVEIRA PRATA FILHO
ADVOGADOS DO EMBARGADO: HELVECIO JOSE SILVEIRA PRATA FILHO, OAB nº MG147895, JHONATAN WILLIAN PIRES 
WOLKERS, OAB nº MG143395
Valor: R$ 53.556,39
DESPACHO
O embargante LEONARDO DE SOUSA LIMAO alega no ID79267904 a impossibilidade de atender às determinações do perito, pois não 
consegue se deslocar até Porto Velho para realizar a coleta do material gráfico.
Argumenta que tal medida se demonstra totalmente inviável, pelo fato de o embargante residir na Comarca de Uberaba-MG, com 
distância aproximada de 2.600 km de Porto Velho/RO.
O perito manifestou-se pela impossibilidade de realização da perícia tendo por base os documentos já juntados aos autos, pois o resultado 
dos exames não seria conclusivo.
Decido.
O art. 1º da Lei nº 7.357 /85 elenca a assinatura do emitente, ou de seu mandatário com poderes especiais, como um dos requisitos do 
cheque.
Porquanto, se constatada a falsificação da assinatura aposta no documento, seria inquestionável a declaração de inexigibilidade do título 
(art. 2º, caput, da mesma legislação).
Portanto, levando em consideração os pontos controvertidos dos autos, no presente caso, considera-se indispensável a realização de 
perícia grafotécnica.
Desta maneira, ante a justificativa plausível da parte embargante em comparecer para coleta do material gráfico, determino que esta 
seja realizada por meio de Carta Precatória perante o Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba - MG ou de acordo com a 
competência fixada para aquela Comarca.
Determino à CPE que expeça a referida Carta Precatória para Comarca de Uberaba - MG, às expensas do embargante, com a finalidade 
de se coletar o material gráfico (pelo menos 40 assinaturas na forma de rubricas utilizadas pelo embargante e, 20 vezes os numerais de 
011.590.906-02). Solicito que o Juízo Deprecado envie o resultado da coleta desse material na sua forma original (física). 
Intime-se a parte autora para distribuir e recolher as custas da carta precatória no Juízo Deprecado, ficando ao encargo da autora o 
acompanhamento da carta precatória, devendo, inclusive, sempre manter este Juízo informado quanto ao estágio da mesma.
Por fim, esclareço que o documento original (cheque) encontra-se no Gabinete da 1ª Vara Cível desta Comarca, situado no Fórum Geral, 
sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho/RO, podendo o Perito Judicial retirá-lo 
para confecção do laudo pericial.
Intimem-se as partes e o perito desta decisão.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EMBARGADO: HELVECIO JOSE SILVEIRA PRATA FILHO
EMBARGANTE: LEONARDO DE SOUSA LIMA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Fórum Geral, 6a. Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 
pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7040591-58.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A 
EXECUTADOS: CLAUDIA MARCIA BRAGA, ENIVALDO PEREIRA XAVIER 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
Valor: R$ 127.112,62
DESPACHO 
Trata-se de pedido da parte autora para que seja enviado ofícios aos órgãos indicados no evento anterior (VIVO, OI, TIM, NET, CLARO, 
ENERGISA, CERD) a fim de obter o endereço atualizado da(s) parte(s) requerida(s).
Defiro o pedido, desde que a parte autora efetue o pagamento das diligências e comprove o pagamento no processo.
Intime-se a parte autora intimada para no prazo de 05 dias, comprovar o pagamento de cada diligência pleiteada.
Caso não sejam recolhidas as custas, faça-se conclusão do processo para providências relativamente à inércia da parte.
Caso haja recolhimento das custas e comprovação no processo, desde já determino o prosseguimento do feito, cumprindo-se as seguintes 
providências:
expeça-se e encaminhe-se o ofício à empresa/órgão para que informe, no prazo de 15 dias, o endereço dos requeridos CLAUDIA 
MARCIA BRAGA - CPF 714.537.172-34 e ENIVALDO PEREIRA XAVIER - CPF 853.257.322-34, que encontram-se cadastrados nos 
seus bancos de dados. Sobrevindo informação de endereço diverso do já diligenciado, expeça-se o necessário para a citação do(s) 
requerido(s) nos termos do ato judicial de citação.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO/CARTA 
PRECATÓRIA OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO CAPAZ DE DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7031834-12.2020.8.22.0001
Assunto: Empréstimo consignado
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: LILIAM LIMA DE LUCENA
ADVOGADO DO AUTOR: LIVIA LIMA PINHEIRO, OAB nº RO7684
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS DO REU: EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC4580, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
Valor: R$ 110.421,57
DESPACHO
Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso de apelação interposto pela requerida.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AUTOR: LILIAM LIMA DE LUCENA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 
pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7040327-41.2021.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Fornecimento de Água
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD 
REU: ALTEMAR PEREIRA LIMA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
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SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RONDÔNIA – CAERD em face de ALTEMAR 
PEREIRA LIMA. Sustenta a autora, em síntese, que fornece água tratada ao réu, mas não recebeu a importância devida quanto ao 
pagamento das faturas referente à contraprestação pelo serviço prestado. Aduz restam pendentes de pagamento as faturas relativas aos 
meses setembro e dezembro de 2011, que perfazem a monta atualizada de e R$ 4.338,80 (quatro mil e trezentos e trinta e oito reais e 
oitenta centavos). Requereu a condenação ao pagamento da referida quantia.
A parte ré foi citada (id 79272304), mas não apresentou defesa nos autos.
Audiência de conciliação infrutífera (id 79968236), ante a ausência do réu.
É o relatório. 
Fundamento e decido.
Do julgamento antecipado da lide
Mostra-se desnecessária dilação probatória, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para o convencimento do juízo, de 
modo que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos moldes do art. 355, inciso II, do CPC.
Do mérito
Ante a ausência de contestação nos autos, decreto a revelia da parte ré. Contudo, esse fenômeno não é absoluto, ou seja, o juízo pode 
relativizar seus efeitos, de acordo com o que consta nos autos.
Estando implementados os pressupostos processuais e condições da ação, bem como não tendo sido aventada questão prejudicial, 
passo diretamente ao exame do mérito.
Verifica-se, foram acostadas à exordial (id 60620124) cópias das faturas apontadas pela autora como inadimplidas. 
Sabe-se que a prova do pagamento da obrigação incumbe ao devedor, que tem a obrigação legal de reverter o título pago ou ter em sua 
posse outro documento hábil a comprovar a quitação da obrigação (art. 320 do CC). 
Para além disso, vejo que a parte requerida usufruiu dos serviços prestados pela autora, mas não realizou o pagamento de todas as 
tarifas. Fato este que restou incontroverso, tendo em vista que não foi contestado. Não houve impugnação por parte requerida, nem 
mesmo o valor indicado na inicial.
Considerando que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhes cabia, qual seja, desconstituir os fatos narrados na inicial, há de se 
concluir que o débito existe e não foi pago, conforme descrito na exordial.
POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno a requerida 
ao pagamento da quantia de R$ 1.754,80, correspondente às faturas dos meses setembro e dezembro de 2011, com juros de 1% ao mês 
e correção monetária a partir do vencimento de cada uma das faturas, conforme arts. 389 e 397 do Código Civil.
Ante a sucumbência constatada, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Com o trânsito em julgado, custas recolhidas ou inscritas em dívida ativa e nada sendo requerido em 5 dias, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7022197-66.2022.8.22.0001
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JESIS MAYCON COSTA NORONHA
ADVOGADO DO AUTOR: NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES, OAB nº RO9228
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor: R$ 1.212,00
DESPACHO
Intime-se o INSS para depositar nos autos os honorários periciais, bem como para se manifestar sobre as alegações trazidas pela parte 
autora, no sentido de que foi implantado benefício diverso previsto no acordo homologado. Prazo de 15 dias.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AUTOR: JESIS MAYCON COSTA NORONHA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7049298-78.2022.8.22.0001 
Classe:Execução de Título Extrajudicial 
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Assunto: Cédula de Crédito Rural
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DA AMAZÔNIA 
S/A 
EXECUTADOS: MARIA SOARES DA SILVA, MARIA DOS SANTOS SANTIAGO 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 70.061,86
DESPACHO
Custas recolhidas.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias úteis, a 
contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários advocatícios, 
sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora, ficando desde 
já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito (art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto nos arts. 
833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).
Acaso não seja encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial de Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto bastem 
para garantir a execução, descrevendo pormenorizadamente o ocorrido, nos termos do art. 830 do CPC/2015.
No prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o depósito de 
30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 
as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser intimado para se 
manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Se o endereço da parte executada for em outra comarca, fica desde já autorizado a expedição de carta precatória, nos termos acima, 
após o recolhimento das custas pertinentes.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de 
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital (PJe), 
contados da juntada do mandado aos autos, na forma do inciso II do art. 231, CPC/2015.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito
Citação de:
EXECUTADOS: MARIA SOARES DA SILVA, FLOR DO AMAZONAS 3 LINHA 03 KM 04 LOTE 73A S/N, SÍTIO ARIZONA ZONA RURAL 
- 76860-970 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, MARIA DOS SANTOS SANTIAGO, LH 02 LT 56 KM 35 LADO ESQUERDO P A 
FLOR DO AMAZON S/N, SÍTIO SANTA LUZIA ZONA RURAL - 76860-970 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA 
OBSERVAÇÃO:
Sr(a). Oficial(a) de Justiça o presente poderá ser cumprido nos dias e horários estabelecidos no artigo 212 e seus parágrafos, do 
CPC/2015.
Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do Estado, 
localizada à Av. Gov. Jorge Teixeira, 1722 - Embratel, Porto Velho - RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado 
via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021997-69.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCAS LINCON FERREIRA BARBOSA - RO10952
EXECUTADO: CARLOS EDUARDO SBRANA SOMENZARI
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026442-33.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
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Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO7957
EXECUTADO: CAIO GALVAO CLYMACO FOSCHIERA
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7012151-52.2021.8.22.0001 
Monitória 
AUTOR: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA, OAB nº RO7495 
REU: WELITON TOTA DOMINGUES, W T DOMINGUES DROGARIA EIRELI - ME 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
O autor requereu o arquivamento provisório com fulcro no artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil, tendo em vista que teriam 
sido efetivadas e esgotadas todas as pesquisas necessárias a obter o paradeiro do(s) requerido(s).
Entretanto, não se aplica tal dispositivo legal se a relação processual ainda não se completou, já que a ausência da citação, não indica 
que não possua bens penhoráveis, tendo em vista, que não se trata sequer de processo de execução.
Ademais disso, diante da ausência de citação, não há como se concretizar a relação processual, de modo que não se concebe logicamente 
a suspensão de um processo que ainda não se estabeleceu. A citação do devedor é ato processual necessário à produção dos efeitos 
do artigo 240 do Código de Processo Civil, bem como à autorização para que o exequente faça jus à faculdade prevista no artigo 921, 
inciso III do mesmo diploma.
Sendo assim, não há como deferir a suspensão da presente execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, 
ante a ausência da citação do(s) requerido(s), razão pela qual INDEFIRO esse pedido.
Intime-se a parte autora para se manifestar no processo requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito. Prazo de cinco 
dias.
Caso a parte autora não se manifeste, cumpra-se o art. 485, § 1º do CPC.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7019702-88.2018.8.22.0001
Assunto: Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: EDENILSON SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FLORIANO VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO544, PATRICIA DANIELA LOPEZ, OAB nº RO3464, 
ANTONIO LACOUTH DA SILVA, OAB nº RO2306
EXECUTADO: ALEXANDRE BRITO DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE, OAB nº RO10021
Valor: R$ 83.630,61
DECISÃO
(Alvará Eletrônico)
Considerando a decisão id. 81297722, e a disponibilização dos valores bloqueados via Sisbajud em conta judicial nessa data, autorizo o 
levantamento da referida quantia pela parte EXECUTADA, e/ou seu(ua) advogado(a) constituído(a) com poderes e eventuais rendimentos 
até a data do saque efetivo, retificando erro material da decisão anterior que deferiu o levantamento. 
OBSERVAÇÕES:
1) A parte favorecida deverá comparecer, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, à agência da Caixa 
Econômica Federal (agência: 2848), localizada na Avenida Nações Unidas, ao caixa presencial, munida de documentos de identificação 
com foto, para saque do valor creditado.
2) O alvará eletrônico deverá ser sacado em até 30 (trinta) dias, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, sob 
pena de transferência para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO, 
que desde já determino.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADO: ALEXANDRE BRITO DA SILVA
EXEQUENTE: EDENILSON SOUZA ARAUJO
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7029671-25.2021.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: SUPERMERCADO COMPRE BEM EIRELI 
ADVOGADO DO AUTOR: ANDRE MUNIR NOACK, OAB nº RO8320 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Retifique-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento voluntário 
da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento de sentença 
também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos do pagamento 
eventualmente efetivado a parte executada estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do § 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de 
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob 
pena de extinção e arquivamento.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO ou qualquer outro instrumento 
válido para cumprimento da decisão.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de:
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para 
apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso não tenha 
condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do Estado, localizada à rua 
Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado via endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7052616-74.2019.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: RODRIGO FLORINDO DE MORAES 
ADVOGADO DO AUTOR: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA, OAB nº RO5929 
REU: EDGAR FERREIRA DE SOUZA 
ADVOGADOS DO REU: EDGAR FERREIRA DE SOUZA, OAB nº MT17664, EDUARDO MAURO PRATES, OAB nº RJ190323 
SENTENÇA
A parte autora requereu novamente a suspensão do feito para localizar o espólio do requerido, que faleceu no curso da demanda. 
É a síntese.
Fundamento e decido.
Verifica-se que a primeira decisão suspendendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para regularização do polo passivo foi proferida 
em outubro de 2021, prazo este que foi prorrogado. No entanto, até a presente dada a parte autora não logrou êxito em localizar o espólio 
do requerido.
O princípio da instrumentalidade do processo consiste no melhor aproveitamento dos atos processuais praticados em vista da sua 
finalidade, objetivando-se resolver uma relação jurídica de direito material pendente. Há procedimentos para que se possa chegar ao fim 
proposto, mas nunca deixar de se chegar ao resultado prático que se pretende com a demanda.
Nesse particular, a regularização do polo passivo é um procedimento que visa o aperfeiçoamento da relação processual e, portanto, 
necessita ser regularizado e intentado com veemência pela parte autora de uma demanda judicial. Trata-se de pressuposto processual 
de existência e a sua ausência enseja a extinção do processo. 
Sabe-se, outrossim, que antes de se definir o mérito da causa é necessário visualizar tais pontos. A condição da ação e os pressupostos 
processuais são questões de ordem pública que não podem ser ultrapassados nem ignorados, sendo dever do magistrado a análise de 
tais pontos.
Desta feita, em consonância com os fundamentos acima delineados, entendo por prejudicada a presente demanda diante do insucesso 
da parte autora em regularizar o polo passivo, carecendo esta demanda de elementos/fundamentos essenciais para sua continuidade.
Posto isto, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, conforme dispõe o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Isento de custas processuais finais. 
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7063584-71.2016.8.22.0001
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910
EXECUTADOS: HELIO BRANCHES SANTOS, G. F. DA SILVA - M E - ME, GEANDRE FACANHA DA SILVA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 89.982,67
DECISÃO
INDEFIRO o pedido de requisição de informações para procura de bens via INFOJUD ou qualquer outro sistema judicial.
O sigilo fiscal, por ser uma garantia constitucional, somente pode ser quebrado em hipóteses excepcionais, não sendo o caso, deve se 
dar prevalência ao direito fundamental à intimidade. 
Eventual interferência do Poder Judiciário somente se justifica em situações excepcionais, de acordo com o caso concreto. A utilização 
do sistema INFOJUD somente se justifica quando exauridos os meios, com inequívoca existência de questão burocrática a inviabilizar a 
procura, não quando ainda pendente a realização de diligências por parte do interessado. 
Ademais, saliento que a responsabilidade de buscar informações sobre bens penhoráveis é da parte credora e ela dispõe de mecanismos 
para tanto, especialmente na época atual em que todos os dados de todas as pessoas estão disponíveis na internet para fácil localização 
por meio de redes sociais, sites como www.redesim.gov.br, Google, aplicativos e programas, etc. Outrossim, tal providência quebra o 
sigilo que envolve os dados fiscais do(a) devedor(a) sem que haja justa causa para tanto, afinal, não se trata de causa alimentar tampouco 
crime inafiançável para justificar tal providência e NÃO foram esgotadas todas as providências cabíveis para a busca de bens penhoráveis.
A possibilidade de utilização do sistema em questão é, sem dúvidas, excepcional em razão da segurança das informações e do necessário 
sigilo que envolve os respectivos dados.
Quanto aos pedidos de restrição junto aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, intime-se a parte credora para informar o VALOR 
ATUALIZADO DA DÍVIDA no prazo de 05 (cinco) dias. 
Após a juntada, conclusos para solicitação do bloqueio (S.R).
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADOS: HELIO BRANCHES SANTOS, G. F. DA SILVA - M E - ME, GEANDRE FACANHA DA SILVA
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7061398-75.2016.8.22.0001
Assunto: Inadimplemento
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO RONDONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MORGHANNA THALITA DOS SANTOS AMARAL, OAB nº RO6850A, MARCOS DONIZETTI ZANI, 
OAB nº RO613
EXECUTADO: CAROLINE SALOMAO VASCONCELOS
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor: R$ 24.906,85
DESPACHO
Alguns boletos remetidos à CEF para pagamento com o valor da arrematação não foram pagos, porque já estavam vencidos. O arrematante 
encaminhou via email novos boletos com novas datas de vencimento.
Oficie-se a CEF determinando o pagamento dos boletos juntados aos autos (id 81308991 e 81308992) com valores depositados nos 
autos (valor disponível em qualquer conta judicial vinculada aos presentes autos). Encaminhem-se em anexo os referidos boletos.
Após a quitação das despesas inerentes ao bem arrematado, intime-se a parte exequente para promover o regular andamento do feito, 
requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
EXECUTADO: CAROLINE SALOMAO VASCONCELOS
EXEQUENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO RONDONIA
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1ª Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7033617-68.2022.8.22.0001
Assunto: Contratos Bancários
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
REQUERENTE: FUNDACAO TOLEDO PRADO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO, OAB nº RO6125, ANDRE COELHO JUNQUEIRA, 
OAB nº RO6485, RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO, OAB nº RO12156
REU: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO REU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO
Valor: R$ 10.000,00
DECISÃO
A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença prolatada nos, apontando suposta omissão e contradição na sentença 
embargada.
A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É a síntese.
Fundamento e decido.
A parte embargante não demonstrou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença embargada.
O que se verifica, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir o fundamento lançado na sentença. Resta claro que a irresignação 
manifestada por intermédio do presente recurso é simplesmente contra o entendimento adotado pelo Juízo, contrário aos seus interesses 
e não que a decisão é omissa ou contraditória. Para tanto, cabe intentar recurso próprio.
Ademais, o argumento de que o Juízo não apreciou todos os argumentos trazidos na contestação e desenvolvido nos autos, havendo 
pontos a serem declarados, também não prospera, eis que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas 
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1ª 
Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 
585).
Por tais considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a sentença conforme prolatada por seus próprios 
fundamentos
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO:
Intimação de:
REU: Banco Bradesco S.A
REQUERENTE: FUNDACAO TOLEDO PRADO
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
7004217-82.2017.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: EDUIN HENRIQUE SILVA JOHNS 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR, OAB nº GO4899, ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, 
OAB nº RO5440 
REU: DARLAN LUIS FEITOZA AGUIAR, ALAN SALES DE BARROS, SBS LOCADORA ENGENHARIA E ALIMENTOS LTDA - ME, 
HARY APARECIDA SALES BARROS SILVA 
ADVOGADOS DOS REU: GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI, OAB nº RO4953, LUCAS RODRIGUES SICHEROLI, OAB nº 
RO9837 
DESPACHO
Os Advogados dos réus GUILHERME MARCEL GAIOTOO JAQUINI, OAB/RO 4953, e LUCAS RODRIGUES SICHEROLI, OAB/RO 
9.837, apresentaram petição de cumprimento de sentença em face do autor EDUIN HENRIQUE DA SILVA JOHNS. Requereram tutela 
de urgência para que seja oficiado 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho – RO para reservar crédito pertencente ao ora executado.
É a síntese. Decido.
Indefiro o pedido a tutela de urgência pleiteada. A uma, porque o autor é beneficiário da gratuidade de justiça e eventual revogação 
depende de contraditório. A duas, porque o simples fato do executado possuir crédito prestes a ser levantado não pode jamais suplantar 
o rito próprio da fase de cumprimento de sentença, que dispõe o executado para se defender.
Retifique-se a classe processual. 
Invertam-se os polos.
Após, na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento voluntário 
da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento de sentença 
também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos do pagamento 
eventualmente efetivado a parte executada estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de sentença.
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A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do § 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de 
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob 
pena de extinção e arquivamento.
Sirva cópia desta decisão como carta/mandado.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
Intimação de: EDUIN HENRIQUE DA SILVA JOHNS.
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para 
apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso não tenha 
condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do Estado, localizada à rua 
Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser consultado via endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7039779-84.2019.8.22.0001 
Classe:Cumprimento de sentença 
Assunto: Nota Promissória
EXEQUENTE: CELSO CRUZ DE CARVALHO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA, OAB nº RO7904 
EXECUTADO: TIAGO BRASIL SOBRINHO 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 106.536,65
Decisão 
Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizada por EXEQUENTE: CELSO CRUZ DE CARVALHO em face de EXECUTADO: TIAGO 
BRASIL SOBRINHO.
A parte exequente requer suspensão do feito para tentativa de localização de bens do devedor. 
Vieram os autos conclusos.
DECIDO.
Analisando a sistemática processual adotada pelo Código de Processo Civil, destaca-se o art. 921, que versa sobre a suspensão da 
execução, in verbis:
Art. 921. Suspende-se a execução:
[...]
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Dessa forma, determino a suspensão do feito por 1 ano, salientando que o processo poderá ser reativado a qualquer tempo a requerimento 
das partes. 
Decorrido este prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921 do CPC.
Cumpra-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
{{orgao_julgador.magistrado}} 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 
pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7031771-16.2022.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: LOUISE MARIA CAVALCANTE PACHECO 
ADVOGADO DO AUTOR: KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
A parte autora LOUISE MARIA CAVALCANTE PACHECO, menor impúbere, representada por sua genitora, ajuizou a presente AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face do AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ambos já qualificados nos autos, 
alegando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à empresa Requerida, para o trecho de Porto Velho - João Pessoa agendada 
para 15/07/2021. Discorre que ao chegar no aeroporto foi informada da alteração do voo adquirido sem disponibilizar outra data à autora. 
Postula reparação pelos danos morais em face da requerida. Juntou documentos.
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Citada a parte requerida apresentou contestação (id. 82357337), arguindo preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade 
passiva, aduzindo sobre a suspensão do processo em decorrência da Pandemia/COVID-19. No mérito aduziu que por alteração na 
malha aérea a parte autora teve seu voo alterado e que houve a comunicação prévia da mudança, e não houve qualquer manifestação da 
parte. Argumentou contra a pretensão de reparação por danos morais e requereu, por fim, a total improcedência dos pedidos.
Réplica (id. 80621109).
Oportunizado às partes a produção de outras provas, a parte autora fixou os pontos que entende controvertidos e a parte requerida 
pretendeu o julgamento antecipado da lide.
É o relatório. Decido.
Julgo o processo no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito, sendo os fatos documentalmente comprováveis, 
não havendo necessidade de dilação probatória (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). 
Acrescento que “a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em 
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 
do Magistrado” (STF - RE 101.171-8-SP).
Passo a analisar as preliminares arguidas.
Verifica-se dos autos que a parte requerida pleiteou, em sede preliminar, a suspensão do processo por motivo de força maior, em razão da 
pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) e ainda o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Com relação ao pedido de suspensão, não obstante as notórias consequências causadas pelo atual cenário pandêmico, não há 
fundamento jurídico a justificar a suspensão do processo.
O fim precípuo das suspensões do processo é resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos decorrentes do curso natural do 
processo.
Não obstante as razões deduzidas pela requerida, a pandemia não serve de fundamento para impedir que a parte requerente obtenha 
a tutela jurisdicional e a requerida possa exercer o contraditório e ampla defesa, tanto o é que houve audiência de conciliação virtual e 
contestação no decorrer da demanda.
Ademais, o indeferimento também está calcado na ausência de previsão legal, para o deferimento de suspensão, consoante decisões 
recorrentes do Tribunal de Justiça de Rondônia.
Rejeito, portanto a arguição em sede de preliminar.
No tocante à preliminar de incompetência territorial, por ausência da juntada de comprovante de endereço em nome diverso da parte 
autora, esta não merece prosperar, por falta de fundamentação legal nesse sentido. 
Denota-se que dos fatos narrados, a parte autora teve seu embarque inicial na cidade de Porto Velho-RO, o que se presume que é o local 
de sua residência, declarado por meio de comprovante de consumo de energia anexado aos autos.
Ademais, sendo a autora usuária dos serviços prestados pela requerida, a esta incumbia o ônus de comprovar que em seus sistemas, 
ressalte-se, por deveras sofisticados, que o endereço da passageira é diverso do declinado na inicial e constante no comprovante anexo 
aos autos.
Destaco que o Código de Defesa do Consumidor não impõe que as demandas de relação de consumo sejam no domicílio do consumidor, 
mas sim onde seja facilitada a defesa dos seus direitos. O foro do domicílio do consumidor é facultativo, e não obrigatório, diante do 
benefício estabelecido pelo artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Rejeito a preliminar.
Por fim, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que tal alegação também não merece prosperar, haja vista que 
o serviço de transporte aéreo foi prestado pela empresa aérea requerida, o que importa no reconhecimento de que ela é parte legítima 
para figurar no polo passivo da ação.
Nesse sentido, cito:
EMENTA: TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – 
ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA DE OFÍCIO – CANCELAMENTO DE VÔO PELA 
EMPRESA ÁEREA – ALEGAÇÃO DE ALTERÇÃO DA MALHA ÁEREA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – PASSAGEIRO EMBARCADO 
APÓS 04 HORAS – DEVER DA EMPRESA AÉREA DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL – NÃO 
COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a intermediação de 
compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da 
mesma para responder pelo cancelamento do voo. Não há de se acolher a tese de alteração de malha aérea, sem comprovação nos 
autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 
4h (quatro horas) do horário programado de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. (TJ-MT - RI: 
10196220420198110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2020, Turma Recursal Única, 
Data de Publicação: 30/06/2020). Sem grifos no original.
Por tais argumentos, rejeito a preliminar.
Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo, procedo, doravante, ao exame do mérito. 
Versa a presente sobre ação de cognição de natureza condenatória, em que a parte requerente pretende o recebimento de indenização 
pelos supostos constrangimentos vivenciados em razão do atraso injustificado em voo previamente confirmado pela requerida.
O caso em tela espelha uma relação consumerista, estando bem delineadas as figuras do consumidor (requerente) e do fornecedor 
(requerida).
Da análise dos autos, incontroverso o atraso do voo que a parte requerente contratou para chegar ao destino pretendido. Tanto é que a 
empresa requerida teve que realocar a parte autora com a família em outro voo, com outras conexões, a fim de realizar o trajeto.
A parte autora juntou aos autos documentos para comprovar suas alegações, como o comprovante do voo contratado junto à requerida, 
onde se denota o dia e a hora correta da partida (id. 76611604).
O artigo 14, § 1º, da Lei nº. 8.078 /90 – Código de Defesa do Consumidor – atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos 
decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços, e o § 3º elenca as hipóteses excludentes do dever de reparação, às quais deve 
ser acrescentado o caso fortuito e a força maior, conforme balizada jurisprudência pátria (STJ/ REsp 120.647/SP).
Entretanto, sem entrar no mérito da responsabilidade da empresa requerida pelo cancelamento do voo, verifico que na época dos fatos 
a requerente possuía apenas 5 anos de idade. Dessa forma, seu conhecimento cognitivo não permite uma compreensão específica do 
ocorrido, uma vez que sequer possuía consciência e discernimento acerca do se passava de modo a que pudesse restar afetado seu 
equilíbrio psicológico.
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Não se pode, portanto, pressupor que o cancelamento do voo gerou nada além de mero incômodo à sua situação de rotina diária. Não há 
como se identificar, em concreto, uma violação significativa a direito de personalidade, justamente porque diversas são as expectativas 
de tempo entre adultos e crianças.
A esse respeito, já decidiu esse Tribunal:
Responsabilidade civil. Alteração de voo. Menor. Dano moral. Não cabimento. O atraso de voo sem justificativa, somado à ausência de 
assistência material adequada gera dano moral, impondo-se o dever da empresa aérea indenizar os prejuízos sofridos, contudo, sendo 
o postulante menor, incabível indenização por danos morais em seu favor, notadamente se vivenciou os fatos acompanhado da família, 
não havendo provas de que houve angústia ou sofrimento em sua esfera individual. (TJRO, AC n. 7036678-68.2021.822.0001, 20/06/22).
Portanto, ainda que seja pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da reparabilidade por danos morais às vítimas de atrasos e 
cancelamentos de voos, quando fogem à normalidade e aos parâmetros normalmente aceitos nesse tipo de transporte, não há como, no 
caso, reconhecer a violação à integridade moral da parte autora. Logo, não há falar em reparação por danos morais, no caso.
Por fim, como corolário da ausência de danos morais a se reparar, merece destaque o processo nº 7029681-35.2022.8.22.0001 em 
trâmite no 3ª Juizado Especial Cível, distribuído pela genitora da autora, constatando-se que houve, a bem da verdade, fracionamento 
de demandas e referidas condutas não se afiguram consentâneo com os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, em 
especial a economia, a instrumentalidade e a cooperação, representando comportamento que beira a litigância de má-fé, pois aparenta 
querer a parte tentar auferir danos morais de valores individuais e mais elevados, sob o manto do mesmo fato gerador.
Logo fracionar a postulação do dano, importa em uma supervaloração do que se pretende ver ressarcido, não sendo admitida essa 
estratégia processual para fins de auferir valores em duplicidade decorrente do mesmo fato gerador.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO e por tudo o mais que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora e, como 
consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
Ante a sucumbência constatada, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.
Transitada em julgado a presente decisão e não havendo o pagamento nem requerimento do credor para a execução da sentença, intime-
se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar as custas processuais, sob pena de protesto e posterior inscrição em dívida 
ativa.
Após, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 
pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7006749-53.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material
AUTOR: LISSANDRA ALVES DO NASCIMENTO 
ADVOGADOS DO AUTOR: CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065, SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS movida por L.A.D.N, representada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES em face de 
ENERGISA RONDÔNIA– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Alega a parte autora, em síntese, que no dia 03/02/2017 às 18h houve a suspensão total do serviço de energia elétrica, permanecendo 
nessa condição até o dia 07/02/2017 às 13h00min, ou seja, quase 04 (quatro) dias, findando em mais de 91 (noventa e uma) horas 
sem energia elétrica. Salienta que resta indubitável o incômodo pela falta de energia elétrica e destaca que houve diversas perdas de 
alimentos de necessitavam e acondicionamento térmico. Sustenta que não restou outro modo que não a via judicial para buscar a justa 
reparação pelos danos morais causados pela requerida, para resguardar o direito a uma prestação de serviço adequada e contínua. 
Juntou documentos e matérias de jornais.
Citada, a empresa ré alegou que não houve interrupção de energia na data informada pela parte autora. Acrescentou que não é admissível 
determinar que a parte ré prove a ocorrência de fato negativo, de modo que o encargo de demonstrar o fato constitutivo do direito 
pleiteado deve recair sobre o autor. Que as notícias juntadas pelo próprio autor confirmam que no dia a região foi acometida por forte 
chuva e que os cabos foram rompidos pelo raio, isto é sem que a requerida tenha concorrido para o suposto dano. Que não é possível 
falar em ato ilícito ou omissivo da requerida, que ensejasse de qualquer modo uma possível restituição por alegados danos morais. Dessa 
forma rechaça a ocorrência de danos morais e, por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais. 
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Em réplica, a parte autora aduz que a empresa requerida não trouxe aos autos nenhuma prova ou evidência de que houve tentativa de 
reparação no serviço prestado a requerente em tempo hábil, tampouco fez prova da alegação do mau-tempo e interrupção emergencial, 
justamente por que não há motivo plausível para negligência e imprudência praticada. Reforçou que a defesa do consumidor em juízo 
deve ser facilitada de sorte a proporcionar a inversão do ônus da prova em seu favor. Asseverou que o tempo para restabelecimento 
de energia supera em muito o entendimento atual do Tribunal de Justiça de Rondônia. Por fim, requer que seja julgado procedente os 
pedidos da inicial.
Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a realização de audiência de instrução e julgamento. 
É o relatório. Decido.
A princípio, destaco que, em que pese o requerimento para realização de audiência de instrução de julgamento, o feito comporta julgamento 
no estado em que se encontra, não se justificando a designação da solenidade, posto que a matéria é exclusivamente de direito e 
documental, sendo que as partes devem instruir regularmente as respectivas peças processuais - inicial, contestação e eventualmente a 
réplica - com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser substituídos por testemunhas.
É preciso registrar que o presente caso deve ser solucionado à luz da Lei n. 8.078/90, por ser de consumo a relação havida entre as 
partes.
Com efeito, chega-se a essa conclusão em virtude do disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, que conceituam, 
respectivamente, as figuras do consumidor e do fornecedor. Vejamos:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Trata-se de ação de indenização por danos morais face a interrupção de energia elétrica que, segundo a partes autora, durou 
aproximadamente 91 horas na localidade onde reside – Fortaleza do Abunã. 
Não obstante, já invertido o ônus da prova ante a aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que 
em função da questão discutida nos autos cuidar-se de típica relação de consumo, eis que verossímil a alegação trazida. Assim, incumbe 
à empresa requerida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, 
inciso II, do CPC.
Nota-se que a parte autora tomou as precauções e diligências necessárias a fim de comprovar a verossimilhança do direito alegado, no 
tocante aos fatos alegados. Ou seja, a parte autora apresentou indício de prova do ocorrido, trazendo aos autos a verossimilhança das 
alegações prestadas, cabendo à parte ré, como dito alhures, a comprovação do fato extintivo ou modificativo.
Todavia, a parte requerida não apresentou documento que justificasse a falha apontada, tampouco, requereu qualquer produção de 
provas quando lhe foi oportunizado e se limitou pela juntada de telas sistêmicas.
Como sabido as telas sistêmica não são suficientes para comprovar a alegação de inexistência de erro, pois trata-se de documento de 
difícil compreensão ao leigo e de produção unilateral de provas, pois são de fácil adulteração.
Nesse sentido, a Jurisprudência:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Telas sistêmicas. Prova unilateral. Ausência de prova da 
contratação. Inscrição indevida. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido. 
Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização 
dos serviços pelo consumidor. Não comprovada a existência de dívida legítima, fica evidenciado que o apontamento foi indevido, o que 
configura dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação. 
Mantém-se o valor da indenização a título de danos morais quando fixado com razoabilidade e proporcional à extensão dos danos.
(TJ-RO - AC: 70016942420188220014 RO 7001694-24.2018.822.0014, Data de Julgamento: 15/09/2021)
Outrossim, é de conhecimento público a carência de fornecimento de energia aos moradores dos distritos localizados na cidade de Porto 
Velho/RO, sendo a trazida pela autora apenas um exemplo. Não por menos, tramita perante este juízo várias outras demandas pelos 
mesmos fatos.
Assim, tenho que a interrupção de energia elétrica, iniciada em 03/02/2017, sendo restabelecida somente no dia 07/02/2017, demonstra 
a falha na prestação do serviço, sendo certo que a parte autora não contava com essa interrupção, que deve sempre fazer-se preceder 
de aviso específico, nos termos dos arts. 172 e 173, I, b, da Resolução Normativa Aneel nº 414/2010. 
É considerado serviço essencial o fornecimento de energia elétrica. A vida moderna é inviável sem a satisfatória prestação deste serviço. 
Com o aquecimento global é quase impossível viver de uma forma agradável sem a utilização de ar-condicionado ou ventiladores. A 
necessidade de informação é tolhida quando falta a energia elétrica, face à impossibilidade de utilização meios de comunicação como 
televisão, rádio, internet. 
Resta claro que a insatisfatória prestação do serviço de abastecimento de energia elétrica causa abalo moral ao consumidor. Outro não 
é o entendimento pacificado no nosso Tribunal de Justiça/RO, vejamos:
Apelação cível. Interrupção de energia elétrica por longo período. Falha na prestação do serviço. Titular da conta de energia. Dano moral. 
Configuração. Recurso provido. A interrupção de energia elétrica por extenso período causada por falha na prestação do serviço extrapola 
o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7048122-69.2019.822.0001, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 24/07/2020.
Apelação cível. Energia. Cobrança indevida. Suspensão do fornecimento de energia. Falha na prestação do serviço. Dano moral. 
Configurado. Quantum indenizatório. Minorado. A interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica sem justificativa plausível 
caracteriza falha na prestação do serviço, respondendo o fornecedor objetivamente pelo prejuízos causados, o qual deve compensar 
os danos morais experimentados pelo consumidor, cujo valor da indenização deve ser fixado de acordo com as circunstâncias do caso 
concreto e os parâmetros adotados rotineiramente pelo colegiado. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003103-89.2019.822.0017, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 24/07/2020.
Vejo que o tempo superior a 91 horas sem energia elétrica ultrapassa, em muito, a característica de interrupção de ‘longa duração’, de 
acordo com as normas da ANEEL. Este fato, por si só, é capaz de comprovar o dano moral suscitado na exordial.
Considera-se serviço essencial o fornecimento de energia elétrica. A parte autora permaneceu várias horas sem poder usufruir deste 
serviço, por culpa exclusiva da Ré, que implantou sistema insatisfatório às necessidades da população de Itapuã do Oeste.
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A autora comprova que vem pagando suas faturas mensais de energia elétrica, ou seja, cumpre sua parte na relação de consumo. 
Todavia, a ré Energisa não comprovou a satisfatória contraprestação do serviço, restando evidente o nexo de causalidade entre o dano 
moral sofrido pela parte autora e a culpa da Requerida.
Quanto à fixação da indenização decorrente do dano moral, devem ser analisadas as peculiaridades do caso concreto, sopesando 
especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e 
seus efeitos, sem se esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem 
causa, em face de seu caráter pedagógico. Diante dessas diretrizes, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização em face 
da conduta da requerida em submeter a parte autora a longo período sem energia elétrica, nesse sentindo é a jurisprudência no TJ/RO:
Responsabilidade civil. Energia Elétrica. Interrupção no fornecimento. Longo período. Mais de 25 horas. Dano moral. Quantum. 
Proporcionalidade e razoabilidade. Honorários sucumbenciais. Equidade.
É devida indenização por dano moral decorrente de falha no fornecimento de energia elétrica que priva o consumidor por várias horas 
ininterruptas de utilizar serviço essencial, dano esse que prescinde de prova, por ser presumido.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se aos 
parâmetros estabelecidos em situações análogas, devendo ser reduzido quando não atendidos tais requisitos.
Considerando o princípio da justa remuneração do trabalho, os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar razoável.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012282-27.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 18/02/2022 (grifo nosso)
Os juros e a correção monetária devem incidir a partir desta data, uma vez que, no arbitramento, foi considerado valor já atualizado, 
conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ENERGISA DE RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização compensatória por danos morais, com juros e 
correção monetária a partir desta data, conforme tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
Resta resolvida a fase de conhecimento, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015. Arcará a parte requerida, 
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários Advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor da 
condenação, com fundamento no artigo 85 §2º do CPC.
Transitada em julgado a presente decisão e não havendo o pagamento nem requerimento do credor para a execução da sentença, intime-
se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar as custas processuais, sob pena de protesto e posterior inscrição em dívida 
ativa. Após, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7065651-96.2022.8.22.0001
Assunto: Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MATEUS PAIVA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA CRISTINE DANTAS PAIVA, OAB nº RO333
REU: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 5.000,00
DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por AUTOR: 
MATEUS PAIVA DOS SANTOS em face de REU: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A.
Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial.
Narra a parte autora, em síntese, que é menor impúbere, atualmente com 15 anos, representado por sua genitora, e que precisa de 
tratamento com urgência, tendo em vista que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em 03.11.21, conforme laudo 
médico anexado aos autos, ID 81311149.
O autor é beneficiário de Plano de Saúde administrado pela ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, havendo 
prescrição médica para o tratamento eficaz da doença, de Terapia Multidisciplinar, cuja cobertura foi negada ao argumento de que 
disponibiliza de profissional psicólogo em sua rede.
Ocorre que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento 
apresentado, vez que claramente são profissionais com especializações diversas.
Ademais, a interrupção do tratamento pode comprometer a saúde psíquica da criança, pois a literatura médica aponta que, havendo 
tratamento médico, o paciente tem chances de sair do espectro autista.
A intervenção judicial se justifica em razão da violação de um direito subjetivo do paciente de obter atendimento de saúde compatível 
com o seu estado e condição de saúde. 
A relevância do pedido está demonstrada no direito à saúde conferido, indistintamente, a todos.
A requerente comprovou a justa causa por que reclama a assistência, por estado de necessidade que justifica a excepcionalidade da 
decisão, frente a possibilidade de agravamento do quadro clínico, sem o tratamento adequado.
Os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela restam preenchidos, pois a criança autista necessita de tratamento especializado, com 
equipe multidisciplinar, de acordo com o método indicado pelo médico.
A recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar as sessões com profissionais de psicopedagogia e neuropsicologia 
necessários ao segurado agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daquele que necessita de cuidados médicos. Nesse 
sentido:



1115DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Agravo interno e agravo de instrumento. Agravo interno. Efeito suspensivo. Não preenchimento dos requisitos. Recurso desprovido. 
Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Portador de autismo. Tratamento multidisciplinar. Custeio integral pelo plano de saúde. 
Ausência de previsão do tratamento no rol da ANS. Irrelevância. Rol não taxativo. Indicação médica. Recurso desprovido. Não preenchidos 
os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente a probabilidade do direito invocado, este 
deve ser indeferido. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de tratamentos da ANS não é taxativo, não se 
podendo utilizar dele para se negar métodos imprescindíveis para o resguardo da saúde e do bem-estar do paciente, ainda mais quando 
devidamente respaldados por laudo médico. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0807187-42.2020.822.0000, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 13/01/2021). Grifei. 
Nessa perspectiva, tenho por atendidos os pressupostos autorizadores da medida de urgência, porquanto, em síntese, há elementos 
suficientes de convicção - verossimilhança - relativamente à necessidade e imprescindibilidade dos tratamentos prescritos e, ainda, o 
evidente risco à saúde e desenvolvimento do paciente se a providência reclamada for postergada para momento ulterior.
Por todo o exposto, DEFIRO a postulação liminar, para determinar que a AMERON adote as medidas necessárias para realizar o 
tratamento multidisciplinar recomendado, ou seja, Terapeuta Ocupacional, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamental, Psicomotricista em 
especial acompanhamento com “neuropsicóloga e psicopedagoga”, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 
reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
Intime-se com urgência o requerido.
Considerando o Ato Conjunto nº 009/2020 - PR-CGJ, que institui o protocolo de ação e as medidas a serem adotadas na prevenção 
ao contágio pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, diante da Classificação de pandemia 
pela Organização Mundial de Saúde, e com previsão de prorrogação do período de afastamento social, sobretudo com determinação 
de realização das audiências por videoconferência mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (STIC) do TJRO, e o Provimento da Corregedoria nº 18/2020, publicado no DJe de 25/05/2020, as audiências da unidade 
jurisdicional, serão realizadas por videoconferência.
Esclareço que a audiência será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. Para tanto, os advogados, defensores 
públicos e promotores de justiça deverão informar no processo, em até 05 dias antes da audiência, o e-mail e número de telefone para 
possibilitar a entrada na sala da audiência da videoconferência na data e horário preestabelecido. Seguindo os demais termos do 
Provimento da Corregedoria nº 18/2020.
Art. 2° Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros 
órgãos públicos e envio do link de acesso à audiência virtual.
§ 1° As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para 
acesso à audiência virtual.
§ 2° Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio whatsapp, e-mail, carta ou 
mandado, nessa respectiva ordem de preferência.
§ 3° Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
§ 4° Qualquer fato que tenha como consequência a impossibilidade de intimação daqueles que obrigatoriamente devem ser comunicados 
para participar da audiência por videoconferência implicará em movimentação do processo para deliberação do juiz natural.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pela conciliadora e assinado eletronicamente pelos advogados. 
Cite-se a parte requerida conforme despacho inicial, destacando que o prazo para oferecimento de contestação será de 15 (quinze) dias 
úteis, iniciando a contagem a partir do dia seguinte da audiência de conciliação, caso frustrada, ressalvadas as hipóteses dos incisos II 
e III do art. 335, CPC/2015:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 
comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese 
do art. 334, § 4º, inciso I;
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.
Caso as partes não queiram a realização da audiência preliminar por videoconferência deverão comprovar a situação de excepcionalidade 
devidamente justificada, caso o pedido seja da parte requerida o prazo para oferecimento da contestação será da data do protocolo de 
pedido de cancelamento. 
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC).
Encaminhem-se os autos a CEJUSC para providências.
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Após, havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito
Citação de:
REU: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2153, - DE 1743 A 
2161 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-123 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
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OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação será de 15 (quinze) dias úteis, contados da audiência de conciliação ou de mediação; ou, 
no caso de desinteresse na realização de audiência de conciliação (art. 334, § 5º), deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição. 
Nos demais casos, o prazo iniciará a partir da juntada do comprovante de recebimento desta correspondência ao processo (Art. 335, 
I, II, III, CPC). Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria 
Pública do Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser 
consultado via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065651-96.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: M. P. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA CRISTINE DANTAS PAIVA - RO0002679A
REU: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81354784 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 13/10/2022 - 08:00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 
pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:0016254-08.2013.8.22.0001 
Classe:Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
AUTORES: TIMOTEO BRAGA BATISTA, TEREZA REGO TICO, WALDENIRA DE SOUZA FREIRE CHAGAS, TEREZINHA VIANA DE 
BRITO, EDIVALDO DANTAS DE BRITO, TERESINHA SOARES DA SILVA, CLEUDE PEREIRA GUILHERME, VANDA CETAURO DE 
FREITAS, Antonio de Souza Bastos 
ADVOGADO DOS AUTORES: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR, OAB nº SP14983 
REU: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A., SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO 
- CCSA 
ADVOGADOS DOS REU: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR, OAB nº AM6090, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA, OAB nº SP235033, 
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE, OAB nº SP155105, RENATA SAMPAIO SUNE, OAB nº BA22400, PROCURADORIA DA 
ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A. 
SENTENÇA
TIMOTEO BRAGA BATISTA, TEREZA REGO TICO, WALDENIRA DE SOUZA FREIRE CHAGAS, TEREZINHA VIANA DE BRITO, 
EDIVALDO DANTAS DE BRITO, TERESINHA SOARES DA SILVA, CLEUDE PEREIRA GUILHERME, VANDA CETAURO DE FREITAS, 
ANTONIO DE SOUZA BASTOS, ajuizaram a presente ação indenizatória por danos morais e materiais em face de CONSORCIO 
CONSTRUTOR SANTO ANTONIO – CCSA, SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. e ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A – ESBR.
Sustentam, em síntese, que vivem na Comarca de Porto Velho/ RO, baseando sua atividade econômica fundamental na pesca profissional, 
desenvolvida no Rio Madeira. Sustentam que até setembro de 2008 auferiam remuneração mensal média equivalente a 4,8 salários-
mínimos, mas diante da progressiva diminuição dos peixes, desde o início da construção dos empreendimentos da requerida, passaram 
a enfrentar dificuldade, amargando redução drástica de suas rendas. Alegam ainda que antes do início das obras, cada pescador pescava 
cerca de 17 quilos de peixe por dia, o que não é mais possível, pois a quantidade de pescado mal dá para o sustento.
Com tais alegações, requereram a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a cada autor, correspondente aos danos 
emergentes sofridos equivalente 122,5 (cento e vinte e dois e meio) salários-mínimos desde outubro de 2008 até a data de propositura 
da ação; indenização a cada autor, correspondente aos lucros cessantes por um período de 03 (três) anos, tendo em vista o caráter 
continuo dos danos, na extensão proporcional e equivalente a 126 (cento e vinte e seis) salários-mínimos, bem como a condenação das 
requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados por autor, na quantia de 60 (sessenta) salários-mínimos. Com 
a inicial juntaram documentos, estudos e laudos periciais.
Citadas, as requeridas apresentaram contestação.
A requerida CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO – CCSA apresentou contestação. Arguiu preliminares de ilegitimidade 
passiva e inépcia da inicial, por inexistência de causa de pedir. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade, ao argumento de 
que não restou demonstrado todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Aduziu que os autores não comprovaram a 
ocorrência dos danos materiais e morais alegados. Concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos comprobatórios.
A requerida SANTO ANTONIO ENERGIA S.A apresentou contestação. Arguiu preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito 
sustentou, em síntese, a inexistência de dano material, não podendo o EIA/RIMA servir de prova de ocorrência de dano. Aduziu não 
ter praticado ato ilícito, não havendo nexo de causalidade entre a construção da usina e os danos alegados pelos autores. Sustentou 
inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, demonstrando ausência de culpa para ocorrência da suposta redução de pescado. Reiterou 
o argumento de que o Poder Público assumiu a responsabilidade pela reparação dos danos causados pela cheia histórica de 2014, e que 
os fenômenos naturais de enchentes e terras caídas sempre ocorreram no Rio Madeira. Solicitou estudo de profissionais especialistas, 
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cujas conclusões apontam, em termos e parâmetros técnicos, para a ausência de relação entre a atividade por ela desenvolvida e as 
alagações descritas pelos requerentes, notadamente porque o rio em questão tem característica de apresentar períodos de seca e cheia 
com grande oscilação em seu volume de águas, sem que a usina por ela edificada possa interferir nesse ciclo. Impugnou os documentos 
acostados na inicial, sustentando que não houve comprovação de que os autores são pescadores profissionais. Por fim, impugnou o 
pleito reparatório por danos materiais emergentes e lucros cessantes, bem como os danos morais pleiteados. Finalizou requerendo a 
improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos.
A requerida ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A também apresentou contestação. Arguiu preliminares de incompetência absoluta 
da Justiça Estadual, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, por ausência de demonstração concreta da causa de pedir remota, bem 
como ausência de pedido certo e determinado. No mérito, defendeu também a regularidade e seriedade do processo de licenciamento 
ambiental. Aduziu que não estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil de modo que não possui o dever 
de indenizar. Teceu, por fim, considerações para dizer que os autores não se encontram abarcados pelo objeto do Termo de Ajuste de 
Conduta por ela celebrado, da mesma forma que não comprovaram ter efetivamente sofrido os danos materiais ou morais cuja reparação 
pretendem. Sustentou inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, demonstrando ausência de culpa para ocorrência da suposta redução 
de pescado. Pugnou, ao final, pelo acolhimento das preliminares arguidas, ou, em caso de análise de mérito, pela improcedência dos 
pedidos. Também juntou aos autos cópia de laudos produzidos em outros processos.
Houve réplica impugnando as teses preliminares e reiterando o discurso da inicial, no sentido de que as requeridas são responsáveis 
pelos danos que os autores experimentaram, sobretudo porque a instalação e operação das hidroelétricas potencializou a redução 
drástica de pescado.
Foi proferido despacho saneador, no qual as preliminares suscitadas pelas requeridas foram enfrentadas, tendo sido determinada a 
produção de prova pericial, tendo sido nomeado inicialmente o Perito Orlando José Guimarães para realização do encargo, mas após 
impugnação das partes, o Juízo desconstituiu o referido perito e nomeou em seu lugar o Perito NASSER CAVALCANTE HIJAZI, Biólogo, 
CFBIO 103047/06D.
Com a juntada do Laudo, as partes se manifestaram e na sequência apresentaram alegações finais.
É o relatório. Decido.
As partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, o mérito pode ser 
apreciado.
Buscam os autores a reparação civil em face das requeridas imputando-lhes responsabilidade pela diminuição da atividade pesqueira 
profissional que desempenham na cidade de Porto Velho e Distritos e, com isto, diminuição de suas rendas mensais e abalo da perspectiva 
de vida futura.
Cumpre destacar que a responsabilidade civil das requeridas por eventuais danos ambientais causado em razão da atividade que 
desenvolve é objetiva – CF/88, art. 37, § 6º – já que se tratam de concessionárias de serviço e uso de bem público para exploração e 
geração de energia elétrica em trechos do Rio Madeira por meio da implantação e operação de usinas Hidrelétricas.
Ainda que atuem nos exatos limites de sua competência, bem como tenham observado fiel e rigorosamente todos os itens estabelecidos 
pelos órgãos ambientais como condicionantes à instalação, construção e operação dos empreendimentos energéticos, caso acarretem 
prejuízos para particulares, existe o dever de indenizar.
Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive do STJ assentada na sistemática do julgamento dos recursos repetitivos, que a responsabilidade 
por dano ambiental – CF/88, art. 225, §3º e lei nº 6.983/1981, art. 14, §1º – é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não sendo 
cabível a invocação de excludentes de responsabilidade.
No caso dos autos, é incontroverso – art. 374, inciso III, do CPC – que a atividade desenvolvida pelas requeridas é lícita, praticada em 
consonância com os contratos de concessão e as normas administrativas pertinentes, tendo sido realizado o EIA/RIMA e adotadas 
providências mitigatórias de impacto ambiental determinadas pelas autoridades competentes. A finalidade pública dos empreendimentos 
é notória.
Com efeito, não há dúvida de que mesmo ato lícito pode dar causa à obrigação de indenizar, ou seja, ainda que a atuação do Estado – ou 
de quem lhe faça as vezes – seja juridicamente perfeita, constituindo forma regular de atuação, justamente por atender ao interesse geral, 
causando algum prejuízo a terceiros, subsiste o dever de indenizar.
Portanto, para ver reconhecida a responsabilidade civil das empresas requeridas pelos danos que os autores aduzem ter experimentado, 
é preciso saber: (1) se há nexo de causalidade – relação de causa e efeito – entre as obras e operações das Usinas Hidrelétricas e a 
redução da atividade pesqueira, alteração da ictiofauna; (2) verificar a condição de pescador profissional cuja atividade era desenvolvida 
no rio que sofreu alteração da fauna aquática; (3) a extensão dos supostos danos apontados pelos autores, em especial, diminuição de 
peixes de espécies comercialmente lucrativas.
Para tanto, passo a análise das provas, com especial observância ao Laudo pericial elaborado pelo Perito Biólogo NASSER CAVALCANTE 
HIJAZI, CFBIO 103047/O6, sobre o qual as partes se manifestaram.
O laudo pericial apresentado não é conclusivo ou categórico no sentido da contribuição e influência das construções e operações das 
Usinas Hidrelétricas e a redução da disponibilidade de pescado em razão da alteração da ictiofauna. O que há no laudo juntado são 
digressões acerca de influências indiretas na reprodução de espécies migratórias, tão somente.
Nesse sentido:
Se pode indicar se a ictiofauna foi modificada após a construção da obra e, em caso positivo, se foi restabelecida? R = Verificamos nas 
análises realizadas no banco de dados de Monitoramento de Ecologia e Biologia e Monitoramento da Atividade Pesqueira que a produção 
pesqueira e abundância das espécies FORAM ALTERADAS, TANTO NA PESCA COMERCIAL QUANTO NA PESCA EXPERIMENTAL, 
ENTRETANTO, DE ACORDO COM OS DADOS ANALISADOS, NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA 
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA.
Note-se que, a despeito do extenso laudo pericial e sua complementação, o que pode aferir é que não há conclusão efetiva acerca da 
redução ou não do número de pescado nativo no Rio Madeira e/ou que isso tenha se dado diretamente em razão da instalação dos 
empreendimentos hidroenergéticos.
Disse ainda o Perito:
Se durante algum período da construção da obra a atividade pesqueira foi interrompida. R = Não há notícias de que a pesca tenha sido 
interrompida durante o período de construção das obras. Com exceção dos pescadores da área da Cachoeira do Teotônio que tiveram 
que ser realocados uma vez que a cachoeira e seus arredores foram afogados.
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Houve extinção de alguma espécie de peixe? R = Não, até o momento, não há relatos de que tenha ocorrido extinção de espécies de 
peixe do Rio Madeira.
A barragem gera alterações na quantidade de oxigênio no fundo do Iago de tal forma a diminuir ou aumentar os cardumes e o pescado 
nobre? R = Até o momento não é possível afirmar que houve prejuízo ao estoque pesqueiro devido à pouca variação do nível de oxigênio 
apresentada para o fundo do lago.
Pela leitura do Laudo pericial, é possível concluir que o aumento ou a redução na produção de pescados podem ter origem em variados 
fenômenos naturais e humanos, sendo comum que haja variações na atividade pesqueira. Ademais, ainda que se admita que os 
empreendimentos implementados pelas requeridas tenham alterado a dinâmica pesqueira, não restou demonstrado o nexo causal entre 
construção dos empreendimentos e a redução alegada pelos pescadores.
Percebe-se claramente que a redução do número de pescados já vinha ocorrendo bem antes do início das obras, reforçando a conclusão 
no sentido de que o empreendimento energético implementado pela requerida não contribuiu para a redução drástica de pescados, como 
pretendem fazer crer os autores.
Oportuno, ainda, o estudo denominado “RIO MADEIRA SEUS PEIXES E SUA PESCA”, (RIO MADEIRA: SEUS PEIXES E SUA PESCA. 
Porto Velho: EDUFRO, 2015. Co-edição: RiMa Editora, 2015), tendo por organizadores Carolina Rodrigues da Costa Doria e Maria Alice 
Leite Lima, facilmente encontrado na internet, no qual se constata que antes mesmo da construção das usinas, estudiosos já apontavam 
que as corredeiras do Rio Madeira, em especial entre os municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho, se constituíam em importantes 
barreiras biogeográficas para espécies aquáticas, influenciando fortemente os padrões de distribuição, ecologia e biologia das espécies. 
Quanto a isso:
O que há nos autos são somente digressões acerca de influências indiretas na reprodução de espécies migratórias, sem qualquer 
conclusão efetiva acerca da redução do número de pescado nativo no Rio Madeira, ou que isso seja decorrente da instalação dos 
empreendimentos hidroenergéticos.
Destaco, também, não subsistir dúvida de que a requerida adotou medidas e desenvolveu programas ambientais visando neutralizar 
o impacto produzido sobre a fauna aquática, mesmo porque tais obrigações constituíram, condicionantes para obtenção das licenças 
ambientais. Há, Inclusive, diversos relatórios semestrais referentes ao Programa de Monitoramento e Apoio à Atividade Pesqueira que 
servem para minimizar os efeitos negativos na ictiofauna, bem como promover a produção pesqueira, notadamente em termos de 
qualidade de espécies.
Neste sentido, além das fotografias juntadas ao Laudo, ainda afirmou o Perito: “Se houve construção das chamadas escadas para 
viabilizar a jornada das espécies? R = Houve a construção de dois modelos diferentes de Sistema de Transposição de Peixes nas duas 
barragens, Santo Antônio e Jirau. É importante frisar que existem vários modelos de Sistemas de Transposição de Peixes em utilização, 
como descrito abaixo.”
Conjugando todas as provas produzidas nos autos, chega-se a duas conclusões, a saber: 1) Não há como determinar, extreme de 
dúvida, a ocorrência de diminuição de pescado no Rio Madeira e; b) Ainda que, por dialética, se entenda por essa redução, não há como 
determinar, com a certeza necessária, o nexo causal entre esse evento e a construção do empreendimento das requeridas. Em razão 
disso, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Por fim, ressalto que a simples improcedência do pedido inicial, por si, não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, razão pela 
qual não procede o pedido de condenação formulado pelas requeridas nesse sentido.
Posto isto, e considerando tudo mais que dos autos consta, com apoio no artigo 487,I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 
formulados na presente ação ordinária, condenando os autores no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita.
Transitada em julgado a presente decisão e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033287-76.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CONDOMINIO SAN MATHEUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAUZEAN ALVES ALMEIDA - RO8647
EXECUTADO: JOSE RICARDO VASQUES MELO
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023198-86.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
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Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: RAIMUNDO NONATO FELIZARDO SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061544-09.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HYPOLYTI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ODENIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - RO11089, OSEIAS DAS GRACAS ALVES - RO11792, MARCELO 
DE ALMEIDA MACHADO - RO12115
REU: LARISSA DOS SANTOS CHAVES DA SILVA 00026389240 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7077925-29.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS EMPRESAS 
LIGADAS AO GRUPO EUCATUR LTDA - EUCRED
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: DETER CLEAN SERVICOS LTDA - ME
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 
pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7042724-78.2018.8.22.0001 
Classe:Reintegração / Manutenção de Posse 
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
REQUERENTES: CHARLES GALDINO MENDES, CHARMENE GALDINO MENDES ANAPURUS DE CARVALHO, ZENY GALDINO 
MENDES 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: Fernando Albino do Nascimento, OAB nº RO6311A 
REQUERIDO: Vanderlei ou quem estiver ocupando o local 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse movida por Zeny Galdino Mendes, Charmene Galdino Mendes Anapurus de Carvalho e 
Charles Galdino Mendes em face de VANDERLEI NOETZOLD e FABIANA HERNANDEZ SILVA MILITÃO, todos qualificados nos autos.
Narra a inicial que os requerentes sempre foram possuidores de área constante na matrícula 34.511, Livro 2, registrado no Cartório do 
1º Ofício de Imóveis da Comarca de Porto Velho, localizado no Projeto Fundiário Alto Madeira, Gleba Aliança, com uma área total de 
441,1167 ha, do Setor Penitenciária.
Informam que no ano de 2000 ingressaram com ação de manutenção de posse, n. 0126722-93.200.8.22.0001, que tramitou na 3ª Vara 
Cível de Porto Velho/RO, obtendo a total procedência no ano de 2004, com o respectivo trânsito em julgado. De 2005 a 2010, tentaram 
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por diversas vezes reintegrar a posse da área, contudo, sempre houve óbice diante da falta de efetivo policial, bem como pelo clamor 
social dos chacareiros da região. A partir de 2010, devido a sucessivas intervenções do Estado, agentes políticos, e dos invasores da 
área, os autores cederam à possibilidade de um acordo judicial ou extrajudicial.
Listam todas as reuniões/diligências realizadas entre os anos de 2012 e 2014 e informam que, em 25.04.2014, foi finalmente realizado 
acordo extrajudicial entre as Associações ocupantes, Sindicato dos Agricultores e os autores devidamente representados por seus 
advogados, evitando a reintegração de posse do referido lote.
Diante a realização da transação, foram realizadas convocações dos ocupantes para pactuarem, dessa vez, individualmente, no entanto, 
os invasores sempre pediram insistentemente novos prazos, de forma sucessiva. Mais uma vez os autores cederam aos pedidos e 
concederam prazo até novembro de 2015 para que os invasores comparecessem no escritório do autor. Afirmam que o requerido, apesar 
de ciente da realização do acordo, mais uma vez não compareceu para assinar.
Alegam que a parte ré ocupa parcela da área do requerente de 11,333 a m², do qual construiu benfeitorias, ciente do litígio na região.
Sustentam que a posse do requerido tornou-se precária e injusta, surgindo o esbulho e o dever de restituição do imóvel que ocupa, a partir 
da finalização do prazo para assinar o acordo (novembro/2015).
Requerem seja a presente ação julgada procedente para reintegrar aos autores na área ocupada pelo réu.
Juntou procuração e documentos.
Audiência de tentativa de conciliação infrutífera, diante da ausência de comparecimento da parte autora (ID 24257324).
Citado, o requerido não apresentou defesa no prazo legal.
Juntada contestação intempestiva (ID 31009307).
Réplica (ID 32947561).
Designada audiência de instrução e julgamento (ID 58297668).
A audiência de instrução e julgamento foi convertida em diligência, tendo em vista a ausência dos autores e de seu Advogado (ID 
59606576). Determinou-se a expedição de mandado de constatação.
Auto de constatação e avaliação de benfeitorias juntado no ID 79168963.
Intimadas a se manifestarem, as partes permaneceram silentes.
Vieram os autos conclusos. Decido.
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse movida por Zeny Galdino Mendes, Charmene Galdino Mendes Anapurus de Carvalho e 
Charles Galdino Mendes em face de VANDERLEI NOETZOLD e FABIANA HERNANDEZ SILVA MILITÃO.
Cinge-se a controvérsia dos autos em identificar se a parte autora detinha posse do imóvel descrito na inicial e os demais requisitos 
necessários na ação de reintegração de posse.
Tem-se como definição de posse: o poder direto ou imediato que tem a pessoa de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo 
para si e de defendê-lo contra a intervenção ou agressão de quem quer que seja (teoria de Savigny).
Cabe ao autor da ação de reintegração de posse o ônus de comprovar todos os requisitos exigidos e elencados no art. 561 do CPC, sendo 
eles a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada 
na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.
Ainda, importante ressaltar que na ação de reintegração de posse o que interessa é identificar quem realmente exerce a posse do imóvel, 
e não quem é o proprietário ou quem possui direito sobre a coisa.
Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DOMÍNIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ARTIGO 927, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. 1. Não há como perquirir a existência de domínio em sede de ação 
de reintegração de posse, quando com base neste não é discutido o mérito da ação. 2. - Na ação de reintegração de posse o autor 
deve demonstrar os requisitos estabelecidos pelo artigo 927 do Código de Processo Civil (1973, aplicável à espécie), a posse anterior, 
a turbação ou esbulho e a data da posse. A posse deve ser deferida ao melhor possuidor e, neste contexto, não comprovando posse 
anterior em relação aos lotes urbanos, estes já edificados com construções não recentes, a melhor posse é da parte ré. 3. A questão 
pode ser tratada ao nível de uma AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA, com possibilidade dos Réus, em defesa, arguirem a USUCAPIÃO 
(Constitucional ou Especial).
(TJ-MT - APL: 00012031720148110004 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2016, SEGUNDA 
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/05/2016).
Os autores alegam na inicial que sempre foram possuidores de área constante na matrícula 34.511, Livro 2, registrado no Cartório do 1º 
Ofício de Imóveis da Comarca de Porto Velho, localizado no Projeto Fundiário Alto Madeira, Gleba Aliança, com uma área total de 441,1167 
ha, do Setor Penitenciária, e que no ano de 2000 ingressaram com ação de manutenção de posse, n. 0126722-93.200.8.22.0001, que 
tramitou na 3ª Vara Cível de Porto Velho/RO, obtendo a total procedência no ano de 2004, com o respectivo trânsito em julgado.
Verberam que de 2005 a 2010, tentaram por diversas vezes reintegrar a posse da área, contudo, sempre houve óbice. A partir de 2010, 
devido a sucessivas intervenções do Estado, agentes políticos, e dos invasores da área, os autores cederam à possibilidade de um 
acordo judicial ou extrajudicial, o que foi realizado em 25.04.2014, entre as Associações ocupantes, Sindicato dos Agricultores e os 
autores devidamente representados por seus advogados, evitando a reintegração de posse do referido lote. Ocorre que, a requerida, 
apesar de ciente da realização do acordo, não compareceu para assinar.
A parte autora sustenta que a requerida esbulhou a sua posse no momento em que se recusou a consolidar a transação extrajudicial 
realizada por seus representantes, do qual, segundo termo aditivo assinado por seu advogado, seria até novembro de 2015, adiado pelos 
autores para o ano de 2016, por mera liberalidade, de modo que a data do esbulho é 30.11.2015.
Por sua vez, a requerida, citada, apresentou contestação de forma intempestiva.
É cediço que o possuidor tem o poder de propor ações possessórias, quando for ameaçado, molestado ou esbulhado em sua posse, 
objetivando repelir tais agressões e continuar na posse.
Considera-se esbulho o ato em face do qual o possuidor se vê despojado da posse, injustamente, quer por violência, por clandestinidade 
ou por abuso de confiança, podendo intentar a ação não só contra o esbulhador, mas também contra terceiro, que recebeu a coisa 
esbulhada, sabendo que o era, conforme previsto no artigo 1.212, do Código Civil, tendo em vista tratar-se de receptador de bem 
esbulhado, devido a sua má-fé ao adquiri-la do esbulhador.
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Em análise dos autos verifico que a parte autora apresentou os seguintes documentos: Certidão de Inteiro Teor do imóvel de Matrícula 
nº 34.511; Memorial Descritivo; Título de Propriedade, Sob Condição Resolutiva n. 148755; documentos relativos a reuniões realizadas; 
Laudo de Avaliação Simplificada; Proposta de Acordo; dentre outros relativos à propriedade.
A requerida, ao requerer a sua habilitação nos autos, apresentou fotos do lote e documentos que demonstram o exercício de posse e a 
construção de benfeitorias.
O único ponto usado pela parte autora para demonstrar sua posse anterior é o ajuizamento da ação de manutenção de posse nº 0126722-
93.2000.8.22.0001, no ano 2000.
O ajuizamento de ação em 2000 não é capaz de demonstrar a posse anterior, mesmo porque eventual decisão proferida naquele feito 
não tem efeito perante a requerida que, por óbvio, não integrava o polo passivo da ação.
Além disso, embora o réu seja revel, o autor não compareceu à audiência de instrução de julgamento. Assim, impõe-se a confissão ficta 
ao autor que não comparece à audiência de instrução e julgamento, mesmo expressamente intimado.
A parte autora também sustenta que o esbulho da parte requerida ocorreu em 30.11.2015, quando a mesma se recusou a consolidar a 
transação extrajudicial. Ocorre que, o autor não demonstra posse anterior à data indicada para que a mesma possa ser utilizada como 
data do esbulho. O fato de que os autores estavam tentando realizar acordo extrajudicial com os ocupantes do local não implica em posse.
Por outro lado, ficou constatado que a parte requerida construiu no local uma casa, tanque de peixes, ponto comercial e demais benfeitorias, 
que totalizam R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
O Código Civil dispõe em seu art. 1.200 que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
Em seguida, no art. 1.201, o mencionado Código estabelece que é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que 
impede a aquisição da coisa.
Assim, pelo conteúdo probatório dos autos, entendo que a parte requerida demonstrou que ocupa a área em questão há mais de 18 
(dezoito) anos, quando ingressou de boa-fé, e a tornou produtiva, ou seja, exerceu a função social do imóvel.
O autor, por sua vez, não conseguiu demonstrar os requisitos da ação de reintegração de posse, quais sejam, a posse anterior, a data 
do esbulho e a perda da posse.
Portanto, ausentes os pressupostos autorizadores da proteção possessória do autor, a improcedência é a medida de rigor.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores.
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios da parte requerida, estes arbitrados em 10% (dez 
por cento) sobre valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2° do CPC.
Transitado em julgado, paga as custas, ou inscritas na dívida ativa, e não havendo requerimento para cumprimento de sentença, arquivem-
se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7065851-06.2022.8.22.0001 
Classe:Monitória 
Assunto: Prestação de Serviços
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, OAB nº RO1400 
REU: SERGIO MARQUES ALMEIDA LIMA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 1.245,33
DESPACHO
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a 
petição inicial a fim de:
- juntar cópia de título que pretende reconhecimento de ação monitória.
- recolher as custas processuais iniciais, com guia vinculada ao processo, sob pena de indeferimento.
A Lei n. 3.896/2016, em seu artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no 
momento da distribuição, ainda considerando que este procedimento tem rito específico, o montante de 2% deverá ser recolhido no 
momento da distribuição.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos em emendas.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto 
Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
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Processo:7011480-68.2017.8.22.0001 
Classe:Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO 
EXECUTADO: LUCIANE MARI BRITO CAVALCANTE 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 265.974,22
Decisão Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A em face de EXECUTADO: 
LUCIANE MARI BRITO CAVALCANTE.
A parte exequente requer suspensão do feito para tentativa de localização de bens do devedor. 
Vieram os autos conclusos.
DECIDO.
Analisando a sistemática processual adotada pelo Código de Processo Civil, destaca-se o art. 921, que versa sobre a suspensão da 
execução, in verbis:
Art. 921. Suspende-se a execução:
[...]
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Dessa forma, determino a suspensão do feito por 1 ano, salientando que o processo poderá ser reativado a qualquer tempo a requerimento 
das partes. 
Decorrido este prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921 do CPC.
Cumpra-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
{{orgao_julgador.magistrado}} 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-
235, Porto Velho, pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7045629-17.2022.8.22.0001
Assunto: Duplicata
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: FOX PNEUS LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: PATRICK DE SOUZA CORREA, OAB nº RO9121, OTAVIO AUGUSTO LANDIM, OAB nº RO9548, SERGIO 
MARCELO FREITAS, OAB nº RO9667
REU: ELITE ENGENHARIA LTDA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Proposta a presente ação, as partes noticiaram a realização de composição amigável extrajudicial e o submeteram para homologação.
Presentes os requisitos legais, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que tenha validade legal e reconheço a satisfação da 
obrigação, julgando extinto o feito na forma do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. 
Em face da grande quantidade de processos em andamento na vara e da necessidade de melhor orientar as rotinas cartorárias, assim 
como o fato de que eventual continuação do feito poderá ser feita nos próprios autos, mediante simples pedido de desarquivamento, 
providencie-se desde logo o arquivamento do feito.
Sem custas, pois o acordo foi realizado antes da prolação da sentença.
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7064970-29.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: E. F. M.
Advogado do(a) AUTOR: WALTER ALVES MAIA NETO - RO1943
REU: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
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Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81356678 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 13/10/2022 - 08:30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh1civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0035622-42.2009.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAIMUNDA PEREIRA LIMA e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDA NAIARA ALMEIDA DIAS - RO5199, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDA NAIARA ALMEIDA DIAS - RO5199, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
EXECUTADO: PEDRO BASILIO DA SILVA e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO METCHKO - RO0001482A, MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO METCHKO - RO0001482A, MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Fórum Geral, 1a Vara Cível, sala 647, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 
pvh1civelgab@tjro.jus.br
Processo:7036780-56.2022.8.22.0001 
Classe:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A 
ADVOGADOS DO AUTOR: RODRIGO FRASSETTO GOES, OAB nº AP3096, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S.A. 
REU: BARBARA MOQUEDACE OLIVEIRA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Trata-se de procedimento do Ação de Busca e Apreensão onde a parte autora requereu a extinção do feito por não ter mais interesse em 
seu prosseguimento.
Conforme disposto no art. 485, X, §5º do Código de Processo Civil, a parte autora poderá desistir da ação até a sentença. O inciso VIII 
do mesmo artigo dispõe ainda que o consentimento da parte requerida em relação ao pedido de desistência só deve existir em situações 
onde já houve a apresentação de contestação.
Como no caso em tela a contestação ainda não foi apresentada, não há que se falar em consentimento ou necessidade de intimação da 
parte contrária. Logo, a desistência é plenamente válida.
Ante o exposto, considerando o pedido expresso da parte autora, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos, na forma do art. 485, VIII e X, § 5º do CPC.
Sem custas finais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos independente do trânsito em julgado.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA PARA SEU 
CUMPRIMENTO.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juíza de Direito
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040694-02.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
EXECUTADO: GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - MT6624/O
Advogados do(a) EXECUTADO: MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - MT28083/O, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN 
AUZANI - MT6624/O
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013500-56.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ARIQUEMES LTDA - CREDISIS CREDIARI
Advogados do(a) EXEQUENTE: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - RO7649, LUCAS BRANDALISE MACHADO - 
RO7735
EXECUTADO: ANTONIO DAIRTON RABELO - ME e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7034712-36.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SEBASTIANA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RHAIZHA LIBERATO OTERO RIBEIRO MOTA DE ARAUJO - RO10869
REU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REU: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81298182 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/10/2022 11:00 
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039952-40.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: NEUSA CLOTILDE SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no 
prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o 
que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da 
obrigação. Caso, opte por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração 
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028232-42.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: HERBERT DA COSTA E SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: DHULI ARIETA DA SILVA ELER - RO8140, SONIA DE FARIAS DA LUZ - RO7515
EXECUTADO: GATE - SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES S/S LTDA 
Advogado do(a) EXECUTADO: WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA - RO1506
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 
sentença apresentada.
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021102-74.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULA MALTZ NAHON - PA16565-A, RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS41486-A
REQUERENTE: FRANKITO LAIA GUIMARAES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031402-56.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: UNIRON
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REQUERIDO: SAIREN CRISTINA GOMES SOUZA 
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO SERGIO LIMA AGUIAR - RO9305
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 
sentença apresentada.
Fica ainda a parte autora intimada para se manifestar da petição ID 81098122.

PODER JUDICIÁRIO
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024021-60.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALERIA ROSA SOLER DA SILVA
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Advogado do(a) AUTOR: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO - RO816
REU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advogado do(a) REU: GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - MS13673
INTIMAÇÃO Fica a parte Requerida, por meio de seu advogado, no prazo de 15 dias, intimada para tomar ciência do despacho 
id 79722976:”Vistos. Considerando as alegações da inicial e da contestação e o pedido genérico de provas, especifiquem ambas as 
partes, as provas que pretendem produzir de forma individualizada, indicando quanto a cada uma delas sua necessidade/relevância 
e pertinência ao deslinde da causa. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Saliento que caso proteste pela produção de 
prova pericial, logo no seu requerimento deve a parte indicar o tipo de perícia pretendida, a sua finalidade, indicar o assistente técnico e 
apresentar os quesitos, sob pena de indeferimento da prova pretendida.Caso ainda não tenha recolhido as custas em sua integralidade, 
nos termos do art. 12, I da Lei Estadual n. 3.896/16, fica a parte autora intimada a proceder o recolhimento da complementação das custas 
iniciais, prazo de 15 dias, sob pena de extinção, salvo se beneficiário de assistência judiciária gratuita.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003619-89.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SIVIRINO PAULI - RR101-B, DIEGO LIMA PAULI - RR858
EXECUTADO: RANIELLY DA COSTA CARNEIRO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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Processo : 7005542-58.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA FERNANDES - RO1915
EXECUTADO: BRUNA SENA XAVIER
Advogado do(a) EXECUTADO: RAMIRES ANDRADE DE JESUS - RO9201
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.
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Processo : 7027405-02.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: V. M. M. LOURENCO TRANSPORTES - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO RIBEIRO NETO - RO0000875A
EXECUTADO: ROMEL PINTO DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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Processo : 7026308-30.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329
REU: FABIO DE ALMEIDA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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Processo : 7040625-04.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
REU: JEANE NUNES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.
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Processo : 7034312-56.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDERSON ROCHA DA CONCEICAO
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ROCHA BOTTI - RO11629
REU: CLARO S.A
Advogado do(a) REU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS41486-A
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
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Processo : 7034312-56.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDERSON ROCHA DA CONCEICAO
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ROCHA BOTTI - RO11629
REU: CLARO S.A 
Advogado do(a) REU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS41486-A
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
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Processo : 7047547-27.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: RIO 7 COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: CELIA DE FATIMA RIBEIRO MICHALZUK - RO7005, ANDREA GODOY - RO9913
REQUERIDO: MICHELLE DE PAULA VICENTE
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
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Processo : 7030144-74.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: DONATO DOS REIS
Advogado do(a) AUTOR: JOSE RAIMUNDO DE JESUS - RO3975
REU: JOSE CARLOS CORDEIRO
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS MONITÓRIOS Fica a parte AUTORA intimada a responder aos embargos monitórios, no prazo de 
15 (quinze) dias.
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Processo : 7029209-34.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MABEL VIEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81310189 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/10/2022 12:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029209-34.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MABEL VIEIRA DA SILVA
REU: BANCO PAN S.A. 
CONFIDENCIAL E PESSOAL
CITAÇÃO DE:
Nome: BANCO PAN S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 1374, - de 612 a 1510 - lado par, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-100
CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
(Procedimento Comum)
Por força e em cumprimento ao Despacho deste Juízo, fica Vossa Senhoria, CITADO(A) de todo o conteúdo do processo e da petição inicial 
e INTIMADO(A) e a participar da Audiência de Conciliação designada, devidamente acompanhado(a) por seu Advogado ou Defensor. A 
audiência será realizada por meio de videoconferência, nos Termos do Provimento 018/2020-CG, devendo Vossa Senhoria atentar-se 
a todas as instruções abaixo relacionadas. Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria 
Pública. A solicitação de atendimento deve ser apresentada no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede 
da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 01/2020-CG). 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/10/2022 12:00
PRAZO PARA DEFESA: 15 (quinze) dias úteis, a contar da: a. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 
de conciliação, quando qualquer parte não participar ou, participando da solenidade, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC) 
ou b. Do protocolo da petição do requerido informando o desinteresse na audiência de conciliação ou mediação (art. 335, II, CPC). Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, salvo as exceções 
estabelecidas no art. 345, CPC.
OBSERVAÇÃO: A ausência injustificada do Réu à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação 
de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado 
(art. 334, § 8º, CPC). Caso o requerido não tenha interesse na realização da audiência de Conciliação, deverá demonstrar por meio de 
petição, com prazo de 10 (dez) dias de antecedência da data da audiência de conciliação, (art. 334, § 5º, CPC). A presente ação pode 
ser consultada pelo endereço eletrônico https://pjepg.tjro.jus.br/consulta/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da 
Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
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COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG); 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br Processo: 7063079-
70.2022.8.22.0001 
Classe: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica 
Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar 
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REQUERENTE: MARIA CELIA SOARES PARENTE 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO DE OLIVEIRA, OAB nº RO5105 
REQUERIDOS: L C DOS SANTOS & CIA LTDA, LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS, LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA 
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) 
Decisão
Vistos.
MARIA CÉLIA SOARES PARENTE apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa em face de LEUDO 
RIBAMAR SOUZA SILVA, LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS e L C DOS SANTOS & CIA LTDA, vindicando seja atingido o patrimônio 
da empresa L C DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ nº 36.207.902/0001-40, alegando que no Cumprimento de Sentença nº 7000195-
78.2017.822.0001 é credora da importância atualizada de R$ 13.776,69, encontrando-se o feito arquivado pela ausência de bens passíveis 
de penhora em nome do executado Leudo Ribamar Souza Silva. Informa que nos anos de 2018 a 2022 o executado foi proprietário da 
empresa BIGFORT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI (CNPJ 30.274.593/0001-45), 
mediante inscrição na Junta Comercial de Rondônia datada de 15/04/2018, tornando-se inapta junto à Receita Federal desde o dia 
05/01/2022, embora esteja em pleno funcionamento em atividade idêntica, contudo, mediante o CNPJ nº 36.207.902/0001-40 (L C DOS 
SANTOS & CIA LTDA), em outro local e pertencendo à Luiz Fernando Costa Silva e Luciana Cristina dos Santos, esposa do executado. 
Salienta que o executado teve o seu registro suspenso pela OAB/RO, contudo, passou a substabelecer sua esposa em processos 
antigos que se encontravam arquivados e pendentes de execução, o que reforça a certeza de que o executado está atuando através 
da sua esposa e continua exercendo livremente a atividade comercial em nome da empresa BIGFORT. Requer a concessão de tutela 
de urgência para que seja efetivada a penhora no rosto dos autos nº 0004857-78.2015.8.22.0001 e nº 7004177-71.2015.8.22.0001, dos 
valores que o executado tem a receber através de sua esposa substabelecida e que não atuou em referidos processos eis que inscrita 
na OAB apenas em Setembro/21, até o limite da dívida exequenda, de R$ 13.776,69. Restando infrutífera, pugna pelo bloqueio online via 
Sisbajud através da ferramenta teimosinha em face da empresa L C DOS SANTOS E CIA LTDA (CNPJ nº 36.207.902/0001-40), da sócia 
LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS (CPF nº 922.098.072-04) e do executado LEUDO RIBAMAR DOS SANTOS (CPF nº 422.159.192-
72). Em sendo negativa ambas as diligências, requer a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção a ser realizado junto 
à empresa BIGFORT AGROPECUÁRIA, situada na Rua Ivo Milan, nº 119, Bairro União, Candeias do Jamari/RO. Pleiteia ainda pela 
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Junta documentos.
É a síntese.
Decido.
DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.
Passo a análise do pedido de tutela antecipada. Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade dos 
efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será concedida (art. 300, § 3º, CPC).
Sabe-se que os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional estão na faculdade do juiz que, 
ponderando sobre os fatos narrados e documentos juntados, decide sobre a conveniência da concessão – exercendo assim juízo de 
cognição sumária, desde que preenchidos os requisitos legais (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo), podendo a qualquer tempo concedê-la, revogá-la ou modificá-la.
Mas, há que se deixar claro que antecipar os efeitos da tutela não se confunde com avançar no mérito ou pré-julgar, ainda que a medida 
seja indiscutivelmente imprescindível à parte.
Dito isto, passo ao caso in concreto.
Com a promulgação da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), foram acrescidos ao art. 50 do Código Civil, normativas importantes 
quanto à desconsideração da personalidade jurídica, até então de aplicação jurisprudencial e construção doutrinária, a fim de adequar o 
instituto aos casos não tutelados de forma objetiva pelo dispositivo em comento.
Sobre a desconsideração inversa ou invertida, foi ela positivada pelo § 3º do art. 50 do Código Civil, ao prever que “o disposto no caput e 
nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, equivalendo-
se à norma processual (art. 133, §2º do CPC).
Além desta previsão, a Lei da Liberdade Econômica inseriu o § 4º ao art. 50 do Código Civil, positivando ao menos indiretamente, o 
que segundo o doutrinador Flávio Tartuce, pode ser chamada de desconsideração econômica ou a sucessão de empresas, com a 
possibilidade de extensão de responsabilidades de uma pessoa jurídica para outra, em especial nos casos de confusão patrimonial entre 
elas.
Nada obstante o comando que legitima o presente incidente seja específico ao dizer que “a mera existência de grupo econômico sem a 
presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”, o caso 
apresentado nos autos possui peculiaridades que permitem, nesta análise cognitiva sumária, a concessão da tutela de urgência requerida.
O instrumento de ID nº 80933633-Págs.1/5 evidencia que o executado Leudo Ribamar Souza Silva foi proprietário da empresa BIGFORT 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELLI de 15.04.2018 a 05.01.2022 e que citada empresa 
apesar de se tornar inapta perante a Receita Federal, mudou de nome e CNPJ, passando a utilizar o nome de L. C. DOS SANTOS E CIA 
LTDA, conforme demonstrado no contrato social de ID nº 80933643-Págs.3/6, sendo gerida pela esposa do executado supracitado, Sra. 
Luciana Cristina dos Santos, indicando, a prima facie, verdadeira confusão patrimonial e familiar.
Destaco que aqui não se está adiantando o mérito, mas apesar da empresa requerida e sua representante legal não serem executadas 
ou indicadas no título executivo da ação principal, o início da prova material apta a embasar a probabilidade do direito para concessão 
da tutela, evidenciam uma ligação entre os envolvidos, passível de reconhecimento da sucessão empresarial ou mesmo a formação 
de grupo econômico, o que eventualmente se confirmará somente após o contraditório e a instrução processual.
O perigo de dano está demonstrado, haja vista a existência de valores na iminência de serem liberados nos autos nº 0004857-
78.2015.8.22.0001 e nº 7004177-71.2015.8.22.0001, cuja liberação em favor da causídica Luciana Cristina dos Santos, em sucessão a 
seu esposo, que está com o direito de exercer a advocacia suspenso, conforme demonstrado no ID nº 80933629-Pág.2, poderá acarretar 
em prejuízos ao recebimento do crédito da autora deste processo.
Ante o exposto, DEFIRO a penhora no rosto dos autos nº 0004857-78.2015.8.22.0001 e nº 7004177-71.2015.8.22.0001, dos honorários 
advocatícios que o executado Leudo Ribamar Souza Silva tem a receber através de sua esposa substabelecida, Sra. Luciana Cristina 
dos Santos, até o limite da dívida exequenda, de R$ 13.776,69.
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Oficie-se, com urgência, para ciência de sua ocorrência, ao magistrado responsável pelo processamento das ações, alvo da ordem de 
penhora, para que este possa anotá-la, reservando eventuais valores/créditos em favor da parte exequente Maria Célia Soares Parente para 
que, podendo, deposite o valor em conta bancária judicial vinculada aos presentes autos e para que, em caso de impossibilidade de 
cumprimento da ordem, informe nestes autos o motivo.
Cite-se o sócio ou pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o determinado 
no art. 135 do CPC.
Nos termos do artigo 134, § 3º do CPC, suspenda-se o feito principal, anotando a interposição deste.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
REQUERIDOS: L C DOS SANTOS & CIA LTDA, AVENIDA IVAN MILAN 119, CIDADE CANDEIAS DO JAMARI UNIÃO - 76860-000 
- CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS, RUA IVO MILAN 119, SALA 01 WHATSSAPP 69 99333-
4840 UNIÃO - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA, RUA CASTELO BRANCO 1278 
NOVO HORIZONTE - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2a Vara Cível, telefone 69.33097034, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7002486-51.2017.8.22.0001
Assunto: Prestação de Serviços
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO, OAB nº RO7957
EXECUTADO: LEANDRO GARIBALDE PEREIRA BORGES
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos. 
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o qual se regerá pelas cláusulas e 
condições nele dispostas, determinando a extinção do presente feito, com apoio no art. 924, III e 487, III, todos do CPC.
Havendo descumprimento do acordo, basta a parte exequente requerer o desarquivamento e o cumprimento por petição nos autos.
Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor da parte autora. Passados 30 dias sem o levantamento, transfiram-se 
os valores para Conta Centralizadora do Tribunal de Justiça/RO.
Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar as custas finais, sob pena de protesto e posterior inscrição em dívida 
ativa. Após Arquive-se.
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em julgado nesta data. Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7001842-79.2015.8.22.0001 
Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material 
EXEQUENTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ELDORADO LTDA, CNPJ nº 07432428000152, RUA PEROBA 6130 
ELDORADO - 76811-696 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO, OAB nº RO5414 
EXECUTADOS: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CNPJ nº 00446918000169, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 8501 JARDIM DOM 
BOSCO - 04757-025 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, WVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ nº 12771819000131, RUA 
TABAJARA 1084 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-738 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB nº SP117417 
DECISÃO
Vistos. 
ALPHAVILLE JUNDIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A E MACERATA ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPAÇÃO LTDA ofereceu embargos de declaração do despacho que deferiu o início do cumprimento de sentença da sentença 
homologatória de ID n. 27913377, alegando ter havido contradição, tendo em vista que a sentença que homologou o acordo nos autos n. 
7001835-87.2015.8.22.0001, na 10ª Vara Cível, foi declarada nula, por ser extra petita. 
A parte exequente se manifestou no ID n. 80713137.
É o breve relato. 
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença, obscuridade, 
omissão ou contradição.
No presente caso concreto, o embargante diz que há contradição na decisão, mas na verdade não há. 
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A alegação de erro material na minuta de acordo não pode ser acolhida, pois seria alegar a própria torpeza, tendo em vista que altera 
totalmente o objeto do acordo.
Se a parte exequente não pretende aceitar o outro terreno oferecido pelo executado, natural que se persiga no cumprimento de sentença 
o valor respectivo atualizado, sob pena de enriquecimento sem causa do executado.
Desta forma, considerando que a pretensão da parte embargante foi expressamente analisada, e rechaçada, não há qualquer omissão 
a ser sanada.
Se a parte embargante está irresignada com a decisão proferida, cabe a ela deduzir sua insatisfação perante o Egrégio Tribunal de 
Justiça, pelos meios legais próprios.
Sendo assim, rejeito os embargos de declaração, persistindo a decisão tal como lançada.
Publique-se. 
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7002828-57.2020.8.22.0001
Assunto: Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: UNIRON
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428, Uniron
EXECUTADO: CARLOS ANDRE AMORA DA COSTA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 13.721,89
DESPACHO
Vistos.
A diligência junto ao INFOJUD já foi realizada e a resposta encontra-se no ID 80512950, 80512949 e 80512948. Diga o que pretende em 
5 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7024387-70.2020.8.22.0001
Assunto: Despesas Condominiais
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: RESIDENCIAL RIO VERDE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGO SILVA FERREIRA, OAB nº RO9891
EXECUTADOS: GENIVAL QUEIROGA JUNIOR, GENIVAL QUEIROGA JUNIOR, RAPHAEL THOMAZ AQUINO FELISMINO
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: SAUER ROGERIO DA SILVA, OAB nº RO8095
Valor: R$ 9.183,31
DESPACHO
Vistos. 
Diga a exequente quanto a petição de ID 80996321 no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7004141-19.2021.8.22.0001 
Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso 
REQUERENTE: RODRIGO DE AMURIM DOS REIS, CPF nº 74705652215, ESTRADA SANTO ANTÔNIO 4353, - DE 4210 A 4514 - 
LADO PAR TRIÂNGULO - 76805-742 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOAO BOSCO MENDONCA DE QUEIROZ, OAB nº RO1146A 
REQUERIDO: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, CNPJ nº 44351146000157, RUA AFONSO PENA 1142, - DE 951/952 
A 1420/1421 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
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ADVOGADOS DO REQUERIDO: JOSIANE KELLY RIBEIRO SANTOS, OAB nº SP481168, PATRICIA ROCHA ALVES DA SILVA FERRI, 
OAB nº SP188144 
DESPACHO
Considerando a diligência pretendida, deve a parte exequente recolher as custas referentes ao art. 17 a 19 da Lei Estadual n. 3.896/16, 
no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do requerimento.
Esclareço ainda que a gratuidade de justiça não abrange a referida parcela, conforme dispõe o inciso VIII, § 1º do art. 2º da Lei nº 
3.896/2016, que dispõe sobre a cobrança de custas e serviços forenses.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7044238-61.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ANTONIO NILTON FREITAS DE ARAUJO
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO VINICIUS MACHADO PARREIRA, OAB nº RO8097
Polo Passivo: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADO DO REU: SEGURADORA LÍDER - DPVAT
Decisão
Vistos. 
Vieram os autos conclusos após intimação e manifestação do Estado de Rondônia pela impossibilidade de inclusão na despesa 
orçamentária desta Fazenda Pública, quanto ao pagamento do trabalho pericial determinado pelo juízo no bojo do processo em razão do 
profissional não estar cadastrado no Cadastro Eletrônico de Peritos.
De início, cumpre mencionar que em se tratando de produção de prova pericial pelo hipossuficiente beneficiado com a gratuidade, o 
art. 95, §3º do CPC dispõe que o custeamento inicial da referida prova deverá ser feita pelo Poder Público, seja através de alocação de 
orçamento para tanto, seja designando servidor do seu quadro para a realização da prova. 
No caso, o Estado de Rondônia não dispunha em seus quadros de profissional especializado em realizar perícias ortopédicas, o que 
justificou a nomeação do médico Victor Hugo Fini Júnior, CRM 2480-RO no processo (Id 62429526 ). Tendo o perito realizado o trabalho 
que lhe foi atribuído (Id 65332924 ), consequentemente tem direito ao recebimento dos valores que foram arbitrados.
Embora o perito não esteja cadastrado junto ao CPTEC, se a parte postulante da perícia é beneficiária da justiça gratuita, compete ao 
ente estatal o custeio do pagamento dos honorários, como corolário da garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXIV, da CR/1988. 
Por outro lado, por mais que Resolução 127/2011, do CNJ recomende que os Tribunais destinem parte do seu orçamento para o 
pagamento de honorários de perito, sob rubrica específica, quando nos processos de natureza cível, a parte sucumbente no objeto da 
perícia for deferido o benefício da justiça gratuita, é importante considerar que se trata de norma de natureza não impositiva e dependente 
de disponibilidade orçamentária. 
Desse modo, o Poder Público tem o dever de garantir o direito constitucional do necessitado quanto ao acesso à justiça e é obrigado 
a prestar assistência judiciária judiciária aos hipossuficientes, legalmente isentos de custear o pagamento de honorários periciais. Por 
conseguinte, REJEITO os argumentos apresentados pela Estado de Rondônia e RECONHEÇO a responsabilidade do referido ente ao 
pagamento da remuneração do perito. 
Intime-se o Estado de Rondônia para recolher os honorários fixados à título de pagamento pela perícia realizada em regime de mutirão, 
no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tomadas outras medidas judiciais. 
Decorrido o prazo sem ou com a comprovação do pagamento, venham os autos conclusos para decisão. 
Porto Velho1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7039886-60.2021.8.22.0001 
Fornecimento de Água 
REQUERENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112, - DE 1964 A 
2360 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA 
- CAERD 
REQUERIDO: GRACINHA CARLOS NERY DE LIMA, CPF nº 42192897200, RUA RUI BARBOSA 1281, - DE 1112/1113 A 1417/1418 
ARIGOLÂNDIA - 76801-186 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Se encontra a disposição deste Juízo os sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, que prestam ao fim de busca de bens.
Informo que por questão de tempo de duração de processo, a fim de otimizar as buscas, deve a parte exequente dizer o que pretende 
em relação ao prosseguimento válido do feito, indicando todas as diligências que pretende sejam realizadas, devendo recolher as custas 
respectivas para a sua realização ao mesmo momento, bem como apresentar planilha do débito atualizado, no prazo de 15 dias, sob 
pena de preclusão.
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Ressalto que, nos termos do art. 6º do CPC, todos os sujeitos envolvidos no processo, e não só o magistrado, devem cooperar entre si 
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Observo que após a realização das diligências pretendidas, caso não seja satisfeita a obrigação e a parte não informe a realização de 
diligências extra autos, o feito será arquivado nos termos do artigo 921 do CPC e permanecerá no arquivo pelo prazo de 1 (um) ano. 
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7042276-66.2022.8.22.0001 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: LUCINEIDE FERREIRA OLIVEIRA, CPF nº 63161702204, RUA JACI PARANÁ 166, CASA CENTRO - 76847-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARLI SALVAGNINI, OAB nº AM1078 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 
234, - ATÉ 582 - LADO PAR CENTRO - 76801-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
Vistos. 
Trata-se de ACÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE 
para que a parte requerida se abstenha de proceder a interrupção do fornecimento de energia da unidade consumidora n.º 20/1266117-9 
pertencente à autora, em razão da cobrança da fatura do mês de março de 2020, com data de vencimento em 30.04.2020, no valor de 
R$1.777,61, e da fatura de fevereiro de 2022, com vencimento em 02.05.2022, no valor de R$7.403,68, sob pena de multa no valor de 
R$ 500,00 por dia em caso de descumprimento.
Instada a emendar a inicial a fim de apresentar parâmetros que possibilitem o julgamento da causa, tais como, as três últimas faturas de 
consumo regular, devidamente pagas, bem como o relatório de consumo da Unidade Consumidora, a parte autora retornou aos autos 
apresentando comprovantes de pagamento e relatório de consumo.
A inspeção realizada no local, acompanhada pelo esposo da autora e que gerou o TOI nº 79007047 identificou um desvio de energia 
no ramal de entrega, e a jurisprudência do TJRO reconhece a licitude do procedimento de recuperação do consumo com a rigorosa 
observância da RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010, a qual prevê a cobrança por estimativa. Na inspeção realizada está consignado que 
caso a consumidora queira submeter o medidor à avaliação do INMETRO deveria suportar os respectivos custos, tal como uma perícia 
judicial nos presentes autos.
Não obstante tais circunstâncias militarem contra a autora e a carência de elementos de prova para aferir a probabilidade do direito 
invocado quanto ao efetivo consumo, a demonstração do pagamento das faturas atuais, somado ao expressivo valor de fatura de 
recuperação de consumo, e que por ser relativa ao ano de 2020 e 2022 não deveria ensejar a possibilidade de corte, o que parece ser o 
suficiente para o deferimento da liminar antecipatória 
Sem prejuízo, a parte autora comprovar o adimplemento das faturas subsequentes à propositura da ação, e à medida que forem vencendo, 
condição indispensável à manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica.
Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para que:
A requerida ENERGISA RONDÔNIA se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora n.º 
20/1266117-9, apenas em razão da cobrança da fatura do mês de março de 2020, com data de vencimento em 30.04.2020, no valor de 
R$1.777,61, e da fatura de fevereiro de 2022, com vencimento em 02.05.2022, no valor de R$7.403,68
Diante da manifestação de convênio firmado com a Corregedoria-Geral de Justiça de Rondônia*, deverá a CPE encaminhar para os 
endereços eletrônicos assessoria.juridica@energisa.com.br e augusto.andrade@energisa.com.br a presente liminar, procedendo ainda 
a citação eletrônica da ENERGISA RONDÔNIA.
Em razão da pandemia do Covid-19 e das medidas adotadas no âmbito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Ato Conjunto nº 
010/2022), as audiências de conciliação e mediação no âmbito dos Cejusc’s serão realizadas por videoconferência, através do aplicativo 
Whatsapp ou Hangouts Meet.
Assim, nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência de conciliação para data a ser indicada pela CPE utilizando-se o 
sistema automático do PJE, cuja solenidade realizar-se-á pelo CEJUSC/Cível desta Comarca.
Posteriormente, intime-se a parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico (art. 334, §3º, CPC), e cite-se e intime-se a parte requerida, 
via correios ou oficial de justiça, para tomar ciência da audiência, com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e 319 do CPC, 
salientando que o prazo para contestar fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso a parte requerida manifeste 
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
No ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/recusa 
dessas informações, certificando nos autos.
Na hipótese da citação restar negativa, intime-se a parte autora para indicar o endereço atualizado da parte requerida.
Saliente-se que é necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 (cinco) 
dias antes da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e 
horário preestabelecido.
No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça e 
incidirá multa de até 2% da vantagem econômica pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC), independentemente 
de eventual concessão de gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
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Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (Whatsapp ou Hangouts 
Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver desinteresse expresso da parte requerida nos autos (art. 334, § 4º, I, do 
CPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos 
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a contar do protocolo do pedido expresso da parte requerida de não 
realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do CPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação de documentos, abre-se vistas dos autos à parte autora para réplica.
Saliento ainda que, caso a parte autora tenha feito a opção pela tramitação do feito junto ao ‘Juízo 100% Digital’, regulamentado pelo Ato 
Conjunto nº 014/2022-PR-CGJ, fica a parte requerida advertida do seguinte:
Art. 2º A escolha pelo “Juízo 100% Digital” será exercida pela parte requerente no momento da distribuição da ação, podendo a parte 
requerida opor-se a essa opção até sua primeira manifestação no processo. 
(...)
§ 3º Ao anuir com o “Juízo 100% Digital”, a parte requerida e seu(sua) advogado(a) fornecerão e-mail e linha telefônica móvel com 
aplicativo whatsapp, no intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações, 
nos termos da Lei nº 11.419/2006. 
Consigno ainda que ambas as partes ficam intimadas que tanto em contestação como em réplica deverão especificar as provas que 
pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova pericial, uma vez 
que após a réplica será saneado o feito e já apreciados os pedidos acerca das provas a serem produzidas, inclusive com a audiência de 
instrução e julgamento, se for o caso.
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação das 
custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I, da Lei Estadual n. 3.896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de gratuidade 
de justiça.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje.
______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. Comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO 
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada, 
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
AUTOR: LUCINEIDE FERREIRA OLIVEIRA, CPF nº 63161702204, RUA JACI PARANÁ 166, CASA CENTRO - 76847-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 
234, - ATÉ 582 - LADO PAR CENTRO - 76801-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho , 1 de setembro de 2022 .Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7043812-15.2022.8.22.0001 
Alienação Fiduciária 
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA, CNPJ nº 06044551000133, RODOVIA PR 82 KM 01 
Sala 01 CENTRO - 87485-000 - DOURADINA - PARANÁ 
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551 
EXECUTADO: JABERSON WILIAN SANTOS TEIXEIRA, CPF nº 01421747260, RUA SHEILA REGINA 5962, - DE 5948/5949 AO FIM 
TEIXEIRÃO - 76825-312 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 80539373, onde a parte autora requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo supra 
referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 
Sem custas finais, conforme o disposto no art. 8º, III da Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7062661-35.2022.8.22.0001 
Alienação Fiduciária 
AUTOR: B. B. F. S., - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO 
REU: C. N. C., CPF nº 02040173277, RUA CABO VERDE 2161, - DE 2060/2061 A 2260/2261 TRÊS MARIAS - 76812-372 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969.
Defiro liminarmente a medida. Expeça-se mandado/carta precatória de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, 
ressalvando a necessidade de prévio pagamento de eventuais taxas administrativas perante o DETRAN. Segue anexo comprovante de 
minuta de restrição do veículo, via Renajud.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente sob pena de 
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei 
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo à parte Requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, a devedora fiduciante poderá apresentar contestação (artigo 3º, § 3º do 
Decreto-Lei n. 911/69).
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do CPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO / DE BUSCA E APREENSÃO / DE AVALIAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
7062661-35.2022.8.22.0001 REU: C. N. C., CPF nº 02040173277, RUA CABO VERDE 2161, - DE 2060/2061 A 2260/2261 TRÊS 
MARIAS - 76812-372 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7001820-11.2021.8.22.0001 
Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado 
AUTORES: JUAREZ MARTINS LISBOA, CPF nº 73684139220, FRANCISCO MANOEL DA SILVA 6840, - DE 6525/6526 A 6864/6865 
APONIA - 76824-098 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUCINEIA MARTINS LISBOA, CPF nº 63203448220, ANTONIO VIVALDI 6368, 
- DE 5850/5851 A 6493/6494 APONIA - 76824-072 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOZELI MARTINS LISBOA, CPF nº 38911523291, 
PAULO FORTES 6755, - DE 6623/6624 A 6946/6947 APONIA - 76824-084 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARCIA MARTINS LISBOA, 
CPF nº 62920472291, JOSÉ RODRIGUES 810 NOVA ESPERANÇA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, LUCIMAR MARTINS 
LISBOA, CPF nº 40926001272, BIDU SAIAO 6396, - DE 6298/6299 A 6597/6598 APONIA - 76824-078 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
OLINDA AGUIAR PEIXOTO DOS SANTOS, CPF nº 19153546253, RUA ANTÔNIO VIVALDI 6368, - DE 5850/5851 A 6493/6494 APONIÃ 
- 76824-072 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS AUTORES: MARIA ROSALIA BONFIM SANTOS, OAB nº RO5901A 
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 
ARANHA 100 PARQUE JABAQUARA - 04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REU: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB nº RJ60359, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A. 
DESPACHO
Vistos.
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Considerando a realização da perícia, defiro a expedição de alvará em favor do perito para levantamento do valor depositado no ID nº 
59862527.
Com a expedição do alvará, intime-se o expert para levantamento no prazo de cinco dias.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do valor depositado para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, operação 
040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme provimento n. 016/2010-CG.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
0141864-25.2009.8.22.0001 
Compra e Venda 
EXEQUENTE: JUSSARA ARAUJO DE CASTRO, CPF nº 43806228272, RUA TAROL 1460, NÃO CONSTA COHAB - 76804-120 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SYLVAN BESSA DOS REIS, OAB nº RO1300, ANA PAULA SILVEIRA BARBOSA, OAB nº RO1588A 
EXECUTADO: AURISON DA SILVA FLORENTINO, CPF nº 28572068287, AV. XV DE NOVEMBRO 2000, EM FRENTE AO FÓRUM 
MIN. NÉLSON HUNGRIA SERRARIA - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: AURISON DA SILVA FLORENTINO, OAB nº RO308B 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aurison da Silva Florentino, o qual alega que há contradição e omissão na decisão de 
id nº 80016969, que aplicou-lhe sanção. Em longo arrazoado pretende modificar a decisão embargada e que seja excluída a sanção de 
litigância de má-fé.
A embargada Jussara de Araujo Castro manifestou-se no Id nº 80752591 alegando que o embargante não se conforma com a penhora 
do imóvel, usando todas as manobras processuais para procrastinar o feito. Requer que seja julgado improcedente e que seja realizada 
o Leilão. Diz que deve ser aplicada a multa por interposição de recurso protelatório.
É o breve relato.
Decido.
Conheço dos Embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC.
Sabe-se que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença, obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 
1.022 do CPC.
No presente caso, o embargante diz que há contradição e omissão no julgado, mas na verdade não há, o que demonstra clara pretensão 
que o embargante, inconformado com decisão que julgou desfavorável aos seus interesses, procura, com a oposição destes embargos 
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com seu proveito.
Logo, a pretensão da parte embargante foi expressamente analisada e rebatida. Não há nenhuma contradição ou omissão a ser sanada. 
E, por não restar configurada nenhuma das hipóteses de ocorrência do artigo 1.022 do CPC, REJEITO os embargos, persistindo a 
Decisão tal como lançada.
Intimem-se.
Publique-se. 
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7017407-73.2021.8.22.0001
Assunto: Compra e Venda
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JULIANA CRISTINA GOMEZ DA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE JUNIOR, OAB nº RO1111A, GUSTAVO MARCEL SARMENTO 
DUARTE, OAB nº RO6165A
REU: ISAIAS SANTOS DE JESUS, JUCELIA CERDEIRA BARBOZA, RONE SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DOS REU: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA, OAB nº RO2913
Valor: R$ 50.000,00
DESPACHO
Vistos. 
Os requeridos Rone Souza de Oliveira e Jucelia Cerdeira Barboza já foram citados. Pendente a citação de Isaias Santos de Jesus. 
Promova a parte autora a sua citação no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7043562-16.2021.8.22.0001
Contratos Bancários
Procedimento Comum Cível
AUTOR: RODRIGO APONTES ZIBETTI, CPF nº 63192594268, RUA DUQUE DE CAXIAS 1941, - DE 1920/1921 A 2349/2350 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-042 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GLAUBER ALVES PINTO, OAB nº MG150720
REU: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO REU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO
SENTENÇA
Vistos.
Considerando que o acordo homologado na Execução de Título Extrajudicial nº 7019095-70.2021.8.22.0001 englobou o contrato objeto 
da presente ação, esta deve ser extinta pela perda superveniente do objeto desta ação, pois deixou de existir o interesse de agir da parte 
autora, a qual, inclusive, silenciou quanto ao despacho de ID nº 79308890.
Diante disso, JULGO EXTINTO o feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas finais e sem honorários.
P. R. I. Arquive-se com o trânsito em julgado.
Porto Velho1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7019607-63.2015.8.22.0001
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: VIVALDO POMPEU CONCEICAO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FRANCINEIDE COSTA DE SOUZA, OAB nº RO5936
EXECUTADOS: TELEFONICA DATA S.A., TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ, OAB nº 
RO4389, DANIEL FRANCA SILVA, OAB nº DF24214, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A
Valor: R$ 15.294,57
DESPACHO
Vistos. 
Digam as partes quanto ao ofício de ID 81205142. Prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7043667-95.2018.8.22.0001
Abatimento proporcional do preço 
EXEQUENTE: NEYMA DOS SANTOS SILVA, CPF nº 27185141249, AVENIDA AMAZONAS 605, - DE 503 A 783 - LADO ÍMPAR SANTA 
BÁRBARA - 76804-209 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JANDARA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, OAB nº RO7272
EXECUTADO: E D PINTO - ME, CNPJ nº 07819518000109, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4549, - DE 4364 A 4544 - LADO PAR 
INDUSTRIAL - 76821-058 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: Thiago Calixto, OAB nº RO8272
DECISÃO
Vistos. 
Considerando a inércia do exequente na indicação de bens do executado, determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, 
nos termos do art, 921, III, § 1º, do CPC.
Encaminhe-se desde já ao arquivo, e podendo ser desarquivado a qualquer tempo no caso da localização de bens pelo exequente 
(art. 921,III,§ 3º), sem a cobrança de custas, por se tratar de processo judicial eletrônico (parágrafo único do art. 31 da Lei Estadual nº 
3.896/2016).
Decorrido o prazo de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis, e independentemente de nova intimação ou nova conclusão, 
se iniciará a contagem do prazo da prescrição intercorrente ( 5 anos - art. 206,§ 5º, I, do CC).
Superado o prazo prescricional total, intimem-se as partes via DJ para manifestação em 15 dias. Com ou sem manifestação, tornem os 
autos conclusos. 
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Ademais, caso haja pedido de desarquivamento para novas diligências por este juízo, a parte deverá recolher as custas das três principais 
(SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), bem como juntar aos autos a planilha atualizada do débito, sob pena de nova suspensão pelo art. 
921 do CPC.
Porto Velho1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7025819-03.2015.8.22.0001
Assunto: Prestação de Serviços
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: FATEC
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAVID ALVES MOREIRA, OAB nº RO299B
EXECUTADO: ELIAS GARCIA DE ALMEIDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: FRANCILENE DE OLIVEIRA GARCIA, OAB nº RO10445
Valor: R$ 2.930,93
DESPACHO
Vistos. 
Segue em anexo a minuta de desbloqueio das contas judiciais do executado.
Arquive-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 0106287-83.2009.8.22.0001
Assunto: Prestação de Serviços
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: EDILO GOMES RODRIGUES
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PABLO JAVAN SILVA DANTAS, OAB nº RO6650, GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO, OAB nº 
RO4296, ANTONIO AUGUSTO SOUZA DIAS, OAB nº RO596
EXECUTADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CONTI NETO
ADVOGADOS DO EXECUTADO: CRISTIANE DA SILVA LIMA, OAB nº RO1569, JACIMAR PEREIRA RIGOLON, OAB nº RO1740, 
ODAIR MARTINI, OAB nº RO30B, ORESTES MUNIZ FILHO, OAB nº RO40
Valor: R$ 32.862,57
DESPACHO
Vistos. 
Este Juízo não possui convênio com plataforma que possibilite a penhora on line, por isso, indefiro o pedido. Diga em termos de 
prosseguimento no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7011558-86.2022.8.22.0001
Assunto: Pagamento
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CRISTINA SCHREINER DUARTE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ED CARLO DIAS CAMARGO, OAB nº RO7357
EXECUTADO: CANDRICA MADALENA SILVA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 118.687,80
DESPACHO
Vistos. 
Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Informe-se oportunamente. 
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
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Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7046984-62.2022.8.22.0001 
Cédula de Crédito Comercial 
EXEQUENTE: FERJAR - FERRAMENTAS E JARDINAGENS LTDA - ME, CNPJ nº 20874107000176, AVENIDA JATUARANA 5908, - 
ATÉ 4160 - LADO PAR CONCEIÇÃO - 76808-426 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAFAEL BRAZ PENHA, OAB nº RO10333 
EXECUTADO: LUCIANA HENRIQUE DE LIMA, CPF nº 00329600265, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701, - DE 2334/2335 A 
2501/2502 CENTRO - 76801-034 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos. 
Considerando a inércia da exequente, exclua-se do PJE a opção do Juízo 100% digital. 
Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento da dívida, cujo valor atualizado 
alcança o montante de R$ 528,76 ou, querendo, oferecer embargos (sem efeito suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias, art. 915 do 
CPC.
Acrescente-se ao mandado de citação penhora e avaliação a advertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá 
a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 
de advogado, apresentar proposta de pagamento do restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 916 do CPC.
Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo, nos termos do art. 827, caput, do CPC, sendo que, 
em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. oficial de justiça proceder de imediato a penhora de bens e a sua avaliação (CPC, art. 829, § 
1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem de prioridade legal, bem como a impenhorabilidade dos bens listados na lei 
federal n. 8009/90 - bem de família -, lavrando-se respectivo auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de ofício, fica INTIMADA a parte executada para indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a 
prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace 
a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da penhora, certifique o Sr. oficial de justiça, detalhadamente, as diligências 
realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as 
exigências do art. 830 e § 1º do CPC.
Efetuado o arresto, fica INTIMADA a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora, 
CPC, art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora o prazo a que se refere o art. 829 do CPC, convertendo-se o arresto em 
penhora em caso de não pagamento.
Após, requeira a parte exequente o que entender de direito, referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular ou em 
hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos termos do art. 825 do CPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em quaisquer outros dentro desta 
jurisdição:
7046984-62.2022.8.22.0001 EXECUTADO: LUCIANA HENRIQUE DE LIMA, CPF nº 00329600265, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 
2701, - DE 2334/2335 A 2501/2502 CENTRO - 76801-034 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 2º, do CPC.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7055030-40.2022.8.22.0001
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: RINARA RIBEIRO REIS - ME, YARA CAROLINE BRESSAN GIL DO NASCIMENTO
ADVOGADO DOS AUTORES: JULIANA MENDES WANDERLEY, OAB nº RO8797
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REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
Valor: R$ 27.073,71
DESPACHO
Vistos. 
Considerando que a energia já foi restabelecida, conforme o apontado pela parte autora na sua petição (ID nº 80832092), desnecessária 
a conclusão do feito antes da realização da audiência de conciliação e demais providências constantes na decisão de ID nº 79676343.
Assim, tornem os autos à CEJUSC.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7065334-98.2022.8.22.0001 
Indenização por Dano Material 
AUTOR: RONALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF nº 59323949272, RODOVIA ANEL VIARIO S/N ZONA RURAL - 76914-899 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos. 
I - Em diligência ao sistema de controle de custas, não se verifica nenhuma guia ou boleto pago vinculado ao feito, conforme consulta 
juntada a seguir.
Assim, deve a CPE certificar se houve ou não o pagamento das custas indicadas no ID nº 81266329, verificando a possibilidade de 
vincular aos autos eventual guia de custas avulsa já expedida/paga.
II - Sem prejuízo dessa providência, por ocasião da emenda à inicial a parte autora deverá também se adequar ao disposto na Resolução 
n. 345/2020 do CNJ.
A referida norma autorizou a implementação dos “Juízos 100% Digitais” e estabeleceu suas diretrizes. Segundo dispõe a aludida norma, 
em seu art. 1º, §1º, “No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e 
remoto por intermédio da rede mundial de computadores.” 
O art. 2º, parágrafo único da referida Resolução prevê que:
Art. 2º As unidades jurisdicionais de que tratam este ato normativo não terão a sua competência alterada em razão da adoção do “Juízo 
100% Digital”.
Parágrafo único. No ato do ajuizamento do feito, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel 
celular, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código 
de Processo Civil.
Desta feita, deverá a parte autora emendar a sua peça vestibular, no mesmo prazo, com o escopo de atender os critérios da Resolução n. 
345/2020 do CNJ, para o fim de informar: a) o seu endereço de e-mail e número de telefone, bem como o de seu advogado; b) endereço 
de e-mail e número de telefone da parte requerida; c) se a parte requerida possui convênio com o TJ-RO para fins de citação/intimação 
eletrônica.
Diante da impossibilidade de informar tais dados, a parte autora poderá retratar-se da escolha.
Decorrido o prazo sem manifestação, exclua-se do PJE a opção do Juízo 100% digital.
Caso a emenda seja cumprida, incluam-se junto ao sistema PJe os e-mails e telefones indicados.
Atendidas as providências, no prazo de 15 (quinze) dias, retorne o processo concluso para análise do recebimento da inicial, devendo a 
escrivania selecionar corretamente o movimento de conclusão para análise de emenda à inicial.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7064968-59.2022.8.22.0001
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JORGE LUIZ PULLIG VILACA
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPE GURJAO SILVEIRA, OAB nº RO5320
REU: LEONILDE MENDES FERREIRA, JAIME DE SOUZA VILACA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 18.000,00
DESPACHO
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Vistos. 
Recolha as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7011078-79.2020.8.22.0001 
Nota Promissória 
REQUERENTE: AURENCIA DOS SANTOS CAMARGO, CPF nº 20411251287, JOSÉ RODRIGUES 772 CENTRO - 76840-000 - JACI 
PARANÁ (PORTO VELHO) - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA DE MELO, OAB nº RO5959, NILTON BARRETO LINO DE MORAES, OAB 
nº RO3974 
EXECUTADO: PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL, CPF nº 05207746200, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos.
Nos termos do art. 485, § 7º do CPC, mantenho a sentença tal qual foi lançada.
Considerando a interposição de apelação, subam ao E. TJ/RO, com as nossas homenagens.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7049568-73.2020.8.22.0001 
Imissão 
REQUERENTE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, OAB nº AM697, ENERGISA RONDÔNIA 
REQUERIDOS: MARCELO JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA, CPF nº 22048626220, RUA JOSÉ BONIFÁCIO 577, - DE 951/952 A 
1420/1421 CAIARI - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA ISABEL MONTEIRO REZENDE ALENCAR DE OLIVEIRA, CPF 
nº 18106081800, RUA JOSÉ BONIFÁCIO 577, - DE 951/952 A 1420/1421 CAIARI - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ, OAB nº RO912 
DECISÃO
Vistos.
Considerando a interposição de apelação, subam ao E. TJ/RO, com as nossas homenagens.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
0001426-07.2013.8.22.0001 
Compromisso 
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA, CNPJ nº 84596170000170, ALEXANDRE GUIMARÃES 1927, FACULDADE 
SÃO LUCAS AREAL - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831 
EXECUTADO: Jefferson Nascimento de Abreu, RUA LAMBARI, 2073 MARCOS FREIRE - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO
À CPE para o cumprimento do despacho do id n. 79623684.
Após esta informação, retorne os autos conclusos para as demais deliberações.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7034773-33.2018.8.22.0001
Seguro
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EXEQUENTE: BRADESCO SAUDE S/A, CNPJ nº 92693118000160, BRADESCO SEGUROS S/A 225, RUA BARÃO DE ITAPAGIPE 225 
RIO COMPRIDO - 20261-901 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881
EXECUTADO: PATRICIA DE OLIVEIRA BARROS - ME, CNPJ nº 27595134000159, RUA GUARANI 6484 TRÊS MARIAS - 76812-636 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Vistos.
Suspenda-se os autos nos termos do despacho anterior. 
Porto Velho1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 0010362-84.2014.8.22.0001
Nota Promissória
EXEQUENTE: JOSE INALDO FELIX DE ALMEIDA, CPF nº 36184519891, AV. RIO MADEIRA 8555, PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO 
NOVA ESPERACANÇA - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ELVIS DIAS PINTO, OAB nº RO3447, UELITON FELIPE AZEVEDO DE OLIVEIRA, OAB nº RO5176
EXECUTADO: ISRAELSON DA SILVA DIAS, AVENIDA RIO MADEIRA 8555, CASA 35 NOVA ESPERANÇA - 76823-001 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO, OAB nº RO1063A, FLORIVALDO DUARTE PRIMO, OAB 
nº RO9112, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Despacho
Vistos.
Para que seja possível a homologação de acordo, necessária se faz a sua juntada. 
Assim, defiro o prazo de 05 dias para que as partes juntem a minuta de acordo, sob pena de arquivamento do feito. 
Porto Velho1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz(a) de Direito
7044077-90.2017.8.22.0001 
Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
EXEQUENTE: SILVIA ALMEIDA DE LIMA OLIVEIRA, CPF nº 46972927234, RUA DO OURO 4434, (CJ MAL. RONDON) - ATÉ 4553/4554 
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-680 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA NEVES, OAB nº RO9716, ANDREA GODOY, OAB nº RO9913, ANNE 
BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL, OAB nº RO8490 
EXECUTADO: AFRANIO PATROCINIO DE ANDRADE, CPF nº 10666451249, ESTRADA DO CANIL 4090 NACIONAL - 76900-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA, OAB nº RO6313 
DESPACHO
Vistos. 
I - Cuida-se de cumprimento de sentença. Anote-se.
II - FICA A PARTE DEVEDORA INTIMADA a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da 
condenação - R$ 9.355,92, corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob pena de aplicação de honorários em execução e multa de 
10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
III - Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no prazo de 15 
(quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos 
que se fizerem necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, nos termos do 
artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 
15 (quinze) dias.
IV - Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que 
deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento 
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC.
V - Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração 
autorizar) ou proceda-se a transferência para conta a ser indicada, para levantamento dos valores com juros/correções/rendimentos, 
sob pena de envio dos respectivos valores depositados na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.: aguarde-se, em cartório, o 
decurso do prazo de vencimento do alvará).
VI - Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação 
do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o 
pagamento integral da obrigação. 
VII - Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os autos conclusos para sentença de extinção.
CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS CORRESPONDÊNCIAS 
NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização:
Nome: EXECUTADO: AFRANIO PATROCINIO DE ANDRADE 
Endereço: EXECUTADO: AFRANIO PATROCINIO DE ANDRADE, ESTRADA DO CANIL 4090 NACIONAL - 76900-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
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Expeça-se o necessário.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7054297-79.2019.8.22.0001
Assunto: Compra e Venda
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: AUTO POSTO MADEIRÃO LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA, OAB nº RO2913, IGRAINE SILVA AZEVEDO 
MACHADO, OAB nº RO9590
EXECUTADO: S. G. LOPES SERRA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: PEDRO HENRIQUE MOREIRA SIMOES, OAB nº RO5491
Valor: R$ 14.989,13
DESPACHO
Vistos.
Diga a parte exequente quanto a impugnação à penhora no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. 
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
7025156-78.2020.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
REQUERENTE: VIVIANE MARIA MORAES GALVAO 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS SANTOS, OAB nº RO4284, TALITA BATISTA FERREIRA 
CONSTANTINO, OAB nº RO7061 
REQUERIDO: LOYOLA SERVICOS DE INCORPORACAO EIRELI 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: VALERIA PATRICIA DOS SANTOS MAIA, OAB nº RO8107, SONIA DE SOUZA E SILVA, OAB nº 
RO10227 
DECISÃO
I - As diligências perante o Detran e Receita Federal, por meio dos sistemas Renajud e Infojud, restaram infrutíferas, tendo em vista que 
a parte executada não possui veículos cadastrados em seu nome e não apresentou declaração, conforme minutas em anexo.
II - Diga em termos de prosseguimento do feito no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC.
Porto Velho-,1 de setembro de 2022. 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 7063809-81.2022.8.22.0001 
Busca e Apreensão 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: EDRIZIO ASSIS SILVA, CPF nº 43833454172, RUA SEBASTIÃO BARROSO 1433, (IPASE NOVO) PEDRINHAS - 76801-514 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: CLAUDIA SUNARA BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA, OAB nº RO7997, ANDREY CAVALCANTE DE 
CARVALHO, OAB nº RO303, PAULO BARROSO SERPA, OAB nº RO4923 
REU: INSTITUTO LAURA VICUNA., RUA BENJAMIM CONSTANT 1531, - DE 8834/8835 A 9299/9300 OLARIA - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos. 
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, o qual passo a apreciar.
A parte autora pugna para que seja deferida a tutela de urgência para que a demandada disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, as imagens das câmeras de segurança da Instituição de Ensino Laura Vicunã, referente ao dia 28/07/2022, no horário das 11:45 
hs até as 12:05 hs, da parte superior do colégio onde ficam as entradas das salas de aula do 6º ano B e 8º ano B, com o intuito de que 
possa se defender em outro processo.
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A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo. (art. 300 do CPC). Da narrativa dos fatos trazidas na inicial, existe pertinência o pedido do autor, vez que o 
material será usado para fins de apresentação de defesa em processo judicial, bem como existe risco ao resultado útil do processo, uma 
vez que, geralmente os bancos de dados de gravações possuem um período curto de armazenagem.
Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a requerida INSTITUTO 
LAURA VICUNA disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as imagens das câmeras de segurança da Instituição de Ensino 
Laura Vicunã, referente ao dia 28/07/2022, no horário das 11:45 hs até as 12:05 hs, da parte superior do colégio onde ficam as entradas 
das salas de aula do 6º ano B e 8º ano B, sob pena de multa processual de R$ 100,00 (cem reais) por dias, até o limite de R$ 5.000,00, 
após o prazo para o cumprimento.
Considerando que as imagens contém gravações de pessoas menores de idade, deverão ser tomadas as seguintes providências:
a) a disponibilização do material deve ser feita neste processo, com anotação de sigilo;
b) as imagens apenas poderão ser usadas, única e exclusivamente, para de defesa do demandante em processo judicial e sempre 
anotadas com sigilo.
O descumprimento das duas condicionantes gerarão as sanções legais cabíveis a qualquer das partes.
Em razão da pandemia do Covid-19 e das medidas adotadas no âmbito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Ato Conjunto nº 
010/2022), as audiências de conciliação e mediação no âmbito dos Cejusc’s serão realizadas por videoconferência, através do aplicativo 
Whatsapp ou Hangouts Meet.
Assim, nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência de conciliação para data a ser indicada pela CPE utilizando-se o 
sistema automático do PJE, cuja solenidade realizar-se-á pelo CEJUSC/Cível desta Comarca.
Posteriormente, intime-se a parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico (art. 334, §3º, CPC), e cite-se e intime-se a parte requerida, 
via correios ou oficial de justiça, para tomar ciência da audiência, com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e 319 do CPC, 
salientando que o prazo para contestar fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso a parte requerida manifeste 
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
No ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/recusa 
dessas informações, certificando nos autos.
Na hipótese da citação restar negativa, intime-se a parte autora para indicar o endereço atualizado da parte requerida.
Saliente-se que é necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 (cinco) 
dias antes da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e 
horário preestabelecido.
No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça e 
incidirá multa de até 2% da vantagem econômica pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC), independentemente 
de eventual concessão de gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (Whatsapp ou Hangouts 
Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver desinteresse expresso da parte requerida nos autos (art. 334, § 4º, I, do 
CPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos 
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a contar do protocolo do pedido expresso da parte requerida de não 
realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do CPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação de documentos, abre-se vistas dos autos à parte autora para réplica.
Saliento ainda que, caso a parte autora tenha feito a opção pela tramitação do feito junto ao ‘Juízo 100% Digital’, regulamentado pelo Ato 
Conjunto nº 014/2022-PR-CGJ, fica a parte requerida advertida do seguinte:
Art. 2º A escolha pelo “Juízo 100% Digital” será exercida pela parte requerente no momento da distribuição da ação, podendo a parte 
requerida opor-se a essa opção até sua primeira manifestação no processo. 
(...)
§ 3º Ao anuir com o “Juízo 100% Digital”, a parte requerida e seu(sua) advogado(a) fornecerão e-mail e linha telefônica móvel com 
aplicativo whatsapp, no intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações, 
nos termos da Lei nº 11.419/2006. 
Consigno ainda que ambas as partes ficam intimadas que tanto em contestação como em réplica deverão especificar as provas que 
pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova pericial, uma vez 
que após a réplica será saneado o feito e já apreciados os pedidos acerca das provas a serem produzidas, inclusive com a audiência de 
instrução e julgamento, se for o caso.
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação das 
custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I, da Lei Estadual n. 3.896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de gratuidade 
de justiça.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje.
______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Hangouts Meet de seu 
celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
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2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. Comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada, 
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REU: INSTITUTO LAURA VICUNA., RUA BENJAMIM CONSTANT 1531, - DE 8834/8835 A 9299/9300 OLARIA - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho , 1 de setembro de 2022 .
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7065429-31.2022.8.22.0001 
Desconsideração da Personalidade Jurídica 
AUTOR: A. C. DOS ANJOS GOMES, CNPJ nº 39283354000126, DECIMA AVENIDA 4272, SALA 06 PQ ALPHAVILLE RIO MADEIRA - 
76821-340 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO, OAB nº RO5100 
REU: CLEITON DE ALMEIDA MENDES, CPF nº 92844669204, AVENIDA DOS IMIGRANTES 1379, - DE 1201 A 1615 - LADO ÍMPAR 
SÃO SEBASTIÃO - 76801-719 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de desconsideração da personalidade jurídica vinculada ao cumprimento de sentença nº 7021406-34.2021.8.22.0001, que 
tramita perante a 10ª Vara Cível desta Comarca, pelo que, redistribua-se o feito por dependência aquele juízo.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7036559-44.2020.8.22.0001
Assunto: Acidente de Trânsito
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.
ADVOGADOS DO AUTOR: CRISTIANE TRES ARAUJO, OAB nº SP306741, FERNANDA PLAZA REQUIA, OAB nº SP200339
REU: GENILDO DE LIMA PEREIRA
ADVOGADOS DO REU: CELIA DE FATIMA RIBEIRO MICHALZUK, OAB nº RO7005, GABRIEL ELIAS BICHARA, OAB nº RO6905
Valor: R$ 19.425,09
DESPACHO
Vistos. 
A parte requerente embargou de declaração a decisão que designou a audiência de instrução, sob o argumento de que houve omissão 
quanto ao requerimento de intimação de uma de suas testemunhas, por ser ela servidora pública. Contudo, apenas agora nos embargos 
a parte o qualifica como servidor público. Na petição de ID nº 76422735, o demandante restringe-se a qualifica-lo como ‘agente de 
segurança’, sem qualquer menção ao serviço público.
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Todavia, considerando que a informação veio a tempo, considerando que no rol de testemunhas consta um servidor publico, requisite-
se ao seu chefe de repartição o seu comparecimento na solenidade, através de ofício. Ressalte-se ainda que o expediente deverá ser 
respondido com os dados do servidor em questão e também fornecer, em até cinco dias antes da audiência, o e-mail e número de telefone 
das pessoas a serem ouvidas. Contudo, deve seguir a comunicação o seguinte link do Google Meet: meet.google.com/onu-gjxk-xyb, bem 
como cópia da decisão de ID nº 80807516.
Ademais, deve a requerente TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., apresentar 
o endereço completo do órgão empregador da testemunha ANDRÉ ALBRES DE OLIVEIRA (cuja qualificação e endereço pessoal 
encontram-se no ID nº 76422735), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão e consequente desistência da oitiva da testemunha 
em questão.
Assim, deixo de acolher os embargos uma vez que não houve omissão na decisão embargada, contudo, determino a intimação da 
testemunha, após a apresentação do endereço, ante o advento da informação.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2a Vara Cível, telefone 69.33097034, 6º andar, Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7025777-07.2022.8.22.0001
Assunto: Prestação de Serviços
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
EXECUTADO: CLAUDIANE FILGUEIRA BEZERRA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o qual se regerá pelas cláusulas e 
condições nele dispostas, determinando a extinção do presente feito, com apoio no art. 924, III e 487, III, todos do CPC.
Havendo descumprimento do acordo, basta a parte exequente requerer o desarquivamento e o cumprimento por petição nos autos.
Sem custas finais, pois o acordo foi entabulado antes da citação e/ou no prazo de apresentação de embargos. Arquive-se de imediato
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em julgado nesta data. Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/
NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7064587-51.2022.8.22.0001 
Alienação Fiduciária 
AUTOR: A. C. F. E. I. S., RUA AMADO BUENO 474, BLOCO C, 1 ANDAR SANTO AMARO - 04752-901 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB nº AC4254, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 
REU: R. S. D. S., CPF nº 77005368215, MR MARQUIZE 4872, - ATÉ 4366 - LADO PAR CIDADE NOVA - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969.
Defiro liminarmente a medida. Expeça-se mandado/carta precatória de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, 
ressalvando a necessidade de prévio pagamento de eventuais taxas administrativas perante o DETRAN. Segue anexo comprovante de 
minuta de restrição do veículo, via Renajud.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente sob pena de 
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei 
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo à parte Requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, a devedora fiduciante poderá apresentar contestação (artigo 3º, § 3º do 
Decreto-Lei n. 911/69).
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do CPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO / DE BUSCA E APREENSÃO / DE AVALIAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
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7064587-51.2022.8.22.0001 REU: R. S. D. S., CPF nº 77005368215, MR MARQUIZE 4872, - ATÉ 4366 - LADO PAR CIDADE NOVA - 
76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7039272-21.2022.8.22.0001 
Contratos Bancários 
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR 
VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO AUTOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB nº CE16477, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
REU: MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, CPF nº 66716730206, RUA PRINCIPAL 505, CONDOMNIO PARQUE DOS IPES, 
CASA 04 NOVO HORIZONTE - 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
As custas iniciais foram recolhidas corretamente (2%). 
Cite-se a parte requerida para no prazo de 15 dias proceda ao pagamento da quantia ora pleiteada, bem como honorários advocatícios de 
5% sobre o valor da causa (art. 701 CPC), podendo, em igual prazo opor, nos próprios autos, embargos à monitória (art. 702 CPC), sendo 
que, se estes não forem opostos, o mandado inicial ficará convertido em mandado de execução, atendendo ao rito processual previsto no 
art. 701, §2º do Código de Processo Civil.
Saliente-se ao(à) requerido (ré) que, em efetuando o pagamento no prazo estabelecido alhures, ficará isento das custas processuais. 
(art. 701, §1º do CPC).
Havendo embargos, intime-se o Autor para responder a este no prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).
Cumpridas as determinações acima, retorne os autos conclusos.
O Prazo processual terá início com a publicação via Sistema/Portal, para a parte devidamente representada nos autos, ressalvadas as 
exceções legais.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO atendendo aos requisitos dos arts. 248, 249 e 250.
Requerido: 7039272-21.2022.8.22.0001 REU: MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, CPF nº 66716730206, RUA PRINCIPAL 
505, CONDOMNIO PARQUE DOS IPES, CASA 04 NOVO HORIZONTE - 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7040232-74.2022.8.22.0001 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: JOSE AUGUSTO DA ROSA JUNIOR, CPF nº 81642997234, RUA HUMBERTO CORREIA 1497, - DE 1385/1386 AO FIM SÃO 
JOÃO BOSCO - 76803-712 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS, OAB nº RO8648 
REU: BANCO BRADESCARD S.A, ALAMEDA RIO NEGRO 585, ED. BRADESCO 15 ANDAR ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 
- BARUERI - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REU: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, OAB nº SP178033, PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881, 
BRADESCO 
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº , onde a parte autora requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo supra referido, nos 
termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. 
Considerando que não houve a apresentação de contestação pela parte requerida, sem honorários advocatícios.
Sem custas finais, conforme o disposto no art. 8º, III da Lei Estadual nº 3.896/2016.
Informe-se ao i. Relator do agravo de instrumento proposto pela parte requerida da revogação da antecipação de tutela. Oficie-se. 
P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7047490-38.2022.8.22.0001 
Alienação Fiduciária 
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AUTOR: B. V. S., AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14171, TORRE A, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 VILA GERTRUDES - 04794-000 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO AUTOR: SERGIO SCHULZE, OAB nº GO31034, PROCURADORIA BANCO VOTORANTIM S.A 
REU: M. C. G. S., CPF nº 67427359291, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 2288, - DE 2108/2109 A 2524/2525 MATO GROSSO - 76804-
416 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969.
Defiro liminarmente a medida. Expeça-se mandado/carta precatória de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, 
ressalvando a necessidade de prévio pagamento de eventuais taxas administrativas perante o DETRAN. Segue anexo comprovante de 
minuta de restrição do veículo, via Renajud.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente sob pena de 
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei 
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo à parte Requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, a devedora fiduciante poderá apresentar contestação (artigo 3º, § 3º do 
Decreto-Lei n. 911/69).
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do CPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO / DE BUSCA E APREENSÃO / DE AVALIAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
7047490-38.2022.8.22.0001 REU: M. C. G. S., CPF nº 67427359291, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 2288, - DE 2108/2109 A 2524/2525 
MATO GROSSO - 76804-416 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7058842-90.2022.8.22.0001
Provas em geral
AUTOR: FRANCISCO DE SOUZA MARTINS, CPF nº 05858267220, ÁREA RURAL LINHA MARAVILHA NITERÓI SN, CHACARÁ 
FRANSOUMAR ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VITOR MARTINS NOE, OAB nº RO3035
REU: ITAU UNIBANCO S.A., ALAMEDA PEDRO CALIL 43, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 VILA DAS ACÁCIAS 
- 04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº 
BA29442, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
Despacho
Vistos.
A inicial ainda nem foi recebida, tendo sido a parte autora intimada para comprovar sua hipossuficiência.
Em consulta ao sistema de custas percebe-se que a parte autora recolheu as custas iniciais, porém em valor inferior. 
Assim, deve a parte autora comprovar o recolhimento das custas iniciais no percentual de 2%, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
Porto Velho1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063924-05.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295
REU: MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONCALVES registrado(a) civilmente como MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONCALVES
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob documento ID 81309079 
- PETIÇÃO (PETIÇÃO PROPOSTA DE ACORDO).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032834-47.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUAN SANTOS BATISTA
Advogado do(a) AUTOR: JULIO CESAR BORGES DA SILVA - RO8560
REU: LARISSA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) REU: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052918-11.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013
REQUERIDO: SILVIA DE SOUZA FONSECA ARRUDA
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028758-09.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: ESPÓLIO DE UYRANDE JOSÉ CASTRO registrado(a) civilmente como UYRANDE JOSE CASTRO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7043465-55.2017.8.22.0001
Regime de Bens Entre os Cônjuges
EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE SCHRODER, CPF nº 79174329987, RUA SALOMÃO DE OLIVEIRA 4495 NOVA ESPERANÇA - 
76821-520 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RICARDO PANTOJA BRAZ, OAB nº RO5576A, KATIA SAMARA MORAIS BEZERRA, OAB nº RO10550
EXCUTADO: TATIANE EMILIO CHECCHIA, CPF nº 95752048915, RUA MONTES CLAROS 72 APONIÃ - 76824-014 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXCUTADO: AMELIA AFONSO, OAB nº RO5046A
DECISÃO
Vistos. 
Considerando a inércia do exequente, determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art, 921, III, § 1º, 
do CPC.
Encaminhe-se desde já ao arquivo, e podendo ser desarquivado a qualquer tempo no caso da localização de bens pelo exequente 
(art. 921,III,§ 3º), sem a cobrança de custas, por se tratar de processo judicial eletrônico (parágrafo único do art. 31 da Lei Estadual nº 
3.896/2016).
Decorrido o prazo de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis, e independentemente de nova intimação ou nova conclusão, 
se iniciará a contagem do prazo da prescrição intercorrente ( 5 anos - art. 206,§ 5º, I, do CC).
Superado o prazo prescricional total, intimem-se as partes via DJ para manifestação em 15 dias. Com ou sem manifestação, tornem os 
autos conclusos. 
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Ademais, caso haja pedido de desarquivamento para novas diligências por este juízo, a parte deverá recolher as custas das três principais 
(SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), bem como juntar aos autos a planilha atualizada do débito, sob pena de nova suspensão pelo art. 
921 do CPC.
Porto Velho1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7018518-97.2018.8.22.0001
Assunto: Transação
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704
EXECUTADO: JANIO SANTANA LIMOEIRO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 6.631,11
DESPACHO
Vistos. 
Diga a parte exequente quanto ao valor depositado nos autos, devendo ainda dizer se há saldo remanescente em seu favor, apresentado 
a planilha atualizada do débito. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção pela quitação do débito.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 7026412-90.2019.8.22.0001 
Adimplemento e Extinção 
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ nº 15540157000187, RUA SALGADO FILHO 2446, - DE 
2365/2366 A 2704/2705 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-054 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: LUCAS AQUINO DOMINGOS, OAB nº RO10753, RODRIGO AFONSO RODRIGUES DE LIMA, OAB nº 
RO10332, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635 
REU: GERIVALDO MIRANDA ALMEIDA, CPF nº 74615084234, AVENIDA CAMPOS SALES 1402, - DE 1322 A 1622 - LADO PAR 
AREAL - 76804-358 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos.
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA propôs a presente ação de cobrança em desfavor de REU: 
GERIVALDO MIRANDA ALMEIDAalegando, em síntese, que manteve relação comercial com a parte demandada e esta não cumpriu com 
sua parte, porquanto tornara-se inadimplente no valor de R$ 1.174,48. Requer a condenação da parte requerida no pagamento do 
referido valor. Junta documentos. 
Citada por edital, a parte requerida quedou-se inerte e lhe foi nomeado curador que apresentou contestação por negativa geral.
É o breve relato.
Decido.
Não há necessidade de produção de prova em audiência, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide conforme disposição 
do art. 355 do CPC/2015. 
Não se aplica o efeito da revelia, disposto no art. 344 do CPC, ao revel que tenha sido citado por edital porquanto a contestação por 
negativa geral torna os fatos controvertidos (RT 497/118, RF 259/202). 
Nada obstante embora ao curador seja permitido a defesa por negativa geral, do conteúdo da peça não se extraem alegações que 
tornem os fatos efetivamente controvertidos. Desnecessárias outras provas porquanto aquelas oferecidas com a inicial são consonantes 
à pretensão da parte autora. 
Disto decorre que devem ser reputados verdadeiros os fatos constitutivos do direito da parte autora, corroborado pelas provas escritas 
nos autos, quais sejam os documentos de emissão da parte requerida. 
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar Gerivaldo Miranda Almeida ao 
pagamento do valor de R$ 1.174,48 (mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), atualizado monetariamente e com 
juros de mora desde a citação. 
Condeno a parte requerida nas custas e honorários, fixando estes no correspondente a 15% sobre o valor da condenação, nos termos 
do artigo 85 do CPC. 
Com o trânsito em julgado, certifique-se o pagamento das custas, protestando-se e inscrevendo-se em dívida ativa em caso de inércia.
Em caso de pagamento espontâneo, expeça-se o competente alvará, arquivando-se o feito.
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Não havendo pagamento e, diante de requerimento para cumprimento de sentença, modifique-se a classe e intime-se a parte sucumbente, 
na pessoa do seu advogado constituído nos autos ou pessoalmente, para efetuar o pagamento da condenação, no prazo de quinze dias, 
sob pena de incidência a multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios também de 10%, se o caso, além de custas, 
se houver, nos termos do art. 523 e parágrafos do Código de Processo Civil.
Efetuado o pagamento através de depósito judicial, inclusive dos honorários, desde já autorizo a expedição de alvará em favor da parte 
exequente. Em seguida, venham os autos conclusos para extinção.
Adotadas as providências de praxe e nada sendo requerido, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível Fórum Geral, 2ª Vara Cível, 6º andar, telefone 69.33097034 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, 
CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br
Processo nº 7049829-67.2022.8.22.0001
Assunto: Rescisão / Resolução, Compra e Venda
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: LUIZ HENRIQUE LOPES ROCHA, CLEITON FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO DOS AUTORES: JOSE HENRIQUE CELESTINO DE JESUS, OAB nº RO10159
REU: MARIA MISSILANIA AMORIM
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor: R$ 63.919,00
DESPACHO
Vistos. 
Acolho a emenda
Contudo, ante o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC, deve a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 
emendar a inicial para:
I - Da leitura da narrativa dos fatos, o motivo principal da ação é a inadimplência contratual da requerida MARIA MISSILANIA, não 
havendo nenhuma insurgência quanto a relação jurídica com a AYMORE INVESTIMENTO S.A. Esclareço, a relação jurídica do autor 
Cleiton com a instituição bancária Aymoré, decorrente de um contrato de alienação fiduciária é diferente da relação jurídica entre o senhor 
Cleiton e senhor Luiz com a senhora Maria, não havendo nos autos qualquer insurgência com relação a primeira (alienação). 
Na sua emenda (ID nº 79595660) o autor justifica a manutenção da Aymoré no polo passivo em decorrência do pedido de item i), que diz 
respeito a suspensão das cobranças vencidas e vincendas do contrato de financiamento, contudo, dos fundamentos da ação não decorre 
o referido o pedido, pois, conforme acima já argumentado, o contrato de financiamento é independente do contrato de compra e venda 
que é o objeto da discussão.
Ademais, não existe nos autos nenhum motivo ou fato narrado que impeça a financiadora de exigir as parcelas do seu contrato. Portanto, 
deve o demandante corrigir seus pedidos e fundamentos, bem como o polo passivo da demanda.
II - Com relação a tutela de urgência, considerando que o contrato de compra e venda com a senhora Maria (ID nº 79216628), cujo o 
reconhecimento de firma é de abril de 2021, afirmava que a requeria Maria deveria adimplir 40 prestações iguais de R$ 1.145,00 (um mil 
cento e quarenta e cinco reais), com transferência direta para conta corrente do senhor Luiz; considerando que, em sua inicial, a parte 
autora afirma que a demandada só deixou de adimplir suas parcelas após o refinanciamento feito unilateralmente pelo demandante, em 
fevereiro de 2022; considerando, por fim, que o contrato de refinanciamento (ID nº 79216625) aponta que havia três parcelas não pagas e 
que houve um aumento no valor do saldo devedor (ante a incidência de novos juros e correções), que foi parcelado em 36 vezes (a partir 
de fevereiro de 2022) de R$ 866,19 (oitocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), esclarecer quem seria o responsável pela 
diferença dos valores do contrato de refinanciamento e o contrato de compra e venda. 
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA OU 
QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7063324-81.2022.8.22.0001 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas 
AUTOR: ROSALINA DE SOUZA NECKEL, CPF nº 50028936949, RUA UBERABA 1372 CONCEIÇÃO - 76808-412 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: LEIVANDO SOARES FARIAS, OAB nº RO5969 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, - 76801-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Observa-se que a presente ação visa a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 
manutenção de inscrição indevida de ID nº 80981646, outrossim, verifica-se que a referida negativação já foi objeto de discussão nos 
autos nº 7057190-43.2019.8.22.0001.
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Assim, com fundamento no artigo 10 do CPC, oportunizo o prazo de quinze dias para manifestação da parte autora, sob pena de extinção 
e arquivamento.
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh2civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049690-23.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: J K CALCADOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: SULIENE CARVALHO DE MEDEIROS - RO0006020A
REU: CALCADOS DI CRISTALLI LTDA. e outros (2)
Advogado do(a) REU: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS87674
Advogado do(a) REU: ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - SP315768
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049690-23.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: J K CALCADOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: SULIENE CARVALHO DE MEDEIROS - RO0006020A
REU: CALCADOS DI CRISTALLI LTDA. e outros (2) 
Advogado do(a) REU: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS87674
Advogado do(a) REU: ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - SP315768
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

7048774-23.2018.8.22.0001 
Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito 
AUTOR: CLAUDINEI SILVA PINHO, CPF nº 63464896234, RUA AROEIRA 4267, - DE 3926/3927 A 4296/4297 CONCEIÇÃO - 76808-
290 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: VALNEI PRESTES DA SILVA, OAB nº RO8519, RICHARD SOUZA SCHLEGEL, OAB nº RO5876 
REU: PATRICK LUAN PEREIRA DA SILVA, CPF nº 02960294246, AVENIDA LAURO SODRÉ, - DE 4310/4311 AO FIM AEROPORTO - 
76803-260 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LIVIA MONTEIRO CORREIA, CPF nº 82109087234, RUA ARTUR NAPOLEÃO LEBRE 3726 
SÃO JOÃO BOSCO - 76803-834 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REU: KAROLINE COSTA MONTEIRO, OAB nº RO3905A, BRENDA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº RO9302 
DESPACHO
Vistos. 
I - Cuida-se de cumprimento de sentença. Altere-se a classe processual, observando-se os polos da ação. Anote-se.
II - INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da 
condenação, corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10% prevista 
no artigo 523, §1º, do CPC.
III - Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no prazo de 15 
(quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos 
que se fizerem necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, nos termos do 
artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 
15 (quinze) dias.
IV - Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que 
deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento 
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC.
V - Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração 
autorizar) ou proceda-se a transferência para conta a ser indicada, para levantamento dos valores com juros/correções/rendimentos, 
sob pena de envio dos respectivos valores depositados na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.: aguarde-se, em cartório, o 
decurso do prazo de vencimento do alvará).
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VI - Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação 
do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o 
pagamento integral da obrigação. 
VII - Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os autos conclusos para sentença de extinção.
CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS CORRESPONDÊNCIAS 
NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização:
Nome: REU: PATRICK LUAN PEREIRA DA SILVA, LIVIA MONTEIRO CORREIA 
Endereço: REU: PATRICK LUAN PEREIRA DA SILVA, AVENIDA LAURO SODRÉ, - DE 4310/4311 AO FIM AEROPORTO - 76803-260 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, LIVIA MONTEIRO CORREIA, RUA ARTUR NAPOLEÃO LEBRE 3726 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-
834 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Porto Velho 22 de agosto de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004050-02.2016.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: MOISES BATISTA DE SOUZA - SP149225
REU: ANDERSON GONCALVES CASTILHOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0016183-69.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: KMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros (4)
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643, 
LUIZ DUARTE FREITAS JUNIOR - RO1058
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643
REU: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogados do(a) REU: JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO - RO4315, SUELEN SALES DA CRUZ - RO4289, ALDO GUILHERME 
DA COSTA TOURINHO TEIXEIRA SOUZA - RO0006848A, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCELO LESSA 
PEREIRA - RO1501, RENATA MARIANA BRASIL FEITOSA - RO6818
INTIMAÇÃO AUTOR 
Em atenção PETIÇÃO retro, informo que os valores foram corrigidos no sistema e fica a parte AUTORA KMR COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA E OUTRAS intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022301-97.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), 
Advogado do(a) EXECUTADO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320
EXEQUENTE: ANGELITA DOS SANTOS BATISTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - MT13975
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047544-38.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO LUCAS JUNIOR - ME
Advogados do(a) AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - RO7495, MARCELA MAGDA FUMAGALI CALEGARIO - RO10779
REU: ONIXX INDUSTRIA DE VIDROS E INOX LTDA - EPP 
Advogados do(a) REU: LUANNA OLIVEIRA DE LIMA - RO9773, JOAO CARLOS VERIS - RO906, CHRISTIAN FERNANDES RABELO 
- RO333-B
INTIMAÇÃO REQUERIDO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
Fica a parte REQUERIDA intimada da proposta de honorários apresentada no ID 79870601 e para comprovar o depósito de honorários 
periciais no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Decisão ID 77102804.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021796-77.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Associação Alphaville Porto Velho
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS DONIZETTI ZANI - RO613, MORGHANNA THALITA DOS SANTOS AMARAL - RO0006850A
EXECUTADO: RANILSON LIRA BRAYNER
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO BORGES SOARES - RO4712
INTIMAÇÃO Considerando a colação de documentos (ID 81318495 e anexo), fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, no 
prazo de 05 (cinco) dias, intimada a requerer o que entender de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010613-07.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628
EXECUTADO: ADILON PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO MATHEUS MARTINS DA COSTA - RO11192
INTIMAÇÃO Considerando o alegado pela parte Executada (ID 81209573), fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, intimada a se manifestar nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 2ª Vara Cível
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
DE: D. F. COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME - CNPJ: 08.846.349/0004-01, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte Requerida para pagar as custas processuais Finais do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) 
dias. O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: O boleto para pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br acessando: Boleto bancário>Custas 
Judiciais>Emissão de Guia de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Processo:0015214-54.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Exequente: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CPF: 06.151.921/0001-3
Executado: D. F. COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME - CNPJ: 08.846.349/0004-01, PONTO DO CELULAR EIRELI - ME - CNPJ: 
15.700.034/0001-66
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SENTENÇA ID 30877606: “Vistos. Considerando o requerimento de ID nº 30825755, com fundamento no inciso II do art. 924, do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a ação de execução movida por EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
contra EXECUTADOS: D. F. COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME, PONTO DO CELULAR EIRELI - ME , ambos qualificados 
nos autos. Custas pela executada. Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso de não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se. P. R.I.C. Porto Velho 16 de setembro de 2019. Jorge Luiz de Moura Gurgel do 
Amaral - Juiz de Direito.” “.
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
2civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051549-11.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Mapfre Seguros
Advogados do(a) EXEQUENTE: JAIR CLAUDIO CARVALHO DE JESUS - RO7424, BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - PB15013
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais FINAIS, bem como de metade (1/2) da custa inicial, a qual não foi adimplida na íntegra pela Autora/Exequente, considerando 
que restou sucumbente, de acordo com a sentença de ID 32584477. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
Custas devidas:
Custa final: 1004.1 - Custa final - Satisfação da prestação jurisdicional - R$ 1.102,51;
Custa inicial (metade): R$ 552,75
Custas já recolhidas (pela Autora):
Custa inicial: cód. 1025 - Custas complementares especiais: R$ 434,50;
Custa inicial adiada: 1001.1 - Custa inicial (1%) - Distribuição da ação no 1º grau de jurisdição: R$ 879,86
A fim de facilitar o pagamento das custas devidas, certifico que gerei custas com cód. 1025, no valor de R$ 1.565,26, cuja guia deverá ser 
gerada no endereço eletrônico: https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/custas/custasInicio.jsf , na aba: “Emissão de 2ª via”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013660-23.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: CAROLINA ZEMUNER DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: CINTIA BARBARA PAGANOTTO RODRIGUES - RO0003798A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044047-79.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) AUTOR: WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG78870
REU: RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 10 (dez dias), proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).



1157DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7077121-61.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAIANE MARQUES MAGALHAES
Advogado do(a) EXEQUENTE: TAYLOR BERNARDO HUTIM - RO9274
EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RO5402
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050446-66.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS DO RIO MADEIRA II
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA - RO6700
EXECUTADO: CLAUDINEI PINTO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024086-31.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736-A
EXECUTADO: JAMES MONTEIRO FERNANDES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
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CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052563-25.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LARISSA DAMACENO MAIA
Advogado do(a) AUTOR: VITORIA BOSCO DE FREITAS - RO10339
REU: ROGERIO GUEDES DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7072109-66.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Advogados do(a) AUTOR: FABIO CAMARGO LOPES - RO8807, RODRIGO BARBOSA MARQUES DO ROSARIO - RO0002969A
REU: JOAO BENICIO DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031899-36.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: DONATO DOS REIS
Advogado do(a) AUTOR: JOSE RAIMUNDO DE JESUS - RO3975
REU: ELIAS NUNES BRILHANTE 
Advogado do(a) REU: VALDISMAR MARIM AMANCIO - RO0005866A
Intimação AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca dos embargos monitórios apresentada.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033273-58.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S.A
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - SP138636
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - 
RO635, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO AUTOR - JUNTADA DOCUMENTOS
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar, sob documento ID 64103734 - OFÍCIO.

7010723-35.2021.8.22.0001 
Perdas e Danos 
AUTOR: DILMA TENHARIN, CPF nº 52895050244, RUA MARIA DE LOURDES 5997, - ATÉ 6269/6270 IGARAPÉ - 76824-246 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: RAIMUNDO FACANHA FERREIRA, OAB nº RO1806, LIDUINA MENDES VIEIRA, OAB nº RO4298A 
REU: ALEXSSANDRE LOPES DA SILVA, CPF nº 01528967240, MARIA DE LOURDES 6060, - ATÉ 6269/6270 IGARAPE - 76824-246 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: WASHINGTON FERREIRA MENDONCA, OAB nº RO1946A 
DESPACHO
Vistos. 
I - Cuida-se de cumprimento de sentença. Altere-se a classe processual, observando-se os polos da ação. Anote-se.
II - INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da 
condenação, corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10% prevista 
no artigo 523, §1º, do CPC.
III - Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no prazo de 15 
(quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos 
que se fizerem necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, nos termos do 
artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 
15 (quinze) dias.
IV - Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que 
deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento 
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC.
V - Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração 
autorizar) ou proceda-se a transferência para conta a ser indicada, para levantamento dos valores com juros/correções/rendimentos, 
sob pena de envio dos respectivos valores depositados na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.: aguarde-se, em cartório, o 
decurso do prazo de vencimento do alvará).
VI - Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação 
do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o 
pagamento integral da obrigação. 
VII - Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os autos conclusos para sentença de extinção.
CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS CORRESPONDÊNCIAS 
NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização:
Nome: REU: ALEXSSANDRE LOPES DA SILVA 
Endereço: REU: ALEXSSANDRE LOPES DA SILVA, MARIA DE LOURDES 6060, - ATÉ 6269/6270 IGARAPE - 76824-246 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Porto Velho 30 de agosto de 2022 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023983-53.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FERNANDO DE SOUSA GEHRKE
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIANA ELLEN SILVA AZUELOS - RO10557, DANIEL FAVERO - RO9650
EXECUTADO: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: JEOVA LIMA DAVILA JUNIOR - RO11014, PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA - RO0004245A, 
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO2657, MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO1214
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Advogados do(a) EXECUTADO: JEOVA LIMA DAVILA JUNIOR - RO11014, PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA - RO0004245A, 
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO2657, MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO1214
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7055444-72.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: MARIA JOSE AMORIM XAVIER
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027399-24.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: NAIR MOURA DE OLIVEIRA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057564-59.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogados do(a) AUTOR: ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - DF29047, ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: OTONAEL DO NASCIMENTO REIS
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7076960-51.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
REU: ADRIELLY NAYARA BARATELLA DE AQUINO LOPES
JUSTIÇA GRATUITA ( ) SIM
MANDADO DE INTIMAÇÃO
CITAÇÃO DE:
Nome: ADRIELLY NAYARA BARATELLA DE AQUINO LOPES
Endereço: Rua Livramento, 1261, Três Marias, Porto Velho - RO - CEP: 76812-366
FINALIDADE: Proceda o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça a INTIMAÇÃO da requerida para tomar ciência da sentença anexa.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015975-82.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Condomínio Residencial San Marcos
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO - RO0004239A, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA - RO4117
EXECUTADO: ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057903-18.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA ROSANGELA CAMILO DA ROCHA
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
REU: LAUDENILSON MENDES DE QUEIROZ DA SILVA e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034185-60.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO JORDAO ARAUJO SILVA - SP297715
EXECUTADO: ABIDAO FERREIRA DA SILVA FILHO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES
Fica a parte AUTORA intimada a recolher as custas complementares no feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020241-15.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
REU: EDUARDO DAVYS ANGELO 00774541202 e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057429-47.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogados do(a) AUTOR: ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - DF29047, ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: RAFAEL MENEZES LEITE 
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INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038970-89.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: QUEILA JORGE TURBAY - RO9793
REU: MARIANA OLIVEIRA NOGUEIRA
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar da petição ID 81334422.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057124-63.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DAYHANE GROSSKREUTZ DE OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO HENRIQUE LEMES - SP255888
REU: S. A. TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob documento ID 81336790 
- CERTIDÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004880-55.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ANIZIO CEZAR DE EMILIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO VALDOMIRO DOS REIS - RO7133
EXECUTADO: THIAGO PEREIRA GONCALVES 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012062-92.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogado do(a) AUTOR: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA - RO1400
REU: JOELMA ALMEIDA MARTINS 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7066678-51.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
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Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: ELIAS FRANCISCO DE PAULA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010050-76.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDERSON MORAES COSTA
Advogados do(a) AUTOR: OTAVIO AUGUSTO LANDIM - RO9548, PATRICK DE SOUZA CORREA - RO9121, SERGIO MARCELO 
FREITAS - RO9667
REU: CNE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Advogado do(a) REU: MARA REGINA HENTGES LEITE - RO7840
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045025-56.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295
EXECUTADO: ALEX FRANCA DE QUEIROZ 64344789253 e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020437-82.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA



1164DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Advogados do(a) AUTOR: SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, RODRIGO BENTES SILVA BEZERRA - RO11632, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO - RO8348, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL 
CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
REU: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DA SILVA CARDOSO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh2civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042022-93.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
REU: JOSE CIRIACO DE QUEIROZ 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

3ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015884-02.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MANOEL LOPES DO NASCIMENTO e outros
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) REU: LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO5082, CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800, EVERSON APARECIDO 
BARBOSA - RO2803
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos e arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028140-64.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.



1165DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Advogado do(a) REU: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003500-31.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Octávia Jane Lédo Silva
Advogados do(a) EXEQUENTE: OCTÁVIA JANE LÉDO SILVA - RO0001160A, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO0005565A
EXECUTADO: MARCELO GLADSON SEGOVIA SOARES
Advogado do(a) EXECUTADO: AMANDA TAYNARA LAURENTINO LOPES - RO9378
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017456-51.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LORRAN R. DO NASCIMENTO VESTUARIO E PRESENTES - ME
Advogados do(a) AUTOR: PALOMA RAIELY QUEIROZ MAIA - RO8511, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
REU: NAUTILUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME
Advogado do(a) REU: WELYS ARAUJO DE ASSIS - RO3804
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000742-55.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
APELANTE: MARCELO CARVALHO DE CASTRO
Advogados do(a) APELANTE: EZIO PIRES DOS SANTOS - RO5870, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS - RO6156
APELADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042282-44.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TELMA AUDREY DE ARAUJO FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: LEILIANE BORGES SARAIVA - RO7339, ROMULO BRANDAO PACIFICO - RO8782
REU: WENSLEY DE MENDONCA SANTOS e outros (2)
Advogado do(a) REU: LOIDE BARBOSA GOMES - RO10073
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Advogado do(a) REU: LOIDE BARBOSA GOMES - RO10073
Advogado do(a) REU: LOIDE BARBOSA GOMES - RO10073
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
(
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036637-04.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALESSANDRA NOBRE DE ASSIS
Advogado do(a) AUTOR: ALDINE CARDOSO FIGUEIREDO NASCIMENTO - RO7190
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7019059-96.2019.8.22.0001 
Classe Processual: Cumprimento de sentença 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Material 
Valor da causa: R$ 17.817,31
REQUERENTES: Banco Bradesco Financiamentos S.A, M MOREIRA DOS SANTOS - ME 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JOSE BRUNO CECONELLO, OAB nº RO1855, BRADESCO 
REQUERENTE: JOAQUIM NOGUEIRA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DOUGLAS GOMES DA SILVA CRUZ, OAB nº RO9802, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 
OAB nº RO4875A 
DECISÃO
Vistos,
Defiro pesquisa(s) via sistema(s) conveniado(s) Sisbajud.
Intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) para que se manifeste(m) sobre o(s) resultado(s) infrutíferos, no prazo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de extinção/arquivamento/suspensão, e impulsione(m) validamente o feito, requerendo o que entender(em) de direito e 
recolhendo custas, se for o caso.
Segue(m), em anexo, o(s) resultado(s).
Decorrido in albis, conclusos para decisão-urgente.
Intime(m)-se, cumpra-se
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7058779-02.2021.8.22.0001 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Seguro 
Valor da causa: R$ 7.732,19
EXEQUENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, OAB nº DF273843 
EXECUTADO: CAMPELO VEICULOS LTDA - ME 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
INDEFIRO pedido de expedição de mandado de constatação tendo em vista que já houve diligência no endereço cadastrado perante a 
Receita Federal, 80285568, sendo a diligência infrutífera, conforme certidão da oficial de justiça, id. 66654068.
Suspenda-se o feito, conforme decisão id. 79940873.
Intime(m)-se, cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 0262739-92.2007.8.22.0001 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Classe Processual: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTES: ANTONIO HENRIQUES LEMOS LEITE, MARIA TEREZA SILVA LEMOS LEITE 
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS, OAB nº RO655A 
EXECUTADO: NEORICO ALVES DE SOUZA 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: NEORICO ALVES DE SOUZA, OAB nº RO488A, MARIA DA CONCEICAO AMBROSIO DOS REIS, 
OAB nº RO674 
SENTENÇA
Vistos etc,
Em razão da quitação integral do débito, id. 80949614, e pedido de expedição de alvará, id. 81218557, EXTINGO o feito com fundamento 
nos artigos 924, II e 925 do CPC.
Expeça-se alvará dos valores depositados em favor do autor/advogado para levantamento, preferencialmente, em 5 dias.
LIBERO a penhora do imóvel matrícula 3538, id. 62968920, devendo as custas dos emolumentos serem suportadas pelo executado já 
que deu causa à demanda. 
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS – PENHORA DE IMÓVEL – ORDEM DE CANCELAMENTO 
QUE SOMENTE PODE SER FEITA PELO JUÍZO EXECUTIVO QUE A DETERMINOU – MERA PETIÇÃO – FALTA DE INTERESSE 
PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO – DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRÓPRIA – ÔNUS DE 
REQUERER O CANCELAMENTO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR-EXECUTADO – RECURSO PROVIDO. 1 - Se a ordem para registrar 
a indisponibilidade do imóvel via penhora foi deduzida no juízo do feito executivo que já transitou em julgado (autos nº 0800102-
51.2012.8.12.0036), é neste processo que deveria ser solicitado o procedimento do cancelamento da penhora sobre imóvel, bem como 
é deste juízo a competência para a referida providência. 2 - Como a penhora determinada pelo juízo é ato registral (art. 167, I,”5”da Lei 
6.015/73), e o cancelamento de um registro é feito, dentre outras formas, em decorrência do trânsito em julgado e à vista de mandado 
judicial (art. 250, I c/c art. 239 da Lei de Registros Publicos), é certo que somente o juízo que procedeu à ordem de constrição judicial 
pode emitir outra levantando-a. 3 - Assim, se bastava ao autor peticionar ao juízo executivo para informar a manutenção da restrição, 
único competente para a análise (por ter sido quem determinou a penhora ao Cartório de Registro de Imóveis), a despeito de ser 
discutível possuir interesse-utilidade do ajuizamento desta ação ordinária, certo é que a pretensão carece do interesse processual na sua 
modalidade adequação. 4 - A providência de requerer o cancelamento da penhora é ônus do devedor-executado, pois se deu causa ao 
ajuizamento da demanda, e sendo o título executivo certo, líquido e exigível, também é sua a responsabilidade (e o interesse), de fazer 
cessar todos os efeitos decorrentes da demanda, dentre eles o da manutenção da constrição judicial sobre o seu imóvel – princípio da 
causalidade. 5 – Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08005484420188120036 MS 0800548-44.2018.8.12.0036, Relator: Des. Vladimir Abreu 
da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2021).”
À CPE: Quanto a isso oficie o 2º cartório de imóveis bem como apure o recolhimento de custas pelo sucumbente, procedendo conforme 
as DGJ/TJRO.
Ante a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data.
Oportunamente, arquivem-se.
Porto Velho1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7019459-81.2017.8.22.0001 
Classe Processual: Usucapião 
Assunto: Usucapião Extraordinária 
Valor da causa: R$ 100.000,00
AUTORES: DILIA NATALIA ZELADA SANTOS, REINALDO MARINHO DOS SANTOS 
ADVOGADOS DOS AUTORES: INGRID OLIVEIRA CASTRO, OAB nº RO9359, IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA, OAB nº RO3361, 
JOSE RAIMUNDO DE JESUS, OAB nº RO3975 
REU: ESPOLIO DE ISSAC BENAYON SABBÁ REP. P/ INVENTARIANTE MOISÉS GONÇALVES SABBÁ 
ADVOGADOS DO REU: WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA, OAB nº RO1506, ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704, ORESTES 
MUNIZ FILHO, OAB nº RO40, CRISTIANE DA SILVA LIMA, OAB nº RO1569, JACIMAR PEREIRA RIGOLON, OAB nº RO1740 
DESPACHO
Vistos,
Na forma do art. 485, §4º, CPC, manifeste-se o requerido, no prazo de 5 dias, quanto ao pedido de desistência, id. 80335423.
Após, conclusos para extinção.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7021428-92.2021.8.22.0001 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 
Valor da causa: R$ 47.195,95
AUTOR: LIVIA SOARES DE MELO 
ADVOGADO DO AUTOR: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA, OAB nº RO5929 
REU: ROSENILDA RIBEIRO DA SILVA, RURAL PRE MOLDADOS EIRELI 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
Defiro pesquisa(s) via sistema(s) conveniado(s) sisbajud.
Intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) para que se manifeste(m) sobre o(s) resultado(s), no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção/arquivamento/suspensão, e impulsione(m) validamente o feito, requerendo o que entender(em) de direito e recolhendo 
custas, se for o caso.
Segue(m), em anexo, o(s) resultado(s).
Decorrido in albis, conclusos para extinção.
Intime(m)-se, cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7058799-90.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034
REU: ADEILTON FERREIRA DE SOUZA
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063428-83.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: KATIA LUZIA RIBEIRO GOMES e outros
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) REU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7031749-31.2017.8.22.0001 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, 
Antecipação de Tutela / Tutela Específica 
Valor da causa: R$ 20.560,00
AUTOR: ANTONIO JARBAS TORRES GOMES 
ADVOGADOS DO AUTOR: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR, OAB nº RO4494, MARCIA YUMI MITSUTAKE, OAB nº RO7835, 
LIDIANY FABIULA MOREIRA MARQUES, OAB nº RO6505, TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO, OAB nº RO5798 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos,
1. DEFIRO pedidos do exequente, id. 80139750.
2. Intime-se o INSS para cumprir a determinação exarada no item “1” do despacho id. 79871690, no prazo de até 10 dias, sob pena de 
multa de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00.
3. Tendo em vista os cálculos do retroativo apresentados pelo exequente e que a parte executiva afirmou que não há valores a pagar devido 
a compensação com os valores recebidos à título de tutela de urgência encaminhe-se o feito à contadoria para apurar se credor tem 
alguma verba a receber.
4. Em tempo, ao autor foi concedido auxílio-acidente, id. 75738545, e a tutela de urgência referia-se a auxílio doença acidentário, id. 
14383000.
5. Com o retorno dos autos vista às partes com prazo de 10 dias e em seguida, conclusos para decisão-urgente.
Intime(m)-se, cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029059-87.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: SANT PAUL CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA - ME e outros (2)
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7049259-52.2020.8.22.0001 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários 
Valor da causa: R$ 192.707,23
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO 
EXECUTADO: LIMPEMAQ CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
Defiro pesquisa(s) via sistema(s) conveniado(s).
Intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) para que se manifeste(m) sobre o(s) resultado(s), no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção/arquivamento/suspensão, e impulsione(m) validamente o feito, requerendo o que entender(em) de direito e recolhendo 
custas, se for o caso.
Segue(m), em anexo, o(s) resultado(s).
Decorrido in albis, conclusos para extinção.
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Intime(m)-se, cumpra-se
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: pvh3civel@tjro.jus.br
AUTOS: 7039698-33.2022.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: LIZ EMERICK PRADO, AVENIDA AMAZONAS 6030, - DE 6030 A 6440 - LADO PAR TIRADENTES - 76824-536 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOHNI SILVA RIBEIRO, OAB nº RO7452, PAMELA GLACIELE VIEIRA DA ROCHA, OAB nº RO5353, 
CAMILA CRISTIANE MIRANDA LACERDA, OAB nº RO11702
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO sala a, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO
Vistos,
Trata-se e cumprimento de sentença definitiva de Obrigação de Fazer (CPC, art. 536) - entregar voucher.
Considerando que no cumprimento de sentença, além das regras do Título II do Livro I da Parte Especial, deve ser observado, no que 
couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial (Do Processo de Execução) – CPC, art. 513, caput 
– aplicar-se-á as regras supletivas dos arts. 814 a 821 do CPC.
Sendo assim, DETERMINO:
I - Proceda a CPE com a intimação pessoal da parte executada (Súmula 410/STJ) a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a 
obrigação de obrigação de fazer, consistente em “cumprir a obrigação de fornecer os vouchers acordados”, id. 81150037, conforme ata 
de audiência, id. 79767920 e sentença, id. 79796110.
Visando a efetivação da tutela específica fixo multa diária no valor de R$ 300,00 limitado ao valor de R$3.000,00(três mil reais), (CPC, art. 
536, § 1º), sob pena de incidir nas sanções de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial.
II – Se não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos, requerer a satisfação da obrigação à custa 
do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, nos termos do artigo 816, caput e parágrafo único, do 
CPC;
III – Realizada a prestação, sem nova conclusão, manifestem-se as partes em 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita 
a obrigação (CPC, art. 818);
IV –Querendo, o executado, poderá impugnar o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 536, §4º c/c 525, ambos do CPC;
V - Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no 
prazo de 15 (quinze) dias e findo prazo, conclusos para decisão.
SERVE DESDE LOGO, A PRESENTE COMO CARTA / MANDADO /PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S).
EXECUTADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ de nº 09.296.295/0037-
70, no endereço sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, s/nº, Aeroporto, Porto Velho-RO, CEP 76.803- 250.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de direito
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000780-57.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
APELANTE: NARCISO PAULINO DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
APELADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) APELADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025006-63.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: YURI PACHECO SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MARIZA MENEGUELLI - RO8602
REU: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
Advogado do(a) REU: ALICE FRANCO SABADINI - MG163773
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052077-11.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NATHALIE FRANCO SILVA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN FRANCO SILVA - RO6524, INGRID JULIANNE MOLINO CZELUSNIAK - RO7254
REU: ELOISA ASSUNCAO
Advogado do(a) REU: ANA CAROLINA SANTOS ROCHA - RO10692
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7018734-63.2015.8.22.0001 Assunto: Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - 
Legais / Contratuais, Espécies de Contratos Classe Processual: Cumprimento de sentença Valor da causa: R$ 636.419,56 AUTORES: 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA E 
MARCELO RODRIGUES XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME ADVOGADOS DOS AUTORES: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, 
OAB nº RO3434, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, DIEGO DE 
PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013 REU: EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA ADVOGADO DO REU: GUILHERME TOURINHO 
GAIOTTO, OAB nº RO6183A SENTENÇA
Trata-se de Cumprimento de sentença proposta por ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
S/A - CERON, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA E MARCELO RODRIGUES XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em desfavor de 
EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA.
A exequente concordou com os valores depositados e requereu a expedição de alvará/ofício de transferência dos valores depositados 
face a satisfação da obrigação.
Desta forma, após certificado o trânsito em julgado desta decisão, providencie a expedição dos alvarás conforme abaixo: 
1 - O valor de R$ 405.167,73 (quatrocentos e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) deverá ser expedido em 
favor de ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, nos moldes da petição de ID 78132782;
2 - O valor de R$ 20.258,38 (vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) deverá ser expedido em favor de NOGUEIRA 
E VASCONCELOS ADVOGADOS, nos moldes da petição de ID 78132782;
3 - O valor de R$ 20.258,38 (vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) deverá ser expedido em favor de DANIEL 
PENHA DE OLIVEIRA, nos moldes da petição de ID 73297177;
4 - O valor restante deverá ser expedido em nome do executado, qual poderá ser levantado pelos seus advogados, caso detenham 
poderes para tanto.
Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil e, por 
consequência, determino o ARQUIVAMENTO do presente feito.
Certifique-se o pagamento das custas finais, intimando-se para pagamento, nos termos da sentença. Em caso de inércia, proteste-se e 
inscreva-se em dívida ativa.
Sentença registrada automaticamente no sistema e publicada. Intimem-se.
Após, adote-se as providências de praxe e arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008636-09.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DOS ANJOS SILVA e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, POLIANA 
SOUZA DOS SANTOS - RO10454
Advogados do(a) AUTOR: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, POLIANA 
SOUZA DOS SANTOS - RO10454
Advogados do(a) AUTOR: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, POLIANA 
SOUZA DOS SANTOS - RO10454
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON e outros
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051462-21.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CRISTIANE VIANA PINTO
Advogados do(a) AUTOR: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA - RO4558, PAULA THAIS ALVES ISERI - RO9816
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
0020257-11.2010.8.22.0001
Imissão
EXEQUENTE: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR, CNPJ nº 09029666000147, AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 52, 
28 ANDAR-SALA 2.802 CEP 20031-000 CENTRO - 20031-000 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RAFAELA CRISTINA LOPES MERCES, OAB nº RO3923, LIDIANI SILVA RAMIRES DONADELLI, 
OAB nº RO5348, FABIO BARCELOS DA SILVA, OAB nº SC21562, FERNANDA FERNANDES DA SILVA, OAB nº RO7384
EXECUTADOS: SERGIO LUIZ MOCCELLIN TESSER, CPF nº DESCONHECIDO, RUA JACI PARANA 4342, AGENOR DE CARVALHO 
- 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 31278434291, RUA PINCESA ISABEL, 
2859 ROQUE - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RAIMUNDA ALVES FERREIRA, CPF nº 42097983200, RUA RAIMUNDO 
ANDRADE 3591 CIDADE NOVA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ILDA SILVA DE MATOS, CPF nº 32639929291, RUA JACI 
PARANÁ 4342 AGENOR DE CARVALHO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR, OAB nº RO4494, MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS, 
OAB nº RO1039
R$ 58.690,20
DECISÃO
Processo veio concluso para deliberação acerca do pedido de transferência do valor de R$ 364.823,34 e seus acréscimos legais, para 
uma nova conta judicial vinculada ao processo n. 0000164-28.2014.4.01.4100, que tramita perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária 
de Rondônia.
Aduz que o valor em questão foi vinculado a estes autos por equívoco, vez que trata-se de valor referente à oferta indenizatória da ação 
de desapropriação n. 0024457-27.2011.822.0001, movida pela autora contra Valdir Ramalho dos Santos, demanda essa que atualmente 
tramita perante a Justiça Federal, sob o n. 0000164-28.2014.4.01.4100.
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Intimado, o executado Sérgio Luiz Moccellin Tesser reconhece que o valor se refere a outro processo e não se opôs ao pedido de 
transferência requerido pela autora (id 78186317). 
Pois bem. 
Em que pese os argumentos do requerente, considerando o tempo decorrido desde a data do depósito supostamente equivocado (10 
anos), estando o processo já arquivado e, ainda, tendo em vista tratar-se de quantia vultuosa, por prudência, determino que o requerente 
traga aos autos maiores elementos de convicção ao juízo, inclusive, juntando comprovante de depósito e informações acerca da fase em 
que se encontra o processo em trâmite na Justiça Federal. Prazo: 05 dias.
Sem prejuízo, determino que seja oficiado ao Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia solicitando informações acerca 
do suposto depósito equivocado, já que, até o momento, não houve qualquer solicitação de transferência de valores que, em tese, refere-
se à oferta indenizatória de desapropriação de autos que tramitam naquele juízo.
Com a resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. 
Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7036736-13.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA SOUZA, CPF nº 22085556272, RUA JOSÉ ARIGÓ 4913 AGENOR DE CARVALHO - 76820-306 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL, OAB nº RO7651
EXECUTADO: JOAQUIM EVANDRO DE SOUZA REIS, CPF nº 12992038253, RUA GOVERNADOR VALADARES 3191, - ATÉ 3419/3420 
ELETRONORTE - 76808-462 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
O feito encontra-se aguardando os depósitos decorrentes da penhora de salário, conforme id 60538840.
Assim, tendo em vista o valor da dívida e a quantidade de descontos que ainda serão efetuados até o seu cumprimento integral, conforme 
id 80136655 e, considerando a outorga de poderes ao advogado para receber e dar quitação (id 12480322), por economia processual, 
defiro o pedido de depósitos diretamente na conta indicada no id 80135820. 
Expeça-se alvará de transferência em favor do exequente para levantamento dos valores depositados em conta judicial e oficie-se à fonte 
pagadora do executado para que proceda com os depósitos futuros diretamente à conta indicada pela exequente, de acordo com os 
valores apresentados na planilha de id 80136655, que deverá ser anexado ao ofício.
Após, considerando não haver perspectivas de retramitação a curto ou médio prazo, dada a quantidade de parcelas a serem descontadas 
em folha de pagamento da parte executada para satisfação do débito exequendo, arquive-se o processo.
Considerações relevantes: 
a) quaisquer das partes poderão impulsionar o feito por simples petição ao término dos descontos, sem custos, para o fim do reconhecimento 
da plena satisfação;
b) incumbirá ao exequente impulsionar o feito no caso de eventual não pagamento;
c) a prescrição intercorrente não fluirá no período deste arquivamento, pois o processo está em curso de satisfação do débito e o 
arquivamento consistirá em mera adequação administrativa do juízo.
Proceda-se ao necessário.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7065273-43.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Prestação de Serviços 
AUTOR: UNIRON 
ADVOGADOS DO AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428, Uniron 
REU: LILIANE DIAS TENORIO 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Custas iniciais recolhidas (ID 81253905/31253906).
2. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC, comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de 
Conciliação, sito à Av. Pinheiro Machado, n. 777, bairro Olaria, Porto Velho (RO), devendo as partes se fazer acompanhadas por seus 
patronos (art. 334, §9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte autora 
via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte requerida.
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Observação: Devido a pandemia do COVID-19 a presente audiência poderá ser realizada de forma virtual, caso na data de designação da 
solenidade ainda estejam válidas as medidas de isolamento social, observando-se nesse caso o procedimento delineado no provimento 
18/2020 da Corregedoria-Geral do TJRO publicado no DJE 096 de 25/05/2020.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse 
na realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 
(dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
No caso de a carta/mandado de citação/intimação restar negativo, fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 10 (dez) 
dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a correr do dia seguinte a audiência de conciliação.
Não sendo o caso de justiça gratuita, e não havendo conciliação, desde já fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias 
recolher o valor da diferença das custas iniciais nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual 3.896/16.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: https://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
?x=22083112212180500000078039647 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho 
Nacional de Justiça). 
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Av. Governador Jorge 
Teixeira, n. 1722, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali disponíveis 
como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9273-1658 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 9208-4629.
Este despacho servirá como carta/mandado/ofício/carta precatória, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para comparecer à 
audiência e apresentar sua defesa, ficando advertidas as partes que o não comparecimento na audiência será considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º). Adverte-se a parte requerida que, se não 
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
4. Após, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
5. Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam 
conclusos para saneador.
REU: LILIANE DIAS TENORIO, RUA RIO PRETO 4123 NOVA ESPERANÇA - 76822-490 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo n.: 7022002-23.2018.8.22.0001
AUTOR: ELIZIVALDO ALVES MAIA, CPF nº 86093681220
ADVOGADO DO AUTOR: RAIZA COSTA CAVALCANTI, OAB nº MT6478
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
ALTERE-SE A CLASSE PROCESSUAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Intime-se o INSS, por sua Procuradoria, para implantação do benefício previdenciário em favor da parte autora consoante determinado 
no acórdão transitado em julgado, em conformidade com decisão que deve ser enviada em anexo, no prazo de 30 dias, sob pena de 
multa a ser arbitrada por este juízo.
1.1. Decorrido o prazo, comprovada ou não a implantação, intime-se a parte autora para informar o percebimento do benefício, bem como 
apresentar os cálculos atualizados e o que mais entender de direito. 
2. Arbitro honorários advocatícios referentes a esta fase do cumprimento de sentença em 10% do valor do débito, consoante art. 85, §§ 
1º e 3º, CPC, que deverão ser especificados pela parte autora no prazo de cinco dias.
3. Intime-se o INSS para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar execução invertida devendo juntar aos autos a planilha de cálculos que 
entende devido, sob pena de preclusão.
Após, havendo manifestação, dê-se vistas a parte autora para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, quanto aos cálculos apresentados, 
sob pena de ser homologado os cálculos apresentados pela autarquia.
Quedando-se inerte a parte exequente, voltem os autos conclusos.
Em não havendo manifestação da Autarquia, fica a parte exequente intimada para, no prazo de cinco dias, dar início ao cumprimento de 
sentença, caso queira, sob pena de arquivamento do feito.
Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7036753-10.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
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Polo Ativo: JUSILENE VIEIRA DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS DO AUTOR: DAVID ALVES MOREIRA, OAB nº RO299B, ALINE ANGELA DUARTE, OAB nº RO2095
Polo Passivo: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS DO REU: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o perito nomeado URBANO DE PAULA FILHO para, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca da impugnação aos honorários 
periciais apresentada pelo requerido no ID 79746856.
Após, conclusos para decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022. 
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br Processo n.: 7034351-
53.2021.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA, AV AYRTON SENNA 1109, SICOOB SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA, OAB nº RO9541
PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA
EXECUTADO: MARIA DE LOURDES FERNANDES PINHEIRO, RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO 03210 COSTA E SILVA - 76803-
544 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 6.757,85
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de execução de título extrajudicial que COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA - SICOOB AMAZÔNIA move em face 
de MARIA DE LOURDES FERNANDES PINHEIRO, partes qualificadas no feito.
O credor notificou a satisfação integral do crédito (id 81221496).
Assim, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.
Ante a preclusão lógica, a presente sentença transita em julgado na data de sua publicação, em conformidade com o artigo 1000, 
parágrafo único, do CPC.
Sem custas finais.
À escrivania: oficie-se com urgência ao órgão empregador da executada para cessar imediatamente os descontos, diante da quitação 
integral da obrigação.
Publique-se. Registre-se Intime-se. 
Serve a presente de mandado/ofício/carta.
Arquive-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7025032-32.2019.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: S. AMAZONIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO DO REQUERENTE: RICHARD MARTINS SILVA, OAB nº RO9844
Polo Passivo: ERLEN DIAS PINTO, V DA SILVA OLIVEIRA - ME, VANUZA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO DOS EXCUTADO: Thiago Calixto, OAB nº RO8272
DECISÃO
Vistos.
1. DEFIRO o requerimento para consulta por meio do sistema RENAJUD para localizar possíveis veículos automotores do(s) executado(s).
1.1 A consulta via RENAJUD localizou veículos, contudo alguns possuem restrições judiciais, conforme anexo.
Desta feita, necessário esclarecer a parte exequente em quais veículos, livres de constrições, se pretende a realização de restrição de 
circulação/transferência. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito, procedendo o 
recolhimento das custas referentes ao art. 17 a 19 da Lei Estadual n. 3.896/16 em caso de pedido de constrição.
2. No mais, oportunizo ao exequente, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora, para satisfação do seu crédito, observando 
a ordem legal do artigo 835 do CPC. No mesmo prazo, e em observância ao artigo 10 do CPC, oportunizo às partes manifestarem-se 
quanto a suspensão dos autos consoante artigo 921, inciso III do CPC.
A propósito:



1176DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao credor o ônus de 
indicar objetivamente os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte. 
2. Não havendo indicação de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, 
com fundamento no artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 3. A suspensão do feito pela ausência de 
bens penhoráveis não importa em prejuízo à parte exequente, pois poderá indicar bens do executado à penhora a qualquer tempo e o 
prazo de prescrição intercorrente somente começará a correr após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, se não 
localizados bens penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (TJ-DF 07222419120198070000 DF 0722241-
91.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 
no DJE : 18/02/2020)” - destaquei
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. Não 
sendo encontrado bens penhoráveis do executado, o processo de execução deve ser suspenso nos termos do art. 921, III do CPC, 
sem prejuízo de ser desarquivado, a qualquer tempo, a pedido do exequente. (TJ-RO - AI: 08072108520208220000 RO 0807210-
85.2020.822.0000, Desembargador Isaías Fonseca de Morais. Data de Julgamento: 13/01/2021)” - destaquei
3. Destarte, inexistindo bens penhoráveis ou transcorrido in albis o prazo concedido, desde já, determino a suspensão do feito, nos termos 
do artigo 921, inciso III do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano. Nesta hipótese, destaco inexistir óbice para que o feito seja arquivado, pois 
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguir na execução à vista 
de localização de bens penhoráveis em nome da parte executada (artigo 921, § 3º, CPC). Por oportuno, registro que decorrido o prazo 
de suspensão iniciar-se-á o decurso do prazo da prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC).
Intimem-se e Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Autos n. 7021872-91.2022.8.22.0001 - 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: PATRICIA SANCHES, RUA FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA, - ATÉ 8269 - LADO ÍMPAR JUSCELINO KUBITSCHEK - 
76829-361 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO VINICIUS MACHADO PARREIRA, OAB nº RO8097
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, EDIFÍCIO CITIBANK, RUA DA ASSEMBLÉIA 100 CENTRO - 
20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA em desfavor da 
sentença de ID 80603175.
Aduziu que há contradição e erro material na decisão quanto aos honorários sucumbenciais (ID 80737593).
Intimada, a parte embargada/autora manifestou-se pela rejeição (ID 81237362).
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o art. 1.022, incisos I a III, do CPC, só cabem embargos de declaração para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar 
contradição; b) suprir omissão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material.
O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
Com razão o embargante, visto que o erro material está claro, sendo desnecessária maiores digressões, que já realizadas em sentença. 
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.022, III do NCPC, para corrigir erro material. Assim: 
ONDE SE LÊ: 
“Condeno, ainda, a requerida nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do artigo art. 85, §2º do CPC.”
LEIA-SE: 
“Condeno, ainda, a requerida nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação atualizado, nos termos do artigo art. 85, §2º do CPC.”
Permanece inalterada a sentença nos demais termos.
Intimem-se.
SERVE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7063982-08.2022.8.22.0001 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Classe Processual: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
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Valor da causa: R$ 47.680,68
AUTOR: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 
ADVOGADOS DO AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB nº RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, 
OAB nº AC4943, BRADESCO 
REU: IGOR GLADSON COSTA DA SILVA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos,
1. Custas iniciais recolhidas (ID 81070591).
2. Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969. Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo 
Civil (Lei 13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares. No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial do Decreto-
Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos legais para 
concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo 300 do NCPC, quais sejam: risco 
de dano, probabilidade do direito e reversibilidade da medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário devidamente 
assinado pela parte ré e a notificação informando a respeito do inadimplemento da obrigação. De outro lado, o perigo de dano decorre da 
prejudicialidade na depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo à posse do requerente. 
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a mora 
no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo. 
Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, 
conforme descrição constante na inicial e contrato, depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele autorizada.
No prazo de 15 dias, a contar da citação, o devedor fiduciante poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto no art. 231, II 
do NCPC. O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do NCPC. Desde já concede-se ordem de arrombamento e 
requisição policial, desde que necessários para cumprimento da diligência, pelo oficial(a) de justiça.
3. Executada a liminar, cite-se a parte ré para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento integral da dívida pendente, sob pena de 
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei 
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
4. Efetuado o pagamento, intime-se o autor para manifestar-se, no prazo de 05 dias.
5. Ocorrendo concordância com o valor depositado, deverá o autor restituir o veículo à parte ré, comprovando nos autos.
VIAS DESTA DECISÃO SERVEM COMO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: https://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
?x=22082611185471300000077863495 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho 
Nacional de Justiça). 
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Av. Governador Jorge 
Teixeira, n. 1722, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali disponíveis 
como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9273-1658 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 9208-4629.
6. Caso o endereço de citação esteja localizado em outro Estado da Federação, defiro, desde logo, que a petição inicial sirva como Carta 
Precatória com prazo de 30 dias, ficando a parte autora intimada para comprovar a distribuição e o andamento da Carta Precatória, no 
prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Bem alienado: VOLKSWAGEN, GOL 1.0L MC4, COR BRANCA, PLACA QOW4F49, ANO 2019, RENAVAM 01161507628, CHASSI 
9BWAG45U1KT038802 
REU: IGOR GLADSON COSTA DA SILVA, MARIA DE LOURDES 7284, - DE 7100/7101 A 7524/7525 ESPERANCA DA COMUNID - 
76825-076 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7065262-14.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Prestação de Serviços 
AUTOR: UNIRON 
ADVOGADOS DO AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428, Uniron 
REU: HORACIO PINHEIRO BENTES FILHO 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Custas iniciais recolhidas ID 81252965/81252968.
2. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC, comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de 
Conciliação, sito à Av. Pinheiro Machado, n. 777, bairro Olaria, Porto Velho (RO), devendo as partes se fazer acompanhadas por seus 
patronos (art. 334, §9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte autora 
via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte requerida.
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Observação: Devido a pandemia do COVID-19 a presente audiência poderá ser realizada de forma virtual, caso na data de designação da 
solenidade ainda estejam válidas as medidas de isolamento social, observando-se nesse caso o procedimento delineado no provimento 
18/2020 da Corregedoria-Geral do TJRO publicado no DJE 096 de 25/05/2020.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse 
na realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 
(dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
No caso de a carta/mandado de citação/intimação restar negativo, fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 10 (dez) 
dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a correr do dia seguinte a audiência de conciliação.
Não sendo o caso de justiça gratuita, e não havendo conciliação, desde já fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias 
recolher o valor da diferença das custas iniciais nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual 3.896/16.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: https://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
?x=22083112122477500000078038660 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho 
Nacional de Justiça). 
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Av. Governador Jorge 
Teixeira, n. 1722, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali disponíveis 
como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9273-1658 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 9208-4629.
Este despacho servirá como carta/mandado/ofício/carta precatória, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para comparecer à 
audiência e apresentar sua defesa, ficando advertidas as partes que o não comparecimento na audiência será considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º). Adverte-se a parte requerida que, se não 
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
4. Após, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
5. Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam 
conclusos para saneador.
REU: HORACIO PINHEIRO BENTES FILHO, RUA MANOEL LAURENTINO DE SOUZA 1892, - DE 1340/1341 A 2011/2012 NOVA 
PORTO VELHO - 76820-146 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo n. 7057663-29.2019.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: LUIZ CARLOS DA COSTA
ADVOGADOS DO AUTOR: MARIA HELOISA BISCA BERNARDI, OAB nº RO5758A, GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI 
MONTEIRO, OAB nº RO5275
REU: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, 
OAB nº RO11434, WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DESPACHO
Promova-se a mudança de classe processual para cumprimento de sentença. 
Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada para pagar voluntariamente o débito indicado no processo (ID n. 81149461), 
em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ficando ainda 
sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará pelo Diário da Justiça, nos termos do inciso I do §2º do art. 513 do CPC.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC, independente 
de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença e após, decorrido o prazo, venha concluso o processo para decisão. 
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, atualizar o débito e requerer o que entender de direito 
para o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Em caso de requerimento de pesquisa junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, desde logo, deverá apresentar o comprovante de pagamento das custas referentes à diligência 
pretendida, na forma do art. 17 da Lei n. 3.896/2016 (Regimento de custas do Estado de Rondônia), sob pena de indeferimento.
Em caso de pagamento, intime-se a parte exequente, por meio do seu advogado, para, em 5 (cinco) dias, informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação.
CÓPIA DESTE SERVE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7028583-49.2021.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº 
RO1064, CAMILA GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, IZABEL CELINA 
PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796
Polo Passivo: NADIR DE LIMA ANDRADE, DANA DE OLIVEIRA ANDRADE
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
1. O art. 274, do CPC prescreve que:
“ Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 
sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da 
juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
A mudança de endereço da parte executada foi constatada conforme diligência ID 79440505, haja vista ser realizada no mesmo 
endereço onde ocorreu a citação em fase de conhecimento (ID 61263102/61263106). Portanto, presumida a intimação decorrido o prazo 
estabelecido sem manifestação da parte executada.
2. Realizado bloqueio parcial de ativos financeiros das executadas DANA DE OLIVEIRA ANDRADE e NADIR DE LIMA ANDRADE, junto 
ao sistema SISBAJUD, com o acréscimo de 10% do valor da obrigação a título de multa, pois já decorrido o prazo de 15 dias para o 
pagamento voluntário, nos termos do §1º do art. 523, do CPC e 10% a título de honorários advocatícios, e tendo em vista a efetivação da 
intimação, CONVOLO-O em penhora.
3. Intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu procurador(a), Via sistema e Diário da Justiça(NCPC, artigo 854), representante legal 
ou pessoalmente, via AR-MP ou mandado para, querendo, oferecer Impugnação, em 15 (quinze) dias úteis, (NCPC, artigo 854, § 3º), 
versando tão somente sobre as matérias previstas nos incisos do artigo 854 do NCPC, sob as penas legais.
4. Havendo manifestação nos termos do § 3º do art. 854 do CPC , dê-se vista ao exequente. Decorrido o prazo sem manifestação do 
executado, certifique-se e expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor penhorado.
5. Com a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para levantamento no prazo de cinco dias.
6. Em caso de inércia, proceda-se a transferência do valor depositado para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, operação 
040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme provimento n. 016/2010-CG.
7. No mais, oportunizo ao exequente, no prazo de 15 dias, indicar bens passíveis de penhora, para satisfação do seu crédito, observando 
a ordem legal do artigo 835 do CPC. No mesmo prazo, e em observância ao artigo 10 do CPC, oportunizo às partes manifestarem-se 
quanto a suspensão dos autos consoante artigo 921, inciso III do CPC.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao credor o ônus de 
indicar objetivamente os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte. 
2. Não havendo indicação de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, 
com fundamento no artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 3. A suspensão do feito pela ausência de 
bens penhoráveis não importa em prejuízo à parte exequente, pois poderá indicar bens do executado à penhora a qualquer tempo e o 
prazo de prescrição intercorrente somente começará a correr após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, se não 
localizados bens penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (TJ-DF 07222419120198070000 DF 0722241-
91.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 
no DJE : 18/02/2020)” - destaquei
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. Não 
sendo encontrado bens penhoráveis do executado, o processo de execução deve ser suspenso nos termos do art. 921, III do CPC, 
sem prejuízo de ser desarquivado, a qualquer tempo, a pedido do exequente. (TJ-RO - AI: 08072108520208220000 RO 0807210-
85.2020.822.0000, Desembargador Isaías Fonseca de Morais. Data de Julgamento: 13/01/2021)” - destaquei
8. Destarte, inexistindo bens penhoráveis ou transcorrido in albis o prazo concedido, desde já, determino a suspensão do feito, nos termos 
do artigo 921, inciso III do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano. Nesta hipótese, destaco inexistir óbice para que o feito seja arquivado, pois 
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguir na execução à vista 
de localização de bens penhoráveis em nome da parte executada (artigo 921, § 3º, CPC). Por oportuno, registro que decorrido o prazo 
de suspensão iniciar-se-á o decurso do prazo da prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC).
Intimem-se e Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7006732-22.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CARNEIRO MORAES - RO0006739A
EXECUTADO: ROSENIRA ANDREIA DE SOUZA MEDEIROS SANTOS
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais (Finais). O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046005-03.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: ALCIR LUIZ DE LIMA - RO6770
REU: ANDERSON GUIMARAES
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038537-61.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ARMANDO DE PAULA LOPES NETO - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO1046, CARLOS CORREIA DA SILVA - RO0003792A
EXECUTADO: J B G - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: TITO MAGNO RODRIGUES - RO0003100A
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais (Finais). O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019442-69.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BOSQUES DO MADEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Advogados do(a) AUTOR: FELIPE GARCIA MACHADO DA COSTA - SP390568, REGINALDO DE CAMARGO BARROS - RO12417-S
REU: JULIANA JEANNE VIEIRA DE CARVALHO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
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Processo: 7033510-58.2021.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Ordinária
AUTORES: MARIA DE FATIMA DE ALENCAR MOTA, RAIMUNDA FLORINDO DA CRUZ BEZERRA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS, OAB nº RO5841A, WALTER GUSTAVO DA SILVA 
LEMOS, OAB nº RO655A
REU: ODACLELIA MELO DOS SANTOS, CLAUDIA MELO SANTOS, CIRLENE CARLA SARMENTO DOS SANTOS, CELINA CARLA 
SARMENTO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO F. DOS SANTOS FILHO, ODACLEIDE MELO DOS SANTOS, CIRLINA CARLA 
SARMENTO DOS SANTOS, CIRLEIA CARLA SARMENTO DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO MELO DOS SANTOS, CARLOS 
EDUARDO SARMENTO DOS SANTOS, CARLOS ADALBERTO MELO DOS SANTOS, ODACHEILA MELO DOS SANTOS, CIRLEY 
CARLA SARMENTO DOS SANTOS, CINTIA CARLA SARMENTO DOS SANTOS HADDAD, CARLOS HUMBERTO MELO DOS SANTOS, 
CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, ANA CRISTINA MELO DOS SANTOS, CARLOS EUGENIO SARMENTO 
SANTOS
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos, etc.
A citação por edital é medida excepcionalíssima e, portanto, aplicável somente nas hipóteses legalmente previstas (vide art. 256 do CPC), 
quais sejam: quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; 
ou qualquer hipótese expressa em lei.
Caso haja possibilidade de citação por edital quando ignorado ou incerto, é indispensável o esgotamento das tentativas de localização 
do requerido, efetuando-se todas as diligências necessárias, sob pena de nulidade da citação. É dizer, deve-se exaurir as tentativas de 
localizar o endereço do citando previamente ao pedido de citação por edital, sendo ônus do autor demonstrar o esgotamento de tais 
diligências.
Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DOS 
MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DOS EXPROPRIADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7.1. Declarada a 
nulidade da citação por edital em razão da ausência de esgotamento dos meios necessários à localização dos expropriados, eventual 
conclusão em sentido diverso pressupõe o reexame de matéria fática. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.2. Recurso especial não 
conhecido. (REsp 1328227/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL.ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. REEXAME 
DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 
ART. 102 DA CF/88.1. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização dos réus.2. A inversão do que ficou 
decidido pelo acórdão recorrido no tocante à ausência de esgotamento dos meios de localização do réu demandaria a análise do acervo 
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.3. No tocante à alegada ofensa a dispositivos constitucionais, trata-se 
de matéria a ser apreciada na Suprema Instância, pois não é viável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via 
recursal, o que implicaria usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).4. 
Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 237.927/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
02/04/2013, DJe 08/05/2013).
No presente caso a parte requerente, sem realizar diligências a fim de localizar os endereços dos requeridos, pleiteou a citação por edital, 
o que não se mostra admissível conforme entendimento acima delineado. Ressalto que foi realizada apenas uma tentativa de citação.
Posto isso, indefiro por ora a citação por edital, pois a parte exequente ainda não demonstrou ter esgotado todas as tentativas empreendidas 
para localização da parte requerida (art. 256, § 3º do CPC).
Intime-se a parte autora para que aponte endereços válidos para a citação da parte ré - esgotamentos das diligências para localização 
- e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias
A seguir, voltem os autos conclusos.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Porto VelhoProcesso n. 7014715-38.2020.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA.
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEITOSA, OAB nº RO9622, FABIO CAMARGO LOPES, OAB nº 
MG8807, RODRIGO BARBOSA MARQUES DO ROSARIO, OAB nº RO2969A
REQUERIDO: FLAVIO L. BELLE - ME
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 12.758,14
DESPACHO
Nos termos do art. 523 do CPC, intime-se a parte executada para pagar voluntariamente o débito indicado no processo, em 15 (quinze) 
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ficando ainda sujeito a atos 
de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará via edital, nos termos do art. 513, §2º, IV do Código de Processo Civil.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC, independente 
de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença e após, decorrido o prazo, venha concluso o processo para decisão. 
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Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, atualizar o débito e requerer o que entender de direito 
para o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Em caso de requerimento de pesquisa junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, desde logo, deverá apresentar o comprovante de pagamento das custas referentes à diligência 
pretendida, na forma do art. 17 da Lei n. 3.896/2016 (Regimento de custas do Estado de Rondônia), sob pena de indeferimento.
Em caso de pagamento, intime-se a parte exequente, por meio do seu advogado, para, em 5 (cinco) dias, informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação.
REQUERIDO: FLAVIO L. BELLE - ME, RUA MARECHAL THAUMATURGO 1308, JARDIM PRIMAVERA - SALA 01 TRÊS MARIAS - 
76812-376 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
CÓPIA DESTE SERVE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7059810-33.2016.8.22.0001 
Classe Processual: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
Valor da causa: R$ 20.440,38
EXEQUENTE: JOSE RIBAMAR DO NASCIMENTO 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JONES LOPES SILVA, OAB nº RO5927, DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA, OAB nº RO6115 
EXECUTADO: MARIA MARCIA FERNANDES NUNES 
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARIA MARCIA FERNANDES NUNES, OAB nº RO4933A 
DECISÃO
Vistos,
Considerando a informação do exequente (id 80766024), defiro a suspensão e arquivamento do processo por 90 dias ou até que seja 
transferido o valor penhorado no rosto dos autos n. 0035100-45.2007.5.14.0005 em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 
Região.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, informando a situação da penhora naqueles autos, em 
10 dias.
Intime(m)-se, cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: JOSE RIBAMAR DO NASCIMENTO, RUA OLAVO BILAC 1397, (SÃO SEBASTIÃO I) SÃO SEBASTIÃO - 76801-634 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: MARIA MARCIA FERNANDES NUNES, AVENIDA CARLOS GOMES 2640 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-022 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br Processo: 7037771-
66.2021.8.22.0001
Classe: Monitória
AUTOR: UNIRON
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428
REU: BRUNA DE LIMA MARTINS
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes sobre ação monitória ajuizada por UNIRON em face de BRUNA DE LIMA MARTINS, partes qualificadas no feito.
Compulsando o feito, contata-se que até a presente data não houve a citação da requerida.
Verifica que no id 79728996 o requerente foi intimado para comprovar o encaminhamento de ofícios às empresas prestadoras de serviço 
público a fim de obter endereços da requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, contudo, não cumpriu a determinação, 
apenas reiterou o pedido de expedição de ofício pelo Juízo (id 80115350), pedido este já indeferido. 
Dessa forma, dado o tempo em que o feito tramita sem a citação dos requeridos, bem como o tempo decorrido da petição acima 
mencionada, não há outro caminho a percorrer senão a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto objetivo 
de constituição válida e regular do processo.
Neste sentido é a jurisprudência:
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CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267,IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE 
CITAÇÃO. VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. 1. A CITAÇÃO CONSTITUI 
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 267, IV, DO CPC) E 
SUA AUSÊNCIA ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. 2. DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO 
QUANDO AUSENTE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO CONSUBSTANCIADO 
NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (APC 20130110036347 DF 
0001121-40.2013.8.07.0001 – 5ª Turma Cível, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Publicado no DJE : 06/05/2014 . Pág.: 264)
Não sendo possível efetivar a citação da ré, por culpa da parte autora, há que se extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de 
pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da parte para regularização, pois é questão que pode ser conhecida até mesmo de 
ofício pelo juiz (CPP, artigo 485, § 3º).
Pelo exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, na forma 
do que dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Sem custas. 
Publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se. 
Transitada em julgado, arquive-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br Processo: 7065351-
37.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Alienação Fiduciária 
AUTORES: BARBARA BATISTA TEIXEIRA CARDOSO, DOUGLAS FERREIRA CARDOSO 
ADVOGADOS DOS AUTORES: BRUNO HENRIQUE HOLANDA DA COSTA MORAIS, OAB nº RO11685, SERGIO HOLANDA DA 
COSTA MORAIS, OAB nº RO5966 
REU: Banco Bradesco Financiamentos S.A 
ADVOGADO DO REU: BRADESCO 
DESPACHO
Vistos,
A parte autora deve emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, a fim de:
a) comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei n. 3.896/2016;
b) Juntar aos autos documento de identificação da autora Barbara Batista Teixeira Cardoso, bem como comprovantes de endereço dos 
dois autores.
c) Após conclusos para despacho-emendas.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de Direito Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7054371-31.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking 
AUTOR: ANA CAROLINA DA SILVA GALVAO 
ADVOGADO DO AUTOR: ALLAN OLIVEIRA SANTOS, OAB nº RO10315 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DESPACHO
Vistos,
1. Recebo a emenda à inicial e defiro os benefícios da justiça gratuita à autora, diante da sua atual hipossuficiência.
2. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC, comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de 
Conciliação, sito à Av. Pinheiro Machado, n. 777, bairro Olaria, Porto Velho (RO), devendo as partes se fazer acompanhadas por seus 
patronos (art. 334, §9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte autora 
via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte requerida.
Observação: Devido a pandemia do COVID-19 a presente audiência poderá ser realizada de forma virtual, caso na data de designação da 
solenidade ainda estejam válidas as medidas de isolamento social, observando-se nesse caso o procedimento delineado no provimento 
18/2020 da Corregedoria-Geral do TJRO publicado no DJE 096 de 25/05/2020.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
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O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse 
na realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 
(dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: ________ (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de 
Justiça). 
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, 
Bairro Pedrinhas, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali disponíveis 
como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9273-1658 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 9208-4629.
Este despacho servirá como carta/mandado/ofício/carta precatória, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para comparecer à 
audiência e apresentar sua defesa, ficando advertidas as partes que o não comparecimento na audiência será considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º). Adverte-se a parte requerida que, se não 
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
4. Após, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
5. Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam 
conclusos para saneador.
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
AUTOS: 7015846-19.2018.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER, RUA BENJAMIN 
CONSTANT 308, - DE 107/108 A 393/394 ARIGOLÂNDIA - 76801-200 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL, OAB nº RO2894
EXECUTADO: GECILDA CARVALHO DOS SANTOS MENDES, RUA SAGITÁRIO 11623, - DE 11623/11624 AO FIM ULYSSES 
GUIMARÃES - 76813-838 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANDERSON DOS SANTOS MENDES, OAB nº RO6548
DESPACHO
Cumpra-se conforme determinado na decisão de id 76452714.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7058081-69.2016.8.22.0001 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Nota Promissória 
Valor da causa: R$ 75.487,45
EXEQUENTE: JOAO MARIA DA SILVA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALESSANDRA MACHADO DE OLIVEIRA FERRARI, OAB nº PR40123 
EXECUTADO: PAULO SERGIO AUGUSTO DA SILVA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE BRUNO CECONELLO, OAB nº RO1855 
DECISÃO
Vistos,
Considerando a informação constante na certidão de diligência (id 79979870), defiro o pedido da parte exequente (id 80541446) para 
repetição da diligência por oficial de justiça, a fim de avaliar o imóvel.
Intime(m)-se, cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: JOAO MARIA DA SILVA, RUA FLORIANOPOLIS 1920 CENTRO - 85840-000 - CÉU AZUL - PARANÁ
EXECUTADO: PAULO SERGIO AUGUSTO DA SILVA, RODOVIA BR-364, KM 9 CIDADE JARDIM - 76815-800 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível AUTOS: 7065596-48.2022.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: B. V. S. 
ADVOGADOS DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, PROCURADORIA DA VOLKSWAGEN 
REU: T. C. A. D. S. 
Despacho
Segundo entendimento firmado pelo STJ, para que seja válida a constituição em mora do devedor via e-mail, será necessário o atendimento 
de 3 requisitos, de forma concomitante, quais sejam: 
a) o endereço eletrônico do consumidor deve estar expressamente informado no contrato; 
b) deve constar do pacto cláusula que autorize expressamente a notificação extrajudicial do devedor pelo endereço eletrônico por si 
informado; 
c) deve haver comprovação do recebimento da notificação pelo devedor.
Transcrevo a íntegra da recente ementa do STJ, acerca do caso em tela:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1962984 - SC (2021/0255883-9) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por AYMORÉ 
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial (e-STJ, fls. 168-170) proposto para 
impugnar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fl. 126): APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO 
NO ART. 485, I E IV, DO CPC. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM 
MORA POR MEIO NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE ANTE O NÃO 
PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DE TRÊS REQUISITOS, QUAIS SEJAM: (1) O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CONSUMIDOR 
DEVE ESTAR EXPRESSAMENTE INFORMADO NO CONTRATO; (2) PRESENÇA DE CLÁUSULA EXPRESSA AUTORIZANDO A 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONSUMIDOR PELO E MAIL INFORMADO NO PACTO; E (3) COMPROVAÇÃO EXÍMIA DO 
RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELO DEVEDOR. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE VERIFICOU OBEDIÊNCIA AOS 
REFERIDOS REQUISITOS. AVENTADA, AINDA, A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DO PROTESTO PARA CONSTITUIR 
O DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA OU MEIO ELETRÔNICO, DO 
PROTESTO DO TÍTULO OBJETO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 14 E 15, DA LEI N. 9.492/97 COMBINADOS COM O ART. 876, 
§ 3º DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. MORA NÃO COMPROVADA. 
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA 
MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO 
NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou, com fulcro nas alíneas a 
e c do permissivo constitucional, divergência jurisprudencial e violação aos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 3º do Decreto-Lei 911/1969; e 246, 319 
e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015. Sustentou a existência de omissão no acórdão recorrido. Defendeu a validade da notificação 
enviada para o e-mail do recorrido. Frisou que a comunicação é idônea para atestar a inadimplência do devedor. Asseverou que é 
prerrogativa do credor a escolha da forma adequada para constituição em mora do devedor. Destacou que a recalcitrância do agravado 
foi formalizada também por protesto. Aduziu que todas as tentativas de notificação pessoal do recorrido foram esgotadas. Apreciada a 
admissibilidade do recurso excepcional, o Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 168-170). Diante de tal fato, foi interposto 
agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 174-181). Brevemente relatado, decido. De início, é importante ressaltar que o recurso foi 
interposto contra decisão publicada já na vigência do Novo Código de Processo Civil, sendo, desse modo, aplicável ao caso o Enunciado 
Administrativo n. 3 do Plenário do STJ, segundo o qual: “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”. 
Preliminarmente, quanto à análise da violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, da apreciação dos autos, constata-se que o citado dispositivo 
não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual, visto que a recorrente nem sequer opôs embargos de declaração na origem. Dessa 
forma, inexistindo o prequestionamento, aplica-se o disposto nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado 
da Súmula 211/STJ. Quanto à constituição da mora e à notificação do recorrido, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 
121-124): Extrai-se do evento 10 que o Magistrado singular não considerou válida a intimação efetuada por e-mail, razão pela qual 
determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, “emendar a inicial para comprovar a regular constituição em 
mora da parte requerida, requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo, sob pena de indeferimento da petição”. Ato 
contínuo, a instituição financeira emendou a inicial e juntou aos autos notificação via AR devolvida pelo motivo “não procurado” e certidão 
de protesto (evento 13). Pois bem. Em situações como a do caso em tela, esta Câmara entende que, em relação à notificação extrajudicial 
por meio de correspondência eletrônica - via e-mail devem ser observados três requisitos de forma concomitante quais sejam: 1) o 
endereço eletrônico do consumidor deve estar expressamente informado no contrato; 2) deve constar do pacto cláusula que autorize 
expressamente a notificação extrajudicial do devedor pelo endereço eletrônico por si informado e 3) deve haver comprovação do 
recebimento da notificação pelo devedor, de sorte que a desobediência a qualquer um dos três requisitos não tem o condão de constituir 
o devedor em mora. No caso em tela verifica-se que a Instituição Financeira juntou, com a peça de abertura do feito, o contrato celebrado 
entre as partes com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço eletrônico informado pelo devedor, porém não há no pacto 
cláusula expressa autorizando a notificação do consumidor por endereço eletrônico. [...] No mais, a instituição financeira defende que 
realizou a intimação do devedor por meio do Cartório de Protestos, o que é suficiente para a constituição da mora. O art. 2º, § 2º, do 
Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece que para a comprovação da mora basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no 
endereço do consumidor. No entanto, caso frustrada a tentativa de localização, nos termos do art. 15 da Lei n. 9.492/1997, é possível a 
constituição em mora do devedor pela via editalícia, por meio do protesto do título, que deverá ser afixado no Tabelionato de Protestos e 
publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária, nos termos do § 1º do referido art. 15 da Lei 9.492/1997, in verbis: 
[...] Na hipótese em comento, a instituição financeira juntou cópia do instrumento de protesto lavrado pelo Tabelionato de Notas e 
Protestos de Títulos da comarca de Sombrio. Com efeito, tem-se que o documento de protesto e a correspondente publicação por edital 
devem preencher os requisitos dos arts. 14 e 15 da Lei n. 9.492/1997, combinados com o art. 876, § 3º do Código de Normas da 
Corregedoria -Geral da Justiça de Santa Catarina, o qual dispõe que: [...] Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico disposto no 
instrumento do protesto através da validação do protocolo, sobreveio a mensagem “Protocolo inválido!” e, ainda, ao tentar visualizar o 
jornal do dia em que supostamente ocorreu a publicação, 21/10/2019, a mensagem trazida era a “Atenção! Este Jornal não teve edição 
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publicada!”. Desta forma, porque não preenchidos os requisitos anteriormente citados, a manutenção da extinção do processo, sem 
resolução de mérito, com base no art. 485, 1, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. Do excerto acima transcrito, 
depreende-se que a instância originária reconheceu a inexistência de constituição em mora do recorrido pelo fato de considerar inidônea 
a notificação expedida para o e-mail do devedor, visto que não observados os critérios para sua validade, entre os quais, a existência de 
autorização expressa no contrato. Ainda segundo o Tribunal originário, o protesto apresentado pela agravante teve seu protocolo 
invalidado. Todavia, analisando os argumentos expostos nas razões do recurso especial, constata-se que a recorrente deixou de impugnar 
todos os fundamentos mencionados pelo acórdão recorrido, especificamente acerca da ausência de cumprimento dos requisitos para 
envio da notificação por e-mail e a invalidade do protocolo do protesto, situação que impede o prosseguimento do recurso excepcional. 
Nos termos do enunciado da Súmula 283/STF, aplicado por analogia ao recurso especial, é “inadmissível o recurso extraordinário, 
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Ante o exposto, conheço 
do agravo para não conhecer do recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do 
feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a 
imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 07 de dezembro 
de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator. (STJ - AREsp: XX SC XX/0255883-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 14/12/2021) (destaquei)
No caso dos autos, a parte autora não comprovou os requisitos necessários para a validade da notificação por e-mail, eis que o endereço 
de e-mail para o qual foi enviada a notificação não consta no contrato, razão pela qual não pode ser considerada válida para fins de 
constituição em mora da requerida/devedora.
Providências:
1- Indefiro o pedido de sigilo processual, pois a hipótese dos autos não justifica a medida, à luz do CPC (art. 189). 
2- Diante do exposto, fica intimada a parte autora, via advogado, para emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 
(art. 321, p. único do CPC), devendo:
a) comprovar o pagamento das custas iniciais (2% do valor atribuído à causa); 
b) comprovar a regular constituição em mora da parte requerida, requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo, sob 
pena de indeferimento da inicial.
3- Decorrendo in albis o prazo, certifique e voltem-me conclusos para extinção.
4- Cumprida a determinação, conclusos para despacho inicial/emenda.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022. 
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043289-03.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALERIA BADER DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: VALESKA BADER DE SOUZA - RO0002905A
REU: RESIDENCIAL BELMONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 0125944-79.2007.8.22.0001 
Classe Processual: Imissão na Posse 
Assunto: Imissão 
Valor da causa: R$ 36.752,31
REQUERENTE: MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MICHELLE NASCIMENTO TACHY COELHO, OAB nº AM9918, LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA 
COELHO, OAB nº AM9919, LOURENCO MANOEL DOS SANTOS, OAB nº RO522A 
REQUERIDOS: MARISA LAGE, LUIZ FERNANDO DA COSTA DONATO 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA, OAB nº RJ187061, JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE, 
OAB nº RO379B 
DECISÃO
Vistos,
A parte autora requereu que a audiência de instrução e julgamento fosse realizada de forma presencial dando ênfase principalmente às 
garantias processuais a fim de se evitar a “comunicabilidade” das testemunhas a partir do uso de plataformas virtuais.
Não consta manifestação das partes requeridas quanto à oposição ou concordância com o pedido da requerente acerca da modalidade 
da audiência.
Pois bem.
Vê-se como medida oportuna que a instrução se dê descortinada de nulidades e sem risco de repetição do ato, em caso de declaração 
de nulidade por Órgão Ad quem.



1187DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

A instrução “virtual” embora já prevista no CPC, ganhou mais notoriedade no período da pandemia como forma de manter hígido o serviço 
público de prestação jurisdicional.
Ressalte-se que com os avanços tecnológicos na área da informação, a prestação jurisdicional pelo 
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia, assim como em todo o País, tem envidado esforços para adequar os procedimentos 
virtuais às garantias resguardadas nos que ocorrem tradicionalmente de forma presencial. 
A tutela jurisdicional confere prestígio a produção de provas de modo virtual, assim como as originárias do modo presencial:
AUDIÊNCIA VIRTUAL - Extinção do processo por não comparecimento do autor à audiência de instrução e julgamento - Realização 
de audiência virtual possui amparo legal no Art. 139, VI do NCPC (adequação às necessidades do conflito de modo a conferir maior 
efetividade à tutela do direito) e ainda no Comunicado 284/2020 da Corregedoria Geral de Justiça e, certamente, não há prejuízo no 
que diz respeito ao valor probatório desta em relação àquela que é realizada na modalidade presencial - Realidade prática que implica 
na adaptação da realização de diversos atos processuais e também daqueles alheios ao ambiente forense, sendo certo que é o direito 
que se adapta à prática e não a prática que se adapta ao direito - Ausência de previsão de retorno ao trabalho presencial - Suposta 
insuficiência de instrução de grande parte da população que não tem impossibilitado seu amplo acesso a redes sociais e chamadas de 
vídeo, razão pela qual afastam-se as insurgências quanto à forma (virtual) de realização da audiência Autor que ingressou no lobby da 
audiência virtual às 13:30 horas, mas lá não permaneceu até o início do ato Ausência do autor e de sua procuradora à audiência iniciada 
às 14:00 horas - Contato por e-mail relatando dificuldade de acesso 81 minutos após o início da audiência, quando o ato já se encerrara - 
Sentença mantida por seus próprios fundamentos Condenação do autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 
10% sobre o valor da causa NEGADO PROVIMENTO. (TJ-SP - RI: 00137251820208260564 SP 0013725-18.2020.8.26.0564, Relator: 
Mauricio Tini Garcia, Data de Julgamento: 28/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2021) 
De outro giro, a possibilidade “tradicional” sempre será a regra, e agora, diante do período pandêmico abriu-se a possibilidade da 
solenidade ser “híbrida”, ou seja, tanto com partes/testemunhas/atores processuais presentes fisicamente na sede do juízo, ou não.
Nesse particular, convém destacar os recentes atos baixados pela cúpula do TJRO, os quais revogaram as normativas relacionadas 
ao enfrentamento da pandemia, remanescendo a possibilidade de manutenção de audiências de forma virtual, conforme art. 5º do ato 
conjunto 010/2022-PR-CCJ: “Art. 5º Fica permitida a realização de audiências e sessões de julgamento da Turma Recursal e dos órgãos 
julgadores de justiça por meio de videoconferência até regulamentação interna.”
Assim, sensível ao pedido da autora, zelando, todavia, para que isso não prejudique a celeridade da tramitação do feito e as garantias 
processuais das partes, especialmente das requeridas, DETERMINO que a realização da audiência de instrução e julgamento ocorra de 
forma híbrida, devendo a requerente, seu causídico e suas testemunhas comparecerem pessoalmente na sala de audiência desta 3ª Vara 
Cível, 6º andar do Fórum César Montenegro, no dia e horário já previamente estabelecidos, facultada tal possibilidade à parte requerida, 
suas testemunhas e advogado, caso queiram.
Destaco que cabe ao patrono da autora intimar/notificar seus clientes e testemunhas arroladas, da presente.
Intime(m)-se e aguarde-se a solenidade.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
REQUERENTE: MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, AV. NAÇÕES UNIDAS 1465, - DE 8834/8835 A 9299/9300 ROQUE - 76800-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDOS: MARISA LAGE, RUA JOAQUIM DE ARAUJO LIMA NO 2888, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUIZ 
FERNANDO DA COSTA DONATO, AV. NACOES UNIDAS, 1465, NOSSA S. DAS GRAÇAS - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 1 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043270-65.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.P. EIRELI - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: THATIANA EVELLEEN SENA SANTANA - RO10757, TATIANA FREITAS NOGUEIRA - RO0005480A
EXECUTADO: EDUARDO BRUNO FERNANDES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7058383-88.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE
Advogados do(a) AUTOR: MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA - RO2549, GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO2641, 
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES - RO1692
REU: FUTURE REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017064-48.2019.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: VALDIR FELIX DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA - RO7944
REQUERIDO: Anselmo e outros e outros (2)
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO DUARTE CAPELETTE - RO3690
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO DUARTE CAPELETTE - RO3690
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004617-23.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: CARLA ROBERTA BARBOSA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037806-26.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: UNIRON
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REQUERIDO: DANILO CEZAR PORFIRIO TASSI
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019579-51.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO7957
EXECUTADO: JOSIANE DA SILVA BARBOSA e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 3ª Vara Cível
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
DE: MAYCON BRITO CPF: 967.728.402-91, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte Requerida para pagar as custas processuais do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: O boleto para pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br acessando: Boleto bancário>Custas 
Judiciais>Emissão de Guia de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Processo:7014239-39.2016.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente:DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO CPF: 776.225.532-04, CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA CPF: 
84.596.170/0001-70
Executado: MAYCON BRITO CPF: 967.728.402-91
DECISÃO ID 32794592: “(...) Diante da sucumbência, arcará o requerido com o pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 
bem como de honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, que fixo em 10% do valor da condenação, conforme artigo 82, § 
2º do CPC. (...) “.
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
3civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065262-14.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: HORACIO PINHEIRO BENTES FILHO
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81309416 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 01/11/2022 - 08:30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7069931-47.2021.8.22.0001
Classe : INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: DANILO FELIX NICOLETTI
Advogados do(a) REQUERENTE: FABIO VIANA OLIVEIRA - RO0002060A, JONAS VIANA DE OLIVEIRA - RO9042
REQUERIDO: GT ANDRADE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco)dias , intimada para apresentar o endereço GT 
ANDRADE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.280.449/0001-74 (REQUERIDO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018693-86.2021.8.22.0001
Classe : DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO (93)
AUTOR: ELZI APARECIDA SIMOES
Advogado do(a) AUTOR: FLAEZIO LIMA DE SOUZA - RO3636
REU: MARCOS OLIVEIRA LEMOS e outros 
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INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038215-65.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
REU: PAMELA SOBREIRA RODRIGUES 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049885-76.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GILMAR ANTONIO CAMILLO
Advogados do(a) EXEQUENTE: CLEBER DOS SANTOS - RO3210, LAERCIO JOSE TOMASI - RO4400, OSVALDO NAZARENO SILVA 
BARBOSA - RO6944
EXECUTADO: AUDILENE DA CUNHA JUSTINIANO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042051-46.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
REU: MARLENA DA SILVA OLIVEIRA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038207-88.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
REU: LEANDRA SOARES NOMERG 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
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e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7073251-08.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: WELLINGTON CARLOS GOTTARDO - RO0004093A, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238A-A
REU: ALINE QUEIROZ GOMES 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047845-19.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: RODRIGO GOMES DA CRUZ 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050834-61.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: ERILTON GONCALVES DAMASCENO - RO8432
REU: DAMARES MUNIZ DA SILVA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7075043-94.2021.8.22.0001
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: EDUARDO DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA MORHEB NUNES - RO0003737A
REU: ESPÓLIO DE MARIA DORALICE registrado(a) civilmente como TACIA SILVA DE SA BARRETO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032503-02.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogados do(a) APELANTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
APELADO: MARCELO ALESSANDRO FURTADO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, acerca das respostas dos 
ofícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0006797-83.2012.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: MARLY QUIRINO DE LIMA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, acerca das respostas dos 
ofícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046668-49.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - RO9510
EXECUTADO: RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: DANIEL ZYNGFOGEL - SP210056
Advogado do(a) EXECUTADO: DANIEL ZYNGFOGEL - SP210056
INTIMAÇÃO AUTOR 
Tendo em vista que a procuração apresentada (ID 78947251) não outorgam poderes expressos para levantamento de valores. Fica 
a parte AUTORA intimada a juntar procuração com poderes para levantar alvará ou informar os dados bancários da exequente para 
transferência dos valores disponíveis em conta judicial, com indicação do CNPJ/CPF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042189-52.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: T C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIEGO DINIZ CENCI - RO7157
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIEGO DINIZ CENCI - RO7157
EXECUTADO: CARLA REGINA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, acerca da emissão do boleto 
do edital em ID 81300281.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029835-58.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GENECI FELBERK DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HIRAM CESAR SILVEIRA - RO547
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EXECUTADO: W DE S. MIRANDA - ME e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026157-64.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: PABLO DIEGO MARTINS COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: SARAH ALESSANDRA LIMA DE ARAUJO - RO9254, PABLO DIEGO MARTINS COSTA - RO8139
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 
sentença apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043297-48.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.P. EIRELI - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: THATIANA EVELLEEN SENA SANTANA - RO10757, TATIANA FREITAS NOGUEIRA - RO0005480A
EXECUTADO: DIEILI CARLA BRITO NETO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015467-49.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: UNIRON
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - 
DF29047
EXECUTADO: PAULO SIMIAO DA SILVA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003321-63.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: GEANE CUENTRO LUCAS
Advogados do(a) REQUERENTE: KLEYTON RUBNEI MAGALHAES DUARTE - RO10246, WELLITON PICINATO MARTINS DOS 
SANTOS - RO10450, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALVES BIANCHI - RO8150, KATIA AGUIAR MOITA - RO6317
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para apresentar o cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7026745-71.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: NAIR PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS - RO6768
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição 
na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028902-22.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060
EXECUTADO: AMARILDO DOS SANTOS SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7009867-37.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LARISSA DA SILVA FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE GIRAO MACHADO NETO - RO2664
REU: RESIDENCIAL VIENA INCORPORACOES SPE 01 LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81334106 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 08:30 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7071929-50.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE0016477A
EXECUTADO: NACOES UNIDAS AUTO POSTO LTDA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA - RO7265
Advogado do(a) EXECUTADO: VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA - RO7265
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
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e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0010173-77.2012.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GILBERTO GONCALVES MALICHESKI
Advogados do(a) EXEQUENTE: EUCILEN FREITAS DE SA - RO4028, BRENO MENDES DA SILVA FARIAS - RO5161
EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados do(a) EXECUTADO: PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA - SP124899, CARLA PASSOS MELHADO - SP187329, 
GIULIO ALVARENGA REALE - MG65628, CELSO MARCON - RO3700-A
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados no ID 81334141

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035657-28.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARIA CAUELE PINHEIRO FELIX
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS RODRIGUES SICHEROLI - RO9837, GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI - RO4953, 
RENNAN ALBERTO VLAXIO DO COUTO - RO10143
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no 
prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o 
que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da 
obrigação. Caso, opte por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração 
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0012417-71.2015.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S. A
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910, MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S
EXECUTADO: FREDERICO MENDES COENGA
Advogado do(a) EXECUTADO: ELDA LUCIANA OLIVEIRA MELO - RO0003924A
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados no ID 81334147 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045845-80.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: DBS MARTINS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERGIO GOMES ROSA - SP138410
EXECUTADO: INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTCAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS SILVA & SILVEIRA LTDA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0016845-33.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: AGASUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados no ID 81335960
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017315-08.2015.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS - AM5109, EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
EXECUTADO: ESTRUMETAL ESTRUTURAS E COBERTURAS METALICAS LTDA - ME e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIZ DE FRANCA PASSOS - RO2936, CARLA CAROLINE BARBOSA PASSOS MARROCOS - RO5436
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados no ID 81335969.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br Processo: 7015081-
19.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Mensalidades
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
EXECUTADO: JULIANE REIS CASTRO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Vistos, etc.
A parte exequente notícia a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de id n. 80038127.
Da análise detida da decisão guerreada e das razões encartadas nos autos, na forma do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo 
Civil, não vislumbro qualquer situação que autorize a sua modificação, razão pela qual mantenho a decisão prolatada pelos próprios 
fundamentos.
Caso sejam solicitadas informações pelo e. TJRO, voltem-me os autos conclusos com urgência para cumprimento imediato da ordem.
Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n. 0808229-58.2022.8.22.0000, vislumbro que não houve pedido de efeito suspensivo, 
razão pela qual, por ora, darei prosseguimento ao feito.
Proferida decisão nos autos que tramitam na Superior Instância, fica a parte agravante responsável em transladar cópias para este feito.
Cumpra-se o já determinado nos autos.
Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Processo n. 7008137-93.2019.8.22.0001 
EXEQUENTE: BRADESCO SAUDE S/A 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881 
EXECUTADO: F. BARRETO CONSTRUCOES LTDA - ME 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Decisão/OFÍCIO
1- Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, em resposta ao Ofício/Decisão, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que 
não há informações a acrescentar no presente caso, pois todas as razões que embasaram o convencimento deste Juízo já constaram 
na decisão agravada. 
Sendo o que cumpria informar, respeitosamente.
2- Encaminhe-se por Malote Digital, certificando nos autos. 
3- No mais, ciente da decisão do Agravo n. 0805213-96.2022.8.22.0000 (id 81255534). Para realização da pesquisa, deve o exequente 
recolher as custas, no prazo de 5 dias.
Com o recolhimento, conclusos para Decisão-Jud’s.
Intime-se. Cumpra-se
SERVE COMO OFÍCIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806848-15.2022.8.22.0000
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador,
Relator Sansão Saldanha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043871-03.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: DANILO CARVALHO ALMEIDA - RO8451
REU: LUIS CARLOS LIMA GUEDES 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037197-14.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) AUTOR: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
REU: CARLOS RENATO FERREIRA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016729-24.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
EXECUTADO: STEFANE CAROLINE DE OLIVEIRA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051458-13.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNNESA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
REU: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LELIS 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041809-87.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - ME
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Advogados do(a) AUTOR: ERIKA CAMARGO GERHARDT - RO0001911A, RICHARD CAMPANARI - RO2889
REU: BRUNO VALVERDE CHAHAIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7059243-89.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ADRIANO PINHEIRO DA COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: LUIZ GUSTAVO FERREIRA SANTANA, OAB nº RO8595
Polo Passivo: BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTROS LTDA - ME, BANCO C6 S.A.
ADVOGADO DOS REU: PROCURADORIA BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
DESPACHO
Vistos.
A parte Autora pretende o deferimento do pagamento das custas ao final do processo.
Pois bem.
Incumbe à parte interessada providenciar o recolhimento das despesas dos atos que realizam ou requerem no curso do processo, 
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final (art. 82 do CPC/2015). Lado outro, o pedido de pagamento das custas 
ao final do processo encontra respaldo no artigo 34 da Lei Estadual 3896/16, porém, é dever da parte interessada comprovar, por meio 
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento, ainda que parcial.
Com isso, consigno que a impossibilidade financeira não fora devidamente comprovada, o que justificaria o não recolhimento, por ora, 
das custas processuais.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo.
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo sem o pagamento, conclusos para extinção.
Com o pagamento, cumpra-se nos termos da decisão ID 80339281.
Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013264-41.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA NEUZA PORFIRIO NOGUEIRA
Advogados do(a) AUTOR: FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO - SE9265, ANA PAULA MAIA PINTO - RO10107, 
FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA - RO9899
REU: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REU: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais se houver.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7048975-73.2022.8.22.0001 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo
Valor da causa: R$ 10.000,00 
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AUTOR: NINA AYRES DE MENDONCA 
ADVOGADO DO AUTOR: GABRIELA DE FIGUEIREDO FERREIRA, OAB nº RO9808 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DECISÃO
Vistos, etc.
Embora tenha-se postulado a Justiça gratuita na inicial, a parte autora baseia-se seu pedido em sua carteira de trabalho (ID 79139147), 
qual consta a última anotação de saída em 19 de maio de 2017, qual já havia sido analisada por esta juíza.
Pois bem, em uma breve pesquisa foi constatada que a responsável legal possui inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil 
deste estado (anexo), qual possui uma anuidade atualmente em *R$928,00 (novecentos e vinte e oito reais). 
É cediço que o serviço judiciário tem um custo financeiro que deve ser suportado, em primeiro lugar, pelos que dele se utilizam efetivamente. 
Essa premissa decorre da própria organização do Estado brasileiro. As custas processuais em razão do valor atribuído à causa alcançam 
a quantia de R$200,00 (2%), sendo plenamente possível que a parte autora, possa se programar para o custeio de ônus que lhe cabe, 
sendo que há inclusive possibilidade do parcelamento das custas, por outro lado a parte autora não apresentou elementos convictos, 
muito menos uma autodeclaração de hipossuficiência.
Outro não é o entendimento do TJRO, como se infere de recente julgamento, conforme ementa a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR 
DAS CUSTAS DO PROCESSO NÃO ELEVADO. ORDEM DENEGADA. MANDADO DE SEGURANÇA, Processo nº 0800514-
67.2018.822.9000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose 
Silva de Souza, Data de julgamento: 02/04/2019 PREPARO. DESERÇÃO. HIPOSSUFIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. “Para o deferimento da gratuidade da justiça, faz-se necessário a juntada de elementos que corroborem com a presunção 
gerada pela autodeclaração”. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7037729-56.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 21/02/2020
Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade postulada, devendo a parte autora comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais 
no prazo de 15 dias.
NÃO SENDO COMPROVADO o recolhimento das custas, voltem os autos conclusos para indeferimento da inicial.
Intime-se.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de Direito 
* https://www.oab-ro.org.br/servicos/a-tesouraria/tabelas-de-anuidades/Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037080-86.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: ALICE ANDRADE DE SOUZA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035604-13.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301
EXECUTADO: ROSSANNY OLIVEIRA VIEIRA DOS SANTOS 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
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e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011159-57.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogados do(a) AUTOR: ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - DF29047, ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: LUIS CARLOS SILVA DE SOUZA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008577-26.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: JAMES ANDREI ZUCCO - SC10134
ALVARÁ DE SOLTURA: GOMES & SILVA INTERCAMBIO E TURISMO LTDA - ME e outros (2) 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021238-32.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: FONTES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ALECSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS - RJ190137
REU: INGRIDE ANE DA SILVA BERSSANE 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046156-03.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS 
SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, RONDONIA - CREDJURD
Advogados do(a) EXEQUENTE: MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
EXECUTADO: MARCELO CARLOS DE MELO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007220-11.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: atem´s distribuidora de petróleo s.a.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAYRA DE CASTRO MAIA FLORENCIO CAVALCANTI - RO9709
EXECUTADO: RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016211-68.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SOEP - SISTEMA ODONTOLOGICO DE ESTUDO E PESQUISA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA ROCHA - RO3582
REQUERIDO: REDEORTHO ODONTOLOGIA LTDA - ME e outros (2) 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7039573-65.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALDAIR DOS SANTOS VIEIRA
Advogados do(a) AUTOR: TALISSA NAIARA ELIAS LIMA - RO9552, YAMILE ALBUQUERQUE MAGALHAES - RO9810, ANNA CARMEN 
DE SOUZA PITA - RO10374
REU: M. T. DE OLIVEIRA, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81345301 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 - 08:30

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7035341-49.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: AMERICAN APPRAISAL SERVICOS DE AVALIACAO LTDA.
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO COSTA MIRANDA, OAB nº RO3993
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: ERICA CRISTINA CLAUDINO, OAB nº RO6207, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, 
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que ENERGISA RONDÔNIA S.A. move em face 
de AMERICAN APRAISAL SERVIÇOS DE AVALIAÇAO LTDA, partes qualificadas no feito.
Sobreveio ao feito petição do executado (parte sucumbente), noticiando a quitação do débito (ID 79170857).
Intimada para manifestação, a exequente concordou com o valor, requereu a transferência do valor e arquivamento do feito (ID 79972053).
Assim, considerando que houve o cumprimento integral da obrigação, dou por cumprida a sentença.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data (CPC, artigo 1.000). 
Determino a transferência da quantia depositada no ID 79170861, para a conta do patrono da parte exequente, desde que tenha poderes 
para tanto, conforme dados inseridos na petição de id. 79972053: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5083-0, CONTA CORRENTE 1012-X, 
CNPJ 43.697.049/0001-58, NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA.
P.R.I. Após as providências necessárias, arquive-se.
Porto Velho,2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7033215-21.2021.8.22.0001 
Classe Processual: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 32.869,32 
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A. 
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCIO SANTANA BATISTA, OAB nº SP257034, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A. 
REU: LAILA DA PENHA DAL MAS 
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ADVOGADO DO REU: CASSIA DE ARAUJO SOUZA, OAB nº MT10921O 
DESPACHO
Vistos.
Em análise a petição retro, verifico que se trata do mesmo acordo já analisado e homologado por esta juíza.
Nada mais havendo, arquive-se.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0013998-63.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: FABIANO OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO - RO535-A, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - 
RO1073
REQUERIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais (Finais). O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7072171-09.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARINA DA CONCEICAO FIGUEREDO
Advogados do(a) AUTOR: FLAEZIO LIMA DE SOUZA - RO3636, LETICIA AQUILA SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA - RO9405
REU: UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
Advogados do(a) REU: THIAGO MAIA DE CARVALHO - RO7472, EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - RO1207, EURICO 
SOARES MONTENEGRO NETO - RO1742
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais (Finais). O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012823-60.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SUELLEN SALES DE SOUSA OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO2641, MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA - RO2549, 
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES - RO1692
REU: POLO & ROSIQUE LTDA - ME e outros
Advogado do(a) REU: ERLETE SIQUEIRA - RO3778
Advogado do(a) REU: CANDIDO OCAMPO FERNANDES - RO780
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, acerca do laudo complementar 
em ID 81281150.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7012408-82.2018.8.22.0001 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cláusula Penal, Compromisso 
Valor da causa: R$ 26.909,76
EXEQUENTE: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO1238A 
EXECUTADO: JAQUELINE DOS SANTOS ALVES 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
Defiro pesquisa(s) via sistema(s) conveniado(s) Sisbajud.
Intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) para que se manifeste(m) sobre o(s) resultado(s) infrutífero por valor ínfimo, no prazo 
de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento/suspensão, e impulsione(m) validamente o feito, requerendo o que entender(em) 
de direito e recolhendo custas, se for o caso.
Segue(m), em anexo, o(s) resultado(s).
Decorrido in albis, conclusos para decisão-urgente.
Intime(m)-se, cumpra-se
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7007399-71.2020.8.22.0001 
Classe Processual: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
Valor da causa: R$ 606.575,56
REQUERENTES: JOSENI SALVIANO DA SILVA, JOSUE FELIX DA SILVA, FRANCISCO FELIX DA SILVA 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA, OAB nº RO7332 
REQUERIDO: UELINTON APARECIDO SILVA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: LUIZ CARLOS FORTE, OAB nº RO510A 
DECISÃO
Vistos,
Defiro pesquisa(s) via sistema(s) conveniado(s).
Intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) para que se manifeste(m) sobre o(s) resultado(s) infrutífero, no prazo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de extinção/arquivamento/suspensão, e impulsione(m) validamente o feito, requerendo o que entender(em) de direito e 
recolhendo custas, se for o caso.
Segue(m), em anexo, o(s) resultado(s).
Decorrido in albis, se cumprimento de sentença ou execução, conclusos para decisão-urgente; se estiver pendente citação do adverso, 
conclusos para extinção.
Intime(m)-se, cumpra-se
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7021078-70.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: ELNA PEREIRA DE SENA
ADVOGADOS DO AUTOR: CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº 
RO11414
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência.
Em suma, a parte autora alegou que nunca contratou serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo indevida a inscrição de seu 
nome em cadastro de proteção ao crédito. Por isso, postulou a declaração de inexigibilidade do débito e condenação em danos morais.
Citada, a requerida defendeu ser legítima a inscrição, na forma do art. 188 CCB/02, juntando “ordem de serviço para troca de titularidade” 
assinada pela parte autora.
Em réplica, a requerente não reconheceu a assinatura.
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Após, manifestaram as partes aduzindo não ter outras provas a produzir e o feito veio conclusos para julgamento.
Sucinto relatório. DECIDO.
Inviável o julgamento antecipado tendo em vista que o ponto controvertido (assinatura na ordem serviço da ré) precisa ser dirimido.
Assim, passo ao saneamento do feito, conforme preconiza o art. 357, CPC, e passo ao enfrentamento das preliminares alegadas na 
defesa.
Quanto à falta de interesse de agir, sem razão o réu, pois o interessado pode acionar o Poder Judiciário sem depender da via administrativa, 
ressalvada as hipóteses de ações previdenciárias e de seguro DPVAT.
Nesse sentido:
“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória Preliminares. Falta de interesse de agir. Inexistência de ofensa 
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nulidade por inversão do ônus da prova. Aceitação tácita da decisão. Art. 1000, CPC/15. 
Ausência de recurso. Preclusão lógica. Preclusão temporal. Mérito. Empréstimo consignado. Proventos de Aposentadoria. Assinatura. 
Inautenticidade. Anulação de contrato. Cobrança ilegítima. Repetição de indébito. Dano moral. Configuração. Valor. Recurso não provido.
Inexistindo interposição de recurso sobre decisão contrária ao pedido ora formulado pela parte, opera-se a preclusão temporal, e se a 
parte pratica atos incompatíveis com seu intento, seguindo o fluxo estabelecido pela decisão que não atendeu ao seu desígnio, opera-se 
a preclusão lógica. É inviável a discussão, em apelação, de matéria relativa a decisão interlocutória que não foi objeto do recurso cabível 
no momento oportuno.
A ausência de solicitação administrativa previamente à propositura da ação não é circunstância que, por si, ocasiona falta de interesse de 
agir, porquanto inarredável o direito de acesso à justiça.
O contrato, firmado mediante assinatura falsa, deve ser anulado, pois contém vício insanável, desde a origem. Conforme entendimento 
da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Portanto, os valores eventualmente descontados devem ser restituídos 
em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. 
Caracteriza dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário em valor significativo, privando o consumidor 
por meses da quantia subtraída, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e rende ensejo à restituição da quantia cobrada 
indevidamente. 
Mantém-se o valor da indenização a título de danos morais, quando fixado com razoabilidade e proporcional ao dano experimentado pela 
vítima.(APELAÇÃO CÍVEL 7012346-87.2019.822.0007, Rel. Des. José Torres Ferreira, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª 
Câmara Cível, julgado em 13/05/2022.)”
Em relação à inépcia da inicial, igualmente rejeito, porquanto da causa de pedir, decorre de forma inteligível e coerente o pedido, tanto 
que a defesa se debruçou de forma adequada.
Declaro saneado o feito, podendo das partes, conforme §1º, art. 357, CPC, pedir esclarecimentos, no prazo de 5 dias, sob pena de 
estabilização da presente.
Sendo necessária a produção de prova pericial grafotécnica nomeio o perito grafotécnico Urbano de Paula, que deverá ser intimado para 
prestar compromisso e informar se aceita a nomeação após a apresentação dos quesitos, documento(s) e pagamento dos honorários, 
ocasião em que o Sr. perito deverá designar data para realização da perícia, informando ao Juízo a data de início dos trabalhos com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a intimação da parte autora, sobretudo porque:
“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PERÍCIA 
GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO CÍVEL. Tratando-se a 
perícia de ato que deve ser praticado pessoalmente pela parte, indispensável é sua intimação, não bastando a de seu advogado, ainda 
que este se disponha a comunicar ao cliente a data da respectiva realização. (TJ-MG - AC: 10000211078050001 MG, Relator: Marco 
Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021).”
“Seguro obrigatório. Perícia. Não comparecimento. Ausência intimação pessoal. Cerceamento de defesa. Nulidade. Por se tratar de ato 
personalíssimo, o interessado deve ser intimado pessoalmente para a realização da perícia médica, sob pena de nulidade da sentença. 
(TJ-RO - AC: 70111105020218220001 RO 7011110-50.2021.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021).”
O prazo para entrega do laudo é de 30 (trinta) dias a contar da colheita de assinatura do requerente.
Fixo a verba honorária em R$ 2.000,00, cujo pagamento deverá correr às expensas da parte requerida, devendo depositá-la no prazo de 
10 (dez) dias.
Nesse sentido - tema 1061-STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO 
PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, 
contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente 
o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os 
aclaratórios não se destinam.
2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado 
o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício.
3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
“1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: ‘Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade 
da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade 
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).’” 
4. Embargos de declaração acolhidos em parte.
(EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)”
DEFIRO desde já a expedição de alvará ao perito de 50% dos honorários para início dos trabalhos.
A parte requerida deverá, ainda, no mesmo prazo, providenciar a entrega do contrato original no gabinete deste juízo para que o perito 
inicie os trabalhos. Caso descumprido o perito deverá ser intimado para informar se há possibilidade do exame pericial ocorrer com base 
no documento juntado no id. 76410552 e, caso positivo, deverá prosseguir com o trabalho pericial.
Ficam intimadas as partes apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico no prazo comum de 10 dias.
Sobrevindo o laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da prova, no prazo comum de 10 dias.
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Não havendo pedido de esclarecimentos, expeça-se alvará judicial da quantia remanescente ao perito e após a intimação para saque, 
façam conclusos para julgamento.
Intimem-se, cumpra-se.
SERVE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO 
INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO.
Porto Velho - RO; 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7045416-
45.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas
Requerente/Exequente:IGREJA CRISTA INTERNACIONAL KAIROS, RUA MARANGUAPE 7090 LAGOINHA - 76829-882 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerente: FRANCISCO CARLOS DO PRADO, OAB nº RO2701A
Requerido/Executado: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA 
DOS IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido:RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos;
1- Promova-se a alteração de classe para “cumprimento de sentença”.
2- Intime-se a parte executada, via seu advogado, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, com 
fulcro no art. 523 do CPC.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo supracitado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 
de advogado de dez por cento (§ 1º do art. 523 do mesmo Diploma Legal).
Caso seja efetuado o pagamento parcial dentro do prazo de quinze dias, a multa e os honorários decorrentes do inadimplemento incidirão 
sobre o restante (art. 523, § 2º do CPC).
Após o decurso do intervalo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a), independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sendo que tal ato dever observar os incisos I a VII do art. 
525 do CPC;
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento 
do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus 
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de 
difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6º do mesmo Diploma Legal);
Eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de 
avaliação dos bens (§ 7º do art. 525 do CPC). 
Na hipótese do mandado restar negativo, diante da não localização da parte requerida, fica o Cartório autorizado a repetir este comando, 
após apresentação de novo endereço pelo demandante.
Findo o prazo para o pagamento voluntário e impugnação, intime-se a parte exequente para tomar ciência, impulsionar o feito, indicando 
bens a penhora observando a ordem de preferência estabelecido no art. 835, do CPC, bem como a taxa devida para consultas eletrônicas, 
elencada no art. 17, da Lei Estadual n. 3.896/2016 . No prazo de: 05 dias.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE CARTA-AR/MANDADO.
Cumpra-se. 
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7054708-25.2019.8.22.0001 
Classe Processual: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Valor da causa: R$ 7.629,28
EXEQUENTE: LUCIANE FRANCA DA SILVA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA, OAB nº RO4558 
EXECUTADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635 
DECISÃO
Vistos,
DEFIRO pedido retro. 
Expeça-se alvará, dos honorários depositados, em favor do patrono do exequente e após levantamento, retorne-se ao arquivo.
Intime(m)-se, cumpra-se.
Porto Velho 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7040313-28.2019.8.22.0001
Classe: Monitória
Polo Ativo: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: LAZARO PONTES RODRIGUES, OAB nº BA39590
Polo Passivo: IAGO GABRIEL SERRATE FARIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o pedido ID 80314134.
Atualmente, vislumbra-se a ocorrência de pedidos massivos em processos judiciais, consubstanciado na quebra de sigilos de dados por 
intermédio de diligências do juízo junto aos sistemas que estão à disposição do judiciário. Esses pedidos, claramente afrontam o ônus 
processual da parte autora/exequente e o princípio da cooperação de atuação das partes no processo, visto que cabe, primeiramente, a 
parte interessada demonstrar que mesmo sem sucesso diligenciou na tentativa de localização do réu.
Não cumpre ao judiciário, de pronto, utilizar sistemas a sua disposição para suprir o ônus processual do autor em formar a angularização 
processual. Portanto, a atuação interveniente do judiciário no ônus que cumpre a parte, somente ocorre quando demonstrada a tentativa 
de atos mínimos pelo autor.
Ademais, a parte autora não comprovou o indeferimento/recusa das informações. Além disso, como bem mencionado no despacho ID 
76344101, aquele serve como autorização de requisição de informação de endereço.
No mais, fica a parte exequente intimada para, no prazo de 5 dias, comprovar o atendimento ao despacho ID 76344101, sob pena de 
extinção.
Intime-se. Cumpra-se.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013986-12.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: DINAH LOREN DE SOUZA SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
REQUERIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL FURTADO AYRES - DF17380
INTIMAÇÃO Fica a parte executada, por meio de seu advogado, no prazo de 05, intimada para efetuar o pagamento voluntário em 5 
dias úteis, conforme os cálculos da contadoria apresentado no ID 80747402 sob pena de ser efetivado o bloqueio judicial de seus ativos 
financeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7018108-34.2021.8.22.0001 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário 
Valor da causa: R$ 20.000,00
AUTOR: LUCIANO BATISTA VIANA 
ADVOGADOS DO AUTOR: IVI PEREIRA ALMEIDA, OAB nº RO8448, FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO, OAB nº RO2003 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos,
1. Destituo do encargo pericial a perita outrora nomeada tendo em vista que quedou-se inerte quanto a intimação id. 79200099.
2. NOMEIO para o encargo a médica oftalmologista, CRM/RO 6085/RQE 2239, Drª CAMILA MAIA VALENTE, endereço Rua Guanabara, 
2471 a 2711 - lado ímpar, bairro São João Bosco, Porto Velho, CEP 76803765.
Deverá ser intimada da presente nomeação, devendo informar, no prazo de 5 dias, se aceita o encargo, o valor dos honorários periciais 
bem como encaminhar currículo.
Encaminhe-se os quesitos constantes no id. 56819453.
Apresentada a proposta de honorários, intime-se o INSS, para manifestar-se quanto ao valor dos honorários e/ou comprovar, no prazo de 
até 30 dias, o depósito judicial da respectiva quantia.
Comprovado o depósito dos honorários, expeça-se 50% à expert e intime-a para designar dia, horário e local para realização da perícia, 
com prazo hábil para permitir intimação da parte autora e advogado(s).



1207DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Comunicada a data, horário e local, intime-se pessoalmente LUCIANO BATISTA VIANA, rua Framboesa, n. 2084, bairro Marcos Freire, 
CEP 76814-066, Porto Velho/RO para comparecimento no ato processual e; seu patrono pelo diário da justiça, e o representante 
processual do INSS, pelo sistema/PJe.
O laudo deverá ser entregue em até 30 dias, contados do início da realização dos trabalhos (Art. 477, CPC). 
Com a juntada do laudo e não havendo pedido de esclarecimentos à expert, expeça-se os honorários periciais remanescentes à perita e 
após, cumpra-se a marcha processual, conforme alínea “d”, do despacho inicial, id. 56819453.
3. Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7008929-42.2022.8.22.0001 
Classe Processual: Monitória 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
Valor da causa: R$ 13.859,95
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL 
ADVOGADOS DO AUTOR: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, OAB nº RO3249, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA 
REU: JOIAS & JOIAS COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES EIRELI - ME 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
Defiro pesquisa(s) via sistema(s) conveniado(s) Sisbajud.
Intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) para que se manifeste(m) sobre o(s) resultado(s), no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção/arquivamento/suspensão, e impulsione(m) validamente o feito, requerendo o que entender(em) de direito e recolhendo 
custas, se for o caso.
Segue(m), em anexo, o(s) resultado(s).
Decorrido in albis, conclusos para extinção.
Intime(m)-se, cumpra-se
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
7021867-69.2022.8.22.0001
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: OTICA PEROLA COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA, CNPJ nº 35590887000108, AVENIDA JOSÉ VIEIRA CAÚLA 
7471, - DE 4681 A 4951 - LADO ÍMPAR FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-529 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ANA KAROLINE ALVES ARAUJO, OAB nº RO12329, MARCIA ALVES DA SILVA ARAUJO, OAB nº RO10900
REU: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 30260871000105, RUA DO ALHO 1125 PENHA CIRCULAR - 21011-000 - RIO 
DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO REU: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB nº AC3802
R$ 70.600,00
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual e indenização por cobrança indevida c/c danos morais, com pedido 
de tutela antecipada, ajuizada por OTICA PEROLA COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA em face de MULTI OPTICA 
DISTRIBUIDORA LTDA.
Narra a autora, em síntese, que trabalhava com o Sr. Welyston Henrique Saraiva da Silva, no ramo de ótica, cuja empresa foi aberta 
em seu nome, contudo, após um ano de funcionamento, decidiu encerrar a relação empresarial com referida pessoa. Afirma que, após 
encerramento das atividades, não adquiriu ou firmou qualquer relação jurídica. No entanto, em 04 de outubro de 2021, passou a receber 
mensagens de cobrança da empresa requerida e, ao obter informações sobre a origem de tal relação, verificou que se tratava da 
realização de uma compra indevida no valor de R$ 99.300.00 feita no CNPJ de sua empresa.
Aduz que nunca teve relação contratual junto a empresa requerida e que a compra foi realizada sem o seu conhecimento e consentimento. 
Relata que a nota fiscal de recebimento do produto decorrente da relação jurídica fraudulenta foi assinada pelo Sr. WELYSTON HENRIQUE 
SARAIVA DA SILVA sem qualquer consentimento ou conhecimento da representante da empresa autora. Diz que Sr. Welyston não possui 
qualquer procuração para atuar em nome da empresa autora. 
Com base nessa retórica, pleiteou a antecipação da tutela para que a ré proceda a exclusão do seu nome junto aos cadastros de 
inadimplentes. No mérito, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e pagamento de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) correspondente ao imposto gerado na SEFIN pela relação jurídica firmada indevidamente. Com a inicial juntou 
documentos. 
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Na decisão de id 75145104 foi concedida a tutela de urgência. 
A audiência de conciliação restou infrutífera (id 78899387). 
A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação com reconvenção (id 76058849) arguindo como preliminar, litisconsórcio passivo 
necessário e impugnou o benefício da gratuidade judiciária. No que tange ao mérito, alegou que o negócio jurídico é válido e as cobranças 
devidas. Sustenta que a representante da requerida a o terceiro Welyston eram sócios e que não há provas de que o negócio foi realizado 
por este último, mas tão somente, de que foi ele quem recebeu as mercadorias no endereço da empresa. Alega que a representante da 
empresa requerida sempre teve conhecimento da celebração do contrato de prestação de serviço de compra e venda de mercadorias e 
somente ingressou com a presente ação após o terceiro (Welyston) não efetuar o pagamento do débito; ausência de danos morais, bem 
como formulou pedido contraposto.
Em arremate, requereu a improcedência dos pedidos e acolhimento do pedido contraposto para o fim de condenar a autora ao pagamento 
do débito discutido ou, subsidiariamente, a restituir a mercadoria em sua integralidade. Com a contestação, carreou documentos.
A parte requerente apresentou réplica e impugnação à reconvenção (id 79890085). 
II - FUNDAMENTAÇÃO
Do Julgamento Antecipado:
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que 
a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para 
dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção 
de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em 
audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima 
se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789). 
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por 
outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar 
livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/
SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).
Sobre o tema, já se manifestou inúmeras vezes o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no exercício de sua competência 
constitucional de Corte uniformizadora da interpretação de lei federal: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 
PROVA NÃO PRODUZIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/
STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. 
Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos 
do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, 
bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Tendo a Corte 
de origem firmado a compreensão no sentido de que existiriam nos autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal 
posicionamento demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” 
(AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011). 
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO 
DE PRODUÇÃO DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. I - Para que se tenha por caracterizado o 
cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário que, confrontada a prova 
requerida com os demais elementos de convicção carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o 
fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o 
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.” (STJ-SP- 3 a Turma, Resp 251.038 – Edcl no 
AgRg, Rel. Min. Castro Filho)
Consoante os Julgados acima expostos, nos quais espelho meu convencimento da desnecessidade da produção de prova diante da 
suficiência de todas aquelas acostadas aos autos, passo ao julgamento da causa.
Das Preliminares
Verifico que em sede de contestação a requerida arguiu preliminares, as quais passarei a analisar. 
Afasto a preliminar de impugnação da gratuidade, tendo em vista a parte requerida não ter apresentado nenhuma prova no sentido de 
mostrar a suficiência econômica da requerente. 
Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, também não assiste razão à requerida.
A requerida pretende o chamamento ao processo do Sr. WELYSTON HENRIQUE SARAIVA DA SILVA, ao argumento de que o chamado 
é devedor tanto quanto a representante da empresa, vez que eram parceiros e, após a representante da empresa se desvincular 
verbalmente da empresa, ficou responsável pela gestão da empresa.
Em tema de ação de reparação de danos envolvendo relação de consumo, é inviável a intervenção de terceiro - no caso, chamamento 
ao processo - dado que não a admite o parágrafo único do art. 13 do CDC, bem como porque não configurada nenhuma das hipóteses 
previstas no art. 130 do CPC.
CDC: Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:
I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, 
segundo sua participação na causação do evento danoso.
CPC: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;
II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;
III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
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A situação fática não se subsume ao inciso III do art. 130 do regramento processual, pois o chamamento pressupõe a cobrança de uma 
dívida envolvendo devedores solidários do credor, o que certamente não ocorre no caso em apreço, o qual cuida de ação visando o 
reconhecimento de ilícito civil e o consequente direito à reparação por responsabilidade objetiva, inexistindo, nesta senda, vínculo jurídico 
de direito material entre o demandante, a demandada e o chamado, cuja responsabilidade, caso haja interesse, deve ser apurada em 
ação autônoma.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. A intervenção de terceiros nas demandas regidas pelo CDC é restrita, tendo em vista a opção legislativa de proteger o consumidor, 
não permitindo que a relação jurídica se torne complexa e gere uma maior morosidade na marcha processual; 2. Em se tratando de 
chamamento ao processo nas relações de consumo, somente é admitida tal intervenção quando a parte demandada chame ao processo 
a SEGURADORA contratada para cobertura de sua responsabilidade, o que não é o caso dos autos;2. Por se tratar de responsabilidade 
solidária, o consumidor tem a faculdade de demandar contra quaisquer daqueles que intervieram na relação de consumo; 3. Recurso a 
que se dá provimento. (TJ-PE - AI: 4193759 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 31/03/2016, 3ª Câmara Cível, Data 
de Publicação: 13/04/2016)
INDEFIRO, então, o pedido de chamamento ao processo.
Forte nessas razões, rejeito, igualmente, a referida preliminar.
Do Mérito
O ponto crucial da controvérsia reside em verificar se é possível o cumprimento da obrigação de prestação de serviço de compra e venda 
de mercadoria, embora tenha sido realizado por pessoa sem aparente poderes de representação.
De início, cumpre observar que, da análise dos os autos, constata-se que na época da aquisição da mercadoria, de fato, o Sr. Welyston 
Henrique Saraiva da Silva não fazia parte do quadro societário da empresa autora. Todavia, no caso vertente observa-se que o negócio 
foi firmado em nome da empresa autora e realizado por pessoa que aparentava representar a empresa.
A própria inicial narra que a representante da empresa, Alana Acácio da Silva, trabalhava com Sr. Welyston Henrique Saraiva da Silva, 
contudo, a empresa foi aberta somente no nome da representante da empresa autora e que, após desentendimentos, a representante 
decidiu se desvencilhar, contudo, o Sr. Welyston Henrique Saraiva da Silva demostrou interesse em permanecer com a empresa. 
Observa-se, inclusive, que por ocasião do registro da ocorrência policial, a Sra. Alana Acácio da Silva, representante da requerida, narra 
que era sócia do Sr. Welyston Henrique Saraiva da Silva e que a empresa era somente no seu nome (id 75121088). 
Diversamente do que alega a autora, o conjunto probatório denota a realização do negócio jurídico e a consequente prestação do serviço, 
conforme nota fiscal acostada aos autos (id 75121090), a qual originou as duplicatas descritas na inicial.
Observa-se, ainda, que a requerida em nenhum momento alega que o serviço não foi prestado. Sustenta, apenas que a representante da 
empresa autora nunca contratou com a requerida e que não autorizou a compra da mercadoria.
Entretanto, pelos prints das conversas pelo aplicativo whatsApp acostado aos autos pela própria autora, verifica-se que a representante 
da empresa tinha conhecimento da mercadoria adquirida.
Verifica-se que o caso é de aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da teoria da aparência. Logo, se por um lado não se mostra 
possível falar que o serviço prestado pela requerida foi firmado pela representante da autora e sim por terceiro que se identificou como 
representante da autora, por outro não há como deixar de reconhecer a responsabilidade da empresa autora, haja vista o quanto 
mencionado.
Nesse sentido também é a jurisprudência:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DOS DIREITOS FEDERATIVOS 
DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQÜENDO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA 
DO VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO DO CLUBE. IMPOSIÇÃO DO ESTATUTO. FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDA. TEORIA DA 
APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Incensurável o tratamento dado ao caso pela Corte de origem, 
não só pela distinção feita entre a natureza do contrato exequendo (art. 585, II, do CPC), face aos títulos executivos extrajudiciais 
relacionados na regra estatutária, cujo descumprimento teria o condão de inviabilizar o processo executivo, mas, principalmente, pela 
repulsa à invocação de suposto vício na constituição do pacto, levado a efeito pelo próprio executado, uma vez havendo o recorrido 
agido de boa-fé e alicerçado na teoria da aparência, que legitimava a representação social por quem se apresentava como habilitado 
à negociação empreendida. 2. Denota-se, assim, que a almejada declaração de nulidade do título exequendo está nitidamente em 
descompasso com o proceder anterior do recorrente (a ninguém é lícito venire contra factum proprium). (...) 4. Recurso especial não 
conhecido. (REsp 681856/RS, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJe de 6.8.2007). – grifei.
EMENTA: COBRANÇA - TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO - 
PESSOA JURÍDICA - TEORIA DA APARÊNCIA. Para validade do ato/negócio jurídico, é necessária a presença de agente capaz, objeto 
lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita, ou não defesa em lei. Ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico 
poderá ser invalidado. Não é possível considerar válido o negócio jurídico, vinculando a pessoa jurídica representada, pela simples 
presunção de que a pessoa que assinou o contrato tinha poderes de representação. (V.V.) “A teoria da aparência tem por finalidade 
preservar a boa-fé nas relações contratuais. Se os elementos de convicção presentes nos autos demonstram a boa fé do credor, que 
celebrou contrato com pessoa que aparentemente dispunha de poderes para representar o Clube de Futebol, deve ser julgado procedente 
o pedido inicial de cobrança.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.196932-3/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/0018, publicação da súmula em 24/08/2018).
Dessa forma, demonstrada está a responsabilidade da autora pelas dívidas apontadas na inicial, sendo impossível a declaração de 
inexistência do débito, bem como reconhecer a ocorrência de indenização por danos morais.
Esclareço, por fim, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
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O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
Da Reconvenção
A requerida/reconvinte pretende a condenação da reconvinda ao pagamento da dívida em aberto.
Conforme sobredito, a relação jurídica é incontroversa, sendo que cabia à autora/reconvinda a obrigação da sua contraprestação, ou 
seja, honrar com o compromisso firmado, a menos que provasse o descumprimento ou abuso por parte da requerida/reconvinte, prova 
da qual não se desincumbiu.
Nos termos do art. 373, II do CPC, competia a parte autora/reconvinda colacionar aos autos à existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito da parte reconvinte (comprovante de pagamento integral da dívida), o que não o fez. 
Desta feita, tenho por devido o pagamento da compra de mercadorias no valor de R$ 99.300.00 (noventa e nove mil e trezentos reais).
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedido iniciais, nos termos da fundamentação 
supra.
Revogo a tutela antecipada concedida na decisão id 75145104, determinando a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para 
as providências necessárias. 
No que tange à RECONVENÇÃO, julgo PROCEDENTES os pedidos, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 99.300,00 
(noventa e nove mil e trezentos mil reais), que deve ser atualizado desde o vencimento de cada parcela.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, na ação principal, os quais fixo em 10% 
valor da condenação, bem como ao pagamento de sucumbência na reconvenção, os quais também fixo em 10% do valor da condenação, 
ambas nos termos do art. 85, §2°, do CPC.
A parte beneficiária da gratuidade judiciária, tem direito à suspensão da obrigação enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo 
prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição, conforme estabelece o art. 12 “d” da Lei n. 1.060/50.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado e antes de iniciado eventual pedido de cumprimento da sentença, intime-se o apelado 
para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC, artigo 1.010, § 1º). Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem 
a respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Transitada em julgado, certifique-se o pagamento das custas, protestando-se e inscrevendo-se em dívida ativa em caso de inércia.
Em seguida, adotadas as providências de praxe, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7001469-04.2022.8.22.0001 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da causa: R$ 50.000,00
AUTORES: ELIANA AIRES ALMEIDA, LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE CARVALHO 
ADVOGADO DOS AUTORES: GEORGE ALEXSANDER DE OLIVEIRA MORAES CARVALHO, OAB nº RO8515 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos,
ACOLHO os embargos de declaração, id. 79702825, e integro à parte dispositiva da sentença, id. 79280654, que a correção monetária 
deverá observar a tabela prática de cálculos do TJRO que adota o índice INPC, conforme provimento 013/98-CG.
Intime(m)-se, cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 0198203-04.2009.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: RUY CARLOS FREIRE FILHO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RUY CARLOS FREIRE FILHO, OAB nº RO1012A
Polo Passivo: ARDONIL DE OLIVEIRA D AVILA
ADVOGADO DO EXECUTADO: LAMIR FARIAS, OAB nº RO2108
DESPACHO
Vistos.
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A parte exequente requer a reconsideração do despacho ID 78229840 (ID 79698832).
A inconformidade da parte contra a decisão proferida deve ser proposta pela via dos recursos que a legislação processual prevê.
No mais, após reanálise do ocorrido, não vejo motivos para modificação do que foi decidido.
Cumpra-se conforme decidido, nos termos do despacho ID 78229840.
Promova-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
7016753-96.2015.8.22.0001- Penhora / Depósito/ Avaliação 
EXEQUENTE: MARCOS PAULO MIRANDA MOREIRA, CPF nº 52936740215
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RICARDO CARLOS MARTINS MARINI, OAB nº RO12663, JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº 
RO4265A
EXECUTADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ nº DESCONHECIDO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: VITOR ALVES FORTES, OAB nº RJ220500, LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS, 
OAB nº RJ97964, GIOVANNA DE MELO PEDROSA MARUM, OAB nº RJ235196, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A.
DESPACHO
Vistos.
A parte requerente interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de ID 79654511, sendo que nesta data houve o encarte do malote 
digital, vindo os autos conclusos para informações e cumprimento do decidido pela Instância Superior.
Da análise detida da decisão guerreada e das razões encartadas nos autos, na forma do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo 
Civil, não vislumbro qualquer situação que autorize a sua modificação, razão pela qual mantenho a decisão agravada pelos próprios 
fundamentos.
Considerando que não fora concedido efeito suspensivo ativo ao agravo, darei prosseguimento ao feito, devendo os autos retornarem à 
SUSPENSÃO, nos termos da decisão ID 79654511.
Proferida decisão naqueles autos, fica o Agravante/Requerente responsável em transladar cópia da referida decisão para estes presentes 
autos.
Após, venham conclusos para deliberação.
As informações relativas ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 0807849-35.2022.8.22.0000 seguem abaixo, as quais deverão 
ser remetidas ao Egrégio Tribunal de Justiça pelo secretário do juízo.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito
Ofício n. 060/2022/GAB3ªVC
Excelentíssimo Senhor Desembargador
SANSÃO SALDANHA
Relator do Agravo de Instrumento nº 0807849-35.2022.8.22.0000 – 1ª CÂMARA CÍVEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho – RO
Senhor Relator,
Em resposta à solicitação proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0807849-35.2022.8.22.0000, tenho a informar a Vossa 
Excelência que:
Na decisão de ID 79654511, em anexo, fora concedido o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista o dano 
irreparável à parte requerida, conforme art. 525, § 6º, do CPC, bem como suspenso o feito até o trânsito em julgado dos autos de Agravo 
de Instrumento n. 0808973-87.2021.8.22.0000. 
Intimado da decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento.
Nesta data foi prolatado despacho determinando o prosseguimento observando a decisão que determinou a suspensão do feito.
Era o que tinha a informar.
Coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
Respeitosamente,
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7022983-23.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594, PROCURADORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO 
CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID
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Polo Passivo: MARCELO BATALHA MOTA, CLEMILSON DE SOUZA NEVES
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Constato a intimação válida da parte executada ID 77710425.
1. Conforme requerido pela parte autora, foi procedida a restrição de circulação através do RENAJUD do veículo FORD/COURIER L 1.6 
FLEX , PLACA ANS0305, em nome do executado CLEMILSON DE SOUZA NEVES, conforme espelho em anexo.
2. Defiro a penhora dos veículos por termo nos autos, em atenção ao disposto no §1º do artigo 845 do CPC.
3. Sobre a avaliação, estabelece o artigo 871 do CPC que: “Não se procederá à avaliação quando: (…) IV - se tratar de veículos 
automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais 
ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar 
a cotação de mercado.”
Em sendo assim, a penhora deverá ser realizada por termo nos autos, observando-se a cotação de mercado.
A parte exequente apresentou avaliação do bem (ID 80379428), conforme tabela FIPE, sendo o veículo avaliado em R$ 24.467,00.
4. Lavre-se termo de penhora, observando-se os requisitos do art. 838 do CPC.
5. Formalizada a penhora, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º, do CPC), ou pessoalmente, se não tiver 
procurador constituído nos autos (art. 841, § 2º, do CPC), para, querendo, impugnar/embargar, servindo vias desta decisão de mandado.
6. Após o prazo de impugnação/embargos, consoante regra de preferência e prioridade estabelecida no artigo 840, II, § 1º, do CPC, 
MANIFESTE-SE o exequente, em 5 dias, se deseja a remoção do veículo, devendo providenciar todos os meios para a sua realização, 
bem como informar o endereço onde o veículo se encontra.
7. Vindo a informação, expeça-se mandado de remoção do veículo a ser entregue ao exequente.
8. Caso negativo, nomeio como depositário do bem a parte executada, sem prejuízo de apuração de eventual responsabilidade penal e 
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme estabelece o art. 161, parágrafo único, do CPC.
9. Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de liberação da penhora e 
suspensão do feito.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO CARTA, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e demais atos, devendo ser instruído com as 
cópias necessárias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo n. 7025043-90.2021.8.22.0001
Embargos à Execução
APELANTES: VITOR ROGERIO SIMOES PEREIRA, HERMES DA ROCHA SILVA
ADVOGADOS DOS APELANTES: NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS, OAB nº RO7280, THIAGO VALIM, OAB nº RO739, FRANK 
JUNIOR AUTO MARTINS, OAB nº RO7273, CAROLINA HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA, OAB nº RO7066
APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS DO APELADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO, OAB nº AP11471, PROCURADORIA DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Valor da causa: R$ 108.958,66
DESPACHO
Promova-se a mudança de classe processual para cumprimento de sentença. 
Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada para pagar voluntariamente o débito indicado no processo (ID n. 
81213828), em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), 
ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará pelo Diário da Justiça, nos termos do inciso I do §2º do art. 513 do CPC.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC, independente 
de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença e após, decorrido o prazo, venha concluso o processo para decisão. 
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, atualizar o débito e requerer o que entender de direito 
para o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Em caso de requerimento de pesquisa junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, desde logo, deverá apresentar o comprovante de pagamento das custas referentes à diligência 
pretendida, na forma do art. 17 da Lei n. 3.896/2016 (Regimento de custas do Estado de Rondônia), sob pena de indeferimento.
Em caso de pagamento, intime-se a parte exequente, por meio do seu advogado, para, em 5 (cinco) dias, informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação.
CÓPIA DESTE SERVE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
7041407-79.2017.8.22.0001
Transação
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA, CNPJ nº 84596170000170, RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 1927, - DE 1927 
A 2067 - LADO ÍMPAR AREAL - 76804-373 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619, FABIO RICHARD DE LIMA RIBEIRO, OAB 
nº RO7932
EXECUTADO: ESTELA MARIA LIMA PONCE, CPF nº 73626813215, RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 1763, - DE 1469 A 1817 - LADO 
ÍMPAR AREAL - 76804-371 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
R$ 7.917,84
DECISÃO
Vistos,
1. INDEFIRO a citação por edital.
Cabe frisar que o artigo 256, §3º do CPC preconiza ser requisito, antes da citação por edital, ter havido pesquisas nos cadastros de órgãos 
e concessionárias de serviço públicos, sem contar nos sistemas conveniados.
À propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR 
EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. 
SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando 
esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento 
como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).”
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 
DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU 
DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. 
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a 
norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas 
de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 
de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao 
autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não 
subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE 
DA CITAÇÃO POR EDITAL. (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
03/09/2019, DJe 06/09/2019).”
2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte se valeu apenas de pesquisa ao INFOJUD e SISBAJUD, contudo ainda há disponível 
o sistema RENAJUD, além dos órgãos e concessionários de serviços públicos.
3. Assim, fica intimado o exequente para, no prazo de 5 dias e sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual, informar 
o endereço do executado com o fim de viabilizar a citação, devendo ainda recolher as custas da diligência ou requerer o que entender 
de direito.
4. Cumprido o item anterior, expeça-se mandado. Decorrido in albis, conclusos para extinção.
Intime-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo nº: 7003872-43.2022.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Cartão de Crédito
Requerente/Exequente:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ARIQUEMES LTDA - CREDISIS CREDIARI, AVENIDA 
PINHEIRO MACHADO 1821, - DE 1598 A 1858 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-080 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerente: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº RO7649, LUCAS BRANDALISE MACHADO, 
OAB nº RO931
Requerido/Executado: DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, RUA JOSÉ BONIFÁCIO 108, BOX 98, QUADRA 01 CENTRO - 
76801-074 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido:SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Promova-se a alteração de classe para “cumprimento de sentença”.
Intime-se a parte executada, via seu advogado (se possível) ou expedindo-se o necessário, na hipótese de não ter advogado constituído, 
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, com fulcro no art. 523 do CPC.
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Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo supracitado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 
de advogado de dez por cento (§ 1º do art. 523 do mesmo Diploma Legal).
Caso seja efetuado o pagamento parcial dentro do prazo de quinze dias, a multa e os honorários decorrentes do inadimplemento incidirão 
sobre o restante (art. 523, § 2º do CPC).
Após o decurso do intervalo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a), independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sendo que tal ato dever observar os incisos I a VII do art. 
525 do CPC;
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento 
do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus 
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de 
difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6º do mesmo Diploma Legal);
Eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de 
avaliação dos bens (§ 7º do art. 525 do CPC). 
Na hipótese do mandado restar negativo, diante da não localização da parte requerida, fica o Cartório autorizado a repetir este comando, 
após apresentação de novo endereço pelo demandante.
Findo o prazo para o pagamento voluntário e impugnação, intime-se a parte exequente para tomar ciência, impulsionar o feito, indicando 
bens a penhora observando a ordem de preferência estabelecido no art. 835, do CPC, bem como a taxa devida para consultas eletrônicas, 
elencada no art. 17, da Lei Estadual n. 3.896/2016 . No prazo de: 05 dias.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE CARTA-AR/MANDADO.
Cumpra-se. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
AUTOS: 0000057-75.2013.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: MANOEL DO ROSARIO DE FARIAS, SERINGAL “CONJUBIM VELHO” - LINHA 28, RAMAL CONJUBIM - 76800-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSE SOARES DA SILVA, ESTRADA DO BELMONT 2794, 3229-8456 NACIONAL - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, JOAO BATISTA DA CRUZ, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSE 
MORAIS DOS SANTOS, LINHA CUJUBINZINHO ZONA RURAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SEBASTIAO DE SOUZA 
MOTA, , BOM JARDIM, BAIXO MADEIRA - 78800-000 - POXORÉO - MATO GROSSO, JOAO CARLOS SIMPSON SANTIAGO, , ZONA 
RURAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CRISTIELE DE SOUZA SILVA, RUA SANTA INÊS 930 - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA, , CACHOEIRA DO TEOTÔNIO, ZONA RURAL - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, MARIA VANIA SOUZA GONCALVES, AV. PAULISTA 155, DISTRITO DE NAZARÉ CENTRO - 76800-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: CLODOALDO LUIS RODRIGUES, OAB nº RO2720, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR, OAB nº 
SP14983, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO, OAB nº RO3531A, JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS, OAB 
nº RO2844
REU: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR, AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 52, 28 ANDAR-SALA 2.802 CEP 20031-
000 CENTRO - 20031-000 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO, CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA, AVENIDA 
AMAZONAS 3670 AGENOR DE CARVALHO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., CANTEIRO 
DE OBRAS UHE SANTO ANTONIO, MARGEM ESQUERDA ZONA RURAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR, OAB nº AM6090, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO, OAB nº AM6092, 
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA, OAB nº RO6089, VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI, OAB nº SP266423, RICARDO 
GONCALVES MOREIRA, OAB nº RJ215212, CLAYTON CONRAT KUSSLER, OAB nº RO3861, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE, 
OAB nº SP155105, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA, OAB nº SP235033, PROCURADORIA DA ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL 
S.A.
DESPACHO
Vistos, 
Em virtude da justificativa apresentada (ID 80639393), bem como o pedido de reagendamento e realização das diligências periciais 
complementares, defiro o pedido do perito.
Intime-se as partes acerca do novo cronograma, devendo o cartório acompanhar o andamento processual conforme decisão de 
ID 48572277.
Pratique-se o necessário.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7050298-50.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: LAIS PALU CAMPOS
ADVOGADO DO AUTOR: MARCO AURELIO MOREIRA DE SOUZA, OAB nº RO10164
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Polo Passivo: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DOS REU: MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO, OAB nº SP175647, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº 
DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
Vistos etc,
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que a autora LAÍS PALU CAMPOS, menor impúbere, representada 
por sua genitora, ajuizou em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS S/A e VIAJANET – TVLX VIAGENS E TURISMO S/A. 
Alega na inicial que celebrou com as Requeridas contrato de transporte aéreo para viajar no dia 02 de maio de 2021, saindo de Porto 
Velho/RO às 13:55 (quinta-feira) com destino final em Salvador, com previsão de chegada às 01:05 am.
Conforme relatado pela Requerente, ao tentar realizar o check in pelo aplicativo da operadora aérea, foi informada de que o voo havia 
sido cancelado de forma unilateral, sem qualquer aviso prévio. Em virtude dos fatos supracitados, a autora pugna pela condenação da 
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Junta documentos.
As partes requeridas foram citadas e apresentaram contestação no ID 63695375 e ID 66336685.
Por outro lado, as requeridas alegam que não houve cancelamento de voo, ocorrendo o mesmo de forma normalmente. 
Além disso, afirma a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS que a Requerente não compareceu no horário do embargue, sendo gerado 
automaticamente “no show” e que posteriormente ao chegarem ao aeroporto foi recomendado a família a possibilidade de embargarem 
em próximo voo disponível, com a cobrança de taxas devido à ausência. Requerem as requeridas a improcedência da ação. Juntaram 
documentos.
Réplica no ID 68583249.
Manifestação do Ministério Público no ID 80790001.
Realizada audiência de conciliação a tentativa de acordo restou infrutífera, conforme termo de ID 65336484.
É o relatório.
Decido.
DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
A parte requerida (TVLX VIAGENS) suscitou preliminar de ilegitimidade passiva afirmando ser mera intermediadora no processo de 
aquisição de passagens aéreas, requereu que o feito seja julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 
do Código de Processo Civil. 
Sem razão a requerida. Estando a agência de viagens e a empresa aérea na cadeia de fornecedores de serviços, ausente a excludente de 
responsabilidade e caracterizada a falha na prestação de serviço, constitui causa de reparação pelos danos suportados pelo consumidor.
Desse modo, indefiro o pedido em face da alegação de ilegitimidade da parte.
DO MÉRITO
O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil.
A questão posta refere-se ao cancelamento de voo de forma unilateral que teria acarretado severos transtornos a Requerente configurando 
dano moral.
A relação de consumo existente é evidente, devendo o conflito ser dirimido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, o transporte aéreo é considerado serviço essencial para fins de aplicação do art. 22, caput, e parágrafo único, do CDC e, como 
tal, envolve a responsabilidade pelo fornecimento dos serviços com adequação, eficiência, segurança e continuidade, sob pena de ser o 
prestador compelido a cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial.
A requerente alega que sofreu danos morais devido ao cancelamento do voo, sem que houvesse comunicação prévia.
A requerida Viajanet não negou a contratação do serviço de transporte aéreo, no entanto informou que a Requerente foi devidamente 
informada em face dos cancelamentos e as recomendações dos voos, bem como alega que a autora não compareceu ao embarque, 
sendo gerado a taxa de no-show.
No mesmo sentido, a empresa Azul Linhas Aéreas confirma as alegações da empresa Viajanet, acrescentando que os voos ocorreram 
normalmente, afirmando não reconhecer o documento juntado pela parte autora sob id. 62179652, uma vez que é política da empresa 
área a utilização do carimbo obrigatório. 
O ponto trivial dos autos é, portanto, investigar se o “cancelamento” do voo ocasionou os danos alegados na inicial.
As passagens foram adquiridas em 27/11/2020, id. 62178250, para viagem (ida e volta de Porto Velho à Salvador) no período de 02/05 
a 13/05/2021.
Em 17/04/2021, id. 63695381, a requerida Viajanet - de quem a autora e genitores adquiriram as passagens, enviou email à 
lucianaclarospalu@gmail.com informando alteração do voo apenas no tocante aos horários dos das conexões até Salvador sem qualquer 
modificação com relação às datas de ida e volta.
Já em 04/05/2021, a referida ré novamente notificou a autora acerca da alteração do voo, dessa vez, comunicando que a ida seria no dia 
11/05 e retorno no dia 13/05/2021, conforme id 63695382.
Aqui reside a falha das requeridas.
Ora, até a primeira alteração a autora estava crente que seu voo ocorreria no dia 02/05, tal como comprado há 6 meses.
Pelo que se comprova a Viajanet alterou o voo de ida para o dia 11/05 e apenas comunicou a consumidora (04/05) após o voo originalmente 
contratado (02/05).
Acerca disso não cumpriu com o definido na Resolução n. 400 da ANAC:
“Seção IV - Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 
contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 
§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos 
casos de: 
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e 
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos 
internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. 
§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer 
assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: 
I - reacomodação; 
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II - reembolso integral; e 
III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”
Além disso, pelo documento id. 63695382, percebe-se que só houve alteração do voo de ida. Ou seja, a autora e seus genitores viajariam 
no dia 11/05 e já retornariam no dia 13/05/2021, permanecendo em Salvador, em período de férias há muito planejado, nem por dois dias 
completos.
Não passa despercebido ainda que o voo originalmente contratado para o dia 02/05 foi realizado, conforme informação trazida pelo réu 
Azul no id. 79648937. Com isso, resta patente a falha das requeridas podendo-se supor ter havido overbooking.
Sobre o tema, observe-se os seguintes arestos:
“Apelação. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Malha aérea. Reestruturação. Prova. Ausência. Dano moral. Ocorrência. Recurso 
não provido. Se a empresa aérea não comprova a alegação de problemas na malha aérea para o cancelamento de voos, fica caracterizada 
a falha na prestação de serviço, que constitui causa de reparação pelo dano moral suportado, decorrente da demora, desconforto, aflição 
e transtornos suportados pelo passageiro. (TJ-RO - AC: 70017588420208220007 RO 7001758-84.2020.822.0007, Data de Julgamento: 
09/12/2021).”
“Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Transporte aéreo. Alteração unilateral. Falha na prestação do serviço. Dano moral. 
Ocorrência. Quantum indenizatório. Proporcionalidade. 1. A alteração unilateral de voo previamente contratado pelo consumidor, sem a 
devida notificação, pode gerar dano moral. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo e proporcional ao abalo suportado 
pelo ofendido.(TJ-RO - RI: 70377286620208220001 RO 7037728-66.2020.822.0001, Data de Julgamento: 02/12/2021) “
“Transporte aéreo. Overbooking. Danos morais in re ipsa. Valor. Manutenção. A responsabilidade indenizatória do transportador é objetiva, 
devendo reparar os danos sofridos pelo consumidor, que recebeu negativa para embarque em decorrência de overbooking. O valor da 
condenação em dano moral deve ser mantido considerando as peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. (TJ-RO - AC: 70075823020208220005 RO 7007582-30.2020.822.0005, 
Data de Julgamento: 06/10/2021)”
“Recurso Inominado. Consumidor. Contrato de Transporte Aéreo. Readequação da Malha Aérea. Excludente não Configurada. Danos 
Morais Configurados. Indenização Devida. Quantum Compensatório. Proporcionalidade e Razoabilidade. 1 – A alteração injustificada 
do voo previamente contratado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral. 2 - A mera alegação de readequação na malha aérea 
não afasta a responsabilidade da empresa. 3 - A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os 
critérios da proporcionalidade e razoabilidade para reparar os abalos suportados pelo consumidor.(TJ-RO - RI: 70109214320198220001 
RO 7010921-43.2019.822.0001, Data de Julgamento: 02/09/2019)”
Assim, caracterizado ato ilícito passível de indenização passo à fixação.
Como é cediço, o valor da indenização deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
No sistema Pje constatou-se que a genitora e o genitor moveram ações independentes com o mesmo pedido contra as requeridas. 
No processo 7050069-90.2021.8.22.0001 - 1º JEC - a genitora sagrou-se vitoriosa no pedido de danos morais em R$ 10.000,00 e 
restituição do valor gasto com as passagens - R$ 1.755,52 cujo deslinde processual está pendente em razão de Recurso Inominado 
interposto pela Companhia Aérea.
O pedido do pai ainda aguarda sentença - 7050070-75.2021.8.22.0001 - 1º JEC, sendo idêntico a dessa ação - condenação em danos 
morais e materiais.
Na inicial a requerente declarou que “não disponibilizaram reacomodações”. Entretanto, entendo que pelo fato da autora residir nesta 
cidade e que o cancelamento/alteração não se deu em conexão, o fato por si só não enseja em valoração dos danos morais.
A mesma ideia pode ser aplicada às “diligências extrajudiciais - sac. reclameaqui, procon/RO”, pois não foi comprovado nos autos, 
por exemplo, qualquer documentação referente à processo do PROCON/RO ou uso do sistema de solução alternativa de conflitos 
“Consumidor.gov.br” - Portaria n. 764/SAS/ANAC. O que há na petição inicial é apenas “colagem” de foto que não se relaciona à autora.
Com esteio nesses aspectos e muito bem ponderadas as questões que envolvem as demandas da unidade familiar, entendo como 
apropriado o a fixação dos danos morais no valor de R$ 2.000,00.
Quanto ao danos materiais o pedido é improcedente, pois as passagens foram adquiridas e pagas pela genitora cujo pedido já foi acolhido 
pelo juízo do 1º JEC.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente apenas 
para condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00, à titulo de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar 
da citação e correção monetária (INPC - tabela prática de cálculo do TJRO) a partir desta pela, conforme súmula 362, STJ.
Pela sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento equitativo das custas processuais, cada um respondendo por 1/3. No que 
se refere aos honorários sucumbenciais a parte autora arcará com valor de R$ 300,00 a cada patrono dos réus, conforme §§8º e 2º, art. 
85, do CPC. De igual modo, condeno as requeridas ao pagamento da mesma rubrica, devida ao advogado da autora, contudo no valor 
de 16% sobre a condenação, na forma do art. 85, §2º, CPC.
Com o trânsito em julgado, custas recolhidas e nada sendo requerido em 5 dias. arquivem-se.
PRI
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz(a) de Direito 
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Número do processo: 7052079-73.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ANNA MARIA CARDOSO
ADVOGADO DO AUTOR: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA, OAB nº RO1462
Polo Passivo: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
REU SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Vistos.
A parte autora interpôs recurso de apelação da sentença ID 80122746, que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 81065511).
Desnecessária a intimação da parte requerida, para apresentar contrarrazões ao recurso, haja vista que o processo foi extinto sem 
resolução do mérito, antes mesmo que se formasse a relação processual.
Assim, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de estilo.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh3civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0022226-27.2011.8.22.0001
Classe : INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)
REQUERENTE: AURELIO RODRIGUES DA SILVA e outros (4)
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO RODRIGUES DA SILVA - RO0000509A-A, MARCOS ANTONIO METCHKO - RO0001482A, 
MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO RODRIGUES DA SILVA - RO0000509A-A, MARCOS ANTONIO METCHKO - RO0001482A, 
MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO RODRIGUES DA SILVA - RO0000509A-A, MARCOS ANTONIO METCHKO - RO0001482A, 
MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846, PAULO RODRIGUES DA SILVA - 
RO0000509A-A
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO RODRIGUES DA SILVA - RO0000509A-A, MARCOS ANTONIO METCHKO - RO0001482A, 
MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846
REQUERIDO: JOSE ROBERTO MILLER SERRA e outros (6)
Advogado do(a) REQUERIDO: ALONSO JOAQUIM DA SILVA - RO753
DESPACHO
Mantenho inalterado os termos da decisão ID 32407106, pelos seus próprios fundamentos e deixo de acolher o pedido acerca de nova 
perícia. 
Desta forma, cumpra-se o determinado pelo juízo no ID 32407106 e intimem-se as partes apresentação de memoriais no prazo de 
15(quinze) dias. 
Decorrido prazo, volte-me concluso. 
Porto Velho21 de maio de 2020.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7043970-70.2022.8.22.0001 
Classe Processual: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Valor da causa: R$ 141.766,12
AUTOR: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 
ADVOGADOS DO AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB nº RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, 
OAB nº AC4943, BRADESCO 
REU: MICHEL LEMOS FONSECA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,



1218DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Indefiro a dilação de prazo (id 81266435).
Intime-se a parte para recolher as custas da diligência que pretende em 05 dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 
pressuposto processual.
Intime(m)-se, cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
REU: MICHEL LEMOS FONSECA, R - VINTE E SETE DE SETEMBRO 3214 FLODOALDO PONTES PIN - 76820-588 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Porto Velho 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 0179571-37.2003.8.22.0001 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Duplicata 
Valor da causa: R$ 389.013,09
EXEQUENTE: STRATURA ASFALTOS S.A. 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MICHEL KALIL HABR FILHO, OAB nº AM166590, LIDIANE LELES PARREIRA COSTA, OAB nº 
GO24165, PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA, OAB nº DF38515 
EXECUTADOS: JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO, PORTOVIAS CONSTRUCOES LTDA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO, 
OAB nº RO303, ELISANDRA NUNES DA SILVA, OAB nº RO5143A, ANDERSON MARCELINO DOS REIS, OAB nº RO6452 
DECISÃO
Vistos,
O peticionante Michel Kalil Habr Filho, ex-patrono da parte exequente, argui possuir direito a quinhão de honorários advocatícios uma vez 
que atuou nos autos em favor da parte exequente (id 77901872).
Assim, o advogado requer sua habilitação nos autos como terceiro interessado e o rateio dos honorários advocatícios ou a reserva da 
verba honorária para levantamento ao final do processo.
Subsidiariamente, requer a designação de audiência de conciliação.
Intimada, a parte exequente se manifestou pelo indeferimento dos pedidos, argumentando que o patrono deve pleitear em ação própria 
o seu quinhão de honorários.
Pois bem.
Analisando minuciosamente os autos, verifico que o processo é bem antigo, tramitando desde 2003 e inicialmente os patronos que 
ajuizaram a demanda são diversos dos atuais e do peticionante.
Destaco que, durante o curso processual, houve várias modificações de patronos da exequente e somente em 2011 (id 22223121 - 
pág. 31 e 36) o peticionante Michel Kalil passou a representar a exequente, tendo atuado até 2017, quando foi substituído pelos atuais 
patronos (id 22223165 - pág. 16/17).
Portanto, não se olvida de que o patrono Michel Kalil tem direito a parte do quinhão de honorários, todavia, este não é o momento e nem 
a via adequada para tanto.
Entendo que autorizar, neste momento, o ingresso do patrono nos autos como terceiro interessado a fim de perseguir a parte dos honorários 
que lhe é devida, realmente irá causar tumulto processual. Além disso, não foi apenas o advogado Michel que atuou anteriormente, 
portanto, seria necessário fazer o levantamento da parte de cada patrono que atuou nos autos, o que torna totalmente inviável a presente 
execução que já está em trâmite há muito tempo.
Desta forma, entendo que, em atenção aos Princípios da Celeridade e Duração Razoável do Processo, o patrono deve manejar sua 
pretensão em ação própria, para que se evite tumulto processual nestes autos.
Ressalto também não ser o caso de designar audiência de conciliação.
Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso nos autos como terceiro interessado, bem como a designação de audiência, devendo o 
patrono ajuizar ação própria para a sua pretensão.
Intime(m)-se, cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: STRATURA ASFALTOS S.A., AVENIDA PAULISTA 1754, 7 ANDAR BELA VISTA - 01310-200 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
EXECUTADOS: JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO, RUA FRANCISCO OTERO, Nº 5564 5564, RIO MADEIRA - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, PORTOVIAS CONSTRUCOES LTDA, RUA ELIAS GORAYEB,2101 SALA 4, - DE 8834/8835 A 9299/9300 
LIBERDADE - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7056460-27.2022.8.22.0001 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Valor da causa: R$ 557,38 
EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN VILLAGE 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: Octávia Jane Lédo Silva, OAB nº RO1160, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS, OAB nº RO9783 
EXECUTADO: FATIMA DE ASSIS ALVES 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos.
CONDOMINIO GARDEN VILLAGE opõe embargos de declaração contra sentença proferida (id 80599622) por este juízo alegando erro 
material.
Alega a parte embargante que o douto juízo incorreu em erro material ao mencionar que a requerida seria locatária do imóvel, sendo na 
verdade locadora, portanto, proprietária do imóvel o que demonstra a relação obrigacional. 
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Prescrevem os art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto/questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou 
a requerimento, bem como corrigir erro material.
Assim, constitui pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso, além da oposição em 05 (cinco) dias, a existência dos referidos 
vícios, cuja finalidade recursal consiste em completar a decisão omissa ou ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições ou 
omissões. Portanto, os embargos de declaração tem caráter integrativo ou aclaratório da decisão embargada.
MARCATO ensina quanto à configuração destes vícios que:
‘’Nesse passo, ocorre a obscuridade quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois a correta interpretação do pronunciamento 
judicial. Já a contradição existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo 
acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a omissão se dá quando o julgado não aprecia ponto ou questão que deveria 
ter sido dirimida. (Código de Processo Civil Interpretado, Atlas, 3ª Ed. 2008, p. 1800)
Os embargos declaratórios opostos merecem acolhimento, pois houve, de fato, erro material na decisão embargada, quando mencionou 
que a requerida seria locatária do imóvel.
Todavia, cumpre ressaltar que tal erro não modifica a decisão, uma vez que o contrato em questão não demonstra a relação obrigacional 
à época em que o autor pretende a execução, qual seja, julho e novembro de 2019.
Destarte, conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, e os ACOLHO, para corrigir erro 
material na primeira parte da fundamentação da decisão, passando a ser da seguinte forma:
‘’Inicialmente, cumpre destacar que, apesar de o exequente ter juntado o contrato de locação no qual consta a executada como locadora 
do imóvel, é possível observar que o período de locação iniciou em 10/11/2020, sendo que os débitos cobrados nesta demanda são 
referentes ao período de julho e novembro de 2019, portanto, anteriores ao referido contrato’’
Com relação às demais determinações, persiste a decisão tal como está lançada.
Publique-se
Intime-se
SERVE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7028170-07.2019.8.22.0001 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Duplicata, Despesas Condominiais 
Valor da causa: R$ 3.211,98
EXEQUENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL BOSQUES DO MADEIRA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN, OAB nº RO3956A 
EXECUTADO: ALEXANDRE DELMASSA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos,
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O pedido de intimação presumida (id 80425510) já foi objeto de apreciação e indeferimento na decisão de id. 64813831, uma vez que 
não houve informação de mudança de endereço e sim de ausência do intimado, situação esta que ainda persiste, portanto, mantenho a 
decisão outrora proferida.
Assim, indefiro o pedido de expedição de alvará.
Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito ou indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 
pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC.
Intime(m)-se, cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL BOSQUES DO MADEIRA, ESTRADA SANTO ANTÔNIO 3701 TRIÂNGULO - 76805-696 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: ALEXANDRE DELMASSA, RUA SALGADO FILHO 2295, - DE 2005/2006 A 2304/2305 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-039 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br 
7026974-02.2019.8.22.0001
Mútuo
EXEQUENTE: GUILHERME ERSE MOREIRA MENDES, CPF nº 61508829268, RUA MÁRIO DE ANDRADE 801 PANAIR - 76801-420 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL, OAB nº RO5649A
EXECUTADOS: LAURO ALVES DE LIMA, CPF nº 07561717920, AV. VER. ACYR JOSE DAMASCENO 4728, AREAL TIO RICO CENTRO 
- 76867-000 - VALE DO ANARI - RONDÔNIA, MARCELO ALVES DE LIMA, CPF nº 80836526104, AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 
- ATÉ 509 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-045 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ORTENILA MARIA DE LIMA, CPF nº 69427550287, 
RUA CENTAURO 11825 ULYSSES GUIMARÃES - 76813-834 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: LUCIANO DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, OAB nº RO3091
R$ 282.654,09
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença promovido por GUILHERME ERSE MOREIRA MENDES em face de LAURO ALVES DE LIMA, 
MARCELO ALVES DE LIMA, ORTENILA MARIA DE LIMA.
A exequente vindicou a penhora de veículos encontrados em nome da executada Ortenila Maria de Lima, bem, ainda, a penhora de 
cotas sociais pertencentes ao executado Lauro Alves de Lima junto a empresa “TIO RICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LAURO 
ALVES DE LIMA EIRELI”, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.520.750/0001-10 e, por fim, expedição de certidão de dívida e inclusão dos 
executados no cadastro de inadimplente (id 80424176).
É o relatório. Decido.
1. INDEFIRO pedido de penhora/bloqueio dos veículos encontrados em nome da executada Ortenila Maria de Lima, vez que os 
referidos veículos já possuem restrição, conforme tela anexa no id 78543640.
2. Pertinente ao pedido de penhora de cotas sociais pertencentes ao executado Lauro Alves de Lima, o artigo 861 do Código de Processo 
Civil estabelece a possibilidade da penhora recair sobre as cotas ou ações de sócio de sociedade simples ou empresária. 
Na hipótese vertente, diante da ausência de outros bens dos executados e, considerando que não há óbice a constrição de cotas sociais 
da empresa pertencente à parte executada, na medida em que não se está atingido os bens da sociedade, mas tão somente as cotas 
sociais de sua propriedade, bem com com amparo no art. 835, IX do Código de Processo Civil, mostra-se plenamente cabível a penhora 
de cotas sociais do executado.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente e DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça penhore quotas sociais 
pertencentes ao executado LAURO ALVES DE LIMA, junto a empresa “TIO RICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LAURO ALVES 
DE LIMA EIRELI”, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.520.750/0001-10, no valor da dívida.
Para tanto, SIRVA CÓPIA DA PRESENTE COMO OFÍCIO à Junta Comercial de Rondônia para que anote nos atos constitutivos da empresa 
“TIO RICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LAURO ALVES DE LIMA EIRELI”, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.520.750/0001-10 a 
constrição sobre as quotas do executado.
Em seguida, intime-se o executado para opor embargos em 15 (quinze) dias, caso queira, contados da juntada do mandado de penhora 
nos autos.
3. Indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastro de inadimplentes. A providência de incluir nome da parte 
executada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pode ser facilmente realizada pela parte, independentemente de intervenção 
estatal. Além disso, o princípio da Cooperação preceitua que as partes do processo devem cooperar entre si para a rápida solução do 
litígio e não acumular o Judiciário de atribuições que competem à parte credora.
4. Expeça-se certidão de crédito pleiteada pelo credor
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Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, postulando o que entender cabível, sob pena de suspensão/
arquivamento do feito.
Intime-se. Cumpra-se.
SIRVA PRESENTE COMO CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 3ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
Processo: 0020201-07.2012.8.22.0001 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
Valor da causa: R$ 1.918.870,00
AUTORES: FLABIO BARROZO LOPES, ORLANDINA DE OLIVEIRA ALMEIDA, EMERSON SARMENTO COSTA, VALDILSON SILVA 
DE ARAUJO, JANESMEIRE COSTA NUNES REGO, JOSE RODRIGUES SILVA, JOSE LINO BOTELHO MENDONCA, LUZIA SOARES 
DE OLIVEIRA, ELIAS QUIRINO DA SILVA FILHO, MARIA LUCIA DA COSTA SOARES 
ADVOGADOS DOS AUTORES: CLODOALDO LUIS RODRIGUES, OAB nº RO2720, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR, OAB nº 
SP14983 
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR, CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO 
ANTONIO - CCSA 
ADVOGADOS DOS REU: RENATA SAMPAIO SUNE, OAB nº BA22400, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE, OAB nº SP155105, 
CLAYTON CONRAT KUSSLER, OAB nº RO3861, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA, OAB nº SP235033, PROCURADORIA DA ENERGIA 
SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A. 
DESPACHO
Vistos,
A requerida CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA pleiteia restituição de valor destinado a honorários periciais, 
depositado equivocadamente nos autos, uma vez que o ônus recaiu somente sobre as duas corrés.
Analisando os autos, verifico que realmente houve depósito equivocado por parte da peticionante (id 66177099), uma vez que incumbia 
somente à SANTO ANTONIO ENERGIA S.A e ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A - ESBR o recolhimento dos honorários, 
conforme decisão saneadora (id 22126289 - pág. 5).
Assim, determino a juntada de certidão de valores existentes nos autos e, caso ainda não tenham sido levantados integralmente 
os honorários, autorizo a restituição da quantia de R$ 3.625,00 (três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) à requerida CONSORCIO 
CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA, devendo ser transferido à conta informada no id. 80798551.
Intimem-se as requeridas SANTO ANTONIO ENERGIA S.A e ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A - ESBR para, em 10 dias, 
comprovarem o depósito da diferença dos honorários periciais, no valor de R$ 3.625,00 (três mil, seiscentos e vinte e cinco reais), 
referente ao depósito equivocado efetuado pela corré. 
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTORES: FLABIO BARROZO LOPES, CPF nº 20452519268, RUA CERES 2543, - DE 8834/8835 A 9299/9300 NOVO HORIZONTE 
- 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ORLANDINA DE OLIVEIRA ALMEIDA, CPF nº 82663661287, VILA DE CALAMA, - DE 
8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EMERSON SARMENTO COSTA, CPF nº 00664479251, RUA DO 
AVIÃO 2080 SÃO FRANCISCO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VALDILSON SILVA DE ARAUJO, CPF nº 60269600230, 
FIRMESA - BAIXO MADEIRA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JANESMEIRE COSTA NUNES REGO, CPF nº 94153426253, 
VILA DE CALAMA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSE RODRIGUES SILVA, CPF nº 04581873215, VILA DE CALAMA 
- 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSE LINO BOTELHO MENDONCA, CPF nº 22012680291, VILA CALAMA - 76800-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUZIA SOARES DE OLIVEIRA, CPF nº 98824112234, RUA CÚRIA 1874 RONALDO ARAGÃO - 76800-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ELIAS QUIRINO DA SILVA FILHO, CPF nº 38512017791, RUA TAMAREIRA 6497 CASTANHEIRA - 
76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA LUCIA DA COSTA SOARES, CPF nº 51620855291, TIRA FOGO - BAIXO MADEIRA 
- 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., CNPJ nº 09391823000240, CANTEIRO DE OBRAS UHE SANTO ANTÔNIO - MARGEM 
ESQUERDA s/n, BLOCO 01 ZONA RURAL PORTO VELHO RO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ENERGIA SUSTENTÁVEL 
DO BRASIL S.A. - ESBR, AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 52, 28 ANDAR-SALA 2.802 CEP 20031-000 CENTRO - 20031-000 - RIO 
DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO, CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA, CNPJ nº 10639212000177, AVENIDA 
AMAZONAS 3670 AGENOR DE CARVALHO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho 2 de setembro de 2022
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh3civelgab@tjro.jus.br
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4ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042144-19.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
EXECUTADO: FARMANAVE COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7019475-98.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: INA DE AQUINO FREIRE
ADVOGADOS DO AUTOR: FERNANDA FREIRE DA SILVA, OAB nº RO7889, FERNANDO DA SILVA MAIA, OAB nº RO452
Polo Passivo: FRANCISCO HALÂNIO MENDONÇA LEITE
ADVOGADO DO REU: PEDRO PASINI SILVEIRA, OAB nº RO7177
Vistos,
Cumpra-se o despacho de Id nº 78066469.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7065343-60.2022.8.22.0001 
Classe Monitória
Assunto Duplicata 
AUTOR: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 
REU: GAVIN ACOUGUE LTDA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Trata-se de Monitória buscando a mesma pretensão constante na ação de execução n.7065029-17.2022.8.22.0001, distribuída para a 8ª 
Vara Cível desta Comarca, que foi extinta sem resolução de mérito.
Em caso de reiteração de pedido de processo extinto sem resolução do mérito, a competência para processar e julgar a ação é do juízo 
que primeiro conheceu a causa, nos termos do inciso II do art. 286 do CPC.
Sendo assim, com fundamento no inciso II do art. 286 do CPC, redistribua-se o presente processo ao Juízo da 8ª Vara Cível desta 
Comarca.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7070261-44.2021.8.22.0001 
Classe Execução de Título Extrajudicial
Assunto Cédula de Crédito Bancário 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, OAB nº RO3249, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, 
OAB nº RO1084, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE 
DA AMAZÔNIA LTDA 
EXECUTADO: VALTER INACIO 
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Vistos,
Defiro a expedição de ofício para as empresas concessionárias de serviço público de água/esgoto e luz deste Estado, bem como, para 
as operadora de telefonia Oi, Claro, Tim, Vivo e Net para que informem se os requeridos possuem cadastro junto a essas instituições, e 
em caso positivo digam o seu endereço.
Atendendo às exigências do art. 256, §3º do CPC, conste no ofício que a resposta deverá ser encaminhada preferencialmente para a 4ª 
Vara Cível da Comarca de Porto Velho, via e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br e/ou para o endereço Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro 
Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br, devendo a Central de Atendimento Cível (CAC) recebê-la e juntá-la nos 
autos. O oficio deve ser instruído com cópia deste despacho.
A expedição do ofício, no entanto, ficará condicionada ao recolhimento das custas referente a cada diligência, nos termos dos arts. 17 a 
19 da Lei Estadual n. 3.896/16, devendo aparte autora recolhe-la no prazo de 5 (cinco) dias. 
Eventuais despesas cobradas pelo informante ficaram a cargo dos autores, salvo se beneficiário da justiça gratuita.
Caso a parte autora não proceda o recolhimento, tornem os autos conclusos para extinção, em razão da ausência de citação do requerido.
Sendo localizados novos endereços, expeça-se mandado de citação para, caso queira, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 
após o recolhimento da diligência do oficial de justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017633-49.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MARIA CRISTINA THOMAS - EPP
Advogados do(a) AUTOR: CARLA ALEXANDRE RIBEIRO - RO0006345A, MARTA FRANCISCO DE OLIVEIRA - RO5900, CAROLINA 
TAVANTI BALASSO - RO10084
REU: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAGAO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0151808-85.2008.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NATALIA PEREIRA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO - RO535-A
EXECUTADO: BAZZOLAO ELETROMOVEIS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: ELIAS SANTOS - MA3977
INTIMAÇÃO AUTOR
Fica a parte autora INTIMADA acerca da Certidão de Crédito expedida sob ID 81252392, devendo proceder a retirada do expediente 
via internet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032276-41.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
EXECUTADO: ADONIAS CONDE SHOCKNESS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
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O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7058107-57.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA CALDEIRA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL AUGUSTO PINI DE SOUZA - RO12017
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais 
(Iniciais). O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040933-69.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RODRIGO FERNANDES REIS
Advogado do(a) AUTOR: LEONARDO ALENCAR MOREIRA - RO0005799A
REPRESENTADO: RAIMUNDO MARQUIZAN TORRES DE SOUZA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030502-73.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
EXECUTADO: MAURICE NUNES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022271-23.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANDERSON ANDRE DOS SANTOS TORCATTO
Advogado do(a) AUTOR: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID - RO10375
REU: BMJ CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros (2)
Advogado do(a) REU: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - MG0096864A
Advogado do(a) REU: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - MG0096864A
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INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 4ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: FRANCISCO OSMUNDO DO NASCIMENTO DE CASTRO CPF: 907.688.502-82, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) acima qualificada(s), nos termos dos artigos 523 § 2 do CPC, para cumprir a Sentença e pagar o 
valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida multa de 10% ao montante da condenação e, também, de 
honorários de fase de cumprimento de sentença de 10%. ADVERTIR a parte executada de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 
CPC para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.. O prazo de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
VALOR DA CONDENAÇÃO: R$ 2.732,13 (dois mil setecentos e trinta e dois reais e treze centavos).
Processo:7058413-31.2019.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente:IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO CPF: 019.454.652-71, AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA CPF: 21.571.964/0001-
60, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA CPF: 664.565.252-68
Executado: FRANCISCO OSMUNDO DO NASCIMENTO DE CASTRO CPF: 907.688.502-82
DECISÃO ID 81255268: “(...) Assim, fica intimada a parte executada para que, por meio de seu advogado (se houver), no prazo de 
quinze dias, pague o débito espontaneamente, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC (10%), e fixação de 
honorários na fase de cumprimento do julgado (10%).(...)”
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
4civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034494-42.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
REU: ALESSANDRA PERLA DUARTE
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021255-68.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: FONTES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ALECSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS - RJ190137
REU: ANDRESSA PATRICIA GOMES COLLINS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047762-32.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JUSCELINO MORAES DO AMARAL e outros (3)
Advogados do(a) AUTOR: JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555, JACIRA SILVINO - RO0000830A, JUSCELINO MORAES 
DO AMARAL - RO4405, RYAN MARQUES DE OLIVEIRA MEDEIROS - RO9711
Advogados do(a) AUTOR: JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555, JACIRA SILVINO - RO0000830A, JUSCELINO MORAES 
DO AMARAL - RO4405, RYAN MARQUES DE OLIVEIRA MEDEIROS - RO9711
Advogados do(a) AUTOR: JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555, JACIRA SILVINO - RO0000830A, JUSCELINO MORAES 
DO AMARAL - RO4405, RYAN MARQUES DE OLIVEIRA MEDEIROS - RO9711
Advogados do(a) AUTOR: JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555, JACIRA SILVINO - RO0000830A, JUSCELINO MORAES 
DO AMARAL - RO4405, RYAN MARQUES DE OLIVEIRA MEDEIROS - RO9711
REU: SERGIO PINTO SA e outros (6) 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028484-16.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: JONILSON ALVES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ - RO5194
EXECUTADO: VALDINEI SOARES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006480-14.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PETROLEO SABBA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167
EXECUTADO: NEYJHON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME e outros (4)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057542-06.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: GILBERTO GREGUER DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA ELENA PEREIRA MALHEIROS - RO4310
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
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e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0170187-74.2008.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUZIA PINHEIRO CRAVEIRO
Advogados do(a) AUTOR: GERALDO TADEU CAMPOS - RO553-A, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO - RO535-A, MARIA 
NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
REU: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA LOPES e outros (6) 
Advogados do(a) REU: VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - RO1528, JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017674-11.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO2913, IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO 
- RO9590
EXECUTADO: W V GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026814-06.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: MAYARA NUNES DA SILVA
Advogado do(a) REU: ADRIANA ARAUJO FURTADO - DF59400
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 0022363-43.2010.8.22.0001 
Classe Interdito Proibitório
Assunto Esbulho / Turbação / Ameaça 
REQUERENTES: AMI IGUCHI SATO, MEI IGUCHI SATO, TERESA HIROMI IGUCHI SATO 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: RAIMUNDO DE ALENCAR MAGALHAES, OAB nº RO105, GABRIELA DE ALENCAR 
MAGALHAES, OAB nº DF56320 
REQUERIDOS: Cecília dos Santos Nascimento, Isac Rodrigues da Silva, ANTONIO CARMO BRASIL, VICTOR DA SILVA PEREIRA, 
JOSE CABOCLO DOS SANTOS NETO, ELITA FERNANDES DO CARMO, Vanderlei Rodrigues Estfanol, Carlos Cézar Privado dos 
Santos, JOAO DE SOUZA SANTOS, ETE MONTEIRO DA PENHA, ADEILSON ARAUJO VASCONCELOS, SIMONE DA SILVA DOS 
SANTOS, DALIA CORDEIRO 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ROBERTO EGMAR RAMOS, OAB nº RO5409, RICARDO FAVARO ANDRADE, OAB nº RO2967A 
Vistos,
Ficam intimadas as partes acerca do retorno dos autos da instância superior para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que de 
direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação e observadas as peculiaridades pertinentes às custas processuais, determino o arquivamento do 
feito, sem prejuízo de desarquivamento quando da apresentação do pedido de cumprimento de sentença.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 0000823-36.2010.8.22.0001 
Classe Cumprimento de sentença
Assunto Indenização por Dano Moral 
EXEQUENTE: JOSE JEDSON DOS SANTOS 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO, OAB nº RO535A, MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA, 
OAB nº DESCONHECIDO, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073 
EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
Vistos,
Trata-se de Cumprimento de sentença em JOSE JEDSON DOS SANTOS demanda em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A.
Considerando que as partes manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação, em razão dos príncipios da cooperação 
e celeridade, determino a realização de audiência de conciliação na 4ª Vara Cível de Porto Velho, podendo esta ser realizada de forma 
hídrida (tanto presencial, quanto online por vídeo conferência), na seguinte forma: 
1 - DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 01/11/2022, às 10h30min (horário de Rondônia), a se realizar, preferencialmente, por 
vídeoconferência, mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) do TJRO, cujo 
link segue abaixo:
1.1 - Segue o link da videoconferência, a se realizar pelo Google Meet: meet.google.com/yec-jsxq-poh
1.2 - As partes e procuradores que desejarem comparecer à audiência, de forma presencial, deverão se dirigir até a sala de audiências da 
4ª Vara Cível (Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br) no dia e horário 
acima designado, munidos de seus documentos pessoais, desde que informado conforme consta no item 4.1 desta decisão.
2 - Os advogados deverão informar no processo, em até 5 (cinco) dias antes da audiência, tanto o e-mail, quanto o número de telefone 
das pessoas a serem ouvidas (partes e procuradores) para possibilitar o envio do link da videoconferência e a entrada na sala da 
audiência da videoconferência, na data e horário estabelecido neste ato.
2.1 - O gabinete, por meio do secretário do juízo, irá inserir no sistema Google Meet o email das pessoas informado nos autos para 
recebimento do link da audiência no prazo de até 24 horas antes da audiência.
2.2 - Ressalto que o sistema Google Meet encaminhará o link automaticamente para os emails informados, mas caso a parte ou advogado 
não receba o link da videoconferência por algum motivo, poderá entrar na sala virtual pelo link constante no item 1.1 desta Decisão.
3 - Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet ou outra da mesma modalidade, 
sendo gravada através da plataforma DRS Conference do Tribunal de Justiça e disponibilizada por este juízo na aba “audiências” do PJe.
4 - Com o link da videoconferência, as partes e advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando celular, 
notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. 
4.1 - Caso a parte ou advogado não possua recursos tecnológicos próprios para participar da solenidade, poderá fazê-lo em Juízo, desde 
que informe nos autos, em até 5 (cinco) dias antes da data designada para a audiência, possibilitando assim, uma organização por este 
Gabinete.
4.2 - Verificando que existem partes ou advogados a serem ouvidos nos autos e que não disponham de recursos tecnológicos para 
participar da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, o Secretário de Juiz irá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da solenidade, encaminhar para a Direção do Fórum a lista de pessoas autorizadas a entrarem nas dependências do 
Fórum e certificará nos autos, não havendo necessidade de nova conclusão.
O acesso ao fórum será liberado apenas paras as pessoas a serem ouvidas, ficando vedada e entrada de outros acompanhantes.
A parte ou advogado ao entrar no Fórum, deverá se dirigir diretamente para a sala de espera da 4ª Vara Cível de Porto Velho/RO localizada 
no 4º andar, onde deverá permanecer até que seja autorizado a entrar na sala, ficando vedado a entrada em outras salas ou passeios em 
corredor. E, finalizado a sua participação, deverá se dirigir até a saída.
4.3 - Tratando-se de intimação realizada pelos Correios ou por outra modalidade, deverá constar no ato, que na hipótese da pessoa a 
ser ouvida, não dispuser de recursos tecnológicos, deverá entrar em contato com este Gabinete (por email: pvh4civelgab@tjro.jus.br ou 
telefone (69) 3309-7040/3309-7041) em até 5 (cinco) dias antes da data designada, para informar eventual obstáculo. 
4.4 - Todas as partes, procuradores, testemunhas e colaboradores deverão estar utilizando máscaras, tampando boca e nariz.
4.5 - No dia anterior ao ato, caberá ao gabinete encaminhar à Direção do Fórum a relação das pessoas que serão ouvidas na sala de 
audiências. A Direção do Fórum, mediante a lista, fará o controle de acesso às dependências do fórum.
4.6 - Os efeitos dos itens “4.1” à “4.5” desta Decisão serão válidos apenas para as 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) etapas do 
Plano de Retorno Programado das Atividades Presenciais do 

PODER JUDICIÁRIO, previsto no Ato Conjunto nº 20/2020-PR/CGJ, conforme Provimento Corregedoria n. 13/2021. 
5 - As partes ou procuradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, conforme link enviado 
previamente.
6 - No horário da audiência por videoconferência, cada parte e e advogado deverá estar disponível para contato através de email 
informado para que a audiência possa ter início. 
7 - Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
8 - Ficam cientes que o não envio de mensagem, visualização do link informado ou acesso à videoconferência, até o horário de início da 
audiência será considerado como ausência à audiência virtual, e, se for de qualquer uma das partes, pode incorrer em multa pelo art. 
334 CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - Email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7062181-57.2022.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Atraso de vôo, Cancelamento de vôo
AUTORES: MARIA BEATRIZ MORIA INACIO DE SENE, MIGUEL MORIA INACIO DE SENE 
ADVOGADO DOS AUTORES: FABIO VILLELA LIMA, OAB nº RO7687 
REPRESENTADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A 
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
DESPACHO
Vistos,
1 - Custas inicias de 1% recolhidas no ID 81270989. A CPE vincule as referidas custas a estes autos, se necessário.
2 - DETERMINO que a CPE faça a designação de audiência de conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
3 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na forma do artigo 334 NCPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, 
salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
4 - Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
4.1 - Na hipótese do item 4, a CPE poderá concelar a audiência designada na CEJUSC, independente de nova conclusão, devendo o 
processo ficar aguardando prazo de resposta do requerido.
5 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC).
5.1 - Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 
improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais, no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso da 
conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação, sob pena de extinção do processo.
6 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas a 
uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
7 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo reconvenção, intime-se o reconvinte para recolher as custas inicias (cód. 1001.4) sob o valor dado à reconvenção, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e intime-se o reconvindo para apresentar manifestação.
8 - Intimem-se as partes, para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação 
e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, com 
endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de preclusão, nos termos 
do art. 357, §4º, do CPC.
8.1 - A não apresentação de rol de testemunhas pelas partes no prazo acima (com qualificação e endereço), será interpretado como 
desistência do pedido de prova oral, não sendo designada a audiência e podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, salvo 
pendência de alguma diligência.
8.2 - Na hipótese da ação ser fundada em relação de consumo, desde já aplico a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC).
9 -Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para sentença.
10 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os autos conclusos para saneamento.
11 - Dê vistas dos autos ao Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, considerando que há interesse de incapaz (art. 178, II. CPC).
PARA USO DA CPE:
12 - Havendo convênio entre o TJRO e a parte requerida para citação eletrônica (lista constante no Sei n. 0003809-95.2020.8.22.8800), 
deverá a CPE utilizar preferencialmente o sistema PJE para envio da correspondência, exceto nas decisões proferidas em plantão judicial.
13 - Não havendo convênio entre a parte requerida e o TJRO a citação deverá ocorrer de modo convencional por distribuição de mandado 
ou envio de carta com aviso de recebimento.
14 - Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos motivos: ausente, não procurado, não existe número, recusado e endereço 
insuficiente, expeça-se mandado de citação.
15 - Restando infrutífera a tentativa de citação tanto por carta, quanto por mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar 
em termos de prosseguimento do feito. 
16 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
17 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º CPC.
Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: GOL LINHAS AÉREAS S.A (qualificação completa nos autos)
ENDEREÇO: Na petição inicial
OBSERVAÇÃO: Em razão da nova Lei Geral de Proteção de dados, não serão divulgados dados pessoais e/ou sensíveis, tais como 
qualificação e endereço das partes. Todos os endereços apresentados nos autos, deverão ser diligenciados.
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FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. 
Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização da mesma, 
deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo 
para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7010045-54.2020.8.22.0001
Classe Execução de Título Extrajudicial
Assunto Alienação Fiduciária
EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MOISES BATISTA DE SOUZA, OAB nº SP149225, PROCURADORIA BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
EXECUTADO: EDSON DE CASTRO BOTELHO 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos,
Considerando a manifestação da parte autora, pedido de desistência ID 80763041, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Novo Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, em face de EDSON DE CASTRO BOTELHO, e, em consequência, ordeno o seu arquivamento. 
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, razão pela qual 
considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais, conforme art. 8º, III da lei de custas n. 3.896/2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7040274-26.2022.8.22.0001
Classe Embargos à Execução
Assunto Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
EMBARGANTE: ANA CRISTINA DE CARVALHO BRINGEL 
ADVOGADO DO EMBARGANTE: ALINE CUNHA GALHARDO, OAB nº RO6809 
EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 
ADVOGADO DO EMBARGADO: LAZARO PONTES RODRIGUES, OAB nº BA39590 
Vistos,
Intimem-se as partes para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação 
e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, com 
endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de preclusão, nos termos 
do art. 357, §4º, do CPC.
A não apresentação de rol de testemunhas pelas partes no prazo acima (com qualificação e endereço), será interpretado como desistência 
do pedido de prova oral, não sendo designada a audiência e podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, salvo pendência 
de alguma diligência.
Havendo requerimento para produção de provas, retorne para decisão saneadora. Do contrário, requerendo julgamento antecipado ou 
nada manifestando, retorne para julgamento.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7065215-40.2022.8.22.0001
Classe Tutela Cautelar Antecedente
Assunto Seguro, Seguro
REQUERENTES: THAIANE CRISTINA LIMA DA SILVA, CASSIO ONAIRAM LIMA DA SILVA, RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA DA SILVA 
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ADVOGADO DOS REQUERENTES: HUESLEI MORAES MARIANO, OAB nº RO5992A 
REU: Sabemi Seguradora SA 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA SABEMI SEGURADORA S/A 
Vistos,
Em análise aos autos, verifico que as partes autoras pleiteiam os benefícios da justiça gratuita.
Nos termos da Lei. 1.060/50 e arts. 98 e 99 do CPC, sabe-se que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para 
pagamento de custas, despesas processuais e honorários, terá direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 
No entanto, a simples alegação de pobreza, sem a juntada de qualquer comprovante que demonstre sua real situação econômico-
financeira, não é motivo suficiente que enseje o automático deferimento da medida pleiteada.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial com comprovantes que demonstrem que o 
não deferimento da justiça gratuita acarretaria prejuízo ao seu sustento e, caso haja, de seus dependentes, ou, alternativamente, recolha 
as custas, sob pena extinção e arquivamento.
As partes autoras deveram acostar aos autos: CTPS junto com o holerite dos últimos 3 meses, se celetistas ou apenas o contracheque 
dos últimos 3 meses, se estatutários.
Caso as partes autoras não possuam qualquer vínculo de emprego, ficam impossibilitados de apresentarem comprovante de rendimentos 
e CTPS, poderá acostar aos autos:
a) declaração de imposto de renda dos últimos três anos, juntamente com o extrato bancário completo com suas movimentações 
financeiras dos últimos 60 (sessenta) dias, de todos os bancos que tiver relacionamento bancário; ou
b) comprovante de recebimento de alguém benefício previdenciário e/ou assistencial e etc.
Após, com ou sem manifestação das partes autoras, tornem-me os autos conclusos para caixa de despacho de emendas.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7036645-83.2018.8.22.0001 
Classe Cumprimento de sentença
Assunto Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
EXEQUENTE: SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA ROCHA, OAB nº RO3582 
EXECUTADOS: JOSE MARIA GONCALVES DA COSTA, MORAR ENGENHARIA LTDA - ME 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: MARLI SALVAGNINI, OAB nº AM1078, SILVANIA FERREIRA WEBER, OAB nº RO7385 
Vistos,
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por MORAR ENGENHARIA LTDA - ME, em face de SOCIBRA 
DISTRIBUIDORA LTDA.
Nela, narra a executada, em síntese, que que mesmo diante da intimação de ID “62096037”, realizada em 09.09.2021, para a parte 
exequente manifesta-se sobre a Nota de Exigência 441/2021 emitida pelo Cartório de Imóveis de ID “61770425”, até o presente momento, 
a parte credora não cumpriu com sua obrigação.
Diz que, a parte credora foi novamente intimada para cumprir o encargo acima mencionada de ID “62096037”, ela solicitou mais dilação 
de prazo ID “62527717”, porém, mesmo concedido prazo, a parte exequente quedou-se inerte. 
Sustenta que, a parte credora vem deixando de providenciar as obrigações que lhe são inerentes ou lhe foram impostas, tendo em vista 
que conforme consta no documento emitido pelo Cartório de Imóveis o imóvel objeto de discussão do presente processo, não pertence a 
Socibra, e ainda a parte credora teve comportamento escorregadio, com o objetivo de possuir algo que ela não tem direito, ou seja, pratica 
ato atentatório a dignidade da justiça.
Ao final requer com asteio no § 1º, do art. 485 do CPC/15, que seja realizada intimação pessoal do exequente para, no prazo inderrogável 
de 05 (cinco) dias, informar se tem interesse na continuidade do feito. Caso a requerente não se manifeste sobre o seu interesse no feito, 
roga-se, desde logo, pela extinção do processo em função do abandono da causa pela autora, com lastro no inciso III, do art. 485, e §§ 
1º e 6º do mesmo artigo.
Devidamente intimada, a parte exequente se manifestou ao ID 79377135 alegando, em resumo, que a intenção de levar o juízo a erro 
com alegações absurdas e incoerentes, na tentativa de desconstituir uma decisão judicial já transitada em julgado, conforme certidão de 
ID 60284895, bem como de retardar o cumprimento da r. decisão no que concerne a satisfação da obrigação de restituição das despesas 
processuais e honorários advocatícios. 
Assim, pleiteou pela rejeição da impugnação, bem como requereu o prazo de 10 dias para apresentação do contrato de cessão de 
direitos firmado entre a exequente e a empresa Acinox Empreendimentos e Participações e para adoção das medidas necessárias para 
transferência da titularidade quanto ao lote objeto da matrícula 195;
que o juízo aguarde o julgamento do recurso interposto em razão da sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiros de nº 
0009120-91.2018.4.01.4100, por tratar-se do lote objeto da matrícula 196 objeto dos autos, para posterior cumprimento efetivo da decisão.
A parte executada manifestou-se novamente ID 79894843 requerendo a extinção do feito por abandono da causa nos termos do artigo 
485, III, §1º do CPC.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A parte executada aponta que a parte exequente foi intimada mais de uma vez para manifestar-se sobre a Nota de Exigência 441/2021 
emitida pelo Cartório de Imóveis, mas deixou transcorrer o prazo. Por outro lado, diz que o imóvel objeto de discussão do presente 
processo, não pertence a Socibra e que por tais razões o feito deve ser extinto por abandono.
Conforme verifica-se nos autos a sentença exarada por este Juízo julgou procedente ID 42003368 e o recurso de apelação interposto não 
foi conhecido porque foi declarado deserto ID 60284893 e a decisão transitou em julgado ID 60284895.
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Pois bem. 
Tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor determina o arquivamento do processo, e não a 
sua extinção, uma vez que torna-se incabível a aplicação do disposto no art. 485, inciso III, do CPC quando já formado o título executivo.
Nesse sentido também é o entendimento do TJ/RO:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inércia do credor. Arquivamento dos autos. Manutenção da decisão agravada. Recurso 
não provido. Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. (TJ-
RO - AI: 08029624720188220000 RO 0802962-47.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/07/2020)
Ademais, em caso de inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, no entanto, no 
caso dos autos a parte exequente tem impulsionado o feito normalmente.
Desta feita, REJEITO a presente IMPUGNAÇÃO ao cumprimento da sentença.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual.
Intime-se o exequente para no prazo de 15 (quinze) dias juntar nos autos cópia da sentença exarada nos autos de de Embargos de 
Terceiros de nº 0009120-91.2018.4.01.4100.
Defiro o pedido da parte credora e concedo o prazo de 10 dias para apresentação dos documentos necessários para transferência da 
titularidade quanto ao lote objeto da matrícula 195.
Tornem-me os autos conclusos oportunamente para analise do pedido de suspensão.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 0019515-49.2011.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Material 
AUTORES: CLAUDIA MARIA DA SILVA FEITOSA PIAO, MANUEL MARTINS BENTO DAS CHAGAS, FRANCISCO PEREIRA DE 
ASSIS, Franscinete Rabelo de Souza, ADAO DA SILVA MATOS, CLAUDIO SOUZA FREITAS FILHO, José dos Reis Cabral, CELMA 
MARIA GAMA FEITOSA, FRANCISCA DA CHAGA FERREIRA, JOSE EUFRASINA DE ALMEIDA SANTOS 
ADVOGADO DOS AUTORES: EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO, OAB nº RO3531A 
REU: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA, ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR, SANTO ANTONIO 
ENERGIA S.A. 
ADVOGADOS DOS REU: VANESSA SANTOS MOREIRA, OAB nº SP319404, PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA, OAB nº 
RO6089, MARCELO LESSA PEREIRA, OAB nº RO1501, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO, OAB nº AM6092, ANTONIO CELSO FONSECA 
PUGLIESE, OAB nº SP155105, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA, OAB nº SP235033, CLAYTON CONRAT KUSSLER, OAB nº RO3861, 
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, OAB nº SP442192, PROCURADORIA DA ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A. 
Vistos,
Defiro o pedido de Id nº 81212361.
Aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias.
Com a vinda do laudo pericial, intimem-se às partes.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7011242-44.2020.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário
AUTOR: FRANCISCA MARIA ALVES BARBOSA DE SOUSA, CPF nº 28974581272
ADVOGADOS DO AUTOR: DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI PEREIRA, OAB nº GO5759, CRISTIANA FONSECA AFFONSO, OAB 
nº RO5361A
REU: A. -. A. D. P. S., INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DOS REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos, 
Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente pugna em face do INSS.
Antes de deliberar acerca do valor correto para expedição de RPV, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração 
de cálculos.
Apresentados os cálculos, vistas as partes para se manifestarem em 10 (dez) dias.
Após, retornem os autos conclusos.
Int.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7021545-20.2020.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Incapacidade Laborativa Permanente 
AUTOR: EDIWILSON DA SILVA ROCHA 
ADVOGADO DO AUTOR: RAIZA COSTA CAVALCANTI, OAB nº MT6478 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Vistos,
Trata-se de ação de Procedimento Comum Cível Incapacidade Laborativa Permanente, em que EDIWILSON DA SILVA ROCHA demanda 
em face de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
É lamentável a conduta adotada pelo INSS, que segue descumprindo a ordem judicial para implementar o benefício concedido.
Lembro que a medida tem caráter alimentar e, nesse sentido, é dever do INSS ser zeloso e cumprir com a obrigação para a qual foi 
intimado.
1- Intime-se o INSS, com a máxima urgência, por mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, a fim de que implante o benefício à 
parte autora.
2- Decorrido o prazo de 5 dias, não havendo manifestação do INSS, intime-se o autor, via advogado, para informar se houve a 
implementação do benefício e, em caso negativo, requerer o que entender pertinente.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039071-29.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: CRECHE E PRE-ESCOLA ESPACO CRIANCA LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO0008058A
REU: IGOR ALEKO JEANMONOD 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7074156-13.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: WILLIANS DA SILVA CRUZ
Advogados do(a) AUTOR: CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - RO11414
REU: JANAINA BATISTA DOS SANTOS 
Advogados do(a) REU: ED CARLO DIAS CAMARGO - RO7357, CARLA SOARES CAMARGO - RO10044
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade 
e sua adequação e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente 
qualificadas, com endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de 
preclusão, nos termos do art. 357, §4º do CPC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7014094-12.2018.8.22.0001
Classe Cumprimento de sentença
Assunto Inadimplemento, Cheque
EXEQUENTE: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA, OAB nº RO8517, WELLINGTON CARLOS GOTTARDO, OAB nº 
RO4093A, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO1238A
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EXECUTADO: NEULIANY MENEZES BRASIL
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos,
Trata-se de pedido de penhora de salário em que o exequente pugna em face da parte executada.
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil aponta entre os bens impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 
liberal, ressalvado o § 2º.
Da leitura do dispositivo em comento, em um primeiro momento, pode ser entendido que não cabe a penhora de qualquer percentual 
do salário, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e que o processo executivo não pode servir como meio de 
acarretar a ruína ao devedor. Todavia, não basta ao exegeta a simples subsunção do fato à norma, sendo imprescindível que se busque 
o real sentido das leis, a fim de evitar eventual injustiça em sua aplicação.
Em que pese a existência de defensores da impenhorabilidade do salário em qualquer hipótese, comungo do entendimento de que a lei 
proíbe que a penhora recaia sobre a totalidade dos vencimentos pois isto sim seria acarretar a ruína do homem, a sua miserabilidade, 
impedir que este viva de forma digna. Na verdade, seria subtrair qualquer fonte de vivência, pois sem seus rendimentos não poderia manter 
sua subsistência.
Em outras palavras, é possível a penhora de parte do salário, desde que a restrição recaia sobre parcela proporcional e razoável. Explico.
Proporcional aos ganhos do devedor, a fim de evitar sua miserabilidade e razoável a ponto de permitir que o exequente possa ver 
satisfeito o crédito, sem que tal resulte em recebimento ínfimo.
Pensar de modo reverso é conceder ao devedor uma redoma, um manto protetor sobre parcela de seu patrimônio, ferindo o direito do 
credor em reaver o crédito e permitindo o enriquecimento injustificado daquele em detrimento do exequente.
Adotar a primeira corrente sem reflexão, a fim de evitar a ruína do devedor serviria como início da ruína do credor.
Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ se manifestou à unanimidade, permitindo a penhora do salário do devedor, para pagamento de 
verba não-alimentar:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO 
PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda 
relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 2. A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC 
pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não 
afeta a dignidade do devedor. Precedentes. 3. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do julgado a 
dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. 4. 
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 22/9/15, DJe 25/9/15) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE 
VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento 
de que o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) 
é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Excepcionalmente, a regra geral 
da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos 
de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, 
diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ) (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/14, DJe 8/9/14). 3. No presente caso, a Corte local em nada se manifestou acerca de outras 
tentativas para receber o valor devido. 4. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade 
dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/16: 
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos 
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 26/4/16, DJe 09/5/16).
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente 
rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente 
fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, 
salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser 
excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo 
em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os 
vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial 
improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/14, DJe 08/9/14).
Assim, defiro parcialmente o pedido da parte exequente para determinar o bloqueio de 15% dos rendimentos líquidos do executado, estes 
entendidos como os rendimentos brutos abatidos apenas os descontos legais, mediante depósito na conta judicial. 
Oficie-se ao empregador (Consórcio Jeed - EPC) a fim de que efetue o bloqueio de 15% dos rendimentos líquidos mensais da parte 
executada, estes entendidos como rendimentos brutos abatidos apenas os descontos legais, mediante depósito na conta judicial, até o 
pagamento integral do débito apontado.
Determino ainda que o empregador informe a previsão de quantos descontos serão realizados, bem como encaminhe mensalmente 
os comprovantes de depósito judicial para o email 4civelcpe@tjro.jus.br, em até cinco dias após a realização do desconto em folha de 
pagamento.
Com a resposta, deverá a CPE juntá-la nos autos.
Uma vez efetuado o pagamento integral no valor de R$ 9.548,03, o empregador deverá informar este juízo.
Intime-se a parte executada, da presente decisão, bem como da penhora sobre o seu salário, que poderá ainda ser efetuado na mesma 
diligência para querendo apresentar impugnação, nos termos do art. 854, §2º, do CPC.
Após o prazo ou rejeitados os embargos, defiro desde já o levantamento de alvará judicial em favor do credor, a cada três (três) meses 
independente de novas conclusões. 
Suspensa-se o feito até a quitação do débito.
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Com a juntada do último comprovante de depósito retornem os autos conclusos para extinção. 
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
NOME DO CREDOR: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
NOME DO DEVEDOR: NEULIANY MENEZES BRASIL
VALOR DO DÉBITO: R$ 9.548,03 ( nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e três centavos) atualizado até
FONTE PAGADORA: CONSORCIO JEED-EPC CNPJ 27.260.567/0001-53
ENDEREÇO: Rua Benedito de Souza Brito, número 4543, Bairro Industrial, CEP: 76.821-080
OBSERVAÇÃO: Para emissão de boleto para depósito judicial acesse o site https://www.tjro.jus.br e selecione as opções BOLETO 
BANCÁRIO / DEPÓSITOS JUDICIAIS, insira os dados do processo e gere o boleto. A fonte pagadora deverá enviar mensalmente os 
comprovantes de depósito judicial para o email 4civelcpe@tjro.jus.br, devendo identificar no email o número do processo 7014094-
12.2018.8.22.0001

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7034214-71.2021.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Fornecimento de Água 
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD 
REU: ELIAZAR BARBOSA NETO 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Considerando as tentativas frustradas de citação pessoal da parte requerida, DEFIRO a citação por edital nos termos do art. 246, inciso 
IV do CPC, pelo prazo de 20 dias.
Expeça-se o necessário (art. 256 e seguintes do CPC).
Decorrido o prazo, certifique-se e envie os autos à Defensoria Pública para exercer o encargo de curatela especial (art. 72, c/c art. 257, 
§4º, ambos do CPC).
Havendo manifestação, vistas à parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7007857-54.2021.8.22.0001
Classe: Monitória
Polo Ativo: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº RO1064, 
CAMILA GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA 
BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796
Polo Passivo: FAISANDRA PINHEIRO MACEDO, KELLY CAROLINE PINHEIRO MACEDO
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Atento ao contido na certidão do Id 81167571, retifico o despacho do ID 81136832 item 01, no tocante a data da audiência 
e DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 01/11/2022, às 09h (horário de Rondônia), a se realizar, preferencialmente, por 
vídeoconferência, mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) do TJRO, cujo 
link segue abaixo:
1.1 - Segue o link da videoconferência, a se realizar pelo Google Meet: meet.google.com/wgq-efrv-fmf
No mais, permanece inalterada os demais termos.
Int.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7035072-68.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: DELMA SOUZA DA COSTA PEREIRA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO PARCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7034432-36.2020.8.22.0001 
Classe Embargos de Terceiro Cível
Assunto Aquisição 
EMBARGANTES: MARCELO APARECIDO BARRETO, ROSALIA BASCHERA 
ADVOGADO DOS EMBARGANTES: ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA, OAB nº RO6575A 
EMBARGADO: SANTA ADELAIDE PROPERTIES LTDA - EPP 
ADVOGADO DO EMBARGADO: SANDRO LUCIO DE FREITAS NUNES, OAB nº RO4529A 
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro Cível em MARCELO APARECIDO BARRETO, ROSALIA BASCHERA demanda em face de SANTA 
ADELAIDE PROPERTIES LTDA - EPP.
Considerando que as partes manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação, em razão dos príncipios da cooperação 
e celeridade, determino a realização de audiência de conciliação na 4ª Vara Cível de Porto Velho, podendo esta ser realizada de forma 
hídrida (tanto presencial, quanto online por vídeo conferência), na seguinte forma: 
1 - DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 08/11/2022, às 08h30min (horário de Rondônia), a se realizar, preferencialmente, por 
vídeoconferência, mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) do TJRO, cujo 
link segue abaixo:
1.1 - Segue o link da videoconferência, a se realizar pelo Google Meet: meet.google.com/owb-eeza-iac
1.2 - As partes e procuradores que desejarem comparecer à audiência, de forma presencial, deverão se dirigir até a sala de audiências da 
4ª Vara Cível (Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br) no dia e horário 
acima designado, munidos de seus documentos pessoais, desde que informado conforme consta no item 4.1 desta decisão.
2 - Os advogados deverão informar no processo, em até 5 (cinco) dias antes da audiência, tanto o e-mail, quanto o número de telefone 
das pessoas a serem ouvidas (partes e procuradores) para possibilitar o envio do link da videoconferência e a entrada na sala da 
audiência da videoconferência, na data e horário estabelecido neste ato.
2.1 - O gabinete, por meio do secretário do juízo, irá inserir no sistema Google Meet o email das pessoas informado nos autos para 
recebimento do link da audiência no prazo de até 24 horas antes da audiência.
2.2 - Ressalto que o sistema Google Meet encaminhará o link automaticamente para os emails informados, mas caso a parte ou advogado 
não receba o link da videoconferência por algum motivo, poderá entrar na sala virtual pelo link constante no item 1.1 desta Decisão.
3 - Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet ou outra da mesma modalidade, 
sendo gravada através da plataforma DRS Conference do Tribunal de Justiça e disponibilizada por este juízo na aba “audiências” do PJe.
4 - Com o link da videoconferência, as partes e advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando celular, 
notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. 
4.1 - Caso a parte ou advogado não possua recursos tecnológicos próprios para participar da solenidade, poderá fazê-lo em Juízo, desde 
que informe nos autos, em até 5 (cinco) dias antes da data designada para a audiência, possibilitando assim, uma organização por este 
Gabinete.
4.2 - Verificando que existem partes ou advogados a serem ouvidos nos autos e que não disponham de recursos tecnológicos para 
participar da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, o Secretário de Juiz irá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da solenidade, encaminhar para a Direção do Fórum a lista de pessoas autorizadas a entrarem nas dependências do 
Fórum e certificará nos autos, não havendo necessidade de nova conclusão.
O acesso ao fórum será liberado apenas paras as pessoas a serem ouvidas, ficando vedada e entrada de outros acompanhantes.
A parte ou advogado ao entrar no Fórum, deverá se dirigir diretamente para a sala de espera da 4ª Vara Cível de Porto Velho/RO localizada 
no 4º andar, onde deverá permanecer até que seja autorizado a entrar na sala, ficando vedado a entrada em outras salas ou passeios em 
corredor. E, finalizado a sua participação, deverá se dirigir até a saída.
4.3 - Tratando-se de intimação realizada pelos Correios ou por outra modalidade, deverá constar no ato, que na hipótese da pessoa a 
ser ouvida, não dispuser de recursos tecnológicos, deverá entrar em contato com este Gabinete (por email: pvh4civelgab@tjro.jus.br ou 
telefone (69) 3309-7040/3309-7041) em até 5 (cinco) dias antes da data designada, para informar eventual obstáculo. 
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4.4 - Todas as partes, procuradores, testemunhas e colaboradores deverão estar utilizando máscaras, tampando boca e nariz.
4.5 - No dia anterior ao ato, caberá ao gabinete encaminhar à Direção do Fórum a relação das pessoas que serão ouvidas na sala de 
audiências. A Direção do Fórum, mediante a lista, fará o controle de acesso às dependências do fórum.
4.6 - Os efeitos dos itens “4.1” à “4.5” desta Decisão serão válidos apenas para as 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) etapas do 
Plano de Retorno Programado das Atividades Presenciais do 

PODER JUDICIÁRIO, previsto no Ato Conjunto nº 20/2020-PR/CGJ, conforme Provimento Corregedoria n. 13/2021. 
5 - As partes ou procuradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, conforme link enviado 
previamente.
6 - No horário da audiência por videoconferência, cada parte e e advogado deverá estar disponível para contato através de email e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início. 
7 - Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
8 - Ficam cientes que o não envio de mensagem, visualização do link informado ou acesso à videoconferência, até o horário de início da 
audiência será considerado como ausência à audiência virtual, e, se for de qualquer uma das partes, pode incorrer em multa pelo art. 
334 CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7040043-09.2016.8.22.0001
Classe Execução de Título Extrajudicial
Assunto Mensalidades
EXEQUENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831, LILIAN MARIANE LIRA, OAB nº RO3579
EXECUTADO: ANTONIO FLAVIO RIBEIRO E PAIVA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: FABIO FEITOSA BERNARDO, OAB nº RO3264A, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos,
Diante do Depósito realizado a título de pagamento, e consequente aceitação do exequente, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO 
EXTINTO este processo, movido por ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA CONTRA ANTONIO FLAVIO RIBEIRO E PAIVA e, 
em consequência, ordeno o seu arquivamento.
Expeça-se alvará em favor do exequente.
Com o levantamento dos valores, DETERMINO que a CPE oficie-se à Caixa Econômica Federal para que proceda com o encerramento 
de todas as contas judiciais zeradas vinculadas a estes autos, bem como para que comprove o cumprimento da ordem nestes autos no 
prazo de 10 (dez) dias, cuja resposta poderá ser encaminhada para o email: 4civelcpe@tjro.jus.br. 
Proceda o levantamento da restrição via serasajud em nome do executado.
P.R.I
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - Email:pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7044837-97.2021.8.22.0001
Classe Reintegração / Manutenção de Posse
Assunto Requerimento de Reintegração de Posse
REQUERENTE: MAURICELIO SOARES DA SILVA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIMAS VITOR MORET DO VALE, OAB nº RO11488, MARCELO MALDONADO RODRIGUES, OAB 
nº RO2080, WELINTON RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO7512 
REQUERIDO: JOAO BATISTA GOMES DUARTE 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MARCELO ANDRE AZEVEDO VERAS, OAB nº RO7768, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS, 
OAB nº RO4788 
Vistos,
Intime-se o executado para se manifestar sobre a petição ID 81263079, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido supramencionado.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
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e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009013-14.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: RONDONIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARY TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS - RO1994
EXECUTADO: AAJT CENTRO DE ENSINO EIRELI - EPP
Advogados do(a) EXECUTADO: CARL TESKE JUNIOR - RO3297, WILSON TERAMOTO JUNIOR - RO8414
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7025993-70.2019.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: DANIELE COSTA ROCHA
ADVOGADOS DO AUTOR: INGRID JULIANNE MOLINO CZELUSNIAK, OAB nº RO7254, AGNES CLICIA OLIVEIRA CAVALCANTE, 
OAB nº RO10223, NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES, OAB nº RO1692, ROMILTON MARINHO VIEIRA, OAB nº RO633
Polo Passivo: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA, QUALICORP S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS DOS REU: MONICA BASUS BISPO, OAB nº BA52155, ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA, OAB nº 
AL16983, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, OAB nº BA24308A
Vistos,
Em complemento a decisão de Id nº 81253686, determino a realização de audiência de conciliação na 4ª Vara Cível de Porto Velho, 
podendo esta ser realizada de forma hídrida (tanto presencial, quanto online por vídeo conferência), na seguinte forma: 
1 - DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 19/09/2022, às 9h (horário de Rondônia), a se realizar, preferencialmente, por 
vídeoconferência, mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) do TJRO, cujo 
link segue abaixo:
1.1 - Segue o link da videoconferência, a se realizar pelo Google Meet: https://meet.google.com/spe-hcti-ezj
1.2 - As partes e procuradores que desejarem comparecer à audiência, de forma presencial, deverão se dirigir até a sala de audiências da 
4ª Vara Cível (Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br) no dia e horário 
acima designado, munidos de seus documentos pessoais, desde que informado conforme consta no item 4.1 desta decisão.
2 - Os advogados deverão informar no processo, em até 5 (cinco) dias antes da audiência, tanto o e-mail, quanto o número de telefone 
das pessoas a serem ouvidas (partes e procuradores) para possibilitar o envio do link da videoconferência e a entrada na sala da 
audiência da videoconferência, na data e horário estabelecido neste ato.
2.1 - O gabinete, por meio do secretário do juízo, irá inserir no sistema Google Meet o email das pessoas informado nos autos para 
recebimento do link da audiência no prazo de até 24 horas antes da audiência.
2.2 - Ressalto que o sistema Google Meet encaminhará o link automaticamente para os emails informados, mas caso a parte ou advogado 
não receba o link da videoconferência por algum motivo, poderá entrar na sala virtual pelo link constante no item 1.1 desta Decisão.
3 - Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet ou outra da mesma modalidade, 
sendo gravada através da plataforma DRS Conference do Tribunal de Justiça e disponibilizada por este juízo na aba “audiências” do PJe.
4 - Com o link da videoconferência, as partes e advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando celular, 
notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. 
4.1 - Caso a parte ou advogado não possua recursos tecnológicos próprios para participar da solenidade, poderá fazê-lo em Juízo, desde 
que informe nos autos, em até 5 (cinco) dias antes da data designada para a audiência, possibilitando assim, uma organização por este 
Gabinete.
4.2 - Verificando que existem partes ou advogados a serem ouvidos nos autos e que não disponham de recursos tecnológicos para 
participar da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, o Secretário de Juiz irá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da solenidade, encaminhar para a Direção do Fórum a lista de pessoas autorizadas a entrarem nas dependências do 
Fórum e certificará nos autos, não havendo necessidade de nova conclusão.
O acesso ao fórum será liberado apenas paras as pessoas a serem ouvidas, ficando vedada e entrada de outros acompanhantes.
A parte ou advogado ao entrar no Fórum, deverá se dirigir diretamente para a sala de espera da 4ª Vara Cível de Porto Velho/RO localizada 
no 4º andar, onde deverá permanecer até que seja autorizado a entrar na sala, ficando vedado a entrada em outras salas ou passeios em 
corredor. E, finalizado a sua participação, deverá se dirigir até a saída.
4.3 - Tratando-se de intimação realizada pelos Correios ou por outra modalidade, deverá constar no ato, que na hipótese da pessoa a 
ser ouvida, não dispuser de recursos tecnológicos, deverá entrar em contato com este Gabinete (por email: pvh4civelgab@tjro.jus.br ou 
telefone (69) 3309-7040/3309-7041) em até 5 (cinco) dias antes da data designada, para informar eventual obstáculo. 
4.4 - Todas as partes, procuradores, testemunhas e colaboradores deverão estar utilizando máscaras, tampando boca e nariz.
4.5 - No dia anterior ao ato, caberá ao gabinete encaminhar à Direção do Fórum a relação das pessoas que serão ouvidas na sala de 
audiências. A Direção do Fórum, mediante a lista, fará o controle de acesso às dependências do fórum.
4.6 - Os efeitos dos itens “4.1” à “4.5” desta Decisão serão válidos apenas para as 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) etapas do 
Plano de Retorno Programado das Atividades Presenciais do 

PODER JUDICIÁRIO, previsto no Ato Conjunto nº 20/2020-PR/CGJ, conforme Provimento Corregedoria n. 13/2021. 
5 - As partes ou procuradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, conforme link enviado 
previamente.
6 - No horário da audiência por videoconferência, cada parte e e advogado deverá estar disponível para contato através de email e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início. 
7 - Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
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8 - Ficam cientes que o não envio de mensagem, visualização do link informado ou acesso à videoconferência, até o horário de início da 
audiência será considerado como ausência à audiência virtual, e, se for de qualquer uma das partes, pode incorrer em multa pelo art. 
334 CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013163-14.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
EXECUTADO: RONILDA VIANA SANTANA MACHADO e outros (2)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0022305-69.2012.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: JAPURA PNEUS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA ROCHA PRADO - RO1776
EXECUTADO: EVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037315-82.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
REU: SIMONE MEDINA MAIA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
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exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033102-33.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIO NEVES COSTA - GO30245
EXECUTADO: JOAO LUSTOSA TORRES
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020822-98.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: WELCON INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SAYURI GIOVANNA ROSAS DE SOUZA - RO12283, ANA BEATRIZ HERNANDES SENA - DF51209, 
MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC4711, THALES ROCHA BORDIGNON - AC2160, MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA - 
RO3193
REU: ROBSON DA SILVA FURTADO CUTRIM
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Saliento que o endereço só é possível o cumprimento por mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7001435-29.2022.8.22.0001
Classe: Produção Antecipada da Prova
Polo Ativo: FERREIRA & MELO LTDA - ME
ADVOGADO DO SUSCITANTE: ALEXANDRE CARNEIRO MORAES, OAB nº RO6739A
Polo Passivo: BRENO CAVALCANTE VENANCIO EIRELI - ME, VENANCIO GOLD - EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS 
LTDA, BRENO CAVALCANTE VENANCIO, AUCIR GOMES VENANCIO
SUSCITADOS SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Intimem-se às partes da decisão de Id nº 79931481, feito isso, remetam-se os autos à 10ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7016397-28.2020.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Erro Médico 
AUTORES: AMANDA DE LIMA QUEIROZ, SERGIO HENRIQUE SOUZA DE ASSIS, JOSE HENRIQUE DE SOUZA LIMA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: ADELYNE MORENA CAMARGO MACHADO MARTINS, OAB nº RO7546, HENRIQUE OLIVEIRA 
JUNQUEIRA, OAB nº RO4214A 
REU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
ADVOGADOS DO REU: THIAGO MAIA DE CARVALHO, OAB nº RO7472, AMANDA ELISE CASTOLDI DOS SANTOS, OAB nº RO9950, 
RAQUEL GRECIA NOGUEIRA, OAB nº RO10072, RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS, OAB nº RO2829, ADEVALDO ANDRADE 
REIS, OAB nº RO628, EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO, OAB nº RO1207, EURICO SOARES MONTENEGRO NETO, OAB 
nº RO1742 
DESPACHO
Atentando-se ao contido nos autos, fica INTIMADO(A) a parte Autora/Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para dar andamento 
normal ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo,.
Em caso de inércia do causídico da parte autora/exequente, intime-se, pessoalmente, para, no mesmo prazo acima indicado, constituir 
novo advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no confome art. 485, 
III, §1º NCPC.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7057856-44.2019.8.22.0001
Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto Alienação Fiduciária
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A 
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, OAB nº DF36999 
REU: PAULO RICARDO SOUZA SILVA 
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de BUSCA E APREENÇÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em que AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO 
S.A demanda e face de PAULO RICARDO SOUZA SILVA alegando em síntese que, pactuaram contrato com garantia de alienação 
fiduciária do bem descrito na inicial, sendo que a parte requerida ficou inadimplente, tendo sido constituída em mora. Pleiteou assim, com 
base no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e apreensão liminar do bem e a procedência do pedido para o fim de consolidar a propriedade e 
a posse em suas mãos. 
Juntou documentos.
Concedida e executada a liminar pleiteada (ID 33718333 - Pág. 2).
O veículo foi apreendido no ID 35879759 e a parte requerida apresentou petição requerendo a prestação de contas no ID 36662972.
Houve manifestação do banco requerido sobre as contas no ID 61651935 e 75133104 .
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
O pedido formulado pela requerida, no tocante a discussão sobre a prestação de contas é incabível neste processo, tendo em vista 
que esta ação visou tão somente o julgamento do pedido de busca e apreensão do veículo, sendo que as questões quanto à prestação 
de contas para apuração do valor obtido pelo banco com a venda extrajudicial do bem devem ser discutidas, a princípio, pela via 
administrativa.
Caso a requerido tenha seu pedido administrativo resistido, deverá ingressar com ação de prestação de contas, em autos apartados.
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, II, do Código de Processo Civi.
Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial do Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos 
específicos do artigo 3º do aludido Decreto aqueles previstos no artigo 300 do NCPC, quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito 
e reversibilidade da medida. Tais requisitos restaram evidentes quando da concessão da liminar.
Consigna expressamente o art. 3º do Decreto-lei 911/69:
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 
§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 
no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária 
Sobre o tema, os juristas Fernando da Fonseca Gajardoni e Márcio Henrique Mendes da Silva pontuam “A ação de busca e apreensão 
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tem como objetivo principal a restituição pelo/credor fiduciário da coisa dada em garantia do contrato, para pagamento ou amortização do 
débito dele originário” (Procedimentos Especiais Cíveis de Legislação Extravagante, Editora Método, pg.487 ).
Os documentos apresentados pela parte requerente comprovam a existência do contrato, bem como a regular constituição da requerida 
em mora.
Esses fatos, são suficientes para acolhimento do pedido inicial, uma vez que presentes todos os requisitos legais.
Destaca-se que, para eximir-se da constrição do bem (consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor 
do requerente), cumpriria ao requerido, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade 
da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, porém, assim não o fez.
Nesse sentido:
EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 
DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 
DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da 
Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação 
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS 
2013/0381036-4, Relator Ministro Luis Felipe Salomão.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM - 
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DO DECRETO LEI 911/69. - o Decreto-Lei 911/69 foi plenamente recepcionado pela ordem 
constitucional vigente, de forma que, presentes os requisitos legais autorizadores da medida liminar e, decorrido o prazo para a purga da 
mora, torna-se lícita a consolidação e a posse do bem objeto da lide, sendo facultado ao credor dele dispor conforme sua conveniência. 
(TJ-MG - AI: 10027130289955001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 21/05/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2014).
Dessa forma, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 
Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil c/c o §1º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidando o domínio e a posse plena e 
exclusiva do bem (veículo Marca/Modelo: CHEVROLET/MERIVA MAXX, Fab/Mod: 2011, Cor: BRANCA, Chassi: 9BGXH75X0BC219763, 
Placa: NCX9973) para o requerente, cuja decisão de Id 35508058 torno definitiva. 
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça que defiro nesta decisão.
Cumpra-se o disposto no Art. 2°, §1º do Decreto-Lei 911/1969, oficiando-se ao DETRAN/RO, para que transfira o bem a quem o autor 
indicar, ressalvando, contudo, a obrigação de pagamento de todos os débitos relativos a eventuais IPVAs vencidos, dada a responsabilidade 
solidária existente entre credor fiduciário e devedor fiduciante, estabelecida na Lei Estadual n. 950/2000 (art. 9º e 11) e ratificada pelo 
STJ no RMS 43.095. 
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo, intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 
dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina o art. 
1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa e/ou protestadas e com o trânsito em julgado desta, arquivem-se. 
P.R.I.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7010747-34.2019.8.22.0001 
Classe Execução de Título Extrajudicial
Assunto Cédula de Crédito Bancário 
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FERNANDO DENIS MARTINS, OAB nº DF36054 
EXECUTADOS: WALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA, COMERCIAL COLUMBIA LTDA 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
1 - Consta citação válida dos executados no ID n. 75049689 e 51366930.
2 - Comprovante de recolhimento da taxa da diligência no ID 80877337. 
3 - Defiro o pedido da parte exequente e autorizo a consulta ao sistema INFOJUD.
4 - Realizada a consulta no sistema INFOJUD, esta restou infrutífera por não constar declarações de imposto de renda nos 3 (três) últimos 
exercícios fiscais entregue pela executada.
5 - Intime-se o exequente também para, querendo, apresentar cálculo atualizado da dívida e indicar bens à penhora, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de imediata suspensão do feito. 
6 - Decorrido o prazo do exequente sem manifestação, desde já, determino a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 
921, III, § 1º do NCPC. 
6.1 - A suspensão correrá em arquivo provisório.
6.2 - Decorrido o prazo de suspensão de um ano e independente de nova intimação, o feito permanecerá arquivado, passando a correr 
o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §2º) imediatamente, cujo desarquivamento ficará condicionado a demonstração de efetiva 
alteração da condição econômica do executado.
6.3 - Decorrido o prazo prescricional sem manifestação, desarquivem-se e intimem-se as partes, por meio de seus patronos se houver, 
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para que se manifestam quanto a prescrição, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 921, §5º do CPC.
6.4 - Na hipótese da parte não ser assistida por advogado, expeça-se carta com aviso de recebimento sem mão próprias. Retornando o 
expediente infrutífero por qualquer motivo, expeça-se edital.
6.5 - Após, retornem os autos conclusos para extinção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 0023014-70.2013.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: PSS SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VERONICA FATIMA BRASIL DOS SANTOS REIS CAVALINI, OAB nº RO1248, JOSELIA VALENTIM 
DA SILVA, OAB nº RO198
Polo Passivo: MARIA HELENA SONDA DE SOUZA, JOACIR ROBERTO DE SOUZA, .POLYART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR, OAB nº PR55483
Vistos,
Certifique-se se ocorrera o pagamento das custas de diligência.
Em sendo positivo, cumpra-se a decisão de Id nº 80411469.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039069-59.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665
REU: JOAO EVARISTO CORREIA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006735-06.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS 
SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, RONDONIA - CREDJURD
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
EXECUTADO: RILDO DOS SANTOS AMARAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada para, querendo, apresentar cálculo atualizado da dívida remanescente e indicar bens à penhora. Se 
houver interesse em proceder às pesquisas junto aos convênios à disposição do juízo, apresente a parte exequente, comprovante 
de pagamento das taxas referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, 
publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016 . Prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0003584-35.2013.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)



1244DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: MARILEY RONDON TAQUES FEITOSA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7026370-36.2022.8.22.0001 
Classe Execução de Título Extrajudicial
Assunto Prestação de Serviços 
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA NA AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PEDRO ABIB HECKTHEUER, OAB nº RO6907, BRUNO LOPES BILIATTO, OAB nº RO10076 
EXECUTADO: RAFAELA LOPES SCHUTZ 
Vistos,
Defiro a expedição de ofício para as empresas concessionárias de serviço público de água/esgoto e luz deste Estado, bem como, para 
as operadora de telefonia Oi, Claro, Tim, Vivo e Net para que informem se os requeridos possuem cadastro junto a essas instituições, e 
em caso positivo digam o seu endereço.
Atendendo às exigências do art. 256, §3º do CPC, conste no ofício que a resposta deverá ser encaminhada preferencialmente para a 4ª 
Vara Cível da Comarca de Porto Velho, via e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br e/ou para o endereço Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro 
Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br, devendo a Central de Atendimento Cível (CAC) recebê-la e juntá-la nos 
autos. O oficio deve ser instruído com cópia deste despacho.
Eventuais despesas cobradas pelo informante ficaram a cargo da parte exequente.
Custas ID 81262286.
Sendo localizados novos endereços, expeça-se mandado de citação para, caso queira, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 
após o recolhimento da diligência do oficial de justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7028943-47.2022.8.22.0001 
Classe Despejo
Assunto Despejo por Denúncia Vazia 
AUTOR: ANA RITA ARAUJO DA COSTA 
ADVOGADO DO AUTOR: GISELI AMARAL DE OLIVEIRA, OAB nº RO9196 
REU: CLEBSON HARRISON DAMACENO PANTOJA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Autorizo a ordem de arrombamento para cumprimento do mandado de constatação e emissão de posse, consoante pedido da Sra Oficialá 
de Justiça de Id nº 81131039.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7049525-68.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL PORTO VELHO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO1238A
Polo Passivo: TEREZINHA DA SILVA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Aguarde-se o cumprimento da carta precatória, consoante noticiado no Id nº 80874938.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7014850-79.2022.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Direito de Imagem, Cancelamento de vôo
AUTOR: ELLEN CORREIA DOS SANTOS 
ADVOGADOS DO AUTOR: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA, OAB nº RO4260A, KAMILA ARAUJO PRADO, OAB nº RO7371 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de Procedimento Comum Cível em que ELLEN CORREIA DOS SANTOS demanda em face de AZUL LINHAS AEREAS 
BRASILEIRAS S.A..
Alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea junto à empresa requerida para viagem de ida, saindo de Porto Velho/RO às 22h40min 
do dia 10/01/2022, com conexão em Manaus/AM às 00h05min do dia 11/01/2022, nova conexão em São Paulo/SP às 08h50min e 
chegada no destino final em Fortaleza/CE às 12h10min do mesmo dia. 
Afirma que o voo foi cancelado sem qualquer informação ou justificativa plausível, de forma unilateral, alterando o contrato celebrado, o 
que lhe causou danos morais enquanto consumidora.
Assevera que teve de viajar no voo alterado, saindo de Porto Velho/RO no dia 10/01/2022 às 00h45min, com conexão partindo de Belo 
Horizonte/MG às 22h30min do dia 10/01/2022, chegando no destino final de Fortaleza/CE somente às 01h15min do dia 11/01/2022, 
alegando assim, quebra contratual pela mudança unilateral no itinerário.
Menciona que teve de ficar mal acomodada por praticamente um dia inteiro, visto que chegou em Belo Horizonte/MG para conexão às 
05h15min do dia 10/01/2022 e partiu dali para o destino final de Fortaleza/CE apenas às 22h30min.
Ressalta que se viu obrigada a alterar os planos de viagem originalmente programados em razão das alterações 
Com base nesta retórica, a autora pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Com a peça vieram procuração e documentos.
Despacho inicial no ID 74243418. Deferida a gratuidade de justiça.
Audiência de conciliação restou infrutífera (ID 76718374).
Citada, a requerida apresentou contestação no ID 77687130, onde aduz preliminarmente acerca da situação financeira da AZUL em 
decorrência da pandemia originada pelo novo coronavírus (COVID-19), discorrendo sobre a necessidade de cancelamento de seus 
voos e redução de 90% de sua operação no auge da crise, implementando várias medidas temporárias para reduzir o custo fixo de suas 
operação, o que deve ser levado em consideração em eventual arbitramento de danos morais.
No mérito relata que o cancelamento do voo se deu em razão de alteração na malha aérea, ocorrida na data de 07/01/2022, 3 dias antes 
da viagem, afirmando que a autora foi informada das mudanças em seu voo via e-mail, e que no dia da viagem, a autora embarcou 
normalmente sem ter relatado intercorrências.
Assim, reafirma que a autora teve seu voo realocado devido ajustes na malha aérea, sendo informada com antecedência sobre os 
novos horários de voos, tendo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, aceitando, no entanto, a tais mudanças, viajando 
normalmente.
Argumenta que de acordo com a mudança de temporada e datas festivas, são realizadas mudanças na programação dos voos, levando 
em consideração diversos fatores, principalmente a demanda, de modo que os reajustes são realizados com antecedência suficiente para 
que a companhia aérea possa efetivar a comunicação com o cliente para que mude seus planos da maneira mais conveniente.
Ressalta ainda que os pousos e decolagens ficam condicionadas às autorizações concedidas pelas autoridades aeroportuárias, não 
sendo as datas e horários, escolhidos pela companhia aérea e, havendo alterações a providência que resta ao alcance é o repasse de 
informações aos passageiros.
Destaca que além de ser fornecida hospedagem e alimentação, foi ainda ofertado voucher compensatório no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), afirmando que prestou a assistência determinada pela Agência Reguladora, inexistindo conduta ilícita pela ré e 
ausência do dano, não havendo que se falar em indenização por danos morais, visto que não houve comprovação dos danos alegados 
pela autora, causados pela AZUL. 
Discorreu sobre a inversão do ônus da prova e, ao final, pugnou pela procedência da liminar, suspendendo o processo por 90 dias e que 
seja julgada improcedente a demanda.
Com a peça vieram procuração e documentos.
Réplica no ID 79863624.
Intimadas as partes para informarem se pretendem a produção de provas, a autora informou que não possui provas a produzir e requereu 
o julgamento antecipado da lide (ID 80034508). A requerida informou que também não possui provas a serem produzidas, reiterando a 
improcedência do pedido autoral (ID 79978903).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Do julgamento antecipado do feito.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos moldes do art. 355, I, do CPC, eis que não há necessidade de dilação 
probatória, por tratar-se de matéria eminentemente de direito com suporte fático já devidamente demonstrado.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 
é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 
14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.1990, p. 9.513).
Da preliminar requerendo a suspensão do processo por força maior
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Não obstante ter a parte requerida solicitado a suspensão do processo por motivo de força maior em decorrência da pandemia do 
coronavírus (COVID-19), verifico que no atualmente, a pandemia encontra-se em momento diferente do seu auge, de modo que as 
empresas aéreas encontram-se em funcionamento operacional, inexistindo, portanto, motivação que configure a impossibilidade de 
realização do atos materiais e processuais necessários ao prosseguimento do processo, tampouco configuração da hipótese prevista no 
art. 313, VI, do CPC.
Dessa forma, afasto tal preliminar.
Do mérito.
A relação de consumo existente é evidente, devendo o conflito ser dirimido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Segundo estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade da empresa ré pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva, ou seja, 
se assenta na equação binária cujos polos são o dano e a autoria do evento danoso.
Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação 
do evento e se dele emanou prejuízo. 
Tratando-se de relação consumerista é pertinente a aplicação do art. 6°, VI e VIII, do CDC o qual esclarece ser direito básico do 
consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados, com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a 
inversão do ônus da prova em seu favor.
Registre-se oportunamente que o princípio da dignidade do ser humano norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o inciso supracitado 
respeita o referido princípio constitucional, e reforça o artigo 4º, inciso I, do CDC, que reconhece taxativamente a vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo.
Em relação às alterações no itinerário original da viagem, a autora expõe que o voo foi cancelado sem qualquer informação ou justificativa. 
Afirmou que teve de ficar por horas mal acomodada, passando praticamente um dia esperando o próximo voo de conexão em Belo 
Horizonte/MG. 
A requerida juntou no ID 77687130 - Pág. 7, documentos de registro sistemático demonstrando que foi fornecido à autora voucher 
compensatório no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do cancelamento do seu voo.
A autora descreveu que teve de alterar os planos de sua viagem de férias, praticamente no dia do embarque, o que lhe gerou prejuízos 
de ordem moral.
A requerida, descreve que a reserva da autora foi modificada em razão de alteração da malha aérea, discorrendo que a mesma ocorreu 
na data de 07/01/2022, 3 dias antes da partida, afirmando que a informação foi entregue com antecedência à autora, que embarcou sem 
relatar intercorrências. 
A empresa ré argumentou que de acordo com a mudança de temporada e datas festivas, são realizadas mudanças na programação de 
voos considerando-se, diversos parâmetros, principalmente a demanda.
A relação jurídica entre as partes tem natureza de consumo, motivo pelo qual são aplicáveis as normas do Código de Defesa do 
Consumidor ao caso concreto.
Pois bem.
Analisando os termos da inicial, verifico que o voo programado pela parte autora ocorreu durante um momento crítico da Pandemia de 
COVID-19, causado pelo surgimento da variante “Ômicron”, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 26/11/2021 como 
“variante de preocupação”. 
Trata-se, portanto, de momento atípico em que foi imprescindível a adoção de medidas emergenciais pelas empresas de transporte 
aéreo, pois que com o maior potencial de transmissão da variante, e consequentemente do número de indivíduos infectados, houve 
aumento exponencial dos de pedidos de licença médica, impossibilitando que a operação dos serviços prosseguisse no andamento 
originalmente programado.
Dessa forma, é possível depreender que dada a singularidade da causa que levou a alteração do itinerário de voo unilateralmente pela 
requerida (Pandemia de coronavírus), sendo um evento imprevisível, inevitável e sem origem determinada, além de duradouro (tanto que 
a declaração de Pandemia ainda não foi revogada/modificada pela Organização Mundial de Saúde até a atualidade), não há como se 
imputar responsabilidade às companhias aéreas, uma vez que tiveram seus voos reduzidos e alterados, com reflexo direto nas atividades 
aeroportuárias, caracterizando-se, deste modo, evento da natureza.
Sendo assim, considerando que o transporte aéreo foi diretamente afetado, várias medidas governamentais foram necessárias na 
ocasião, como o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que versa sobre os “regramentos envolvendo o cancelamento de voos 
nacionais e internacionais por conta da pandemia de COVID-19” firmado entre a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e diversas companhias aéreas, assinado em 20/03/2020 (https://www.novo.justica.
gov.br/news/consumidores-poderao-remarcar-voos-sem-custo-adicional-e-taxas/tac-de-20-marco-2020-pdf-pdf.pdf), a fim de normatizar 
os efeitos advindos da Pandemia no setor aéreo, preservando-se os direitos do consumidor.
Destarte, tenho como justo e comprovado o motivo para a frustração da viagem na forma contratada pela parte requerente, cujo fato 
causou transtornos para a parte demandante, porém, a empresa aérea não ficou inerte, providenciando a realocação dos passageiros, e 
ainda, voucher compensatório no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Portanto, claramente ocorreram transtornos aos consumidores, no entanto, para mitigação de tais efeitos adversos, foram criadas 
normas para remarcações de bilhetes sem custos, cancelamento/devolução do preço pago pelas passagens sem taxas, multas, etc..., 
prolongando-se o prazo para que o consumidor possa utilizar o serviço. 
Enfim, não há como se responsabilizar a demandada pelas alterações de voo e itinerários ocorridos durante momento crítico da Pandemia 
de COVID-19, cujo vírus altamente transmissível demandou maior cautela das empresas, sanitização das aeronaves, verificação de 
temperatura dos passageiros no embarque, maiores cuidados com a tripulação, dentre outras medidas que minoraram os voos e os 
tornaram mais lentos nos embarques e desembarques, evidenciando que se trata de típico caso fortuito/força maior.
Todos tiveram prejuízos e continuam sentindo os reflexos do estado de calamidade pública declarada, não só no Brasil como no mundo 
todo. É fato que nenhuma empresa ou governo imaginava a pandemia de Covid-19, ou estava preparado para lidar com seu efeito 
devastador, e ainda, com sua longa duração e surgimento de novas variantes.
O nexo causal e o ato ilícito são pressupostos essenciais da responsabilidade civil, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil; 
a responsabilidade civil baseia-se na ocorrência de ato ilícito, sendo certo que a imputação de obrigação de reparar o dano está 
condicionada à comprovação, por parte daquele que alega, do fato lesivo, da ocorrência de um dano e do nexo de causalidade entre o 
dano e, principalmente, o comportamento do agente.
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Portanto, não há mínima demonstração do ato ilícito praticado pela requerida, nem mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, uma 
vez que a responsabilidade do fornecedor está ligada ao efetivo cometimento de ato ilícito, ainda que sem culpa, sendo que no presente 
feito há a excludente de responsabilização por evento natural, refletindo diretamente nas operações aéreas.
A conduta da requerida mostrou-se razoável e compatível com a nova realidade em que todos os usuários de transporte aéreo se 
enquadram com a crise da pandemia de coronavírus, o que por muitas vezes demanda a necessidade de readequação da malha aérea, 
não podendo, portanto, ser atribuída à companhia requerida a responsabilidade pelo atraso da parte autora na chegada ao destino 
final, diante da quebra do nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo consumidor e a circunstância de força maior, como 
excludente da responsabilidade do fornecedor.
Constata-se que houve, portanto, a modificação do serviço por motivo de caso fortuito/força maior, havendo a conclusão do itinerário 
pela requerida mediante meio alternativo, ainda que com atrasos, demonstrando-se conduta reparatória imediata, inexistindo qualquer 
hipótese de descaso ou falha na prestação do serviço, tampouco descumprimento contratual.
Por conseguinte, não havendo comprovação de qualquer ato ilegal ou negligente da empresa aérea requerida, deve a pretensão externada 
ser julgada totalmente improcedente por ausência de ato ilícito e nexo de causalidade.
No processo civil, valem os princípios da verdade processual, da persuasão racional e do livre convencimento na análise da prova, que 
não permitem, in casu, a tutela e provimento judicial reclamado.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido da parte vencida foi apreciado e rejeitado nos limites em que 
foi formulado.
Ademais, o STJ já pacificou o entendimento que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes 
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”, portanto, o fato de não haver um tópico específico na sentença para 
discorrer sobre a posse do imóvel afetado ou a homologação do TAC, não significa que os argumentos apresentados pelo embargante 
não tenham sido analisados.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial pela parte autora e face do 
requerido.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerido 
no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhe sujeitará a imposição de multa prevista pelo art. 1026, §º do Código de Processo Civil.
Em caso de interposição de apelação ao de recurso adesivo, intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 
dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina o art. 
1.010, §§1º, 2º e 3º do NCPC.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7040195-47.2022.8.22.0001
Classe Monitória
Assunto Cédula de Crédito Bancário
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS DO AUTOR: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, OAB nº RO3249, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, 
OAB nº RO1084, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE 
DA AMAZÔNIA LTDA
REU: CHEDASA CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI - EPP
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1 - Trata-se de Monitória em que COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 
CREDISUL demanda em face de CHEDASA CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI - EPP.
2 - A parte autora requereu pesquisa de endereço junto aos sistemas judiciais disponíveis a este Juízo.
3 - Considerando a diligência pretendida, deve a parte autora recolher as custas referentes ao art. 17 a 19 da Lei Estadual n. 3.896/16, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do requerimento.
4 - Com a comprovação do recolhimento das custas, voltem conclusos para a pasta “juds”.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7056955-71.2022.8.22.0001
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Classe Monitória
Assunto Prestação de Serviços
AUTOR: EDINEIA M. DE MATOS - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: MATEUS NOGUEIRA DE CARVALHO, OAB nº RO9078 
REU: CARMO SERVICOS DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos,
Considerando a manifestação da parte autora, pedido de desistência ID 81269555, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Novo Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por EDINEIA M. DE MATOS - ME, em face de CARMO SERVICOS DE 
CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI, e, em consequência, ordeno o seu arquivamento. 
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, razão pela qual 
considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais, conforme art. 8º, III da lei de custas n. 3.896/2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007761-39.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295
EXECUTADO: FERREIRA E CUNHA LTDA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso nº: 7020361-58.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários 
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594, PROCURADORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO 
CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID 
EXECUTADOS: SAMUEL CARVALHO DOS ANJOS, PABLO IURI DOM DIEGO NUNES ARAUJO, RODRIGO SOUZA FREITAS 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Requer o exequente a pesquisa para a localização do atual endereço do executado através do sistema conveniado SIEL. 
Ocorre que o sistema está temporariamente suspenso e as solicitações de endereço ou outras informações serão realizadas por meio de 
ofício a ser encaminhado para o e-mail: cre@tre-ro.jus.br. 
Assim, oficie-se ao TRE, no e-mail supra mencionado solicitando informações de endereço do executado SAMUEL CARVALHO DOS 
SANTOS.
Faça constar no ofício o nome completo do executado, número de CPF, número do processo, nome completo da mãe e que a resposta 
poderá ser encaminhada para o email: 4civelcpe@tjro.jus.br.
Com a resposta junte-a nos autos.
Após e independente de nova conclusão, expeça mandado, carta precatória ou carta para citação do executado no endereço indicado e 
intime-se o exequente para recolher as custas necessárias para a realização diligência.
Em caso de carta precatória para outro estado, ficará o exequente responsável pela distribuição e deverá comprova-lá no prazo de 30 
dias.
Caso o endereço apontado no ofício já tiver sido diligenciado, intime-se o exequente para dizer o que pretende em termos de prosseguimento 
do feito, em até 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção por falta de pressuposto processual pela não citação 
do executado.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037672-62.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALLIANZ SEGUROS S/A
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994, FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - 
SP178171
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade 
e sua adequação e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente 
qualificadas, com endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de 
preclusão, nos termos do art. 357, §4º do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030555-20.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GIULIANO SOUSA QUEIROZ
Advogado do(a) AUTOR: ANA PAULA STEIN REBOUCAS - RO9651
REU: incorporadora porto velho ltda e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo (ID 
81306480). Para a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da 
taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7010870-27.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
REU: ANGELICA FEITOSA DESMAREST 
CERTIDÃO
Certifico que os autos ficarão aguardando prazo conforme item: 04
01- prazo da Decisão em aberto
02- prazo para entrega de laudo
03- prazo para contestação
04- aguarda resposta de ofício
05- aguarda retorno de expediente
06- suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005479-91.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JUCINEI FREIRE DAS CHAGAS
Advogado do(a) AUTOR: YAN JEFERSON GOMES NASCIMENTO - RO10669
REU: ANTONIO QELCIMAR SOARES DA CUNHA - ME 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0003552-30.2013.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCOS MARCELO GOMES PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE JOAO SOARES BARBOSA - RO531, OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO3567
REU: SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)
Advogados do(a) REU: SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA - RO644
Advogados do(a) REU: JULIO CESAR GOULART LANES - RO0004365A, FABRICIO GRISI MEDICI JURADO - RO0001751A, 
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319, FELIPE RODRIGUES COZER - RJ149997, BIANCA PUMAR COELHO - RJ093176
Advogado do(a) REU: JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - SP41775
INTIMAÇÃO PARTES
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado sob id 81220848.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7077200-40.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Saliento que o endereço:RUA RAMIRO BARCELOS, COND RES ORGULHO DO MADEIRA, BLOCO 4, AP 303, QD 601, JARDIM 
SANTANA, PORTO VELHO/RO, 76828-008. só é possível o cumprimento por mandado Considerando o pedido para expedição/
desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 
proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014249-10.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.P. EIRELI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: TATIANA FREITAS NOGUEIRA - RO0005480A
EXECUTADO: GONCALA PAULICELIA DE LIMA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - DESARQUIVAMENTO Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do 
desarquivamento sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034905-56.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903, EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - RO6897
REQUERIDO: JANAINA PEREIRA DOS SANTOS DE MELO
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INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008111-32.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: UNIRON
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - 
DF29047
EXECUTADO: MIRIAM APARECIDA SANTIAGO
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030606-02.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVIA SIMONE TESSARO - PR26750, CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
EXECUTADO: LEOMAR LOURENCO DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016335-22.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: LUCAS RODRIGUES SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
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Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019475-98.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: INA DE AQUINO FREIRE
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA - RO452, FERNANDA FREIRE DA SILVA - RO7889
REU: FRANCISCO HALÂNIO MENDONÇA LEITE 
Advogado do(a) REU: PEDRO PASINI SILVEIRA - RO7177
Intimação PARTES - ALEGAÇÕES FINAIS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem suas Alegações Finais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025466-84.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319
EXECUTADO: SUELI MENDES DE MOURA e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017515-68.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295
REQUERIDO: D. O. DA FROTA
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021261-17.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: GRACE CLEY BARROS RODRIGUES e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
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Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0013897-55.2013.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: UNIRON
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REQUERIDO: ROSELI DE ALMEIDA DO NASCIMENTO MEIRELES e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7070054-45.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
EXECUTADO: RUY PEREIRA DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7070054-45.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
EXECUTADO: RUY PEREIRA DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
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2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050279-83.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALINNE MICHELLE PARADA SAMPAIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDILAMAR BARBOSA DE HOLANDA - RO0001653A
EXECUTADO: CELIA REGINA PINHEIRO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: FABIO VILLELA LIMA - RO7687
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020111-25.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE NIETO MOYA - SP235738
REU: FRANCIMAR RODRIGUES RIBEIRO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044258-52.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNNESA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
REU: JOSEVAN ALVES DUARTE 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7026735-95.2019.8.22.0001
Classe: Monitória
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
Polo Passivo: TAMIRIS GOMES DE LIMA, SIMONARD SANTOS DA SILVA - ME
ADVOGADOS DOS REU: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO, OAB nº RO433A, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos,
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Verifica-se que o feito já foi julgado, consoante sentença de Id nº 75033661, com trânsito em julgado certificado no Id nº 78790691.
Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, nada sendo requerido arquivem-se os autos.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7039614-37.2019.8.22.0001 
Classe Monitória
Assunto Juros 
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADOS DO AUTOR: CAMILA GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, 
IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301 
REU: ALINNY FABIANA BATISTA MADEIRA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Considerando as tentativas frustradas de citação pessoal da parte requerida, DEFIRO a citação por edital nos termos do art. 246, inciso 
IV do CPC, pelo prazo de 20 dias.
Expeça-se o necessário (art. 256 e seguintes do CPC).
Decorrido o prazo, certifique-se e envie os autos à Defensoria Pública para exercer o encargo de curatela especial (art. 72, c/c art. 257, 
§4º, ambos do CPC).
Havendo manifestação, vistas à parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - Email: pvh4civelgab@tjro.jus.
br
Processo n. 7052777-84.2019.8.22.0001
Classe Monitória
Assunto Correção Monetária
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº RO1064, CAMILA GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348, 
CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796, SAMIR RASLAN 
CARAGEORGE, OAB nº RO9301
REU: JURACI BEZERRA DA SILVA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA propôs ação monitória em 
face de JURACI BEZERRA DA SILVA, pretendendo a garantia de eficácia executiva do contrato referente a prestação de serviços 
educacionais referente à Graduação do curso de Terapia Ocupacional do ano de 2015/2 cujo saldo devedor somam a quantia de R$- R$ 
7.483,78 (sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos).
Juntou com a inicial os documentos de representação e os títulos em nome do requerido.
Recebida a ação monitória, foi determinada a expedição de mandado de citação e pagamento.
Restando infrutífera a tentativa de localizar o requerido, foi determinada a citação por edital. 
Citado por edital (ID 74747922), o requerido não se manifestou, motivo pelo qual foi nomeado curador especial, o qual apresentou 
embargos por negativa geral.
Vieram os autos conclusos. 
É o relatório. Decido.
O feito encontra-se em ordem e em condições de ser proferida a sentença já tendo elementos suficientes para resolução da demanda, 
razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC, sendo prescindíveis maiores provas.
Sendo assim, presentes as condições para o legítimo exercício do direito de ação, assim como os pressupostos processuais de existência 
e validade, o feito está apto à prolação da sentença, razão pela qual passo à apreciação do mérito.
Pela análise dos autos, observo que o embargante não trouxe nenhuma alegação ou prova que possa impedir o prosseguimento do 
procedimento executório. Ademais, não há nenhum vício ou nulidade capaz de obstar o prosseguimento da execução.
Desta feita, o réu/embargante não comprovou a existência de fato justificativo, modificativo ou extintivo do direito do autor/embargado, o 
que lhe foi imposto por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Assim, diante da apresentação de prova escrita sem eficácia executiva, aliada à ausência de provas de que o débito foi quitado, só resta 
concluir que o réu/embargado está inadimplente.
Logo, o pedido formulado nos embargos não deve ser acolhido. 
Isso posto, e por tudo que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS opostos por JURACI BEZERRA DA SILVA contra SOCIEDADE 
DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA e declaro CONSTITUÍDO DE PLENO 
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DIREITO O TÍTULO JUDICIAL, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do §2º do art. 701 do Código de 
Processo Civil, sendo devidos juros e correção monetária desde a data de vencimento do débito (EREsp 1.250.382-PR, Rel. Min. Sidnei 
Beneti, julgado em 2/4/2014.).
Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que 
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte autora poderá peticionar requerendo a execução do título executivo constituído nestes autos, desde 
que apresente demonstrativo de débito atualizado.
Não havendo requerimento do credor para a execução da sentença, proceda-se às baixas e comunicações pertinentes. 
Pagas as custas processuais ou inscritas em dívida ativa em caso de não pagamento, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 
Intime-se a DPE via sistema.
P.R.I.
Porto Velho- RO, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 0013261-26.2012.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: VILMAR AGUIAR VIEIRA, EUSABETE LIRA DA SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Passivo: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ, OAB nº RO4389, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO, OAB nº 
RO4643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, IGOR JUSTINIANO SARCO, OAB nº RO7957, EMANUELLE 
ALENCAR CUNHA E SILVA, OAB nº CE18932, HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR, OAB nº CE37228A
Vistos,
Trata-se de ação de Cumprimento de sentença em que VILMAR AGUIAR VIEIRA, EUSABETE LIRA DA SILVA demanda em face de 
EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Cumpra-se a CPE, o despacho de ID 78422803 item 5 em sua integralidade, Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício à 
Semur, acompanhado de fotocópia da inicial e documentos, dos termos da sentença exarada nos autos, para que seja providenciado 
o desmembramento de área usucapida (cuja localização segue anexa), no prazo de 30 (trinta) dias, com a elaboração da respectiva 
planta e memorial descritivo do imóvel, para futuro registro junto ao serviço registral. (sob pena de desobediência). Após, voltem os autos 
conclusos ao JUD’S.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso: 7019057-63.2018.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORTO VELHO LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WYLIANO ALVES CORREIA, OAB nº RO2715 
EXECUTADOS: JOZIEL PEREIRA, ANNE HELEN LIMA DE OLIVEIRA, ANNE H LIMA DE OLIVEIRA - ME 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1 - Consta citação válida dos executados no ID n. 72533050. 
2 - Comprovante de recolhimento da taxa da diligência no ID 80885166.
3 - Defiro o pedido de penhora on line, na modalidade reiterada por 30 dias a contar desta data (TEIMOSINHA).
4 - Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações do executado junto ao sistema SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema 
pode ser feita pelo número do processo.
5 - Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias úteis para resposta, excluindo-se do prazo a data em que este despacho é proferido e após, 
faça-se conclusão dos autos para transcrição da resposta e deliberações
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7011894-95.2019.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
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Polo Ativo: JACSON EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CRISTIAN DE SOUZA ARAUJO, OAB nº RO6563
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos,
Intime-se a parte autora para manifestar-se a respeito da exceção de pré-executividade apresentada no Id nº 80878463.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037806-60.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUZIA DOS SANTOS SARAIVA
Advogados do(a) AUTOR: JOICE SANTOS LEVEL - RO7058, VALDIZA SILVA FRANCO - RO10438, SUZENIR BALIEIRO DA ROCHA 
- RO9155
REU: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento das IRDRs, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:55999707.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033057-97.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: REGINALD VIEIRA DA SILVA e outros
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO MALDONADO RODRIGUES - RO2080, WELINTON RODRIGUES DE SOUZA - RO7512, 
MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO - RO0004332A
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO MALDONADO RODRIGUES - RO2080, WELINTON RODRIGUES DE SOUZA - RO7512, 
MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO - RO0004332A
REU: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento das IRDRs, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:55999908.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026307-11.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: K. N. M. V.
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO NASCIMENTO DE MAGALHAES - RO10301
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A 
Advogado do(a) REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020889-63.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: JOAO PINHEIRO DE ANDRADE
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA MAINA PEIXOTO BATISTA - MG164789
REU: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) REU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento das IRDRs , bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:55999602.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040729-59.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDINA CAETANO CELESTINO
Advogados do(a) AUTOR: WELINTON RODRIGUES DE SOUZA - RO7512, MARCELO MALDONADO RODRIGUES - RO2080, 
MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO - RO0004332A
REU: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) REU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento das IRDRs, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:56000411.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022066-62.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANA CLEA LEANDRO ROCHA
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
REU: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) REU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento das IRDRs, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:56000153.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037032-59.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: HIRAN BONNER ARAUJO
Advogado do(a) REU: JOAO VITOR DOS SANTOS DE SOUZA - ES37081
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7007291-08.2021.8.22.0001 
Classe Execução de Título Extrajudicial
Assunto Nota Promissória 
EXEQUENTE: MICAELE DE SOUZA SILVA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIEGO UMBELINO DOS SANTOS, OAB nº RO10238 
EXECUTADO: M. DE SOUSA ALVES RESTAURANTE 
Vistos,
Defiro a expedição de ofício para o INSS, para as empresas concessionárias de serviço público de água/esgoto e luz deste Estado, bem 
como, para as operadora de telefonia Oi, Claro, Tim, Vivo e Net para que informem se os requeridos possuem cadastro junto a essas 
instituições, e em caso positivo digam o seu endereço.
Atendendo às exigências do art. 256, §3º do CPC, conste no ofício que a resposta deverá ser encaminhada preferencialmente para a 4ª 
Vara Cível da Comarca de Porto Velho, via e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br e/ou para o endereço Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro 
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Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br, devendo a Central de Atendimento Cível (CAC) recebê-la e juntá-la nos 
autos. O oficio deve ser instruído com cópia deste despacho.
A expedição do ofício, no entanto, ficará condicionada ao recolhimento das custas referente a cada diligência, nos termos dos arts. 17 a 
19 da Lei Estadual n. 3.896/16, devendo aparte autora recolhe-la no prazo de 5 (cinco) dias. 
Eventuais despesas cobradas pelo informante ficaram a cargo dos autores, salvo se beneficiário da justiça gratuita.
Caso a parte autora não proceda o recolhimento, tornem os autos conclusos para extinção, em razão da ausência de citação do requerido.
Sendo localizados novos endereços, expeça-se mandado de citação para, caso queira, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 
após o recolhimento da diligência do oficial de justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7007651-06.2022.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: ALICE FERREIRA DE SOUZA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB nº RO8492 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ALICE FERREIRA DE SOUZA, representada por sua genitora 
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, onde alega, em síntese, que adquiriu 
passagem aérea de volta junto a empresa requerida, saindo de Florianópolis/SC, com duas conexões sendo uma no Rio de Janeiro/RJ 
e outra em Cuiabá/MT, cujo voo estava programado para o dia 27/01/2022, às 0540min, com chegada no destino final, Porto Velho/RO 
às 13h00min.
Menciona que ao chegar no aeroporto de Florianópolis/SC para realização do check-in, os prepostos da requerida lhe informaram que 
seu voo havia sido cancelado, sem qualquer justificativa. 
Assevera que após ser informada do cancelamento do voo, teve seu voo remarcado forma unilateral, para o dia 30/01/2022, com partida 
programada para as 19h30min, e chegada no destino final de Porto Velho/RO às 12h00min do dia 31/01/2022.
Desta forma, ressalta que foi afrontada em sua moral por ter adquirido serviço com defeito, seja com relação à falta de informação, 
comunicação, respeito ou consideração, ficando desamparada por ato falho, de culpa exclusiva, da empresa requerida. 
Fundamenta que conforme art. 711 do CC, a empresa requerida deveria ter realocado a requerente em voo de empresa terceira, porém 
não o fez e nem apresentou justificativa plausível para não ter feito.
Ao final, com base nesta retórica, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Com a inicial, vieram procuração e documentos.
Despacho inicial no ID 70078705. Custas inicias de 2% recolhidas no ID 68747489. 
Audiência de conciliação realizada no ID 76199104.
Citada, a requerida apresentou contestação no ID 77092105, arguindo preliminarmente acerca da atual situação financeira da AZUL 
em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), afirmando que chegou a reduzir 90% da sua operação no auge da 
presente crise, o que deve ser levado em consideração no caso de eventual arbitramento por danos morais.
No mérito, argumenta que as alterações no voo da parte autora, foram decorrentes da alteração na malha aérea em razão da pandemia, 
afirmando que certamente os passageiros foram avisados.
Destaca que tais alterações foram decorrentes das consequências geradas pelas restrições causadas pela nova variante “Ômicron”, 
que fez com que a AZUL viesse a receber, no final de 2021 e início de 2022, diversos pedidos de dispensa médica de seus tripulantes, 
aeronautas, comissários de bordo e comandantes, ensejando o remanejamento da malha aérea, por fato totalmente alheio ao controle 
da empresa.
Fundamenta sobre a configuração da excludente de responsabilidade da AZUL, uma vez que a impossibilidade de realização do voo se 
deu por motivos alheios à vontade da requerida, tratando-se de motivo de força maior.
Salienta que quando ocorre o ajuste de malha aérea, o passageiro é avisado sobre a mudança no trajeto original e pode optar pela 
realocação em outro voo que atenda aos seus interesses ou reembolso integral e que diante da modificação do voo por fatos alheios à sua 
vontade, há configuração de excludente de responsabilidade, por se tratar de motivo de força maior, que descaracteriza o cometimento 
de qualquer ato ilícito.
Afirma que não há que se falar em danos morais, pois não houve comprovação dos danos causados pela AZUL, tendo a ré agido no 
estrito cumprimento de seu dever legal, discorrendo ainda sobre a não inversão do ônus da prova.
Ao final, pugna pelo julgamento improcedente da demanda.
Réplica no ID 77113124.
Intimadas as partes para produção de provas, informaram nos IDs 77376345 e 77485060 que não possuem outras provas a produzir, 
pugnando a requerida pelo julgamento improcedente da demanda.
Parecer do Ministério Público no ID 80561245.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
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Do julgamento antecipado do feito.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos moldes do art. 355, I, do CPC, eis que não há necessidade de dilação 
probatória, por tratar-se de matéria eminentemente de direito com suporte fático já devidamente demonstrado.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 
é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 
14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.1990, p. 9.513).
Da preliminar requerendo a suspensão do processo por força maior
Não obstante ter a parte requerida solicitado a suspensão do processo por motivo de força maior em decorrência da pandemia do 
coronavírus (COVID-19), verifico que no momento atual a pandemia encontra-se em estado dissemelhante do seu auge, estando o 
comércio de transporte aéreo em pleno funcionamento operacional, não havendo, portanto, fundamento que impossibilite a realização 
do atos materiais e processuais inerentes ao prosseguimento do processo, tampouco a configuração da hipótese prevista no art. 313, VI, 
do CPC.
Dessa forma, afasto tal preliminar.
Do mérito.
A relação de consumo existente é evidente, devendo o conflito ser dirimido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Segundo estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade da empresa ré pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva, ou seja, 
se assenta na equação binária cujos polos são o dano e a autoria do evento danoso.
Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação 
do evento e se dele emanou prejuízo. 
Tratando-se de relação consumerista é pertinente a aplicação do art. 6°, VI e VIII, do CDC o qual esclarece ser direito básico do 
consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados, com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a 
inversão do ônus da prova em seu favor.
Registre-se oportunamente que o princípio da dignidade do ser humano norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o inciso supracitado 
respeita o referido princípio constitucional, e reforça o artigo 4º, inciso I, do CDC, que reconhece taxativamente a vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo.
A parte autora descreve que teve o seu voo cancelado sem qualquer informação ou justificativa, sendo o mesmo remarcado unilateralmente 
para data posterior à originalmente programada. 
Informou que no itinerário original, o voo estava marcado para o dia 27 de janeiro de 2022 às 05h40m, com chegada ao seu destino final 
às 13h00min, sendo o mesmo alterado para o dia 30 de janeiro de 2022, com partida às 19h30m e chegada ao seu destino final (Porto 
Velho/RO) somente às 12h00 do dia 31 de janeiro de 2022, sofrendo transtornos e danos morais presumidos em razão das alterações 
unilaterais do itinerário pela demandada, dando azo ao pleito indenizatório. 
A requerida argumentou que as modificações no voo da requerente foram decorrentes de alteração de malha aérea em razão da pandemia 
do coronavírus, afirmando que os passageiros foram avisados.
Destacou que a alteração do voo original se deu por motivo que fugiu à esfera de responsabilidade da empresa requerida, de modo que 
com os impactos da variante “Ômicron”, a AZUL teve que lidar com diversos pedidos de licença médica, no final de 2021 e início de 
2022, o que ensejou no remanejamento da malha aérea. Arguiu que diante da modificação do voo por fatos alheios à sua vontade, há 
configuração de excludente de responsabilidade, por se tratar de motivo de força maior. 
A relação jurídica entre as partes tem natureza de consumo, motivo pelo qual são aplicáveis as normas do Código de Defesa do 
Consumidor ao caso concreto. 
Pois bem.
Analisando os termos da inicial, verifico que o voo programado pela parte autora ocorreu durante um momento crítico da Pandemia de 
COVID-19, causado pelo surgimento da variante “Ômicron”, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 26/11/2021 como 
“variante de preocupação”. 
Trata-se, portanto, de momento atípico em que foi imprescindível a adoção de medidas emergenciais pelas empresas de transporte 
aéreo, pois que com o maior potencial de transmissão da variante, e consequentemente do número de indivíduos infectados, houve 
aumento exponencial dos de pedidos de licença médica, impossibilitando que a operação dos serviços prosseguisse no andamento 
originalmente programado.
Dessa forma, é possível depreender que dada a singularidade da causa que levou a alteração do itinerário de voo unilateralmente pela 
requerida (Pandemia de coronavírus), sendo um evento imprevisível, inevitável e sem origem determinada, além de duradouro (tanto que 
a declaração de Pandemia ainda não foi revogada/modificada pela Organização Mundial de Saúde até a atualidade), não há como se 
imputar responsabilidade às companhias aéreas, uma vez que tiveram seus voos reduzidos e alterados, com reflexo direto nas atividades 
aeroportuárias, caracterizando-se, deste modo, evento da natureza.
Sendo assim, considerando que o transporte aéreo foi diretamente afetado, várias medidas governamentais foram necessárias na 
ocasião, como o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que versa sobre os “regramentos envolvendo o cancelamento de voos 
nacionais e internacionais por conta da pandemia de COVID-19” firmado entre a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e diversas companhias aéreas, assinado em 20/03/2020 (https://www.novo.justica.
gov.br/news/consumidores-poderao-remarcar-voos-sem-custo-adicional-e-taxas/tac-de-20-marco-2020-pdf-pdf.pdf), a fim de normatizar 
os efeitos advindos da Pandemia no setor aéreo, preservando-se os direitos do consumidor.
Sendo assim, tenho como justo e comprovado o motivo para a frustração da viagem na forma contratada pela parte requerente, cujo fato 
causou transtornos para a parte demandante, porém, a empresa aérea não ficou inerte, providenciando a realocação dos passageiros, 
sem nenhum custo adicional.
Portanto, claramente ocorreram transtornos aos consumidores, no entanto, para mitigação de tais efeitos adversos, foram criadas 
normas para remarcações de bilhetes sem custos, cancelamento/devolução do preço pago pelas passagens sem taxas, multas, etc..., 
prolongando-se o prazo para que o consumidor possa utilizar o serviço. 
Enfim, não há como se responsabilizar a demandada pelas alterações de voo e itinerários ocorridos durante momento crítico da Pandemia 
de COVID-19, cujo vírus altamente transmissível demandou maior cautela das empresas, sanitização das aeronaves, verificação de 
temperatura dos passageiros no embarque, maiores cuidados com a tripulação, dentre outras medidas que minoraram os voos e os 
tornaram mais lentos nos embarques e desembarques, evidenciando que se trata de típico caso fortuito/força maior.
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Todos tiveram prejuízos e continuam sentindo os reflexos do estado de calamidade pública declarada, não só no Brasil como no mundo 
todo. É fato que nenhuma empresa ou governo imaginava a pandemia de Covid-19, ou estava preparado para lidar com seu efeito 
devastador, e ainda, com sua longa duração e surgimento de novas variantes.
O nexo causal e o ato ilícito são pressupostos essenciais da responsabilidade civil, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil; 
a responsabilidade civil baseia-se na ocorrência de ato ilícito, sendo certo que a imputação de obrigação de reparar o dano está 
condicionada à comprovação, por parte daquele que alega, do fato lesivo, da ocorrência de um dano e do nexo de causalidade entre o 
dano e, principalmente, o comportamento do agente.
Portanto, não há mínima demonstração do ato ilícito praticado pela requerida, nem mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, uma 
vez que a responsabilidade do fornecedor está ligada ao efetivo cometimento de ato ilícito, ainda que sem culpa, sendo que no presente 
feito há a excludente de responsabilização por evento natural, refletindo diretamente nas operações aéreas.
A conduta da requerida mostrou-se razoável e compatível com a nova realidade em que todos os usuários de transporte aéreo se 
enquadram com a crise da pandemia de coronavírus, o que por muitas vezes demanda a necessidade de readequação da malha aérea, 
não podendo, portanto, ser atribuída à companhia requerida a responsabilidade pelo atraso da parte autora na chegada ao destino 
final, diante da quebra do nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo consumidor e a circunstância de força maior, como 
excludente da responsabilidade do fornecedor.
Constata-se que houve, portanto, a modificação do serviço por motivo de caso fortuito/força maior, havendo a conclusão do itinerário 
pela requerida mediante meio alternativo, ainda que com atrasos, demonstrando-se conduta reparatória imediata, inexistindo qualquer 
hipótese de descaso ou falha na prestação do serviço, tampouco descumprimento contratual.
Por conseguinte, não havendo comprovação de qualquer ato ilegal ou negligente da empresa aérea requerida, deve a pretensão externada 
ser julgada totalmente improcedente por ausência de ato ilícito e nexo de causalidade.
No processo civil, valem os princípios da verdade processual, da persuasão racional e do livre convencimento na análise da prova, que 
não permitem, in casu, a tutela e provimento judicial reclamado.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido da parte vencida foi apreciado e rejeitado nos limites em que 
foi formulado.
Ademais, o STJ já pacificou o entendimento que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes 
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”, portanto, o fato de não haver um tópico específico na sentença para 
discorrer sobre a posse do imóvel afetado ou a homologação do TAC, não significa que os argumentos apresentados pelo embargante 
não tenham sido analisados.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial pela parte autora em face 
da requerida.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerido 
no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhe sujeitará a imposição de multa prevista pelo art. 1026, §º do Código de Processo Civil.
Em caso de interposição de apelação ao de recurso adesivo, intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 
dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina o art. 
1.010, §§1º, 2º e 3º do NCPC.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7065337-53.2022.8.22.0001 
Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto Alienação Fiduciária 
AUTOR: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA, OAB nº AL12832 
REU: ALESSANDRO COIMBRA RAMOS 
Vistos,
1 - Compulsando os autos, verifico ainda, que não há pedido de gratuidade processual, nem recolhimento das custas.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante de 
recolhimento das custas iniciais, uma vez que estas devem perfazer o quantum de 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da causa, 
devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de Custas (art. 12, § 1º, Lei 3.896/2016), ou, se necessário faça a alteração dos 
pedidos (acompanhado dos documento que comprovem a hipossuficiência), sob pena de extinção e arquivamento.
2 - Em análise aos autos, verifico que a carta com aviso de recebimento (AR) acostado aos autos, retornou ao remetente com a informação 
de “outros: endereço sem registro domiciliar” e endereço divergente do contrato.
Segundo o enunciado n. 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Logo, o simples envio de carta com aviso de recebimento não é suficiente para comprovar a mora, visto que a notificação extrajudicial não 
foi efetivada, já que a correspondência não foi entregue no destino.
É notório, que a correspondência não precisa ser entregue em mãos próprias, mas é indispensável que a correspondência seja 
efetivamente recebida no endereço do contrato.
Este é o entendimento da jurisprudência:
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APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE 
JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE POR 
MOTIVO DE DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO”. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO IMPROVIDO. De 
acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial,para constituição em mora do 
devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em apreço, 
o AR foi devolvido com a informação destinatário “AUSENTE”. Desta forma, não resta comprovada a notificação judicial, pois não houve 
a efetiva entrega no destino. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500924-32.2016.8.05.0113, Relator (a): João Batista Alcantara 
Filho, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 01/11/2017). (TJ-BA - APL: 0500924-32.2016.8.05.0113, Relator: João Batista Alcantara 
Filho, Quarta Câmara Cível, Data de Publicado: 01/11/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA AUTORA. PRETENSO RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INACOLHIMENTO. 
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU POR MOTIVO ‘AUSENTE’. INOCORRÊNCIA DE PROTESTO APÓS A 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. EMENDA À INICIAL CONCEDIDA EM PRAZO SUFICIENTE PARA TAL DESIDERATO. 
INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUE AINDA SE OPERA. MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO ESSENCIAL À PROPOSITURA 
DA AÇÃO INOBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. “Na hipótese em que o credor optou pelo envio de correspondência mas não 
obtenha êxito, restará o protesto do título. Este, consoante dispõe os artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97, exigirá uma nova tentativa pelo 
Tabelião de Protesto de intimar o devedor pessoalmente, seja através do”portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio”(art. 
14). Se persistir o insucesso, poderá promover a intimação por edital, que será”afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela 
imprensa local onde houver jornal de circulação diária”(§ 1º, do art. 15).” (TJSC, Apelação n. 5001562-12.2019.8.24.0175, de TJSC, rel. 
GUILHERME NUNES BORN, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 13-08-2020). IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 
RECURSAIS, PORQUANTO TAL VERBA NÃO FOI ATRIBUÍDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - 
APL: 50006754220198240041 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000675-42.2019.8.24.0041, Relator: José Maurício Lisboa, Data 
de Julgamento: 10/12/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. 
CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MORA NÃO DEMONSTRADA. 1. Para que seja 
possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora 
da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de nº 72: ?a 
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.? 2. No caso concreto, contudo, não 
há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a 
correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de ?ausente?. 3. Conforme se infere da redação normativa, de 
fato, não é necessário que a carta registrada seja recebida pelo próprio destinatário, o devedor fiduciário, mas é indispensável que a 
correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 
07502130220208070000 DF 0750213-02.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, 7ª Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Desta forma, determino à parte autora que, no prazo 15 (quinze) dias, acoste aos autos o AR devidamente cumprido ou protestado, conforme 
estabelece o § 2º, do Artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69, sob pena de extinção e arquivamento.
Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006625-41.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HIPOLITO FERREIRA DE ALENCAR
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR - PR55483
REU: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) REU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento dos Recursos, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:56045666.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006700-46.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: RENATA ESTRELA DO O. LACERDA - MT12235, ANDERSON DIAS MARTINS - RO7193
REU: DAIA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EPP
Advogado do(a) REU: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA - RO0001054A



1263DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7011044-41.2019.8.22.0001 
Classe Embargos à Execução
Assunto Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
EMBARGANTES: PAMELA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO MARCOS MOURAO FIGUEIREDO 
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR, OAB nº RO2811, LARISSA PALOSCHI BARBOSA, 
OAB nº RO7836 
EMBARGADOS: LILIAN DAMIN FERREIRA, PAULO LAERTON VIDAL FERREIRA, GEANI REBOUCAS GOMES DO CANTO, ARMINDO 
MOREIRA DO CANTO JUNIOR 
ADVOGADO DOS EMBARGADOS: FRANCISCO RIBEIRO NETO, OAB nº RO875A 
Vistos,
Trata-se de Embargos à Execução em PAMELA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO MARCOS MOURAO FIGUEIREDO demanda 
em face de LILIAN DAMIN FERREIRA, PAULO LAERTON VIDAL FERREIRA, GEANI REBOUCAS GOMES DO CANTO, ARMINDO 
MOREIRA DO CANTO JUNIOR.
Considerando que as partes manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação, em razão dos princípios da cooperação 
e celeridade, determino a realização de audiência de conciliação na 4ª Vara Cível de Porto Velho, podendo esta ser realizada de forma 
híbrida (tanto presencial, quanto online por vídeo conferência), na seguinte forma: 
1 - DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 08/11/2022, às 09h (horário de Rondônia), a se realizar, preferencialmente, por 
vídeoconferência, mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) do TJRO, cujo 
link segue abaixo:
1.1 - Segue o link da videoconferência, a se realizar pelo Google Meet: https://meet.google.com/wup-ybfn-txy
1.2 - As partes e procuradores que desejarem comparecer à audiência, de forma presencial, deverão se dirigir até a sala de audiências da 
4ª Vara Cível (Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br) no dia e horário 
acima designado, munidos de seus documentos pessoais, desde que informado conforme consta no item 4.1 desta decisão.
2 - Os advogados deverão informar no processo, em até 5 (cinco) dias antes da audiência, tanto o e-mail, quanto o número de telefone 
das pessoas a serem ouvidas (partes e procuradores) para possibilitar o envio do link da videoconferência e a entrada na sala da 
audiência da videoconferência, na data e horário estabelecido neste ato.
2.1 - O gabinete, por meio do secretário do juízo, irá inserir no sistema Google Meet o email das pessoas informado nos autos para 
recebimento do link da audiência no prazo de até 24 horas antes da audiência.
2.2 - Ressalto que o sistema Google Meet encaminhará o link automaticamente para os emails informados, mas caso a parte ou advogado 
não receba o link da videoconferência por algum motivo, poderá entrar na sala virtual pelo link constante no item 1.1 desta Decisão.
3 - Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet ou outra da mesma modalidade, 
sendo gravada através da plataforma DRS Conference do Tribunal de Justiça e disponibilizada por este juízo na aba “audiências” do PJe.
4 - Com o link da videoconferência, as partes e advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando celular, 
notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. 
4.1 - Caso a parte ou advogado não possua recursos tecnológicos próprios para participar da solenidade, poderá fazê-lo em Juízo, desde 
que informe nos autos, em até 5 (cinco) dias antes da data designada para a audiência, possibilitando assim, uma organização por este 
Gabinete.
4.2 - Verificando que existem partes ou advogados a serem ouvidos nos autos e que não disponham de recursos tecnológicos para 
participar da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, o Secretário de Juiz irá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da solenidade, encaminhar para a Direção do Fórum a lista de pessoas autorizadas a entrarem nas dependências do 
Fórum e certificará nos autos, não havendo necessidade de nova conclusão.
O acesso ao fórum será liberado apenas paras as pessoas a serem ouvidas, ficando vedada e entrada de outros acompanhantes.
A parte ou advogado ao entrar no Fórum, deverá se dirigir diretamente para a sala de espera da 4ª Vara Cível de Porto Velho/RO localizada 
no 4º andar, onde deverá permanecer até que seja autorizado a entrar na sala, ficando vedado a entrada em outras salas ou passeios em 
corredor. E, finalizado a sua participação, deverá se dirigir até a saída.
4.3 - Tratando-se de intimação realizada pelos Correios ou por outra modalidade, deverá constar no ato, que na hipótese da pessoa a 
ser ouvida, não dispuser de recursos tecnológicos, deverá entrar em contato com este Gabinete (por email: pvh4civelgab@tjro.jus.br ou 
telefone (69) 3309-7040/3309-7041) em até 5 (cinco) dias antes da data designada, para informar eventual obstáculo. 
4.4 - Todas as partes, procuradores, testemunhas e colaboradores deverão estar utilizando máscaras, tampando boca e nariz.
4.5 - No dia anterior ao ato, caberá ao gabinete encaminhar à Direção do Fórum a relação das pessoas que serão ouvidas na sala de 
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audiências. A Direção do Fórum, mediante a lista, fará o controle de acesso às dependências do fórum.
4.6 - Os efeitos dos itens “4.1” à “4.5” desta Decisão serão válidos apenas para as 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) etapas do 
Plano de Retorno Programado das Atividades Presenciais do 

PODER JUDICIÁRIO, previsto no Ato Conjunto nº 20/2020-PR/CGJ, conforme Provimento Corregedoria n. 13/2021. 
5 - As partes ou procuradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, conforme link enviado 
previamente.
6 - No horário da audiência por videoconferência, cada parte e e advogado deverá estar disponível para contato através de email e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início. 
7 - Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
8 - Ficam cientes que o não envio de mensagem, visualização do link informado ou acesso à videoconferência, até o horário de início da 
audiência será considerado como ausência à audiência virtual, e, se for de qualquer uma das partes, pode incorrer em multa pelo art. 
334 CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - Email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7059931-51.2022.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente
AUTOR: NILCE MIRANDA CHUMA 
ADVOGADO DO AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI, OAB nº RO7157
REU: G. E. D. I.
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
1 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98 NCPC/15 e Lei 1.060/50 por neste momento entender que o autor não 
possui condições de arcar com as custas processuais. Contudo, esclareço que havendo mudança em sua condição financeira durante o 
decurso do processo, a gratuidade judiciária poderá ser revogada.
2 - NILCE MIRANDA CHUMA propôs AÇÃO PREVIDENCIÁRIA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
(INSS), sustentando, em síntese, ser segurada da previdência social, em virtude de exercer a profissão de Ajudante de Serviços Gerais 
na empresa LOJAS AVENIDAS S.A - CNPJ: 00.819.201/0077-13, desde 12/08/2019, tendo como última remuneração a importância de 
R$ 1.360,00 (mil, trezentos e sessenta reais). 
Aduz, ainda, que no exercício de suas funções sofreu acidente de trabalho em março/2020, quando, no início da jornada de trabalho, ao 
subir as escadas, escorregou e bateu o joelho direito no degrau o que gerou lesão de Menisco Joelho D + Lesão Condral Femur Tibial – 
CID M.23, M22.4, M.19.
Acrescenta que, seu o último dia trabalhado foi 04/07/2021 e desde então a autora vem tentando, porém sem sucesso, receber benefício 
previdenciário. 
Ao final, com base nessa retórica, pugna que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja determinado à autarquia requerida 
que proceda ao restabelecimento auxilio doença acidentario (B91). Demais, no mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente 
concedida. 
Com a inicial, vieram procuração e documentos.
Vieram-me os autos conclusos.
DECIDO.
Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta 
não será concedida (art. 300, §3º, CPC).
Pois bem. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes no presente caso, em razão da natureza assistencial do 
benefício (caráter alimentar). Ademais, tendo a parte autora acostado aos autos o laudo médico, ID. 80425437, 80425438 e 80425442, 
com a anotação de que a parte autora “deve manter o tratamento até alta médica”, ou seja, por tempo indeterminado, entendo devida a 
antecipação dos efeitos da tutela para restabelecimento do benefício auxilio doença acidentario (B91).
Assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Novo Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela para determinar que 
a parte requerida (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) restabeleça o auxilio doença acidentario (espécie B91), em 
favor da parte autora, imediatamente. O benefício deverá ser pago até a prolação de sentença ou despacho determinando o contrário.
Fica a requerida intimada para, no prazo de 10 dias, comprovar nos autos a implementação do benefício. Intime-se O GERENTE APS/
ADJ por email.
3 - Em homenagem aos princípios da economia e celeridades processuais e efetividade, bem ainda considerando o teor das Recomendações 
Conjuntas n. 01, de 15.12.2015 e n. 04, de 17.05.2012, ambas do CNJ, foi realizada reunião entre a Corregedoria de Justiça do Eg. TJ/
RO e o INSS para padronizar fluxo de processos sobre o objeto desta ação, sendo aberto SEI sob o n. 0002680-60.2017.8.22.8800, razão 
pela qual o fluxo processual ocorrerá conforme alinhavado pelas instituições.
4 - Com vistas aos princípios da racionalidade e economicidade, no presente feito não se fará audiência prévia de conciliação.
5 - Somente prova médico pericial poderá estabelecer as condições de saúde da parte autora e se eventualmente se encontra incapacitada 
para exercer sua atividade laboral, razão pela qual determino a realização de perícia médica, a ser implementada em sistema de mutirão. 
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Faculto às partes trazerem assistentes técnicos para acompanharem o exame e apresentarem suas manifestações em separado.
Na sala de perícia permanecerão os médicos (peritos e assistentes), a pessoa a ser periciada. No momento do exame, em respeito à 
privacidade da parte, os peritos poderão realizá-lo somente na presença dos demais médicos. 
6 - Com efeito, cite-se e intimem-se as partes, nos termos dos art. 334 e 335 do NCPC, para comparecer no dia e horário a ser designado 
pela CPE, conforme pauta de MUTIRÃO INSS a ser realizado na CEJUSC. 
7 - A realização da perícia será na data da audiência, com o perito a ser nomeado pela própria CEJUSC, em conformidade com a 
disponibilidade dos peritos na data. Ficará sob responsabilidade da CEJUSC proceder com a intimação do perito, bem como, certificar 
nos autos a sua intimação.
7.1 - A CEJUSC nomeará o perito e intimará as partes para impugnação no prazo de 15 dias, só então designará data para realização 
de perícia e audiência.
7.2 - Tratando-se de mutirão, fixo os honorários do perito em R$600,00 (seiscentos reais), que deverão ser pagos pela requerida através 
de depósito judicial nestes autos até a data da audiência, mas a realização da perícia não ficará condicionada à sua comprovação. A CPE 
deverá intimar a requerida para comprovar o depósito dos honorários periciais.
7.3 - Deverá, ainda, ser instado o referido profissional de medicina para dizer se aceita o encargo. Em caso de aceite, expeça-se ofício de 
transferência em favor do expert (caso apresente conta bancária de sua titularidade), alvará de levantamento ou RPV, após a realização 
da perícia.
7.4 - Ressalto que findo o processo e não sendo a perícia realizada, o valor será devolvido integralmente à parte requerida, pelo meio 
indicado por ela.
8 - Na solenidade deverá comparecer a parte requerida e a parte autora, munida de documentos pessoais com foto, cartão do SUS e com 
todos os documentos, exames e laudos médicos realizados em razão do seu acidente, além dos respectivos advogados e prepostos com 
poderes para transigir.
9 - Caberá ao advogado comunicar ao respectivo autor/cliente a data da conciliação e perícia. No caso do não comparecimento do autor, 
sem justificativa legal, os autos serão extintos sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição válido e regular do 
processo. Consigno que a justificativa deverá ser acostada nos autos em até 5 (cinco) dias após a solenidade independente de nova 
intimação.
10 - Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos: 
I – Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia
a) Queixa(s) que o(a) periciando(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença(s), lesão(ões) ou deficiência(s) diagnosticada(s) por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa(s) provável(is) da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia(s) ou lesão(ões) decorre(m) do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 
e) A doença/moléstia(s) ou les(ões) decorre(m) de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 
como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 
f) Doença/moléstia(s) ou les(ões) torna(m) o(a) periciando(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? 
Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciando(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial 
ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o (a) periciando(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da realização 
da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. 
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciando(a) está apto para o exercício de outra 
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciando(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos foram considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciando(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciando(a) se recupere e tenha condições de 
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 
afirmativo. 
II – Quesitos específicos: auxílio-acidente 
a) O(a) periciando(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual(is)?
b) Se houver lesão(ões) ou perturbação(ões) funcional(is), decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, 
indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciando(a) reclamou assistência médica 
e/ou hospitalar.
c) O(a) periciando(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciando(a) para continuar desempenhando 
suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A(s) sequela(s) ou lesão(ões) porventura verificada(s) se enquadra(m) em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 
3.048/1999?
11 - Realizada a perícia, cite-se a requerida e dê vistas as partes.
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12 - Decorrido o prazo de resposta e contra-resposta, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito
SERVE COMO OFÍCIO/CARTA/MANDADO
Endereço: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS: Av. Nações Unidas, n. 271, KM 01, Porto Velho/RO, CEP: 76.804-061.
Endereço: GERENTE APS/ADJ - Avenida Campos Sales, n. 3132, Olaria - Porto Velho/RO. Fone (69) 3533-5147 / 3533-5000. email: neder.
silva@inss.gov.br.
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brProcesso n. 7064435-03.2022.8.22.0001
Classe Cumprimento Provisório de Sentença
Assunto Cumprimento Provisório de Sentença
EXEQUENTES: DRIELLY FIGUEIREDO ROCHA CHAVES, ELINEIDE MARIA DE FIGUEIREDO 
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA, OAB nº RO2913 
EXECUTADOS: RENATO DA SILVA GUIMARAES, LUIZ ANTONIO VASCONCELOS FILHO 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: MANUELA GSELLMANN DA COSTA, OAB nº RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA, 
OAB nº RO1246 
Vistos,
1 - Trata-se de cumprimento de sentença que tem por origem decisão exarada nos autos n 7011063-13.2020.822.0001, em que a parte 
sucumbente não foi intimada para cumprir espontaneamente o julgado.
2 - Assim, fica intimada a parte executada para que, por meio de seu advogado (se houver), no prazo de quinze dias, pague o débito 
espontaneamente, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC (10%), e fixação de honorários na fase de 
cumprimento do julgado (10%).
Na hipótese do executado ter sido assistido pela Defensoria Pública na fase de conhecimento, a intimação deverá ser por carta com aviso 
de recebimento, conforme disposto no art. 513, II do CPC.
3 - Transcorrido tal prazo de 15 (quinze) dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
4 - Decorrido o prazo do Executado, intime-se o exequente para que diga o que pretende em termos de andamento processual, bem 
como, para que junte comprovante de pagamento das diligências que se fizerem necessárias, sob pena de suspensão processual.
5 - Altere-se a classe processual.
6 - Restando infrutífera a intimação via carta Ar ou oficial de justiça, expeça-se edital de intimação para cumprimento de sentença, visto 
que os arts. 77, V e 274, parágrafo único do CPC determinam que a parte mantenha seu endereço sempre atualizado nos autos.
7 - Em caso de inércia do causídico da parte exequente, intime-se o exequente pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir 
novo advogado e dar andamento ao feito, sob pena de suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º do CPC. 
8 - Cumpridas todas as determinações, volte os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
Nome: RENATO DA SILVA GUIMARAES, LUIZ ANTONIO VASCONCELOS FILHO (qualificação completa nos autos)
ENDEREÇO: Na petição inicial
OBSERVAÇÃO: Em razão da nova Lei Geral de Proteção de dados, não serão divulgados dados pessoais e/ou sensíveis, tais como 
qualificação e endereço das partes. Todos os endereços apresentados nos autos, deverão ser diligenciados.
FINALIDADE: INTIMADA para que pague espontaneamente o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 
multa de 10% ao montante da condenação mais 10% de honorários advocatícios. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem 
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente nos próprios autos sua impugnação. 
PRAZO: 15 (quinze) dias úteis.
ADVERTÊNCIA: O prazo para pagamento espontâneo é de 15 (quinze) dias úteis. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença 
é de 15 dias após decorrido o prazo do art. 523 do CPC. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 
logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - Email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7065350-52.2022.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Material
AUTOR: SEBASTIAO DALAPICOLA 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136 
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REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos,
1 - Custas inicias de 1% recolhidas no ID 81267532. A CPE vincule as referidas custas a estes autos, se necessário.
2 - DETERMINO que a CPE faça a designação de audiência de conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
3 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na forma do artigo 334 NCPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, 
salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
4 - Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
4.1 - Na hipótese do item 4, a CPE poderá concelar a audiência designada na CEJUSC, independente de nova conclusão, devendo o 
processo ficar aguardando prazo de resposta do requerido.
5 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC).
5.1 - Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 
improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais, no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso da 
conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação, sob pena de extinção do processo.
6 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas a 
uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
7 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo reconvenção, intime-se o reconvinte para recolher as custas inicias (cód. 1001.4) sob o valor dado à reconvenção, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e intime-se o reconvindo para apresentar manifestação.
8 - Intimem-se as partes, para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação 
e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, com 
endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de preclusão, nos termos 
do art. 357, §4º, do CPC.
8.1 - A não apresentação de rol de testemunhas pelas partes no prazo acima (com qualificação e endereço), será interpretado como 
desistência do pedido de prova oral, não sendo designada a audiência e podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, salvo 
pendência de alguma diligência.
8.2 - Na hipótese da ação ser fundada em relação de consumo, desde já aplico a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC).
Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para sentença.
9 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os autos conclusos para saneamento.
PARA USO DA CPE:
10 - Havendo convênio entre o TJRO e a parte requerida para citação eletrônica (lista constante no Sei n. 0003809-95.2020.8.22.8800), 
deverá a CPE utilizar preferencialmente o sistema PJE para envio da correspondência, exceto nas decisões proferidas em plantão judicial.
11 - Não havendo convênio entre a parte requerida e o TJRO a citação deverá ocorrer de modo convencional por distribuição de mandado 
ou envio de carta com aviso de recebimento.
12- Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos motivos: ausente, não procurado, não existe número, recusado e endereço 
insuficiente, expeça-se mandado de citação.
13 - Restando infrutífera a tentativa de citação tanto por carta, quanto por mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar 
em termos de prosseguimento do feito. 
14 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
15 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º CPC.
Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON (qualificação completa nos 
autos)
ENDEREÇO: Na petição inicial
OBSERVAÇÃO: Em razão da nova Lei Geral de Proteção de dados, não serão divulgados dados pessoais e/ou sensíveis, tais como 
qualificação e endereço das partes. Todos os endereços apresentados nos autos, deverão ser diligenciados.
FINALIDADE: Citar a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. 
Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização da mesma, 
deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo 
para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7065730-75.2022.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo
AUTOR: GUSTAVO LIMA BARROS 
ADVOGADO DO AUTOR: DAVI SOUZA BASTOS, OAB nº RO6973 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
Vistos,
Em análise aos autos, verifico que a parte autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de ser menor impúbere não 
possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Nos termos da Lei. 1.060/50 e arts. 98 e 99 do CPC, sabe-se que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para 
pagamento de custas, despesas processuais e honorários, terá direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 
No entanto, a simples alegação de pobreza, sem a juntada de qualquer comprovante que demonstre sua real situação econômico-
financeira, não é motivo suficiente que enseje o automático deferimento da medida pleiteada.
Quando ao fato da parte ser menor impúbere, tal condição não é o suficiente para concessão automática da gratuidade judiciária, uma vez 
que seus genitores se tornam responsáveis por gerir e administrar eventuais patrimônios e débitos que o menor vier a contrair.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial com comprovantes de seus genitores ou 
representantes legais que demonstrem que o não deferimento da justiça gratuita acarretaria prejuízo ao seu sustento e de sua família ou, 
alternativamente, recolha as custas, sob pena extinção e arquivamento.
A parte autora deverá acostar aos autos: CTPS junto com o holerite dos últimos 3 meses, se celetista ou apenas o contracheque dos 
últimos 3 meses, se estatutário.
Caso a parte autora não possua qualquer vínculo de emprego, ficando impossibilitado de apresentar comprovante de rendimentos e 
CTPS, poderá acostar aos autos:
a) Declaração de imposto de renda dos últimos três anos, juntamente com o extrato bancário completo com suas movimentações 
financeiras dos últimos 60 (sessenta) dias, de todos os bancos que tiver relacionamento bancário; ou
b) Comprovante de recebimento de alguém benefício previdenciário e/ou assistencial e etc.
O autor deverá acostar também comprovante de residência atualizado e documentos pessoais do representante legal.
Após, com ou sem manifestação da parte autora, tornem-me os autos conclusos para caixa de despacho de emendas.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - Email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7065338-38.2022.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Material
AUTOR: RONALDO GONCALVES 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos,
1 - Custas inicias de 1% recolhidas no ID 81266344. A CPE vincule as referidas custas a estes autos, se necessário.
2 - DETERMINO que a CPE faça a designação de audiência de conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
3 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na forma do artigo 334 CPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, 
salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
4 - Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
4.1 - Na hipótese do item 4, a CPE poderá concelar a audiência designada na CEJUSC, independente de nova conclusão, devendo o 
processo ficar aguardando prazo de resposta do requerido.
5 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC).
6 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas a 
uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
7 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo reconvenção, intime-se o reconvinte para recolher as custas inicias (cód. 1001.4) sob o valor dado à reconvenção, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e intime-se o reconvindo para apresentar manifestação.
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8 - Intimem-se as partes, para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação 
e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, com 
endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de preclusão, nos termos 
do art. 357, §4º, do CPC.
8.1 - A não apresentação de rol de testemunhas pelas partes no prazo acima (com qualificação e endereço), será interpretado como 
desistência do pedido de prova oral, não sendo designada a audiência e podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, salvo 
pendência de alguma diligência.
8.2 - Na hipótese da ação ser fundada em relação de consumo, desde já aplico a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC).
Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para sentença.
9 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os autos conclusos para saneamento.
PARA USO DA CPE:
10 - Havendo convênio entre o TJRO e a parte requerida para citação eletrônica (lista constante no Sei n. 0003809-95.2020.8.22.8800), 
deverá a CPE utilizar preferencialmente o sistema PJE para envio da correspondência, exceto nas decisões proferidas em plantão judicial.
11 - Não havendo convênio entre a parte requerida e o TJRO a citação deverá ocorrer de modo convencional por distribuição de mandado 
ou envio de carta com aviso de recebimento.
12- Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos motivos: ausente, não procurado, não existe número, recusado e endereço 
insuficiente, expeça-se mandado de citação.
13 - Restando infrutífera a tentativa de citação tanto por carta, quanto por mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar 
em termos de prosseguimento do feito. 
14 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
15 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º CPC.
Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON (qualificação completa nos 
autos)
ENDEREÇO: Na petição inicial
OBSERVAÇÃO: Em razão da nova Lei Geral de Proteção de dados, não serão divulgados dados pessoais e/ou sensíveis, tais como 
qualificação e endereço das partes. Todos os endereços apresentados nos autos, deverão ser diligenciados.
FINALIDADE: Citar a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. 
Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização da mesma, 
deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo 
para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7019521-87.2018.8.22.0001
Classe Cumprimento de sentença
Assunto Inadimplemento, Cheque
EXEQUENTE: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: WELLINGTON CARLOS GOTTARDO, OAB nº RO4093A, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº 
RO1238A, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA, OAB nº RO8517
EXECUTADO: TERESINHA DE SOUZA JESUS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
Homologo o acordo celebrado entre as partes constante no ID 81287009, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em 
consequência, com fundamento no artigo 924, III do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito movido por POMMER & BARBOSA LTDA - 
EPP em face de TERESINHA DE SOUZA JESUS e ordeno o seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação entre as partes, verifico a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, razão 
pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Assim, como as partes não entabularam acordo quando o pagamento de custas finais, estas serão cobradas conforme sentença.
Havendo valores a serem levantados pelas partes, desde já determino a expedição do alvará e/ou ofício de transferência, conforme 
acordado entre as partes.
Com o levantamento dos valores, DETERMINO que a CPE oficie-se à Caixa Econômica Federal para que proceda com o encerramento 
de todas as contas judiciais zeradas vinculadas a estes autos, bem como para que comprove o cumprimento da ordem nestes autos no 
prazo de 10 (dez) dias, cuja resposta poderá ser encaminhada para o email: 4civelcpe@tjro.jus.br. 
Ressalto que o não levantamento da importância, no prazo de validade do alvará implicará na imediata transferência do valor para conta 
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a cargo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Publique-se.Registre-se. Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7062969-71.2022.8.22.0001 
Classe Alvará Judicial - Lei 6858/80
Assunto Capacidade 
REQUERENTE: ROSANGELA LEISMANN DE SA CHAVES 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEANNIE KARLEY OLIVEIRA CAVALCANTE MURICY, OAB nº RO5926 
SEM ADVOGADO(S)
Vistos,
Trata-se de Ação de Retificação de Registro Público proposta por ROSANGELA LEISMANN SA CHAVES.
Sem maiores digressões que o caso requer, a competência para o processamento é da Vara de Registos Públicos, porquanto a situação 
se amolda ao disposto no artigo 100 Do Código de Organização Judiciária e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia (COJE):
Art. 100. Compete à Vara de Execuções Fiscais, Registros Públicos e Precatórias Cíveis: (Vide Resolução n. 015/03-PR, Resolução n. 
001/06-PR e Resolução n. 016/06-PR, que dispõem sobre as competências da Vara de Execuções Fiscais) 
I - processar e julgar: 
a) as causas que versam sobre registros públicos; 
[…]
Posto isso, com os fundamentos acima, declino da competência para uma das Varas de Registros Públicos da Comarca de Porto Velho, 
a quem caberá por distribuição via sorteio.
Remetam-se os presentes autos ao juízo competente, feitas as anotações de praxe. 
Intime-se e cumpra-se. 
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7043543-73.2022.8.22.0001
Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A. 
ADVOGADOS DO AUTOR: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, OAB nº AL122626, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A. 
REU: EMILIO LAVANHOLI 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO c/c tutela de urgência em que BANCO ITAUCARD S.A. demanda em face de EMILIO 
LAVANHOLI.
Determinado que o autor recolhesse as custas iniciais adiadas no ID 78509386, deixou decorrer o prazo sem cumprimento da ordem 
judicial.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
Em uma tentativa de se esquivar de sua obrigação, o autor peticionou nos autos asseverando que já havia recolhido as custas iniciais 
adiadas de 1%. Entretanto, como foi devidamente explicado no despacho ID 78509386, as custas do ID 79754779, cujo valor R$ 426,36 
(quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) foi pago em 21/07/2022, referiam-se ao complemento das custas iniciais de 1%, 
e não às custas iniciais de 2%.
Logo, como a parte autora não atendeu integralmente o comando para recolher a integralidade das custas processuais iniciais no prazo 
legal estabelecido pelo inciso I, do art. 12, da Lei Estadual n. 3.896/2016, mantendo-a em valor inferior ao que realmente é devido, deixou 
de atender um dos requisitos para a recepção e processamento da petição inicial.
Tanto o art. 82 do CPC, como a supracitada lei estadual estabelecem a obrigação do autor em recolher as custas processuais inicias, que 
no Estado de Rondônia é no importe de 2%.
A Lei Estadual é expressa:
“Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da seguinte forma:
I - 2% (dois por cento) no momento da distribuição, dos quais 1% (um por cento) fica adiado para até 5 (cinco) dias depois da audiência 
de conciliação, caso não haja acordo. Havendo acordo, as partes ficam desobrigadas ao pagamento do montante adiado; 
(...)
§ 1º Os valores mínimo e máximo a ser recolhido em cada uma das hipóteses previstas nos incisos deste artigo correspondem a R$ 
100,00 (cem reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente.“
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O indeferimento do processamento da petição inicial é a medida que se impõe ao presente caso concreto, porque a ausência do pagamento 
integral das custas iniciais demonstra a ausência de procedibilidade do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
O TJ/RO já asseverou se pronunciou a respeito:
O não recolhimento das custas processuais implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 
processo, impondo-se a extinção do processo. A intimação pessoal do autor só é exigível em caso de sentença de extinção fundada nos 
incisos II e III do artigo 485 do CPC. (APELAÇÃO CÍVEL 7038200-38.2018.822.0001, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2019).
Apelação cível. Ação monitória. Não recolhimento das custas iniciais. Ausência das condições de procedibilidade do processo. Recurso 
desprovido. Não acolhido despacho para o recolhimento das custas iniciais, mantém-se a sentença extintiva por ausência de requisito de 
procedibilidade do processo. (APELAÇÃO CÍVEL 0011335-05.2015.822.0001, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 03/06/2019).
Busca e apreensão. Valor da causa. Adequação. Emenda à inicial. Complementação das custas. Prazo. Não atendimento. Extinção. 
Extingue-se a ação de busca e apreensão se a parte, devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial para 
adequar o valor da causa e, em consequência, complementar o recolhimento das custas judiciais. (APELAÇÃO, Processo nº 7049698-
68.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data 
de julgamento: 15/02/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido inicial, e por conseguinte nos termos dos artigos 485, I e IV c/c 321, parágrafo único, ambos do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra. Consequentemente, 
revogo a tutela antecipada deferida no ID 23062141.
Deixo de condenar em honorários de sucumbência por não ter-se formado relação processual.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas iniciais adiadas e finais, nos termos da Lei Estadual n. 3.896/2016, sob pena de 
protesto e/ou inscrição em dívida ativa.
Certificado o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o pagamento do valor da condenação na forma do art. 523, § 1º, 
do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
Em caso de interposição de apelação ao de recurso adesivo, intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 
dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina o art. 
1.010, §§1º, 2º e 3º do NCPC.
Primando pela celeridade processual, havendo pagamento voluntário do débito, desde já DEFIRO expedição de alvará judicial em nome 
da parte credora para efetuar o levantamento do montante depositado.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - Email: pvh4civelgab@tjro.jus.
br
Processo n. 7065006-71.2022.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Pagamento em Consignação, Compra e Venda
AUTORES: RAISA ALCANTARA BRAGA, RAPHAEL PAPAFANURAKIS PACHECO PEREIRA 
ADVOGADO DOS AUTORES: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA, OAB nº RO6115 
REU: GOLDEN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
1 - Custas inicias de 1% recolhidas no ID 81217070. A CPE vincule as referidas custas a estes autos, se necessário.
2 - Trata-se de Procedimento Comum Cível proposta por RAISA contra GOLDEN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA .
Alega, em síntese, que em 10 de junho de 2015 os requerentes adquiriram junto à requerida um imóvel residencial (apartamento 102-A) 
do Condomínio Golden, no valor de R$ 252.926,00 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e vinte e seis reais). 
Em maio de 2016 houve a segunda troca de imóvel, desta vez consubstanciado pelo “Termo de Confissão de Dívida e Acordo de 
Pagamento” no qual restou alteração do imóvel adquirido para o apartamento 205-C, pelo valor de R$ 214.880,83 (duzentos e catorze 
mil oitocentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), que tinha como cláusulas o reconhecimento do pagamento pelos ora requerentes 
do valor equivalente à R$ 85.066,00 (oitenta e cinco mil e sessenta e seis reais), tendo restado saldo devedor de R$ 129.814,83 (cento 
e vinte e nove mil oitocentos e catorze reais e oitenta e três centavos) que deveriam ser pagos em 100 (cem) parcelas no valor de R$ 
1.298,15 (mil duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos).
A autora reiteira que tais valores deveriam ser pagos em boletos bancários numerados de 01 a 100, com primeiro vencimento em 30 de 
agosto de 2016 e último vencimento 30 de novembro de 2024, bem tais boletos viriam com valores corrigidos pelo IPCA acrescido de 
juros de 1% (um por cento) ao mês, no valor da parcela. No entanto, a requerida afirma que não recebeu nenhum boleto bancário para 
pagamento.
Arguiu que, entraram em contato com o corretor Manoel Cunha - CRECI E-318, para saber como deveriam proceder o pagamento. O 
senhor Manoel Cunha sugeriu aos requerentes realizassem o pagamento da parcela através de transferência bancária para conta da 
requerida, no valor avençado de R$ 1.298,15 (mil duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos), sendo emitido o recibo por ele, até 
o mês de novembro de 2017, conforme documentos trazidos ao autos.
Em setembro de 2020, a autora afirma que houve reunião entre partes, notificando que havia pago 48 (quarenta e oito) parcelas e que a 
requerida até o momento não teria enviado qualquer boleto. Por conseguinte, os requerentes continuaram realizando os pagamentos no 
valor R$ 1.298,15 (mil duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos), através de transferência bancária junto a conta da requerida, 
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visto que a mesma não se manifestou de forma contrária ao recebimento no valor acima mencionado. No dia 30 de junho de 2022 os 
requerentes receberam um email com o boleto da parcela mensal com correção de valores.
Diante disso, os requerentes solicitaram o boleto para a quitação do imóvel no valor de R$ 38.944,50 (trinta e oito mil, novecentos e 
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), visto que restavam 30 parcelas vincendas. Ocorre que a Requerida não emitiu o boleto 
bancário para a quitação do débito, bem como vem se negando a fazê-lo, impedindo a quitação para futura a transferência do imóvel. 
Ao final requereu em tutela antecipada para determinar que a requerida se abstenha de negativar e/ou cobrar valores pretéritos. E, no mérito 
pugna pela consignação em pagamento do valor da quitação do imóvel, a declaração da ocorrência da supressio e surrectio considerando 
as parcelas de 1 a 72 e a procedência dos pedidos.
Com a inicial vieram procuração e documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO
Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do processo. 
Havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será concedida (art. 300, § 3º, 
CPC). 
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes mostra-se ilegítima, quando haja dúvida quanto a sua exigibilidade, 
ante a não prestação dos serviços em sua integralidade, pois caracterizaria forma de coerção, com vistas ao pagamento da dívida pelo 
consumidor, sem o devido processo legal. 
Acrescente-se que, com o deferimento da medida, não se vislumbra a existência de danos ou irreversibilidade desta à requerida, ou seja, 
no caso de, no julgamento do mérito da demanda, ficar comprovada a possibilidade (ou não) da continuidade do contrato, por certo que 
haverá a determinação para pagamento dos valores em litígio 
Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de 
natureza antecipada formulado pela parte autora em face de GOLDEN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, a fim de que a 
requerida se abstenha negativar e/ou cobrar valores préteritos referentes ao valor das parcelas mensais da compra do imóvel, sob pena 
de multa de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, até 20 dias, em caso de descumprimento. 
3 - DETERMINO que a CPE faça a designação de audiência de conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
4 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na forma do artigo 334 CPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, 
salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
5 - Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
5.1 - Na hipótese do item 5, a CPE poderá concelar a audiência designada na CEJUSC, independente de nova conclusão, devendo o 
processo ficar aguardando prazo de resposta do requerido.
6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC).
6.1 - Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 
improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais, no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso da 
conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação, sob pena de extinção do processo.
7 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas a 
uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
8 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo reconvenção, intime-se o reconvinte para recolher as custas inicias (cód. 1001.4) sob o valor dado à reconvenção, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e intime-se o reconvindo para apresentar manifestação.
9 - Intimem-se as partes, para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação 
e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, com 
endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de preclusão, nos termos 
do art. 357, §4º, do CPC.
9.1 - A não apresentação de rol de testemunhas pelas partes no prazo acima (com qualificação e endereço), será interpretado como 
desistência do pedido de prova oral, não sendo designada a audiência e podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, salvo 
pendência de alguma diligência.
9.2 - Na hipótese da ação ser fundada em relação de consumo, desde já aplico a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC).
10 - Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para 
sentença.
11 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os autos conclusos para saneamento.
PARA USO DA CPE:
12 - Havendo convênio entre o TJRO e a parte requerida para citação eletrônica (lista constante no Sei n. 0003809-95.2020.8.22.8800), 
deverá a CPE utilizar preferencialmente o sistema PJE para envio da correspondência, exceto nas decisões proferidas em plantão judicial.
13 - Não havendo convênio entre a parte requerida e o TJRO a citação deverá ocorrer de modo convencional por distribuição de mandado 
ou envio de carta com aviso de recebimento.
14- Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos motivos: ausente, não procurado e endereço insuficiente, expeça-se 
mandado de citação.
15 - Restando infrutífera a tentativa de citação tanto por carta, quanto por mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar 
em termos de prosseguimento do feito. 
16 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
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17 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º CPC.
Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
NOME: GOLDEN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (qualificação completa nos autos)
ENDEREÇO: Na petição inicial
OBSERVAÇÃO: Em razão da nova Lei Geral de Proteção de dados, não serão divulgados dados pessoais e/ou sensíveis, tais como 
qualificação e endereço das partes. Todos os endereços apresentados nos autos, deverão ser diligenciados.
FINALIDADE: Citar a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. 
Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização da mesma, 
deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo 
para defesa se iniciará do protocolo da petição. Intimar a parte para requerida para cumprimento da tutela antecipada.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh4civelgab@tjro.jus.br - email: pvh4civelgab@tjro.jus.
brProcesso n. 7062801-69.2022.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: GEICY SILVA RAMOS
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO6768
REU: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
ADVOGADO DO REU: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, OAB nº PE26571A
Vistos,
1 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98 NCPC/15 e Lei 1.060/50 por neste momento entender que o autor não 
possui condições de arcar com as custas processuais. Contudo, esclareço que havendo mudança em sua condição financeira durante o 
decurso do processo, a gratuidade judiciária poderá ser revogada.
2 - Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO em que GEICY SILVA RAMOS demanda em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA 
DE CARTOES DE CREDITO LTDA
Alega, em síntese que, ao tentar realizar compras no comércio local, foi informado de que o seu nome estava inscrito nos órgãos de 
proteção ao crédito, promovido por esta instituição requerida.
Aduz que ao verificar o sistesma de proteção de crédito, constatou que se trata de uma inclusão indevida no SERASA pela a CREDSYSTEM 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO referente a uma fatura, sob contrato nº 185400046, no valor de R$ 77,29, com inclusão 
na data 19/03/2022.
Ao final, com base nessa retórica, pugna que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja determinado a retirada, em 24 horas, o 
nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária pelo não cumprimento. Demais, no mérito, pugna 
pela confirmação da liminar eventualmente concedida e danos morais.
Com a inicial vieram procuração e documentos.
É o relatório. DECIDO.
Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do processo. 
Deve haver prova inequívoca dos fatos relatados pela parte autora, o convencimento do juiz acerca da verossimilhança das alegações e o 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, caracterização do abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 
protelatório do réu (art. 300, § 3º, CPC). 
Havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será concedida, o que não é o 
caso dos autos (art. 300, § 3º, CPC).
Entendo, in casu, que a probabilidade do direito está no fato de que a parte autora trouxe aos autos o extrato em que consta a negativação 
do seu nome. Por sua vez, o perigo de dano se evidencia pelos possíveis prejuízos que a inscrição do nome do autor pode lhe causar.
Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 
antecipada formulada pela parte autora em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e, no prazo 
de 5 (cinco) dias, DETERMINO a retirada do CPF da parte autora de seus cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA e outros), referente, 
exclusivamente, às inscrições mencionadas nestes autos, sob as penas da lei.
A requerida deverá comprovar nos autos o cumprimento da medida liminar, no prazo de 5 dias.
3 - DETERMINO que a CPE faça a designação de audiência de conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
4 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na forma do artigo 334 NCPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, 
salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
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5 - Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
5.1 - Na hipótese do item 5, a CPE poderá concelar a audiência designada na CEJUSC, independente de nova conclusão, devendo o 
processo ficar aguardando prazo de resposta do requerido.
6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC).
7 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas a 
uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
8 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo reconvenção, intime-se o reconvinte para recolher as custas inicias (cód. 1001.4) sob o valor dado à reconvenção, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e intime-se o reconvindo para apresentar manifestação.
9 - Intimem-se as partes, para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação 
e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, com 
endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de preclusão, nos termos 
do art. 357, §4º, do CPC.
9.1 - A não apresentação de rol de testemunhas pelas partes no prazo acima (com qualificação e endereço), será interpretado como 
desistência do pedido de prova oral, não sendo designada a audiência e podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, salvo 
pendência de alguma diligência.
9.2 - Na hipótese da ação ser fundada em relação de consumo, desde já aplico a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC).
10 - Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para 
sentença.
11 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os autos conclusos para saneamento.
PARA USO DA CPE:
12 - Havendo convênio entre o TJRO e a parte requerida para citação eletrônica (lista constante no Sei n. 0003809-95.2020.8.22.8800), 
deverá a CPE utilizar preferencialmente o sistema PJE para envio da correspondência, exceto nas decisões proferidas em plantão judicial.
13 - Não havendo convênio entre a parte requerida e o TJRO a citação deverá ocorrer de modo convencional por distribuição de mandado 
ou envio de carta com aviso de recebimento.
14- Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos motivos: ausente, não procurado e endereço insuficiente, expeça-se 
mandado de citação.
15 - Restando infrutífera a tentativa de citação tanto por carta, quanto por mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar 
em termos de prosseguimento do feito. 
16 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
17 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º CPC.
Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA
NOME: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA qualificação completa nos autos)
ENDEREÇO: Na petição inicial
OBSERVAÇÃO: Em razão da nova Lei Geral de Proteção de dados, não serão divulgados dados pessoais e/ou sensíveis, tais como 
qualificação e endereço das partes. Todos os endereços apresentados nos autos, deverão ser diligenciados.
FINALIDADE: INTIMAR o requerido para cumprir o DETERMINADO em tutela antecipada, bem como CITAR a parte requerida para 
comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público e responder a ação no prazo de 15 dias a 
partir da audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0017202-13.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CLEDES APARECIDA PIRES GUARNIERI e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Advogados do(a) EXECUTADO: PRISCILA KEI SATO - PR42074, MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - PR15348, 
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR24498, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - RO9216, LUIZ 
RODRIGUES WAMBIER - PR7295
INTIMAÇÃO PARTES
Ficam as PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o andamento do 
agravo 0802200-02.2016.8.22.0000.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021068-94.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA MADALENA DOS SANTOS LIMA
Advogados do(a) AUTOR: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - RO8992, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
REU: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento das IRDRs, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:56000151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014889-52.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: AMAURI CARDOSO DE MORAIS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO PASCOAL NOGUEIRA - RO8913
REQUERENTE: ZENY GALDINO MENDES e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ALBINO DO NASCIMENTO - RO0006311A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ALBINO DO NASCIMENTO - RO0006311A-A
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ALBINO DO NASCIMENTO - RO0006311A-A
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada para dizer o que pretende em termos de andamento processual, bem como, para que junte comprovante 
de pagamento das diligências que se fizerem necessárias, sob pena de suspensão processual, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013198-95.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE JANDUHY FREIRE LIMA
Advogados do(a) AUTOR: NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO3974, LEONARDO FERREIRA DE MELO - RO5959
REU: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento dos Recursos, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:57148890.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7060684-18.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: EDNA BERNARDETE GONDIM WANDERLEY
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
REQUERIDO: JOYCE MARIA DE AZEVEDO COUCEIRO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
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e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025902-48.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S
EXECUTADO: CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA - ME e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE JENNER DE ARAUJO MOREIRA - RO2005, JULIANE SILVEIRA DA SILVA - RO0002268A
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065006-71.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAPHAEL PAPAFANURAKIS PACHECO PEREIRA e outros
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA - RO6115
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA - RO6115
REU: GOLDEN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81340694 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 04/10/2022 09:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7062801-69.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GEICY SILVA RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS - RO6768
REU: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
Advogado do(a) REU: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE0026571A
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81340679 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 27/09/2022 09:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034214-71.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: ELIAZAR BARBOSA NETO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7027535-21.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JULIANE TELES TRIBUSTINO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID - RO10375
REU: C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - EPP e outros 
Advogados do(a) REU: LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE - PA19501, ALLAN FERNANDO LIMA PASTOR - PA22978
Advogados do(a) REU: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495, DANIEL CIDRAO FROTA - CE19976
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade 
e sua adequação e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar seu rol de testemunhas (todas devidamente 
qualificadas, com endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob pena de 
preclusão, nos termos do art. 357, §4º do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0016217-44.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANEVAL BONFIM e outros (15)
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Advogados do(a) EXECUTADO: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR24498, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM 
WAMBIER - RO9216
INTIMAÇÃO Fica a parte requerida, por meio de seu advogado, no prazo de 05, intimada para informar o andamento do agravo n. 
0801549-04.2015.822.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7062181-57.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: M. M. I. D. S. e outros
Advogado do(a) AUTOR: FABIO VILLELA LIMA - RO7687
Advogado do(a) AUTOR: FABIO VILLELA LIMA - RO7687
REPRESENTADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81343271 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 04/11/2022 09:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0006239-09.2015.8.22.0001
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Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAQUEL OLIVEIRA DE HOLANDA GALLI
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA ROCHA - RO3582
REU: OI S.A
Advogados do(a) REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO1501
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento do Recurso Repetitivo, mencionados na decisão de ID 21083310 pág. 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065350-52.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SEBASTIAO DALAPICOLA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA - RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES - RO9136
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81344924 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 04/11/2022 13:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065338-38.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RONALDO GONCALVES
Advogados do(a) AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA - RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES - RO9136
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81346260 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 07/11/2022 09:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0023012-08.2010.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCISCO WANDERLAN DE OLIVEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: WALACE ANDRADE DE ARAUJO - RO0003207A, PATRICIA SILVA DOS SANTOS - RO4089
EXECUTADO: ADRIANO AMARAL DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: EDIVO COSTA ROCHA - RO2861
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, considerando o trânsito em 
julgado dos embargos de terceiros .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025400-07.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, JUCIMARA DE 
SOUZA CAMPOS - RO10319, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
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EXECUTADO: DEBORA FEITOSA DA COSTA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048194-90.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO - RO5086
EXECUTADO: RAMON ULCHOA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) EXECUTADO: ODUVALDO GOMES CORDEIRO - RO6462, ALTANIRA ULCHOA ALMEIDA OLIVEIRA - RO2858, 
JEFERSON FIGUEIRA DA CRUZ - RO9557
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039614-37.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA 
PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301
REU: ALINNY FABIANA BATISTA MADEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035542-41.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, 
CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212
EXECUTADO: PAMELA MATOS ALBUQUERQUE e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para cada diligência virtual em relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido 
apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
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e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016707-34.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FAUSTO DE SOUZA TAVARES
Advogados do(a) AUTOR: TIAGO JOSE ROTUNO VIEIRA - RO9787, ROBERTO BARBOSA SANTOS - AC4703
REU: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) REU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento dos Recursos, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:55999555.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048436-78.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE MARIA DA FROTA
Advogados do(a) AUTOR: KEILA TOMASI DA SILVA - RO7445, JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RN18824 - B
REU: BANCO DO BRASIL e outros
Advogado do(a) REU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento das IRDRs, bem como do SIRDR n. 71/TO mencionados na decisão de ID:56019577.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001739-96.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) AUTOR: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
REU: VELICIO RIBEIRO DO NASCIMENTO JUNIOR e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037343-21.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA ZILDA PASCOAL DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: WELINTON RODRIGUES DE SOUZA - RO7512, MARCELO MALDONADO RODRIGUES - RO2080, 
MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO - RO0004332A
REU: BANCO DO BRASIL 
Advogados do(a) REU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
INTIMAÇÃO REQUERIDO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
Fica a parte REQUERIDA intimada da proposta de honorários apresentada no ID 81273936 e para comprovar o depósito de honorários 
periciais no prazo de 10 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007794-05.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDILENE ROSAS SOARES
Advogado do(a) AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA - RO0004169A
REU: CLARO S.A
Advogados do(a) REU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MA11442-A, RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS41486-A
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o 
andamento do Recurso Repetitivo, mencionados na decisão de ID:5949210.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7070082-13.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: S. M. R. M. e outros
Advogados do(a) AUTOR: SEBASTIAO UENDEL GALVAO ROBERTO - RO1730, JESSICA CRISTINA FONSECA - RO11688
REU: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) REU: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008116-54.2018.8.22.0001
Classe : INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: REI DAS CORREIAS E FERRAGENS LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA - RO2213, PEDRO VITOR LOPES VIEIRA - RO6767
REQUERIDO: WANMIX CONCRETO LTDA. e outros (5)
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009700-30.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALEXANDRE PACIFICO DUARTE
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
EXECUTADO: DALETE TAVARES REINALDO
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados no id:81026917 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0022008-62.2012.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DIONISIO FAUSTINO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO - RO535-A
EXECUTADO: FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA
Advogados do(a) EXECUTADO: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG0080702A, MAURICIO COELHO LARA - RO0000845A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0023990-43.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: Telma dos Santos Braga
Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIEL MARTINS MONTEIRO - RO9839
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa no id:81346112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024469-38.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME
Advogados do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO2913, IGRAINE SILVA 
AZEVEDO MACHADO - RO9590
REQUERIDO: AVANCE EXPRESS EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO IVO SCHMIDT - PR60184
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042872-84.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO PEREIRA GOMES
Advogado do(a) AUTOR: RUY CARLOS FREIRE FILHO - RO0001012A
REU: LUIZ PEREIRA GOMES e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042705-38.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ROBERTO CARLOS DE BRITO
Advogado do(a) EXEQUENTE: HERMENEGILDO LUCAS DA SILVA - RO0001497A
EXECUTADO: IVANIR LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA MARCIA FERNANDES NUNES - RO0004933A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0131369-92.2004.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PSS SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - RO802
EXECUTADO: MAURICIO CALIXTO DA CRUZ
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO OSMAN DE SA - RO56-A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0004695-20.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: KELVIN ALVES CABREIRA e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3309-7000/ 3309-
7002/ 98487-9601 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018179-07.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) PROCURADOR: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034
PROCURADOR: MARISA RISO MARTINS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh4civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039708-19.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S
EXECUTADO: ARTMSON MODESTO DE BRITO 
Advogado do(a) EXECUTADO: DAYANE MODESTO DE BRITO - RO10447
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO À PENHORA ON LINE
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação à penhora on line 
apresentada.
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5ª VARA CÍVEL 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7028238-20.2020.8.22.0001 
Classe: Interdito Proibitório 
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça 
Parte autora: REQUERENTE: WILLIAN MAICON CASTILHO ROSSONI 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARCEL DOS REIS FERNANDES, OAB nº RO4940, DELNER DO 
CARMO AZEVEDO, OAB nº RO8660 
Parte requerida: REQUERIDOS: BOIADEIRO, JOSE ANTONIO (VULGO TONHO), RICARDO DE CUJUBIM 
Advogado da parte requerida: REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Fica a parte requerente intimada para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão da Oficiala de Justiça, requerendo 
o que entender de direito quanto às partes não citadas, sob pena de extinção.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7063180-10.2022.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Parte autora: AUTOR: BANCO VOTORANTIM S/A 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: MOISES BATISTA DE SOUZA, OAB nº SP149225, PROCURADORIA BANCO 
VOTORANTIM S.A 
Parte requerida: REU: ANE CAROLINE DO VALE CAVALCANTE 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto do 
contrato firmado entre as partes, conforme descrição constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder da 
parte autora ou de pessoa por ela autorizada.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme 
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento, intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Ocorrendo a concordância com o valor depositado, deverá o autor restituir o veículo à parte requerida, comprovando nos autos. 
Fica a parte autora advertida que após decorrido o prazo de purgação da mora deverá consultar os autos para verificar acerca da 
existência de informação de pagamento, não podendo retirar o veículo da comarca nesta hipótese, sob pena de responder posteriormente 
por perdas e danos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor fiduciante poderá apresentar contestação. 
Caso o endereço de citação esteja localizado em outro Estado da Federação, defiro, desde logo, que a petição inicial sirva como Carta 
Precatória com prazo de 30 dias, ficando a parte autora intimada para comprovar a distribuição e o andamento da Carta Precatória, no 
prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: REU: ANE CAROLINE DO VALE CAVALCANTE, RUA PEDRO ALBENIZ 5914, . APONIÃ - 76824-198 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br



1285DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Processo : 7037524-85.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) PROCURADOR: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
PROCURADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7062016-10.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: PAULO LORAS DE ARAGAO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7011307-39.2020.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização 
Parte autora: EXEQUENTE: ANTONIO RABELO PINHEIRO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANTONIO RABELO PINHEIRO, OAB nº RO659 
Parte requerida: EXECUTADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE RONDONIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO EXECUTADO: ANTONI SANTHIAGO NOGUEIRA DE ALMEIDA, OAB nº RO8198, 
WANDA FERNANDES ARRUDA BRAGA BRANDAO, OAB nº RO1820A 
DESPACHO
Expeça-se ofício de transferência dos valores indicados no id. 81258123 para a conta de titularidade do exequente a seguir 
descrita: ANTONIO RABELO PINHEIRO CPF 177.416.613-53 BANCO DO BRASIL AG. 0102-3 C/C 37004-5.
Oficie-se à Superintendência de Gestão de Pessoas - SEGEP determinando que os valores penhorados sobre a Contribuição Sindical 
repassada à executada SINDSAÚDE sejam depositados diretamente para a conta de titularidade da parte exequente ANTONIO RABELO 
PINHEIRO, CPF 177.416.613-53, BANCO DO BRASIL, AG. 0102-3, C/C 37004-5. 
A ordem de penhora persiste em todos os demais termos, ou seja, 5% do valor da contribuição sindical mensal, até a satisfação integral 
da dívida no importe de R$129.288,19 (cento e vinte e nove mil duzentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A única alteração 
diz respeito à conta destinatária dos valores penhorados, que deixa de ser judicial e passa a ser a conta informada.
Após, suspenda-se os autos por 5 (cinco) meses, tempo aproximado para a quitação da dívida com base nos descontos efetuados 
mensalmente.
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Caso o valor seja adimplido antes, é dever da parte exequente informar a este juízo o fim dos depósitos para que o feito seja extinto.
O ofício deve ser remetido via e-mail para o endereço: juridicodesp@segep.ro.gov.br. A resposta deste ofício deverá ser encaminhada, 
preferencialmente para o e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br.
Intimem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 0019570-34.2010.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Parte autora: EXEQUENTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO802, ABDIEL AFONSO 
FIGUEIRA, OAB nº RO3092, FLAVIO KLOOS, OAB nº RO4537A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A 
Parte requerida: EXECUTADO: ODILIA APARECIDA CASAGRANDE RICCI 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO EXECUTADO: CARMEN ENEIDA DA SILVA ROCHA, OAB nº RO3846, MAURO 
PAULO GALERA MARI, OAB nº RO4937, ANNE BOTELHO CORDEIRO, OAB nº RO4370 
Vistos
Defiro a penhora do imóvel indicado pela parte exequente (id. 80692849 – certidão de inteiro teor).
Proceda-se avaliação do bem pelo oficial de justiça, nos termos do art. 844, do CPC.
Expeça-se o necessário, mormente o mandado de avaliação desse bem, no prazo legal.
Após a penhora, com decurso de prazo de impugnação, deverá a escrivania expedir mandado de averbação de penhora.
Após, intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, requerer o que entender pertinente para fins de satisfação do crédito devendo, 
nessa oportunidade, manifestar eventual interesse em adjudicar o bem eventualmente penhorado nestes autos.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7065468-28.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
Parte autora: AUTOR: Banco Bradesco S.A 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB nº DF34381, BRADESCO 
Parte requerida: REU: GEORGE FERNANDES TEIXEIRA 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. Agende-se no PJE audiência de conciliação, de acordo com a pauta disponibilizada pelo CEJUSC. A solenidade será realizada por 
videoconferência (Google Meet ou Whatsapp), observando as instruções indicados no final deste despacho.
2. A citação da requerida será realizada por meio eletrônico, nos termos do inciso V do art. 246 do CPC, bem como observando-se o Ato 
Conjunto n. 023/2020-PR-CJG do Tribunal de Justiça de Rondônia.
Acaso não haja a confirmação do requerido em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, nos termos do art. 
246, §1º-A, do CPC, deverá ser feita a citação pelos meios tradicionais (carta ou mandado).
Se a parte requerida não for cadastrada para citação eletrônica, promova-se a citação pelos meios tradicionais (carta ou mandado).
3. Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação por 
meio eletrônico, representadas por Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º CPC), observando as disposições contidas no 
provimento abaixo descrito, inclusive no que diz respeito aos meios para ingressar na videoconferência. 
Advirto às partes de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 
com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º, CPC).
Ressalte-se que a parte pode se fazer representada por advogado ou Defensor Público, desde que com poderes para transigir.
4. Caso não haja acordo, o prazo para contestar (15 dias úteis) terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação deste pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de 
desistência deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 dias antes da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
5. Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias, 
nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
6. Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido 
o prazo sem manifestação da parte tornem os autos conclusos para extinção.
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Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório agendar nova data de audiência e realizar as comunicações necessárias, 
observando-se, se for o caso, a necessidade de recolhimento de custas de repetição de diligência.
7. Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
8 - Instruções para audiência por videoconferência (Provimento da Corregedoria n. 018/2020, 25.05.2020):
8.1 - Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e envio do link de acesso à audiência virtual.
8.2 - As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para 
acesso à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio 
whatsapp, e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. No caso da presente ação, como se trata de inicial, deverá 
ocorrer a citação por carta ou mandado, conforme o caso.
8.3 - Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
8.4 - As partes deverão buscar orientação, assim que receber a citação/intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e 
Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação.
8.5 - Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por 
petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação.
8.6 - As partes deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO, bem como acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência;
8.7 - Incumbe às partes assegurar que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir.
8.8 - Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: REU: GEORGE FERNANDES TEIXEIRA, RUA MÁRIO DE ANDRADE 9, CONDOMINIO R J PANAIR - 
76801-420 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7055409-83.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Expropriação de Bens 
Parte autora: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594 
Parte requerida: EXECUTADOS: IDO JOSIEL SANTOS GUIMARAES, AILTON MUDESTO MIGUEL, DIRLENE DA SILVA DE SOUZA 
Advogado da parte requerida: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
EXPEÇA-SE alvará, em favor do credor, para levantamento da quantia depositada nos autos e rendimentos (id. 81275777).
Ciente a parte, desde já, que o não levantamento da importância, no prazo de validade do alvará, implicará na imediata transferência 
do valor para conta a cargo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das Diretrizes Gerais 
Judiciais.
Aguarde-se os demais depósitos.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7004527-83.2020.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Material, Turismo, Práticas Abusivas 
Parte autora: REQUERENTE: UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCOS VINICIUS MARQUES LUIZ, OAB nº SP421026 
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Parte requerida: REQUERIDO: BONONI TURISMO E SERVICOS LTDA - ME 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: VICTOR CESAR FRANCA FARIAS, OAB nº CE29385, SILVIO CESAR 
FARIAS, OAB nº CE6207 
DESPACHO
Em atenção ao pedido de id. 80326890 nesta data foi procedida a consulta, junto ao sistema Renajud, dos veículos indicados pelo credor, 
oportunidade em que foi feita a restrição sobre o bem de placa OCB-6106, conforme comprovante anexo.
Quanto ao veículo de placa OST-4875, consta registro de que o bem está alienado fiduciariamente, o que impede a alienação, inclusive 
judicial, conforme vedação expressa do art. 7º-A do Decreto-lei n. 911/69, razão pela qual deixo de realizar a restrição. Nesse sentido, 
cabe ao credor diligenciar junto ao DETRAN a fim de localizar as informações acerca do instituição bancária, trazendo aos autos tais 
informações a fim de viabilizar a expedição de ofício determinando a penhora de direitos. 
Por se tratar de bem móvel que se encontra em outro Estado, acosto os extratos dos veículos nos autos e abro prazo de 15 (quinze) dias 
para que o exequente se manifeste antes de deliberar quanto aos demais pedidos. 
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7014043-30.2020.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Contratos Bancários 
Parte autora: BANCO DO BRASIL SA 
Advogado da parte autora: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270
Parte requerida: YUNA ROCHA DA CUNHA, ANILDO FERREIRA DA CUNHA 
Advogado da parte requerida: UANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB/RO 11010 
ATA DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO
Aos 18 de agosto de 2022, às 10h00min, nesta 5ª (Quinta) Vara Cível da Comarca de Porto Velho, via Google Meet, foi iniciada a 
audiência pelo MM. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra. Instalada a audiência através de videoconferência, presente as partes 
acima identificadas. A tentativa de conciliação restou infrutífera. A seguir foi proferido despacho: “Como a tentativa de conciliação restou 
infrutífera, venham os autos conclusos para posteriores deliberações. Dou os presentes por intimados e a audiência por encerrada. Nada 
Mais”. Determinou o magistrado que encerrasse o presente termo. Eu, ___________, Valter Marcílio de Souza, Secretário de Gabinete, 
digitei.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7045337-66.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Prestação de Serviços 
Parte autora: REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO CLASSE A LTDA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA, OAB nº RO4245A 
Parte requerida: REQUERIDO: GIACOMO DE CASTILHO BATISTAO 
Advogado da parte requerida: REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor da parte exequente na quantia que remanesceu em conta (id. 81276046).
Caso não ocorra o levantamento, remetam-se os valores para a conta centralizadora.
No mais, cumpra-se a sentença de id. 79558189 no que atine às custas processuais e arquivem-se os autos oportunamente. 
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7055017-41.2022.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Parte autora: AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB nº AC4254, RODRIGO 
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FRASSETTO GOES, OAB nº AP3096, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 
Parte requerida: REU: MARCOS FERREIRA CASTELO 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id.81254895) para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com 
fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o processo 
movido por AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A em face de REU: MARCOS FERREIRA CASTELO, 
todos qualificados nos autos e ordeno seu arquivamento.
Sem custas.
Ante a preclusão lógica a sentença transita em julgado nesta data. Procedam-se as baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se 
os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051690-30.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
REQUERIDO: ADRIANY CRISTINA FERREIRA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043083-86.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: E. N. L. D. S.
Advogados do(a) AUTOR: SIDNEY SOBRINHO PAPA - RO10061, CARINA RODRIGUES MOREIRA - RO10065
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REU: ROGERIO ADRIANO SANTIN - RO8430
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição 
na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015388-31.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
REQUERIDO: JOAO MACHADO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo n.: 0015616-38.2014.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Perdas e Danos
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Valor da causa: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
Parte autora: DILMA RAMOS BRITO, JOSE VIEIRA CAULA COM DANIELA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ADRIANO DA 
CRUZ PIRES, RUA MAUÉ 4541 SOCIALISTA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: VALERIANO LEAO DE CAMARGO, OAB nº RO5414, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SANTO ANTONIO ENERGIA 
S.A., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB nº DF26966, SHS QI 03 LAGO SUL - 71605-260 - 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ANDREA AVILA RAMALHO SALES, OAB nº DF43538, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
MARIANA AVILA RAMALHO MUDROVITSCH, OAB nº DF40899, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EVERSON APARECIDO 
BARBOSA, OAB nº RO2803, AV CALAMA LIBERDADE - 76803-884 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CLAYTON CONRAT KUSSLER, 
OAB nº RO3861, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DANIEL NASCIMENTO GOMES, OAB nº DF47649, - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, PROCURADORIA DA ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A.
Despacho
O Estado de Rondônia foi intimada para pagar os honorários do perito no valor de R$ 6.000,00; haja vista que o autores, sucumbentes, 
são beneficiários da justiça gratuita. 
O Estado opõe manifestação de embargos de declaração, na qual afirma que o despacho incorreu em omissão ao não levar em conta os 
termos da Instrução Conjunta 009/2021-TJRO-PR-CGJ de 26/06/2021, que estabelece que os honorários periciais a serem pagos pelo 
Estado, como no caso dos autos, deverão ser por meio de RPV com prazo de pagamento de 60 dias e limitados ao valor de R$ 370,00 
para perícias médicas, podendo ser majorado até 05 vezes.
Afirma que, além de não ter sido observado o procedimento de expedição de RPV, o valor dos honorários de R$ 6.000,00 ultrapassa o 
teto estipulado na instrução, devendo, portanto, ser reduzindo ao máximo de R$ 1.850,00. 
Consigna que não se opõe a pagar os honorários, mas que o pagamento seja por RPV e que o valor seja limitado a R$ 1.850,00. (ID 
n. 77695464). 
Todavia, em que pese o procurador do estado ter nomeado a manifestação do ente como “embargos de declaração”, recebo-a como 
simples petição, porquanto a hipótese não se trata de omissão, contradição ou obscuridade no despacho, mas de questão de procedimento 
e valor dos honorários periciais. 
Este Tribunal de Justiça publicou em 26/10/2021 a referida Instrução Conjunta e nos termos do art. 13, o pagamento deverá ser feito 
mediante RPV, conforme requerido pelo Estado. Transcrevo o dispositivo:
Art. 13. Concluído o procedimento descrito no art. 12 desta Instrução Conjunta, o(a) juiz(a) da causa requisitará o pagamento dos 
honorários ao Governo do Estado, encaminhando a requisição de pagamento à Procuradoria Geral do Estado (PGE).
§ 1º A requisição de pagamento citada no caput deste artigo deverá conter:
I - número do processo;
II - tipo de ação;
III - natureza e característica da atuação do(a) profissional;
IV - nomes das partes com respectivos números de inscrições no CPF ou CNPJ;
V - decisão que reconheceu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita;
VI - valor dos honorários arbitrados, especificando se “de adiantamento” ou se “finais”;
VII - data do arbitramento;
VIII - informação da data em que decorreu o prazo para impugnações ao laudo ou data final dos esclarecimentos;
IX - nome completo, CPF, endereço e telefone do(a) profissional;
X - número da conta corrente bancária do(a) profissional para crédito;
XI - indicação do valor correspondente a despesas que integram o montante dos honorários arbitrados;
XII - indicação do valor correspondente aos exames necessários para a realização da perícia, se for o caso;
XIII - indicação, quando for o caso, do valor do desconto de IRRF, quantidade de meses de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - 
RRA, e/ou outras retenções pertinentes.
Assim, quanto ao procedimento de pagamento, defiro o requerimento do Estado para que seja expedido RPV. 
Quanto ao valor dos honorários, a mencionada Instrução traz como um de seus anexo a tabela 1 de honorários periciais. Dentre as 
naturezas das pericias, a tabela prevê o valor de R$ 370,00 para “Laudo pericial das condições estruturais de segurança e solidez de 
imóvel, conforme normas ABNT respectivas”. 
No caso dos autos, a pericia consistiu em analisar os danos causados pelo empreendimento das usinas hidrelétricas ao imóvel dos 
autores e não em perícia médica como afirma o Estado. Todavia, apesar de o estado incorrer em equívoco na natureza da perícia, o valor 
desta terminar por ser o mesmo, isto é, R$ 370,00; conforme descrito na tabela. 
No tocante ao valor máximo, a Instrução prevê a possibilidade de o juiz majorar o valor da tabela em até 05 vezes, conforme art. 4º, §1º. 
Assim, o valor máximo dos honorários nos presentes autos poderá ser até R$ 1.850,00. 
Desse modo, considerando a dificuldade para a realização da perícia, que se fez em imóvel afastado da capital, de difícil acesso, às 
margens do Rio Madeira, entendo adequado majorar os honorários até o valor de R$ 1.850,00.
Isto posto, acolho o requerimento do Estado de Rondônia e, via de consequência, determino a expedição de RPV no valor de R$ 1.850,00 
em favor do perito (JOSE EDUARDO GUIDI - CPF 020.154.259-50), a ser paga pelo Estado de Rondônia no prazo de 30 dias. 
Cadastre-se no sistema o Estado de Rondônia como terceiro interessado. 
Intime-se o Estado de Rondônia desta decisão, via sistema. 
Intime-se o perito. 
Publique-se. Registre-se, Intime-se. 
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061408-46.2021.8.22.0001
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Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: EDIVALDO CORDEIRO AIRES e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001023-69.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) AUTOR: WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG78870
REU: JAIR ANTONIO COLOMBO
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica à Curadoria 
Especial no prazo de 15 (quinze) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7022217-57.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Duplicata 
Parte autora: EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 
Parte requerida: EXECUTADO: PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA NETO 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Despacho: 
Deferindo o pedido da parte autora foi realizada busca de endereço via sistema Infojud, sendo que fora constatado endereço diverso do 
constante da inicial/não indicado nos autos.
Assim, mediante o prévio recolhimento das custas de repetição de diligência do Oficial de Justiça, salvo se a parte for beneficiária da 
assistência judiciária gratuita, bem como indicação do endereço em que pretende a diligência, no prazo de 10 (dez) dias, determino a 
expedição de mandado de citação no endereço localizado.
Intimem-se. 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 5civelcpe@tjro.jus.br 
Processo n.: 7026607-07.2021.8.22.0001
Classe: Monitória
Assunto: Prestação de Serviços
Autor(es): UNNESA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA, RUA DAS ARARAS 241 ELDORADO - 
76811-678 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301, RUA HEBERT DE AZEVEDO 997-A, - ATÉ 1041 - LADO 
ÍMPAR OLARIA - 76801-287 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº RO1064, RUA HEBERT DE 
AZEVEDO 997-A, - ATÉ 1041 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-287 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CAMILA GONCALVES MONTEIRO, 
OAB nº RO8348, RUA HEBERT DE AZEVEDO 997-A, - ATÉ 1041 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-287 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, RUA BENEDITO DE SOUZA BRITO 4779, APARTAMENTO 605 - TORRE 1 INDUSTRIAL 
- 76821-290 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796
Requerido(a): JOSE PINHEIRO VELOZO, RUA ELIAS GORAYEB 2352, - DE 2162/2163 A 2595/2596 LIBERDADE - 76803-894 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
I - Relatório:
Trata-se de ação monitória proposta por UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA OCIDENTAL S/S LTDA em face de JOSÉ 
PINHEIRO VELOZO. 
Aduz a parte autora que firmou com o requerido, um acordo para pagamento dos serviços educacionais prestados referentes à graduação 
do curso de Educação Física no segundo semestre do ano de 2015, no entanto, o requerido encontra-se inadimplente no importe de 
R$868,21 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos). 
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Juntada de documentos. 
O requerido foi devidamente citado em 01 de junho de 2022 em id. 78752618.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido. 
II - Fundamentação:
DO JULGAMENTO ANTECIPADO:
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inc. II, do Código de 
Processo Civil.
DO MÉRITO - OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO:
Consoante se depreende da análise dos autos, a parte Requerida efetivamente foi citada para apresentar embargos monitórios, entretanto, 
manteve-se inerte, razão pela qual decreto a sua revelia com fundamento no artigo 344 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 
(Grifei).
Ressalto, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que, “na revelia, a presunção de 
veracidade é relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado se 
convencer da existência dos fatos alegados e não contestados” (AgRg no REsp 439.931/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 26/11/2012).
No presente caso, após verificar os autos e analisar de forma acurada os documentos nele contidos, percebo que o pedido da parte 
requerente merece o total amparo, pois o conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção que lhe 
favorece.
Desse modo, considerando que a parte demandada não efetuou o pagamento, tampouco ofertou embargos no prazo legal, e tendo a 
parte autora logrado comprovar seu crédito através da prova escrita sem eficácia executiva, própria, pois, da via monitória, a constituição 
do título executivo judicial é medida que se impõe.
III – Dispositivo:
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) pela UNNESA - UNIÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA OCIDENTAL S/S LTDA contra JOSE PINHEIRO VELOZO e, por conseguinte, e CONSTITUO, de 
pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 868,21 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), nos termos do 
artigo 701, 2º, do CPC, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora 
1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.
Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação.
Intime-se o(a) réu(ré) para recolher em guia específica as custas processuais, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena de 
protesto e inscrição em dívida ativa. As custas iniciais deverão ser ressarcidas ao(à) autor(a).
Transcorrido o prazo de recurso, intime-se e requeira a parte autora a execução, na forma adequada, apresentando o demonstrativo 
atualizado do débito. Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos.
Pleiteado o cumprimento de sentença, altere-se a classe, prosseguindo-se da seguinte forma:
Intime-se o executado para, no prazo de 15 dias, cumprir espontaneamente a obrigação fixada no título executivo judicial, para pagamento 
da quantia atualizada pelo exequente, sob pena de ser acrescida automaticamente multa de 10%, e honorários advocatícios no valor de 
10%, ambos sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
Caso cumprido por Oficial de Justiça, este deverá certificar proposta de acordo por qualquer das partes, na ocasião dos atos de 
comunicação que lhe couber, conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já determino a efetivação de penhora e avaliação dos bens do executado 
(CPC, art. 523, §3º).
Transcorrido o prazo acima, poderá o executado interpor impugnação nos próprios autos no prazo de 15 dias, independentemente de 
nova intimação (CPC, art. 525), observando-se que a interposição do ato não impede a prática dos atos executivos e expropriatórios, nos 
termos do art. 525, §6º, do CPC, salvo exceções e observados os requisitos legais.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7019298-32.2021.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Lei de Imprensa, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios 
Parte autora: AUTORES: KALEBE RAMILO BARBOSA, SAMUEL RAMILO BARBOSA, MARIA APARECIDA RAMILO 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS AUTORES: ELISANGELA GONCALVES BATISTA, OAB nº RO9266, ROBSON JOSE 
MELO DE OLIVEIRA, OAB nº RO4374, POLIANA SOUZA DOS SANTOS, OAB nº RO10454 
Parte requerida: REU: REDE ENERGIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA 
RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos. 
Trata-se de ação de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA APARECIDA RAMILO, S. R. B. e K.R.B. em 
face de ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S/S, alegando, em suma que em 
20/09/2020 às 17h55min tiveram sua energia suspensa com restabelecimento apenas às 18h50min do dia 21/09/2020, o que lhes causou 
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inúmeros transtornos, razão pela qual requerem o pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 para cada autor.
Narram que residem com Rebert Barbosa Gregorio, titular da unidade consumidora e que propôs ação autônoma perante o Juizado 
Especial em razão do mesmo fato.
Citada, a requerida apresentou contestação (id.61320335) arguindo a ilegitimidade ativa e, no mérito, alegou que a interrupção ocorreu 
em razão de fortes tempestades, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos. 
A parte autora apresentou réplica. 
Foi proferida sentença acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguindo o processo (id. 65333339), a qual foi declarada nula 
pelo Eg. Tribunal ante a ausência de produção de provas. 
Posteriomente, as partes foram intimadas para que informassem as provas que pretendiam produzir, o que foi feito pelos autores 
(id.80291474).
Ante o pedido de produção de prova oral, DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento por videoconferência para o dia 
25 de outubro de 2022 às 8h30min. 
A sala de audiência poderá ser acessada através do link: Link da videochamada: https://meet.google.com/hki-kbck-vac
Ou disque: (BR) +55 11 4935-3211 PIN: 625 622 829#
Outros números de telefone: https://tel.meet/hki-kbck-vac?pin=5511585432511
1.Destaco que foi criada sala para conferência no Google Meet, pelo juízo, com a finalidade de registrar a audiência, a qual é integrada 
no sistema gravação de audiências do TJRO, denominado DRS, que automaticamente incluirá a audiência no PJe, nos moldes como já 
ocorre atualmente.
2. Através do link da videoconferência, tanto partes quanto advogados e testemunhas acessarão e participarão da audiência, por meio 
da internet, utilizando celular, notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. Registro que a solenidade 
por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet, sendo gravada e disponibilizada por este juízo na aba 
“audiências” do Pje. 
3. No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através de e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no 
momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha sido pedido depoimento pessoal, devendo respeitar a incomunicabilidade entre 
elas, sob pena de ser processada criminalmente.
4. Os advogados, partes e testemunhas (no caso de audiências de instrução) deverão comprovar sua identidade no início da audiência 
ou de sua oitiva, mostrando o documento oficial com foto, para conferência e registro. 
5. As partes e testemunhas arroladas ficam intimadas através dos advogados. 
6. Ficam as partes intimadas para prestarem depoimento pessoal, com a advertência de pena de confesso em caso não compareçam ou 
recusem-se a depor, constante do art. 385, §1º, do CPC.
Intimem-se.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7047333-07.2018.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização 
Parte autora: EXEQUENTE: ALTIMAR LOURETO XIMENES 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RAIMUNDO DE ALENCAR MAGALHAES, OAB nº RO105, GABRIELA DE 
ALENCAR MAGALHAES, OAB nº DF56320 
Parte requerida: EXECUTADO: BRENNO ANDRADE XIMENES 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO EXECUTADO: GABRIEL ELIAS BICHARA, OAB nº RO6905, ANTONIO CARLOS 
PEREIRA NEVES, OAB nº RO9716 
DESPACHO
Vistos,
Atento ao acórdão de ID81238996, que manteve inalterada a sentença nos autos dos Embargos à Execução (nº 7037954-
71.2020.8.22.0001), e à petição de ID81238995, determino que se expeça alvará, em favor do executado/credor BRENNO ANDRADE 
XIMENES, para levantamento da quantia bloqueada e transferida para a conta judicial e seus rendimentos, zerando e encerrando referida 
conta.
Após, ao arquivo, com as anotações necessárias.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7011003-40.2020.8.22.0001 
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Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Imissão, Imissão na Posse 
Parte autora: AUTOR: MARCIO BATISTA MOZZER 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL VALENTIN RADUAN MIGUEL, OAB nº RO4486 
Parte requerida: REU: ANTONIA GOMES DA SILVA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REU: NEONILDE SANTOS DA ROCHA, OAB nº RO3357A 
DESPACHO
Vistos,
Atento ao pedido de ID80444078 e ao documento de ID80444093, concedo à ré, excepcionalmente, o prazo de 05 (cinco) dias, para, 
querendo, manifestar-se sobre a decisão de ID78911394.
Conclusos, oportunamente, para despacho saneador, porquanto ambas as partes já foram intimadas para a especificação de provas que 
pretendiam produzir (ID51403334), contudo, apenas o autor veio autos requerendo a produção de prova oral consistente na oitiva de 
testemunhas e depoimento pessoal (ID51995017).
Conclusão dos autos oportunamente.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065468-28.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - MG108504
REU: GEORGE FERNANDES TEIXEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81293552 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 17/11/2022 09:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7074868-03.2021.8.22.0001
Classe : INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)
REQUERENTE: LEUZIVANE GONCALVES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: JACIRA SILVINO - RO0000830A, JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555, JUSCELINO 
MORAES DO AMARAL - RO4405, RYAN MARQUES DE OLIVEIRA MEDEIROS - RO9711
REQUERIDO: LUCINA DAS NEVES NUNES 
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA COSTA DAS CHAGAS - RO6205
Intimação PARTES - ALEGAÇÕES FINAIS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem suas Alegações Finais por memoriais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 0001229-81.2015.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Compromisso 
Parte autora: AUTOR: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS, OAB nº RO30B, ANDERSON JUNIOR 
FERREIRA MARTINS, OAB nº RO3466 
Parte requerida: REU: HEITOR MAGALHAES LOPES 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REU: HEITOR MAGALHAES LOPES, OAB nº Não informado no PJE, PEDRO ORIGA, 
OAB nº RO1953, TAISA ALESSANDRA DOS SANTOS SOUZA, OAB nº RO5033 
Vistos,
As partes são legítimas e estão bem representadas.
Em sede embargos monitórios, o requerido preliminarmente arguiu a carência da ação e a prescrição.
Instados sobre provas, ambos pugnaram pela produção de prova oral.
As preliminares devem ser rechaçadas. É que, a carência da ação já foi superada tendo em vista que o Egrégio entendeu (id. 20091855 
– pg. 197) que para a propositura ação monitória basta a existência de documento escrito que seja suficiente para influir na convicção do 
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magistrado acerca do direito alegado. A prescrição não se operou, pois embora o título seja de 2014, a ação foi manejada em 2015. O 
autor não se manteve inerte e apesar do deferimento da citação por edital, o requerido compareceu espontaneamente aos autos dando-
se por citado somente em 08/06/2022.
Inexistindo outras questões prejudiciais ou preliminares a serem analisadas, estando o processo em ordem, DOU O FEITO POR 
SANEADO.
Analisando os argumentos trazidos pelas partes, na inicial e na defesa, restou incontroverso a existência do negócio jurídico entre elas, 
bem como a sua natureza. Contudo, o principal ponto de embate diz respeito ao vício de vontade e inidoneidade em relação à dívida 
escrita confessada nos documentos que instruem a ação.
O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373 e incisos, que o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito cabe a parte 
autora e ao réu, quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral.
Defiro a prova oral pretendida pelo autor, consistente na arguição das testemunhas arroladas no id. 80642822, bem como a prova 
pretendida pelo requerido consistente na arguição de testemunhas que tenham efetivo conhecimento do fato, respeitado o número 
máximo legal. Como prova do juízo, determino que sejam colhidos os depoimentos pessoais do autor e requerido.
Para tanto, cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 
dispensando-se a intimação pelo juízo, na forma do art. 455 do CPC.
1. Considerando o Ato Conjunto nº 009/2020 - PR - CGJ, que institui o protocolo de ação e as medidas a serem adotadas na prevenção 
ao contágio pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito do PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia, diante da Classificação de pandemia 
pela Organização Mundial de Saúde, e com previsão de prorrogação do período de afastamento social, sobretudo com determinação 
de realização das audiências por videoconferência mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (STIC) do TJRO, as audiências da unidade jurisdicional, serão realizadas por videoconferência.
2. Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizado no dia 25.10.2022, às 11:00hrs, link da 
solenidade: https://meet.google.com/vqp-qbfu-esa ou disque (BR) +55 11 4935-9865, PIN:341 651 820#.
3. Para tanto os advogados, defensores públicos e promotores de justiça deverão informar no processo, em até 5 (cinco) dias antes da 
audiência, o e-mail e número de telefone das pessoas a serem ouvidas, para possibilitar o envio do link da videoconferência e a entrada 
na sala da audiência da videoconferência, na data e horário pré-estabelecido.
4. A sala criada para conferência no Google Meet (https://meet.google.com/vqp-qbfu-esa), pelo juízo, com a finalidade de registrar a 
audiência, a qual é integrada no sistema gravação de audiências do TJRO, denominado DRS, que automaticamente incluirá a audiência 
no PJe, nos moldes como já ocorre atualmente.
5. Com o link da videoconferência, tanto partes quanto advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando 
celular, notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. Registro que a solenidade por videoconferência 
ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet, sendo gravada e disponibilizada por este juízo na aba “audiências” do Pje.
6. No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através de e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no 
momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha sido pedido depoimento pessoal, devendo respeitar a incomunicabilidade entre 
elas, sob pena de ser processada criminalmente.
7. Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
8. Caso as partes pretendam que a solenidade ocorra na modalidade presencial, deverão comprovar a situação de excepcionalidade 
devidamente justificada, em até 5 (cinco) dias antes da audiência, para possibilitar a operacionalização e disponibilização de sala para a 
coleta da oitiva, enquanto perdurar as medidas protetivas de combate e prevenção ao contágio pelo Covid-19, devendo comparecer ao 
fórum somente aquelas expressamente determinadas pelo juízo, utilizando máscaras e guardando o distanciamento de 2 metros entre 
as pessoas.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7054569-05.2021.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 
Parte autora: AUTOR: VALTER PAULO GONCALVES 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO, OAB nº RO10995, FABIO SILVA CUNHA, OAB 
nº RO10849 
Parte requerida: REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REU: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, OAB nº MA11078 
Vistos,
VALTER PAULO GONCALVES propôs ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais 
em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA afirmando ter sido vítima de propaganda enganosa. Pugnou 
pela rescisão contratual, reembolso de valores, indenização por danos morais. Juntou documentos.
Despacho inicial deferiu a justiça gratuita e designou audiência inaugural.
Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação impugnando a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora. 
Em sede preliminar arguiu ausência de interesse de agir, ausência de condições da ação. No mérito aduz que as conversas apresentadas 
nos autos foram unilateralmente produzidas, não podendo serem consideradas conversas que não foram atestadas por ata notarial. 
Esclarece que o que foi dito a parte autora é que esta poderia utilizar parte do valor do crédito para ofertar lance embutido, o que é 
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perfeitamente legal. Destaca que há no final do contrato o alerta de que não há garantia de data de contemplação, sendo que a assinatura 
da autora encontra-se em campo próximo do aviso. Argumenta que não há prova da existência de dano moral indenizável. Aponta que a 
parte autora tem agido com torpeza em benefício próprio e pugna pela aplicação da multa do art. 150 do Código Civil. Ressalta que não 
há de se falar em restituição imediata dos valores, uma vez que se trata de contrato de consórcio e que a demandante deverá aguardar 
até o encerramento do grupo para reaver os valores. Afirma que a demandante deve ser condenada pela litigância de má fé, por inverter 
a verdade dos fatos. Requer a improcedência do pleito autoral.
Houve réplica.
Oportunizada a especificação de provas, somente a requerida se manifestou e pugnou pela colheita do depoimento pessoal do autor, bem 
como pela reprodução do arquivo de áudio do sistema de pós-venda.
É o relatório do necessário. Decido.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA
A requerida, em sua defesa, impugna a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora sob a fundamentação de que a demandada 
estaria assistida por advogado contratado e, portanto, não faria jus ao benefício.
Contudo, o fato de estar representada por advogado particular, por si só, não afasta da parte a possibilidade da concessão do benefício, 
desde que esta comprove a insuficiência financeira, o que é o caso dos autos. Neste sentido:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Hipossuficiência financeira. Comprovação.
Havendo elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser deferido 
em sua totalidade. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0805221-10.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 20/02/2022).
Afasto assim, portanto, a impugnação ofertada.
OUTRAS PRELIMINARES
A ré apresenta como preliminares ainda a não demonstração pela autora de que esta tentou resolver o conflito extrajudicialmente, que 
a questão da restituição dos valores já possui entendimento consolidado pelo STJ e que há previsão contratual para o recebimento do 
reembolso pela demandante.
Todavia, os argumentos supramencionados guardam conexão com as questões de mérito e com elas deverão ser analisados.
DOS PONTOS CONTROVERTIDOS
Analisando os argumentos trazidos pelas partes, na inicial e na defesa, restou incontroverso a existência do negócio jurídico entre 
elas, bem como a sua natureza. Contudo, o principal ponto de embate diz respeito a existência ou não de promessa de contemplação 
antecipada pela requerida à parte autora.
O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373 e incisos, que o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito cabe a parte 
autora e ao réu, quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral.
Acrescento ainda que, considerando que o objeto da ação, por se tratar de contrato de consórcio de bens, possui lei específica e que, 
portanto, o mérito também será analisado conforme dispõe a Lei nº 11.795/2008.
DAS PROVAS
A parte requerida pugnou pela colheita do depoimento pessoal da parte autora, o qual defiro. Com prova do juízo determino que seja 
colhido também o depoimento pessoal do representante da ré.
Para tanto, cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 
dispensando-se a intimação pelo juízo, na forma do art. 455 do CPC.
Dou o feito por saneado.
1. Considerando o Ato Conjunto nº 009/2020 - PR - CGJ, que institui o protocolo de ação e as medidas a serem adotadas na prevenção 
ao contágio pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito do PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia, diante da Classificação de pandemia 
pela Organização Mundial de Saúde, e com previsão de prorrogação do período de afastamento social, sobretudo com determinação 
de realização das audiências por videoconferência mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (STIC) do TJRO, as audiências da unidade jurisdicional, serão realizadas por videoconferência.
2. Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizado no dia 26.10.2022, às 08h:30min, link da 
solenidade: https://meet.google.com/giv-oazp-rpd ou disque (BR) +55 31 3958-9751, PIN: 810 723 264#.
3. Para tanto os advogados, defensores públicos e promotores de justiça deverão informar no processo, em até 5 (cinco) dias antes da 
audiência, o e-mail e número de telefone das pessoas a serem ouvidas, para possibilitar o envio do link da videoconferência e a entrada 
na sala da audiência da videoconferência, na data e horário pré-estabelecido.
4. A sala criada para conferência no Google Meet (https://meet.google.com/giv-oazp-rpd), pelo juízo, com a finalidade de registrar a 
audiência, a qual é integrada no sistema gravação de audiências do TJRO, denominado DRS, que automaticamente incluirá a audiência 
no PJe, nos moldes como já ocorre atualmente.
5. Com o link da videoconferência, tanto partes quanto advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando 
celular, notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. Registro que a solenidade por videoconferência 
ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet, sendo gravada e disponibilizada por este juízo na aba “audiências” do Pje.
6. No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através de e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no 
momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha sido pedido depoimento pessoal, devendo respeitar a incomunicabilidade entre 
elas, sob pena de ser processada criminalmente.
7. Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
8. Caso as partes pretendam que a solenidade ocorra na modalidade presencial, deverão comprovar a situação de excepcionalidade 
devidamente justificada, em até 5 (cinco) dias antes da audiência, para possibilitar a operacionalização e disponibilização de sala para a 
coleta da oitiva, enquanto perdurar as medidas protetivas de combate e prevenção ao contágio pelo Covid-19, devendo comparecer ao 
fórum somente aquelas expressamente determinadas pelo juízo, utilizando máscaras e guardando o distanciamento de 2 metros entre 
as pessoas.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7074030-60.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUZIA MARIA ALVES DE SOUSA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN FRANCO SILVA - RO6524, INGRID JULIANNE MOLINO CZELUSNIAK - RO7254, RENATA SALDANHA 
REGIS DE MELO - RO9804
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7008632-79.2015.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Parte autora: AUTOR: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, OAB nº PR24498 
Parte requerida: REU: CONSTRUTORA AMPERES LTDA 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Para possibilitar o recebimento do pedido de conversão em ação de execução, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 
autora indique o endereço em que pretende a citação da requerida, bem como apresente planilha atualizada do débito, sob pena de 
indeferimento.
Intimem-se.
quarta-feira, 31 de agosto de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033250-44.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: H. R. SERVICOS MEDICOS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529
REU: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REU: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - SP310300
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/10/2022 08:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG);
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7076314-41.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: VALTER MATHEUS DE SOUZA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
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CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019972-44.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348
EXECUTADO: LUANA REZENDE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDERSON QUADROS PIRES - RO10662
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040304-66.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: LEANISSON GONCALVES DA COSTA
Advogado do(a) EXECUTADO: ALISSON FREITAS MERCHED - AC4260
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052706-53.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: EDNA DE PAIVA FEITOSA e outros (4)
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 0013841-56.2012.8.22.0001 
Classe: Usucapião 
Assunto: Usucapião Extraordinária 
Parte autora: AUTOR: FRANCISCO EUDES RAMOS BARBALHO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Parte requerida: REU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REU: BRENA GUIMARAES DA COSTA, OAB nº RO6520, EDSON ANTONIO SOUSA 
PINTO, OAB nº RO4643, CECILIA SMITH LOREZOM, OAB nº RR470, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ, OAB nº RO4389 
DESPACHO
Vistos,
À CPE:
Proceda à exclusão dos advogados da Empresa Ré cadastrados no sistema, incluindo os patronos indicados pela parte autora, consoante 
documento de ID81278667.
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Após, intime-se a ré para a devida manifestação em 15 (quinze) dias.
Conclusão dos autos oportunamente.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo n.: 0022265-24.2011.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Imissão
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: Nunes da tal, PAULO FABIANO DO VALE, AV. CAPITÃO SILVIO, 1156, NÃO CONSTA NÃO INFORMADO - 76800-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL, OAB nº RO4235, R JOSÉ DO PATROCÍNIO CENTRO - 
76801-068 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DOUGLACIR ANTONIO EVARISTO SANT ANA, OAB nº RO287, RUA FRANCISCO CALDAS, 
156 156 CENTRO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, TAISA ALESSANDRA DOS SANTOS SOUZA, OAB nº RO5033, AV 
CARLOS GOMES SÃO CRISTÓVÃO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: MARLETE ALMEIDA DE SOUZA, MAMGUBA 1, PARQUE AMAZONIA MARIANA - 76813-970 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, Frank de Tal, Guido de Tal, Eliene Pereira da Silva, MARIA DE FATIMA ANDRADE, ANTONIO AMARAL 58 NACIONAL - 
76802-110 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, Lucilene A. Santos, Eliene de Tal, VANUZA ARRUDA, MARANGUAPE 7211 LAGOINHA - 
76829-882 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA DA DORES SANTOS BANDEIRA, PLACIDO DE CASTRO 2839 ST 05 - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA, Edinaldo Machado, ANTONIA RODRIGUES COSTA, AVN AMAZONAS 1141 NOSSA SENHORA DAS GRACAS 
- 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, Francisca Alves da Silva, ANDERSON DE SOUZA CARVALHO, DOS PIONEIROS 582 
CENTRO - 76979-000 - PARECIS - RONDÔNIA, João Alves de Souza, EDSON LOPES RODRIGUES, POPULAR MARIANA - 76829-970 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSE RAIMUNDO ALVES, RUA HIGIENÓPOLIS 10533 MARIANA - 76813-580 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, ALEX SANDRO SANTOS ALMEIDA, HEBERT DE AZEVEDO 1980 SAO CRISTOVAO - 76805-696 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, MANUEL MESSIAS DOS SANTOS, RUA ANCHIETA 2429 SAO FRANCISCO - 76813-335 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
Azael Pereira Dantas, Anisio Ribeiro Alves Araujo, MARIA IRANILDE DE SOUZA, MACAU 9607 MARIANA - 78900-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, Oscar Fernades Brito, GILBERTO SOUZA DA SILVA, BR DO AMAZONA 9614, CASA PROPRIA S FRANCISCO - 78900-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JANY JOSE DE OLIVEIRA, APARECIDA 21, FORTALEZA TRES MARIAS - 76812-390 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, Márcia dos Santos Silva, EVANDRO CARNEIRO XIMENDES, LIVIO BARRETO 1011 CENTRO - 62430-000 - 
GRANJA - CEARÁ, EDINA RATES DE SOUZA, GETULIO VARGAS 5185 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, 
OCLEONE LOPES DE OLIVEIRA, RAQUEL LACERDA, ELIZANGELA DE SOUZA PAIVA, ITATIAIA 10482 MARIANA - 76813-598 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, FRANCILENE DE JESUS SILVA, JAQUELINE DA SILVA SOUZA, ANTONILDE COSTA OLIVEIRA, 
ANCHIETA 2429 SAO FRANCISCO - 76813-335 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARCELA BARBOSA DA SILVA, POPULAR 9176 
MARIANA - 76829-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VANUZA DE MORAIS FELBER, 16 DE JULHO SETOR 03 - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA, EDMAELSON COSTA DE MOURA, JOSIMAR ANDRADE DOS SANTOS, TEOFILO ANTONIO 2895 NOVA 
PORTO VELHO - 76801-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FLAVIO LIMA DE SOUZA, FLUMINENSE 6617 LAGOINHA - 76829-782 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSINA FERREIRA MONTEIRO, POPULAR 9776 MARIANA - 76813-614 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
MARCIA JUCIELE SOUSA DA SILVA, ALTEMAR DUTRA 1802 TANCREDO NEVES - 76829-432 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
RODRIGUES BEZERRA SANTOS, ITATIAIA 10372 MARIANA - 76813-598 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, BENEDITO CORREA DA 
SILVA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ALMEIDA, CORA CORALINA 3683 SETOR 11 - 76870-068 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, Luciane 
da Silva, EDSON MARQUES DA SILVA, TAPAJOS 116 MARACANA - 78390-000 - BARRA DO BUGRES - MATO GROSSO, CRISTIANO 
DE ASSIS DIAS DE SOUZA, RIO DE JANEIRO 5865, CASA AGENOR DE CARVALHO - 76820-235 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA, RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1602 JARDIM CLODOALDO - 76963-564 - CACOAL 
- RONDÔNIA, ANA PAULA PEREIRA DOS PASSOS, PETROLINA 10225 MARIANA - 76813-690 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
RONIZA SOUZA DA COSTA, C 2350 AMOTI - 69925-000 - SENADOR GUIOMARD - ACRE, José Nilo da Silva, MARIA RAIMUNDA 
ALVES DIAS, AFONSO ROBERTO PRANTES, JOSE AMADOR DOS REIS 2931 JK - 76829-422 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
CLEOMACKSON PEREIRA DE MORAES, AIRTON SENNA 3791 UNIAO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA, RUTH 
PAZ DOMINGUES MACHADO, 25 DE AGOSTO 4698 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, EDILAINE APARECIDA 
BORGES, ERICA LUCINEIDE DE SOUZA MARTINS, ITATIAI 10542 MARIANA - 76813-598 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DORIEL 
TEIXEIRA DA SILVA, LEONILSON BERG DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SETE DE SETEMBRO 684 TRIUNFO - 76860-000 - 
CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, ADAILDO AMARO DE SOUSA, ANTONIO PEDRO DA SILVA, GUANABARA 946 NOSSA SRA 
DAS GRACA - 76804-165 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA RITA CARNEIRO OLIVEIRA, RAIMUNDO LEITE 1783, CASA JARDIM 
AMERICA - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VALDEVINO DE JESUS ARAUJO, PIRITUBA 11101 MARCOS FREIRE - 76814-
074 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSE HEITOR DO NASCIMENTO NETO, VIRGILIO FERNANDES 61 COHAB - 62120-000 - 
ALCÂNTARAS - CEARÁ, DAIANE ALVES DOS SANTOS, LUIZ BORGES 3716 CIDADE NOVA - 76810-610 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, FRANCISCA COSTA GONCALVES, 15 DE NOVEMBRO 525 SAO FRANCISCO - 69685-000 - TONANTINS - AMAZONAS, 
JESUS PEREIRA SANTOS, FLORESTAN FERNANDES 3655 TANCREDO NEVES - 76829-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EDGAR 
FRANCISCO DE CARVALHO, ANTONIO MARCOS SANTANA, TRAVESSIA 8059 JK - 76829-352 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO JUNIOR, ROTARY 420 BELA VISTA - 68180-390 - ITAITUBA - PARÁ, CARLOS OLIVEIRA CARNEIRO, 
ALVARO DE AZEVEDO 10 TUCUMANZAL - 76804-522 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EXPEDITO JUNIOR BANDEIRA ALVES, 
CONSTELACAO 8581 SAO FRANCISCO - 76813-262 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, PAULO DOS ANJOS CABRAL, HIGIANOPOLIS 
9607 MARIANA - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSE NILSON DA SILVA, CANINDE 11751 RONALDO ARAGAO - 76814-
120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARCELO CARDOSO DA SILVA, SETE DE SETEMBRO 626, AV CARAJAS CENTRO - 68540-000 
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ, MARIA PEREIRA EVANGELISTA, GINALDO PEREIRA DE SOUZA, ISAILDA DA SILVA COUTO, 
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TIJUCA 8778 SOCIALISTA - 76829-240 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOANA BATISTA ALVES, CHAGAS SABINO 753 ANTONIO 
DIAS - 69950-000 - MANOEL URBANO - ACRE, TAMIRES ALVES DOS SANTOS, LIDIANE DIRCE DA TRINDADE LOURENCO, 43 
LOTE 5, APT 01 SETOR LESTE - 72465-430 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO SOARES DE SOUZA, REGIONOPOLIS 
8440 SAO FRANCISCO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VALDECI BAUDUINO SANTOS, VALDEISIA ALBUQUERQUE 
RIBEIRO, TOYOTA 841 AIRTON SENA - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JANEI DUARTE DOS SANTOS, PIRITUBA 10707 
MARCOS FREIRE - 76814-074 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ADAUTO PIRES DA SILVA, AGF RODOVIÁRIA s/n, RUA MARTINHO 
LUTERO EMBRATEL - 76820-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA SENHORA ALVES DOS SANTOS, DONA LEOPOLDINA 
4445 NOVA ESPERANCA - 76822-170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FRANCISCO AURELIO DA SILVA AVILHANEDA, SAO 
LOURENCO 86 UNIVERSIDADE - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOAO ALMEIDA DA SILVA, Alessandro Monteiro da 
Silva, CORACY GOMES TANDU, AIRTON SENNA MARIANA - 76813-622 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANTONIO FRANCA LIMA, 
BEIJA FLOR 2986 LAGOINHA - 76801-974 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FRANCISCO ALVES E SILVA, - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, ANTONIO JESUS ALMEIDA DE SOUZA, CONSTELACAO MARIANA - 76813-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
MARIA DORINHA DA SILVA, SANDRO CARVALHO DE SOUZA, PETROLINA 10225 MARIANA - 76813-690 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, EIDIONATO COSTA DO VALE, POV STO HILARIO SN ZONA RURAL - 65580-000 - TUTÓIA - MARANHÃO, BENEDITO 
GONCALVES DE FARIA, MARIO ANDREAZZA 10573 MARIANA - 76807-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RENALDO NEVES DOS 
SANTOS, CARLOS REIS 9726 MARIANA - 76813-526 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JONES ALVES DE SOUZA, AVENIDA 
AMAZONAS 1629 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-159 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA DE NAZARE ALMEIDA DA 
SILVA, OLINDA 11167 MARCOS FREIRE - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARCOS MEDINA DORADO, DR LERWERGER 
2237 SERRARIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, RAIMUNDA COLARES DO VALE, WHEDRO PENELITA MOLETE 
JEDRO, ANTONIO AMERICO DOS REIS BEZERRA, CAPRICORNIO 11651 ULISSES GUIMARAES - 76813-860 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, ASSIS LINO DA PIEDADE, FLAVIO DA COSTA COUTINHO, ANTONIO VIOLAO 5235 ESCOLA DE POLICIA - 76829-970 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, DIANA ROCHA DA SILVA, EMELE CRISTINA URQUIZA GOMES, RUA ORÓS 11996 MARCOS FREIRE 
- 76814-044 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ALINA DA SILVA BANEIRES, ROSANGELA PAIVA DE SOUZA, ITATIAIA 10482 MARIANA 
- 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, KATIA MICHELA MATIAS DOS SANTOS, POPULAR 9776 MARIANA - 76813-614 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, VANDO DOS SANTOS SILVA, MACKILAREN AIRTON SENA - 76813-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
GERALDO DA PAZ COIMBRA, LEAO 11758 ULISSES GUIMARAES - 76813-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RAIMUNDA ABREU 
SODRE, TV PEDRO I 237 CENTRO - 69280-000 - MANICORÉ - AMAZONAS, RAIMARE SODRE COSTA, ANA CALCAIA 6880 
LAGOINHA - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CARLOS ALBERTO VILHAUBA DOS SANTOS, PETROLINA 10264 MARIANA 
- 76813-690 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ALCILENE FERREIRA DE MORAIS, ANTONIO FRAGA MOREIRA 3036 JK1 - 76801-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, VALQUESSON DA SILVA RIBEIRO, AJURICABA 129 VILA TUPI - 76829-970 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, DAYANNE BARBOSA SOARES BRITO, PORTO RICO 787 SETOR 10 - 76876-080 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
DUCARMO DOS SANTOS TENORIO BARBOSA, ATAULFO ALVES 10199 MARIANA - 76900-999 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
MARIA APARECIDA BORGES, ARIES 11884 ULISSES GUIMARAES - 76813-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FLORISNEU 
RAMOS, 3 DE DEZEMBRO 47, UNIAO BANDERANTE - 76801-974 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
PALHETEIRO ULYSSES GUIMARAES - 76813-760 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SILDNARA CRISTINA VILHALBA DE SOUZA, AV 
BELEM 5519, CASA PLANALTO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, ANDREIA PEREIRA DA COSTA, Messias Ricardo 
Couto da Silva, ANISMEIRE ALVES DOS SANTOS, HIGIANOPOLIS, SETOR CHACAREIRO MARIANA - 76801-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, ADMILSON CAIADO DA CRUZ, LIMOEIRO SN CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, JHONATAN 
DE SOUZA RODRIGUES, SAO JOSE MARIANA - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RAFAEL PEREIRA PRESTES, 
COMUNIDADE SAO FRANCISCO, CAPANANZINHO ZONA RURAL - 69280-000 - MANICORÉ - AMAZONAS, ESTEVAO NATALINO 
DE JESUS LOPES, RUA POPULAR 2225 SÃO FRANCISCO - 76813-230 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VIVIANE BARBOSA DOS 
SANTOS, ANA DE OLIVEIRA 1813 SAO FRANCISCO - 76801-975 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, Jaqueson Lima Pereira, REGINALDO 
BARROS DE OLIVEIRA, VIARA 1881 RONALDO ARAGAO - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CLAUDEMIR FRANCA LIMA, 
CHIRLIANE 7705 TEIXEIRAO - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA DA SILVA OLIVEIRA, PLACIDO DE CASTRO 8948 
SAO FRANCISCO - 76813-310 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CARLOS DA PAZ COIMBRA, PRIMEIRO DE MAIO 2860 PARAISO - 
76801-974 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANA KATIA MATIAS DOS SANTOS, UNIAO 449 RENASCER - 76801-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, NICSON SANCHES LAIRANA, BENEDITO INOCENCIO 5943, CASA BENEDITO INOCENCIO - 76829-761 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, MARIA IRACILDA DA SILVA, AIANE GOMES CAIADO, AV DEMETRIOS MELAS 2039 CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA, RODRIGO LINHARES DE SOUSA, PRECE 8253 SAO FRANCISCO - 76801-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, JOAO BATISTA DA SILVA NETO, DOS COQUEIROS 967 NOVA FLORESTA - 76807-132 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
RAIMUNDA FREIRE DOS SANTOS, OROS 11315 MARCOS FREIRE - 76814-044 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VALTERLICE DE 
OLIVEIRA, AVENIDA RIO DE JANEIRO 8504 TANCREDO NEVES - 76829-534 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ZIZI DE JESUS DOS 
SANTOS, 04 142 PARAISO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EVA VIANA DE OLIVEIRA, - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, MARIA DO CARMO DA SILVA, JAMES DELGADO BANDEIRA SILVA, RUA CORTICEIRA 320 ULYSSES GUIMARÃES - 
76813-758 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA D AJUDA BETES DOS SANTOS, FRANCISCO PAULO EGITO, RUA TEODORA 
LOPES 10457, - DE 9928/9929 AO FIM MARIANA - 76813-518 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ZULEIDE VALE CARDOSO, BR 364 KM 
30, PHAMOS ZONA RURAL - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, LUCILENE DE SOUZA MAIA, ALEXANDRE 
GUIMARAES 5560 AGENOR DE CARVALHO - 76820-238 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, 
GONCALO BARBOSA DA SILVA, JAQUELINE FERRI 2456 J. K. II - 76824-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RALISON CORREIA 
COSTA, IPORA 3914 JARDIM SANTANA - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, 
HIGIANOPOLIS 9428 MARIANA - 76813-514 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SEBASTIAO BELEZA DE SA, RUA ANTÔNIO NOGUEIRA 
2559 NACIONAL - 76802-170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DERIK DHEIVID VILHAUBA DOS SANTOS, PETROLINA 10264 MARIANA 
- 76813-690 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FABIOLA LUCIANA TEIXEIRA ORLANDO SOUZA, SHIN QI, 13 CONJUNTO 7 16, CASA 
SETOR DE HABITACOES - 71535-070 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, JONAS BATISTA ALVES, DA LEOPOLDINA 4445 NOVA 
ESPERANCA - 76822-170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, TIAGO DA SILVA HANUSH, RUA GERALDO PATACHÓ LAGOINHA - 
76829-836 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LETICIA ERICA VILHAUBA DOS SANTOS, JEAN CARLOS RODRIGUES DE LIMA, BUENOS 
AIRES 904, APARTAMENTO 04 NOVA PORTO VELHO - 76820-086 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ALDERLANDIO DA SILVA COSTA, 
BECO GRAVATAL 346 SÃO SEBASTIÃO - 76801-745 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SALDAME MENDONCA DA SILVA, MANGUBA 
S/N MARIANA - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA ALICE VIDAL BRUCE, CHICO MENDES 2684 SOCIALISTA - 76829-
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248 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, WILSON SILVEIRA DE FARIAS, MONGUBA 76, CASA MARIANA - 76813-704 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, GUIDO LUIZ DA SILVA, CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM 2002 MARCOS FREIRE - 76814-070 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, REGIS BARROS DA SILVA, REVERENCIA 1627 MARIANA - 76813-492 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, João Batista 
Alves, VERA LUCIA DE SOUZA, RUA TEREZA AMÉLIA 8939 SÃO FRANCISCO - 76813-312 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUCIMAR 
DA SILVA MACEDO, MARIA DA CONCEICAO VALE FRANCO, TEODORA LOPES 8688 SAO FRANCISCO - 76813-270 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, FRANQUELMAR AMORIM DA SILVA, RUA DO SOL 331 FLORESTA - 76806-478 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
JOB RODRIGUES DA SILVA, PA PANELAO NUCLEO 3 2715, VICINAL 5 RURAL - 69250-000 - CAREIRO - AMAZONAS, GERVANI DO 
NASCIMENTO, RUA MONGUBA 3790 MARIANA - 76813-704 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JURANDY ARGENTINO DE MORAES, 
BR 429 LINHA 16, RURAL SETOR SERRA GRANDE - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, FERNANDA SANTANA, PARQUE 
6, FLAMBOYANT CASCALHEIRA - 76813-086 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSICLEI SOUZA DE MELO, RUA HIGIENÓPOLIS 
9607, - DE 9350/9351 A 9846/9847 MARIANA - 76813-514 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ARLENE DA SILVA COUTO, IPIRANGA 
3324 CALADINHO - 76808-136 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VICENTE NUNES CARNEIRO MAGALHAES, SENADOR ALVAROMAIA 
1309 OLARIA - 76801-270 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EUDES RODRIGUES DA SILVA, TEODORO LOPES 10108 MARIANA - 
76801-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, GESSENYR JOSE ARRUDA, JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA, AIRES 11884 ULISSES 
GUIMARAES - 76813-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MACIO DOMINGOS DA SILVA, PEGASUS 12063 ULISSES GUIMARAES - 
76813-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VALDIR DA SILVA PINHEIRO, ESTRADA DE FERRO MADEIRA MAMORE 1940 MILITAR 
- 76820-163 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ROMILDO MOURA DE OLIVEIRA, EUDES JOSE DE ARRUDA, TRANSAMAZONICA, 
ZONA RURAL ZONA RURAL - 68140-000 - URUARÁ - PARÁ, ANAIR BEZERRA VILHALBA, BELEM 5519, CASA PLANALTO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, RAIMUNDO NONATO MELO E SILVA, AVENIDA JATUARANA 5695, APTO 101 - BLOCO 1B 
FLORESTA - 76806-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ECA DE QUEIROZ 10845 MARIANA - 
76813-594 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUCILENE DANTAS DOS SANTOS DE CASTRO, 1 DE MAIO 0, S/N JARDIM DAS 
ESMERALD - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, MANOEL MESSIAS CORREA DA SILVA, AFONSO RIVERO 2465, AG 
CORREIOS ULISSES GUIMARAES - 76813-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CLAUDEMIR CORDEIRO GUEDES, PETROLINA 
10896 MARCOS FREIRE - 76814-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA VALE COLARES, LINHA 45 S/N, SITIO COLARES - 
DISTRITO DE NOVA SAMUEL ZONA RURAL - CANDEIAS DO JAMARY - 76900-999 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VALDIR GOMES 
RIBEIRO, N UNIDAS 285 N S DAS GRACAS - 76804-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JANOARIO SOARES DOS SANTOS, SAO 
PAULO 3319 PRINCESA ISABEL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, ALDENOR VIDAL BRUCE, CRATO 7065 
PARQUE CEARA - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, Francisco Ferreira da Silva, JOSIAS BARROSO SOUZA, MOSTARDEIRO 
9237 MARIANA - 76813-490 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FRANCISCO DE OLIVEIRA MARINHO, 16 DE JULHO 1952 SETOR 03 - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, JOSE COSTA, ROSALINA GOMES 10351 MARIANA - 76813-572 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, RAIMUNDA PAIVA DE SOUZA PEREIRA, JATUARANA 4569 NOVA FLORESTA - 76807-313 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, MARIA DE FATIMA DA SILVA, NILDA DOS SANTOS, MARINHO P GAMA 1031, CASA NOVA PIMENTA - 76970-000 - 
PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, FRANCISCO CARLOS FILHO, 13 DE SETEMBRO 1177 AREAL - 76801-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, SUZENE FERREIRA CAMARGO, RIO AMAZONAS 80 JD DOS MIGRANTES - 76900-730 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
Wheber Pimenta Montenegro, VILMAR ANASTACIO PEREIRA, INTERLAGOS 180 MARIANA - 76813-634 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
LEONILDA APARECIDA DA SILVA, MANOEL FELIPE 350, CASA BURITIS - 69309-170 - BOA VISTA - RORAIMA
ADVOGADOS DOS REU: NELIO SOBREIRA REGO, OAB nº RO1380, JOAO PAULO I 2501, RES NOVO HORIZONTE Q5 AREIA 
BRANCA - 76810-154 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANTONIO SANTANA MOURA, OAB nº RJ531, - 76900-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, RAIMUNDO NONATO MELO E SILVA, OAB nº RO1621A, AVENIDA JATUARANA 5695, APTO 101 - BLOCO 1B 
FLORESTA - 76806-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIO LUCIO MACHADO PROFETA, OAB nº RO820A, - 76847-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Despacho
A parte ré RAIMUNDO NONATO MELO E SILVA comparece aos autos e informa que não ocupa mais o imóvel objeto desta lide, razão 
pela qual pede a sua exclusão do polo passivo da ação, com a prévia intimação da parte autora (ID n. 80371969). 
Assim, diante da manifestação, fica a parte autora intimada a se manifestar acerca da petição acima, no prazo de 15 dias. 
À CPE, determino o cumprimento do despacho anterior de ID n. 79984628. 
As partes ficam intimadas via publicação deste ato no diário da justiça. 
Cumpra-se. 
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo n.: 0072385-62.1997.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Compromisso
Valor da causa: R$ 184.545,16 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos)
Parte autora: BANCO DA AMAZONIA SA, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2853 CENTRO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE ARY GURJAO SILVEIRA, OAB nº RO121, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA, OAB nº RO1096, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: NELSON PEREIRA DA SILVA, RUA PRUDENTE DE MORAES 2210, - DE 1879 A 2267 - LADO ÍMPAR MOCAMBO - 
76805-865 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: MARIO LUCIO MACHADO PROFETA, OAB nº RO820A, AV JOSÉ V CAÚLA FLODOALDO PONTES 
PINTO - 76820-519 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, NELSON PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO4283, R PRUDENTE DE MORAES 
MOCAMBO - 76804-280 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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Despacho
No caso dos autos há manifesto interesse do exequente em solucionar a demanda por meio de acordo, razão pela qual com fundamento 
no §2º do art. 3º, bem como no inciso V do art. 139 do Código de Processo DESIGNO a audiência de conciliação por videoconferência 
para o dia 26 de outubro de 2022 às 11h00min, perante o magistrado. 
A sala de audiência poderá ser acessada através do link:
Link da vídeo chamada: https://meet.google.com/aix-iszr-net
Ou disque: (BR) +55 11 4935-6503 PIN: 633 502 490#
Outros números de telefone: https://tel.meet/aix-iszr-net?pin=4260076789537
Através do link da videoconferência as partes e advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando celular, 
notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando. 
Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet, perante o magistrado. 
No horário da audiência por videoconferência, cada parte deverá estar disponível para contato através de e-mail e número de celular 
informado para que a audiência possa ter início.
Os advogados, partes e testemunhas (no caso de audiências de instrução) deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou 
de sua oitiva, mostrando o documento oficial com foto, para conferência e registro. 
As partes e testemunhas arroladas ficam intimadas através dos advogados. 
Cumpra-se as formalidade de praxe para agendamento da audiência. 
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7036371-56.2017.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Auxílio-Doença Acidentário 
Parte autora: AUTOR: IZAIDE SOARES DOS SANTOS MOREIRA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Parte requerida: REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos,
Em atenção ao acórdão proferido nos autos, ao arquivo definitivo, com as anotações necessárias.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7052143-88.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Parte exequente: EXEQUENTE: CAIXA SEGURADORA S/A 
Advogado da parte exequente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, OAB nº DF273843 
Parte executada: EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte executada: ADVOGADOS DO EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, 
ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos.
Atento à manifestação de ID79247648, ante o pagamento total do débito, com fundamento nos arts. 513 e 771, ambos do Novo Código 
de Processo Civil, e inciso II do artigo 924, do referido diploma legal, julgo extinta a obrigação no cumprimento de sentença movido 
por EXEQUENTE: CAIXA SEGURADORA S/A em face de EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON , ambas qualificadas nos autos.
Custas finais já recolhidas.
EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte autora/credora, para levantamento da quantia depositada nos autos e seus rendimentos, zerando 
e encerrando a conta judicial.
Ciente a parte, desde já, que o não levantamento da importância, no prazo de validade do alvará, implicará na imediata transferência 
do valor para conta a cargo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das Diretrizes Gerais 
Judiciais.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado na data de hoje. Assim, procedam-se às anotações necessárias e baixas, 
arquivando-se os autos após o levantamento do alvará. Proceda a escrivania nos termos do Provimento Conjunto nº. 005/2016-PR-CG, 
arquivem-se. Expeça-se o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 5ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: JARLEI ANTONIO TRESSI CPF: 043.990.532-08, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR o(a) Executado(a) acima qualificado quanto ao bloqueio/penhora on line realizada, conforme documento 
ID 79350604, para querendo impugnar nos termos do artigo 854, § 3º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. A presente ação 
pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 
da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7043938-70.2019.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Exequente:GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA CPF: 663.073.412-20, BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CPF: 
05.662.861/0001-59
Executado: JARLEI ANTONIO TRESSI CPF: 043.990.532-08
DECISÃO ID 79350604: “(...)Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do 
CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se carta de intimação caso a parte executada não possua patrono constituído nos autos, 
do contrário, considerar-se-á intimada da publicação deste no Diário da Justiça ou será intimada pelo PJE(...)
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-
1307 e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 18 de julho de 2022
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
18/07/2022 15:54:24
Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2009
Caracteres
1539
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
34,57

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029362-67.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ADEGELSON DIAS MIRANDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JORGE LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO1017-E, EDSON CESAR CALIXTO - RO0001873A, EDSON 
CESAR CALIXTO JUNIOR - RO0003897A
EXECUTADO: ZELITA DE AGUIDA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7009272-09.2020.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Transação 
Parte autora: AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA, OAB nº RO6897, LAZARO PONTES 
RODRIGUES, OAB nº BA39590 
Parte requerida: REU: MIRIAN DE SOUZA PINTO 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
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VISTOS, ETC…
I – RELATÓRIO
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA, qualificada nos autos, moveu a presente ação monitória em face de MIRIAN DE SOUZA 
PINTO, igualmente qualificada, alegando, em síntese, que é credora da requerida no valor de R$ 1.285,99 (mil duzentos e oitenta e 
cinco reais e noventa e nove centavos), em razão do inadimplemento de contratos de prestação de serviços educacionais. Requer a 
condenação da parte requerida ao pagamento da referida quantia. Com a inicial apresentou os documentos.
Infrutíferas as tentativas de citação, diante do paradeiro incerto, foi deferida a citação por edital. Efetivada a citação por edital, foi nomeado 
curador especial para a requerida, vindo a Defensoria Pública do Estado de Rondônia aos autos para apresentar embargos monitórios (id. 
81288956), por negativa geral, nos quais sustenta o valor exorbitante pretendido, bem como em caso de abandono de causa pelo autor, 
seja o processo extinto sem resolução só mérito
É o relatório. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação monitória que tramita há quase mais de 02 anos. Corroborando o paradeiro incerto da parte requerida, mesmo após a 
citação editalícia, a parte embargante ainda não apareceu nos autos. 
Dessa forma, restando impossibilitada a localização da embargante/requerida, perfeitamente viável e legal a realização do ato citatório 
por edital. 
Assim, considerando que pelas circunstâncias da época não se conhecia da localização da parte embargante, perfeitamente cabível se 
mostra a citação editalícia. 
Portanto, não há nenhuma nulidade na citação, razão pela qual reputa-se perfeitamente válido o feito.
Pois bem.
Os embargos monitórios apresentados pela curadoria especial valeram-se da negativa geral para impugnar todos os argumentos da 
inicial.
Contudo, diante da prova escrita apresentada com a inicial, o ônus de prova incumbe apenas ao embargante, tendo em vista que o autor/
embargado já logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Isso porque com a inicial foram apresentados documentos que demonstram cabalmente a relação jurídica e a existência da dívida. O 
contrato de prestação de serviços educacionais (id. 35513987), relatório de débito (id. 35513991), de forma que a impugnação sobre a 
legitimidade dos documentos demandaria prova específica, que não é o caso dos autos.
Assim, considerando que a defesa apresentada pela curadoria especial, na forma de negativa geral, não é suficiente para afastar os 
argumentos da inicial, vez que cabalmente demonstrados documentalmente, revestidos da verossimilhança necessária, a rejeição dos 
embargos monitórios é medida que se impõe.
Portanto, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, rejeitados os embargos monitórios constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, 
ex vi legis, convertendo-se o mandado inicial em executivo.
Cadastre-se a Curadoria Especial no polo passivo.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, e 702, §8º, 
do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, condenando a parte requerida/embargante ao 
pagamento do valor de R$ 1.285,99 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), com correção monetária e juros de 
mora a contar do vencimento do título.
Em razão da sucumbência, a parte requerida arcará com as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de 
10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, o que faço com base no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o 
recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões ou 
decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
Transitada em julgado a sentença, para o correto prosseguimento do cumprimento de sentença, deve o exequente adentrar com peça 
inicial neste sentido pelo Sistema Processual Eletrônico- PJE, conforme artigo 16, da Resolução n. 13/2014-PR-TJRO, dentro do prazo 
de 15 dias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7059377-53.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) AUTOR: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
REU: VINICIUS BERLANGE OLIVEIRA DE CARVALHO HENRIQUES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
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3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034947-71.2020.8.22.0001
Classe : INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
REQUERIDO: LIMA & LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049719-73.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXCUTADO: GEICIELE SILVA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039389-85.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VALDIANIR SA MONTEIRO
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A 
Advogado do(a) EXECUTADO: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO7957
Intimação RÉU
Vistos,
Considerando a manifestação da DPE/RO, intime-se o Dr. Igor Justianiano Sarco da Silva, OAB/RO 7957, para informar se representa a 
empresa executada EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S/A. 
Acaso positivo, informe a data de mutirão mais próxima e a possibilidade de incluir este processo.
Prazo de 10 dias.
Intimem-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 0005949-91.2015.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
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Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário 
Parte autora: EXEQUENTE: ODELANY DE ALMEIDA SOUZA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SAMARA RAVENA NUNES VINHORTE, OAB nº RO6182A 
Parte requerida: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Vistos,
Considerando os documentos apresentados pelo INSS (id. 61536180 a 61536183), remetam-se os autos à Contadoria Judicial, nos 
termos do despacho de id. 53934939. Outrossim, observe-se a petição de id. 80993644 na qual a DPE/RO afirma que o benefício foi 
reestabelecido no dia 18 de janeiro de 2016. Ademais, que o cálculo seja realizado sobre o lapso temporal em que a autora indevidamente 
não recebeu o auxílio doença, qual seja, entre os períodos de 22/09/2014 a 18/01/2016.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7032233-70.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários 
Parte autora: EXEQUENTE: B. B. S. 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, BRADESCO 
Parte requerida: EXECUTADO: L. C. D. L. 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Acolhendo a manifestação de ID81266633 defiro o pedido do Banco autor, e concedo, excepcionalmente, o prazo de 10 (dez) dias, para 
a juntada das custas pertinentes.
Pena de extinção do feito.
Conclusos, oportunamente, para as diligências online.
Intime-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7062962-79.2022.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Contratos Bancários 
Parte autora: AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A. 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI, OAB nº DF45443, PROCURADORIA 
ITAU UNIBANCO S.A. 
Parte requerida: REU: TELMA DOS SANTOS BRAGA 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto do 
contrato firmado entre as partes, conforme descrição constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder da 
parte autora ou de pessoa por ela autorizada.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme 
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento, intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Ocorrendo a concordância com o valor depositado, deverá o autor restituir o veículo à parte requerida, comprovando nos autos. 
Fica a parte autora advertida que após decorrido o prazo de purgação da mora deverá consultar os autos para verificar acerca da 
existência de informação de pagamento, não podendo retirar o veículo da comarca nesta hipótese, sob pena de responder posteriormente 
por perdas e danos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor fiduciante poderá apresentar contestação. 
Caso o endereço de citação esteja localizado em outro Estado da Federação, defiro, desde logo, que a petição inicial sirva como Carta 
Precatória com prazo de 30 dias, ficando a parte autora intimada para comprovar a distribuição e o andamento da Carta Precatória, no 
prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.



1308DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Endereço da parte requerida: REU: TELMA DOS SANTOS BRAGA, RUA GETÚLIO VARGAS 799, - DE 707/708 A 1269/1270 MATO 
GROSSO - 76804-382 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7064131-04.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários 
Parte autora: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA 
Advogado da parte exequente: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594, PROCURADORIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID 
Parte requerida: EXECUTADOS: MAGNO TEIXEIRA CAMPOS, DIVINO FELIPE DE CAMPOS, VAGNER TEIXEIRA CAMPOS, LUCIO 
RAMOS LOPES 
Advogado da parte executada: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º 
do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três dias, 
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 6.379,93 + 10% de honorários advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do NCPC. 
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no art. 830, §1º, do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei n. 
3.896/2016, arts. 2º, VIII e 17.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Silenciando-se quanto à citação do executado, o feito será extinto, sem resolução do mérito, 
nos termos do ar. 485, IV, do CPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.
tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: EXECUTADOS: MAGNO TEIXEIRA CAMPOS, LH 616 KM 8 s/n GENERAL CARNEIRO - 76861-000 
- ITAPUÃ DO OESTE - RONDÔNIA, DIVINO FELIPE DE CAMPOS, LH 616 s/n ZONA RURAL - 76861-000 - ITAPUÃ DO OESTE - 
RONDÔNIA, VAGNER TEIXEIRA CAMPOS, LINHA GENERAL CARNEIRO COM A ESTRADA JAPILM s/n ZONA RURAL - 76861-000 
- ITAPUÃ DO OESTE - RONDÔNIA, LUCIO RAMOS LOPES, RUA PRESIDENTE DELFIM MOREIRA 5287 NOVA UNIÃO 03 - 76871-
380 - ARIQUEMES - RONDÔNIA 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7020570-27.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
Parte autora: AUTOR: BRUNA CARLA DOS SANTOS 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: SARAH ALESSANDRA LIMA DE ARAUJO, OAB nº RO9254 
Parte requerida: REU: LATAM LINHAS AÉREAS S/A 
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Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REU: FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO3434 
Vistos, etc...
Trata-se de indenizatória por danos materiais e morais envolvendo as partes supramencionadas em razão de voo cancelado durante a 
pandemia mundial por covid-19.
Narra a parte autora que adquiriu passagens junto à requerida saindo de Rio de Janeiro/RJ à Cartágena/Colômbia com embarque no 
dia 07/04/2021 e retorno para 12/04/2021. Posteriormente, a autora comprou as passagens de ida (TAM) e volta (AZUL) de Porto Velho/
RO – Rio de Janeiro/RJ com embarque no dia 09/09/2021 e retorno no dia 18/09/2021. Para sua surpresa diz que ao verificar sua 
passagem 03 semanas depois, constatou-se que ré que o seu voo estava cancelado sem justificativa. Ao entrar em contato depois de 
muita espera conseguiu remarcar para 06 horas antes do previsto. Posteriormente no dia 18/08/2021 recebeu um e-mail informando um 
segundo cancelamento. Diz que após isso perdeu toda a sua organização de férias, passeios, reservas de hotel. Aduz que seu voo foi 
remarcado pela terceira vez para 06 meses após a data prevista: 31/03/2022. Conduto, novo cancelamento se operou e a autora pugnou 
pelo cancelamento e reembolso dos valores pagos (R$ 2.713,70). Ademais, diz ter sofrido dano moral (R$ 20.000,00). Atribuiu a causa o 
valor de R$ 22.713,70. Juntou documentos.
A requerida foi citada. A tentativa de conciliação restou infrutífera.
Em contestação, a requerida em preliminar alegou ilegitimidade passiva. No mérito discorreu sobre a pandemia causada pelo coronavírus 
que redundou na redução de voos e que o cancelamento em questão se enquadra como caso fortuito. Diz que os bilhetes foram 
adquiridos mediante agência de viagem que se utiliza de pontuação de terceiros. Afirma que o bilhete foi reembolsado de acordo com a 
forma de aquisição. Diz não haver nexo de causalidade, e, por fim, requereu a improcedência do pedido inicial.
A parte autora apresentou réplica.
Instado sobre provas, somente a ré se manifestou pugnando pelo julgamento antecipado.
É o relatório. DECIDO.
O feito encontra-se pronto para julgamento, tendo em vista que não há necessidade da produção de outras provas.
Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agência de viagens para figurar nesta ação, tendo em vista que as provas 
coligidas dos autos demonstram que os fatos narrados na inicial ocorreram exclusivamente pelo serviço prestado pela requerida TAM, de 
modo que não houve a prática de algum fato por parte da agência de viagem que tenha contribuído para os prejuízos sofridos.
Assim, considerando que o contrato de aquisição do pacote de viagem foi devidamente cumprido, tendo sido as passagens emitidas e a 
reserva do hotel realizada com sucesso, não se vislumbra a legitimidade da requerida 123 Milhas para figurar na presente ação.
Nesse sentido, cito:
EMENTA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁTIO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONTA DA 
PANDEMIA DO COVID-19 – COMUNICAÇÃO REALIZADA NO MOMENTO DO EMBARQUE – DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA 
E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC)– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO – 
RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 34 (TRINTA) HORAS DO HORARIO INICIALMENTE PROGRAMADO PARA CHEGADA 
AO DESTINO FINAL – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO 
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO DE VRG LINHAS AEREAS S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. 
A readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever 
da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros. Deve ser mantido o valor indenizatório que se 
apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE 123 
VIAGENSE TURISMO LTDA CONHECIDO E PROVIDO. Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência 
de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo atraso do voo adquirido. 
(TJ-MT 10002858920218110023 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/06/2021, Turma Recursal 
Única, Data de Publicação: 28/06/2021).
Diante do exposto, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.
Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. 
Incontroverso no feito o contrato de transporte firmado entre as partes e o cancelamento do voo da parte autora. 
O dano material consistente no valor pago pelas passagens, somado a taxa de remarcação alcança a cifra de R$ 2.713,70 (dois mil, 
setecentos e treze reais e setenta centavos), conforme pleiteado na inicial, o que se vê dos documentos de id. 74950603, 74950626 e 
74950623. 
Tendo em vista que a ré não apresentou argumento contundente a fim de refutar as questões, aliada ainda, aos comprovantes retro, deve 
ser a requerida condenada a indenização material corresponde à soma dos valores R$ R$ 2.713,70 (dois mil, setecentos e treze reais e 
setenta centavos), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente a contar do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% 
ao mês a contar da formação da relação jurídica processual
A requerida TAM não nega o cancelamento do voo e se limita a alegar que se deu por razão descumprimento contratual, pois o 
cancelamento se deu mas fez o reembolso em forma de voucher, contudo, não comprova documentalmente sua alegação. Ademais, o 
print juntado com contestação não corresponde nominalmente à autora.
Ainda, quanto à eventual reestruturação da malha aérea e/ou problemas operacionais que configurariam caso fortuito, esclareço que 
tais hipóteses também não são aptas a afastar a responsabilidade da parte requerida e, na verdade, os citados problemas se inserem 
no campo do risco da atividade desenvolvida pela demandada e não podem ser opostos ao consumidor como forma de isenção de 
responsabilidade.
O e. Tribunal de Justiça de Rondônia, em caso similar, já decidiu:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo seguido de perda de conexão. 
Realocação no dia seguinte. Fato imprevisto ou imprevisível não comprovado. Fortuito interno. Dano moral. Configuração. Valor da 
indenização compensatória. Redução. Razoabilidade. Recurso provido para acolher pedido alternativo. Ante a ausência de provas aptas 
a evidenciar que os prejuízos causados à apelada derivaram de fato imprevisto ou imprevisível alheio à vontade da empresa aérea, 
não tenho como reconhecer uma possível excludente de responsabilidade decorrente de força maior, estando caracterizado no caso 
concreto a falha na prestação do serviço ofertado e o dano moral passível de compensação indenizatória. A jurisprudência desta Corte 
é pacífica no sentido de que o valor da indenização por danos morais deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de 
culpa, à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência com 
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razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso. (TJRO - APELAÇÃO, Processo nº 7002827-93.2016.822.0007, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 27/02/2019).
Sobre o tema, oportuno citar ainda os seguintes julgados:
EMPRESA AÉREA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
ARBITRADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma 
Recursal - 0013807-03.2019.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
FERNANDO SWAIN GANEM - J. 09.04.2021) (TJ-PR - RI: 00138070320198160131 Pato Branco 0013807-03.2019.8.16.0131 (Acórdão), 
Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 09/04/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/04/2021)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO 
POR NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE 
DA RÉ. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 21 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. 
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. PERDA DE DIÁRIA EM HOTEL. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
QUANTUM FIXADO EM R$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR QUE SE 
ENCONTRA ABAIXO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA 
CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001529-74.2020.8.16.0182 - Curitiba 
- Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 14.06.2021) (TJ-PR 
- RI: 00015297420208160182 Curitiba 0001529-74.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 
14/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2021)
A requerente instruiu os autos com documentos que comprovam a ocorrência dos diversos cancelamentos que ocorreram.
Conforme restou comprovado, a requerida TAM não comunicou a requerente em tempo hábil da alteração da viagem e, por isso, elas 
perderam o embarque e, consequentemente, o pacote de viagem adquirido com a agência, eis que não puderam desfrutar da reserva do 
hotel e das férias planejadas.
Resta, portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço e os aborrecimentos e frustrações aos quais foi submetida a requerente, 
notadamente em razão das alterações sequenciais no voo e, ainda, pela remarcação da viagem sem tempo hábil para que pudessem 
se programar para realizar o embarque, sem que a requerente pudessem ter conhecimento dentro do tempo que exige a resolução da 
ANAC. Portanto, a requerente deve ser indenizadas em razão dos danos morais sofridos, os quais estão comprovados nos autos.
O quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal da requerente, 
o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos e sanção da parte requerida a fim de que não volte a praticar atos 
lesivos semelhantes contra outrem.
Observadas as peculiaridades do caso, tenho que se mostra razoável a fixação de indenização por dano moral na quantia de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais).
Demais teses eventualmente suscitadas pelas partes ficam prejudicadas em razão dos fundamentos explicitados nesta sentença, os 
quais são suficientes à prestação jurisdicional. Nesse sentido, eis o trecho abaixo colacionado retirado de recentíssimo julgado do STJ:
“...1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em 
fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo 
confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (...)”. (STJ; AgInt-REsp 
1.488.052; Proc. 2014/0216751-4; RS; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 25/06/2020).
Por todo exposto o caminho da procedência deve ser percorrido.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 
condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por DANOS MATERIAIS, o valor de R$ R$ 2.713,70 (dois mil, setecentos e treze 
reais e setenta centavos), atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.
Condenar parte a requerida ao pagamento, a cada autor, do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS 
MORAIS, valor esse que deverá ser atualizado monetariamente, bem como sofrer incidência de juros de mora no importe equivalente a 
1% ao mês, ambos a contar desta data, haja vista já se ter considerado o valor como atualizado neste ato, seguindo os índices do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, considerando-se como fatores de atualização monetária aqueles compostos pela aplicação do INPC-IBGE”;
Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor 
da condenação, atualizado monetariamente, o que faço com base no Artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil;
Extinguir o presente feito, com resolução de mérito, com base no Artigo 487, inciso I, do referido diploma processual.
Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o 
recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões ou 
decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Determino que transitada em julgado a presente, desde já fica intimada a parte vencedora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 
sobre o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, à Contadoria para 
liquidação das custas finais e, em seguida, intime-se a parte sucumbente para comprovar o recolhimento em 10 (dez) dias, pena de 
inscrição em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7062906-46.2022.8.22.0001 
Classe: Monitória 
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Assunto: Prestação de Serviços 
Parte autora: AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: CAMILA GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348, CAMILA BEZERRA 
BATISTA, OAB nº RO7212, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº RO1064, SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301, 
RODRIGO BENTES SILVA BEZERRA, OAB nº RO11632, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796 
Parte requerida: REU: JOEL SOUZA DUARTE, ELISABETH CRISTINA LEMES DUARTE 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da inicial, 
anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 
5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$ 28.941,81 + 5% de honorários advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida.
2. Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado 
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer formalidade, 
“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701 §2º NCPC).
3. Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a 
relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual de 
existência.
4. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do 
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para sentença, nos 
termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
5. Caso o réu realize pagamento, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de presunção de concordância com os valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.
tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
Não tendo a parte condições de constituir advogado, deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na rua Padre Chiquinho, n. 
913, Pedrinhas, Porto Velho/RO.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: REU: JOEL SOUZA DUARTE, RUA VESPAZIANO RAMOS 3108, - DE 3098/3099 AO FIM AGENOR DE 
CARVALHO - 76820-366 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ELISABETH CRISTINA LEMES DUARTE, RUA VESPAZIANO RAMOS 3108, 
- DE 3098/3099 AO FIM AGENOR DE CARVALHO - 76820-366 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou cumprimento do mandado e o pagamento de honorários advocatícios é de 
quinze dias, contados da juntada do aviso de recebimento ou do mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, presumir-se-ão 
aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as alegações de fato formuladas pela parte autora.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7064894-05.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica 
Parte autora: AUTOR: MARLENE NOYA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Parte requerida: REU: ENERGISA 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA proposta por MARLENE NOYA SOARES 
em face de ENERGISA S.A., com pedido de tutela de urgência, sustentando em síntese que é titular da UC 20/54778-6 e que não 
reconhece o débito que foi emitido na fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 6.330,89 (seis mil, trezentos e trinta reais e 
oitenta e nove centavos) com vencimento para o dia 01 de abril de 2022, bem como as faturas 08/2017, no valor de R$ 479,38; 09/2019, 
no valor de R$ 511,67; 10/2017, no valor de R$ 422,78; 11/2017, no valor de R$ 451,76; 12/2017, no valor de R$ 442,33; 01/2018, no 
valor de R$ 471,91; 02/2018, no valor de R$ 336,78; 03/2018, no valor de R$ 453,38; 04/2018, no valor de R$ 452,39; 05/2018, no valor 
de R$ 538,32; 06/2018, no valor de R$ 543,36; 07/2018, no valor de R$ 554,41; 08/2018, no valor de R$ 631,54; 09/2018, no valor de R$ 
564,52; 10/2018, no valor de R$ 711,03; 11/2018, no valor de R$ 814,81; 12/2018, no valor de R$ 677,04; 01/2019, no valor de R$ 912,07; 
02/2019, no valor de R$ 993,00; 03/2019, no valor de R$ 784,65; 04/2019, no valor de R$ 1.069,61; 05/2019, no valor de R$ 802,10; 
06/2019, no valor de R$ 608,41; 07/2019, no valor de R$ 493,94; 08/2019, no valor de R$ 672,27; 09/2019, no valor de R$ 783,06; 10/2019, 
no valor de R$ 628,87; 11/2019, no valor de R$ 728,00; 12/2019, no valor de R$ 839,22; 01/2020, no valor de R$ 621,60; 02/2020, no 
valor de R$ 522,37; 03/2020, no valor de R$ 506,07; 04/2020, no valor de R$ 369,15; 06/2020, no valor de R$ 474,79; 07/2020, no valor 
de R$ 491,04; 08/2020, no valor de R$ 395,38; 09/2020, no valor de R$ 480,70; 10/2020, no valor de R$ 572,26; 11/2020, no valor de 
R$ 497,41; 01/2022, no valor de R$ 1.212,08; 02/2022, no valor de R$ 584,19; 03/2022, no valor de R$ 718,80; 04/2022, no valor de R$ 
903,59; 05/2022, no valor de R$ 436,43.
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Afirma que em razão das faturas supramencionadas, que estão pendentes de pagamento, teve o fornecimento de energia suspenso.
Afirma ainda que o valor das faturas emitidas ultrapassam a média do seu consumo e que encontra-se inadimplente por discordar dos 
valores faturados.
Juntou documentos e procuração.
Pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Requer como tutela antecipada que seja a requerida compelida a suspender qualquer procedimento de cobrança das faturas acima 
relacionadas, bem como que religue o fornecimento de energia na Unidade Consumidora.
É a síntese necessária. Decido.
Defiro os benefícios da justiça gratuita para a autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
A concessão da tutela de urgência está vinculada a demonstração da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco 
ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
Analisando a documentação juntada, não vislumbra-se a probabilidade do direito da autora. Apesar da existência de uma fatura de 
recuperação de consumo, a requerente está inadimplente com o pagamento das faturas desde o ano de 2017 até a presente data, 
conforme pode ser visto na planilha de débito juntada no processo.
Dessa forma a energia da requerente foi interrompida em virtude do seu inadimplemento com as faturas emitidas e mesmo que se usasse 
o art. 357 da Resolução Normativa n. 410 da ANEEL (Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 
(noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que 
o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável) para fundamentar a determinação de 
religação, a presente demanda não seria alcançada por tal dispositivo da Resolução, visto que encontra-se inadimplente em todas as 
faturas.
Outro ponto a se destacar é que, apesar de não reconhecer o débito, nem todos os valores apresentados destoam da sua realidade, 
sendo que são cinco anos de faturas não pagas e todas com valores aproximados.
Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.
Em atenção ao art. 334 do NCPC agende-se no PJE audiência de conciliação, de acordo com a pauta disponibilizada pelo CEJUSC.
A solenidade será realizada por videoconferência (Google Meet ou Whatsapp).
Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o conciliador, 
excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio.
Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e envio do link de acesso à audiência virtual.
As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para acesso 
à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio whatsapp, 
e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. No caso da presente ação, como se trata de inicial, deverá ocorrer a 
citação por carta ou mandado, conforme o caso.
Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
Qualquer fato que tenha como consequência a impossibilidade de intimação daqueles que obrigatoriamente devem ser comunicados para 
participar da audiência por videoconferência implicará em movimentação do processo para deliberação do juiz natural. 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos.
As partes deverão buscar orientação, assim que receber a citação/intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Hangouts 
de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação.
Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação.
As partes deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO, bem como acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência;
Incumbe às partes assegurar que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir.
Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial.
Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
No horário agendado para a audiência virtual, o conciliador deverá observar o seguinte roteiro:
I – acaso a ausência deixe de ocorrer em virtude da inexistência de citação válida, o conciliador intimará o requerente e seu advogado na 
própria solenidade para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 (cinco) dias;
II – ainda que a citação seja negativa, o conciliador deverá permanecer com os presentes por 5 (cinco) minutos, aguardando eventual 
comparecimento espontâneo da parte requerida;
III – se a audiência deixar de ser realizada por fato não atribuível às partes e seus advogados, o processo permanecerá no Cejusc, 
devendo preferencialmente ser redesignada a audiência no mesmo ato com intimação dos presentes;
IV – se instalada a audiência e não houver acordo, os advogados das partes serão informados do prazo e meio de apresentação de 
defesa ou manifestação (art. 3°, incisos X a XIII);
V – se houver acordo, o conciliador redigirá os termos e enviará para os presentes via recurso de chat do Hangouts Meet, solicitando que 
se houver alguma observação deverá haver apontamento pelo mesmo meio, sob pena de compreender-se o silencio como concordância 
de que a ata representa os exatos termos do que ficou pactuado na audiência virtual;
VI – se houver apontamentos, o conciliador deverá fazer as correções e submeter a aprovação de todos na mesma forma do inciso 
anterior, até que não haja mais objeções;
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VII – para substituir a assinatura das partes, seus advogados e outros profissionais o conciliador lançará o teor da deliberação no recurso 
de chat, solicitando que todos manifestem suas anuências aos termos;
IX - o conciliador sempre fará constar no topo da ata a hipótese de ocorrência para facilitar a leitura da circunstância no momento da 
deliberação judicial;
X – o conciliador imprimirá e assinará a ata de audiência aprovada e fará juntada dela, acompanhada da imagem do conteúdo do chat no 
processo até o final do horário forense matutino ou vespertino em que for realizada.
Nos termos do art 9º, encerradas as medidas de afastamento social por ato do TJRO, as audiências designadas até então serão realizadas 
por videoconferência.
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação por 
meio eletrônico, representadas por Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º CPC), observando as disposições contidas no 
provimento acima descrito, inclusive no que diz respeito aos meios para ingressar na videoconferência. Advirto às partes de que o não 
comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% do valor da 
causa (art. 334, §8º, CPC). A presença do Advogado(a) não supre a exigência de comparecimento pessoal do(a) autor(a).
Caso não haja acordo, o prazo para contestar (15 dias úteis) terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação deste pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de 
desistência deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 dias antes da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Vindo contestação, vistas à parte autora para réplica.
Após, conclusos para decisão saneadora.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.
tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: REU: ENERGISA, AV. DOS IMIGRANTES 4137, - DE 8834/8835 A 9299/9300 INDUSTRIAL - 76800-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7062915-08.2022.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Contratos Bancários 
Parte autora: AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A. 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI, OAB nº DF45443, PROCURADORIA 
ITAU UNIBANCO S.A. 
Parte requerida: REU: CARLOS ADRIANO CAMPOS LEITE 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto do 
contrato firmado entre as partes, conforme descrição constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder da 
parte autora ou de pessoa por ela autorizada.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme 
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento, intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Ocorrendo a concordância com o valor depositado, deverá o autor restituir o veículo à parte requerida, comprovando nos autos. 
Fica a parte autora advertida que após decorrido o prazo de purgação da mora deverá consultar os autos para verificar acerca da 
existência de informação de pagamento, não podendo retirar o veículo da comarca nesta hipótese, sob pena de responder posteriormente 
por perdas e danos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor fiduciante poderá apresentar contestação. 
Caso o endereço de citação esteja localizado em outro Estado da Federação, defiro, desde logo, que a petição inicial sirva como Carta 
Precatória com prazo de 30 dias, ficando a parte autora intimada para comprovar a distribuição e o andamento da Carta Precatória, no 
prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: REU: CARLOS ADRIANO CAMPOS LEITE, RUA ARIPUANÃ 3511, - DE 3236/3237 A 3553/3554 
SOCIALISTA - 76829-188 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7027677-25.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Perdas e Danos, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Produto Impróprio, Práticas Abusivas 
Parte autora: AUTOR: GEORGE WILLIAM ADDES 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: PAOLA MOREIRA RAGAZZI, OAB nº SP427938 
Parte requerida: REU: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS 
LTDA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS REU: RUY AUGUSTUS ROCHA, OAB nº GO21476, NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES, OAB nº RO4875A, MAGDA ZACARIAS DE MATOS, OAB nº SP8004 
Decisão
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por GEORGE 
WILLIAM ADDES em face de SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA/ HYUNDAI e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA 
DE AUTOMOVEIS LTDA, na qual a autora pugnou, liminarmente, a substituição das peças no veículo e, no mérito, a manutenção da 
liminar, o reconhecimento de vício redibitório com a restituição do valor de R$129.000,00 e indenização pelos danos morais sofridos no 
valor de R$10.000,00.
Alega que em 25/08/2021 adquiriu o veículo novo HR, placa RSV0E58 junto à Hyundai, pelo valor de R$129.000,00 com garantia de 5 
anos. Aduz que levou o veículo para a primeira revisão quando o bem atingiu 9.150 km rodados e que 2 meses depois o veículo começou 
a apresentar problemas sucessivos (ar condicionado, falhas no painel, demora para dar a partida) até parar de funcionar completamente.
Alega que, embora tenha tentado resolver o impasse de diversas maneiras, o problema não foi resolvido, o que vem lhe causando 
diversos transtornos. 
A tutela foi indeferida (id. 77125961).
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA apresentou contestação (id. 78578585), requerendo a retificação do polo passivo para fazer 
constar CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA vez que HYUNDAI MOTOR BRASIL não fabrica o modelo do veículo adquirido pela 
parte requerente. No mérito, afirma que diante da identificação de que os bicos e a bomba do veículo possuíam impurezas, seria necessário 
remetê-las à análise, todavia, o autor não concordou com os procedimentos necessários nem quis retirar o veículo da concessionária. 
No mais, impugnou as benesses da Justiça Gratuita, fez ilações quanto a inexistência de dano moral indenizável e trouxe documentos.
SAGA AMAZÔNIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA também contestou, id. 79290434, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade 
para figurar no polo passivo da demanda por ser apenas revendedora do veículo. No mérito, aduz que a prestação do serviço ocorreu de 
forma regular inexistindo nexo causal que enseje a condenação pretendida. Reitera alegações feitas pela requerida CAOA no que atine à 
identificação de uso de combustível adulterado e que a permanência do veículo na concessionária ocorreu por opção do autor. Rechaçou 
as alegações da parte autora e requereu a improcedência dos pedidos. 
O autor apresentou réplica. 
Intimadas as partes para informarem as provas que pretendiam produzir, a CAOA MONTADORA requereu a produção de prova pericial no 
veículo (id. 79501875). A requerida SAGA AMAZÔNIA requereu a produção de prova oral e documental (id. 80127378). O autor requereu 
a produção de prova documental consistente na declaração do posto acerca da qualidade do combustível e testemunhal (id. 79745587).
Vieram os autos conclusos. 
É o breve relatório.
À CPE: Inicialmente determino a retificação do polo passivo com a substituição de HYUNDAI MOTOR BRASIL por CAOA MONTADORA 
DE VEÍCULOS LTDA., empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.471.344/0001-77, sediada à Rua VP. 11 – SN, Fazenda Barreiro 
do Meio, Daia, Anápolis – GO, CEP 75.133-590, considerando a alegação de que é empresa fabricante do bem.
Quanto à impugnação das benesses da Justiça Gratuita deixo de analisá-la por constatar que não foi concedido o benefício ao autor. 
No mais, passo a analisar as preliminares suscitadas.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SAGA AMAZÔNIA
A requerida Saga Amazônia alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que não merece acolhida consoante 
se exporá.
Da simples leitura da petição inicial e da contestação apresentadas é possível constatar de forma evidente a participação da requerida no 
fatos que, segundo o autor, causaram-lhe danos materiais e morais. 
Veja-se que a parte discute a falha na prestação dos serviços contratados junto à concessionária, relacionando a qualidade dessa 
prestação ao surgimento dos problemas verificados no veículo. 
Assim, apenas da narrativa dos fatos é possível concluir que a parte requerida é legítima para ser demandada no presente feito, razão 
pela qual REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA. Destaco que a existência de responsabilidade é matéria de mérito que exige maior 
dilação probatória e, portanto, sua análise será feita no momento oportuno.
As partes estão devidamente representadas e não há nulidades, impugnações e vícios a sanar. DOU, PORTANTO, O FEITO POR 
SANEADO. 
A controvérsia da questão reside na existência de defeito de fabricação no veículo adquirido pelo requerente ou de falha na prestação de 
serviço por parte das requeridas que deu origem ou contribuiu para a ocorrência dos problemas no funcionamento do veículo.
Sendo assim, fixo como ponto controvertido da lide: a) a existência de defeito de fabricação no veículo; b) o cumprimento das obrigações 
por parte dos requeridos no que tange à assistência técnica e reparo; c) se as falhas apresentadas decorreram de mau uso ou uso de 
combustível adulterado. 
Ante a fixação de pontos controvertidos nesta oportunidade, concedo às partes novo prazo de 15 (quinze) dias para que informem se 
possuem outras provas a produzir, justificando a necessidade e utilidade. 
Desde já defiro o pedido de prova pericial requerida pela requerida CAOA MONTADORA consistente na verificação de existência 
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de defeitos de fabricação no automóvel do autor e, para tanto, NOMEIO o perito José Furtado Filho, telefone 98126-1487, e-mail: 
jfurtadofilho@hotmail.com, já cadastrado perante este juízo. 
Desde já estabeleço os seguintes quesitos que deverão ser respondidos pelo expert: a) qual é a condição atual do veículo? b) quais 
são os defeitos constatados no veículo? c) existem defeitos decorrentes de problema de fabricação do automóvel? d) existem danos 
decorrentes de má utilização? e) existiu falha na prestação de serviços na primeira revisão? 
O ônus da prova recairá sobre a requerida que a pleiteou (CAOA MONTADORA), bem como porque, em se tratando de relação 
consumerista em que se questiona defeito de fabricação, a autora é hipossuficiente em relação à requerida, aplicando-se a inversão do 
ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
As partes poderão indicar assistentes técnicos, bem como apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação 
da presente decisão.
Decorrido o prazo, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários e currículo no prazo de 5 (cinco) dias. 
Com a apresentação da proposta de honorários periciais intime-se as partes requeridas para, no prazo de 5 (cinco) dias efetuarem o 
pagamento dos honorários ou apresentarem impugnação.
Com a informação relacionada a perícia (dia, hora e local), a qual deverá ser apresentada pelo perito com pelo menos 30 (trinta) dias de 
antecedência, para possibilitar a intimação das partes, intimem-se os litigantes para comparecimento à perícia. 
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo, contados da data da realização do exame. 
Sobrevindo a prova, intimem-se as partes para ciência, bem como para que apresentem suas manifestações sobre o laudo no prazo 
comum de 15 (quinze) dias.
Quanto às provas documentais solicitadas pela parte autora, indefiro-as por ora por entender que a prova pericial é a prova adequada 
para apurar se há ou não defeito de fabricação e, consequentemente, se o dano foi causado ou não pelo mau uso. Ademais, não 
vislumbro que o ofício aos postos possa auxiliar no deslinde da lide eis que a parte pode ter abastecido o veículo em qualquer outro posto. 
Quanto à produção de prova oral consistente na oitiva do mecânico, entendo que a prova será suprida pelo laudo pericial.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025733-27.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA.
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO BARBOSA MARQUES DO ROSARIO - RO0002969A, FABIO CAMARGO LOPES - RO8807, 
RAFAELE OLIVEIRA DE ANDRADE - RO6289
EXECUTADO: BEATRIZ CRISTINA CARDOSO LUIZ HENRIQUE e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025111-74.2020.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
REU: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FENIX R L M EIRELI - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 5ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
CITAÇÃO DE: GENILZA LIMA NUNES CPF: 149.564.462-68, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR o(a) Executado(a) acima mencionado, para efetuar o pagamento do débito em 03 (três) dias úteis ou 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor Embargos à Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se o 
disposto no art. 827, § 1º § 2º do NCPC. Honorários fixados em 10% salvo embargos. Caso haja pagamento integral da dívida no prazo 
de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC). Não efetuado o pagamento no prazo de 03 (três) dias 
úteis, proceder-se-á de imediato à penhora de bens e a sua avaliação. 
PRAZO: O prazo para opor embargos do Devedor será de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça)
DÍVIDA CORRIGIDA: R$ 18.792,08 (dezoito mil, setecentos e noventa e dois reais e oito centavos)
Processo:7008239-86.2017.8.22.0001
Classe:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)
Exequente:MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO CPF: 777.384.462-34, RPC CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS 
LTDA CPF: 09.251.341/0001-04, DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS CPF: 843.334.212-68, ROBERTO JARBAS MOURA DE 
SOUZA registrado(a) civilmente como ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA CPF: 391.280.913-53, MANUELA COSTA registrado(a) 
civilmente como MANUELA GSELLMANN DA COSTA CPF: 098.292.347-38
Executado: GENILZA LIMA NUNES CPF: 149.564.462-68 
Despacho : “(...) Considerando as tentativas frustradas de localizar a ré para fins de citação, defiro o pleito de id. 80637804 e determino a 
citação editalícia nos termos do art. 256 e art. 257, III do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. Ademais, já foram realizadas pesquisas 
judiciais que restaram infrutíferas.
Deverá o (a) autor, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas para a publicação do edital no site do Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. (...)
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
5civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 18 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
19/08/2022 09:21:04
Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
4976
Caracteres
4505
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
101,18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035310-24.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EZIO VIANA DE FRANCA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
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O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035310-24.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EZIO VIANA DE FRANCA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035310-24.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EZIO VIANA DE FRANCA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0008525-57.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SILMEIRE MATOS DO NASCIMENTO
Advogados do(a) EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - RO655-A, VINICIUS SILVA LEMOS - RO2281
EXECUTADO: FRANCO NERO NOGUEIRA DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE AMERICO DOS SANTOS - RO0001049A
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE AMERICO DOS SANTOS - RO0001049A
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
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e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020765-17.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LENO FERREIRA ALMEIDA - RO6211, DANILO CARVALHO ALMEIDA - RO8451
EXECUTADO: NILTON DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018127-40.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) AUTOR: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249-A
REU: DANIEL VIEIRA CARVALHO
INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, a manifestar-se acerca da resposta de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7062052-52.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE CAMELO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: NEILA BRAULA ZACARIAS FROTA - RO8688
REU: MARIA MADALENA DOS SANTOS CARACARA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO PARCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004168-65.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AZENAIR MACARIO DE OLIVEIRA FILHO
Advogados do(a) AUTOR: LORENA INGRITY CARDOSO REIS - RO10449, ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - 
RO5440, ELSON BELEZA DE SOUZA - RO5435
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REU: F. GAZARO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”. 
ID 80562523
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
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e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019434-92.2022.8.22.0001
Classe : AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: CACILDA MARIA BORGES PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: ELCIAS CUNHA DE ALBUQUERQUE NETO - AC4891, WAGNER ALVARES DE SOUZA - RO4514
REU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
INTIMAÇÃO AUTOR - MANIFESTAÇÃO
Fica a parte AUTORA intimada a requerer o que entender de direito, consoante DESPACHO ID 75554243, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032136-75.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CRISTIANE FORMIGA DA SILVA BELEZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - RO11414, CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922
EXECUTADO: ADALBERTO ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - RO7486
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029641-24.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: GERMANO MALDONADO MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: GERMANO MALDONADO MARTINS - RO6804
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030520-94.2021.8.22.0001 
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
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AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP94243
REU: JEFERSON DE JESUS SOUSA
Advogado do(a) REU: CATIENE MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTANNA - RO0005573A
Intimação RÉU - ALVARÁ NÃO SACADO
Considerando o alvará judicial com prazo de validade expirado, fica a parte EXECUTADA intimada, por seu patrono, para manifestação 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa dos valores à Conta Centralizadora. Poderá a parte optar por transferência bancária, 
devendo informar dados bancários.
Para qualquer dos casos, deverá a parte recolher custas de repetição do ato CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 
3.896/2016, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7028889-81.2022.8.22.0001
Classe : TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)
REQUERENTE: LUIZ MIGUEL PAES
Advogado do(a) REQUERENTE: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217
REU: BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) REU: WILSON BELCHIOR - RO6484
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81316870 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/10/2022 08:30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004277-79.2022.8.22.0001
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: ELIAS SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) EMBARGANTE: GABRIEL MARTINS MONTEIRO - RO9839
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 
Advogado do(a) EMBARGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação RÉU - REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada para regularizar a representação processual mediante juntada de procuração no prazo de 05 (cinco) 
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0008138-13.2013.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: AGUINALDO PEREIRA DE JESUS e outros (8)
Advogados do(a) REQUERENTE: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066, DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0008138-13.2013.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: AGUINALDO PEREIRA DE JESUS e outros (8)
Advogados do(a) REQUERENTE: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066, DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - RO3471, ANTONIO CAMARGO JUNIOR - PR15066
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045007-06.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE MARIA FALCAO
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011954-39.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCO REGIS e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996, VALNEI GOMES 
DA CRUZ ROCHA - RO2479
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996, VALNEI GOMES 
DA CRUZ ROCHA - RO2479
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) REU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011954-39.2017.8.22.0001
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Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCO REGIS e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996, VALNEI GOMES 
DA CRUZ ROCHA - RO2479
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996, VALNEI GOMES 
DA CRUZ ROCHA - RO2479
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) REU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031734-86.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)AUTOR: BOSQUES DO MADEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Advogado do(a) AUTOR: REGINALDO DE CAMARGO BARROS - RO12417-S
REU: THIAGO SILVA SANTOS e outros
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias.
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 212,98
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 104,68
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor de R$ 108,30 a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7006203-66.2020.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA VLAXIO
Intimação AUTOR - ALVARÁ NÃO SACADO
Considerando o alvará judicial com prazo de validade expirado, fica a parte EXEQUENTE intimada, por seu patrono, para manifestação 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa dos valores à Conta Centralizadora. Poderá a parte optar por transferência bancária, 
devendo informar dados bancários.
Para qualquer dos casos, deverá a parte recolher custas de repetição do ato CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 
3.896/2016, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018516-35.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCA GUIOMAR DANTAS e outros
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068, ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) REU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
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apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
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e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018516-35.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCA GUIOMAR DANTAS e outros
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068, ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) REU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044987-78.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA SOUZA DAS CHAGAS
Advogados do(a) AUTOR: ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, POLIANA 
SOUZA DOS SANTOS - RO10454
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON e outros
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044987-78.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA SOUZA DAS CHAGAS
Advogados do(a) AUTOR: ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, POLIANA 
SOUZA DOS SANTOS - RO10454
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON e outros
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais E MULTA.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 0013841-56.2012.8.22.0001 
Classe: Usucapião 
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Assunto: Usucapião Extraordinária 
Parte autora: AUTOR: FRANCISCO EUDES RAMOS BARBALHO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Parte requerida: REU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REU: BRENA GUIMARAES DA COSTA, OAB nº RO6520, EDSON ANTONIO SOUSA 
PINTO, OAB nº RO4643, CECILIA SMITH LOREZOM, OAB nº RR470, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ, OAB nº RO4389 
DESPACHO
Vistos,
À CPE:
Proceda à exclusão dos advogados da Empresa Ré cadastrados no sistema, incluindo os patronos indicados pela parte autora, consoante 
documento de ID81278667.
Após, intime-se a ré para a devida manifestação em 15 (quinze) dias.
Conclusão dos autos oportunamente.
Intimem-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024125-62.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LAUREN BRAGA NEVES
Advogados do(a) AUTOR: ALISSON ARSOLINO ALBUQUERQUE - RO7264, FERNANDO ALBINO DO NASCIMENTO - RO0006311A-A
REU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REU: BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE27263
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024125-62.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LAUREN BRAGA NEVES
Advogados do(a) AUTOR: ALISSON ARSOLINO ALBUQUERQUE - RO7264, FERNANDO ALBINO DO NASCIMENTO - RO0006311A-A
REU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REU: BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE27263
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001988-52.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL - RO4234
EXECUTADO: RONDONORTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015466-88.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIO LENO NERY INFANTE e outros
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO PIMENTA - RO0004708A
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO PIMENTA - RO0004708A
REU: TANIA ROZIMAR ALVES
Advogado do(a) REU: MARCELO CANTARELLA DA SILVA - RO558
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015466-88.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIO LENO NERY INFANTE e outros
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO PIMENTA - RO0004708A
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO PIMENTA - RO0004708A
REU: TANIA ROZIMAR ALVES
Advogado do(a) REU: MARCELO CANTARELLA DA SILVA - RO558
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007106-33.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JULIA SIQUIEROLI SOARES
Advogado do(a) AUTOR: SANDRO LUCIO DE FREITAS NUNES - RO0004529A
REU: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE 
Advogado do(a) REU: THIAGO PESSOA ROCHA - PE0029650A
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028797-11.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
REQUERIDO: CATIANE BARBOSA MOURA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
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acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025176-35.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCELA PEREIRA MARQUES
Advogados do(a) AUTOR: MARIA HELOISA BISCA BERNARDI - RO0005758A, GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI 
MONTEIRO - RO5275
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO RÉU - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte REQUERIDA intimada para efetuar o pagamento dos honorários periciais, conforme dispõe o artigo 82 do CPC, no prazo de 
5 (cinco) dias, sob pena de desistência da prova, salvo em caso de impugnação. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045075-19.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: NUTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Advogados do(a) PROCURADOR: CARLOS FERNANDO DIAS - RO6192, DAYANE FERNANDES DIAS - RO11382
PROCURADOR: MARIA CELIANE RABELO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045947-05.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO DE SOUZA GOMES FERREIRA - RO4412
EXECUTADO: LAILA SILVA DE SENA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca do documento juntado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022247-63.2020.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: Santo Antônio Energia S.A
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800
REQUERIDO: LOUIS TCHARLES JACKSON DE LIMA VIDAL
Advogado do(a) REQUERIDO: MACIO DOMINGOS DA SILVA - RO10768
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036475-43.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301
REU: NAIARA DA SILVA BELFORT DE FARIAS e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018170-45.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, RENATA ZONATTO LOPES - RO7767
EXECUTADO: CLAUDIAMIRA RODRIGUES VITALIANO SICSU e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
Advogado do(a) EXECUTADO: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca da certidão de ID 81323554.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0019570-34.2010.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, ANNE BOTELHO CORDEIRO - RO4370, 
MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S, CARMEN ENEIDA DA SILVA ROCHA - RO3846
EXECUTADO: ODILIA APARECIDA CASAGRANDE RICCI
Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - RO802, ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - RO3092, FLAVIO KLOOS - 
RO0004537A
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038867-24.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDNALDO PINTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALMIR RODRIGUES GOMES - RO7711
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EXECUTADO: PEDRO DE AGUIAR MARTINS
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCAS GUSTAVO DA SILVA - RO0005146A
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046246-74.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOTORANTIM S/A
Advogado do(a) AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060
REU: WELISSON ALVES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7071368-26.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALINI APARECIDA SILVA DE JESUS e outros
Advogado do(a) AUTOR: SONIA DE SOUZA E SILVA - RO10227
Advogado do(a) AUTOR: SONIA DE SOUZA E SILVA - RO10227
REU: incorporadora porto velho ltda e outros (2)
Advogado do(a) REU: LUCAS LIMA RODRIGUES - GO38049
Advogado do(a) REU: LUCAS LIMA RODRIGUES - GO38049
Advogado do(a) REU: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046243-22.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOTORANTIM S/A
Advogado do(a) AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060
REU: LUIS GUILHERME PASSOS
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INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031883-19.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: KASSIA MOTTER PINHEIRO registrado(a) civilmente como KASSIA MOTTER PINHEIRO
Advogado do(a) AUTOR: KASSIA MOTTER PINHEIRO - RO9026
REU: FRANCISCO LIMA DE SIQUEIRA JUNIOR e outros 
Advogado do(a) REU: JOSE PEREIRA RAMOS - RO0000814A
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007075-81.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: PAULA LINHARES SILVA registrado(a) civilmente como PAULA LINHARES SILVA
Advogado do(a) PROCURADOR: SILVANIA FERREIRA WEBER - RO7385
PROCURADOR: KATIELY PILAR DE SOUZA
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057527-61.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FELIPE BRUNO DA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: PABLO DIEGO MARTINS COSTA - RO8139, ALEXIA RICHTER DE PIETRO - RO11154
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057527-61.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FELIPE BRUNO DA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: PABLO DIEGO MARTINS COSTA - RO8139, ALEXIA RICHTER DE PIETRO - RO11154
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
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A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009566-27.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCOS JOSE ROCHA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO704
REU: AUGUSTO NUNES DA SILVA
Advogado do(a) REU: CRISTIANE APARECIDA AYRES FONTES KUHL - SP216990
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais 
finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009566-27.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCOS JOSE ROCHA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO704
REU: AUGUSTO NUNES DA SILVA
Advogado do(a) REU: CRISTIANE APARECIDA AYRES FONTES KUHL - SP216990
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7047333-07.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ALTIMAR LOURETO XIMENES
Advogados do(a) EXEQUENTE: GABRIELA DE ALENCAR MAGALHAES - RO9639, RAIMUNDO DE ALENCAR MAGALHAES - RO105
EXECUTADO: BRENNO ANDRADE XIMENES 
Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA NEVES - RO9716, GABRIEL ELIAS BICHARA - RO6905
Intimação RÉU - REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada para regularizar a representação processual mediante juntada de procuração com poderes específicos 
para levantar alvará, no prazo de 05 (cinco) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7019668-74.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Atraso de vôo 
Parte autora: AUTORES: MARIA HELOISA BISCA BERNARDI, ELISA MARIA BISCA BERNARDI, MARINA BISCA BERNARDI, LUCI 
APARECIDA FANTIN BISCA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS AUTORES: GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI MONTEIRO, OAB nº 
RO5275, MARIA HELOISA BISCA BERNARDI, OAB nº RO5758A 
Parte requerida: REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
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DESPACHO
Faculto à parta requerida se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da notícia de descumprimento do acordo feita pela parte 
requerente.
Em caso de inércia a parte requerente deverá promover o cumprimento de sentença nos moldes do art. 536 e seguintes do CPC, também 
no prazo de 10 (dez) dias. 
Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7002284-35.2021.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cédula de Crédito Comercial 
Parte autora: EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARGARIDA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA, OAB nº RO6700, BRUNO 
PAIVA OLIVEIRA, OAB nº RO8056, JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA, OAB nº RO6863 
Parte requerida: EXECUTADO: ARMINDA MENDES LIMA 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Considerando a quitação integral do crédito e o pedido de extinção formulado pela parte exequente (ID 81324759), JULGO EXTINTO O 
FEITO com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil, o processo de execução de título extrajudicial 
movido porEXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARGARIDA em face de EXECUTADO: ARMINDA MENDES LIMA , ambos 
qualificados nos autos. 
Custas finais pela parte executada (art. 12, III da Lei 3.896/2016). INTIME-SE para o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de protesto e inscrição em dívida ativa (art. 35 e ss. da lei 3.896/16), cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1. 
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7065764-50.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Pagamento 
Parte autora: EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
Advogado da parte exequente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 
Parte requerida: EXECUTADO: BRUNA THAIS VIEIRA DE MENEZES 
Advogado da parte executada: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
CITE-SE em execução para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231 
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%(dez por cento), salvo embargos. Conste-se do mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo 
de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 10.895,28 + 10% de honorários advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC. 
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no art. 830, §1º, do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 (três) dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% (um por cento) de ao mês (art. 916 CPC). Nesta 
hipótese, o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 



1332DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei n. 
3.896/2016, arts. 2º, VIII e 17.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Silenciando-se quanto à citação do executado, o feito será extinto, sem resolução do mérito, 
nos termos do ar. 485, IV, do CPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.
tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: EXECUTADO: BRUNA THAIS VIEIRA DE MENEZES, AVENIDA RIO MADEIRA 4086, - DE 3383 A 3775 - 
LADO ÍMPAR EMBRATEL - 76820-713 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7004099-38.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Transação 
Parte autora: EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704 
Parte requerida: EXECUTADO: MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA VICENTE 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Considerando as diversas tentativas inexitosas de localizar bens do executado passíveis de constrição e sua inércia, determino a 
suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, §1º do CPC, período no qual restará suspensa a prescrição. 
Ressalta-se que, embora determinada a suspensão, o processo aguardará no arquivo.
Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que sejam localizados bens penhoráveis, o feito será remetido ao arquivo, independentemente de 
nova intimação, passando para o status de arquivado.
Ressalto que os autos poderão ser desarquivados para o prosseguimento da execução na hipótese de serem encontrados bens 
penhoráveis do executado, conforme art. 921, §3º do CPC. 
O termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, 
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano indicado acima.
Referido prazo poderá ser interrompido nas hipóteses previstas no §4º-A do art. 921 do CPC.
Prazo prescricional: 5 anos - art. 206, §5º, I, do Código Civil.
Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7001969-07.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento 
Parte exequente: EXEQUENTE: CLARO S.A. 
Advogado da parte exequente: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PAULA MALTZ NAHON, OAB nº PA16565, NEIDSONIA MARIA DE 
FATIMA FERREIRA, OAB nº RO5283A, PROCURADORIA DA CLARO S.A. 
Parte executada: EXECUTADO: NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA 
Advogado da parte executada: ADVOGADO DO EXECUTADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538L 
SENTENÇA
Atento à manifestação de id. 80876047, ante o pagamento total do débito, com fundamento nos arts. 513 e 771, ambos do Novo Código 
de Processo Civil, e inciso II do artigo 924, do referido diploma legal, julgo extinta a obrigação no cumprimento de sentença movido 
por EXEQUENTE: CLARO S.A. em face de EXECUTADO: NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA , ambos qualificados nos autos.
Custas já recolhidas (id. 80042902).
Atento à manifestação da exequente (id. 80876047), OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal, para que proceda à transferência de valores 
que se encontram depositados em conta vinculada ao juízo e rendimentos (id. 80576172 e 81311627), para a conta de titularidade da 
parte credora, indicada no movimento de id. 80876047.
Agência: 3530-0 (Banco do Brasil), Conta-corrente: 8136-1, Titularidade: Magadan e Maltz Advogados Associados, CNPJ: 05.690.816/0001-
08.
Oficie-se, instruindo o ofício com o necessário.
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Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado na data de hoje. Assim, procedam-se às anotações necessárias e baixas, 
arquivando-se os autos após o levantamento do alvará e recolhimento de custas. Proceda a escrivania nos termos do Provimento 
Conjunto nº. 005/2016-PR-CG, arquive-se. Expeça-se o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7038467-68.2022.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Parte autora: AUTOR: LUCIO ROGER DE SOUZA GOMES 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO, OAB nº RO4719A, RAIMUNDO 
GONCALVES DE ARAUJO, OAB nº RO3300 
Parte requerida: REU: DAVID DA SILVA 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id.81320870) para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com 
fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o processo 
movido por AUTOR: LUCIO ROGER DE SOUZA GOMES em face de REU: DAVID DA SILVA, todos qualificados nos autos e ordeno seu 
arquivamento.
Sem custas.
Ante a preclusão lógica a sentença transita em julgado nesta data. Procedam-se as baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se 
os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM GERAL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
5ª VARA CÍVEL, 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 5civelcpe@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7053605-80.2019.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: FELIPE CASTILHO COSMO
ADVOGADO DO REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE TELES DE NEGREIROS, OAB nº RO3185A
EXCUTADO: BENICIO LOPES SOUSA MORAES, ESPACO FEMININO REPRESENTACOES LTDA - ME
ADVOGADO DOS EXCUTADO: CARLA QUEIROZ CAMURCA BATISTA, OAB nº RO6696
DECISÃO
Trata-se de cumprimento de sentença proposto por FELIPE CASTILHO COSMO contra ESPACO FEMININO REPRESENTACOES LTDA 
– ME e BENICIO LOPES SOUSA MORAES. 
O exequente informa que o executado BENÍCIO está prestes a deixar o país para realizar um trabalho voluntário na África, conforme 
publicação feita pelo devedor na rede social Facebook. 
Assim, nos termos do art. 139, IV,, do CPC, requer o bloqueio do passaporte do devedor para que este não deixe o país, justificando que, 
caso isso aconteça, será muito mais difícil encontrá-lo e satisfazer a execução. 
Ainda, requer a penhora das quotas do devedor BENÍCIO junto a empresa executada; a penhora de ativos financeiros em nome da 
empresa devedora e do executado, via sistema SISBAJUD e a expedição de certidão de crédito. (ID n. 81160118). 
É o relatório. Decido. 
A parte exequente afirma que o executado publicou no seu Facebook a informação de que pretende deixar o país para trabalhar como 
voluntário na África. 
Para demonstrar isso, juntou aos autos uma reportagem do site “leiagora.com.br” onde é escrito que um suposto empresário BENICIO 
LOPES SOUSA MORAES pretende logo logo viajar até o continente africano a trabalho (ID n.81160119). 
Todavia, este juízo, em consulta ao referido site ( https://www.leiagora.com.br/noticia/77466/um-sonho-que-virou-realidade-ser-voluntario-
na-africa), cuja reportam segue em anexo, constatou que a matéria data de 21/03/2020 e não deste ano, como deixa crer o exequente.
Se o devedor tem a intenção de deixar em breve o país, a matéria deveria ser mais recente e não a mais de 02 anos atrás. 
Além disso, as informações são do site “leiagora” e não do Facebook como afirma o credor. 
Desse modo, INDEFIRO o requerimento do credor de suspensão do passaporte do executado, haja vista não ter ficado demonstrado 
a necessidade da medida e a iminência de o devedor de se ausentar do país para se esquivar da execução, conforme exposto acima. 
Quanto ao requerimento de expedição de certidão de crédito, determino sua expedição. 
Relativamente ao requerimento de penhora das quotas sociais do executado junto a empresa devedora, DEFIRO o requerimento, nos 
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termos do art. 835, IX, do CPC e, via de consequência, determino as providências abaixo.
1. Deverá a parte exequente a apresentar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 05 dias, para que acompanhem o presente mandado. 
2. Apresentado o valor atualizado da dívida e observando o disposto no art. 861 do CPC, expeça-se mandado para penhora das cotas 
(até o limite da dívida - anexar demonstrativo de cálculos ao mandado) da parte devedora BENÍCIO LOPES SOUSA MORAES - CPF 
691.014.771-53, junto à empresa ESPACO FEMININO REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 21.615.417/0001-39, localizada na Rua 
Abunã, 2025, São João Bosco, Porto Velho-RO; bem como para que o representante legal da empresa seja intimado para, no prazo de 
30 dias:
I - apresente balanço especial, na forma da lei;
II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;
III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o 
valor apurado, em dinheiro.
Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de 
reservas, para manutenção em tesouraria, salvo se se tratar de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao 
exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso.
Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela 
sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das 
ações, mediante pedido expresso acompanhado da devida justificativa da parte interessada.
3. Procedida a penhora:
a) intime-se a parte devedora para, se quiser, apresentar impugnação no prazo de 15 dias;
b) expeça-se ofício ao JUCER para averbação da penhora. 
As custas para a penhora das quotas já foram recolhidas pelo credor no ID n. 76510707. 
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos na pasta Decisão JUD’S para análise do pedido de penhora via 
SISBAJUD. 
Cumpra-se. 
SERVE COMO MANDADO DE PENHORA DE COTAS JUNTO A EMPRESA ESPACO FEMININO REPRESENTACOES LTDA - ME 
- CNPJ: 21.615.417/0001-39, localizada na Rua Abunã, 2025, São João Bosco, Porto Velho-RO e MANDADO DE INTIMAÇÃO DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, na forma acima.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7065722-98.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Vícios de Construção, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios 
Parte autora: AUTOR: JOSICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: LARISSA GOES TEIXEIRA ORLANDO, OAB nº RO10751, IVI PEREIRA ALMEIDA, 
OAB nº RO8448, FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO, OAB nº RO2003 
Parte requerida: REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., Santo Antônio Energia S.A 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Acerca do pedido de gratuidade judiciária, muito se discute quanto a melhor interpretação da Lei n. 1.060/50, visto a presença de 
antinomia jurídica entre a referida lei e a Carta Magna.
Isto porquê a lei prevê que a parte fará jus aos benefícios de assistência judiciária gratuitamente, mediante afirmação de que não está em 
condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios (art. 4º da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do CPC).
A Constituição Federal, por sua vez, assegura o direito de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de 
recursos.
Certo é que as disposições da Lei n. 1.060 de 1950 vem tendo nova interpretação com o advento da Constituição Federal de 1988, da qual 
extrai-se em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que deve a parte interessada em obter os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, 
comprovar a insuficiência de seus recursos financeiros.
O CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido dispositivo, no entanto, deve ser feita em consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por 
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que 
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º do CPC.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve-se trazer aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado avalie tal 
condição.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem potencial 
de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento) custeado pela 
receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias 
do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma opção o 
simples aumento de impostos.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais 
recursos para o PODER JUDICIÁRIO significa menos recursos para infraestrutura, segurança, educação, saúde...
Não é justo, portanto, que tendo condições de custear a demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está demandando.
Assim, pela nova leitura dos dispositivos constitucionais e legais, o direito de assistência integral gratuita prevista nas normas infralegais 
não é absoluto. Ou seja: sendo pessoa física ou jurídica, há sim a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as 
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despesas processuais sem prejuízo da própria existência.
Nesse sentido:
TJRO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DITAMES CONSTITUCIONAIS. Tendo o agravo de instrumento 
o escopo de atacar decisão que, diante dos documentos acostados aos autos, nega a concessão das benesses da gratuidade da justiça, 
deve a parte demonstrar a sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza. (Agravo em Agravo de 
Instrumento n. 0008881-26.2013.8.22.0000, Rel. Des. Kiyochi Mori, J. 16/10/2013)
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de 
veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a 
real condição econômico financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais 
e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. JUIZ QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE 
COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. I - A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL (ART. 5º,LXXIV) EXIGE DO INTERESSADO EM OBTER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE COMPROVE 
A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, RESTANDO NÃO RECEPCIONADO, NESTE PONTO ESPECÍFICO, O DISPOSITIVO DO ART. 
4º DA LEI Nº 1.060/50 QUE EXIGIA APENAS A MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. II - A INICIATIVA DO 
MAGISTRADO EM VERIFICAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PRETENDENTE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA 
TAMBÉM ESTÁ JUSTIFICADA PELO FATO DE QUE AS CUSTAS JUDICIAIS TÊM NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO, CONFORME 
JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III - SE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA AGRAVANTE NÃO SE 
COMPATIBILIZA COM A SITUAÇÃO DE POBREZA DECLARADA, O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO É MEDIDA QUE 
SE IMPÕE, NÃO PREVALECENDO, PORTANTO, A PRESUNÇÃO LEGAL DA SIMPLES DECLARAÇÃO (ART. 4º DA LEI Nº 1.060/50). 
(TJ-DF- AI: 31743620098070000 DF 0003174-36.2009.807.0000, Relator: NATANAEL CAETANO, Data de Julgamento: 06/05/2009, 1ª 
Turma Cível, Data de Publicação: 18/05/2009, DJ-e Pág. 49).
Ademais, o Código de Processo Civil em seu art. 99 §2º determina que não se convencendo o juiz de que a parte faz jus aos benefícios 
da gratuidade da justiça, deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de indeferir o 
pedido.
Portanto, a simples afirmação da parte autora de que é pobre na forma da lei, não comprova a reduzida capacidade financeira.
A parte autora sequer afirmou, em sua inicial, qual sua ocupação, não apresentando nenhum documento que prove sua real condição 
econômica.
Isso posto, EMENDE-SE a inicial no prazo de 15 (quinze) dias úteis para comprovar a alegação de incapacidade financeira mediante a 
apresentação de comprovante de renda mensal hábil para atestar suas alegações, sob pena de indeferimento da gratuidade.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento das custas.
Pena de indeferimento da inicial em caso de não manifestação.
Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7020638-74.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Cancelamento de vôo 
Parte autora: AUTORES: CAIO SOUZA AGUIAR, CASSIA SOUZA AGUIAR, JULIANA LIRA DE SOUZA AGUIAR 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DOS AUTORES: GUSTAVO MARCEL SARMENTO DUARTE, OAB nº RO6165A 
Parte requerida: REU: LATAM LINHAS AÉREAS S/A 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. Agende-se no PJE audiência de conciliação, de acordo com a pauta disponibilizada pelo CEJUSC. A solenidade será realizada por 
videoconferência (Google Meet ou Whatsapp), observando as instruções indicados no final deste despacho.
2. A citação da requerida será realizada por meio eletrônico, nos termos do inciso V do art. 246 do CPC, bem como observando-se o Ato 
Conjunto n. 023/2020-PR-CJG do Tribunal de Justiça de Rondônia.
Acaso não haja a confirmação do requerido em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, nos termos do art. 
246, §1º-A, do CPC, deverá ser feita a citação pelos meios tradicionais (carta ou mandado).
Se a parte requerida não for cadastrada para citação eletrônica, promova-se a citação pelos meios tradicionais (carta ou mandado).
3. Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação por 
meio eletrônico, representadas por Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º CPC), observando as disposições contidas no 
provimento abaixo descrito, inclusive no que diz respeito aos meios para ingressar na videoconferência. 
Advirto às partes de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 
com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º, CPC).
Ressalte-se que a parte pode se fazer representada por advogado ou Defensor Público, desde que com poderes para transigir.
4. Caso não haja acordo, o prazo para contestar (15 dias úteis) terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação deste pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de 
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desistência deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 dias antes da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
5. Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias, 
nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
6. Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido 
o prazo sem manifestação da parte tornem os autos conclusos para extinção.
Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório agendar nova data de audiência e realizar as comunicações necessárias, 
observando-se, se for o caso, a necessidade de recolhimento de custas de repetição de diligência.
7. Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
8 - Instruções para audiência por videoconferência (Provimento da Corregedoria n. 018/2020, 25.05.2020):
8.1 - Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e envio do link de acesso à audiência virtual.
8.2 - As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para 
acesso à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio 
whatsapp, e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. No caso da presente ação, como se trata de inicial, deverá 
ocorrer a citação por carta ou mandado, conforme o caso.
8.3 - Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
8.4 - As partes deverão buscar orientação, assim que receber a citação/intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e 
Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação.
8.5 - Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por 
petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação.
8.6 - As partes deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do  PODER JUDICIÁRIO, 
bem como acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
8.7 - Incumbe às partes assegurar que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir.
8.8 - Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: REU: LATAM LINHAS AÉREAS S/A, RUA ÁTICA 673, 6 ANDAR SALA 62 JARDIM BRASIL (ZONA SUL) 
- 04634-042 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7065758-43.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Duplicata 
Parte autora: EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
Advogado da parte exequente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 
Parte requerida: EXECUTADO: AURICELIA BARRETO DA SILVA 
Advogado da parte executada: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º 
do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três dias, 
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 10.810,28 + 10% de honorários advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do NCPC. 
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no art. 830, §1º, do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
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acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei n. 
3.896/2016, arts. 2º, VIII e 17.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Silenciando-se quanto à citação do executado, o feito será extinto, sem resolução do mérito, 
nos termos do ar. 485, IV, do CPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.
tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: EXECUTADO: AURICELIA BARRETO DA SILVA, RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 6268 CIDADE 
NOVA - 76810-764 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 5civelcpe@tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7001075-65.2020.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 37.207,62 (trinta e sete mil, duzentos e sete reais e sessenta e dois centavos)
Parte autora: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1251, ANTONIO DE 
SIMOES, TERREO CENTRO - 69005-141 - MANAUS - AMAZONAS
ADVOGADOS DO PROCURADOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO, OAB nº RR5086, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, 
OAB nº AC4846, - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, , - DE 
8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUCIANO GONCALVES OLIVIERI, OAB nº ES11703, VINICIUS 
TORRES 296, APT 102 PRAIA DA COSTA - 29101-105 - VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Parte requerida: RAIMUNDO GIL DAMACENO, EUCLIDES DA CUNHA 1572 BAIXA UNIAO - 76805-858 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
Considerando as diversas tentativas inexitosas de localizar bens do executado passíveis de constrição e sua inércia, determino a 
suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, §1º do CPC, período no qual restará suspensa a prescrição. 
Ressalta-se que, embora determinada a suspensão, o processo aguardará no arquivo.
Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que sejam localizados bens penhoráveis, o feito será remetido ao arquivo, independentemente de 
nova intimação, passando para o status de arquivado.
Ressalto que os autos poderão ser desarquivados para o prosseguimento da execução na hipótese de serem encontrados bens 
penhoráveis do executado, conforme art. 921, §3º do CPC. 
O termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, 
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano indicado acima.
Referido prazo poderá ser interrompido nas hipóteses previstas no §4º-A do art. 921 do CPC.
Prazo prescricional: 5 anos - art. 206, §5º, I, do Código Civil.
Intimem-se.
Porto Velho sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 08:13 .
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7065728-08.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Compromisso 
Parte autora: EXEQUENTE: CONDOMINIO GREEN PARK RESIDENCE 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI, OAB nº RO5793 
Parte requerida: EXECUTADO: TATIANE ALMEIDA LOPES 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial buscando a mesma pretensão constante na ação de execução n.7005521-43.2022.8.22.0001, 
distribuída para a 1ª Vara Cível desta Comarca, que foi extinta sem resolução de mérito.
Em caso de reiteração de pedido de processo extinto sem resolução do mérito, a competência para processar e julgar a ação é do juízo 
que primeiro conheceu a causa, nos termos do inciso II do art. 286 do CPC.
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Sendo assim, com fundamento no inciso II do art. 286 do CPC, redistribua-se o presente processo ao Juízo da 1ª Vara Cível desta 
Comarca.
Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7024732-07.2018.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Acidente de Trabalho, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Parte autora: EXEQUENTE: GEORGE PAULO MAR 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: WELYS ARAUJO DE ASSIS, OAB nº RO3804 
Parte requerida: EXECUTADO: Banco Bradesco S.A 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO EXECUTADO: WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401, MAURO PAULO GALERA 
MARI, OAB nº RO4937, LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330, BRADESCO 
DESPACHO
Vistos,
Diante da inércia da parte executada, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, indicando 
bens passíveis de penhora, bem como requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC.
Friso, desde já, que se houver interesse da parte exequente em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição 
do juízo, apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, nos 
termos da Lei n. 3.896/2016, arts. 2º, VIII e 17.
Pratique-se o necessário.
Intimem-se.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7017622-20.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Imissão na Posse, Reintegração de Posse 
Parte autora: REQUERENTES: ELDO MANOEL DE CARVALHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DIEGO DINIZ CENCI, OAB nº RO7157, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
Parte requerida: 
Advogado da parte requerida: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos,
DEFIRO o requerimento de ID 80583491 para DETERMINAR a transferência dos valores depositados em conta vinculada aos presentes 
autos para a conta a seguir descrita:
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA – FUNDEP
Banco do Brasil
Conta Corrente nº 7747-X
Agência 2757-X
CNPJ 06.188.804/0001-42
Oportunamente, consigno que nos valores a serem transferidos deverão estar inclusos os seus respectivos rendimentos, e não somente 
as importâncias ali descritas, a fim de se evitar que eventual remanescente permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Efetuada a transferência acima descrita, encaminhem-se seus respectivos comprovantes a este juízo, no prazo de 30 (trinta) dias.
Vindo os comprovantes, INTIME-SE a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que mais de 
direito entender, sob pena de extinção/arquivamento do presente feito.
Após, tornem-se os autos conclusos.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7024888-24.2020.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Parte autora: EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S.A. 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB nº AP4778, PROCURADORIA 
ITAU UNIBANCO S.A. 
Parte requerida: EXECUTADO: EDILSON RIBEIRO DE SOUSA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: WILSON SOUZA DOS SANTOS, OAB nº TO10955 
DESPACHO
O acordo já foi homologado, conforme id. 80116759. Cumpra-se a sentença em sua integralidade, arquivando os autos.
Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7065631-08.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Judicial - CEJUSC 
Assunto: Juros, Correção Monetária 
Parte autora: EXEQUENTE: SILVIA TEIXEIRA DE PINHO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO, OAB nº RO5100 
Parte requerida: EXECUTADOS: FRANQLEI LIMA FERREIRA, CABOCLINHO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP 
Advogado da parte requerida: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos,
Os documentos apresentados não se prestam a demonstrar a alegada hipossuficiência.
Deste modo, oportunizo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua dificuldade financeira para arcar com as custas 
processuais.
Pena de extinção do feito.
Conclusão dos autos oportunamente.
Intime-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7056620-52.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: EULINA ALVES MEIRA e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, 5civelcpe@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003505-19.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIFAR DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Advogados do(a) AUTOR: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - RO3593, JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - RO1370
REU: IVETE REGIS ALBINO 
Advogado do(a) REU: DOMINGOS SAVIO GOMES DOS SANTOS - RO607
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7004580-30.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Contratos Bancários 
Parte autora: EXEQUENTE: KARINE RORIZ DE CARVALHO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: NAYLA MARIA FRANCA SOUTO, OAB nº RO8989 
Parte requerida: EXECUTADO: Banco Bradesco S.A 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, FELIPE 
GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB nº AC16846, BRADESCO 
Vistos,
Trata-se de impugnação de apreensão de valores apresentada pelo Banco Bradesco S.A neste cumprimento de sentença.
Assevera não ser possível aplicação de multa cominatória na ação de exibição de documentos. Afirma que não houve proporcionalidade 
nem razoabilidade sobre a porcentagem aplicada. Pugnou pela declaração de inexigibilidade ou minoração do quantum.
A exequente se manifestou.
Pois bem. DECIDO.
Nos termos do art. 400, § único dispõe: “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias para que o documento seja exibido”.
Neste sentido, em 23/08/2021, despacho de id. 61570114, o executado foi intimado para apresentar os documentos nos termos da 
sentença de id. 57621812, porém, quedou-se inerte. No despacho de id. 64271117 (08/11/21), face a inércia do banco executado foi feita 
nova intimação para exibir os documentos sob pena de astreintes de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), não houve manifestação.
Em 04/05/22, por meio do despacho de id. 76430110, houve nova determinação para apresentar os documentos majorando-se a astreintes 
R$ 700,00 (setecentos reais) por dia, até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sem manifestação.
Posteriormente, a parte exequente pediu o bloqueio via Sisbajud o qual foi deferido e feito, conforme anexo (id. 79622765 – 20/07/2022).
Conforme se observa, há mais de um ano o banco executado é intimado para cumprir o veredito e não o faz. Não há que se falar em 
falta de proporcionalidade ou razoabilidade, pois o CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas para cumprimento das ordens judiciais.
O banco executado mesmo sabedor da penalidade que lhe seria imposta em caso de inércia, assumiu o risco e preferiu quedar-se inerte.
Ante o exposto, indefiro a impugnação, e mantenho a penhora (id. 79622765). Transitada em julgada a presente decisão, expeça-se 
alvará judicial em favor da exequente, intimando-se para retirada.
Sem custas e sem honorários por se tratar de decisão interlocutória.
Intime-se o banco executado para apresentar o contrato de abertura de conta (c/c 1954-7, ag. 7167-6), extratos de movimentação 
bancária e contratos de empréstimos dos últimos cinco anos, nos termos da sentença de id. 57621812, em 15 dias.
Em caso de descumprimento, fixo astreintes de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia, até o limite de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), 
sem prejuízo de majoração.
Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7060187-28.2021.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários 
Parte autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, 
PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A 
Parte requerida: EXECUTADOS: EDERSON DA SILVA LOURENCO, CAMILA PEGO GOMES, ELIZEU CANDIDO DA SILVA 
Advogado da parte requerida: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Em atenção ao pedido de id. 81296526, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas da diligência. 
Em caso de inércia o processo será suspenso nos termos do art. 921, III do CPC.
Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7061651-53.2022.8.22.0001 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
Assunto: Liberação de Conta 
Parte autora: REQUERENTES: WEMERSON FERREIRA ALVES, GRACIENE FERREIRA DA SILVA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DOS REQUERENTES: LUCAS ARABE GOMES DA SILVA, OAB nº RO8170 
Parte requerida: 
Advogado da parte requerida: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a parte autora para emendar a inicial apresentando a procuração ad judicia no prazo de 15 (quinze) dias.
Pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito.
Conclusos, oportunamente.
Intime-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7065755-88.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Duplicata 
Parte autora: EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
Advogado da parte exequente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 
Parte requerida: EXECUTADO: ALESSANDRA JESUS GOMES 
Advogado da parte executada: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º 
do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três dias, 
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 3.998,83 + 10% de honorários advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do NCPC. 
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no art. 830, §1º, do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei n. 
3.896/2016, arts. 2º, VIII e 17.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Silenciando-se quanto à citação do executado, o feito será extinto, sem resolução do mérito, 
nos termos do ar. 485, IV, do CPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.
tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: EXECUTADO: ALESSANDRA JESUS GOMES, RUA MARECHAL RONDON 353 PEDRINHAS - 76801-
540 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO, CEP: 76.801-235.
Processo: 7065731-60.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
Parte autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 
CREDISUL 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, PROCURADORIA DA SICOOB 
CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA 
Parte requerida: EXECUTADOS: CLARICE DE LIMA STACHELSKI, VICTORIA LUIZA MARIA DA GLORIA SOUSA RAMOS 
Advogado da parte requerida: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Comprove a parte autora o recolhimento das custas iniciais (inciso I do art. 12 da Lei Estadual n. 3.896/16), em 15 (quinze) dias, sob pena 
de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
Intime-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

7026581-77.2019.8.22.0001
Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica
AUTOR: Allianz Brasil Seguradora S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, OAB nº RJ135753, PROCURADORIA DA SUL AMERICA 
SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A
REU: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
ADVOGADOS DO REU: ROBERTO VENESIA, OAB nº AM1067, GUILHERME VILELA DE PAULA, OAB nº AC4715
SENTENÇA
Vistos.
AUTOR: Allianz Brasil Seguradora S.A , inicialmente qualificada como “SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS” qualificada 
nos autos, ingressou com a presente AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS em face de REU: CENTRAIS ELETRICAS 
DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, onde aduz em síntese que:
Firmou com o segurado “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEREDAS DO MADEIRA”, localizado na Estrada Santo Antônio, 4353, Triângulo 
– Porto Velho – RO, CEP: 76805-742, um contrato de seguro, representado pela Apólice nº. 003512491, Proposta 002176061, Contrato 
003870399, abrangendo a cobertura dos danos elétricos ao seu imóvel, incluindo seu conteúdo, com limite de indenização no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), com vigência de 20/04/2017 a 20/04/2018.
Aduz que em 01/10/2017, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos a 
vários aparelhos eletrônicos do segurado. O Segurado informou o ocorrido formalmente à Autora, através do “Aviso de Sinistro”, em 
07/05/2018, solicitando uma vistoria uma vez que tal risco estava coberto pela Apólice em questão. Para reparar os danos, a empresa 
seguradora, ora autora, contratou empresapara a substituição ou reparação dos equipamentos, totalizando um valor de R$ 8.775,37 (oito 
mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
Afirma que o Segurado é consumidor da energia elétrica distribuída pela Requerida, conforme comprova pela conta de luz. Em 17/05/2018, 
foi feita vistoria pela empresa contratada pela Autora para a regulação do sinistro – “FACT Serviços”, a qual, diante das informações do 
laudo técnico e do orçamento ofertado ficou convencida da ocorrência de dano elétrico no aparelho e que o valor do prejuízo indenizável 
era de R$ 8.775,37 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), menos o valor da franquia de R$ 1.755,07 (mil 
setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), representando o valor do prejuízo final de R$ 7.020,30 (sete mil e vinte reais e 
vinte e trinta centavos).
Requer a procedência da presente ação, condenando a Ré ao ressarcimento do valor de R$ 7.020,30 (sete mil e vinte reais e vinte e 
trinta centavos) , corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês desde os desembolsos 
realizados pela Autora, referente à importância paga pela Autora na indenização securitária, com a devida correção monetária desde o 
desembolso e acrescida de juros legais desde a citação.
Juntou documentos.
Audiência de conciliação restou infrutífera ( Num. 31932578 - Pág. 1 ).
Certificado que decorreu o prazo de contestação em Num. 32607635 - Pág. 1.
REU: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE apresenta CONTESTAÇÃO onde aduz que Não consta 
nos autos nenhuma prova da relação jurídica entre o Segurado da Autora e a Ré ELETRONORTE ou qualquer que seja a concessionária 
prestadora de serviços públicos. Adiante, em tópico específico, será demostrada a ilegitimidade passiva, mas para demostrar a relação 
do Segurado da Autora e ENERGISA RONDÔNIA, antiga CERON (parte legítima para o polo passivo), faz-se necessária a indicação do 
número da unidade consumidora.
Aduz que a Autora juntou laudos inconclusivos, realizados de forma unilateral e com grande carga de parcialidade, que não trazem 
elementos técnicos que evidenciam o nexo de causalidade entre uma ação/omissão da concessionária e o dano, sendo que no parecer 
afirma que o sinistro ocorreu por uma provável variação ou oscilação de energia, portanto não esclarece com a certeza que se espera 
quanto à origem da ocorrência, o que torna o parecer genérico e sem força probatória. 
Assevera que não houve pedido administrativo.
Afirma que a autora não informou a requerida do sinistro e somente ingressou com ação judicial muito tempo após o evento, sem sequer 
juntar ao processo o equipamento danificado, o que resulta, sem sombra de dúvidas, em pleno cerceamento de defesa da Requerida. 
Requer a improcedência do feito.
A requerente apresentou réplica a contestação.
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Instados sobre provas, as partes pugnam pelo julgamento antecipado.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO:
Passo ao julgamento antecipado do feito, eis que desnecessário a produção de provas em audiência. 
Ademais, as partes instadas a manifestarem sobre outras provas que pretendiam produzir, de forma expressa, pugnaram pelo julgamento 
do feito no estado que se encontra.
Passo a analisar a arguição de ilegitimidade passiva da requerida Centrais Elétricas do Norte do Brasil- ELETRONORTE.
Inicialmente me guio pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia tem sobre a questão, o qual cito o seguinte julgado:
Apelação cível. Ação de regresso. Seguradora. Ilegitimidade passiva. É legítimo para figurar no polo passivo da lide quem recebe 
a contrapartida do consumidor, sendo responsável por eventuais danos decorrentes da falha no fornecimento. (TJ-RO - AC: 
70362063820198220001 RO 7036206-38.2019.822.0001, Data de Julgamento: 29/07/2020)
No voto, o eminente relator Desembargador ROWILSON TEIXEIRA ensina sobre a questão:
“...Trata-se de ação regressiva de danos materiais ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da Eletronorte S.A., 
em razão dos prejuízos ocasionados por oscilação de energia elétrica.
Alega a apelante que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que quem deve responder a ação é a Energisa 
Rondônia (antiga Ceron).
Pois bem. Observa-se que as Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, inscrita no CNPJ nº 00.357.038/0001-16, atua na geração 
e transmissão de energia elétrica.
A Energisa Rondônia, inscrita no CNPJ nº 00.864.214/0001-06, atua na distribuição de energia elétrica, fornecendo-a ao consumidor final, 
conforme Contrato de Concessão n. 5/2001 https://www.aneel.gov.br/documents/10184//15063027//Contrato+de+Concess%C3%A3o.
pdf, in verbis:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
Este Contrato regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica objeto da concessão de que é titular a 
CONCESSIONÁRIA, nas áreas dos Municípios discriminados no Anexo I, reagrupada nos termos do art. 22 da Lei no 9.074, de 1995 e 
do Decreto no 1.717, de 1995, por meio da Resolução ANEEL no 229, de 13 de junho de 2000, publicada no Diário Oficial de 14 de junho 
de 2000, cujo prazo foi prorrogado de conformidade com a Portaria MME no 172, de 28 de junho de 2000, publicada no Diário Oficial de 
29 de junho de 2000.
Verifica-se, ainda, que, no que se refere à atuação, cinge-se que as Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte atua somente para 
manutenção da linha de transmissão de 230 Kv, que conecta as estações de Vilhena – Pimenta Bueno – Ji-Paraná – Ariquemes – Abunã 
– Porto Velho.
Desse modo, entendo que a Eletronorte é ilegítima para figurar no polo passivo desta ação de regresso, devendo integrar a lide a 
concessionária Energisa Rondônia, pois é ela quem recebe a contrapartida do consumidor, sendo responsável por eventuais danos 
decorrentes da falha no fornecimento, conforme diversos julgados desta Corte:
Ação regressiva de ressarcimento. Seguros. Dano em eletrônico. Oscilação de energia. Falha na prestação de serviço. Nexo de 
causalidade. Dano material. Comprovação.A empresa seguradora passar a ter o direito ao ressarcimento, quanto se comprova, pelas 
provas produzidas, o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela concessionária de energia elétrica e o prejuízo material sofrido 
pela entidade segurada em razão de distúrbios elétricos. (TJRO - Apelação Cível 7040221-21.2017.822.0001, Rel. Des. FILHO, Raduan 
Miguel, 1ª Câmara Cível, julg. 3/7/2019)
Energia elétrica. Aparelhos eletrônicos. Danos. Indenização pela seguradora. Ação regressiva. Sub-rogação. Comprovados os prejuízos 
sofridos pelo consumidor em decorrência da má prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica, cuja reparação foi feita 
pela seguradora contratada, esta faz jus, em ação regressiva, ao ressarcimento da indenização paga. (TJRO - Apelação Cível nº 7008885-
62.2018.822.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. FILHO, Raduan Miguel, julg. 17/5/2019) g.n.
Ressalta-se, ainda, que o art. 205 da Resolução nº 414/10 – ANEEL dispõe:
No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros 
de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST....” 
No caso em concreto a requerida, geradora e transmissora de energia, tem o CNPJ mencionado na decisão 00.357.038/0001-16, o qual 
é diferente da distribuidora ENERGISA RONDÔNIA.
O local não faz parte de sua linha de geração ou de transmissão ( CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEREDAS DO MADEIRA”, inscrito no 
CNPJ nº 21.341.787/0001-25, localizado na Estrada Santo Antônio, 4353, Triângulo – Porto Velho – RO, CEP: 76805-742).
Portanto, a requerida Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
Posto isto, com atenção aos argumentos ora pincelados e na forma do artigo 485, inciso VI do novo Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO O FEITO ajuizada por AUTOR: Allianz Brasil Seguradora S.A em face da REU: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO 
BRASIL S/A ELETRONORTE, determinando o arquivamento dos presentes autos.
Por conseguinte, em observância ao princípio da sucumbência e da causalidade, condeno a requerente ao pagamento das custas e das 
despesas processuais, mais os honorários advocatícios do Advogado da parte requerente, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 
causa, com espeque no artigo 85, § 3º, inciso I do novo CPC, levando em consideração o trabalho realizado e o tempo exigido para o 
serviço, além do zelo profissional.
Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o 
recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões ou 
decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Determino que transitada em julgado a presente, desde já fica intimada a parte vencedora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 
sobre o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, à Contadoria para 
liquidação das custas finais e, em seguida, intime-se a parte sucumbente para comprovar o recolhimento em 10 (dez) dias, pena de 
inscrição em dívida ativa, nos termos do Provimento Conjunto nº. 005/2016-PR-CG.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho2 de setembro de 2022
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Porto Velho - 5ª Vara Cível
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 5ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, 5civelcpe@tjro.jus.br
Número do processo: 7061951-15.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: LUCAS ALVES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, OAB nº SP349410
Polo Passivo: BANCO J. SAFRA S.A
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Complemente a inicial trazendo procuração atualizada, eis que a juntada na petição inicial tem mais de um ano que foi datada. Num. 
80757907 - Pág. 1.
Descreva a qualificação profissional do autor, bem como traga documentos que comprovem sua capacidade financeira, tendo em vista 
que a petição inicial não consta a profissão do requerente, porém a procuração ad judicia (ainda que antiga) noticia que o mesmo é 
motorista. Entretanto não há qualquer prova dos seus rendimentos.
Defiro o prazo de 15 dias para tais providências, bem como querendo, desde já recolher custas processuais. 
Ultrapassado o prazo, com ou sem complemento, voltem os autos conclusos.
Porto Velho, 02 de setembro de 2,022.
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7064241-03.2022.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Benfeitorias 
Parte autora: AUTOR: SCB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: SABRINA PUGA, OAB nº RO4879 
Parte requerida: REU: GLEISON MUNIZ DE SOUZA, PAULO TIMOTEO BATISTA, BURITIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
Vistos,
Nos termos do que dispõe a Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica está condicionada 
à demonstração de sua incapacidade econômica.
No caso em tela, a parte Autora juntou documentos com o fito de comprovar a alegada hipossuficiência.
Não obstante a parte Autora apresentar um rol de débitos (prejuízo econômico), não há prova efetiva de sua hipossuficiência econômico-
financeira, ou seja, de que o pagamento das custas e demais despesas processuais irá inviabilizar sua atividade econômica, razão pela 
qual indefiro o pedido de justiça gratuita.
Emende-se a exordial recolhendo as custas pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sobrevindo o comprovante de pagamento das custas iniciais, citem-se nos termos do art. 701, CPC.
No silêncio da parte Autora, voltem conclusos para indeferimento da inicial e consequente extinção do feito.
1. Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da inicial, 
anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 
5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$ 275.933,44 + 5% de honorários advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida.
2. Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado 
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer formalidade, 
“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701 §2º NCPC).
3. Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a 
relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual de 
existência.
4. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do 
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para sentença, nos 
termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
5. Caso o réu realize pagamento, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de presunção de concordância com os valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.
tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
Não tendo a parte condições de constituir advogado, deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na rua Padre Chiquinho, n. 
913, Pedrinhas, Porto Velho/RO.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: REU: GLEISON MUNIZ DE SOUZA, AVENIDA NICARÁGUA 1730, - DE 1376 A 2034 - LADO PAR NOVA 
PORTO VELHO - 76820-144 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, PAULO TIMOTEO BATISTA, RUA TENREIRO ARANHA 2494 CENTRO - 
76801-114 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, BURITIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, AC BURITIS 1281, AVENIDA 
RONDÔNIA SETOR 6 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
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ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou cumprimento do mandado e o pagamento de honorários advocatícios é de 
quinze dias, contados da juntada do aviso de recebimento ou do mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, presumir-se-ão 
aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as alegações de fato formuladas pela parte autora.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7016959-08.2018.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Compra e Venda 
Parte autora: EXEQUENTE: VIVEIRO AMAZONIA LTDA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELDA LUCIANA OLIVEIRA MELO, OAB nº RO3924A 
Parte requerida: EXECUTADOS: CONSTRUTORA AMPERES LTDA, F. BARRETO CONSTRUCOES LTDA - ME 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DOS EXECUTADOS: JEOVAL BATISTA DA SILVA, OAB nº RO5943 
Vistos,
Trata-se de impugnação de penhora no rosto dos autos apresentada pela CONSTRUTORA AMPERES LTDA neste cumprimento de 
sentença que lhe move VIVEIRO AMAZONIA LTDA – ME.
Assevera que a citação ainda fase de conhecimento foi recebida por pessoa que na época dos fatos não pertencia aos quadros da 
empresa. Pugnou pela nulidade da citação e revogação da penhora realizada.
A exequente se manifestou.
Pois bem. DECIDO.
Em maiores digressões, a impugnação merece ser rechaçada.
É que, conforme afirmado pela própria executada o mandado foi recebido por Elvis Henrique Cavalcante que conforme certidão do 
meirinho se identificou como funcionário da empresa. Nesta senda, é válida a citação endereçada a empresa e recebida por pessoa que 
não recusa a qualidade de funcionário nem faz ressalva quanto aos poderes para receber a correspondência.
Isto é o respeito à Teoria da Aparência. O meirinho não tinha como saber no momento da diligência se a pessoa que recebeu pertencia 
ou não aos quadros de funcionários ativo. Presume-se verossímil o recebimento.
Ademais, como bem mencionado pela parte exequente constam outras intimações da executada nas pessoas qualificadas como sócios 
(id. 50487561, 46154386, 24877987), conforme contrato judicial constante no id. 80254734.
Não há como aceitar que somente agora quatro anos após da prolação da sentença, a parte executada venha se insurgir contra a citação 
alegando desconhecimento de causa. Demais disso, como já mencionado a citação foi válida e regular.
Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora no rosto dos autos, prosseguindo-se normalmente o feito.
Sem custas e sem honorários por se tratar de decisão interlocutória.
Intimem-se.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Fórum Geral Desembargador César Montenegro - Av. Pinheiro Machado, n. 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-235. 

6ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030090-16.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA BERTELLI GALIOTTO - RS114020, VITOR HUGO ZENATTO - RS27205
EXECUTADO: GONLOG DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para requerer o que entender de 
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7033804-86.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) PROCURADOR: SILVANA SIMOES PESSOA - SP112202, VANESSA CASTILHA MANEZ - SP331167
PROCURADOR: SOUZA & MONTINEGRO LTDA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050383-70.2020.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERENTE: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - RO6540-A
REQUERIDO: DANIEL MENDES MONTEIRO REZENDE e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
INTIMAÇÃO PARTES - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
Ficam as PARTES intimadas da proposta de honorários apresentada no ID 80648312 e para comprovarem o depósito de honorários 
periciais, bem como apresentar quesitos, indicando seus assistentes técnicos, nos termos da decisão ID 75221551.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046353-55.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO7957
EXECUTADO: ADRIA SIMONE AVINTE DE SANTIAGO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
7063443-42.2022.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ENDRIO DA COSTA REGIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIO PINHO FERREIRA, OAB nº RO1816A
EXECUTADO: GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MASSA FALIDA: GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.225.625/0001-38 (TERCEIRO 
INTERESSADO)
ADVOGADOS DA MASSA FALIDA: PAULO TIMOTEO BATISTA - OAB RO2437 E SABRINA PUGA - OAB RO487
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
Trata-se de pedido de habilitação de crédito formulado pelo requerente, aduzindo que o valor correspondente à certidão juntada aos autos 
não foi incluído no quadro geral de credores da massa falida.
Com efeito. DETERMINO:
1. Ante a distribuição por dependência, associe-se o feito ao Processo n° 7015880-23.2020.8.22.0001.
2. RETIFIQUE-SE o cadastramento das partes junto ao sistema PJe, para facilitar a tramitação e as comunicações destes autos. Mantenha-
se o Administrador Judicial no “polo passivo” da ação e INCLUA-SE o devedor como “terceiro interessado”.
3. INTIME-SE o patrono para emendar a inicial e juntar ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia dos documentos pessoais 
do requerente e a procuração que deu ensejo aos posteriores substabelecimentos, sob pena de indeferimento da exordial, ante a 
falta de documentação indispensável, bem como a ausência de pressupostos de constituição, de desenvolvimento válido e regular do 
processo, independentemente de intimação pessoal (TJRO, Apelação Cível, Processo nº 7018516-59.2020.822.0001, Câmara Cível, 
Relator: Des. Hiram Souza Marques, Julgamento: 6/1/2021).
3.1. Decorrendo o prazo sem manifestação, voltem os autos para extinção. 
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4. Se juntados os documentos apontados no item 3, restando devidamente emenda a inicial, INTIME-SE o devedor para se manifestar 
em 5 (cinco) dias, conforme art. 12, caput, da Lei n° 11.101/2005.
5. Findo o prazo do item anterior, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir parecer sobre o objeto da impugnação e eventual pedido 
de reserva de crédito, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005.
6. Somente após, INTIME-SE o Ministério Público para ciência.
7. Em seguida, voltem os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO OU CARTA.
Porto Velho, 29 de agosto de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7027989-06.2019.8.22.0001
Classe: Monitória
AUTOR: UNIRON
ADVOGADOS DO AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO, 
OAB nº DF29047
REU: FRANCIELE PEREIRA DA SILVA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça e na plataforma no site do TJ.
1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos do artigo 256 do CPC, 
poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo diploma legal.
2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar como Curador 
Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.
3. Em seguida, ao requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7021236-
62.2021.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: FELIZARDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANA PAULA COSTA SENA, OAB nº RO8949
EXECUTADO: LAMARA OLIVEIRA DE ABREU
DECISÃO
1. Fica intimado o exequente para que no prazo de 10 dias, acoste o ao feito planilha atualizada do valor do débito, pra fins de realização 
da diligência requerida, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7066041-
03.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Autor(a)(as)(es): AUTOR: FERNANDO GOMES RODRIGUES, CPF nº 03166504125, RUA AMADOR BUENO 0, QUADRA 13, LOTE 18 
CÂNDIDA DE MORAIS - 74463-340 - GOIÂNIA - GOIÁS
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, OAB nº GO65545, FILIPE VICENTE DA 
SILVA BATISTA, OAB nº GO62213
Requerido(a)(s): REU: MARIA LAUDECY GOMES DA SILVA 64025764253, CNPJ nº 30437786000170, RUA BUENOS AIRES 2425, 0 
EMBRATEL - 76820-858 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 406,61
SENTENÇA
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Versam os presentes sobre Procedimento Comum Cível ajuizada por FERNANDO GOMES RODRIGUESem face de MARIA LAUDECY 
GOMES DA SILVA 64025764253, partes qualificadas no feito.
Compulsando o feito, verifica-se que até a presente data não houve a citação do requerido. 
Nas intimações de IDs 77921503 e 80159044, o requerente foi intimado para promover o regular andamento do feito para citação do 
requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Devidamente intimado, o requerente manteve-se inerte.
Dessa forma, dado o tempo em que o feito tramita sem a citação para pagar a dívida, não há outro caminho a percorrer senão a extinção 
do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto objetivo de constituição válida e regular do processo.
Vale ressaltar que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses do Código de Processo Civil que exige a intimação pessoal 
da parte para dar andamento ao feito, visto que a citação é um pressuposto de constituição e validade do processo, motivo pelo qual, não 
sendo viabilizada a citação por culpa exclusiva do requerente, o processo deve ser extinto por força do art. 485, IV, do CPC.
Importante consignar recente julgado do TJRO, o qual apontou que “... a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento 
no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal do autor, pois a regra inserta no § 1º do art. 485 do CPC, faz alusão apenas aos 
casos de extinção previstos nos incisos II e II [III] do referido artigo”.
Nesse sentido, ficou assim ementado: 
Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Oportunizado prazo para emenda à inicial. Não atendimento. Ausência de 
pressupostos do desenvolvimento válido e regular do processo Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso não provido. A ausência 
do correto recolhimento das custas processuais afeta o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 
ensejando extinção do processo sem resolução do mérito. A intimação pessoal do autor, regra inserta no § 1º do art. 485 do CPC, faz 
alusão apenas aos casos de extinção previstos nos incisos II e II do referido artigo. (TJRO, Apelação Cível, Processo nº 7018516-
59.2020.822.0001, Câmara Cível, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Julgamento: 6/1/2021).
Portanto, não sendo possível efetivar a citação do réu, por culpa da parte autora, há que se extinguir o feito sem resolução do mérito por 
falta de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, na forma do art. 485,IV, do CPC, sendo, portanto, conforme 
disposto acima, desnecessária a intimação pessoal da parte para regularização, pois é questão que pode ser conhecida até mesmo de 
ofício pelo juiz, nos termos da previsão do parágrafo 3º, do art. 485, dessa lei processual.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, 
na forma do art. 485, IV, do CPC.
Custas finais indevidas.
P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se. 
PORTO VELHO-RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7015535-
96.2016.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ANA MARIA EMILIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073
EXECUTADO: PAULO PEREIRA GOMES
ADVOGADO DO EXECUTADO: RUY CARLOS FREIRE FILHO, OAB nº RO1012A
DESPACHO
Em consulta ao sistema de depósitos judiciais, verifica-se que todos os valores depositados judicialmente pelo INSS já foram liberados 
em favor da exequente.
Assim sendo, considerando que, atualmente, os pagamentos estão sendo efetuados por meio de descontos mensais realizados na folha de 
pagamento do executado, cujos valores estão sendo depositados pela fonte pagadora diretamente na conta bancária da exequente, nos 
termos da decisão do ID 61878147, arquivem-se os autos até a quitação integral do débito, ficando a exequente desde já INTIMADA para 
que, tão logo esta ocorra, informe nos autos, para viabilizar a extinção. 
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7022551-
33.2018.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: ANA LUCIA AFONSO BEARZI, JUAREZ PAULO BEARZI
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: JUAREZ PAULO BEARZI, OAB nº RO752, MARIA DA CONCEICAO AMBROSIO DOS REIS, OAB 
nº RO674
EXECUTADO: ARCON CONSTRUÇÕES LTDA. EPP
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Penhore-se no rosto dos autos indicados no ID. 80324204 (Proc. 0001204-75.2011.5.14.0003 – em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de 
Porto Velho/RO), até o montante do débito, de acordo com a planilha apresentada, nos termos do art. 860 do CPC.
Quando da averbação no rosto dos autos, intime-se a exequente.
Caso a penhora no rosto dos autos reste infrutífera, intime-se a exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao feito, 
indicando bens à penhora, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo acima sem manifestação do exequente, arquive-se.
Expeça-se o necessário.
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VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO, CARTA, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 7007928-61.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALEX MOTA CORDEIRO, OAB nº RO2258A, CARLOS FELIPE OLIVEIRA MOREIRA, OAB nº RO8431, 
JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES, OAB nº RO7544
EXECUTADO: WALDESON DA SILVA NUNES
DECISÃO
1. Fica esta intimada a parte exequente/autora para que, no prazo de 15 dias, comprove ao prévio recolhimento das custas de cada 
diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, 
II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7015644-08.2019.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: HERMAN UCHOA MACIEL
ADVOGADOS DO AUTOR: JANIO SERGIO DA SILVA MACIEL, OAB nº RO1950, NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL, OAB nº 
RO154572
REU: MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA, ALAN KARDEC DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS DOS REU: MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA, OAB nº RO7583, ANA CAROLINA SANTOS ROCHA, OAB nº RO10692
DESPACHO
1. Defiro a citação por edital (ALAN KARDEC DOS SANTOS LIMA), com prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial 
da Justiça e na plataforma no site do TJ.
1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos do artigo 256 do CPC, 
poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo diploma legal.
2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar como Curador 
Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.
3. Em seguida, ao requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7053606-65.2019.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617
REU: MARGARIDA DE FATIMA SOUSA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça e na plataforma no site do TJ.
1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos do artigo 256 do CPC, 
poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo diploma legal.
2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar como Curador 
Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.
3. Em seguida, ao requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
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6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7052959-02.2021.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ANA CAROLINA LIMA PEREIRA 
ADVOGADO DO AUTOR: ANA PAULA COSTA SENA, OAB nº RO8949 
REU: OZIMAR REGO DOS REIS 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso, verifica-se que o AR de 
ID 80854010 retornou ausente por motivo “ausente”, indiciando eventual paradeiro do requerido.
Pelo argumento acima, indefiro a citação por edital pleiteada.
Fica intimada a parte autora, por meio de seus advogados, para que em 5 (cinco) dias, aponte endereço válido para a citação da requerida 
ou, no mesmo prazo, requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos do art. 319, §1º, do NCPC, sob pena de extinção 
do feito.
Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos para extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 0000179-
59.2011.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EDMAR QUEIROZ DAMASCENO FILHO, OAB nº RO589, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO1096, ALINE FERNANDES BARROS, OAB nº RO2708, MICHEL FERNANDES BARROS, OAB nº RO1790
EXECUTADOS: Jose Ferreira da Costa, GENEFRAN ALVES DA SILVA JUNIOR
DECISÃO
Considerando o notificação/ofício de ID 79505439, verifica-se que a execução está garantida com o desconto/penhora salarial realizadas 
nos autos, tendo ainda o exequente manifestado pela liberação dos veículos, razão pela qual nesta data foi procedida a baixa no sistema 
RENAJUD, conforme comprovantes em anexo.
Desta forma, oficie-se ao DETRAN/RO em resposta ao ofício supramencionado, informando que este juízo não possui interesse no 
veículo listado, servindo a presente com ofício.
Por fim, remeta-se junto a presente resposta de ofício cópia das restrições baixadas e cópia da sentença de extinção, devendo ainda ser 
remetido via email, os quais estão indicado na parte final do ofício supra.
Após, aguarde-se as descontos em arquivo.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 0013432-17.2011.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ROSEMERY MATIAS NUNES
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SILVIO MACHADO, OAB nº RO3355, JANAINA CANUTO DE OLIVEIRA, OAB nº RO5516A
EXECUTADOS: UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCATINS, EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA 
LTDA, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS, OAB nº RO655A, FABRICYO TEIXEIRA NOLETO, OAB 
nº TO2937, LUIZ FERNANDO ARRUDA, OAB nº RO80253, JAX JAMES GARCIA PONTES, OAB nº MG103539, TAMIRIS ASSIS 
CELESTINO, OAB nº SP357477
DECISÃO
1. Fica esta intimada a parte exequente/autora para que, no prazo de 15 dias, comprove ao prévio recolhimento das custas de cada 
diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, 
II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 7034864-21.2021.8.22.0001
Monitória
AUTOR: UNIRON
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428
REU: MARCIO ALVES MARTINS
DECISÃO
1. Fica esta intimada a parte exequente/autora para que, no prazo de 15 dias, comprove ao prévio recolhimento das custas de cada 
diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, 
II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 7008701-38.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA, OAB nº RO9510, ULISSES AMORIM KEDEZIERSKI, 
OAB nº RO9421, LUCILAINE LUZIA MOREIRA FUSCA, OAB nº RO7941
EXECUTADO: JAIR PEREIRA DAMASCENO FILHO 02672831211
DECISÃO
1. Fica esta intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, comprove ao prévio recolhimento das custas de cada diligência 
requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, bem como acoste ao feito planilha atualizada do débito, sob pena de 
suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7021056-12.2022.8.22.0001 
CLASSE: Monitória 
AUTOR: AAJT CENTRO DE ENSINO EIRELI - EPP 
ADVOGADO DO AUTOR: ANA PAULA COSTA SENA, OAB nº RO8949 
REU: NAJELA BAHLS DE BRITO, HERMES FRUTUOSO PRESTES CAVASIN SANTANA JUNIOR 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso não foram esgotadas 
todas as vias usuais para proceder a citação da parte requerida. Em que pese já terem sido realizadas a consulta aos sistemas eletrônicos 
à disposição do judiciário (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, SIEL), verifica-se que ainda não foram diligenciados todos os endereços 
localizados, notadamente os referente aos resultados do sistema SISBAJUD. 
Ademais, os ARs de ID 80867255 e 80865895 voltaram negativos por motivo “ausente”, indicando possível paradeiro de ambas partes.
Pelo argumento acima, indefiro a citação por edital pleiteada.
Fica intimada a parte autora, por meio de seus advogados, para que em 5 (cinco) dias, aponte endereço válido para a citação da requerida 
ou, no mesmo prazo, requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos do art. 319, §1º, do NCPC, sob pena de extinção 
do feito.
Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos para extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito
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6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7001629-29.2022.8.22.0001 
CLASSE: Monitória 
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADOS DO AUTOR: RODRIGO BENTES SILVA BEZERRA, OAB nº RO11632, SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº 
RO9301, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº RO1064, CAMILA GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348, CAMILA BEZERRA 
BATISTA, OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796 
REU: LIDIA VIEIRA DE ARAUJO 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso não foram esgotadas 
todas as vias usuais para proceder a citação da parte requerida, resta pendente consulta aos demais sistemas eletrônicos à disposição 
do judiciário (RENAJUD, SISBAJUD, SIEL).
Pelo argumento acima, indefiro a citação por edital pleiteada.
Fica intimada a parte autora, por meio de seus advogados, para que em 5 (cinco) dias, aponte endereço válido para a citação da requerida 
ou, no mesmo prazo, requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos do art. 319, §1º, do NCPC, sob pena de extinção 
do feito.
Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos para extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7008110-42.2021.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº 
RO6673A
EXECUTADOS: LUCIANA MACEDO DE SOUZA, CLOVIS CARVALHO, GENIVALDO SILVA DE SOUZA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Defiro a citação por edital (LUCIANA MACEDO DE SOUZA, CLOVIS CARVALHO, GENIVALDO SILVA DE SOUZA), com prazo de 20 
(vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça e na plataforma no site do TJ.
1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos do artigo 256 do CPC, 
poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo diploma legal.
2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar como Curador 
Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.
3. Em seguida, ao requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7040789-
95.2021.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617
REU: MARIA LUCIA GONCALVES DE ASSIS
DECISÃO
Analisando os pedidos de diligências de endereços nos registros das empresas de telefonia OI, VIVO, CLARO, TIM e NET e outros, 
verifico que cabe a parte tal ônus, razão pela qual determino que a requerente providencie o requerimento de informações às empresas 
concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, para atendimento às exigências do art. 256, 
§3º do CPC, fazendo constar que a resposta deverá ser encaminhada diretamente para a Central de Processamento Eletrônico - CPE, via 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br, ficando a seu cargo eventuais despesas cobradas pelo informante.
O ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como autorização, comprovando-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 
dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7029355-
12.2021.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VINICIUS ROCHA GOMES
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208
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REU: PEDRO FONSECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, Allianz Brasil Seguradora S.A
ADVOGADOS DOS REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, JOSELIA VALENTIM DA SILVA, OAB nº 
RO198, PROCURADORIA DA SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A
DESPACHO
Processo saneado, pendente de designação de data para realização da audiência para produção da prova oral.
1. Com fundamento no Ato Conjunto nº. 17/2021 PR – CGJ, na Resolução 341/CNJ, nos artigos 193, 217 e 453, §1º do CPC, na Lei 
11.419/2006 e no Provimento Corregedoria n. 013/2021, designo audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por videoconferência, 
no dia 06 de outubro de 2022, às 08h30min, através do sistema Google Meet.
1.1 Ficam as partes intimadas da audiência designada, devendo o autor, seu advogado e os requeridos e seus respectivos advogados, 
participarem por meio da sala virtual, devendo o link de acesso ser remetido via e-mail, no prazo de até 24 horas antes da data acima 
designada e certificada nos autos.
1.2 Expeça-se mandado de intimação pessoal do requerente, a fim de que seja colhido seu depoimento pessoal.
Advirto o requerente sobre a pena de confissão prevista no §1º do art. 385 do CPC: “Se a parte, pessoalmente intimada para prestar 
depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”. 
1.4 As partes deverão informar nos autos, no prazo de 5 dias, endereços de emails, dos advogados, para possibilitar o envio do link e a 
entrada na sala da audiência por videoconferência.
1.5 Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos dispositivos de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador). 
1.6 Na referida audiência será tomado o depoimento pessoal do requerente e ouvidas as testemunhas arroladas por ele e pela requerida 
PEDRO FONSECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, cabendo às partes providenciarem o comparecimento de suas testemunhas 
à solenidade (art. 455, CPC).
1.7 Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o 
documento oficial com foto, para conferência e registro.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO.
INTIMAÇÃO DE:
1- VINICIUS ROCHA GOMES (requerente), RUA ARARIBOIA, 189 ou 210, TUPY – 76804-572 – PORTO VELHO – RONDÔNIA.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7021172-
91.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796, MARCOS RODRIGO BENTES 
BEZERRA, OAB nº RO644, CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212
EXECUTADOS: CLAUDIO MELO DOS SANTOS, GEISIANE FERREIRA DOS SANTOS
DECISÃO
1. Em que pese o pleito de ID 80252603, determino que o exequente manifeste-se nos termos da parte final do despacho de ID 74644140, 
colacionando ao feito planilha com todos os valores/abatimentos/levantados neste feito, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento 
de seu pleito e suspensão.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7025853-
70.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: JOSE UERTENCLAI GOMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CLAUDIO MARINHO DA SILVA
DECISÃO
Em que pese o pleito de ID 80215472, trata-se de quebra de sigilo bancário.
Desta forma, sem prejuízo para o exequente determino o integral cumprimento do item 2 da decisão de ID 76315326, remetendo-se os 
valores para a conta centralizadora do TJRO, com as formalidades legais.
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Por fim, retorne a suspensão, conforme determinado ao ID 76315326.
Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 7030524-05.2019.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
REU: JOGINALDO SILVA CARVALHO
DECISÃO
Fica esta intimada a parte exequente/autora para que, no prazo de 15 dias, comprove ao prévio recolhimento das custas de cada 
diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de extinção por falta de pressupostos processuais 
válidos ao deslinde dos fatos.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7038579-
42.2019.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: PETROLEO SABBA SA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GERALDO FONSECA DE BARROS NETO, OAB nº SP206438
EXECUTADOS: GABRIEL FREIRE DE MENEZES, ALBA LUCIA VARELA DA SILVA, AUTO POSTO MRA LTDA
DECISÃO
Indefiro os pedidos de arresto e bloqueio, uma vez que não vou a citação de todos os executados para fins de formação da triangularização 
processual.
Assim, proceda-se a citação da executado Alba, mediante Oficial de Justiça e do executado Gabriel, via AR, atentando-se aos endereços 
indicados na petição de ID 80881222.
Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 7042810-78.2020.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: CARLOS BRAZ DE OLIVEIRA PIRES
ADVOGADOS DO REQUERENTE: BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO, OAB nº RO4251, ROMULO BRANDAO PACIFICO, 
OAB nº RO8782
REQUERIDOS: ANA LUCIA AFONSO BEARZI, JUAREZ PAULO BEARZI
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARIA DA CONCEICAO AMBROSIO DOS REIS, OAB nº RO674, JUAREZ PAULO BEARZI, OAB 
nº RO752
DECISÃO
1. INDEFIRO o pedido de apreensão da CNH e bloqueio dos cartões de créditos do executado pelos seguintes motivos: primeiro, não 
há informações nos autos de que a parte Executada está inscrita no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), segundo, 
não há informações nos autos de que o condutor possua passaporte e/ou cartões de créditos e, terceiro, os elementos coligidos não 
convencem de que a providência em questão será útil ao atingimento do fim colimado na execução.
Além do mais, as medidas pretendidas violam o princípio constitucional da dignidade do ser humano, assim como ofende os princípios da 
proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade e da menor onerosidade da execução, sobretudo porque a suspensão dos cartões de 
crédito da parte executada poderá obstar o suprimento de suas necessidades básicas.
Na busca pela satisfação do crédito, efetivamente, deve ser adotada medida razoável e menos gravosa ao devedor.
Nesse sentido são os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Habeas corpus – Ação de execução por quantia certa – Decisão que determinou a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH do 
executado, até que efetue o pagamento do débito exequendo, fundamento no art. 139, IV, do NCPC – Remédio constitucional conhecido 
e liminar concedida – Medidas impostas que restringem a liberdade pessoal e o direito de locomoção do paciente Inteligência do art. 
5º, XV, da CF – Limites da responsabilidade patrimonial do devedor que se mantêm circunscritos ao comando do art. 789, do NCPC – 
Impossibilidade de se impor medidas que extrapolem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Ação procedente para conceder 
a ordem. (TJSP. Habeas Corpus n. 2183713-85.2016.8.26.0000. Relator: Marcos Ramos. Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado. 
Data do Julgamento: 29/03/2017). [Sublinhou-se]. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica previsto no CPC/15 (art. 133, §2º). Inobservância no caso. Suspensão do CPF da executada 
e dos sócios dela, além de cancelamento da inscrição da empresa junto às secretarias fazendárias. Descabimento. Medida de cunho 
administrativo. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Mecanismo inidôneo para incentivar satisfação do crédito. Recurso provido. 
(TJSP. Agravo de Instrumento n. 2240847-70.2016.8.26.0000. Relator: Milton Carvalho. Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado. 
Data do Julgamento:24/02/2017). 
2. INDEFIRO o pedido de negativação do nome da parte executada por meio do sistema SERASAJUD, tendo em vista que este é utilizado 
por esta unidade jurisdicional para dar mais celeridade às decisões de tutela de urgência que suspendem anotação de inscrição negativa. 
Por outro lado, a providência de incluir nome da parte executada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pode ser facilmente 
realizada pela parte, independentemente de intervenção estatal. Além disso, o princípio da Cooperação preceitua que as partes do 
processo devem cooperar entre si para a rápida solução do litígio e não acumular o Judiciário de atribuições que competem à parte 
credora.
3. Lado outro, verifico que a presente demanda possui 2 executados, tendo o exequente comprovado o pagamento de apenas 3 diligência, 
concedo o prazo de 5 dias para comprovação do pagamentos das demais custas de todas as diligências requeridas, sob pena de 
indeferimento do pedido e suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7049942-89.2020.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
EXECUTADO: JAMILTON ALVES ROCHA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça e na plataforma no site do TJ.
1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos do artigo 256 do CPC, 
poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo diploma legal.
2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar como Curador 
Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.
3. Em seguida, ao requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7010679-50.2020.8.22.0001
Classe: Monitória
AUTOR: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
ADVOGADO DO AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB nº SP98628
REU: ELIVALDO PEREIRA BARROS
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça e na plataforma no site do TJ.
1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos do artigo 256 do CPC, 
poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo diploma legal.
2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar como Curador 
Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.
3. Em seguida, ao requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7077992-91.2021.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: JOAO WILLY PEREIRA DE SOUZA 
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ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA, OAB nº RO9428 
REU: MARIA MARILENE DO NASCIMENTO 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso não foram esgotadas 
todas as vias usuais para proceder a citação da parte requerida, resta pendente consulta aos demais sistemas eletrônicos à disposição 
do judiciário (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, SIEL).
Pelo argumento acima, indefiro a citação por edital pleiteada.
Fica intimada a parte autora, por meio de seus advogados, para que em 5 (cinco) dias, aponte endereço válido para a citação da requerida 
ou, no mesmo prazo, requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos do art. 319, §1º, do NCPC, sob pena de extinção 
do feito.
Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos para extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7053057-84.2021.8.22.0001 
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DO BANCO DO 
BRASIL S/A 
EXECUTADO: ERONILDO GOMES DOS SANTOS 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso não foram esgotadas 
todas as vias usuais para proceder a citação da parte requerida, resta pendente consulta aos demais sistemas eletrônicos à disposição 
do judiciário (INFOJUD, RENAJUD e SIEL).
Pelo argumento acima, indefiro a citação por edital pleiteada.
Fica intimada a parte autora, por meio de seus advogados, para que em 5 (cinco) dias, aponte endereço válido para a citação da requerida 
ou, no mesmo prazo, requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos do art. 319, §1º, do NCPC, sob pena de extinção 
do feito.
Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos para extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7022218-13.2020.8.22.0001
Classe: Monitória
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº RO1064, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO, OAB nº RO8348, SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA 
CARDOSO, OAB nº RO796
REU: GEIGLESSON VASCONCELOS BRITO, FRANCIVALDO COSTA PAIVA, ORLANDINO ABADIA SILVA, THIAGO SILVA DE 
OLIVEIRA, VANESSA MARTINS DE SOUZA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Defiro a citação por edital (ORLANDINO ABADIA SILVA), com prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça 
e na plataforma no site do TJ.
1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos do artigo 256 do CPC, 
poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo diploma legal.
2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar como Curador 
Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.
3. Em seguida, ao requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, atentando-se que, em análise aos autos, não 
se verificou a citação de Francivaldo Costa Paiva.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 0019223-59.2014.8.22.0001 
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: UNIRON 
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ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS, OAB nº RO4725, BRUNA CADIJA VIANA RAYA, 
OAB nº GO24256, ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428 
EXECUTADO: MARTA PEDROSA DA SILVA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. INDEFIRO o pedido de ID 80908486, referente à citação por edital, visto que a parte executada já foi citada (Rua do Sol, 802 - ID 
11481348 - pág 25 e ID 12630020 com informação de “mudou-se”)
2. Fica intimada a parte executada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, manifestar-se, em 05 dias, sob pena de suspensão, nos 
termos do art. 921, III, do CPC.
3. Quedando a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso o decurso do prazo prescricional.
4. Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC/2015).
5. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º, CPC/2015).
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009184-34.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: FELIZARDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA COSTA SENA - RO8949
EXECUTADO: MARIA SELMA BEZERRA MOREIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7032519-
82.2021.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: I. C. O. PEREIRA & CIA LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: IGOR CARVALHO DE OLIVEIRA NOLETO FERREIRA, OAB nº TO9468
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB nº PB15013, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Processo saneado, pendente de designação de data para realização da audiência para produção da prova oral.
Indefiro a impugnação ao rol de testemunhas da requerida, apresentada pela requerente no ID 80720648, tendo em vista que foram 
apresentados os nomes completos e os números de CPF das testemunhas arroladas. Ademais, o art. 450 do CPC não prevê obrigatoriedade 
de apresentação de todos os dados constantes no referido dispositivo legal.
Além disso, a medida não acarretará em nenhum prejuízo à requerente, tendo em vista que, por ocasião da solenidade, este Juízo realizará 
a qualificação das testemunhas, colhendo todos os seus dados pessoais, ocasião em que poderão ser apresentadas as contraditas ou 
outras manifestações pertinentes.
1. Com fundamento no Ato Conjunto nº. 17/2021 PR – CGJ, na Resolução 341/CNJ, nos artigos 193, 217 e 453, §1º do CPC, na Lei 
11.419/2006 e no Provimento Corregedoria n. 013/2021, designo audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por videoconferência, 
no dia 06 de outubro de 2022, às 09h30min, através do sistema Google Meet.
1.1 Ficam as partes intimadas da audiência designada, devendo o autor, seu advogado e os requeridos e seus respectivos advogados, 
participarem por meio da sala virtual, devendo o link de acesso ser remetido via e-mail, no prazo de até 24 horas antes da data acima 
designada e certificada nos autos.
1.2 Expeça-se carta para intimação da requerente, na pessoa de seu representante (sócio administrador), a fim de que seja colhido seu 
depoimento pessoal.
Advirto a requerente sobre a pena de confissão prevista no §1º do art. 385 do CPC: “Se a parte, pessoalmente intimada para prestar 
depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”. 
1.4 As partes deverão informar nos autos, no prazo de 5 dias, endereços de emails, dos advogados, para possibilitar o envio do link e a 
entrada na sala da audiência por videoconferência.
1.5 Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos dispositivos de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador). 
1.6 Na referida audiência será tomado o depoimento pessoal do representante legal da requerente e ouvidas as testemunhas arroladas 
pelas partes, cabendo às partes providenciarem o comparecimento de suas testemunhas à solenidade (art. 455, CPC).
1.7 Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o 
documento oficial com foto, para conferência e registro.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE CARTA.
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INTIMAÇÃO DE:
1- I. C. O. PEREIRA LTDA (requerente), na pessoa de seu representante legal (sócio administrador), RUA 03, SALA 01, QUADRA 06, 
LOTE 07, BAIRRO VILA ALIANÇA, CEP 77813-780, ARAGUAÍNA-TO.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7003202-39.2021.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTORES: LENILDO ALVES DA SILVA, CLAUDIO ALVES DA SILVA, VANIA ALVES DA SILVA, ELIZANA ALVES DA SILVA, ERICA 
ALVES DA SILVA, ELIANA ALVES DA SILVA SANTOS, EVANDO ALVES DA SILVA, JOAO AMADEU RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, 
MARCOS ALVES DA SILVA, ELISANGELA ALVES DA SILVA, ADRIANO ALVES DA SILVA, JOAO AMADEU RIBEIRO DA SILVA, 
VANDA ALVES DA SILVA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: RAQUEL DA SILVA BATISTA, OAB nº RO6547, ARMANDO DIAS SIMOES NETO, OAB nº RO8288, 
VANESSA CESARIO SOUSA, OAB nº RO8058A 
REU: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. Observa-se que a parte autora não foi regularmente intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação de 
ID 78098173 e os documentos anexos.
2. Cadastre-se o advogado da parte ré nos quadros do sistema PJe, para que receba as intimações correspondentes, evitando futura 
arguição de nulidade. 
3. Intime-se a parte autora, nos termos do item 1.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7001557-12.2017.8.22.0003 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: WESLEY BORGES BIACO 
ADVOGADO DO AUTOR: HALMERIO JOAQUIM CARNEIRO BRITO BANDEIRA DE MELO, OAB nº RO770 
REU: HAMILTON FERREIRA TEIXEIRA, MAUD PEDREIRA DIAS, EZEQUIEL FRANCISCO QUIRINO, RILDO ALVES BASILIO, 
POLICLINICA JARU LTDA - ME 
ADVOGADOS DOS REU: ED CARLO DIAS CAMARGO, OAB nº RO7357, ALINE DAROS FERREIRA, OAB nº RO3353 
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso não foram esgotadas 
todas as vias usuais para proceder a citação da parte requerida em questão, resta pendente consulta aos demais sistemas eletrônicos à 
disposição do judiciário (RENAJUD, SISBAJUD).
Pelo argumento acima, indefiro a citação por edital pleiteada.
Fica intimada a parte autora, por meio de seus advogados, para que em 5 (cinco) dias, aponte endereço válido para a citação da requerida 
ou, no mesmo prazo, requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos do art. 319, §1º, do NCPC, sob pena de extinção 
do feito.
Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos para extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7046525-
60.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO AUTOR: TIAGO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA, OAB nº RO7914
REU: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DESPACHO
Ante a notícia de interposição de agravo de instrumento, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
No mais, conforme se verifica pelo documento do ID 81080687, o TJRO já julgou o recurso, negando-lhe seguimento.
Portanto, determino o regular prosseguimento do feito.
Assim sendo, ficam as partes INTIMADAS para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 10 dias.
Caso haja pedido de provas, venham conclusos para saneamento.
Em havendo dispensa de produção de outras provas por ambas as partes, venham conclusos para julgamento.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
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PROCESSO Nº 7038415-09.2021.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTORES: NEURI SANDRO ASSIS FREITAS, CRISTIANE GOMES FERREIRA, A. B. G. F., N. H. G. F. 
ADVOGADO DOS AUTORES: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073 
REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA 
ADVOGADO DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828 
SENTENÇA
I – RELATÓRIO 
NEURI SANDRO ASSIS FREITAS e outros ingressaram com a presente ação de reparação de danos materiais e compensação por 
danos imateriais extensivos contra a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA, partes qualificadas no feito.
Narra a inicial que os requerentes adquiriram um pacote de viagem junto à requerida em 04/02/2020, tendo como destino a cidade de 
Fortaleza/CE, para viajar no período de 07 a 19 de maio de 2021. Afirmam que, antes do embarque, fizeram contato com a requerida para 
buscar informações sobre o voo, porém, foram surpreendidos com a noticia de que este havia sido cancelado e, após algumas tratativas, 
conseguiram realizar a remarcação para o mesmo período inicialmente contratado, mas com alteração nos horários, eis que o voo inicial 
tinha previsão de chegar em Fortaleza/CE no dia 07/05/2021 às 12h15min, porém, somente chegaram às 22h50min e na viagem de volta 
o voo foi antecipado das 17h25min do dia 19 para às 03h20in, fazendo com que os requerentes perdessem um importante período de 
suas férias e também prejudicasse as diárias contratadas para hospedagem no hotel em Fortaleza/CE, por culpa da requerida. Alegam 
que entraram em contato com a requerida, solicitando reembolso referente ao encurtamento do período de viagem e das diárias de hotel 
não utilizadas, contudo, não obtiveram êxito. Diante do exposto, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.035,86 
(um mil e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, consistentes no valor das diárias de hotel não utilizadas 
e ainda R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 10.000,00 para cada um dos requerentes. Juntaram 
documentos.
Recebida a inicial, foi determinada a designação de audiência de conciliação e a citação da requerida (ID 60385108).
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou 
como mera intermediária da aquisição das passagens dos requerentes; de inépcia da petição inicial, por falta de interesse de agir, tendo 
em vista que ainda está no prazo legal para promover o reembolso e/ou a remarcação de datas, eis que a viagem foi cancelada por conta 
da pandemia da COVID-19 e de chamamento ao processo da empresa aérea. No mérito, sustenta a ausência de prova de conduta ilícita 
de sua parte, pois a responsabilidade é exclusiva da empresa aérea, em se tratando de atraso/cancelamento de voo. Sustenta a ausência 
de fundamento legal para o pleito dos requerentes, tendo em vista que o reembolso de voos cancelados durante a pandemia devem ser 
feitos nos termos das leis n. 14.034 e n. 14.046. Alega a ausência de dano moral, em razão da situação de força maior/fortuito externo e 
também por não terem os requerentes comprovado o efetivo prejuízo. Diante do exposto, pugna pelo acolhimento das preliminares e, no 
mérito, pela improcedência da demanda (ID 61700463).
A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 65009353).
Houve impugnação à contestação (ID 65799472).
Na fase de especificação de provas, os requerentes pugnaram pela tomada de depoimento pessoal do representante legal da requerida 
e da parte autora, e ainda pela oitiva de testemunhas (ID 66547537). A requerida manteve-se inerte.
Parecer do Ministério Público opinando pela produção da prova testemunhal pleiteada pelos requerentes (ID 80147965).
II – FUNDAMENTAÇÃO
Versam os presentes sobre ação de indenização por danos morais e materiais que Neuri Sandro Assis Freitas e outros movem em face 
de CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S/A.
Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela requerida.
Compulsando os autos, observa-se que a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou como 
mera intermediária da aquisição das passagens dos requerentes, sendo, neste caso, a responsabilidade pelo cancelamento do voo 
exclusiva da empresa aérea.
Analisando os documentos juntados ao feito, observa-se que, de fato, a requerida apenas vendeu as passagens aéreas aos requerentes 
e, portanto, não pode ser considerada como parte legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que os alegados prejuízos 
sofridos pelos requerentes se deram em razão de cancelamento do voo, realizado pela companhia aérea.
Esse é o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ, no sentido de que somente será admitida a responsabilidade solidária das 
agências de viagem nos casos em que houver a comercialização de pacotes de viagem, o que não é o caso deste feito, tendo em vista 
que os requerentes adquiriram somente as passagens aéreas com a requerida, motivo pelo qual há de se reconhecer que ela atuou como 
mera intermediadora.
Nesse sentido, cito: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
AGÊNCIA DETURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a 
responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado 
pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo 
cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação 
indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014) [grifo nosso]
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA CLUB 
TOUR. INTERMEDIADORA DA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E 
ALTERAÇÃO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. FALHA NÃO IMPUTÁVEL A INTERMEDIADORA DA VENDA DAS PASSAGENS. 
NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. 
INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA AUSENTE DO POLO PASSIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO POR FORÇA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSURGÊNCIA DO AUTOR/APELANTE. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal é definir a legitimidade passiva e a responsabilidade da apelada 
Club Tour pela indenização por danos materiais e morais supostamente sofridos pelo autor/apelante, em razão de cancelamento de 
voo internacional. 2. A jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária as agências de turismo apenas na comercialização de 
pacotes de viagens.Confira-se AgRg no REsp 1453920/CE , Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado 
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em 09/12/2014, PUBLICADO em 15/12/2014; STJ - REsp. n. 758.184 - Rel.: Min. Jorge Scartezzini - j.: 26.09.2006 3. No caso dos autos, 
o serviço prestado pela agência de turismo se resumiu, exclusivamente, à venda de passagens aéreas e não à comercialização de 
pacote de viagens, não sendo responsável pela oferta de intinerário, serviços de hospedagem, traslados e alimentação, tampouco pela 
execução do contrato de transporte, circunstâncias que afastam a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte 
aéreo e autorizam o reconhecimento da ilegitimidade da agência de turismo Club Tour para figurar no polo passivo da ação ordinária 
de ressarcimento de valor cumulada com danos matérias e danos morais, decorrente de cancelamento de voo. 4. Não se tratando, 
o caso vertente, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem 
contratada, traslados, hospedagem e, inexistindo, portanto, qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que 
as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas 
no art. 14 , § 3º , I e II, do CDC e o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora apelada. 5. 
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores 
integrantes da 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
mas para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. 
Fortaleza, 23 de agosto de 2022 MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO 
BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA PORT. 967/2022 Relator (TJ-CE - AC: 00870759120078060001 Fortaleza, Relator: Benedito 
Helder Afonso Ibiapina Port. 967/2022, Data de Julgamento: 23/08/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022) 
[grifo nosso]
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. A AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
ALTERAÇÃO DE VÔO REALIZADA COM A ANUÊNCIA DAS AUTORAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL 
AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. 
NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de 
consumo, fundado no risco-proveito do negócio. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que 
o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o 
contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas 
na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de 
passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza 
o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo 
regimental não provido. ( AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014 (...) 
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. NO MÉRITO, 
IMPROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da corre DECOLAR .COM e exclui-la do 
processo. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno as recorrentes ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor da corré 
DECOLAR. COM. (TJ-DF 07322970920178070016 DF 0732297-09.2017.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de 
Julgamento: 17/07/2018, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 
[grifo nosso]
Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida e, via de consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito 
é medida que sei impõe.
Em tempo, demais teses ou argumentos eventualmente suscitados pelas partes ficam prejudicados, em face das razões de entendimento 
explicitadas nesta sentença, que são suficientes à prestação jurisdicional. Por oportuno, eis o trecho retirado de recentíssimo julgado 
proferido na Corte da Cidadania:
… Nos termos de longeva orientação jurisprudencial desta Corte, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa 
sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em omissão no 
acórdão, não se devendo confundir fundamentação sucinta com a sua ausência (REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005). (STJ, AgInt no REsp n. 1.580.393/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 
17/12/2021).
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 
mérito, o que faço com lastro no art. 485, VI, do CPC.
Em razão da sucumbência, condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 
10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).
Registra-se que, para fins de eventual cumprimento de sentença, a atualização dos valores deverá ser apurada por intermédio do sistema 
de cálculo processual, disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).
Advirta-se que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, a teor do art. 1.026, § 2°, do CPC.
P.R.I. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047651-48.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249-A
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EXECUTADO: SAMUEL GOMES MONTEIRO FILHO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PROCESSO Nº 7031897-08.2018.8.22.0001 
CLASSE: Reintegração / Manutenção de Posse 
REQUERENTE: ANSELMO NASCIMENTO DE SOUZA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL, OAB nº RO4235 
REQUERIDO: MAGNO DOS SANTOS ARRUDA 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS, OAB nº RO4244, ALEXANDRE WANDERLEY LUSTOSA, 
OAB nº PE15656 
DECISÃO
Intimado da designação da audiência pautada para o dia 15 de setembro de 2022, às 09h30min., o requerido veio ao feito pleitear a 
modificação da realização da audiência para a modalidade presencial, ao argumento de que, dada a complexidade do caso, a audiência 
por videoconferência poderá ensejar prejuízo ao direito de defesa.
Ora, não se vislumbra nenhuma possibilidade da audiência realizada por videoconferência causar prejuízo à quaisquer das partes do 
processo. Há muito que este juízo (e muitos outros, sendo inclusive, orientação do TJRO a adoção preferencial desta modalidade de 
solenidade) vêm realizado audiência por esta modalidade, inclusive em processos que apresentam maior complexidade que o presente 
feito, sem que haja reclamação ou quaisquer insurgências das partes. 
Aliás, no presente feito foi designada audiência de forma híbrida, conforme se verifica pelo despacho de ID 80572265. Por esta 
modalidade, é facultada à(s) parte(s) ou testemunha(s) comparecer(em) à sala de audiência, onde prestará(ão) seus depoimentos/
oitivas na presença de um servidor do TJ a fim de manter a lisura do ato, sendo facultada, ainda, a presença de um dos advogados na 
sala de audiência, apenas para acompanhar a parte por ocasião do seu depoimento pessoal ou interrogatório, desde que solicitado com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias antes da data da solenidade (itens 1.5 e 1.6 do despacho de ID 80572265 - Pág. 2).
Dessa forma, INDEFIRO o pedido para realização de audiência presencial. 
Intime-se. Aguarde-se à realização da audiência. 
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PROCESSO Nº 7036519-96.2019.8.22.0001 
CLASSE: Reintegração / Manutenção de Posse 
REQUERENTES: MARIA INES ALVES FERNANDES, JANETTE DE FATIMA REIS 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: PEDRO PAULO BARBOSA, OAB nº RO6833, EDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS, OAB nº 
SP7236 
REQUERIDO: SAMARA MENEZES DA SILVA CRUZ 
ADVOGADO DO REQUERIDO: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS, OAB nº RO5769 
DECISÃO
Chamo o feito à ordem.
Existe questão processual a ser sanada neste momento processual, a fim de evitar futura arguição de nulidade que poderá colocar em 
risco a efetividade da tutela jurisdicional.
Trata-se de ação de reintegração de posse, portanto, de natureza possessória. Consta no presente feito que a ré convive em união 
estável com a DENILSON DA SILVA NAZARET ou ADELSON ALVES NAZARET, conforme Auto de Constatação de ID 41478192 e 
procuração de ID 31806597.
Além disso, constou, também no referido Auto de Constatação a existência de outros invasores dos imóveis objeto da lide, a saber, IDIONEI 
DA SILVA REIS e a sua esposa DENISE DA SILVA NAZARE (ID 41478192).
Ademais, na petição de ID 47524500 as autoras apontam como invasores/esbulhadores de seus imóveis as pessoas: ADELSON 
ALVES NAZARET, IDIONEI DA SILVA REIS, NEUSIRA VALADARES DA SILVA, conforme dito pela testemunha da ré em audiência de 
justificação.
O Código de Processo Civil estabelece algumas exigências para a hipótese dos autos. Assim, vejamos a previsão do dispositivo indicado:
Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados 
sob o regime de separação absoluta de bens.
§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:
I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;
II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;
III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;
IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.
§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de 
ato por ambos praticado.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.
Outrossim, ao réu se exige a citação do cônjuge / companheiro (salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens), 
devendo este também ser incluído no polo passivo da demanda, quando há composse ou ato por ambos praticado.
Como sabido, os sujeitos processuais devem observar os princípios do devido processo legal (art. 5º, LV, CF), da boa-fé e da cooperação 
(art. 4º, 5º, 6º e 7º, CPC). Não pode o juiz manter situações que coloquem em risco o resultado útil do processo e que devem ser 
esclarecidas ou corrigidas durante a persecução civil.
Assim, em tempo, este juízo chama o feito à ordem para regularizar a situação anotada cuja medida não ensejará nenhum prejuízo às 
partes.
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Com efeito.
1. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do seu patrono, para incluir no polo passivo da ação o companheiro/cônjuge da ré Samara 
Menezes da Silva Cruz, a saber, DENILSON DA SILVA NAZARET ou ADELSON ALVES NAZARET (ID 41478192 e 31806597), nos 
termos do art. 73, §2°, do CPC, em 15 (quinze) dias, bem como IDIONEI DA SILVA REIS e a sua esposa DENISE DA SILVA NAZARE, 
e a pessoa NEUSIRA VALADARES DA SILVA, indicando os seus endereços atuais, promovendo as correspondentes citações para, 
querendo, contestar no prazo legal, sob pena de revelia e confissão (art. 335 e 344, CPC).
1.1. Fica INTIMADA e advertida a parte autora de que as determinações constantes no item 1 deverão ser cumpridas, sob pena de 
extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem necessidade 
de intimação pessoal (art. 485, IV, CPC) (TJRO, 
PROCESSO Nº 7022912-16.2019.822.0001, 2ª Câmara Cível, Relator Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Julgamento: 29/1/2021).
1.2. As citações serão realizadas, preferencialmente, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se os endereços que serão indicados 
pela parte autora (item 1). Fica autorizado o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC, caso a citação se proceda conforme os arts. 249 
e 250 do CPC, expedindo-se o necessário.
2. A parte autora deverá comprovar o pagamento das despesas para citação. 
3. Após o cumprimento dos itens anteriores, voltem os autos conclusos para deliberação.
4. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se for o caso.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO OU DE INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CARTA OU CARTA PRECATÓRIA.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
7027178-12.2020.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO, OAB nº SE6101, ENERGISA RONDÔNIA
REU: FRANCISCA DO ROSARIO CAVALCANTE
ADVOGADO DO REU: LUIZ ALBERTO CONTI FILHO, OAB nº RO7716
DESPACHO
Converto o julgamento em diligência.
Consta dos autos que a ré deu início ao procedimento de inscrição da área junto ao CAR cujo cadastro foi realizado em 
30/12/2019 (ID 47685140). Contudo, até o momento não foi juntada ao presente feito a matrícula do imóvel. 
Dante do lapso temporal decorrido desde a última informação trazida ao processo e a despeito de possíveis divergências, faz-se 
necessário instar as partes para se manifestarem sobre a existência de título definitivo e matrícula do imóvel, para os fins de análise da 
constituição da servidão e pagamento da indenização apurada.
Assim, DETERMINO:
1. INTIME-SE as partes para juntarem ao processo o título definitivo (em nome da ré), a matrícula e a certidão de inteiro teor correspondente 
ao imóvel (ainda que em nome da União), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena das consequência jurídicas decorrentes da sua omissão.
2. Após, venham os autos conclusos para sentença.
SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, OFÍCIO E CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006661-15.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA - RO7914
EXECUTADO: BRUNO BARBOSA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7012019-58.2022.8.22.0001
Classe: Habilitação de Crédito
REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: BRUNA CELI LIMA PONTES, OAB nº RO6904A, ELIEL SOEIRO SOARES, OAB nº RO8442
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
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ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
A parte credora reclama os créditos por ela indicados, porém para a constituição do quantum deve haver prévia manifestação do 
Administrador Judicial.
Conforme mencionado em oportunidade anterior, os processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves exigem recorrentes 
manifestações da Administração Judicial, razão pela qual esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001) a realização de mutirão para impulsionar todos os feitos de habilitação de crédito.
Deve-se notar ainda que este juízo deu início à 3ª etapa de pagamento dos créditos extraconcursais trabalhistas incontroversos. Por 
óbvio, tal fato não enseja empecilho a eventuais impugnações, pedidos de habilitação créditos, ainda pendentes de análise e apuração.
Em relação a eventual pedido de reserva de créditos pendente de análise neste feito, deve-se destacar que, nos autos do incidente de 
Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001), houve determinação de abertura de conta específica em montante indicado 
pela Administração Judicial para a garantia de créditos ainda em questionamento, razão pela qual a presente dilação de prazo não 
demonstra, a princípio, qualquer prejuízo à parte credora.
Ante o esforço que vem sendo empregado para o deslinde dos referidos processos/incidentes, tem-se por oportuno viabilizar nova 
intimação da Administração Judicial, para que possa se manifestar em tempo hábil sobre a matéria discutida nestes autos.
Assim, reitero o despacho anterior e DETERMINO:
1. INTIME-SE a Administração Judicial para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-se de que se trata de REITERAÇÃO de 
comunicação.
2. Somente após juntada a manifestação do item 1, INTIME-SE o Ministério Público para ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.
3. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7047262-63.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: JOAO MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DE MELLO ARTUSO, OAB nº RO3987
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
A parte credora reclama os créditos por ela indicados, porém para a constituição do quantum deve haver prévia manifestação do 
Administrador Judicial.
Conforme mencionado em oportunidade anterior, os processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves exigem recorrentes 
manifestações da Administração Judicial, razão pela qual esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001) a realização de mutirão para impulsionar todos os feitos de habilitação de crédito.
Deve-se notar ainda que este juízo deu início à 3ª etapa de pagamento dos créditos extraconcursais trabalhistas incontroversos. Por 
óbvio, tal fato não enseja empecilho a eventuais impugnações, pedidos de habilitação créditos, ainda pendentes de análise e apuração.
Em relação a eventual pedido de reserva de créditos pendente de análise neste feito, deve-se destacar que, nos autos do incidente de 
Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001), houve determinação de abertura de conta específica em montante indicado 
pela Administração Judicial para a garantia de créditos ainda em questionamento, razão pela qual a presente dilação de prazo não 
demonstra, a princípio, qualquer prejuízo à parte credora.
Ante o esforço que vem sendo empregado para o deslinde dos referidos processos/incidentes, tem-se por oportuno viabilizar nova 
intimação da Administração Judicial, para que possa se manifestar em tempo hábil sobre a matéria discutida nestes autos.
Assim, reitero o despacho anterior e DETERMINO:
1. INTIME-SE a Administração Judicial para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-se de que se trata de REITERAÇÃO de 
comunicação.
2. Somente após juntada a manifestação do item 1, INTIME-SE o Ministério Público para ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.
3. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7065199-86.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: MANOEL CHAVES DO NASCIMENTO 
ADVOGADO DO AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE, OAB nº RO273516 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
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DESPACHO
Segundo posicionamento recente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito 
absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Tel. Des. Raduan Miguel Filho. j. 05.12.2014). 
No caso em apreço, a parte autora declarou que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, 
contudo, não trouxe nenhum documento hábil a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.
Dessa forma, fica intimada a parte autora, por meio do(a) advogado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de 
indeferimento, a fim de juntar ao feito documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual n. 
3.896/2016.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065428-46.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: JOICE RODRIGUES SANTOS MORATO LOPES, LUNA BRUNA RODRIGUES MORATO LOPES
ADVOGADO DOS AUTORES: ADELIO RIBEIRO LARA, OAB nº RO6929
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
DESPACHO
1. Processe-se com gratuidade. 
2. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
3. Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência de conciliação por VIDEOCONFERÊNCA, via whatsapp ou hangouts 
meet, para data a ser indicada pelo CPE, cuja solenidade será realizada pelo CEJUSC/Cível, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
3.1. À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente, 
intime-se a parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte requerida, via correios e/ou oficial de justiça.
3.2 Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, de que restando infrutífera a conciliação deverá providenciar, em 05 dias, 
a contar da data da realização da audiência, a complementação das custas, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito.
4. Caso o requerido não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência mínima de 
10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja 
manifestação de anuência da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
5. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
6. Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, 
intime-se a parte autora s para se manifestar em réplica ou impugnação, no prazo de 15 dias.
7. Caso o requerido apresente reconvenção, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
8. No caso do item 7, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 
n. 3.896/2016.
9. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
10. INTIME-SE o Ministério Público para manifestar se tem interesse em atuar no presente feito, ante a existência de interesse de menor 
incapaz, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o art. 178 do CPC.
11. Expeça-se o necessário.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO /DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte 
requerida, inclusive, quanto a audiência designada, observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7013585-13.2020.8.22.0001
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: S.M. SERVICOS DE COBRANCA LTDA
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA FERNANDES, OAB nº RO1915
EXECUTADO: JANETE GOMES DA SILVA
DECISÃO / OFÍCIO 2022-GAB
1. EXPEÇO OFÍCIO ao INSS (Procuradoria Federal em Rondônia) para que, mediante pesquisa no CNIS, informe ao Juízo sobre 
eventual vínculo empregatício de EXECUTADO: JANETE GOMES DA SILVA, CPF nº 96011416268, devendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, trazer a informação aos autos.
2. Sem nova conclusão e após a juntada da informação, INTIME-SE a parte autora/exequente, por meio de seu advogado, a fim de que, 
no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de suspensão.
3. Proceda-se com o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DE:
a) Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL através da Procuradoria-Geral Federal (Procuradoria Federal em 
Rondônia), localizada na Av. Campos Sales, 3132, Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-246
b) Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL através da Procuradoria-Geral Federal (Procuradoria Federal em 
Rondônia), via email: gextptv@inss.gov.br
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7047274-77.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: MIZONILDO RAMOS GOMES
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DE MELLO ARTUSO, OAB nº RO3987
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
A parte credora reclama os créditos por ela indicados, porém para a constituição do quantum deve haver prévia manifestação do 
Administrador Judicial.
Conforme mencionado em oportunidade anterior, os processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves exigem recorrentes 
manifestações da Administração Judicial, razão pela qual esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001) a realização de mutirão para impulsionar todos os feitos de habilitação de crédito.
Deve-se notar ainda que este juízo deu início à 3ª etapa de pagamento dos créditos extraconcursais trabalhistas incontroversos. Por 
óbvio, tal fato não enseja empecilho a eventuais impugnações, pedidos de habilitação créditos, ainda pendentes de análise e apuração.
Em relação a eventual pedido de reserva de créditos pendente de análise neste feito, deve-se destacar que, nos autos do incidente de 
Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001), houve determinação de abertura de conta específica em montante indicado 
pela Administração Judicial para a garantia de créditos ainda em questionamento, razão pela qual a presente dilação de prazo não 
demonstra, a princípio, qualquer prejuízo à parte credora.
Ante o esforço que vem sendo empregado para o deslinde dos referidos processos/incidentes, tem-se por oportuno viabilizar nova 
intimação da Administração Judicial, para que possa se manifestar em tempo hábil sobre a matéria discutida nestes autos.
Assim, reitero o despacho anterior e DETERMINO:
1. INTIME-SE a Administração Judicial para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-se de que se trata de REITERAÇÃO de 
comunicação.
2. Somente após juntada a manifestação do item 1, INTIME-SE o Ministério Público para ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.
3. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065336-68.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: BENICIO MASSERA RAUEN
ADVOGADOS DO AUTOR: RENATA FABRIS PINTO, OAB nº RO3126, FELIPE GURJAO SILVEIRA, OAB nº RO5320
REU: LATAM LINHAS AÉREAS S/A
DESPACHO
1. Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de indenização por danos morais em que a Autora é menor impúbere.
Em que pese o pedido de gratuidade de justiça alegando desprovimento de renda, o STJ já firmou entendimento de que a gratuidade 
judiciária sempre será concedida ao menor nas ações que versarem sobre pensão alimentícia. No entanto, não é o caso, eis que o direito 
pleiteado é disponível, devendo a análise dos requisitos para concessão ou não da gratuidade judiciária recair em face dos representantes 
legais dos menores.
Não há nos autos declaração/comprovante de hipossuficiência da genitora, motivo pelo fica a requerente INTIMADA para, no prazo de 15 
(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, comprovando a hipossuficiência de sua representante legal ou procedendo 
ao recolhimento das custas iniciais, observando o disposto no artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 (Lei de Custas).
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1.1 Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação de hipossuficiência ou pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
1.2 Juntado aos autos documento comprobatório de hipossuficiência econômica da genitora, venham conclusos para despacho emenda.
1.3 Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
3. Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência de conciliação por VIDEOCONFERÊNCA, via whatsapp ou hangouts 
meet, para data a ser indicada pelo CPE, cuja solenidade será realizada pelo CEJUSC/Cível, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
3.1. À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente, 
intime-se a parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte requerida, via correios e/ou oficial de justiça.
3.2 Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, de que restando infrutífera a conciliação deverá providenciar, em 05 dias, 
a contar da data da realização da audiência, a complementação das custas, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito.
4. Caso o requerido não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência mínima de 
10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja 
manifestação de anuência da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
5. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
6. Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, 
intime-se a parte autora s para se manifestar em réplica ou impugnação, no prazo de 15 dias.
7. Caso o requerido apresente reconvenção, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
8. No caso do item 7, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 
n. 3.896/2016.
9. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
10. INTIME-SE o Ministério Público para manifestar se tem interesse em atuar no presente feito, ante a existência de interesse de menor 
incapaz, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o art. 178 do CPC.
11. Expeça-se o necessário.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO /DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte 
requerida, inclusive, quanto a audiência designada, observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REU: LATAM LINHAS AÉREAS S/A, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO 6490, AVENIDA GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7012816-44.2016.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
REQUERIDO: TANIA DOMINGUES MACHADO
ADVOGADO DO REQUERIDO: FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO, OAB nº RO568A
Decisão / OFÍCIO 2022-GAB
1. Fica a parte exequente intimada para comprovar o pagamento das diligências (art. 17 do Regimento de Custas) para a expedição do 
ofício, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão.
1.1. Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, voltem conclusos para suspensão.
2. Comprovado o pagamento, EXPEÇO OFÍCIO ao INSS (Procuradoria Federal em Rondônia) para que, mediante pesquisa no CNIS, 
informe ao Juízo sobre eventual vínculo empregatício de REQUERIDO: TANIA DOMINGUES MACHADO, CPF nº 00655438238, devendo, 
no prazo de 30 (trinta) dias, trazer a informação aos autos.
3. Sem nova conclusão e após a juntada da informação, INTIME-SE a parte autora/exequente, por meio de seu advogado, a fim de que, 
no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de suspensão.
4. Proceda-se com o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DE:
a) Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL através da Procuradoria-Geral Federal (Procuradoria Federal em 
Rondônia), localizada na Av. Campos Sales, 3132, Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-246
b) Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL através da Procuradoria-Geral Federal (Procuradoria Federal em 
Rondônia), via email: gextptv@inss.gov.br
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 0010509-
18.2011.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ELIZANGELA DA CRUZ MENDONCA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: BRUNO AIRES SANTOS SILVA, OAB nº RO8928, ADEMAR DOS SANTOS SILVA, OAB nº RO810
EXECUTADO: ANTONIO MARCOS SCAGLIA
DECISÃO
1. Insira-se no PJE a informação de que o exequente é beneficiária da justiça gratuita.
2. Lado outro, fica intimado o exequente para que no prazo de 10 dias, acoste o ao feito planilha atualizada do valor do débito, pra fins de 
realização da diligência requerida, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
3. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
4. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
5. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
7026856-65.2015.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
Alienação Fiduciária
EXEQUENTE: BANCO SAFRA S A, CNPJ nº 58160789000128, BANCO SAFRA S.A. 2100 BELA VISTA - 01310-930 - SÃO PAULO - 
SÃO PAULO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ, OAB nº SP206339, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI, OAB nº PE21678A
EXECUTADO: ALEX HEINER JUSTINIANO FERREIRA, CPF nº 00756030200, RUA NAVEGANTES 6168 COHAB - 76807-714 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Vistos.
Verifica-se que a parte executada já foi devidamente citada, conforme ID 22396598, no entanto não houve a devida comunicação ao juízo 
em relação à mudança de endereço, presumindo-se válida as intimações posteriores da parte, com fundamento no art. 274, parágrafo 
único cc art. 513, § 3, do CPC.
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos 
demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da 
juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
Assim, em que pese o imbróglio ocorrido no decurso do processo, verifica-se que inviável nova citação e, consequentemente, a utilização 
da via editalícia.
Desta forma, fica a parte exequente intimada a, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão nos 
termos do art. 921, III do CPC. 
Porto Velho, 01 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PROCESSO Nº 7036729-16.2020.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ROSALVO CASTURINO CORDEIRO 
ADVOGADOS DO AUTOR: MICHELLE CORREIA DA SILVA, OAB nº RO9333, JHONATAN KLACZIK, OAB nº RO9338 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB 
nº RO2827, ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Em atenção à decisão de ID 79079245, o perito Fábio José de Carvalho Lima apresentou a proposta de honorários (ID 79129245). Na 
sequência, a requerida impugnou o referido valor, considerando a quantia excessiva (ID 80031355). 
A despeito dos argumentos lançados pela requerida, tem-se que o perito nomeado apresenta expertise, possui habilitação técnica 
e justificou o valor cobrado, especificando a necessidade de se deslocar a outro Município, onde está localizado o medidor a ser periciado, 
dentre outras particularidades, o que espelha a realidade e não se mostra avultante frente ao objeto da vistoria. 
Portanto, rejeito a impugnação da requerida e homologo o valor de honorários periciais proposto pelo perito, pois o valor apresentado condiz com 
o trabalho que será prestado.
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Assim sendo, fica a parte requerida INTIMADA para comprovar o depósito dos honorários em juízo, no prazo de 5 dias.
Comprovado o pagamento, cumpram-se as determinações contidas nos itens 5 e seguintes da decisão do ID 79079245.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061744-16.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SALENCO DA SILVA MENEZES
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO TOTINO - RO6338
INTIMAÇÃO 
DESPACHO
Trata-se de incidente de impugnação ao Edital de Credores, publicado no Processo n° 7015880- 23.2020.8.22.0001, ao argumento de 
que inexiste duplicidade ou homônimos que prejudiquem o pagamento dos créditos reclamados.
Com efeito. DETERMINO:
1. Ante a distribuição por dependência, permaneça o feito associado ao Processo n° 7015880-23.2020.8.22.0001.
2. Para facilitar a tramitação e as comunicações destes autos, mantenha-se o Administrador Judicial no “polo passivo” da ação e INCLUA-
SE o devedor como “terceiro interessado”.
3. INTIME-SE o devedor para se manifestar em 5 (cinco) dias, conforme art. 12, caput, da Lei n° 11.101/2005.
4. Findo o prazo do item anterior, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir parecer sobre o objeto da impugnação e eventual pedido 
de reserva de crédito, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005.
5. Somente após, INTIME-SE o Ministério Público para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
6. Em seguida, voltem os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO OU CARTA.
Porto Velho, 19 de agosto de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
Assinado eletronicamente por: ELISANGELA NOGUEIRA
19/08/2022 09:12:14
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 80783612 22081909120800000000077591436

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO N° 7064749-46.2022.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTES: SAMARA PAIXAO DE BRITO, FREDE UILIAN DE MACEDO COELHO
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
FALIDO: GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.225.625/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)
ADVOGADOS: SABRINA PUGA - OAB RO4879 e PAULO TIMOTEO BATISTA - OAB RO2437
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
Trata-se de incidente ajuizado pela Defensoria Pública em favor de FREDE UILIAN DE MACEDO COELHO, representado por Samara 
Paixão de Brito, objetivando que o Administrador Judicial apresente plano para quitação do crédito apontado e que, segundo consta na 
inicial, já se encontra incluído no quadro geral de credores, na classe quirografária.
A exordial não foi instrumentalizada com os documentos necessários à deflagração do feito.
Assim, DETERMINO: 
1. Ante a distribuição por dependência, associe-se ao Processo n° 7015880-23.2020.8.22.0001.
2. RETIFIQUE-SE o cadastramento das partes junto ao sistema PJe, para facilitar a tramitação e as comunicações destes autos. Mantenha-
se o Administrador Judicial no “polo passivo” da ação e INCLUA-SE o devedor como “terceiro interessado”.
3. RETIFIQUE-SE o painel do sistema Pje para constar apenas o nome de FREDE UILIAN DE MACEDO COELHO no polo ativo deste 
incidente e, assim, EXCLUA-SE o cadastramento de Samara Paixão de Brito, eis que não é titular de créditos, in casu, apresentando-
se somente como representante legal do requerente.
4. INTIME-SE a Defensoria Pública, observando as suas prerrogativas institucionais, para emendar a inicial e juntar ao processo, no 
prazo de 15 (quinze) dias: a) cópia dos documentos pessoais do titular do crédito (FREDE UILIAN DE MACEDO COELHO); b) procuração 
que outorga poderes à representante indicada (Samara Paixão de Brito) para receber os referidos créditos; c) certidão de crédito judicial 
que funda a pretensão. Registre-se que tais pendências deverão ser sanadas, sob pena de indeferimento da inicial, ante a falta de 
documentação indispensável, bem como a ausência de pressupostos de constituição, de desenvolvimento válido e regular do processo, 
independentemente de intimação pessoal do requerente (TJRO, Apelação Cível, 
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PROCESSO Nº 7018516-59.2020.822.0001, Câmara Cível, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Julgamento: 6/1/2021). 
5. Decorrendo o prazo do item 4 sem manifestação, voltem os autos para extinção. 
6. Realizada a emenda, nos termos do item 4, venham os autos conclusos para decisão.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065354-89.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: SERAFIM RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
1. Custas iniciais recolhidas. Associe-se aos autos o boleto.
2. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no art. 334 do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, da 
instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja vista que, segundo a experiência/prática judicial, nas ações movidas em 
desfavor de instituições bancárias, concessionárias públicas e seguradoras, estas, até mesmo por orientação decorrente de política 
interna e administrativa, não estão aptas a oferecer proposta de acordo no início do procedimento judicial, restando em sua maioria 
infrutífera a conciliação e contraproducente ao princípio da duração razoável do processo, o que não impede que em outra fase judicial 
seja tentada a conciliação entre as partes, não havendo, assim, prejuízo processual ou ao espírito conciliador da nova legislação.
3. Cite-se a parte requerida dos termos da ação para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC)..
4. Vindo a contestação, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, intime-se a parte autora para se 
manifestar em réplica ou impugnação, no prazo de 15 dias.
5. Caso o requerido apresente reconvenção, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
6. No caso do item 5, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 
n. 3.896/2016, atentando-se para o fato de que as custas devem corresponder ao importe de 2% sobre o valor da causa atribuído à 
reconvenção, utilizando-se do código 1001.4 no sistema de custas, para emissão do boleto para pagamento.
7. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
8. Expeça-se o necessário.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO /DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte 
requerida, inclusive, quanto a audiência designada, observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003449-54.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348
EXECUTADO: SHEYLLA STEPHANIA CARVALHO DA SILVA
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada da certidão que consta o levantamento 
dos valores na caixa e requerer o que entender de direito.
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7047218-44.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
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EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE MELLO ARTUSO, OAB nº RO3987
MASSA FALIDA: GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.225.625/0001-38 (TERCEIRO 
INTERESSADO)
ADVOGADOS DA MASSA FALIDA: PAULO TIMOTEO BATISTA - OAB RO2437 E SABRINA PUGA - OAB RO487
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DECISÃO
Recebo a emenda (81148430).
Com efeito. DETERMINO:
1. INTIME-SE o devedor para se manifestar em 5 (cinco) dias, conforme art. 12, caput, da Lei n° 11.101/2005.
2. Findo o prazo do item anterior, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir parecer sobre o objeto da impugnação e eventual pedido 
de reserva de crédito, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005.
3. Somente após, INTIME-SE o Ministério Público para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
4. Em seguida, voltem os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO OU CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7047279-02.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: ROBERVALDO DOS PASSOS LEAO
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DE MELLO ARTUSO, OAB nº RO3987
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
A parte credora reclama os créditos por ela indicados, porém para a constituição do quantum deve haver prévia manifestação do 
Administrador Judicial.
Conforme mencionado em oportunidade anterior, os processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves exigem recorrentes 
manifestações da Administração Judicial, razão pela qual esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001) a realização de mutirão para impulsionar todos os feitos de habilitação de crédito.
Deve-se notar ainda que este juízo deu início à 3ª etapa de pagamento dos créditos extraconcursais trabalhistas incontroversos. Por 
óbvio, tal fato não enseja empecilho a eventuais impugnações, pedidos de habilitação créditos, ainda pendentes de análise e apuração.
Em relação a eventual pedido de reserva de créditos pendente de análise neste feito, deve-se destacar que, nos autos do incidente de 
Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001), houve determinação de abertura de conta específica em montante indicado 
pela Administração Judicial para a garantia de créditos ainda em questionamento, razão pela qual a presente dilação de prazo não 
demonstra, a princípio, qualquer prejuízo à parte credora.
Ante o esforço que vem sendo empregado para o deslinde dos referidos processos/incidentes, tem-se por oportuno viabilizar nova 
intimação da Administração Judicial, para que possa se manifestar em tempo hábil sobre a matéria discutida nestes autos.
Assim, reitero o despacho anterior e DETERMINO:
1. INTIME-SE a Administração Judicial para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-se de que se trata de REITERAÇÃO de 
comunicação.
2. Somente após juntada a manifestação do item 1, INTIME-SE o Ministério Público para ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.
3. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7065411-10.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
EXECUTADOS: ANA PAULA DE ALMEIDA, GINALDO GALDINO, NILMA ALVES GUIMARAES
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Fica o exequente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será designada audiência de conciliação.
1.1. Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
1.2. Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
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2. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos 
(art. 829, CPC) ou opor embargos em 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.1. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
2.2. Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, §1º, CPC).
2.3. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
2.4. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
3. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
3.1. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 2, ocasião em que 
poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, art. 916, §1º).
3.2. Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, 
§2º).
3.3. Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os depósitos 
convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
4. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual 
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829, §1º, 
CPC). 
4.1. O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
4.2. Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
4.3. Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer 
os meios para a remoção do bem, diligenciando previamente junto ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil 
remoção ou quando anuir o exequente, os bens serão depositados em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
5. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
6. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma 
do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
7. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte 
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
7.1. Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo, tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
8. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
9. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização 
da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da diligência negativa, sendo o caso.
10. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial 
ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 
11. Expeça-se o necessário.
12. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
EXECUTADOS: ANA PAULA DE ALMEIDA, AVENIDA LAURO SODRÉ 3050, BLOCO S COSTA E SILVA - 76803-488 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, GINALDO GALDINO, LINHA 02 S/N, KM 20, S/N, DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES ÁREA RURAL DE PORTO 
VELHO - 76834-899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, NILMA ALVES GUIMARAES, LINHA TRIANGULO S/N, TRAVESSÃO 02, KM 02, 
UNIÃO BANDEIRANTES ZONA RURAL - 76834-899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 2º, do CPC.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 0011468-
47.2015.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: JOANA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA, OAB nº RO6700, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
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EXECUTADO: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS DO EXECUTADO: VANESSA MEIRELES RODRIGUES, OAB nº DF19541, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB 
nº DF24923, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB nº DF20334
INTERESSADA: CÁTIA DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO DA INTERESSADA: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA, OAB nº RO6700
DESPACHO
Sobreveio aos autos notícia de falecimento da exequente e petições formuladas por dois de seus herdeiros, requerendo a liberação dos 
valores outrora devidos à de cujus.
Analisando a certidão de óbito (ID 78176263), observa-se que a falecida era viúva e deixou 11 filhos. Ademais, verifica-se que já foi 
realizado um inventário extrajudicial entre os herdeiros, para partilha dos bens deixados pela de cujus (ID 78176262).
Portanto, nos termos do art. 313 do CPC, SUSPENDO a tramitação do feito, pelo período inicial de 30 dias, a fim de que os demais 
herdeiros sejam habilitados no processo.
Intimem-se os peticionantes dos IDs 78176261 e 80421009 (herdeiros João Rodrigues e Cátia da Silva Rodrigues Nascimento) para que 
informem nos autos, no prazo de 5 dias, sobre a possibilidade ou não de providenciarem a habilitação dos outros herdeiros aos autos.
Em caso positivo, deverão providenciar a respectiva habilitação.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PROCESSO Nº 7015475-16.2022.8.22.0001 
CLASSE: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: L. O. L. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR, OAB nº RO4494 
EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença que LIVIA O. L. move em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, 
partes qualificadas no feito.
Compulsando os autos, observa-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao 
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do requerente. Em razão da sucumbência recíproca, as 
partes foram condenadas, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 
últimos fixados em 15% sobre o valor da condenação (ID 78597939).
A requerente ingressou com o pedido de cumprimento de sentença, incluindo nos cálculos o valor integral dos honorários advocatícios, 
apresentando um débito no valor atualizado de R$ 5.755,67 (ID 79778609).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a executada foi intimada a pagar o débito (ID 80103167), ocasião em que apresentou um 
comprovante de depósito, no valor de R$ 5.513,34 (ID 80193452).
Em seguida, a executada apresentou manifestação alegando que o valor depositado quita integralmente o débito, tendo em vista que os 
cálculos da exequente consideraram o valor integral dos honorários, porém, conforme determinado na sentença, o percentual de 15% 
deve ser dividido entre as partes, cabendo à executada apenas o equivalente a 7,5%, assim, pugnou pela remessa dos autos à contadoria 
para apuração do real valor devido (ID 80302604).
Posteriormente, a executada juntou aos autos petição requerendo a intimação da exequente para pagar sua parte dos honorários 
sucumbenciais, no importe de R$ 357,03 (ID 80301135).
Instada a se manifestar, a exequente concordou com os cálculos da executada e, na oportunidade, comprovou o depósito judicial do 
valor cobrado pela executada a título de honorários. Assim, requereu a expedição de alvará e a extinção da execução (IDs 80472002 e 
80472003).
No ID 80472014, a exequente comprovou o pagamento de sua cota parte das custas finais.
Brevemente relatado. Decido.
Considerando a concordância da exequente com os valores depositados pela executada e tendo em vista que a exequente também 
comprovou o pagamento de metade dos honorários sucumbenciais, conforme determinado na sentença, o feito caminha rumo à extinção.
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, III, 
do CPC.
À CPE: com relação à quantia depositada na conta judicial n. 01788574-0, expeça-se ofício de transferência para a conta indicada pela 
executada no ID 80301135, para recebimento do valor EXATO de R$ 357,03 (ID 80472003), devendo o saldo remanescente (R$ 5.513,34 
+ acréscimos legais – ID 80193452) ser liberado em favor da exequente, por meio de alvará/ofício de transferência.
Caso não ocorra o saque de qualquer das quantias, determino desde já a destinação para a conta centralizadora.
Fica intimada a parte executada para proceder com o pagamento de sua parte das custas finais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
protesto e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Nada mais pendente e procedido o pagamento das custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquive-se os autos com as baixas e cautelas 
de praxe.
P.R.I.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065270-88.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: UNIRON
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ADVOGADOS DO AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428, Uniron
REU: JOSE BISPO DE MORAIS FILHO
DESPACHO
1. Custas iniciais recolhidas. Associe-se aos autos o boleto de custas.
2. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
3. Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência de conciliação por VIDEOCONFERÊNCA, via whatsapp ou hangouts 
meet, para data a ser indicada pelo CPE, cuja solenidade será realizada pelo CEJUSC/Cível, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
3.1. À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente, 
intime-se a parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte requerida, via correios e/ou oficial de justiça.
3.2 Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, de que restando infrutífera a conciliação deverá providenciar, em 05 dias, 
a contar da data da realização da audiência, a complementação das custas, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito.
4. Caso o requerido não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência mínima de 
10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja 
manifestação de anuência da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
5. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
6. Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, 
intime-se a parte autora s para se manifestar em réplica ou impugnação, no prazo de 15 dias.
7. Caso o requerido apresente reconvenção, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
8. No caso do item 7, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 
n. 3.896/2016, atentando-se para o fato de que as custas devem corresponder ao importe de 2% sobre o valor da causa atribuído à 
reconvenção, utilizando-se do código 1001.4 no sistema de custas, para emissão do boleto para pagamento.
9. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
10. Expeça-se o necessário.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO /DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte 
requerida, inclusive, quanto a audiência designada, observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REU: JOSE BISPO DE MORAIS FILHO, RUA OSVALDO CALISTRO 6672 CUNIÃ - 76824-462 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065313-25.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARINEIDE FERREIRA LIMA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº RO11414
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
1. Processe-se com gratuidade.
2. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no art. 334 do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, da 
instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja vista que, segundo a experiência/prática judicial, nas ações movidas em 
desfavor de instituições bancárias, concessionárias públicas e seguradoras, estas, até mesmo por orientação decorrente de política 
interna e administrativa, não estão aptas a oferecer proposta de acordo no início do procedimento judicial, restando em sua maioria 
infrutífera a conciliação e contraproducente ao princípio da duração razoável do processo, o que não impede que em outra fase judicial 
seja tentada a conciliação entre as partes, não havendo, assim, prejuízo processual ou ao espírito conciliador da nova legislação.
3. Cite-se a parte requerida dos termos da ação para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC)..
4. Vindo a contestação, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, intime-se a parte autora para se 
manifestar em réplica ou impugnação, no prazo de 15 dias.
5. Caso o requerido apresente reconvenção, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
6. No caso do item 5, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 
n. 3.896/2016, atentando-se para o fato de que as custas devem corresponder ao importe de 2% sobre o valor da causa atribuído à 
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reconvenção, utilizando-se do código 1001.4 no sistema de custas, para emissão do boleto para pagamento.
7. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
8. Expeça-se o necessário.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO /DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte 
requerida, inclusive, quanto a audiência designada, observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO CENTRO - 76958-
000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7055089-33.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
EXECUTADO: VANDERLEI FERREIRA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026872-77.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: DANIELA RENATA FRANCA SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7055226-15.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - RO6897
EXECUTADO: CAMILA DAVY MALHEIROS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7006401-
45.2016.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: GILBERTO COLMAN JUNIOR
ADVOGADOS DO AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO, OAB nº RO6183A, TAIS SOUZA GONCALVES, OAB nº RO7122
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REU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS, OAB nº RO2829, ADEVALDO ANDRADE REIS, OAB nº RO628, 
EURICO SOARES MONTENEGRO NETO, OAB nº RO1742, EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO, OAB nº RO1207
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
GILBERTO COLMAN JUNIOR propôs a presente ação de indenização por danos morais em desfavor de UNIMED DE RONDONIA - 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em suma, alegando que é cliente da requerida e que no dia 29/03/2014 sofreu um acidente 
em que fraturou a diáfise de seu antebraço direito, necessitando passar por cirurgia para recuperação. Alega que após os cuidados 
iniciais e provisórios, necessitou aguardar 40 (quarenta) dias para chegada do material para cirurgia, em total desconformidade com 
a normas aplicáveis. Sustenta que em razão da demora do material e consequente atraso do procedimento houve o encurtamento do 
osso rádio. Sustenta que 200 (duzentos) dias após ao acidente a requerida finalmente angariou todos os instrumentos e autorizações 
necessárias para operação de tentativa de correção de encurtamento do antebraço, mas mesmo assim o encurtamento permaneceu junto 
com limitação de movimentos, que prejudicaram tanto seu aspecto físico quanto profissional, uma vez que era agente penitenciário e ficou 
prejudicado para operar armas. Alega que a conduta da requerida lhe gerou abalos morais. Pugnou pela condenação da requerida ao 
pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e requereu a gratuidade da justiça. Juntou documentos.
Despacho de ID. 2472996 recebeu a ação, concedeu o benefício da gratuidade da justiça e determinou a designação de audiência de 
conciliação.
Citada regularmente, a requerida apresentou contestação (ID. 3867857). Preliminarmente alegou sua ilegitimidade passiva, sustentando 
que ela e seu hospital próprio não são operadores do plano saúde contratado pelo autor, pois o mesmo está vinculado à UNIMED Ji-
Paraná. No mérito sustenta inexistência de ato ilícito a ser imputado a ela ou a seu hospital próprio, uma vez que necessitava da 
autorização da operadora UNIMED JI-PARANÁ, o que de fato ocorreu com mais de 30 (trinta) dias após a solicitação, e que se houve 
ilícito, o mesmo foi praticado pela UNIMED JI-PARANÁ. Sustenta inexistência de responsabilidade civil por ausência de nexo causal, uma 
vez que prestou todo o atendimento necessário ao autor, e que após a autorização do plano de saúde do autor, o que lhe cabia ser feito 
foi realizado com empenho e eficiência. Sustenta a inexistência de danos morais a serem indenizados por ela por fatos que não foram de 
sua culpa. Pugnou pela extinção do feito considerando sua ilegitimidade passiva, pela inclusão no polo passivo de Unimed Ji-Paraná, e 
no caso de não acolhimento da ilegitimidade pela improcedência dos pedidos autorais. Juntou documentos.
Réplica à contestação (ID. 4850273)
Decisão saneadora de ID. 5722148 afastou a questão preliminar, fixou os pontos controvertidos e oportunizou a dilação probatória.
Certidão de ID. 8012351 informando que ambas as partes não se manifestaram acerca da produção de novas provas.
Decisão de ID. 8219063 que determinou a realização de perícia médica do autor e nomeou como perito o médico Victor Hugo Fini Jr., 
intimando o autor para pagamento das custas periciais.
Embargos de declaração do autor (ID. 8372903) acerca da decisão que lhe imputou o ônus de arcar com as custas periciais sob alegação 
de contradição.
Manifestação da parte requerida apresentando os quesitos que entendeu necessários (ID. 8515633).
Decisão de ID. 9975880 que acolheu os embargos apresentados pelo autor, determinando que a requerida arcasse com as custas 
periciais.
Certidão de ID. 11762335 que indicou o decurso do prazo para o autor apresentar quesitos.
Despacho de ID. 17909390 que determinou a intimação do perito nomeado para manifestação acerca da incumbência e a retificação dos 
procuradores da requerida.
Manifestação do autor pugnando pela substituição do perito e a aplicação de multa pela ausência de resposta de suas intimações 
(ID. 19667079).
Despacho de ID. 21125173, informando o contato telefônico com o perito, que aceitou os encargos e ficou intimado para apresentar a 
proposta de honorários.
Manifestação do autor pugnando pela substituição do perito e a aplicação de multa pela ausência de resposta de suas intimações 
(ID. 21774114).
Despacho de ID. 22352471 que destituiu o perito Victor Hugo Fini Jr. e nomeou o perito Antônio Cipriano Gurgel do Amaral Júnior.
Decisão ID. 24148340 que determinou a intimação do novo perito para apresentação da proposta de honorários e intimação do autor 
para recolhimento das custas periciais.
Embargo de declaração do autor (ID. 24413510) acerca da decisão que lhe imputou o ônus de arcar com as custas periciais sob alegação 
de contradição.
Manifestação da requerida reiterando os quesitos apresentados e indicando assistente técnico (ID. 24936567).
Decisão de ID. 25797346 que acolhe os embargos apresentados pelo autor, determinando que a requerida arque com as custas periciais.
Manifestação do perito substituto informando que declina o encargo por ser cooperado da requerida (ID. 26717155).
Despacho de ID. 28458912 que destituiu o perito Antônio Cipriano Gurgel do Amaral Júnior e nomeou a perita Helena Cristina Silveira e 
Silveira.
Manifestação da requerida reiterando os quesitos apresentados e indicando assistente técnico (ID. 28700414).
Manifestação do autor apresentando os quesitos que entende devidos (ID. 29228902).
Manifestação do autor informando que a perita nomeada é cooperada da requerida (ID. 34537799).
Despacho de ID. 35428508 que determinou a intimação da perita e postergou a análise da impugnação.
Manifestação da perita substituta informando que declina o encargo por ser cooperada da requerida (ID. 38329823).
Despacho de ID. 38752031 que destituiu a perita Helena Cristina Silveira e Silveira e nomeou o médico Hallan Rodrigues Mendonça.
Manifestação do perito informando que aceita o encargo e apresenta proposta de honorários (ID. 44572069).
Despacho de ID. 46497017 que intimou o perito a indicar a data da perícia e determinou a expedição de alvará de 50% dos honorários 
periciais.
Manifestação do perito informando a data e horário da perícia (ID. 58702939).
Laudo pericial (ID. 60787667 Pág - 3 a 30).
Intimadas (ID. 62134502), ambas as partes se manifestaram acerca dos laudos periciais. O autor pugnou pela procedência dos pedidos 
iniciais (ID. 62868297) e a requerida pugnou pela aplicação da proporcionalidade e razoabilidade no caso de condenação pois a demora 
na disponibilização dos materiais cirúrgicos não foi o único fator que causou as limitações do autor, além do fato de que não houve ato 
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ilícito perpetrado pela requerida e seus prepostos, não tendo responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor (ID. 63148579).
Despacho de ID. 63769624 determinou a expedição de alvará do saldo remanescente ao perito e a conclusão dos autos para julgamento.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de demanda pugnando por reparação civil por dano moral decorrente de atraso no fornecimento de material que incidiu em 
atraso em procedimento cirúrgico pelo qual o autor deveria ter se submetido e que supostamente acarretou no encurtamento de seu 
membro superior, o que lhe causou diversos dissabores.
Consoante se depreende da análise dos autos, a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e de seu hospital foi afastada na 
decisão saneadora de ID. 5722148, com fundamento na teoria da aparência e na existência de grupo econômico, não tendo sido objeto 
de pedido de esclarecimento ou ajuste, restando estável nos termos do §1º do art. 357 do CPC. 
Registra-se que o presente caso deve ser solucionado à luz da Lei n. 8.078/90. Explico.
Chega-se a essa conclusão em virtude do disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, que conceituam, 
respectivamente, as figuras do consumidor e do fornecedor. Vejamos:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Destaca-se ainda que a requerida é operadora de saúde da modalidade cooperativa médica, portanto é aplicável no caso o Código de 
Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 608 do STJ, que informa: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Desta forma, incide no caso o art. 6°, VIII, do CDC, como instrumento facilitador da defesa de direitos, dada a verossimilhança das 
alegações e hipossuficiência do autor.
Entretanto, a inversão do ônus da prova não pode ser usada de forma absoluta, necessitando que a parte autora apresente indícios 
mínimos de suas alegações.
Constata-se dos autos ser incontroverso o atraso no fornecimento dos materiais e da cirurgia do autor, devendo-se averiguar a 
responsabilidade da requerida e a existência dos danos morais e a sua extensão.
O Legislador brasileiro, quando da promulgação do Código Civil de 2002, insculpiu nas práticas sociais alguns preceitos - que devem ser 
obrigatoriamente sempre observados - de que toda e qualquer conduta, via de regra, deverá não causar dano a outrem.
Vejamos o texto de lei:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;
II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não 
excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão 
dele;
(...)
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos 
praticados pelos terceiros ali referidos.
Destarte, superado este introito indicador normativo, realizando a subsunção do fato a norma, passa-se a análise do caso concreto.
Pois bem.
Sem maiores delongas, ressalta-se que só a violação do direito de outrem, sem a devida justificativa, configura ato ilícito e provoca dano 
(material ou moral, a depender do caso concreto).
Com efeito, o Estado Democrático de Direito tem como fundamento, entre outros, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF); tem, 
também, como objetivo fundamental, entre outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF). Assim, a Constituição 
Federal desvela a obrigação que recai sobre todos de agir de acordo com o direito. Na medida em que se viola o direito do próximo, o 
dano - no caso dos autos, dano moral - surge em razão da quebra da expectativa (do lesado) de que todos devem agir de acordo com o 
Direito, sem transgressões. Não se pode tratar o descumprimento de direito/dever como mero dissabor.
Para o agir de forma contrária ao direito específico de pessoa determinada, a própria Carta da República, em seu art. 5º, V e X, apresenta 
a punição, qual seja, o dever de indenizar.
A maior ou menor relevância do direito violado vai refletir no quantum da indenização, porém, de forma alguma, nessa quadra da história, 
deve servir como desculpa para dizer que houve mero dissabor, por exemplo. O que é mero dissabor para um, pode não ser para outro.
Com efeito, a concepção moderna do ressarcimento do dano moral, segundo já decidiu o STJ, deriva do fato da violação do direito do 
próximo (STJ – Resp. n.º: 851.522).
Na doutrina, Rui Stoco (Tratado de responsabilidade civil, 6ª ed., RT, São Paulo, 2004), defende que a violação do direito, por si só, já 
caracteriza o ilícito, independentemente do dano, ou seja, o ato ilícito é aquele praticado com infração de um dever legal ou contratual, 
bastando a transgressão da norma para haver ilicitude. Porém, o Professor citado, ao contrário do que afirmamos acima, entende que 
pode haver ilícito sem repercussão indenizatória, com o que não concordamos.
Ressalta-se, no atual Estado Democrático de Direito, sobretudo pela norma (sentido) que se apreende do texto do art. 5º, V e X, da 
CF, não há espaço para deixar sem reparação (e punição), por mínima que seja, qualquer violação injustificada ao direito de pessoa 
determinada, qualquer transgressão injustificada da norma legal, enfim, não há espaço para se reconhecer a prática de ato ilícito e dizer 
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que não haverá compensação ao lesado, dizer que não haverá punição pela conduta ilícita praticada.
No caso em tela, em verdade, não há nos autos nada que justifique os atos atribuído à requerida e os membros de seu grupo econômico. 
Ademais, igualmente não consta no bojo processual prova de exercício regular de um direito reconhecido em favor da Requerida e nem 
prova de fato modificativo ou extintivo do direito da parte Requerente.
Destacam-se os seguintes trechos do laudo pericial:
(...) Reclamante apresenta fratura consolidada, com encurtamento do antebraço direito, redução de força e de amplitude de movimentos. 
Apresentou fratura diafisária do rádio direito que evoluiu com necessidade de osteotomia corretiva. (...) (ID. 60787667 - Pág. 22).
(...) Há perda de alguns graus de movimento do punho, especialmente supinação. Normal é em torno de 80 graus, mas no punho direito 
tem em torno de 30 graus, portanto uma perda maior que 50% nesse movimento específico. Também há perdas menores na flexão e 
extensão do punho direito. (...) (ID. 60787667 - Pág. 22 e 23).
(...) Sim, o tempo de demora para realização da cirurgia é um fator que pode contribuir para mau resultado. Pode aumentar sangramento, 
risco de infecção, tempo cirúrgico, dificuldade de redução dos fragmentos fraturados, sinostose radioulnar e outros agravamentos que 
contribuem para o mal resultado. (...) (ID. 60787667 - Pág. 23).
(...) As sequelas encontradas são decorrentes da fratura que o reclamante sofreu! Sabemos que muitas variáveis podem interferir no 
resultado final do tratamento e que a demora em realizar a cirurgia é uma delas. Outras variáveis seriam a própria gravidade da fratura, 
qualidade da cirurgia realizada, cuidados pós operatórios e reabilitação fisioterápica, saúde geral do acidentado, hábitos do acidentado 
como etilismo e tabagismo, etc. No caso em tela, a demora na realização da cirurgia foi um fator decisivo no resultado insatisfatório. 
(...) (ID. 60787667 - Pág. 25).
(...) O atendimento médico prestado ao paciente no primeiro momento foi adequado: acolhimento, diagnóstico, proposta terapêutica, 
controle da dor e imobilização. Portanto não houve negligência, imperícia ou imprudência por parte do médico assistente. Problema 
surge na continuidade do tratamento, quando deveria ter sido operado em até 48h. Não foi disponibilizado ao paciente ou ao seu médico 
assistente, os materiais necessários para resolução cirúrgica da fratura. Isso levou a uma espera de aproximadamente 40 dias e que 
compromete (sic) o resultado final do tratamento certamente. (...) (ID. 60787667 - Pág. 27).
(...) É correto e necessário a realização de uma imobilização provisória para controle dos movimentos no foco fraturário, evitando a dor, 
deformidade e a possibilidade de lesão nas estruturas neurovasculares. Porém essa imobilização deve ser utilizada por um ou dois 
dias, enquanto aguarda-se a cirurgia. As fraturas de antebraço devem ser tratadas cirurgicamente visando a redução anatômica dos 
fragmentos ósseos, estabilização dos fragmentos e mobilização precoce das articulações. Somente em casos específicos a imobilização 
engessada permanecerá após a cirurgia. Problema não foi a realização de imobilização provisória, e sim o tempo de espera para cirurgia, 
acarretando imobilização prolongada e avanço na consolidação dos fragmentos. (...) (ID. 60787667 - Pág. 28 e 29).
(...) Reclamante apresenta lesão sequelar de fratura de antebraço direito. Seu déficit funcional é parcial e permanente e tem repercussões 
em sua capacidade laboral e em sua vida cotidiana. O tempo decorrido entre a fratura e o tratamento cirúrgico contribuiu para o resultado 
final insatisfatório do tratamento. (ID. 60787667 - Pág. 29).
Assim, resta evidente que embora o tratamento inicial tenha sido correto, a demora no fornecimento dos materiais e o consequente atraso 
no tratamento cirúrgico praticados injustificadamente pela requerida e por membros de seu grupo econômico foram fatos preponderantes 
para o comprometimento do tratamento do autor. Assim, resta evidenciada a existência de nexo causal entre a conduta da requerida e 
os danos alinhavados na exordial.
Logo, pelas razões supra-articuladas, certo é que a requerida, por culpa e sem qualquer justificativa, praticou conduta que se reveste de 
ilicitude, provocando dano a parte requerente, razão pela qual, na forma do art. 927, do CC, c/c art. 5º, V e X, da CF, deve ser punida com 
a obrigação de indenizar os danos morais sofridos pelo autor.
Compreendida a obrigação de indenizar que recai sobre a requerida, passo à fixação do valor da indenização moral.
A fixação da soma da indenização, fazendo um paralelo com a doutrina penal, deve ser dosada observando o chamado “grau de 
reprovação da conduta” do agente provocador (STF – AO n.º: 1.390/PB), para então se chegar, proporcionalmente, a um valor que 
compense (na medida do possível) a violação do direito (art. 944, CC).
Pois bem.
Além de evidenciada a falha na prestação do serviço da requerida, restam claros os aborrecimentos e frustrações a que ao que o autor 
foi submetido, notadamente por ficar com déficit funcional parcial e permanente, com repercussões em sua capacidade laboral e em sua 
vida cotidiana. Portanto, o autor deve ser indenizado em razão dos danos sofridos.
O quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, o 
potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do autor e sanção da parte requerida a fim de que não volte a praticar 
atos lesivos semelhantes contra outrem.
Observadas as peculiaridades do caso, tenho que se mostra razoável a fixação de indenização por dano moral na quantia de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). Os juros e a correção monetária devem incidir a partir desta data, uma vez que, no arbitramento, foi considerado valor já 
atualizado, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (EDRESP 195.625/SP, publicado no DJU em 05.08.2002., 
p. 0325).
III - DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, proposto por GGILBERTO COLMAN JUNIOR em desfavor de UNIMED DE 
RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar a partir desta data, uma vez que, no arbitramento, foi 
considerado valor já atualizado, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (EDRESP 195.625/SP, publicado no 
DJU em 05.08.2002., p. 0325).
Declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Em razão do exposto no enunciado da Súmula 326 do STJ, condeno a requerida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 
os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC, em razão do grau de zelo profissional e o 
trabalho realizado pelos advogados da parte autora.
Registre-se que todas as teses alegadas pelas partes ficam prequestionadas por este órgão julgador, para fins de possível interposição 
de recurso especial e/ou extraordinário. Assim, desnecessário indicar na sentença cada um dos dispositivos legais apontados pelas 
partes, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia (TJRO, Apelação Cível, 
PROCESSO Nº 7021316- 31.2018.822.0001, 2ª Câmara Cível, Relator do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 
9/7/2020).
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Advirta-se que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, a teor do art. 1.026, § 2°, do CPC.
Transitada em julgado, pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065529-83.2022.8.22.0001
CLASSE: Monitória
AUTOR: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910, BRADESCO
REU: PAULO ALVES CARDOSO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Fica o requerente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será designada audiência de conciliação.
Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 
sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700).
3. Cite-se a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias proceda ao pagamento da quantia ora pleiteada, bem como honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor da causa (art. 701 CPC), podendo, em igual prazo opor, nos próprios autos, embargos à monitória (art. 
702 CPC).
Advirta-se que a inércia do requerido ensejará no julgamento do feito, à sua revelia, com a formação do título executivo judicial e o 
consequente início da fase de cumprimento de sentença, com a expedição de mandado de execução (art. 701, §2º do CPC).
Saliente-se ao(à) requerido (ré) que, em efetuando o pagamento no prazo estabelecido alhures, ficará isento das custas processuais. 
(art. 701, §1º do CPC).
4. Havendo embargos, intime-se o autor para responder a este, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).
5. Em seguida, na hipótese do item 4, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 
necessidade, em 5 dias.
6. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje. 
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
REU: PAULO ALVES CARDOSO Rua dos Professores, nº 40, Bairro Triunfo, CEP 76860-000, Candeias do Jamari-RO
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 7048857-39.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398
EXECUTADO: ERIVELTON LEITAO LOPES
DECISÃO
1. Fica esta intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, comprove ao prévio recolhimento das custas de cada diligência 
requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, bem como os endereços para envios os referidos ofícios, sob pena de 
suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0031701-85.2003.8.22.0001
Classe : FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(108)
AUTOR: FRANCISCA MARIA DE SOUSA
Advogado do(a) AUTOR: FRANCO OMAR HERRERA ALVIZ - RO0001228A
REU: MAX MOTORS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) REU: MARIA LUCIA PRETTO - RO248-B-B
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br

PROCESSO Nº 7065502-03.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: JONATAN GUIMARAES FERREIRA 
ADVOGADO DO AUTOR: RENATO PRINCIPE STEVANIN, OAB nº SP346790 
REU: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 
DESPACHO
Segundo posicionamento recente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito 
absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Tel. Des. Raduan Miguel Filho. j. 05.12.2014). 
No caso em apreço, a parte autora declarou que é administrador e não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das 
custas processuais, contudo, não trouxe nenhum documento hábil a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.
Dessa forma, fica intimada a parte autora, por meio do(a) advogado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de 
indeferimento, a fim de juntar ao feito documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual n. 
3.896/2016.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039068-84.2016.8.22.0001
Classe : RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129)
AUTOR: TRÊS MARIAS TRANSPORTES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS EDUARDO FERNANDES DE QUEIROZ - RO6333, RODRIGO VITALINO DA SILVA SANTOS - 
SP207495, EDISON FERNANDO PIACENTINI - RO978
ADMINISTRADOR JUDICIAL: PISELO NASCIMENTO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME- CNPJ: 07.430.983/0001-45 ADVOGADOS: 
PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - OAB RO7715, GILBERTO PISELO DO NASCIMENTO - OAB RO0000078A-B
Intimação - ALVARÁ EXPEDIDO 
Fica o ADMINISTRADOR JUDICIAL intimado acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem 
transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7069891-65.2021.8.22.0001
Classe : FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(108)
AUTOR: JAIME DE MELO BASTOS DE LIMA e outros
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
REU: BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Advogado do(a) REU: KELISSON MONTEIRO CAMPOS - RO5871
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 6ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: RICARDO HENRIQUE FONSECA DE ALMEIDA, CPF: 012.079.996-01, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(a) Requerido(a) RICARDO HENRIQUE FONSECA DE ALMEIDA, CPF: 012.079.996-01, qualificado(a) nos 
termos dos artigos 335 e 344 do CPC, cientificada(s) que terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação. O prazo de 
defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7024358-83.2021.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA - CNPJ: 21.571.964/0001-60
Requerido: RICARDO HENRIQUE FONSECA DE ALMEIDA CPF: 012.079.996-01
DECISÃO ID 80731353: “(...) 1. Defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça e 
na plataforma no site do TJ. 1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos 
do artigo 256 do CPC, poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo 
diploma legal. 2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar 
como Curador Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal.(...)”
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
6civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 18 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
18/08/2022 18:12:32
Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2818
Caracteres
2347
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
52,71

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040554-94.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: HIRAN LEAO DUARTE - CE10422
REU: JOSE ARIDES NASCIMENTO DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041172-49.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736-A
EXECUTADO: JOSE HELIO ALVES DA CUNHA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017204-14.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PIARARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES BACCAN JUNIOR - RO2823
EXECUTADO: EDILSON VIEIRA SOUZA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039317-30.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) AUTOR: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
REU: WELCON INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA e outros (6)
Advogados do(a) REU: MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC4711, THALES ROCHA BORDIGNON - AC2160, EMMILY TEIXEIRA DE 
ARAUJO - RO7376, GILLIARD NOBRE ROCHA - AC2833
Advogados do(a) REU: MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC4711, THALES ROCHA BORDIGNON - AC2160, EMMILY TEIXEIRA DE 
ARAUJO - RO7376
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o 
recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da 
diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
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e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036658-14.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA BEZERRA 
BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348
REU: ISRAEL ZOREK
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o 
recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da 
diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7061008-95.2022.8.22.0001
Classe : HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (111)
REQUERENTE: ELISA BRAGA DE MARIA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO TOTINO - RO6338
INTIMAÇÃO 
DESPACHO
Trata-se de incidente de impugnação de crédito retardatária, distribuído em face da publicação do Edital de Credores, referente ao 
Processo n° 7015880- 23.2020.8.22.0001.
Com efeito. DETERMINO:
1. Ante a distribuição por dependência, associe-se o feito ao Processo n° 7015880-23.2020.8.22.0001.
2. INTIME-SE o devedor para se manifestar em 5 (cinco) dias, conforme art. 12, caput, da Lei n° 11.101/2005.
3. Findo o prazo do item anterior, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir parecer sobre o objeto da impugnação e eventual pedido 
de reserva de crédito, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005.
4. Somente após, INTIME-SE o Ministério Público para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
5. Em seguida, voltem os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO OU CARTA.
Porto Velho, 18 de agosto de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
Assinado eletronicamente por: ELISANGELA NOGUEIRA
18/08/2022 17:18:21
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 80765550 22081817181600000000077574324

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020225-61.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
EXECUTADO: MARCOS ANTONIO FLORES DO NASCIMENTO 78186811249
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7012019-58.2022.8.22.0001
Classe: Habilitação de Crédito
REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: BRUNA CELI LIMA PONTES, OAB nº RO6904A, ELIEL SOEIRO SOARES, OAB nº RO8442
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
A parte credora reclama os créditos por ela indicados, porém para a constituição do quantum deve haver prévia manifestação do 
Administrador Judicial.
Conforme mencionado em oportunidade anterior, os processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves exigem recorrentes 
manifestações da Administração Judicial, razão pela qual esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001) a realização de mutirão para impulsionar todos os feitos de habilitação de crédito.
Deve-se notar ainda que este juízo deu início à 3ª etapa de pagamento dos créditos extraconcursais trabalhistas incontroversos. Por 
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óbvio, tal fato não enseja empecilho a eventuais impugnações, pedidos de habilitação créditos, ainda pendentes de análise e apuração.
Em relação a eventual pedido de reserva de créditos pendente de análise neste feito, deve-se destacar que, nos autos do incidente de 
Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001), houve determinação de abertura de conta específica em montante indicado 
pela Administração Judicial para a garantia de créditos ainda em questionamento, razão pela qual a presente dilação de prazo não 
demonstra, a princípio, qualquer prejuízo à parte credora.
Ante o esforço que vem sendo empregado para o deslinde dos referidos processos/incidentes, tem-se por oportuno viabilizar nova 
intimação da Administração Judicial, para que possa se manifestar em tempo hábil sobre a matéria discutida nestes autos.
Assim, reitero o despacho anterior e DETERMINO:
1. INTIME-SE a Administração Judicial para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-se de que se trata de REITERAÇÃO de 
comunicação.
2. Somente após juntada a manifestação do item 1, INTIME-SE o Ministério Público para ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.
3. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051994-87.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736-A
REU: DIONEY DELFINO DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063093-64.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUZENIR CUSTODIO FERREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: OZANA BAPTISTA GUSMAO - MT4062/O, PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR - PR55483
EXECUTADO: BANCO BMG S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA 
- MG0109730A, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - RJ173524
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021837-34.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034
REU: ROSELY ELCY DA CUNHA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029955-96.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
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AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
REU: LUCIMAR DE ANDRADE DANTAS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0039440-02.2009.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE PORTO VELHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MEIRE ANDREA GOMES - RO1857, MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO3511, ROBERTO 
JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
EXECUTADO: RICARDO AUGUSTO DA SILVA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
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e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021377-52.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: RAIMUNDA DA LUZ REIS e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0023559-14.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ARISTOTELES ALVES e outros (5)
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA GORETI DE OLIVEIRA - RO0003199A
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MA11442-A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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Processo : 7026311-19.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS PEQUIAS II
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALDELISE MARTINS DOS SANTOS FERREIRA - RO6151, WAGNER GONCALVES FERREIRA - 
RO8686
EXECUTADO: ERIC DE OLIVEIRA DO CARMO
Advogado do(a) EXECUTADO: DELNER DO CARMO AZEVEDO - RO8660
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.
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Processo : 7044157-83.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903, EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - RO6897
EXECUTADO: HELIA TATIANA DE OLIVEIRA LORETO
Advogado do(a) EXECUTADO: DAYSE LEOPOLDINO DA SILVA - RO10890
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
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Processo : 7065428-46.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: L. B. R. M. L. e outros
Advogado do(a) AUTOR: ADELIO RIBEIRO LARA - RO6929
Advogado do(a) AUTOR: ADELIO RIBEIRO LARA - RO6929
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 01/11/2022 10:00
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
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10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7047262-63.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: JOAO MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DE MELLO ARTUSO, OAB nº RO3987
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
A parte credora reclama os créditos por ela indicados, porém para a constituição do quantum deve haver prévia manifestação do 
Administrador Judicial.
Conforme mencionado em oportunidade anterior, os processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves exigem recorrentes 
manifestações da Administração Judicial, razão pela qual esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001) a realização de mutirão para impulsionar todos os feitos de habilitação de crédito.
Deve-se notar ainda que este juízo deu início à 3ª etapa de pagamento dos créditos extraconcursais trabalhistas incontroversos. Por 
óbvio, tal fato não enseja empecilho a eventuais impugnações, pedidos de habilitação créditos, ainda pendentes de análise e apuração.
Em relação a eventual pedido de reserva de créditos pendente de análise neste feito, deve-se destacar que, nos autos do incidente de 
Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001), houve determinação de abertura de conta específica em montante indicado 
pela Administração Judicial para a garantia de créditos ainda em questionamento, razão pela qual a presente dilação de prazo não 
demonstra, a princípio, qualquer prejuízo à parte credora.
Ante o esforço que vem sendo empregado para o deslinde dos referidos processos/incidentes, tem-se por oportuno viabilizar nova 
intimação da Administração Judicial, para que possa se manifestar em tempo hábil sobre a matéria discutida nestes autos.
Assim, reitero o despacho anterior e DETERMINO:
1. INTIME-SE a Administração Judicial para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-se de que se trata de REITERAÇÃO de 
comunicação.
2. Somente após juntada a manifestação do item 1, INTIME-SE o Ministério Público para ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.
3. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7047274-77.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: MIZONILDO RAMOS GOMES
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DE MELLO ARTUSO, OAB nº RO3987
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
A parte credora reclama os créditos por ela indicados, porém para a constituição do quantum deve haver prévia manifestação do 
Administrador Judicial.
Conforme mencionado em oportunidade anterior, os processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves exigem recorrentes 
manifestações da Administração Judicial, razão pela qual esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001) a realização de mutirão para impulsionar todos os feitos de habilitação de crédito.
Deve-se notar ainda que este juízo deu início à 3ª etapa de pagamento dos créditos extraconcursais trabalhistas incontroversos. Por 
óbvio, tal fato não enseja empecilho a eventuais impugnações, pedidos de habilitação créditos, ainda pendentes de análise e apuração.
Em relação a eventual pedido de reserva de créditos pendente de análise neste feito, deve-se destacar que, nos autos do incidente de 
Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001), houve determinação de abertura de conta específica em montante indicado 
pela Administração Judicial para a garantia de créditos ainda em questionamento, razão pela qual a presente dilação de prazo não 
demonstra, a princípio, qualquer prejuízo à parte credora.
Ante o esforço que vem sendo empregado para o deslinde dos referidos processos/incidentes, tem-se por oportuno viabilizar nova 
intimação da Administração Judicial, para que possa se manifestar em tempo hábil sobre a matéria discutida nestes autos.
Assim, reitero o despacho anterior e DETERMINO:
1. INTIME-SE a Administração Judicial para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-se de que se trata de REITERAÇÃO de 
comunicação.
2. Somente após juntada a manifestação do item 1, INTIME-SE o Ministério Público para ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.
3. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7047279-02.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: ROBERVALDO DOS PASSOS LEAO
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DE MELLO ARTUSO, OAB nº RO3987
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DESPACHO
A parte credora reclama os créditos por ela indicados, porém para a constituição do quantum deve haver prévia manifestação do 
Administrador Judicial.
Conforme mencionado em oportunidade anterior, os processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves exigem recorrentes 
manifestações da Administração Judicial, razão pela qual esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001) a realização de mutirão para impulsionar todos os feitos de habilitação de crédito.
Deve-se notar ainda que este juízo deu início à 3ª etapa de pagamento dos créditos extraconcursais trabalhistas incontroversos. Por 
óbvio, tal fato não enseja empecilho a eventuais impugnações, pedidos de habilitação créditos, ainda pendentes de análise e apuração.
Em relação a eventual pedido de reserva de créditos pendente de análise neste feito, deve-se destacar que, nos autos do incidente de 
Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001), houve determinação de abertura de conta específica em montante indicado 
pela Administração Judicial para a garantia de créditos ainda em questionamento, razão pela qual a presente dilação de prazo não 
demonstra, a princípio, qualquer prejuízo à parte credora.
Ante o esforço que vem sendo empregado para o deslinde dos referidos processos/incidentes, tem-se por oportuno viabilizar nova 
intimação da Administração Judicial, para que possa se manifestar em tempo hábil sobre a matéria discutida nestes autos.
Assim, reitero o despacho anterior e DETERMINO:
1. INTIME-SE a Administração Judicial para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-se de que se trata de REITERAÇÃO de 
comunicação.
2. Somente após juntada a manifestação do item 1, INTIME-SE o Ministério Público para ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.
3. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006827-18.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
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PROCURADOR: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) PROCURADOR: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060
PROCURADOR: ALCICLEI DE OLIVEIRA BARBOSA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025739-92.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: AMAZONIA PNEUS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREA GODOY - RO9913, ALLAN OLIVEIRA SANTOS - RO10315
EXECUTADO: JOAO LUIZ SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038210-43.2022.8.22.0001
Classe : INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: Mercantil Nova Era Ltda
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA - RO4558
REQUERIDO: EDIMILSON RODRIGUES FERREIRA e outros (2)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7062070-10.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
REU: CAROLINE LISIANE BATISTA LIMA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032708-60.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.P. EIRELI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: TATIANA FREITAS NOGUEIRA - RO0005480A
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EXECUTADO: MARCIA RODRIGUES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7053994-65.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: LUCAS MATEUS FAREL DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035880-73.2022.8.22.0001
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: DELCI LUCIANO DE SOUZA e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: KAIQUE LIMA DE ANDRADE - PR90855
Advogado do(a) EMBARGANTE: KAIQUE LIMA DE ANDRADE - PR90855
EMBARGADO: CAVALCANTE & ALEXANDRE LTDA - EPP
Advogados do(a) EMBARGADO: JOSE JANDUHY FREIRE LIMA JUNIOR - RO6202, LETICIA LIMA MATTOS - RO9661
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024089-15.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
REU: GISELE MOREIRA DE ALMEIDA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016575-11.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
REU: PAMELA ALVES CAVALCANTE
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002991-37.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: FELIPE CAMPOS DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036279-39.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MIRTES DE SOUZA GOMES
Advogado do(a) AUTOR: MARISSELMA MARIA MARIANO BARBOSA - RO0001040A
REU: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) REU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061746-83.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SUZANE SILVA DOS PRAZERES
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO TOTINO - RO6338
INTIMAÇÃO
Fica intimado o Administrador Judicial para emitir parecer sobre o objeto da impugnação e eventual pedido de reserva de crédito, em 5 
(cinco) dias, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061745-98.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: NAJARA AVELINO DE MENEZES ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099
REQUERIDO: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO TOTINO - RO6338
INTIMAÇÃO
Fica intimado o Administrador Judicial para emitir parecer sobre o objeto da impugnação e eventual pedido de reserva de crédito, em 5 
(cinco) dias, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7059395-40.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO7957
EXECUTADO: MIRIAN BURATTI NOGUEIRA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
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CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7047218-44.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE MELLO ARTUSO, OAB nº RO3987
MASSA FALIDA: GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.225.625/0001-38 (TERCEIRO 
INTERESSADO)
ADVOGADOS DA MASSA FALIDA: PAULO TIMOTEO BATISTA - OAB RO2437 E SABRINA PUGA - OAB RO487
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DECISÃO
Recebo a emenda (81148430).
Com efeito. DETERMINO:
1. INTIME-SE o devedor para se manifestar em 5 (cinco) dias, conforme art. 12, caput, da Lei n° 11.101/2005.
2. Findo o prazo do item anterior, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir parecer sobre o objeto da impugnação e eventual pedido 
de reserva de crédito, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005.
3. Somente após, INTIME-SE o Ministério Público para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
4. Em seguida, voltem os autos conclusos.
SERVE DE MANDADO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO OU CARTA.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 6ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: EDGARD PIMENTA COSTA, CPF: 009.221.872-58, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(a) Requerido(a) acima qualificado de todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito, para pagar a importância 
referida no valor da ação juntamente com honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 701 
CPC), podendo no mesmo prazo opor embargos, nos próprios autos (art. 702 CPC). Cumprindo o pronto pagamento, o réu ficará isento 
de custas processuais (art. 701, § 1º do CPC). O prazo de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Se os embargos não forem opostos, o mandado inicial ficará convertido em mandado de execução, atendendo ao rito 
processual previsto no Art. 701, § 2º do Código de Processo Civil.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.793,61 (um mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) atualizado até 11/02/2021.
Processo:7005923-61.2021.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
Requerente: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA, CNPJ: 
01.129.686/0001-88
Requerido: EDGARD PIMENTA COSTA, CPF: 009.221.872-58
DECISÃO ID 80960832: “(...) 1. Defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, mediante publicação no Diário Oficial da Justiça e 
na plataforma no site do TJ. 1.1. Esclareço à parte autora que se eventualmente estiver alegando dolosamente a presença dos requisitos 
do artigo 256 do CPC, poderá incorrer em multa de 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do mesmo 
diploma legal. 2. Após, certificado o prazo e findando este in albis, à Defensoria Pública Estadual para indicar um defensor para atuar 
como Curador Especial e, se for o caso, apresentar defesa no prazo legal. 3. Em seguida, ao requerente para requerer o que entender 
de direito, no prazo de 05 dias. (...)
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
6civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 25 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
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25/08/2022 08:57:16
Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
3017
Caracteres
2546
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
57,18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038579-42.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PETROLEO SABBA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
EXECUTADO: AUTO POSTO MRA LTDA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0024578-50.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BRADESCO CARTÕES S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE NIETO MOYA - SP235738
EXECUTADO: GLACIMAR NASCIMENTO LIMA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049762-44.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL BOSQUES DO MADEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
EXECUTADO: JULIANA JEANNE VIEIRA DE CARVALHO
Advogado do(a) EXECUTADO: RUFINO LIMA PEREIRA - RO5996
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para se manifestar acerca da 
proposta apresentada pela requerida, nos termos da petição ID 81326317.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7003202-39.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO AMADEU RIBEIRO DA SILVA e outros (12)
Advogados do(a) AUTOR: RAQUEL DA SILVA BATISTA - RO6547, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288, VANESSA CESARIO 
SOUSA - RO0008058A
REU: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Advogado do(a) REU: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0245738-26.2009.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NILDA CARVALHO TORRES
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREA CRISTINA NOGUEIRA - RO1237, JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO1740
EXECUTADO: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504, DIOGO MORAIS DA SILVA - RO0003830A, 
PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, mais uma vez intimada para se manifestar 
acerca da proposta de acordo apresentada pela requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0245738-26.2009.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NILDA CARVALHO TORRES
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREA CRISTINA NOGUEIRA - RO1237, JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO1740
EXECUTADO: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504, DIOGO MORAIS DA SILVA - RO0003830A, 
PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0006283-33.2012.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARILSE GUIDI FEITOSA e outros (6)
Advogado do(a) EXEQUENTE: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO1462
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S, 
NARA LIMA CARVALHO - RO5416, ANNE BOTELHO CORDEIRO - RO4370
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para se manifestar acerca da 
proposta de acordo apresentada pela requerida, nos termos da petição ID 81033044.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028553-77.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - SP122626-A
REU: FRANCISCO SOUZA LIMA
INTIMAÇÃO Considerando que o presente feito encontra-se sentenciado, fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 
05 (cinco) dias, intimada para esclarecer o motivo pelo qual deseja o cumprimento da diligência, nos termos da petição ID 80933548, bem 
como apresentar o endereço para o cumprimento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013347-23.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: V. C. A.
Advogado do(a) AUTOR: KELISSON MONTEIRO CAMPOS - RO5871
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7061572-74.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: EDP TRANSMISSAO NORTE S/A 
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPPE FERREIRA NERY, OAB nº AC3540 
REU: RITA SZUTA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Trata-se de ação de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 
por EDP TRANSMISSAO NORTE S/Aem face de RITA SZUTA.
Em consulta ao sistema PJE, verificou-se que a empresa já protocolou cerca de 35 processos relativos à servidão administrativa dos 
imóveis necessários à construção, instalação e manutenção da Linha de Transmissão 230kV Abunã - Rio Branco I C3, circuito simples, 
que fará interligação da Subestação – SE Abunã até a SE Rio Branco I, com uma extensão aproximada de 305 quilômetros.
Em que pese a documentação anexa à inicial, a fim de evitar imbróglio processual póstumo, visto que a inicial narra de forma genérica 
acerca da necessidade de servidão administrativa relativa ao imóvel da parte requerida, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 
dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial a fim de individualizar o objeto da presente ação, especificando a matrícula do imóvel 
e suas características.
Após, voltem os autos conclusos para análise da liminar/tutela ou para julgamento extinção, conforme o caso.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7062987-92.2022.8.22.0001 
CLASSE: Imissão na Posse 
AUTOR: EDP TRANSMISSAO NORTE S/A 
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPPE FERREIRA NERY, OAB nº AC3540 
REQUERIDOS: MARINA ARAUJO GUIMARAES DE ABREU, FABIO MENDES GUIMARAES DE ABREU 
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Trata-se de ação de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 
por EDP TRANSMISSAO NORTE S/Aem face de MARINA ARAUJO GUIMARAES DE ABREU, FABIO MENDES GUIMARAES DE 
ABREU.
Em consulta ao sistema PJE, verificou-se que a empresa já protocolou cerca de 35 processos relativos à servidão administrativa dos 
imóveis necessários à construção, instalação e manutenção da Linha de Transmissão 230kV Abunã - Rio Branco I C3, circuito simples, 
que fará interligação da Subestação – SE Abunã até a SE Rio Branco I, com uma extensão aproximada de 305 quilômetros.
Em que pese a documentação anexa à inicial, a fim de evitar imbróglio processual póstumo, visto que a inicial narra de forma genérica 
acerca da necessidade de servidão administrativa relativa ao imóvel da parte requerida, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 
dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial a fim de individualizar o objeto da presente ação, especificando a matrícula do imóvel 
e suas características.
Ademais, não se vislumbra nos autos o comprovante do pagamento das custas iniciais, que deverá ser colacionado no mesmo prazo 
acima indicado, nos moldes do art. 12 da Lei de Custas.
Após, voltem os autos conclusos para análise da liminar/tutela ou para julgamento extinção, conforme o caso.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7063144-65.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
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AUTOR: EDP TRANSMISSAO NORTE S/A 
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPPE FERREIRA NERY, OAB nº AC3540 
REU: MILLENE ERMELINDA PIUCCO MENONCIN 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Trata-se de ação de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 
por EDP TRANSMISSAO NORTE S/Aem face de MILLENE ERMELINDA PIUCCO MENONCIN.
Em consulta ao sistema PJE, verificou-se que a empresa já protocolou cerca de 35 processos relativos à servidão administrativa dos 
imóveis necessários à construção, instalação e manutenção da Linha de Transmissão 230kV Abunã - Rio Branco I C3, circuito simples, 
que fará interligação da Subestação – SE Abunã até a SE Rio Branco I, com uma extensão aproximada de 305 quilômetros.
Em que pese a documentação anexa à inicial, a fim de evitar imbróglio processual póstumo, visto que a inicial narra de forma genérica 
acerca da necessidade de servidão administrativa relativa ao imóvel da parte requerida, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 
dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial a fim de individualizar o objeto da presente ação, especificando a matrícula do imóvel 
e suas características.
Ademais, não se vislumbra nos autos o comprovante do pagamento das custas iniciais, que deverá ser colacionado no mesmo prazo 
acima indicado, nos moldes do art. 12 da Lei de Custas.
Após, voltem os autos conclusos para análise da liminar/tutela ou para julgamento extinção, conforme o caso.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7061999-
71.2022.8.22.0001
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, PROCURADORIA DA ADMINSTRADORA DE 
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
REU: ANA PAULA GUIMARAES PIZA ALVES
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. À CPE: intime-se o Oficial de Justiça responsável pela diligência para que providencie a devolução do mandado, devidamente 
cumprido, com urgência.
2. No mais, fica a parte autora INTIMADA para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o comprovante de pagamento apresentado pela 
requerida no ID 81310698, requerendo o que entender necessário.
Saliento que sua inércia será considerada como concordância com o pagamento, ensejando na determinação de restituição do veículo 
em favor da requerida.
3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7062694-25.2022.8.22.0001 
CLASSE: Imissão na Posse 
AUTOR: EDP TRANSMISSAO NORTE S/A 
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPPE FERREIRA NERY, OAB nº AC3540 
REQUERIDOS: ANTONIA FRANCINEIA BRAZ DE OLIVEIRA RIZZI, VILSON RIZZI 
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Trata-se de ação de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 
por EDP TRANSMISSAO NORTE S/Aem face de ANTONIA FRANCINEIA BRAZ DE OLIVEIRA RIZZI, VILSON RIZZI.
Em consulta ao sistema PJE, verificou-se que a empresa já protocolou cerca de 35 processos relativos à servidão administrativa dos 
imóveis necessários à construção, instalação e manutenção da Linha de Transmissão 230kV Abunã - Rio Branco I C3, circuito simples, 
que fará interligação da Subestação – SE Abunã até a SE Rio Branco I, com uma extensão aproximada de 305 quilômetros.
Em que pese a documentação anexa à inicial, a fim de evitar imbróglio processual póstumo, visto que a inicial narra de forma genérica 
acerca da necessidade de servidão administrativa relativa ao imóvel da parte requerida, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 
dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial a fim de individualizar o objeto da presente ação, especificando a matrícula do imóvel 
e suas características.
Ademais, não se vislumbra nos autos o comprovante do pagamento das custas iniciais, que deverá ser colacionado no mesmo prazo 
acima indicado, nos moldes do art. 12 da Lei de Custas.
Após, voltem os autos conclusos para análise da liminar/tutela ou para julgamento extinção, conforme o caso.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7063054-57.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: EDP TRANSMISSAO NORTE S/A 
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ADVOGADO DO AUTOR: FELIPPE FERREIRA NERY, OAB nº AC3540 
REU: HILARIO CAVALI 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Trata-se de ação de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 
por EDP TRANSMISSAO NORTE S/Aem face de HILARIO CAVALI.
Em consulta ao sistema PJE, verificou-se que a empresa já protocolou cerca de 35 processos relativos à servidão administrativa dos 
imóveis necessários à construção, instalação e manutenção da Linha de Transmissão 230kV Abunã - Rio Branco I C3, circuito simples, 
que fará interligação da Subestação – SE Abunã até a SE Rio Branco I, com uma extensão aproximada de 305 quilômetros.
Em que pese a documentação anexa à inicial, a fim de evitar imbróglio processual póstumo, visto que a inicial narra de forma genérica 
acerca da necessidade de servidão administrativa relativa ao imóvel da parte requerida, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 
dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial a fim de individualizar o objeto da presente ação, especificando a matrícula do imóvel 
e suas características.
Após, voltem os autos conclusos para análise da liminar/tutela ou para julgamento extinção, conforme o caso.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito
PROCESSO Nº 0000769-94.2015.8.22.0001 
CLASSE: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JUNIOR 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ADRIANA AMARAL RODRIGUES, OAB nº RO7218, LUZINETE XAVIER DE SOUZA, OAB nº RO3525A 
EXECUTADOS: BANCO DO BRASIL, SAO BENEDITO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - ME 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB 
nº RO6673A, GUSTAVO AMATO PISSINI, OAB nº AM4567, GABRIELA DE LIMA TORRES, OAB nº RO5714, CARLOS ALBERTO 
CANTANHEDE DE LIMA JUNIOR, OAB nº RO8100, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A 
SENTENÇA
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença que LUIZ CARLOS PEREIRA DA CRUZ move em face do BANCO DO BRASIL 
e outros, partes qualificadas no feito.
Na decisão de ID 78374858 foi acolhida parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo BANCO DO BRASIL, tendo sido 
declarada a nulidade da penhora Sisbajud de ID 76203516, determinando-se a devolução dos valores ao executado. Ainda, foi determinada 
a manutenção do valor depositado na conta judicial n. 01636411-8, por se tratar de garantia do juízo depositada prestada pelo executado 
Banco do Brasil, consoante extrato do ID 76786772.
Visando regularizar o trâmite processual, o exequente foi intimado a formalizar pedido de cumprimento de sentença em face do Banco do 
Brasil e, em seguida, determinada a intimação do executado em questão para se manifestar em 15 dias.
Os valores da penhora Sisbajud foram devolvidos ao executado, consoante demonstra o documento acostado no ID 79735697.
Devidamente intimado, o exequente apresentou o pedido de cumprimento de sentença (ID 78831436).
O executado Banco do Brasil, por sua vez, pugnou pela liberação do valor da garantia do juízo em favor do exequente, para quitação do 
débito remanescente (ID 80542366).
Assim sendo, considerando que o débito está integralmente quitado, o feito caminha rumo à extinção.
Ante o exposto, considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por sentença o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 
Novo Código de Processo Civil.
À CPE: no tocante ao valor existente na conta judicial n. 01636411-8, expeça-se alvará/ofício de transferência em favor do exequente, 
para levantamento do valor EXATO de R$ 5.778,54, devendo o saldo remanescente ser devolvido ao Banco do Brasil, por meio de alvará/
ofício de transferência, zerando-se a conta judicial.
P.R.I Nada mais pendente, arquive-se os autos com as baixas e cautelas de praxe.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7065690-93.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTORES: MIRIAN MACHADO DE GREGORIO, IZEQUIAS VALENTIM GREGORIO, WILMA GREGORIO 
ADVOGADO DOS AUTORES: GISELI AMARAL DE OLIVEIRA, OAB nº RO9196 
REU: BANCO BMG S.A. 
ADVOGADO DO REU: Procuradoria do BANCO BMG S.A 
DESPACHO
Segundo posicionamento recente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito 
absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Tel. Des. Raduan Miguel Filho. j. 05.12.2014). 
No caso em apreço, a parte autora declarou que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, 
contudo, não trouxe nenhum documento hábil a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.
Merece ainda registro outra ponderação. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da solução dos conflitos 
cíveis. O processo comum é dispendioso e vige a regra da antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas 
necessitadas.
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No caso em exame, a pretensão poderia perfeitamente ser formulada perante o Juizado Especial Cível, pois cabe na competência 
daquele e lá o processo transcorre livre de despesas para a parte demandante. 
Estando à disposição o Juizado Especial Cível, em condições de resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do 
caso, o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 
jurisdição, configurando exercício abusivo de direito, que importa em diminuí-la.
Nesse sentido, trago à colação lapidar precedente do TJRS:
“É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida 
na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum. Há muitos anos atrás, sob 
a realidade das circunstâncias de outro tempo, consolidou-se a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial. 
Ninguém mais desconhece que esta concepção, com o passar do tempo, gerou um sério desvirtuamento até se chegar à situação 
atual, que se tornou fato público e notório na experiência forense: o uso abusivo do processo comum em assistência judiciária gratuita, 
mesmo que se trate de causa típica ao Juizado Especial Cível. [...] O processo comum é dispendioso, as custas servem às despesas da 
manutenção dos serviços, a estrutura do PODER JUDICIÁRIO é imensa e altamente onerosa, a razão principal da regra da antecipação 
das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, 
onde o processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores 
exemplos de cidadania que o País conhece, [...] que se encontram em plenas condições de resolver com celeridade, segurança e sem 
despesas, a situação do caso, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza 
uma espécie velada de manipulação da jurisdição, que não mais se pode aceitar. Caracteriza-se, pois, fundada razão para o indeferimento 
do benefício [...]” (TJRS, AI nº 70068368687, nº CNJ 0047062-70.2016.8.21.7000, j. 24.2.2016, rel. Des. Carlos Cini Marchionatti)
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que 
deveriam ser pagos pela parte autora, o que não pode ser admitido.
Ademais, as custas processuais captadas revertem para fundo público, utilizado em benefício do próprio PODER JUDICIÁRIO e, 
consequentemente, de todos os jurisdicionados. 
Além disso, imperioso consignar ainda que o requerente não justificou o motivo pelo qual ajuizou perante a justiça comum, ação que era 
cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual é possível concluir que não há razão para que o feito tramite perante 
este Juízo, sendo que, como mencionado acima, no Juizado Especial a ação tramita sem despesas para a parte hipossuficiente.
Importante transcrever ainda um trecho da recente decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
acerca do tema, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804306-29.2019.8.22.0000, senão vejamos:
“(...) atualmente, quando os JECs já se estruturaram, não basta optar pelo juízo comum e afirmar que não tem condições de pagar as 
custas do processo. Para litigar no juízo comum, com as benesses da AJG, é preciso que o demandante/optante, primeiro, justifique o 
motivo pelo qual escolheu a via “não econômica”, ou seja, deve comprovar que sua demanda escapa da competência do juizado especial; 
segundo, .deve comprovar ser desprovido de recursos. A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão 
indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem potencial de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção 
de sua estrutura (salvo folha de pagamento) custeado pela receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais. (...)” Sem grifos no original.
Dessa forma, fica intimada a parte autora, por meio do(a) advogado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de 
indeferimento, a fim de juntar ao feito documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, bem como justificar o motivo pelo não 
ajuizou a ação perante o Juizado Especial Cível, onde há isenção de custas processuais.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual n. 
3.896/2016.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065637-15.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: WANDERLEY ROMANO DONADEL, OAB nº MG78870, BRADESCO
REU: THIAGO FERNANDES BECKER
DESPACHO
1. Fica o requerente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, comprovando o 
recolhimento das custas iniciais, observando o disposto no artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 (Lei de Custas).
Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
3. Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência de conciliação por VIDEOCONFERÊNCA, via whatsapp ou hangouts 
meet, para data a ser indicada pelo CPE, cuja solenidade será realizada pelo CEJUSC/Cível, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
3.1. À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente, 
intime-se a parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte requerida, via correios e/ou oficial de justiça.
3.2 Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, de que restando infrutífera a conciliação deverá providenciar, em 05 dias, 
a contar da data da realização da audiência, a complementação das custas, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito.
4. Caso o requerido não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência mínima de 
10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja 
manifestação de anuência da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
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5. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
6. Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, 
intime-se a parte autora s para se manifestar em réplica ou impugnação, no prazo de 15 dias.
7. Caso o requerido apresente reconvenção, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
8. No caso do item 7, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 
n. 3.896/2016, atentando-se para o fato de que as custas devem corresponder ao importe de 2% sobre o valor da causa atribuído à 
reconvenção, utilizando-se do código 1001.4 no sistema de custas, para emissão do boleto para pagamento.
9. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
10. Expeça-se o necessário.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO /DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte 
requerida, inclusive, quanto a audiência designada, observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REU: THIAGO FERNANDES BECKER, RUA FERNANDO DE NORONHA 3507, - DE 3500/3501 A 3865/3866 NOVA FLORESTA - 
76807-122 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7065761-95.2022.8.22.0001 
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 
EXECUTADO: AYRTON LINCONL SILVA MESQUITA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Custas recolhidas. Associe-se aos autos a guia.
1. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos 
(art. 829, CPC) ou opor embargos em 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução.
1.1. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
1.2. Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, §1º, CPC).
1.3. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
1.4. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
2. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
2.1. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 1, ocasião em que 
poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, art. 916, §1º).
2.2. Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, 
§2º).
2.3. Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os depósitos 
convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
3. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual 
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829, §1º, 
CPC). 
3.1. O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
3.2. Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
3.3. Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer 
os meios para a remoção do bem, diligenciando previamente junto ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil 
remoção ou quando anuir o exequente, os bens serão depositados em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
4. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
5. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma 
do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
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6. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte 
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
6.1. Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo, tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
7. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
8. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização 
da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da diligência negativa, sendo o caso.
9. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial 
ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 
10. Expeça-se o necessário.
11. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
EXECUTADO: AYRTON LINCONL SILVA MESQUITA, RUA 21 DE ABRIL 62 SATÉLITE - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - 
RONDÔNIA
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 2º, do CPC.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 0109324-
21.2009.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: TAPEJARA TINTAS LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARL TESKE JUNIOR, OAB nº RO3297
EXECUTADO: ELISEU CARDOSO
DECISÃO
1. Postula a parte exequente a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de se verificar saldos de FGTS em nome da executada, 
a fim de penhorá-los. Porém, INDEFIRO, porque eventuais saldos dessa natureza somente podem ser constrito em execuções de 
alimentos, o que não se trata o presente cumprimento de sentença.
A jurisprudência do TJ/RO assim entendeu:
A penhora do saldo existente em conta do FGTS do devedor somente é possível nos casos de execução de alimentos. Embora os 
honorários advocatícios tenham natureza alimentar, é incabível a constrição do FGTS para sua satisfação. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 
0803783-22.2016.822.0000, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado 
em 28/03/2017).
2. Desta forma, fica intimado o exequente para que no prazo de 5 dias, promover o regular andamento do feito, sob pena de suspensão/
arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
3. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
4. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
5. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª Vara Cível, Falências e RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7027098-82.2019.8.22.0001
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES, OAB nº BA39590
EXECUTADO: ROGERS ARAUJO LIMA
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Decisão / OFÍCIO 2022-GAB
1. EXPEÇO OFÍCIO ao INSS (Procuradoria Federal em Rondônia) para que, mediante pesquisa no CNIS, informe ao Juízo sobre 
eventual vínculo empregatício de EXECUTADO: ROGERS ARAUJO LIMA, CPF nº 76565351287, devendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
trazer a informação aos autos.
2. Sem nova conclusão e após a juntada da informação, INTIME-SE a parte autora/exequente, por meio de seu advogado, a fim de que, 
no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de suspensão.
3. Proceda-se com o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DE:
a) Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL através da Procuradoria-Geral Federal (Procuradoria Federal em 
Rondônia), localizada na Av. Campos Sales, 3132, Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-246
b) Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL através da Procuradoria-Geral Federal (Procuradoria Federal em 
Rondônia), via email: gextptv@inss.gov.br
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7076325-
70.2021.8.22.0001
Classe: Monitória
Autor(a)(as)(es): AUTOR: BANCO DO BRASIL, AVENIDA TANCREDO NEVES 2084 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-854 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, JOSE ARNALDO JANSSEN 
NOGUEIRA, OAB nº AC4270, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
Requerido(a)(s): REU: PAULO ROGERIO DESIDERIO, CPF nº 65746597287, RUA ARUBA 7965, - DE 7868/7869 A 8232/8233 
TANCREDO NEVES - 76829-512 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REU: BRUNO PAIVA OLIVEIRA, OAB nº RO8056
Valor da Causa: R$ 147.101,72
SENTENÇA
Versam os presentes sobre Monitória ajuizada por BANCO DO BRASILem face de PAULO ROGERIO DESIDERIO, partes qualificadas 
no feito.
Compulsando o feito, verifica-se que até a presente data não houve a citação do requerido. 
Na decisão de ID 80838152, o requerente foi intimado a promover o regular andamento do feito para citação do requerido/herdeiros, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Devidamente intimado, o requerente manteve-se inerte.
Dessa forma, dado o tempo em que o feito tramita sem a citação para pagar a dívida, não há outro caminho a percorrer senão a extinção 
do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto objetivo de constituição válida e regular do processo.
Vale ressaltar que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses do Código de Processo Civil que exige a intimação pessoal 
da parte para dar andamento ao feito, visto que a citação é um pressuposto de constituição e validade do processo, motivo pelo qual, não 
sendo viabilizada a citação por culpa exclusiva do requerente, o processo deve ser extinto por força do art. 485, IV, do CPC.
Importante consignar recente julgado do TJRO, o qual apontou que “... a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento 
no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal do autor, pois a regra inserta no § 1º do art. 485 do CPC, faz alusão apenas aos 
casos de extinção previstos nos incisos II e II [III] do referido artigo”.
Nesse sentido, ficou assim ementado: 
Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Oportunizado prazo para emenda à inicial. Não atendimento. Ausência de 
pressupostos do desenvolvimento válido e regular do processo Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso não provido. A ausência 
do correto recolhimento das custas processuais afeta o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 
ensejando extinção do processo sem resolução do mérito. A intimação pessoal do autor, regra inserta no § 1º do art. 485 do CPC, faz 
alusão apenas aos casos de extinção previstos nos incisos II e II do referido artigo. (TJRO, Apelação Cível, Processo nº 7018516-
59.2020.822.0001, Câmara Cível, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Julgamento: 6/1/2021).
Portanto, não sendo possível efetivar a citação do réu, por culpa da parte autora, há que se extinguir o feito sem resolução do mérito por 
falta de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, na forma do art. 485,IV, do CPC, sendo, portanto, conforme 
disposto acima, desnecessária a intimação pessoal da parte para regularização, pois é questão que pode ser conhecida até mesmo de 
ofício pelo juiz, nos termos da previsão do parágrafo 3º, do art. 485, dessa lei processual.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, 
na forma do art. 485, IV, do CPC.
Custas finais indevidas.
P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se. 
PORTO VELHO-RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª Vara Cível, Falências e RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7024956-37.2021.8.22.0001
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
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EXEQUENTE: GILMAR ANTONIO CAMILLO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LAERCIO JOSE TOMASI, OAB nº RO4400, CLEBER DOS SANTOS, OAB nº RO3210
EXECUTADO: TEREZINHA DE JESUS ARAUJO
ADVOGADO DO EXECUTADO: BRUNA CELI LIMA PONTES, OAB nº RO6904A
SENTENÇA
Compulsando os autos, verifica-se na petição de ID 81034663 que as partes anunciaram celebração de acordo.
Pois bem. Conforme preceitua o Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas da extinção do litígio consiste na transação, 
entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio.
Simultaneamente, prevê o Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 
resolução do mérito.
Ademais, o pedido de homologação judicial do acordo revela-se numa demonstração inequívoca de que desejam fazer a autocomposição 
independentemente de interferência estatal.
Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado, a fim de que este produza 
seus efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, 
do CPC.
Ante a preclusão lógica, a presente decisão transita em julgado nesta data.
Fica dispensada o pagamento das custas processuais remanescentes (se houver), conforme inteligência do artigo 90, §3º, do CPC.
Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois em caso de descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada poderá, nos 
próprios autos, requerer a continuidade do feito quanto ao saldo remanescente do acordo homologado.
Nesta data foi cancelada a SISBAJUD/teimosinha e desbloqueados os valores bloqueados, conforme comprovante em anexo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7047892-
22.2022.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ADVOGADOS DO AUTOR: ARIOSMAR NERIS, OAB nº MG168819, PROCURADORIA BMW LEASING DO BRASIL SA E FINANCEIRA 
SA
REU: CICERO MAXIMIANO DE SOUZA
SENTENÇA
Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BMW FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO em face de CICERO MAXIMIANO DE SOUZA.
Compulsando os autos verifico que, antes da citação e oferecimento da contestação, a parte autora pugnou pela desistência do feito (ID 
81315065). Assim, tratando-se de direito disponível, não há óbice à desistência pretendida, razão pela qual, nos termos do parágrafo 
único, do art. 200, do CPC, homologo o pedido.
Isso posto, nos termos do art. 316 c.c. art. 485, VIII, ambos do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.
Desnecessária a intimação da parte requerida desta sentença.
Sem custas finais.
RENAJUD baixado, conforme comprovante em anexo.
Ante a preclusão lógica, a presente decisão transita em julgado nesta data.
P.R.I. 
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7065704-77.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, OAB nº RO1400
EXECUTADOS: ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, DIEGO AMORIM OLIVEIRA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Fica o exequente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será designada audiência de conciliação.
1.1. Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
1.2. Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos 
(art. 829, CPC) ou opor embargos em 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.1. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
2.2. Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, §1º, CPC).
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2.3. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
2.4. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
3. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
3.1. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 2, ocasião em que 
poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, art. 916, §1º).
3.2. Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, 
§2º).
3.3. Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os depósitos 
convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
4. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual 
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829, §1º, 
CPC). 
4.1. O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
4.2. Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
4.3. Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer 
os meios para a remoção do bem, diligenciando previamente junto ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil 
remoção ou quando anuir o exequente, os bens serão depositados em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
5. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
6. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma 
do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
7. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte 
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
7.1. Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo, tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
8. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
9. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização 
da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da diligência negativa, sendo o caso.
10. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial 
ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 
11. Expeça-se o necessário.
12. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
EXECUTADOS:
ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, LINHA 33C KM 11 LADO DIREITO SETOR KARIPUHAS LINHA 33C - 76857-000 - NOVA 
MAMORÉ - RONDÔNIA
DIEGO AMORIM OLIVEIRA, AV. MANOEL MELGA 7173 CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 2º, do CPC.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7011188-
44.2021.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: JOSE DE SOUZA VILACA, ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA VILAÇA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB nº RO7238, GLICIA LAILA GOMES OLIVEIRA, OAB nº 
RO6899, PRYSCILA LIMA ARARIPE, OAB nº RO7480
REPRESENTADO: SOMPO SEGUROS
ADVOGADOS DO REPRESENTADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, OAB nº PE23289, PROCURADORIA 
SOMPO SEGUROS SA
INTERESSADO: JOSE LUIZ BONFIM VILAÇA 
Advogados Inventariante: FABRICIO MATOS DA COSTA, OAB nº RO3270, JOSE VALTER NUNES JUNIOR, OAB nº RO5653, EDUARDO 
BELMONTH FURNO, OAB nº RO 5539
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DESPACHO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada, inicialmente, por José de Souza Vilaça em face de Sompo 
Seguros.
Após o recebimento da inicial, sobreveio ao feito notícia de falecimento do requerente, ocasião em que foi postulada pela substituição do 
polo ativo da ação pelos herdeiros TIELE CAVALCANTE DA SILVA VILACA e PEDRO HENRIQUE SAMPAIO VILAÇA (ID 57522131).
Diante de tal notícia, no despacho de ID 57858253 este Juízo determinou a intimação dos herdeiros TIELE e PEDRO para trazerem 
a qualificação completa do inventariante para que seja intimado para integrar o polo ativo, representando o espólio, considerando a 
existência de inventário em trâmite (7016178-78.2021.8.22.0001).
No ID 58606133 foram apresentados os dados do inventariante e no despacho de ID 59357628 este Juízo determinou a intimação do 
espólio, na pessoa do inventariante, para se manifestar sobre o interesse na sucessão processual e se habilitar nos presentes autos, sob 
pena de extinção.
Em seguida, JOSE LUIZ BONFIM VILAÇA manifestou-se nos autos, afirmando que o advogado do falecido, ao pedir a habilitação dos 
herdeiros nos autos, deixou de declarar os outros herdeiros. Na ocasião, informou ainda que é o inventariante dos bens do espólio, 
nomeado nos autos 7016178-78.2021.8.22.0001 e afirmou ter interesse na presente demanda, razão pela qual requereu sua inclusão e 
de todos os demais herdeiros no polo ativo (ID 63846478).
Na decisão de ID 78852252, este Juízo reafirmou que a legitimidade para figurar no polo ativo desta ação é do espólio, representando pelo 
inventariante, tendo em vista que o inventário ainda não foi finalizado. Assim, restou esclarecido que, para prosseguimento da demanda, 
é necessária a regularização processual, com a juntada de instrumento de procuração em nome do Espólio de José Souza Vilaça, 
representado por José Luiz Bonfim Vilaça. Dessa forma, determinou-se a intimação do inventariante para adotar a citada providencia.
Devidamente intimado, José Luiz Bonfim Vilaça manteve-se inerte.
Em seguida, os herdeiros TIELE e PEDRO manifestaram-se nos autos reiterando o pedido de habilitação deles no polo ativo e ainda 
requerendo a intimação dos demais herdeiros para comporem a lide, considerando o desinteresse do inventariante em dar seguimento 
ao processo (ID 80172805).
Decido.
Conforme preconiza o art. 75, VII, do CPC “serão representados em juízo, ativa e passivamente o espólio, pelo inventariante”.
Ainda, o art. 618, I, do CPC também preconiza que “incumbe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou 
fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º”.
No caso em apreço, como já mencionado anteriormente, ainda está em trâmite o inventário dos bens deixados pelo espólio de José de 
Souza Vilaça, razão pela qual não há como admitir que os herdeiros, em nome próprio, sejam habilitados no polo ativo e deem andamento 
ao processo.
Dessa forma, em que pese um dos pedidos de mérito da ação é a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e a despeito 
do teor da súmula 642 do STJ, é necessário reconhecer que, com o inventário ainda em trâmite, o espólio representa todo o patrimônio 
deixado pelo falecido e, conforme previsão legal, este será representado em Juízo pelo respectivo inventariante.
Portanto, a presente ação somente poderá ter seguimento caso o espólio, representado pelo inventariante, regularize a representação 
processual e se habilite nos autos. 
Cabe mencionar que, em caso de desídia do inventariante, cabe aos herdeiros interessados informarem a situação ao juízo do inventário, 
para que sejam adotadas as providências cabíveis e pertinentes ao caso, a fim de que o patrimônio e os interesses do espólio não restem 
prejudicados.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pelos herdeiros TIELE e PEDRO no ID 80172805.
Dessa forma, concedo mais 15 (quinze) dias, improrrogáveis, para que venham aos autos a regularização da representação processual 
do espólio, nos termos acima delineados.
Decorrido o prazo sem a juntada da procuração e a manifestação do espólio, venham conclusos para extinção do feito sem julgamento 
de mérito.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7065369-58.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB nº PR60295, PROCURADORIA DA UNIRONDÔNIA - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA
EXECUTADO: LUAN EDUARDO LEITE DE FREITAS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Requer a parte exequente a concessão do arresto prévio, como medida liminar, a fim de impedir que o devedor dilapide seu patrimônio 
com o escopo de frustrar a execução, assim como pugna em caráter de urgência pela expedição de certidão premonitória a fim de averbar 
a existência da ação da matrícula dos imóveis em nome do executado.
Atentando-se aos autos, nos termos do art. 830 do CPC, consigno que “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-
lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Na hipótese, não restou consignado a penhora e/ou bloqueio on-line de 
ativos financeiros existentes em nome do devedor, no entanto, a luz dos precedentes do Tribunal Superior, seu deferimento estar-se-ia 
condicionado a tentativa de realizações de diligências anteriores para fins de localização dos executados.
Há precedentes do STJ nesse sentido:
“AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.780.501 - PR (2018/0301849-3) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE 
: UNIÃO AGRAVADO : LADIMIR KOSCIUK AGRAVADO : GASPARITA CLARETE MARIÚ LODEYRO AGRAVADO : MARIVALDO 
DA SILVA AGRAVADO : MAURO DE OLIVEIRA LUCAS AGRAVADO : ORTHOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
AGRAVADO : SAYONARA GORETTI MARIU LODEYRO ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A 
LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA 
MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS 
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno 
aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na 
origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido 
de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. III. 
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, 
concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do artigo 854 do CPC/2015, 
a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida 
de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que 
autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 
de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. IV. O entendimento firmado 
pelo Tribunal a quo ? no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os 
requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável ? não pode 
ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta 
Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.
Nesse contexto, não restou comprovado os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação 
patrimonial ou de dano irreparável, sequer houve a tentativa de buscas de endereços da parte executada através dos sistema eletrônicos 
disponíveis ao judiciário.
Assim, ante toda a fundamentação acima exposta, INDEFIRO, por ora, os pedidos de arresto prévio e de certidão premonitória. 
1. Fica o exequente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será designada audiência de conciliação.
1.1. Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
1.2. Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos 
(art. 829, CPC) ou opor embargos em 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.1. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
2.2. Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, §1º, CPC).
2.3. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
2.4. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
3. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
3.1. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 2, ocasião em que 
poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, art. 916, §1º).
3.2. Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, 
§2º).
3.3. Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os depósitos 
convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
4. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual 
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829, §1º, 
CPC). 
4.1. O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
4.2. Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
4.3. Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer 
os meios para a remoção do bem, diligenciando previamente junto ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil 
remoção ou quando anuir o exequente, os bens serão depositados em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
5. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
6. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma 
do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
7. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte 
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
7.1. Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo, tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
8. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
9. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização 
da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da diligência negativa, sendo o caso.
10. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial 
ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 
11. Expeça-se o necessário.
12. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
EXECUTADO: LUAN EDUARDO LEITE DE FREITAS, RUA SANTA LUZIA 4874, APTO 01 INDUSTRIAL - 76821-252 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 2º, do CPC.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª Vara Cível, Falências e RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7054360-36.2021.8.22.0001
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ARIQUEMES LTDA - CREDISIS CREDIARI
ADVOGADOS DO AUTOR: LUCAS BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO931, EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, 
OAB nº RO7649
REU: INVISEG RONDONIA SEGURACA LTDA, ADONAI LUIZ MACHADO, RENATA SUELLEN PINHEIRO MACHADO
ADVOGADO DOS REU: IZABEL CRISTINA PEREIRA GONCALVES, OAB nº RO4498A
SENTENÇA
Compulsando os autos, verifica-se na petição de ID 81221559 que as partes anunciaram celebração de acordo.
Pois bem. Conforme preceitua o Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas da extinção do litígio consiste na transação, 
entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio.
Simultaneamente, prevê o Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 
resolução do mérito.
Ademais, o pedido de homologação judicial do acordo revela-se numa demonstração inequívoca de que desejam fazer a autocomposição 
independentemente de interferência estatal.
Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado, a fim de que este produza 
seus efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, 
do CPC.
Ante a preclusão lógica, a presente decisão transita em julgado nesta data.
Fica dispensada o pagamento das custas processuais remanescentes (se houver), conforme inteligência do artigo 90, §3º, do CPC.
Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois em caso de descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada poderá, nos 
próprios autos, requerer a continuidade do feito quanto ao saldo remanescente do acordo homologado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 7075257-
85.2021.8.22.00017075257-85.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ERCILDO SOUZA ARAUJO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ADEMIR ALVES, OAB nº RO618A
EXECUTADOS: FERNANDO RAMOS DA COSTA, ALEXANDRE DA COSTA LIMA
Decisão
1. Atento ao contexto dos autos, verifico que o exequente comprovou o pagamento de apenas 3 diligências, sendo utilizada destas 2 
custas na realização do SISBAJUD, já que o feito possui 2 executados. Assim, concedo o prazo de 5 dias para comprovação do 
pagamentos das demais custas das diligências requeridas, sob pena de indeferimento do pedido e suspensão/arquivamento, com fulcro 
no art. 921, II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
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4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065184-20.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: FRIGORIFICO FRIGORACA LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO PEREIRA BASSANI, OAB nº RO1699A
REPRESENTADO: HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DECISÃO
1. Custas iniciais recolhidas. Associe-se aos autos o boleto de custas.
2. A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que seja determinada a suspensão da cobrança relativa ao 
boleto bancário em questão (ID 81243182), alegando que realizou a venda dos produtos de carne ao requerido, através da Nota Fiscal – 
e nº 000.003.209 Série 005, que o produto foi entregue e o valor recebido, no entanto, por motivo que desconhece, foi expedida a Nota 
Fiscal Eletrônica de Devolução de Compra nº 000.001.067 (Doc. 04), sem qualquer motivação, no intuito de devolver ao autor a quantia 
de 9.097,240 Kg de Miúdos Congelados de Bovino – Mocotó, na quantia de R$ 54.583,44, já devidamente entregues e não devolvidos 
ao autor.
Para concessão da tutela de urgência deve ser demonstrado pela parte a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme se depreende da leitura 
do art. 300, caput e §3º, do CPC.
A probabilidade do direito encontra-se presente, visto que a autora alega que já houve a entregue e não devolução dos produtos, 
colacionando aos autos os documentos que sustentam a informação.
Além disso, tal decisão é reversível, tendo em vista que no caso de improcedência, o requerido poderá realizar cobrança do boleto com 
os devidos juros e correções.
Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do boleto apontado na inicial, até o final da demanda, 
sob pena do pagamento da multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00.
Intime-se o requerido da decisão.
2. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
3. Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência de conciliação por VIDEOCONFERÊNCA, via whatsapp ou hangouts 
meet, para data a ser indicada pelo CPE, cuja solenidade será realizada pelo CEJUSC/Cível, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
3.1. À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente, 
intime-se a parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte requerida, via correios e/ou oficial de justiça.
3.2 Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, de que restando infrutífera a conciliação deverá providenciar, em 05 dias, 
a contar da data da realização da audiência, a complementação das custas, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito.
4. Caso o requerido não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência mínima de 
10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja 
manifestação de anuência da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
5. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
6. Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, 
intime-se a parte autora s para se manifestar em réplica ou impugnação, no prazo de 15 dias.
7. Caso o requerido apresente reconvenção, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
8. No caso do item 7, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 
n. 3.896/2016, atentando-se para o fato de que as custas devem corresponder ao importe de 2% sobre o valor da causa atribuído à 
reconvenção, utilizando-se do código 1001.4 no sistema de custas, para emissão do boleto para pagamento.
9. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
10. Expeça-se o necessário.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO /DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte 
requerida, inclusive, quanto a audiência designada, observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REPRESENTADO: HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PRUDENTE DE MORAES 10 JARDIM SAO JUDAS 
TADEU - 16700-000 - GUARARAPES - SÃO PAULO
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Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª Vara Cível, Falências e RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7020729-09.2018.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANTONIO MANOEL ARAUJO DE SOUZA, OAB nº RO1375, REGINA CELIA SANTOS TERRA CRUZ, 
OAB nº RO1100A
EXECUTADO: ELIAS BEZERRA DE SOUZA
ADVOGADO DO EXECUTADO: MIZZI GOMES GEDEON, OAB nº MA14371
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de sentença movida por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face de ELIAS 
BEZERRA DE SOUZA , sendo certo que no ID 81285651 consta informação de satisfação integral do débito, motivo pelo qual, o feito 
caminha rumo à extinção.
Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15, extingue-se a execução, dentre outras causas, quando a obrigação for satisfeita.
É o caso dos autos.
Diante do exposto, considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por sentença o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 
do Novo Código de Processo Civil.
Fica intimada a parte Sucumbente para proceder com o pagamento das custas finais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de protesto 
e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Nada mais pendente e procedido o pagamento das custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquive-se os autos com as baixas e cautelas 
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 7014064-74.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA, OAB nº RO4558
EXECUTADO: MARIA DALVA VASCONCELOS SOUZA - ME
DECISÃO
1. Fica esta intimada a parte exequente/autora para que, no prazo de 15 dias, comprove ao prévio recolhimento das custas de cada 
diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, 
II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7015589-
96.2015.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796
EXECUTADO: LUCIA RODRIGUES DE ANDRADE SILVA
DECISÃO
1. RENAJUD baixado, conforme comprovante em anexo.
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2. Lado outro, fica intimado o exequente para que no prazo de 5 dias, promover o regular andamento do feito, sob pena de suspensão/
arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
3. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
4. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
5. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7027378-
19.2020.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: COMERCIO DE MADEIRAS COMODORO EIRELI - ME
ADVOGADO DO AUTOR: PABLO DIEGO MARTINS COSTA, OAB nº RO8139
REU: ENERGISA
ADVOGADO DO REU: GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB nº PB15013
DESPACHO
Ante o teor da manifestação do perito outrora nomeado (ID 80567888), nomeio em substituição o engenheiro eletricista THIAGO SOUZA 
FRANCO, que pode ser intimado por intermédio do endereço eletrônico thiagofranco39@gmail.com ou contatado pelo telefone n° 69 
9340-0335. 
INTIME-SE o perito para dizer se aceita o encargo, no prazo de 10 dias, devendo ser cientificado de que os honorários já foram 
previamente fixados pelo juízo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da decisão do ID 78375483. Caso não concorde, deverá 
justificar apresentando motivo legítimo, impedimento ou suspeição, no prazo de 15 dias (arts. 467, 148, III, e 157, CPC).
Em caso de concordância, INTIME-SE a parte autora para comprovar o depósito dos honorários, em 10 (dez) dias.
Na sequência, EXPEÇA-SE alvará judicial ou ofício de transferência em favor do perito, para levantamento de 50% da quantia, conforme 
ID 75372320, intimando-o para designar data, horário e local da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
INTIME-SE as partes sobre a realização do ato e cumpram-se todas as determinações constantes na decisão saneadora (ID 75372320) 
e venham os autos, somente após, conclusos.
Por outro lado, sendo negativa a resposta do perito, voltem os autos conclusos imediatamente para nomeação de outro profissional. 
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA, MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7065757-58.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688
EXECUTADO: ANDREZZA DA SILVA DE FARIAS AMARAL
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Fica o exequente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será designada audiência de conciliação.
1.1. Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
1.2. Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos 
(art. 829, CPC) ou opor embargos em 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.1. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
2.2. Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, §1º, CPC).
2.3. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
2.4. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
3. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
3.1. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 2, ocasião em que 
poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, art. 916, §1º).
3.2. Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, 
§2º).
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3.3. Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os depósitos 
convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
4. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual 
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829, §1º, 
CPC). 
4.1. O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
4.2. Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
4.3. Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer 
os meios para a remoção do bem, diligenciando previamente junto ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil 
remoção ou quando anuir o exequente, os bens serão depositados em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
5. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
6. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma 
do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
7. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte 
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
7.1. Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo, tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
8. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
9. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização 
da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da diligência negativa, sendo o caso.
10. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial 
ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 
11. Expeça-se o necessário.
12. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
EXECUTADO: ANDREZZA DA SILVA DE FARIAS AMARAL, RUA PIRAPITINGA 7716, - DE 1935/1936 A 1943/1944 LAGOA - 76812-
146 - PORTO VELHO - RONDÔNIA.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 2º, do CPC.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7015880-23.2020.8.22.0001
Classe: Relatório Falimentar
RELATANTE: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS DO RELATANTE: LUCILENE NUNES DE SOUZA RODRIGUES, OAB nº ES13935, RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
REQUERIDO: GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA, OAB nº RO1779, PAULO TIMOTEO BATISTA, OAB nº 
RO2437, SABRINA PUGA, OAB nº RO4879, ELSON BELEZA DE SOUZA, OAB nº RO5435
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.188.990/0001-94 
ADVOGADO: RODRIGO TOTINO - OAB RO6338
DECISÃO
A Caixa Econômica Federal encaminhou ofício informando a situação das transferências bancárias determinadas por este juízo (ID 
80505285).
O Administrador Judicial peticionou nos autos informando que, a despeito da assertividade da 3ª etapa de pagamento de créditos, uma 
das transações não foi concretizada em virtude de erro material constatado no número da conta do credor (João Perbyre Tinoco Filho). 
Assim, requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para proceder o pagamento, conforme dados bancários retificados na 
planilha juntada sob sigilo (ID 81274366).
Foram juntadas ao presente feito petições, requerendo a habilitação de créditos com a confirmação de dados bancários para o respectivo 
pagamento, bem como pedido de habilitação de patrono nos autos para fins de acompanhamento deste feito (ID 80603011 a 80600639 
e 80681500 a 80681495).
Durante a análise do feito percebeu-se que advogada estranha à banca da Administração Judicial está constando no quando de 
representação registrado no Pje. 
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O juízo da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho solicitou informações a respeito da tramitação do feito falimentar (ID 80681285).
Com efeito. Decido.
I. Depreende-se dos autos que a 3ª etapa de pagamentos de créditos trabalhistas alcançou praticamente a integralidade das expectativas. 
Constatou-se que o estorno (ID 81023490) informado pela Caixa Econômica Federal ocorreu por mero erro material na indicação da conta 
bancária do credor. 
Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo Administrador Judicial e recebo a correção dos dados bancários, autorizando o refazimento 
da transferência para o pagamento do crédito, em nome do beneficiário apontado no ID 81274370, cujos dados deverão ser mantidos sob 
sigilo, considerando a sensibilidade dos dados e a segurança das informações.
Por tratar-se de mero equívoco verificado na conta de destino, leia-se, de titularidade do credor originalmente listado no quadro geral de 
credores, deixo de oportunizar ciência prévia dos autos ao Ministério Público.
II. Indefiro o processamento da habilitação de crédito e o pedido de habilitação de advogado para fins de acompanhamento sistêmico deste 
feito, formulados, respectivamente, pelas Dras. LUCILENE NUNES DE SOUZA RODRIGUES (OAB/SP 117.400) e ERICA PINHEIRO DE 
SOUZA (OAB/SP 187.397) (ID 80603011 a 80600639 e 80681500 a 80681495).
Do mesmo modo, em tempo, impõe-se determinar a imediata exclusão do nome da advogada LUCILENE NUNES DE SOUZA RODRIGUES 
(OAB SP117400) que passou a constar no sistema Pje, sem autorização prévia deste juízo, eis que a referida não possui procuração nos 
autos para constar no quadro de representação da Administração Judicial.
Embora a situação já tenha sido exaustivamente afirmada neste feito, mais uma vez, faz-se necessário ressaltar, de forma destacada, 
que habilitações de créditos deverão ser distribuídas em incidentes próprios, associados ao Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001), aderindo à classe processual de “cumprimento de sentença”.
Conforme decisões anteriores, somente os advogados vinculados à Administração Judicial e à massa falida, bem como o Ministério 
Público poderão peticionar nestes autos, assim como apenas eles, por consequência, serão intimados dos atos praticados neste feito. 
Imperioso salientar que tal medida não importará nenhum prejuízo aos credores e eventuais interessados, considerando que o processo 
é público e pode ser facilmente consultado via Pje. 
Os pedidos ora indeferidos são incompatíveis com a tramitação deste feito e geram imenso atraso à marcha processual. Desse modo, 
advogados estranhos à Administração Judicial e à massa falida não devem peticionar nestes autos.
A propósito, registra-se que, conforme decidido em ocasião anterior, a recalcitrância e a reiteração de condutas já declaradas impróprias 
ao deslinde deste processo, poderão configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, punível com multa de até 20% do valor da causa 
(art. 77, §§ 1º e 2º, CPC) (ID 37508033 e 55662307), bem como possível comunicação do fato à OAB correspondente, para apuração de 
eventual responsabilidade disciplinar do causídico.
III. Em resposta ao ofício da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho (ID 80681285),
cumpre informar que o Administrador Judicial vem atuando regularmente neste feito, manifestando-se inclusive nos incidentes relacionados 
aos pedidos de habilitação de crédito e impugnação ao quadro geral de credores.
Ante as peculiaridades dos processos/incidentes relacionados ao Grupo Gonçalves e a necessidade de recorrentes manifestações da 
Administração Judicial, esta informou nos autos do Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-23.2020.8.22.0001) que vem concentrando 
esforços (força-tarefa) para impulsionar todos os pleitos de habilitação de crédito (ID 68960955 - Pág. 15).
Outrossim, em vista do ânimo que vem sendo empregado, deve-se ponderar que recentemente determinou-se a instauração de incidente 
para análise da habilitação de créditos da União, conforme ID’s 63735034 e 80505285, sendo o feito autuado sob o n° 7062112-
25.2022.8.22.0001.
No mais, insta informar que se encontra em andamento a 3ª etapa de pagamento dos créditos incontroversos da classe extraconcursal 
trabalhista. Registre-se que a relação nominal dos credores pagos será oportunamente lançada após o encerramento da apuração e do 
saneamento das etapas que precedem a integral efetivação do adimplemento.
Com essas ponderações, DETERMINO:
1. EXPEÇA-SE ofício à Caixa Econômica Federal, na pessoa do gerente-geral responsável, via e-mail institucional, para que, em atenção 
ao princípio da cooperação, promova nova tentativa e imediato pagamento do credor indicado no ID 81274370, dando-se continuidade à 
3ª etapa de créditos incontroversos da classe extraconcursal trabalhista (ID 80505285, item 1), cujos dados bancários seguem em caráter 
de confidencialidade, por conter informações sensíveis e que pode expor o credor a situação de vulnerabilidade.
1.1. Registre-se que a instituição financeira deverá prestar contas em relação ao pagamento efetuado e se, porventura, não perfectibilizado, 
apresentar as respectivas justificativas, para que se possa sanar possíveis inconsistências.
1.2. Registre-se que o expediente deverá ser instrumentalizado com o documento que consta no ID 81274370. ADVIRTASE que as 
informações contidas no referido se encontram sob sigilo processual, devendo ser compartilhadas unicamente com o órgão executor, 
para fins de pagamento. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.
2. Sobrevindo resposta da Caixa Econômica Federal, INTIME-SE a Administração Judicial sobre todo o conteúdo dos autos e para se 
manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao feito.
3. EXCLUA-SE, imediatamente, o nome da advogada LUCILENE NUNES DE SOUZA RODRIGUES (OAB SP117400), que passou 
a constar no sistema Pje como patrona da Administração Judicial, sem prévia autorização do juízo ou comprovação de poderes para 
representar qualquer das partes. 
3.1. INTIME-SE a causídica indicada no item 3 para ciência desta decisão. Registre-se que a recalcitrância da patrona ensejará a 
apuração de eventual responsabilidade, mediante inclusive comunicação do fato à OAB correspondente.
4. Decorrido o prazo do item 2, EXCLUA-SE as petições avulsas juntadas ao processo, pretendendo a habilitação de créditos e cadastro 
no Pje para fins de intimação, bem como todos os documentos a elas vinculados, consoante ID’s 80603011 a 80600639 e 80681500 a 
80681495, e outros porventura constantes nos autos.
4.1. INTIME-SE as advogadas que subscreveram as petições citadas no item 4, ficando os interessados (titulares dos créditos e patronos) 
cientes que:
a) dados pessoais e/ou bancários pendentes deverão ser informados diretamente ao Administrador Judicial, via e-mail (aj.grupogoncalves@
mbtadvocacia.com.br / contato@mbtadvocacia.com.br) ou telefone / whatsapp (3421-3130), eis que ele detém a atribuição de compilar 
tais informações.
b) habilitações de créditos deverão ser distribuídas em incidentes próprios, associados ao Relatório Falimentar (Proc. n° 7015880-
23.2020.8.22.0001), aderindo à classe processual de “cumprimento de sentença”.
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c) conforme decisões anteriores, somente os advogados atualmente cadastrados e o Ministério Público deverão peticionar nestes autos; 
os pedidos mencionados nas letras “a” e “b” são incompatíveis com a tramitação deste feito e geram imenso atraso à marcha processual; 
a recalcitrância e a reiteração de condutas já declaradas impróprias ao deslinde deste processo, poderão configurar ato atentatório à 
dignidade da Justiça, punível com multa de até 20% do valor da causa (art. 77, §§ 1º e 2º, CPC) (ID 37508033 e 55662307), sem prejuízo 
de comunicação à OAB correspondente para apuração de eventual responsabilidade.
5. DISPONIBILIZE-SE ao advogado do falido acesso ao conteúdo dos documentos inserido sob sigilo, relacionados à lista de credores e 
aos pagamentos informados (ID 80947161), seguindo a anterior orientação do despacho de ID 78508312 (item 1), sendo desnecessária 
nova conclusão para tanto. Registre-se que os documentos citados permanecerão sob sigilo processual em relação a terceiros, sendo 
franqueado amplo acesso apenas ao Administrador Judicial, falido e Ministério Público, não podendo tais informações ser divulgadas ou 
transmitidas sem autorização deste juízo, em razão das peculiaridades e da sensibilidade dos dados ligados aos credores.
6. INTIME-SE o Ministério Público para ciência desta decisão e dê-se nova vista dos autos após a manifestação do Administrador Judicial 
(item 2).
7. EXPEÇA-SE ofício em resposta à solicitação da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho (ID 80681285), contendo os esclarecimentos 
indicados no item III deste expediente.
8. Dê-se PRIORIDADE e celeridade ao feito.
9. Após o cumprimento dos itens acima, aguarde-se o decurso dos prazos e providências indicados nas deliberações anteriores e 
somente após venham os autos conclusos.
SERVE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, OFÍCIO E CARTA.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7014828-
60.2018.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO DE SENA LIMA GONCALVES
ADVOGADOS DO AUTOR: DAVID ALVES MOREIRA, OAB nº RO299B, LURIA MELO DE SOUZA, OAB nº RO8241
REU: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.
ADVOGADO DO REU: TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, OAB nº SP206846
DESPACHO
Considerando as informações apresentadas no ID 79851815, determino que a CPE retire de pauta a audiência de conciliação designada 
para o dia 27/09/2022.
Após, retornem conclusos para julgamento.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7037670-
97.2019.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA, OAB nº RO6897, LAZARO PONTES RODRIGUES, OAB nº BA39590
EXECUTADO: SUELI BRAGA DOS SANTOS
DECISÃO
1. Atenta ao contexto dos autos, verifico que o número da residência indicado no AR de ID 79954871 é diferente do constante no 
despacho de ID 77693730, bem como não foi distribuído mandado conforme consta no despacho supra, razões pela quais a executada 
não foi intimada do presente cumprimento de sentença.
2. Desta forma, visando a celeridade processual proceda-se a intimação da exequente nos termos do despacho de ID 77693730, via 
Oficial de Justiça, com as formalidades legais.
3. Postergo a análise do pleito de ID 77911243, considerando que a executada não foi intimada, após a vinda da intimação/cumprimento 
do mandado.
4. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7023765-
54.2021.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: ALBA LUCIA VARELA DA SILVA, ALEXANDRE PAULO VAZ DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: JACIMAR PEREIRA RIGOLON, OAB nº RO1740, FATIMA NAGILA DE ALMEIDA MACHADO, OAB 
nº RO3891
EXECUTADO: PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARIO PASINI NETO, OAB nº RO1075
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DESPACHO
1. Compulsando os autos, observa-se que resta pendente a intimação do executado da penhora.
Assim sendo, antes de analisar o pedido de ID 80472630, fica INTIMADA a parte executada, por meio de seu advogado para, querendo, 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a penhora efetivada no ID 76440186.
Caso a executada apresente impugnação à penhora, intimem-se os exequentes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Sem prejuízo da determinação acima, ficam os exequentes INTIMADOS para, no prazo de 5 dias, apresentarem cálculo atualizado da 
dívida.
3. Após, retornem conclusos.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7033774-
41.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Autor(a)(as)(es): AUTOR: LUCIANA RISCIK, BECO DA AMIZADE 315 TRIÂNGULO - 76805-712 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: JOVANDER PEREIRA ROSA, OAB nº RO7860, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
Requerido(a)(s): REU: DEJAIR CONEGUNDES, CPF nº 38968576220, AVENIDA NICARÁGUA 1392, - DE 2200/2201 A 2958/2959 
EMBRATEL - 76820-788 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO PORTO CRISTO - AMBPC, 
CNPJ nº 27769445000197, RUA MARINGÁ 1392, - DE 2180/2181 A 2549/2550 MARCOS FREIRE - 76814-106 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 1.212,00
SENTENÇA
Versam os presentes sobre Procedimento Comum Cível ajuizada por LUCIANA RISCIKem face de DEJAIR CONEGUNDES, ASSOCIACAO 
DOS MORADORES DO BAIRRO PORTO CRISTO - AMBPC, partes qualificadas no feito.
Compulsando o feito, verifica-se que até a presente data não houve a citação do requerido. 
No despacho de ID 80843506, o requerente foi intimado a indicar novo endereço da requerida para citação do requerido, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de extinção. Devidamente intimado, o requerente manteve-se inerte.
Dessa forma, dado o tempo em que o feito tramita sem a citação para pagar a dívida, não há outro caminho a percorrer senão a extinção 
do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto objetivo de constituição válida e regular do processo.
Vale ressaltar que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses do Código de Processo Civil que exige a intimação pessoal 
da parte para dar andamento ao feito, visto que a citação é um pressuposto de constituição e validade do processo, motivo pelo qual, não 
sendo viabilizada a citação por culpa exclusiva do requerente, o processo deve ser extinto por força do art. 485, IV, do CPC.
Importante consignar recente julgado do TJRO, o qual apontou que “... a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento 
no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal do autor, pois a regra inserta no § 1º do art. 485 do CPC, faz alusão apenas aos 
casos de extinção previstos nos incisos II e II [III] do referido artigo”.
Nesse sentido, ficou assim ementado: 
Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Oportunizado prazo para emenda à inicial. Não atendimento. Ausência de 
pressupostos do desenvolvimento válido e regular do processo Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso não provido. A ausência 
do correto recolhimento das custas processuais afeta o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 
ensejando extinção do processo sem resolução do mérito. A intimação pessoal do autor, regra inserta no § 1º do art. 485 do CPC, faz 
alusão apenas aos casos de extinção previstos nos incisos II e II do referido artigo. (TJRO, Apelação Cível, Processo nº 7018516-
59.2020.822.0001, Câmara Cível, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Julgamento: 6/1/2021).
Portanto, não sendo possível efetivar a citação do réu, por culpa da parte autora, há que se extinguir o feito sem resolução do mérito por 
falta de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, na forma do art. 485,IV, do CPC, sendo, portanto, conforme 
disposto acima, desnecessária a intimação pessoal da parte para regularização, pois é questão que pode ser conhecida até mesmo de 
ofício pelo juiz, nos termos da previsão do parágrafo 3º, do art. 485, dessa lei processual.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, 
na forma do art. 485, IV, do CPC.
Custas finais indevidas.
P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se. 
PORTO VELHO-RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª Vara Cível, Falências e RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7017125-98.2022.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MARA ADRIANA RODRIGUES MIGUEL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RICHARD MARTINS SILVA, OAB nº RO9844
EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA FERNANDES DA SILVA
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ADVOGADO DO EXECUTADO: GIULIANO DE TOLEDO VIECILI, OAB nº RO2396
SENTENÇA
Compulsando os autos, verifica-se na ata de audiência de ID 81284539 que as partes anunciaram celebração de acordo.
Pois bem. Conforme preceitua o Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas da extinção do litígio consiste na transação, 
entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio.
Simultaneamente, prevê o Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 
resolução do mérito.
Ademais, o pedido de homologação judicial do acordo revela-se numa demonstração inequívoca de que desejam fazer a autocomposição 
independentemente de interferência estatal.
Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado, a fim de que este produza 
seus efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, 
do CPC.
Ante a preclusão lógica, a presente decisão transita em julgado nesta data.
Fica dispensada o pagamento das custas processuais remanescentes (se houver), conforme inteligência do artigo 90, §3º, do CPC.
Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois em caso de descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada poderá, nos 
próprios autos, requerer a continuidade do feito quanto ao saldo remanescente do acordo homologado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7077992-91.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO WILLY PEREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA - RO9428
REU: MARIA MARILENE DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7060308-22.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAIMUNDA BARBOSA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: LARISSA DE OLIVEIRA SOUZA ALCANTARA - RO12169, SIMONE FARIAS RODRIGUES MAIA - RO8174, 
DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA - RO0005184A, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - RO0004569A
REU: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) REU: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040850-19.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SERGIO LUIZ CORDEIRO
Advogado do(a) AUTOR: ALEX SANDRO LONGO PIMENTA - RO4075
REU: DAVID SIQUEIRA CAMPOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7062040-72.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ESTANHO DE RONDONIA S/A
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC11328
REU: ANDERSON BARIONI DE PAULA ASSIS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7074120-
68.2021.8.22.0001
Classe: Monitória
AUTOR: ESCOLA INFANTIL D G S/S LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA, OAB nº RO4245A
REU: MICHELLY MARCELINO ALVES SOUZA
DECISÃO
Indefiro o pedido retro, considerando que a requerida não foi citada da presente ação.
Desta forma, fica intimada a parte autora para promover o regular andamento feito para fins de citação da requeria no prazo de 5 dias, 
sob pena de extinção por falta de pressupostos processuais válidos ao deslinde dos autos.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049942-89.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: JAMILTON ALVES ROCHA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037886-29.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: IVANILDO VIEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA - RO6458
REU: ODAIR ROTELLA JUNIOR - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016001-80.2022.8.22.0001
Classe : HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (111)
REQUERENTE: SOCIEDADE RONDONIENSE DE TOPOGRAFIA LTDA. - ME
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Advogado do(a) REQUERENTE: SHELDON ROMAIN SILVA DA CRUZ - RO4432
REQUERIDO: ECOVILLE PORTO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: SAYURI GIOVANNA ROSAS DE SOUZA - RO12283, LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO - RO12432, 
MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC4711, THALES ROCHA BORDIGNON - AC2160
INTIMAÇÃO Fica a parte REQUERIDA, por meio de seu advogado, no prazo de 10 (dez) dias, intimada para se manifestar acerca da 
petição ID 81345829 apresentada pela autora, nos termos do despacho ID 81061224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7065184-20.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRIGORIFICO FRIGORACA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO PEREIRA BASSANI - RO0001699A
REPRESENTADO: HUMAITA FOOD SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 01/11/2022 10:00
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 7° V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
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3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7061452-31.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: EDP TRANSMISSAO NORTE S/A 
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPPE FERREIRA NERY, OAB nº AC3540 
REU: ISAURA SALMAZO 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vieram os autos conclusos para análise da petição de ID 8104463, que recebo como petição simples, visto que a irresignação refere-se à 
ausência de análise do pedido de liminar, não havendo decisão em si a ser reanalisada, de forma que dos despachos não cabe recurso.
Trata-se de ação de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 
por EDP TRANSMISSAO NORTE S/Aem face de ISAURA SALMAZO.
Razão assiste a parte autora no tocante à omissão quanto à análise do pedido de tutela, o que deixo de analisar, por ora, ante o exposto 
a seguir. 
Em consulta ao sistema PJE, verificou-se que a empresa já protocolou cerca de 35 processos relativos à servidão administrativa dos 
imóveis necessários à construção, instalação e manutenção da Linha de Transmissão 230kV Abunã - Rio Branco I C3, circuito simples, 
que fará interligação da Subestação – SE Abunã até a SE Rio Branco I, com uma extensão aproximada de 305 quilômetros.
Em que pese a documentação anexa à inicial, a fim de evitar imbróglio processual póstumo, visto que a inicial narra de forma genérica 
acerca da necessidade de servidão administrativa relativa ao imóvel da parte requerida, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 
dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial a fim de individualizar o objeto da presente ação, especificando a matrícula do imóvel 
e suas características.
Após, voltem os autos conclusos para análise da liminar/tutela ou para julgamento extinção, conforme o caso.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7014166-
57.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827
EXECUTADO: MARGARIDA LOBO BRAGADO DE SOUZA
DECISÃO
1. Fica intimado o exequente pela derradeira vez, para que no prazo de 5 dias, acostar o ao feito planilha atualizada do valor do débito, 
pra fins de realização da diligência requerida, considerando que o cálculo apresentado ao ID 77710517, data de maio/2022, ou seja não 
está atualizado, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7009959-
83.2020.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
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Autor(a)(as)(es): REQUERENTE: PROJECTUM OBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 20459539000110, AVENIDA 
DOS IMIGRANTES 4552, - DE 4630 A 4884 - LADO PAR INDUSTRIAL - 76821-054 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº RO7649, 
LUCAS BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO931
Requerido(a)(s): REQUERIDO: GISELLE VILELA CARVALHO - ME, CNPJ nº 26684275000185, RODOVIA BR-364 KM 9,5, CANTINA E 
RESTAURANTE I DO CAMPUS UNIR BR ZONA RURAL - 76806-679 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 50.146,55
DESPACHO
Com razão a parte exequente.
Na fase de conhecimento a requerida foi pessoalmente citada, consoante consta nos autos. Todavia, não pagou o débito, tampouco opôs 
embargos monitório, culminando na constituição automática do título executivo judicial.
Na fase de cumprimento de sentença foi determinada a intimação da executada no mesmo endereço da citação, contudo, o AR foi 
devolvido sem cumprimento pelo motivo ‘mudou-se’.
Preconiza o art. 274, CPC que:
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 
sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da 
juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
No caso, considerando que a executada não atualizou o seu endereço perante o juízo, mesmo sabedora que tramitava em seu desfavor 
à presente ação, presume-se válida à sua intimação, uma vez que dirigida ao endereço constante dos autos.
Dessa forma, dou por intimada a executada nos termos do parágrafo único do art. 274, CPC.
Assim, fica intimado o exequente para no prazo de 10 dias, colacionar ao feito planilha atualizada do débito para fins de realização das 
diligência requeridas, sob pena de suspensão/arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, voltem conclusos para suspensão/arquivamento.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz (íza) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 0179731-
57.2006.8.22.0001
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: WAGNER TAKASHI SHIMABUKURO, OAB nº RJ163980, CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA, 
OAB nº ES8773, LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO, OAB nº RO1063A, EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, OAB nº 
RO1510A, MARIA DE FATIMA DE SOUZA MAIA, OAB nº RO7062
EXECUTADOS: ANGHINONI & SILVA LTDA - ME, EDSON ELTON ANGHINONI
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Penhore-se no rosto dos autos indicados no ID. 81200155 (Proc. 0002580-48.2010.8.11.0041 – em trâmite na 08ª Vara Cível do Foro 
Central de Cuiabá-MT), até o montante do débito, de acordo com a planilha apresentada (ID. 81200167), nos termos do art. 860 do CPC.
Quando da averbação no rosto dos autos, intime-se a exequente.
Caso a penhora no rosto dos autos reste infrutífera, intime-se a exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao feito, 
indicando bens à penhora, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo acima sem manifestação do exequente, arquive-se.
Expeça-se o necessário.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO, CARTA, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7032248-15.2017.8.22.0001 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
AUTOR: TKN COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO LUIZ ATTIE, OAB nº RO9564 
REU: NAIRA KARIANE RODRIGUES DE LIMA 
ADVOGADO DO REU: FABIO FEITOSA BERNARDO, OAB nº RO3264A 
ADVOGADO DO REU: FABIO FEITOSA BERNARDO, OAB nº RO3264A 
ADMINSTRADOR JUDICIAL: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES (CRC/RO - 2.248/O-8
Decisão
O Administrador Judicial foi instado a se manifestar sobre o levantamento de alvará feito pelo credor, em quantia superior e geraria prejuízo 
ao recebimento dos seus honorários (ID 80092116), bem como quanto ao pedido de extinção das obrigações da falida (ID 78069881).
Sobreveio manifestação do AJ e ciência do Ministério Público (ID 80990308 e 81078813).
Com efeito. Decido.
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1. Considerando que o Administrador Judicial renunciou à sua remuneração em face do valor a maior, equivocadamente, levantado 
pelo credor, dou por cumprida a obrigação de pagamento dos honorários correspondentes (ID’s 80092166 e 80990308) e, em tempo, 
determino a remessa de comunicação do ocorrido à Caixa Econômica Federal, para evitar a reiteração de episódios da mesma natureza, 
pois comprometem o regular andamento e encerramento do feito. 
2. A massa falida requereu a decretação da extinção das suas obrigações (ID 78069881). No entanto, o regramento aplicável determina 
que a matéria seja analisada mediante distribuição de incidente, em autos apartados, consoante o art. 159 da Lei n° 11.101/05, razão pela 
qual indefiro o processamento do referido pleito no bojo do presente feito.
Assim, DETERMINO:
1. EXPEÇA-SE ofício à Caixa Econômica Federal, na pessoa do gerente-geral responsável, via e-mail institucional, cientificando-o que 
a agência procedeu levantamento de valor (a maior) equivocado em favor de credor destes autos (Proc. n° 7032248-15.2017.8.22.0001, 
ID’s 79616751 e 80092116), objetivando, com fundamento na cooperação havida entre este juízo e a instituição bancária, evitar possível 
reiteração de fatos da mesma natureza, eis que geram prejuízo e atraso da tramitação/encerramento dos feitos processuais. CERTIFIQUE-
SE o envio nos autos.
2. INTIME-SE a massa falida, por intermédio do seu advogado, sobre o conteúdo desta decisão e, para querendo, promover a distribuição 
de incidente com pedido de extinção das suas obrigações, em autos apartados, consoante se extrai das disposições do art. 159 da Lei 
n° 11.101/05.
3. INTIMEM-SE o Administrador Judicial e o Ministério Público para ciência.
4. Inexistindo pendências, arquive-se os autos.
SERVE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, OFÍCIO E CARTA.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7065819-98.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, OAB nº RO1400
EXECUTADOS: LAIZE ENES DE LIMA SILVA, HUDSON RODRIGO ENES DA SILVA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Fica o exequente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será designada audiência de conciliação.
1.1. Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
1.2. Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos 
(art. 829, CPC) ou opor embargos em 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.1. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
2.2. Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, §1º, CPC).
2.3. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
2.4. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
3. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
3.1. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 2, ocasião em que 
poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, art. 916, §1º).
3.2. Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, 
§2º).
3.3. Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os depósitos 
convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
4. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual 
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829, §1º, 
CPC). 
4.1. O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
4.2. Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
4.3. Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer 
os meios para a remoção do bem, diligenciando previamente junto ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil 
remoção ou quando anuir o exequente, os bens serão depositados em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
5. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
6. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma 
do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
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7. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte 
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
7.1. Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo, tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
8. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
9. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização 
da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da diligência negativa, sendo o caso.
10. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial 
ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 
11. Expeça-se o necessário.
12. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
EXECUTADOS: LAIZE ENES DE LIMA SILVA, RUA: VINICIUS DE MORAES 5752, - ATÉ 4366 - LADO PAR SÃO SEBASTIÃO - 76800-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, HUDSON RODRIGO ENES DA SILVA, RUA: VINICIUS DE MORAES 5752, - ATÉ 4366 - LADO 
PAR SÃO SEBASTIÃO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 2º, do CPC.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7006773-
81.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: HUDSON SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO DO AUTOR: NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES, OAB nº RO9228
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Ante o teor da manifestação do requerente constante no ID 81206641, determino a remessa dos autos ao CEJUSC/Cível para nomeação 
de outro perito que conste na lista dos mutirões do INSS, com exceção do Dr. Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7003955-
59.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: CARLOS ALBERTO GOMES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO DO AUTOR: TAIS SOUZA GONCALVES, OAB nº RO7122
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Compulsando os autos, observa-se que, na decisão saneadora (ID 79772958) foi determinada a realização de prova pericial, atribuindo-
se ao Estado de Rondônia o ônus de arcar com os honorários, tendo em vista que a parte que postulou pela produção da referida prova 
é beneficiária da gratuidade da justiça.
Ainda, foi fixado o valor dos honorários em R$ 1.480,00 e determinada a intimação do perito nomeado para dizer se aceita o encargo, com 
a ressalva de que o valor dos honorários já foi fixado pelo juízo.
O perito nomeado manifestou-se no ID 79883362, apresentando proposta de honorários de R$ 1.800,00.
Em seguida, foi realizada uma intimação das partes para se manifestarem sobre a proposta do perito e efetuarem o depósito dos 
honorários (ID 80207313).
A requerida manifestou-se no ID 80547120 se insurgindo contra a proposta do perito, afirmando que o valor dos honorários já foi fixado 
pelo Juízo e pugnando pela redução da quantia proposta pelo expert.
O perito foi instado a se manifestar e, na ocasião, manteve sua proposta de honorários apresentada anteriormente (ID 80564074).
Instada a se manifestar, a requerida reiterou os argumentos já apresentados, requerendo a manutenção dos honorários em R$ 1.480,00, 
conforme fixado pelo juízo (ID 80937111).
Decido.
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Inicialmente, importa consignar que a intimação do ID 80207313 foi equivocada, tendo em vista que, conforme constou na decisão 
saneadora, quem arcará com os honorários periciais neste feito é o Estado de Rondônia e o pagamento se dará na forma descrita no item 
4 da decisão em questão, ou seja, após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo ou depois de prestados os 
esclarecimentos do perito, caso estes sejam solicitados.
Portanto, a impugnação apresentada pela requerida não merece ser acolhida, eis que não possui interesse em se insurgir contra a 
proposta de honorários, haja vista que o custeio da prova não é seu ônus.
Por outro lado, há de se reconhecer que o valor dos honorários já foi fixado pelo juízo, no patamar de R$ 1.480,00, em cumprimento ao 
disposto na Resolução n° 232/2016 do CNJ, tendo em vista que a prova pericial será custada pelo Estado de Rondônia.
Assim sendo, caso o perito aceite o encargo, deverá aceitar também o valor dos honorários já fixados.
Portanto, intime-se o perito nomeado para que, no prazo de 5 dias, informe se aceitará o encargo, pelo valor de R$ 1.480,00.
Em caso negativo, retornem conclusos para nomeação de novo perito.
Caso o perito aceite a nomeação, cumpram-se as orientações definidas na decisão do ID 79772958.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7049052-
87.2019.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ALANE ANDRADE BORGES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WANDERLUCE DA SILVA COSTA VEIGA, OAB nº RO7105
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Fica a parte exequente INTIMADA para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre os documentos juntados aos autos pelo executado, 
comprovando o início do programa de reabilitação profissional, requerendo o que entender necessário.
Em caso de inércia, venham conclusos para extinção.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7040607-75.2022.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ANA BEATRIZ REIS SZEZUPIOR DOS SANTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: NEIDY JANE DOS REIS, OAB nº RO1268A 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DESPACHO
Ciente da decisão de ID 79841767.
Prossiga-se nos termos do despacho de ID 79202407.
Aguarde-se a audiência em caixa própria.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7057540-26.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: A. C. E. O.
ADVOGADO DO AUTOR: NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA, OAB nº RO5283A
REU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DECISÃO
1. Consta dos autos que a exequente interpôs agravo de instrumento, porém, não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo 
ao recurso.
2. No entanto, por verificar elementos que podem subsidiar a alteração do entendimento exposto por este juízo e influir no prosseguimento 
do feito, determino a suspensão do feito até informação acerca do trânsito em julgado do recurso interposto.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 0019972-
81.2011.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
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EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO, OAB nº RO1529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO, OAB nº 
RO1528A, FABIO CAMARGO LOPES, OAB nº MG8807
EXECUTADO: ARLENE CECILIA DO COUTO RAMOS
DECISÃO
1. Fica intimado o exequente para que no prazo de 10 dias, acoste o ao feito planilha atualizada do valor do débito, pra fins de realização 
da diligência requerida, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
7010173-11.2019.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTORES: FATINELLY LOBATO RODRIGUES VIEIRA, ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA
ADVOGADOS DOS AUTORES: JEOVAL BATISTA DA SILVA, OAB nº RO5943, MARIVALDO BATISTA DOS PASSOS, OAB nº RO3837
REU: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO VELHO
ADVOGADOS DOS REU: IAGO DO COUTO NERY, OAB nº SP274076, CATHARINA FERREIRA CARVALHO, OAB nº SP404970, 
GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN, OAB nº RO3956A, LUCAS LIMA RODRIGUES, OAB nº GO38049, LUCAS LIMA RODRIGUES, 
OAB nº GO38049, EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES, OAB nº RJ213744
DESPACHO
1. Ante a manifestação de interesse na solução consensual do conflito e o direito de obtenção da resolução integral do mérito, incluída 
a atividade satisfativa, em prazo razoável, em cumprimento aos preceitos legais previstos no art. 3°, §3°, e art. 4°, do CPC, designe-se 
audiência de conciliação perante o CEJUSC, cientificando as partes sobre a data e horários agendados. 
1.1. Registre-se que, a despeito do agendamento que será feito para a realização da audiência acima mencionada, não se deve destacar 
a possibilidade de as partes estabelecerem contato e formularem tratativas diretamente, com o propósito de chegar a uma solução de 
forma mais breve, trazendo-a, em seguida, ao juízo para homologação judicial.
2. Postergo a análise dos pedidos constantes no ID 80113022, aguardando-se a realização do ato indicado no item 1.
3. Após, venham os autos conclusos .
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/CARTA.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br 
PROCESSO Nº 7045955-45.2020.8.22.0001 
CLASSE: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS EMPRESAS 
LIGADAS AO GRUPO EUCATUR LTDA - EUCRED 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELAINE CRISTINA DIAS, OAB nº RO5378A 
EXECUTADO: ERBERTT CARVALHO DE OLIVEIRA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença que COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNCIONARIOS E 
PRESTADORES DE SERVICOS DAS EMPRESAS LIGADAS AO GRUPO EUCATUR LTDA - EUCRED move em face de ERBERTT 
CARVALHO DE OLIVEIRA.
Compulsando os autos, observa-se que no ID 58805817 o requerente noticiou a celebração de acordo com o requerido, requerendo sua 
homologação.
O processo foi sentenciado e extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, homologando-se o acordo firmado 
entre as partes (ID 58891569).
Em seguida, o requerente noticiou o descumprimento do acordo e postulou pelo início da fase de cumprimento de sentença, pugnando 
pela intimação do requerido para pagar o débito (ID 78234178).
O despacho de ID 78852970 inaugurou a fase de cumprimento de sentença, determinando a intimação do executado para pagar 
voluntariamente o débito, no valor de R$ 45.846,69.
O executado compareceu à Central de Atendimento deste Tribunal e, na ocasião, deu-se por intimado, consoante demonstra a certidão 
do ID 80174987, porém, manteve-se inerte.
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Instada a dar andamento ao feito, a exequente apresentou cálculo atualizado da dívida, pugnou pela inclusão de restrição RENAJUD 
sobre o veículo objeto da lide e pela expedição do mandado de busca e apreensão do citado bem (ID 81092178). 
Na sequência, o exequente juntou petição nomeando fiel depositário (ID 81208862).
Decido.
Em que pese os presentes autos tenham iniciado com o pedido de busca e apreensão, neste momento, o processo encontra-se em fase 
de cumprimento de sentença, devendo, portanto, o exequente pleitear diligências no sentido de executar a decisão homologatória no que 
diz respeito aos valores devidos pelo requerido, nos termos dos arts. 523 e seguintes do CPC, e não retomar a fase de conhecimento.
Assim, deve ser observado o procedimento específico da fase de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar 
quantia certa, sendo incabível o pedido de expedição de mandado para apreensão do veículo.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. 
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RETOMADA DO PROCEDIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE I - Descabida a insurgência recursal para retomada do rito da busca e apreensão, uma vez que a suspensão do 
processo de conhecimento é inadmissível se as partes realizam transação e postulam sua homologação, pois este ato judicial conduz a 
extinção do processo, com resolução de mérito (CPC/73 269 III). II - O descumprimento do acordo firmado pelas partes e homologado 
judicialmente autoriza a instauração da execução fundada em título executivo judicial, a ser processada nos mesmos autos. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00428749320178090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 
02/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/04/2018).
Portanto, indefiro o pedido de ID 81092178.
Assim sendo, fica a parte exequente INTIMADA para, no prazo de 5 dias, requerer o que de direito, indicando bens a penhora, a fim de 
saldar o valor devido pelo requerido em razão do descumprimento do acordo, sob pena de suspensão.
Decorrido o prazo sem manifestação, venham conclusos para suspensão.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7034125-
82.2020.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
EXECUTADO: DANIEL PEDRO DE SOUZA
DECISÃO
1. Fica intimado o exequente para que no prazo de 10 dias, acoste o ao feito planilha atualizada do valor do débito, pra fins de realização 
da diligência requerida, sob pena de suspensão/arquivamento, com fulcro no art. 921, II do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando-se a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional.
3. Fica o exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º do CPC).
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065636-30.2022.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: IZAIAS LIMA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: HEBERT MARCELO SANTINI ANTONIO, OAB nº RO8609
REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
DESPACHO
Não há nos autos pedido de gratuidade de justiça ou comprovante do recolhimento das custas iniciais.
Dessa forma, fica o requerente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, comprovando 
o recolhimento das custas iniciais, observando o disposto no artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 (Lei de Custas).
Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
Comprovado o recolhimento das custas, voltem os autos conclusos para análise da liminar/tutela.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 0007239-15.2013.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
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EXEQUENTE: PEDRO DA SILVA FREITAS QUEIROZ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA, OAB nº RO1462
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO DO EXECUTADO: WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401
SENTENÇA
Compulsando os autos, verifica-se na petição de ID 80995550 que as partes anunciaram celebração de acordo.
Pois bem. Conforme preceitua o Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas da extinção do litígio consiste na transação, 
entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio.
Simultaneamente, prevê o Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 
resolução do mérito.
Ademais, o pedido de homologação judicial do acordo revela-se numa demonstração inequívoca de que desejam fazer a autocomposição 
independentemente de interferência estatal.
Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado, a fim de que este produza 
seus efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, 
do CPC.
Ante a preclusão lógica, a presente decisão transita em julgado nesta data.
Fica dispensada o pagamento das custas processuais remanescentes (se houver), conforme inteligência do artigo 90, §3º, do CPC.
Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois em caso de descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada poderá, nos 
próprios autos, requerer a continuidade do feito quanto ao saldo remanescente do acordo homologado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065812-09.2022.8.22.0001
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, PROCURADORIA DA ADMINSTRADORA DE 
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
REU: F. D. A. T. L.
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
1. Fica o requerente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais.
1.1. Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Lei de Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2% sobre 
o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso de realização de audiência preliminar.
1.2. Decorrido in albis o prazo para recolhimento das custas, o que deverá ser devidamente certificado, volte-me os autos conclusos para 
sentença de extinção.
1.3. Comprovado o recolhimento, a CPE deverá cumprir os demais itens da presente decisão.
2. Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969.
3. Nos termos do art. 3º do Decreto-lei 911/1969: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 
estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
4. Já a mora é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, na qual é dispensável que a assinatura seja do próprio 
destinatário, conforme estabelece o §2º, do art. 2º, do referido Decreto, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014.
5. A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário devidamente 
recebida pela parte requerida e a notificação informando a respeito do inadimplemento da obrigação.
6. De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo à 
posse do requerente.
7. Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a 
totalidade da mora apontada na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo.
8. Diante do exposto, determino liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as 
partes, conforme descrição constante da exordial e contrato, depositando-se o bem em mãos do Banco autor, com a ressalva de que 
caso o veículo seja retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados em lei para a consolidação da posse, os custos e 
as despesas decorrente do translado até a efetiva a devolução correrão às expensas da parte autora.
9. CITE-SE a parte requerida para, em 05 (cinco) dias após executada a liminar, efetuar o PAGAMENTO INTEGRAL da dívida pendente, 
sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do 
Decreto-Lei 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
10. Efetuado o pagamento, o Banco autor deverá restituir o veículo à parte requerida, comprovando nos autos.
11. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação, o devedor fiduciante poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto no 
art. 231, II, do CPC.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911 /69. INÍCIO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE 
DEFESA. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. O termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de contestação, nas ações de busca e apreensão pelo Decreto-
Lei nº 911 /69, é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, uma vez que a redação do § 3º do artigo 3º 
daquele Decreto deve ser interpretada em conjunto com o disposto no artigo 231 , inciso II , do Código de Processo Civil . Precedentes 
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do Superior Tribunal de Justiça. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
12. O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §§ 1º, 2º e 3º, e art. 251/253 do CPC.
13. Nesta data, procedi a restrição judicial prevista no §9º, art. 3º, DL 911/69 com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, conforme 
espelho anexo. Após a apreensão, venham conclusos para exclusão da restrição no RENAJUD.
14. Vindo a contestação, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, intime-se a parte autora s para 
se manifestar em réplica ou impugnação, no prazo de 15 dias.
14.1 Caso o requerido apresente reconvenção, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
15. No caso do item 14.1, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei 
Estadual n. 3.896/2016, atentando-se para o fato de que as custas devem corresponder ao importe de 2% sobre o valor da causa 
atribuído à reconvenção, utilizando-se do código 1001.4 no sistema de custas, para emissão do boleto para pagamento.
15. Em havendo contestação, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 
5 dias.
16. Oportunamente, advirta-se a parte autora para que não proceda a distribuição de ações desta mesma classe processual com sigilo, 
pois tal regra não se aplica ao caso. Assim, pomova a CPE com a retirada da observação de “Segredo de Justiça” do PJE.
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO / DE INTIMAÇÃO / DE BUSCA E APREENSÃO / DE AVALIAÇÃO, observando-se, para tanto, o 
seguinte endereço ou quaisquer outros em que a parte possa ser encontrada nesta jurisdição:
REU: F. D. A. T. L., RUA SALDANHA 7552, CASA NACIONAL - 76802-318 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Expeça-se o necessário. Autorizo, desde já, expedição de carta precatória durante o trâmite do processo, independentemente de nova 
conclusão, atentando-se a parte quanto ao pagamento das custas para distribuição do expediente.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7021299-
97.2015.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
EXECUTADO: GABRIEL DALLA VECCHIA DE MATTOS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Consta dos autos que a exequente interpôs agravo de instrumento (Proc. n° 0807997-46.2022.8.22.0000), porém, não há notícia de 
que tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso.
2. Outrossim, mantenho a decisão invectivada, por não verificar nas razões recursais nenhum elemento que possa subsidiar a alteração 
do entendimento exposto por este juízo.
3. Dê-se regular andamento ao processo, cumprindo-se as orientações definidas na decisão do ID 79884277.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7000220-23.2019.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO AUTOR: RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA, OAB nº RO6458 
REU: BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 
ADVOGADO DO REU: EVELYN FABRICIA DE ARRUDA, OAB nº PR28224 
DESPACHO
À CPE: altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença.
Fica a parte Executada intimada, na pessoa de seu procurador constituído no feito, para pagar voluntariamente o débito no valor de R$ 
566,96 (quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), bem como comprová-lo no feito, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre o débito, ficando ainda 
sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC). 
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 
do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente 
impugnação ao cumprimento de sentença. 
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Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para atualizar o débito, e indicar bens à penhora ou requerer o que entender de 
direito, atentando para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre 
o remanescente da dívida.
Caso o executado efetue o pagamento na data aprazada, expeça-se alvará a favor do exequente para levantamento da quantia respectiva, 
intimando-o para se manifestar sobre eventual saldo remanescente, no prazo de 05 dias. 
Nada sendo requerido, venham conclusos para extinção.
Havendo impugnação ao presente cumprimento de sentença, intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 dias.
Expeça-se o necessário.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
Processo: 7065816-46.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, OAB nº RO1400
EXECUTADOS: HAYDE OLIVEIRA SANTOS PINA, GEISA SANTOS PINA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Fica o exequente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será designada audiência de conciliação.
1.1. Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
1.2. Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos 
(art. 829, CPC) ou opor embargos em 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.1. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
2.2. Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, §1º, CPC).
2.3. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
2.4. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
3. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
3.1. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 2, ocasião em que 
poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, art. 916, §1º).
3.2. Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, 
§2º).
3.3. Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os depósitos 
convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
4. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual 
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829, §1º, 
CPC). 
4.1. O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
4.2. Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
4.3. Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer 
os meios para a remoção do bem, diligenciando previamente junto ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil 
remoção ou quando anuir o exequente, os bens serão depositados em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
5. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
6. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma 
do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
7. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte 
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
7.1. Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo, tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
8. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
9. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização 
da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da diligência negativa, sendo o caso.
10. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial 
ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 
11. Expeça-se o necessário.
12. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
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Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em 
quaisquer outros dentro desta jurisdição:
EXECUTADOS: HAYDE OLIVEIRA SANTOS PINA, RUA: AV TERCINA VALDIVINO DO NASCIMENTO 2931 CIDADE NOVA - 76857-
000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA, GEISA SANTOS PINA, RUA: AV TERCINA VALDIVINO DO NASCIMENTO 2931 CIDADE NOVA 
- 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 2º, do CPC.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PROCESSO Nº 7021575-89.2019.8.22.0001 
CLASSE: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: JOSE CABOCLO 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RENATA GILCELLE CUSTODIO, OAB nº RO6164A, LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO, OAB 
nº RO1063A 
EXECUTADO: LINDANOR CARNEIRO DA SILVA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: THAYS GABRIELLE NEVES PRADO, OAB nº RO2453 
DECISÃO
Trata-se de cumprimento de sentença que JOSE CABOCLO move em face de LINDANOR CARNEIRO DA SILVA, partes qualificadas 
no feito.
Na fase de conhecimento, tratava-se de uma ação de embargos de terceiro que, no primeiro grau, foi julgada improcedentes (ID 66434835), 
porém, em sede de julgamento de recurso de apelação, o TJRO reformou a sentença, dando provimento aos embargos de terceiro e, via 
de consequência, invertendo o ônus da sucumbência (ID 78592400).
O acórdão transitou em julgado (ID 78593656) e, com o retorno dos autos a este Juízo, o embargante apresentou pedido de cumprimento 
de sentença, requerendo a intimação da executada para pagamento do débito, no valor inicial de R$ 7.795,42 (ID 78619451).
Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação, alegando que é beneficiária da gratuidade da justiça nos autos principais 
(0000211-59.2014.8.22.0001), razão pela qual pugnou pela suspensão deste feito. Ainda, afirma que sua única fonte de renda é seu 
benefício assistencial (BPC/LOAS), no valor de um salário mínimo, o que a impede de arcar com o valor exequendo, sem prejuízo de 
seu sustento. Diante do exposto, pugna pela extensão dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos nos autos principais para este 
processo e, via de consequência, que seja determinada sua suspensão e arquivamento provisório (ID 79036780).
Decido.
Como sabido, os embargos de terceiro possuem natureza de ação autônoma, razão pela qual os benefícios da gratuidade da justiça 
concedidos à executada nos autos principais não podem ser estendidos automaticamente a este feito, afastando sua responsabilidade 
pelo pagamento da verba sucumbencial.
Ainda, é importante considerar que, ao apresentar impugnação aos embargos de terceiro, na fase de conhecimento, a executada não 
realizou pedido de concessão de gratuidade da justiça (ID 30984934) e, quando o acórdão do TJRO reformou a sentença de primeiro 
grau e condenou-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, esta também nada requereu para que lhe fosse concedida a justiça gratuita.
Dessa forma, considerando que o acórdão transitou em julgado, este não é o momento oportuno para a executada arguir insuficiência 
financeira e requerer o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que deveria tê-lo feito quando o processo estava em fase de 
conhecimento.
Nesse sentido, cito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO DEFERIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA - EXTENSÃO - 
IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO NÃO RENOVADO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 
- A gratuidade de justiça deferida em uma ação não se pode estender à outra, de forma automática - Assim, ausente o requerimento 
do benefício da assistência judiciária nos autos dos embargos de terceiro, não há que se falar em isenção das custas processuais, 
notadamente, quando formada a coisa julgada nesse sentido - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10303110008594002 
Iguatama, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
14/07/2017) [grifo nosso]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE AOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO QUE, INDEFERINDO O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS 
CONVENIADOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS APTOS À DEMONSTRAR A CAPACIDADE ECONÔMICA DO EMBARGADO/
EXECUTADO, DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO ANTE A GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL 
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - PROVIMENTO – CONCESSÃO DA BENESSE EM AÇÃO PRINCIPAL QUE NÃO SE ESTENDE 
AOS EMBARGOS DE TERCEIRO (AÇÃO AUTÔNOMA) – PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA PARA O FIM DE 
DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR 
- 18ª C. Cível - 0038890-55.2021.8.16.0000 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 04.10.2021) 
(TJ-PR - AI: 00388905520218160000 Colombo 0038890-55.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de 
Julgamento: 04/10/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)
Ademais, ainda que se reconhecesse a hipossuficiência da executada, a concessão da gratuidade em seu favor, nesta fase processual, 
não teria o condão de afastar sua responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial fixada no acórdão transitado em julgado, 
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tendo em vista que a concessão da justiça gratuita não pode retroagir, possuindo efeitos apenas prospectivos.
Sobre o tema, oportuno citar o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO APÓS A SENTENÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. SUSPENSÃO 
DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3º, DO CPC). INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Como 
preceitua o artigo 99, § 1º, do CPC, a parte pode requerer a concessão da gratuidade de justiça em qualquer momento do curso processual. 
Concedido o benefício, ficará suspensa a exigibilidade das despesas processuais. 2. A parte só gozará do benefício da suspensão da 
exigibilidade dos consectários da sucumbência, com relação as despesas decorrentes do processo e posteriores ao deferimento da 
gratuidade de justiça. Sua concessão não tem efeitos retroativos, ou seja, não alcança situações processuais consolidadas. 3. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07025565420178070005 DF 0702556-54.2017.8.07.0005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE 
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2018 . Pág.: Sem Página 
Cadastrada.).
Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 79036780 e determino o prosseguimento do 
feito.
Ficam as partes INTIMADAS do teor desta decisão.
Decorrido o prazo de eventual recurso, retornem conclusos para análise do pedido de ID 81319870.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Elisangela Nogueira
Juíza de Direito

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7065830-30.2022.8.22.0001
CLASSE: Monitória
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, OAB nº RO1400
REU: KEFANY CRISTINA DA SILVA EGIDIO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Fica o requerente INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), eis que nesse tipo de ação não será designada audiência de conciliação.
Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente despacho.
2. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 
sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700).
3. Cite-se a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias proceda ao pagamento da quantia ora pleiteada, bem como honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor da causa (art. 701 CPC), podendo, em igual prazo opor, nos próprios autos, embargos à monitória (art. 
702 CPC).
Advirta-se que a inércia do requerido ensejará no julgamento do feito, à sua revelia, com a formação do título executivo judicial e o 
consequente início da fase de cumprimento de sentença, com a expedição de mandado de execução (art. 701, §2º do CPC).
Saliente-se ao(à) requerido (ré) que, em efetuando o pagamento no prazo estabelecido alhures, ficará isento das custas processuais. 
(art. 701, §1º do CPC).
4. Havendo embargos, intime-se o autor para responder a este, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).
5. Em seguida, na hipótese do item 4, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 
necessidade, em 5 dias.
6. Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje. 
Tendo em vista a possibilidade de conciliação a fim de tornar o processo mais célere e visando a atividade satisfativa mais benéfica e 
efetiva para os interessados, ficam as partes advertidas que poderão firmar acordo a qualquer momento, sem intervenção do juiz por 
ocasião das tratativas, apenas para fins de homologação judicial. As propostas de acordo poderão ser apresentadas por intermédio de 
petição simples por meio dos procuradores das partes ou Defensoria Pública.
Caso a parte não possua representação nos autos (advogado/procurador/defensor público), poderá entrar em contato diretamente com 
os advogados da parte adversa (endereço, telefone e e-mail constantes na petição inicial) para tentativa de acordo extrajudicial a ser 
homologada pelo juízo.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
REU: KEFANY CRISTINA DA SILVA EGIDIO, RUA LAYDE DIANE 2004 MARCOS FREIRE - 76814-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br Processo: 7004168-
41.2017.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DANIELE MEIRA COUTO, OAB nº RO2400A, MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208, 
ALBINO MELO SOUZA JUNIOR, OAB nº RO4464
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EXECUTADO: BLUETEC EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE, OAB nº RO6175, ANTONIO GERALDO BETHIOL, OAB nº 
SP111997, TATIANA SANTA ROSA, OAB nº SP297472
DESPACHO
1. À CPE: altere-se o assunto processual para cumprimento definitivo de sentença.
2. Fica INTIMADA a parte e exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar cálculos atualizados da dívida.
3. Por outro lado, defiro o pedido de ID 74812853 e, para tanto, determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Sorocaba/
SP, com a finalidade de realização de leilão dos bens penhorados no ID 65110587.
4. Após a expedição da carta precatória, intime-se a parte exequente para comprovar sua distribuição, no prazo de 10 dias.
5. Com a juntada da carta precatória devidamente cumprida, intime-se a exequente para requerer o que de direito em 5 dias, sob pena 
de suspensão.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 0017228-
45.2013.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: WAGNER SILVA DE MIRANDA COUTO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ROSECLEIDE MARTINS NOE, OAB nº RO793, JAQUELINE JOICE REBOUCAS PIRES NOE, OAB nº 
RO5481, VITOR MARTINS NOE, OAB nº RO3035
EXECUTADO: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADVOGADOS DO EXECUTADO: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB nº MG115451, JOAO PAULO DA SILVA SANTOS, 
OAB nº DF60471
DESPACHO
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença que WAGNER SILVA DE MIRANDA COUTO move em face de DIRECIONAL 
AMBAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Na decisão de ID 79788154, este Juízo rejeitou a impugnação apresentada pela executada no ID 64928084 e homologou os cálculos do 
exequente, no qual indica o valor do débito como sendo o importe de R$ 72.884,91.
Na oportunidade, foi determinada a expedição de alvará em favor do exequente, para levantamento da quantia depositada pela executada 
no ID 64928085 e, em seguida, para que ele apresentasse cálculo atualizado da dívida, abatendo o valor sacado, requerendo o que de 
direito.
No ID 80383595 foi juntado ofício da Caixa Econômica Federal, comprovando a liberação da quantia de R$ 57.668,28 em favor do 
exequente.
O exequente, por sua vez, apresentou cálculo atualizado da dívida, abatendo o valor levantado, requerendo a intimação da executada 
para pagar a quantia remanescente (R$ 15.216,63).
Instada a se manifestar, a executada alega que o valor que entende devido é de R$ 4.307,27 e requereu que o autor levantasse os valores 
depositados judicialmente nos autos para, posteriormente, efetuar o pagamento do saldo remanescente (ID 80697870).
Decido.
A manifestação da executada de ID 80697870 não merece ser acolhida.
O saldo remanescente do débito é o valor informado pelo exequente no ID 80363170, tendo em vista que está em consonância com a 
decisão de ID 79788154 que rejeitou a impugnação da executada e reconheceu como devido o valor de R$ 72.884,91.
Além disso, o valor depositado judicialmente nos autos já foi liberado em favor do exequente, conforme comprova o documento de 
ID 80383595.
Portanto, fica a parte executada INTIMADA para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento do saldo remanescente, no importe de 
R$ 15.216,63, sob pena de prosseguimento da execução.
Em caso de inércia da executada, intime-se o exequente para requerer o que de direito em 5 dias, sob pena de suspensão.
Caso a executada comprove o pagamento da quantia, expeça-se alvará/ofício de transferência em favor do exequente, para levantamento 
e, após, venham conclusos para extinção.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM GERAL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7034507-17.2016.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ANDERSON DO CARMO TRINDADE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DERLI SCHWANKE, OAB nº RO5324A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Intime-se mais uma vez o executado para, no prazo de 10 dias, comprovar a implementação do auxílio acidente em favor do exequente, 
nos termos da sentença (ID 22172771), sob pena do pagamento de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 
3.000,00 (três mil reais).
Dados para implantação/restabelecimento do Benefício:
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Segurado(a): ANDERSON DO CARMO TRINDADE, CPF nº 601.912.792-34
Benefício: Auxílio Acidente
DIP: 11/10/2018
Comprovada a implementação do benefício, intime-se o exequente para conhecimento e após arquive-se.
Caso não venha aos autos a comprovação da implementação, retornem conclusos.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7053606-65.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: MARGARIDA DE FATIMA SOUSA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022218-13.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA GONCALVES 
MONTEIRO - RO8348, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
REU: VANESSA MARTINS DE SOUZA e outros (4)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027989-06.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIRON
Advogados do(a) AUTOR: ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - DF29047, ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: FRANCIELE PEREIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008110-42.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: GENIVALDO SILVA DE SOUZA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 7005540-
54.2019.8.22.0001
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CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA ELIETH DE ALMEIDA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: ELIANE P. MONTEIRO JOIAS - ME
ADVOGADOS DO REU: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº RO7649, LUCAS BRANDALISE MACHADO, OAB 
nº RO931, FABRICIUS MACHADO BARIANI, OAB nº RO8186
SENTENÇA
I. RELATÓRIO 
Trata-se de ação ordinária proposta por MARIA ELIETH DE ALMEIDA em face de ELIANE P. MONTEIRO JOIAS - ME, ambas qualificadas, 
alegando, em síntese, que adquiriu semijoias da requerida para revenda, sob a alegação de qualidade e garantia. Alega que suas cliente 
reclamaram que dias após a compra as peças empretejaram e perderam o brilho. Sustenta que trocou as peças mas que os mesmos fatos 
aconteceram novamente e que ao contatar a requerida, foi informada de que os objetos comprados não poderiam ser devolvidos e nem 
os valores ressarcidos. Sustenta que não tem mais o interesse de ficar com as peças. Alega que a conduta da requerida lhe gerou abalos 
materiais e morais. Pugnou pelo reconhecimento da relação consumerista e consequente inversão do ônus probatório, pela rescisão do 
contrato de compra celebrado entre as partes, devendo a requerida ressarcir os valores pagos pela requerente e retirar o nome dela dos 
órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos setenta e cinco 
reais) a título de danos morais e materiais. Juntou documentos.
Despacho de ID. 24742138 recebeu a lide e determinou a designação de audiência de conciliação.
Termo de audiência de conciliação restou infrutífera por ausência de acordo (ID. 26781680).
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 27300315). Sustenta que identificou que as semijoias não estavam 
sendo usadas corretamente, pelo fato das peças estarem riscadas, com marcas de contato com produtos químicos, perfumes, cremes, 
hidratantes, o que afasta a garantia das peças. Salienta que a autora chegou a comprar ainda mais semijoias e que os vícios ocorreram 
nas mãos de terceiros, o que inviabilizaria a autora de afirmar se as peças receberam o devido cuidado. Alega que houve mau uso das 
peças, que não ocorreram danos morais ou materiais, em razão da ausência de nexo causal. Pugna pela improcedência dos pedidos 
autorias.
Houve réplica (ID. 29376268).
Despacho saneador de ID. 31234197 que fixou os pontos controvertidos e intimou as partes acerca da dilação probatória.
Manifestação da autora pugnando pela oitiva de testemunhas (ID. 31498863).
Manifestação da requerida pugnando pela oitiva da autora (ID. 31865032).
Ata da audiência de instrução e julgamento onde houve a oitiva da autora, da preposta da requerida, das testemunhas do autor e intimou 
a requerida a apresentar os dados das testemunhas Fernanda e Josino no prazo de 5 (cinco) dias (ID. 61433272).
Manifestação da requerida informando que não tem mais os contatos das testemunhas Fernanda e Josino, mas indicou o companheiro 
da proprietária da requerida para informar sobre o controle de qualidade das semijoias (ID. 62559318).
Intimada (ID. 63298097), a parte autora pugnou pelo indeferimento da oitiva do companheiro da proprietária da requerida (ID. 64054054).
Despacho de ID. 64156129 que homologou a desistência tácita da oitiva das testemunhas Fernanda e Josino, indeferiu a oitiva do 
companheiro da proprietária da requerida e intimou as partes para apresentarem alegações finais.
Alegações finais da requerida (ID. 65900220), em que pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e a condenação da autora ao 
pagamento da dívida decorrente das semijoias discutidas nesta lide. Juntou documentos.
Alegações finais da autora (ID. 66256500) pugnando pela procedência dos pedidos da inicial.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, ressalto que embora a autora seja assistida da Defensoria Pública e que o processo operou até o momento sem o 
recolhimento das custas, verifica-se que este juízo permaneceu silente acerca do pedido de gratuidade da justiça. Da análise dos 
documentos apresentados pela parte autora e das impugnações apresentadas pela requerida, decido que a autora faz jus ao benefício 
da gratuidade da justiça, não tendo apresentando a requerida documentos ou fatos capazes de afastar substancialmente as alegações 
de hipossuficiência autorais.
Portanto, defiro o pedido da autora de gratuidade da justiça. 
No mérito, sustenta a autora ter recebido produtos com qualidade inferior ao prometido pela requerida e, por causa disso pugna rescisão 
do contrato existente entre as partes, devendo esta devolver as joias e a requerida devolver o valor já pago e retirar o nome da autora dos 
órgãos de proteção ao crédito, bem como o pagamento de R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos setenta e cinco reais) a título de danos morais 
e materiais supostamente causados à autora. A requerida, por sua vez, insurgiu contra a pretensão da autora, basicamente sustentando 
que a ela não apresentou qualquer prova do vício do produto recebido e a qualidade prometida, supostamente tendo encontrando indícios 
de mau uso do produto, o que afastaria os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.
É incontroverso que a autora adquiriu os produtos da requerida. Conforme despacho saneador de ID. 31234197, restaram controvertido: 
a) se o produto ofertado oferece a qualidade que promete no termo da garantia; b) os defeitos apresentados são provenientes de má 
qualidade ou mau uso; c) a existência dos danos morais e sua extensão.
Insta destacar que o presente caso não se trata de relação de consumo protegida pelo CDC. Explico. Nos termos do art. 2º do CDC 
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Uma vez que a mesma 
adquiriu os produtos para revenda, ela não era a destinatária final dos produtos, o que afasta a aplicação do aludido código e das garantias 
previstas, como a facilitação de defesa de seus direitos por meio da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII do CDC). 
Assim, aplicam-se ao caso as normas gerais sobre ônus da prova conforme art. 373 do CPC, incumbindo à autora provar fato constitutivo 
de seu direito e à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Mesmo com a dilação probatória, as provas são insuficientes para corroborar as alegações da autora. Explico.
As testemunhas informaram que a autora as deixou cientes dos cuidados necessários para correta manutenção das semijoias, e que 
inclusive seriam cuidados públicos e notórios.
Dos depoimentos prestados, chama atenção que a testemunha Ivanilde Ramos de Lima Campos foi categórica ao afirma que sabia dos 
cuidados para manutenção, mas usaria do jeito que quisesse, independente de prestar os cuidados que lhe foram orientados.
Ressalta-se ainda que não consta dos autos quais das peças foram efetivamente afetadas pela suposta falta de qualidade, para quais 
pessoas foram vendidas e quantos produtos foram devolvidos pelas consumidoras à autora. Também não houve requerimento de prova 
pericial para averiguação da qualidade dos produtos.
CARNELUTTI, citado por Moacyr Amaral Santos, na obra citada, pp. 34 e 35, sustentava que “quem expõe uma pretensão em juízo deve 
provar os fatos que a sustentam”. CHIOVENDA, de igual modo, citado por Moacyr Amaral Santos, na obra e páginas supra citadas, deixou 
assentado que “ao autor cabe dar prova dos fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa”.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. COMPRA E VENDA DE BÍBLIA À DOMICILIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE 
VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO OU DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CAPAZ DE ENSEJAR A RESCISÃO DO CONTRATO. 



1431DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

MERO ARREPENDIMENTO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 
SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000661-18.2018.8.16.0069 - 
Cianorte - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 12.06.2019) (TJ-PR - RI: 00006611820188160069 PR 0000661-18.2018.8.16.0069 
(Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/06/2019) 
(Sem grifos no original).
Assim, competia à autora a demonstração de fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil, e como 
não desincumbiu-se de tal ônus e nada comprovou a respeito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
No mais, deixo de analisar o pedido de cobrança apresentado pela requerida em sede de alegações finais (ID. 65900220), por se tratar 
de pedido reconvencional feito em desconformidade com os ditames do art. 343 do CPC.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, propostos por MARIA ELIETH DE ALMEIDA em face de ELIANE P. 
MONTEIRO JOIAS - ME, ambas devidamente qualificados nos autos e, em consequência extingo o feito, com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da 
requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com base no artigo 85, §2º, do Código de 
Processo Civil, os quais ficam sob condição suspensiva por ser parte beneficiária da justiça gratuita.
Registre-se que todas as teses alegadas pelas partes ficam prequestionadas por este órgão julgador, para fins de possível interposição de 
recurso especial e/ou extraordinário. Assim, desnecessário indicar na sentença cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, 
se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia (TJRO, Apelação Cível, Processo nº 7021316- 31.2018.822.0001, 
2ª Câmara Cível, Relator do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 9/7/2020).
Advirta-se que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, a teor do art. 1.026, § 2°, do CPC.
Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010173-11.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA e outros
Advogado do(a) AUTOR: MARIVALDO BATISTA DOS PASSOS - RO3837
Advogados do(a) AUTOR: JEOVAL BATISTA DA SILVA - RO5943, MARIVALDO BATISTA DOS PASSOS - RO3837
REU: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO VELHO
Advogados do(a) REU: LUCAS LIMA RODRIGUES - GO38049, EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - SP275372, 
IAGO DO COUTO NERY - SP274076, CATHARINA FERREIRA CARVALHO - SP404970
Advogado do(a) REU: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 10:00
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 7° V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
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7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010679-50.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628
REU: ELIVALDO PEREIRA BARROS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027163-48.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA - RO4558
EXECUTADO: MARIA DAS DORES SANGUINA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO
Fica a parte AUTORA intimada para regularizar a representação processual mediante juntada de procuração específica no prazo de 05 
(cinco) dias, bem como caso opte por transferência bancária, informar os devidos dados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0006411-87.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUCIANA APARECIDA PEREIRA MARIANO
Advogado do(a) EXEQUENTE: INES APARECIDA GULAK - RO3512
EXECUTADO: MARIA LILIANE DO NASCIMENTO TORRES e outros (9)
INTIMAÇÃO PARTES - PERÍCIA
Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 
petição do Perito Judicial ID 81163488, bem como tomar ciência da data e local da realização da perícia.
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Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh6civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 0007600-
95.2014.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: GENECI CORREA RAMOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR, OAB nº RO4494
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Em consulta ao sistema de depósitos judiciais, verifica-se que o executado comprovou o pagamento da RPV de ID 65186487, conforme 
espelho anexo.
Portanto, expeça-se alvará/ofício de transferência em favor do advogado do exequente para levantamento.
Em não havendo o saque dos valores no prazo legal, determino a destinação para a conta centralizadora.
Com relação ao precatório, aguarde-se em arquivo a informação do pagamento, que deverá ser prestada pelo exequente nestes autos, 
a fim de possibilitar a extinção do feito.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003503-25.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MAQ LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO FILHO - RO9805, ALEXANDRE CAMARGO - RO704
EXECUTADO: ROGERIO DUARTE DE CARVALHO - EPP
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEXANDRA SOPHIA NOBOA DUARTE QUARESMA - RO12345, IVNA MARIA GUIMARAES BRAGA 
- RO12407
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Pinheiro Machado, n° 777, Bairro Olaria, CEP 76.801-235, Porto Velho
pvh6civelgab@tjro.jus.br
7078257-93.2021.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: ANA PAULA TAVARES DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS, OAB nº RO11766
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
DESPACHO
1. Ciente da decisão proferida pelo TJRO em agravo de instrumento (ID 81359034), que concede efeito suspensivo ao recurso no tocante 
à cobrança de custas finais. 
2. Considerando a concordância da parte executada com os valores apresentados pela parte exequente, expeça-se RPV. Intime-se a 
parte exequente para apresentação dos dados bancários e outros necessários à expedição do documento. 
2.1. Caso necessário, intime-se a parte exequente para apresentação dos valores atualizados e, após, expeça-se o RPV independentemente 
de nova conclusão. 
3. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso e voltem os autos conclusos para deliberação.
SERVE DE MANDADO, OFÍCIO OU CARTA.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh6civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024325-93.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ADEILSON ALVES DA SILVA e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: RICHARD CAMPANARI - RO2889, ERIKA CAMARGO GERHARDT - RO0001911A, LUIZ FELIPE DA 
SILVA ANDRADE - RO6175
REQUERIDO: CACILDO GONCALVES QUEIROZ FILHO
Advogado do(a) REQUERIDO: JEFFERSON DE SOUZA LIMA - RO4449
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se nos autos e requerer 
o que entender de direito tendo em vista que a transferência conforme consulta no sistema da CAIXA fora realizada (ID 81046849 - 
CERTIDÃO).
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7ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035490-06.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: QUEILA JORGE TURBAY - RO9793
REU: VALDEREIS FATIMA RIBEIRO DE SOUZA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013763-25.2021.8.22.0001
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: TRES CAPELAS ADMINISTRACAO E TURISMO LTDA - ME
Advogados do(a) EMBARGANTE: JESSICA CAROLINE RIOS LACERDA - RO6853, HUGO ANDRE RIOS LACERDA - RO5717, 
HAROLDO LOPES LACERDA - RO0000962A
REU: DALL’AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) REU: MARIA CRISTINA DALL AGNOL - RO4597, LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - RO4641
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047447-72.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295
EXECUTADO: MELISE RIGON MAIER WILSEN 89061250200 e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000360-23.2020.8.22.0001
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Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348
EXECUTADO: EMANUELA DA ROCHA AGUILERA
Advogado do(a) EXECUTADO: JANAINA MAIARA DO NASCIMENTO GUILHERMES - RO9873
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados id 81225238 - PETIÇÃO e seus anexos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006394-77.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SUZI RODRIGUES MENEZES, CPF: 854.239.122-53 
Advogado do(a) REQUERENTE: SARA CAROLINE NOGUEIRA SOARES - RO10137
REQUERIDO: DOUGLAS RANIELY PASSOS GONCALVES, CPF: 016.703.842-76
Intimação AUTOR - ENDEREÇO
Tendo em vista que o endereço apresentado para cumprimento da diligência solicitada apresenta inconsistência, fica a parte AUTORA, 
por meio de seu advogado, intimada para complementar a informação de endereço (CEP), no prazo de 05 dias.
Para áreas urbanas, a informação deve conter todos os dados necessários INCLUINDO CEP, rua, nº do imóvel, bairro, cidade e estado 
e, se for o caso, o número do apartamento ou sala comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0019092-84.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SHISLEY NILCE SOARES DA COSTA CAMARGO - RO1244
EXECUTADO: ADINEIA RIBEIRO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR - RO1372
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ID 80438903, págs. 211/213, requerendo o que entender de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018139-88.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) PROCURADOR: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034
PROCURADOR: GLIVI WCHOA CARNEIRO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7077303-47.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: CAROLINA MARIA ALVES RIBEIRO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018665-55.2020.8.22.0001
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Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCILAINE LUZIA MOREIRA FUSCA - RO7941, HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - RO9510
EXECUTADO: W V GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003336-03.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: CLAUDIANE FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035891-10.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL HORTENCIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: AGNES CLICIA OLIVEIRA CAVALCANTE - RO10223, INGRID JULIANNE MOLINO CZELUSNIAK - 
RO7254, NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES - RO1692
EXECUTADO: SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7055286-85.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937
EXECUTADO: LIVIA ANA RIBEIRO CANTANHEDE
Advogado do(a) EXECUTADO: ALCIDES MARQUES DE SOUZA - RO7106
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

Processo n. 7022206-28.2022.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL PINHAIS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS, OAB nº RO9783, Octávia Jane Lédo Silva, OAB nº RO1160
EXECUTADO: JOSE FERNANDES RAMOS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 2.053,52
Data da distribuição: 30/03/2022
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado (ID n. 80080903), com fundamento no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO sem apreciação de mérito, o processo movido por CONDOMNIO RESIDENCIAL PINHAIS contra JOSE FERNANDES RAMOS, 
ambos qualificados no processo e, em consequência, DETERMINO seu arquivamento.
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Sem custas finais.
Ante a preclusão lógica, sentença transitada em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz de Direito

Processo n. 7036776-24.2019.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTORES: FRANCISCO JOSIVAN FERRO FERREIRA, FATEC
ADVOGADOS DOS AUTORES: VAGNER BOSCATO DE ALMEIDA, OAB nº RO6737, NILSON APARECIDO DE SOUZA, OAB nº 
RO3883, MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA, OAB nº RO7583
REU: OSMAR DE OLIVEIRA SOUZA, EMERSON DA SILVA FERREIRA, IRNAAZO CHAGAS DE LIMA, 1 OFICIO DE REG. DE TIT E 
DOC.E CIVIS DAS PESSOAS JURID.DA COMARCA DE PORTO VELHO
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Data da distribuição: 27/08/2019
DESPACHO 
Inicialmente, destaque-se que o requerido IRNAAZO CHAGAS DE LIMA compareceu espontaneamente no processo, uma vez que 
interpôs recurso contra decisão de tutela de urgência de ID n. 31710834, bem como, posteriormente, se manifestou nesse próprio 
processo.
Destaque-se, ainda, que a procuração outorgada à sua advogada confere a esta poderes de receber citação. Desse modo, dou-o por 
citado.
Diante disso, cadastre no processo, em relação ao mencionado requerido, a sua advogada (ID n. 31710839).
Em seguida, intime-se o referido requerido, por meio de sua advogada, para declarar o endereço de sua atual residência, sob pena de 
ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
No mais, DEFIRO a pesquisa de endereços nos sistemas SIEL e SISBAJUD em nome dos demais executados.
Promova a parte autora, em 15 (quinze) dias, a citação dos requeridos, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005148-17.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
REQUERIDO: CLAUDIONEA SOUZA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

Processo n. 7061706-14.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: DULCIMEIRE BARROS DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073
EXECUTADO: SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME
ADVOGADOS DO EXECUTADO: BRUNO THIAGO BATTAGELLO, OAB nº SP312822, RENAN BATTAGELLO, OAB nº SP336557, 
RAFAEL PEREIRA LIMA, OAB nº SP262151, MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA, OAB nº SP345102
Valor da causa: R$ 10.000,00
DESPACHO
Expeça-se nova certidão de dívida judicial decorrente de sentença, considerando o demonstrativo de calculo da atualização do débito ID. 
74172897 - p. 3.
DEFIRO, também, a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
Com o devido sigilo, as informações encontram-se em anexo.
Libere-se o acesso dos documentos somente aos advogados das partes devidamente representadas e que estejam cadastrados no 
processo.
Quanto ao pedido de inclusão do nome da requerida nos cadastros restritivos do SERASAJUD, a medida pode ser realizada pela própria 
parte solicitante, de forma que INDEFIRO o pedido formulado.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Intime-se.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 
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Processo n. 7016342-14.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES, OAB nº BA39590
REQUERIDO: EUSMAR DIAS BRITO
ADVOGADO DO REQUERIDO: RAFAELA PIRES TEIXEIRA, OAB nº BA36659
Valor da causa: R$ 42.406,56
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores. 
Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). 
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
Por fim, no que diz respeito à alegação apresentada pela parte executada, no ID n. 74758464, sem maiores digressões, não há que se 
falar em nulidade de sua citação.
Infere-se que o aviso de recebimento, anexado no ID n. 59577002, foi assinado pela própria parte executada na data de 01/06/2021. 
Além do mais, o referido documento tem por referência a carta de citação enviada na data de 14/05/2021 (ID n. 57700745) de modo 
que não há que se falar, portanto, na nulidade da citação da parte requerente e tampouco da sentença proferida em 18/01/2022 (ID 
n. 67122508).
Rejeito, portanto, a nulidade arguida.
Intimem-se.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000683-96.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO - RO704
EXECUTADO: UELINTON AIRES DUARTE
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a 
Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0005446-70.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE LOPES DE CARVALHO, CPF: 380.891.491-20 
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO - RO535-A, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
REU: OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0323-47 
Advogados do(a) REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO1501
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL, id 81227151 - DESPACHO - expedido, devendo proceder a retirada do 
expediente via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos 
valores serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046531-67.2022.8.22.0001
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Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IALA MENDONCA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: JESSICA VILAS BOAS DE PAULA - RO7373, MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA - RO7583, ANA 
CAROLINA SANTOS ROCHA - RO10692
REU: ZOGHBI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015068-44.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELIANA SOLETO ALVES MASSARO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANA SOLETO ALVES MASSARO - RO1847
EXECUTADO: CLEODONILDA MOREIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO - RO6232, GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ - RO5194
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no feito no prazo de 05 dias, apresentar os cálculos atualizados, sob 
pena de indeferimento do pedido de ID n. 56283704.
Processo n. 7075160-85.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
PROCURADOR: AMAZONIA PNEUS LTDA
ADVOGADOS DO PROCURADOR: ALLAN OLIVEIRA SANTOS, OAB nº RO10315, ANDREA GODOY, OAB nº RO9913
PROCURADOR: G R DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA - EPP
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 6.996,61
Data da distribuição: 10/12/2021
DESPACHO 
A parte exequente apresentou pedido de inclusão do nome da parte executada, nos cadastros restritivos do SERASAJUD (ID n. 74217787 
- p.1).
INDEFIRO a medida pleiteada, porque esta pode ser realizada pela própria parte exequente.
No que diz respeito às diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID n. 77986298), a parte exequente não comprovou 
no processo o recolhimento das custas referentes às respectivas diligências pleiteadas.
Assim, faculto à exequente, em 5 (cinco) dias, a apresentação dos comprovantes de recolhimento das custas para as diligências 
pleiteadas, nos termos do art. 17 da Lei Estadual n. 3.896/2017.
Ressalte-se que para cada diligência pleiteada, a exequente deverá apresentar o respectivo comprovante de recolhimento.
Decorrido o prazo, se nada for apresentado, venha concluso para extinção.
Recolhidas as custas, venha concluso na pasta “Decisão JUD’s”.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0012477-15.2013.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NISSEY MOTORS LTDA, CNPJ: 04.996.600/0001-02 
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY DUARTE BARBOSA - MT4004-A
EXECUTADO: DIOGENES ARTUSO, CPF: 941.095.591-20 
Advogado do(a) EXECUTADO: EDILSON ALVES DE HUNGRIA JUNIOR - RO5002
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob a liberação do acesso 
dos documentos somente aos advogados das partes devidamente representadas
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037407-02.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
EXECUTADO: SOLEDADE DE OLIVEIRA CASTRO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000401-87.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ACR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA .
Advogado do(a) EXEQUENTE: SULIENE CARVALHO DE MEDEIROS - RO0006020A
EXECUTADO: ELIENE ALMEIDA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040941-51.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO - RO1619
REU: IGOR NEDSON ESTRADA DIAS
Advogado do(a) REU: HELLEN MARIA ALVES CARNEIRO DE OLIVEIRA - RO0003895A
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7014167-86.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOSE SEBASTIAO TRAJANO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
REQUERIDO: Oi Móvel S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DIEGO DE 
PAIVA VASCONCELOS - RO2013
INTIMAÇÃO PARTES - DOCUMENTOS JUNTADOS
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão, ID n. 81257229.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007374-92.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA KAROLINE SILVA SOUSA - RO9988, ALINE SILVA DE SOUZA - RO6058
EXECUTADO: F. F. SANTANA LTDA. - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: KELVE MENDONCA LIMA - RO9609
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
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Fica a parte AUTORA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a 
Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027923-55.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SANDRO LUIS LOPES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ALTAIR ALTOFF DA ROCHA - RO0001870A
REU: SUZANA NOGUEIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035686-73.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) AUTOR: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS51634
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 
MS5871
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.
Processo n. 0019259-38.2013.8.22.0001
Usucapião
AUTORES: GETULIANO LOBATO LEAO, MARIA VALDENIR PINHEIRO MAGALHAES LEAO
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
ADVOGADO DO REU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ, OAB nº RO4389
Valor da Causa: R$ 30.471,60
Data da distribuição: 17/09/2013
DESPACHO 
Cumpra-se o despacho de ID n. 81243379.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7005039-42.2015.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ANTONIO SOARES MENDES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ADILSON INACIO MARTINS, OAB nº RO4907
EXECUTADOS: GRACILIANO LUIZ BARROS, LINDOMAR GOMES DA SILVA, Ezequiel Onoro dos Santos Junior
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA, OAB nº RO1506
Valor da causa: R$ 10.000,00
Despacho
Segue anexo comprovante de bloqueio eletrônico (Sisbajud).
Manifeste-se o exequente, em 10 (dez) dias, quanto a impugnação apresentada pelo executado.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha o processo concluso na pasta “Despacho Urgente”.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito
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Processo n. 7017083-20.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES, OAB nº BA39590
EXECUTADO: HELENILDA NOBREGA RAMOS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 9.196,40
Data da distribuição: 30/04/2020
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores. Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada impugnação, 
intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE INTIMAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Parte requerida: EXECUTADO: HELENILDA NOBREGA RAMOS, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 3986, APTO. 03, 
BLOCO 08 INDUSTRIAL - 76821-096 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho, 1 de setembro de 2022. 
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7052902-57.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827
EXECUTADO: RENATO BRAGA RIBEIRO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 11.588,37
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de sequestro.
Nos termos do inciso III e §1º, ambos do art. 921 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, considerando que não foram 
localizados bens penhoráveis da parte executada.
Ressalta-se que durante o prazo da suspensão a prescrição intercorrente está suspensa.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhorados, independente de intimação, o 
processo será arquivado (§2º do art. 921 do CPC).
O desarquivamento ficará condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do executado.
Embora determinada a suspensão, o processo deverá ser arquivado.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7031037-65.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOSE ALCIR RIBEIRO DE BARROS
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIANA FONSECA AFFONSO, OAB nº RO5361A
REU: BANCO BMG S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS DOS REU: LARISSA MARTINS SILVEIRA, OAB nº SE15077, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, 
OAB nº PE32766, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442, Procuradoria do BANCO BMG S.A, 
PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A., PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
Valor da Causa: R$ 72.307,32
Data da distribuição: 05/05/2022
SENTENÇA
A parte requerente no ID n. 81240359 pugnou pela desistência da ação, em relação a qual as partes requeridas não se opuseram.
Ante o pedido de desistência formulado (ID n. 81240359), com fundamento no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO sem apreciação de mérito, o processo movido por JOSE ALCIR RIBEIRO DE BARROS contra BANCO BMG S.A., BANCO 
ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. , ambos qualificados no processo e, em consequência, DETERMINO seu arquivamento.
Sem custas finais.
Ante a preclusão lógica, sentença transitada em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
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Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012721-77.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RO5402, CARLA PASSOS MELHADO - SP187329, 
CELSO MARCON - RO3700-A
EXECUTADO: CAMILO ALVES MORATO JUNIOR
Intimação - APRESENTAR INFORMAÇÕES/CÁLCULOS
Considerando a planilha ID 80975117 juntada por Vossa Senhoria, os valores não estão apresentados nos moldes solicitado na intimação 
ID 80423277. Diante disso, fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntar planilha conforme as informações 
constantes da referida intimação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036546-74.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: G. J. B. C.
Advogado do(a) AUTOR: ALBINO MELO SOUZA JUNIOR - RO4464
REU: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059, LEONARDO AGLIO FERREIRA - RJ209873
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

Processo n. 7048923-19.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DANILO CARVALHO ALMEIDA, OAB nº RO8451, LENO FERREIRA ALMEIDA, OAB nº RO6211
EXECUTADO: F.CARVALHO DE MELO - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: KEILA TOMASI DA SILVA, OAB nº RO7445
Valor da causa: R$ 18.398,22
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de penhora.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão e 
arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso o processo para suspensão na pasta “Despacho Urgente”.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7007746-75.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTES: T. D. S. M., N. T. M. A.
ADVOGADO DOS REQUERENTES: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA, OAB nº RO5929
REQUERIDOS: S. L. N., J. C. D. A. M.
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE, OAB nº RO3010, HELITON SANTOS DE OLIVEIRA, OAB 
nº RO5792
Valor da causa: R$ 25.000,00
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores. Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada impugnação, 
intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
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Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7021985-50.2019.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594
EXECUTADOS: JEREMIAS CORDEIRO SOUZA, SEBASTIAO SILVERIO, MARCELO MOTA DO NASCIMENTO, SERGIO GONCALVES 
DIAS
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 65.258,02
Data da distribuição: 26/05/2019
DESPACHO 
Segue, em anexo, comprovante de pesquisa pelo sistema INFOJUD, em nome dos executados SEBASTIÃO SILVEIRO e JEREMIAS 
CORDEIRO SOUZA.
A parte exequente pleiteou a realização de 6 (seis) diligências, contudo, observa-se que houve o pagamento em relação a apenas 4 
(quatro) delas (ID’s n. 78761536 e n. 78866823). 
De modo que INDEFIRO, por ora, a expedição de ofício à CAERD. 
Caso a parte queira que seja expedido o ofício para a referida entidade, deve apresentar o respectivo comprovante de pagamento das 
custas.
No mais, oficie-se à ENERGISA, com o objetivo de que seja informado a este Juízo, em 15 (quinze) dias, a existência de endereços 
vinculados às partes executadas MARCELO MOTA DO NASCIMENTO e SÉRGIO GONÇALVES DIAS. 
Com a respostas dos ofícios, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias e sob pena de arquivamento, ser manifestar a 
respeito destes e requerer o que de direito, para fins de regular andamento do feito.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7052666-32.2021.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB nº CE16477, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
REU: ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS JUNIOR
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 26.238,49
Data da distribuição: 20/09/2021
Despacho
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio do sistema SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7026428-44.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RODRIGO AFONSO RODRIGUES DE LIMA, OAB nº RO10332, ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO, OAB nº RO635
REQUERIDO: JOAO ALVES COUTINHO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 1.316,84
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de penhora.
Segue o comprovante da solicitação.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
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Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7034026-44.2022.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
EXECUTADO: LUCYANA APARECIDA SANCHES
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 2.957,67
Data da distribuição: 17/05/2022
DESPACHO 
DEFIRO a realização de pesquisas de endereços da parte executada, por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte exequente a citação da parte executada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7031738-94.2020.8.22.0001
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
REQUERENTE: V. M. M. LOURENCO TRANSPORTES - EPP
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FRANCISCO RIBEIRO NETO, OAB nº RO875A, KAUE CRISTINAN DA COSTA RIBEIRO, OAB nº 
RO12166
REQUERIDOS: COENG COMERCIO E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME, GERALDA MARTA DE SOUZA, JOAO GOMES 
CARDOSO, CONSTRUTORA AMPERES LTDA, ANDERSON TIAGO BRITO CAVALCANTE, LUCIANE MARI BRITO CAVALCANTE
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 134.290,41
Data da distribuição: 31/08/2020
DESPACHO 
Considerando o recolhimento das custas (ID’s n. 77702524 e n. 78965445), Expeça-se ofício à ENERGISA, com a finalidade de buscar 
endereços, em nome das partes requeridas indicadas no ID n. 77473563, cadastrados perante a referida concessionária.
Com a apresentação das respostas referentes aos ofícios expedidos, intime-se a parte requerente para que se manifeste a respeito ou 
requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035065-76.2022.8.22.0001
Classe : REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO (12137)
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERENTE: ERNANDES VIANA DE OLIVEIRA - RO1357
REQUERIDO: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REQUERIDO: JOVANDER PEREIRA ROSA - RO7860
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

Processo n. 7025921-78.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
REU: LAUANE XAVIER DE ARAUJO
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 10.499,04
Data da distribuição: 14/04/2022
DESPACHO
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio do sistema SISBAJUD.
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As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7021265-25.2015.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB nº SP98628, CARLOS EDUARDO PEREIRA 
TEIXEIRA, OAB nº SP327026A, PROCURADORIA MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL
EXCUTADO: REGINA LUCIA GOMES OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXCUTADO: UELITON FELIPE AZEVEDO DE OLIVEIRA, OAB nº RO5176
Valor da causa: R$ 268.041,22
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores. Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada impugnação, 
intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7019457-14.2017.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB 
nº RO7212
EXECUTADO: ACASSIA TAMISA DA SILVA MIRANDA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 8.402,23
DESPACHO
DEFIRO a pesquisa solicitada por meio do sistema RENAJUD.
Não foram encontrados veículos em nome da parte executada.
Segue o comprovante da solicitação.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7004856-61.2021.8.22.0001
Monitória
AUTOR: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº 
AC4270
REU: CLEUDES FERREIRA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 133.590,08
Data da distribuição: 05/02/2021
DESPACHO
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio dos sistemas SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
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Processo n. 7059264-02.2021.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: SABRINA PUGA, OAB nº RO4879
REU: BJLIMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, BENEDITO JOSÉ DE LIMA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 0,00
Data da distribuição: 14/10/2021
FALTA INFOJUD
Despacho 
No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se realiza atos de constrição contra os requeridos. O presente feito destina-
se a a verificar o abuso de personalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com desvio de finalidade 
ou pela confusão patrimonial da pessoa jurídica, e responsabilizar sócios e terceiros pelo pagamento de dívida. Assim, reconhecida a 
responsabilidade, os novos devedores são incluídos na processo de execução/cumprimento de sentença.
Infere-se que nos avisos de Recebimentos referentes a citação dos requeridos não consta o motivo do não cumprimento (ID n. 67245445 
e 67247101).
O autor pleiteou a realização de diligências para localização dos endereços dos requeridos. Foi realizada diligência em relação a requerida 
BJLIMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ID n. 77839129).
Segue anexo comprovante de realização de pesquisa de endereço do requerido Benedito José de Lima.
Como os avisos de recebimentos não constam o motivo do não cumprimento da diligência, expeça-se nova carta de citação dos requeridos 
para os endereços constantes nos avisos de recebimento no ID n. 67245445 e 67247101, sem a necessidade de pagamento das custas.
Sendo negativa a diligência, intime-se o autor para promover a citação dos requeridos, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0018813-69.2012.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - RO1528
EXECUTADO: ALEXSANDRE BARROSO
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados id 81295048 - CERTIDÃO (Resposta de Ofício CBS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015680-16.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCOS SOUZA DE JESUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO VILLELA LIMA - RO7687
EXECUTADO: GEOVANI VASCONCELOS DA SILVA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o 
recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da 
diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7060196-53.2022.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANTONIO DA CONCEICAO LOPES, CPF: 752.762.672-00 
ADVOGADO(A) DO(A) AUTORA(A): MARIA VITORIA PEREIRA DE SOUZA BITTENCOURT - OAB RO12349 - CPF: 012.657.192-92 
(ADVOGADO)
REU: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, CNPJ: 28.904.092/0001-53 
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Esta mensagem tem por finalidade sua intimação, AUTOR: ANTONIO DA CONCEICAO LOPES, CPF: 752.762.672-00 para participar 
como parte na audiência de tentativa de conciliação por meio de videoconferência a ser realizada pelo CEJUSC/TJRO nos Termos do 
Provimento 018/2020-CG, na qual deverá participar devidamente acompanhado(a) por seu Advogado ou Defensor. 
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O advogado da parte deverá participar da audiência designada bem como assegurar que seu constituinte também participe.
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 08:00
OBSERVAÇÃO: A ausência injustificada das partes à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação 
de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 
334, § 8º, CPC). A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico https://pjepg.tjro.jus.br/consulta/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035196-90.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AURIMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO BAU
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
EXECUTADO: EZEQUIAS VIDAL DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

Processo n. 7022496-14.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUCILAINE LUZIA MOREIRA FUSCA, OAB nº RO7941
EXECUTADO: ISAC SOUZA CUNHA
ADVOGADO DO EXECUTADO: RUSSIAN LIBERATO RIBEIRO DE ARAUJO LIMA, OAB nº RR1134
Valor da causa: R$ 14.446,96
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
Segue, em anexo, o comprovante de realização da diligência eletrônica.
Infere-se ser insignificante o valor do bloqueio em relação ao total da dívida exequenda, de modo que, descabe levar a efeito a constrição 
que não vai cumprir a finalidade do processo executório, conforme preleciona o art. 836, do CPC.
Logo, diante do valor irrisório obtido pelo bloqueio via SISBAJUD, procedi com a sua liberação.
DEFIRO, por fim, o bloqueio judicial por meio do sistema RENAJUD.
Segue o comprovante da solicitação.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7063431-28.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTORES: LEUDIR DE JESUS MARTINS SOARES, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: ENERGISA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 8.577,43
Data da distribuição: 24/08/2022
DECISÃO 
Defiro a gratuidade da justiça ao autor. 
LEUDIR DE JESUS MARTINS SOARES, brasileiro, casado, motorista, portador do RG n. 761997 SSP/RO e do CPF/MF n. 169.520.302-
04, residente e domiciliado na rua Renascer, n. 4672, bairro Caladinho, nesta capital, CEP n. 76808-132, Telefone (69) 9.9340-7175, 
ajuizou ação em face de ENERGISA S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 00.864.214/0001-06, localizada na Avenida Imigrantes, 
nº 4137, bairro Industrial, Porto Velho/RO, CEP 76821-063. O autor sustenta que seus serviços de energia elétrica foram suspensos e que 
a requerida não forneceu qualquer documento no ato que suspendeu os serviços, requerendo liminar para o restabelecimento dos seus 
serviços (ID 81096106) de energia elétrica.
Os documentos anexados ao pedido, por si só, não são capazes de comprovar alegada suspensão. Todavia, diante da fatura no valor 
de R$ 8.577,43 (oito mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), que se encontra vencida e em aberto, presumo 
que a energia tenha sido suspensa pela concessionária, já que tal advertência constava da fatura.
É entendimento deste juízo de que é admissível a recuperação de consumo de energia elétrica, desde que se comprove, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa, procedimento irregular do utente que tenha gerado registro a menor de consumo em detrimento da 
concessionária de energia elétrica. Não havendo prova de que o utente tenha agido irregularmente, a perda de energia decorre da própria 
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atividade empresarial ou de má gestão da concessionária, não podendo essas perdas serem carreadas ao consumidor por tratar-se de 
despesa de responsabilidade alheia.
Apesar da requerida ter lavrado o TOI, não é suficiente para apontar a responsabilidade do utente pela perda de energia elétrica. 
Ademais, a cobrança em questão, que gerou a suspensão no fornecimento de energia, abrange largo período pretérito, contrariando 
o que ficou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o julgamento do recurso repetitivo sob o Tema 699: “Na hipótese 
de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia 
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) 
dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo 
do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 
(noventa) dias de retroação”.
De outro lado, a questão sendo posta em juízo para discussão, não justifica a manutenção da suspensão no fornecimento da energia 
elétrica por ser considerado serviço essencial, como também não se justifica a negativação do nome da parte junto aos órgãos de 
proteção ao crédito.
Verifico presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para justificar o acolhimento da tutela de urgência.
Ante o exposto ACOLHO o pedido de tutela de urgência e determino que a requerida efetue o restabelecimento do fornecimento de 
energia elétrica da Unidade Consumidora pertencente ao autor (20/63386-7), no prazo de 04 horas e suspenda a negativação de seu 
nome, em 05 dias, caso tenha sido registrado em órgão de proteção ao crédito, até decisão final, sob pena de incidir em multa diária que 
fixo em R$,1.000,00, até o limite de 12 (doze) vezes. Oficie-se.
Esta decisão serve de OFÍCIO/MANDADO.
Designe-se audiência de conciliação a ser realizada junto ao CEJUSC. À CPE para agendar data e expedir os atos necessários.
Cite-se a requerida para cumprir a liminar e comparecer à audiência de conciliação. Intime-se a autora pessoalmente por mandado. Faça 
constar as advertências legais.
Int.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7028040-12.2022.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688
EXECUTADO: ALICE ANDRADE SANTOS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 4.180,02
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de sequestro.
Nos termos do inciso III e §1º, ambos do art. 921 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, considerando que não foram 
localizados bens penhoráveis da parte executada.
Ressalta-se que durante o prazo da suspensão a prescrição intercorrente está suspensa.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhorados, independente de intimação, o 
processo será arquivado (§2º do art. 921 do CPC).
O desarquivamento ficará condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do executado.
Embora determinada a suspensão, o processo deverá ser arquivado.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7002102-25.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
EXECUTADO: LANA KARINE BEZERRA PINHEIRO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 2.231,21
Data da distribuição: 19/01/2016
Despacho
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio dos sistemas SISBAJUD e SIEL.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7023199-71.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
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REU: ROSELANE SALES DE AMARAL
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 1.685,85
Data da distribuição: 04/04/2022
DESPACHO
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio do sistema SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 0014996-94.2012.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KALLYNE GOMES SANTOS, OAB nº DF30583, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº 
RO4875A, JOAO DI ARRUDA JUNIOR, OAB nº RO5788A
EXECUTADO: WLADEMYR FREITAS FARIAS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 26.448,32
Data da distribuição: 03/09/2012
DESPACHO 
Proceda a CPE coma a realização de pesquisa pelo SREI - Sistema de Registro de Imóveis (alinea “a” inciso XXI do art. 9º do Provimento 
006/2022 da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Rondônia).
Custas recolhidas (ID n.78431594 ).
Com a juntada da pesquisa, intime-se o exequente para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br

Processo n. 7028320-80.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
REU: MANOEL GONCALO DA PENHA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 6.096,58
Data da distribuição: 26/04/2022
DESPACHO
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio do sistema SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7021722-47.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BRUNO EDUARDO SOBRINHO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JAKELINE ALVES FERREIRA MOTTA, OAB nº SP248742
EXECUTADO: VALNEY CRISTIAN PEREIRA DE MORAIS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 105.895,13
Data da distribuição: 05/05/2021
Despacho 
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de sequestro.
Nos termos do inciso III e §1º, ambos do art. 921 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, considerando que não foram 
localizados bens penhoráveis da parte executada.
Ressalta-se que durante o prazo da suspensão a prescrição intercorrente está suspensa.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhorados, independente de intimação, o 
processo será arquivado (§2º do art. 921 do CPC).
O desarquivamento ficará condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do executado.
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Embora determinada a suspensão, o processo deverá ser arquivado.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7009345-44.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA, OAB nº RO9541
EXECUTADO: ELIANA ROBERTO UCHOA COSTA
ADVOGADO DO EXECUTADO: BIANOR SALLES COCHI, OAB nº RO8817
Valor da causa: R$ 6.834,88
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores. 
Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). 
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Considerando o valor bloqueado e ante a manifestação da parte exequente no ID n. 78626352, deixo de realizar, por ora, as diligências via 
sistemas INFOJUD e RENAJUD.
Intimem-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7015659-40.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827
EXECUTADO: KATIA MARIA DE OLIVEIRA DIAS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 7.548,49
Data da distribuição: 13/04/2020
DESPACHO 
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
Segue, em anexo, o comprovante de realização da diligência eletrônica.
Infere-se insignificante o valor do bloqueio em relação ao total da dívida exequenda, de modo que, descabe levar a efeito a constrição que 
não vai cumprir a finalidade do processo executório, conforme preleciona o art. 836, do CPC.
Logo, diante do valor irrisório obtido pelo bloqueio via SISBAJUD, procedi com a sua liberação.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7043227-31.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.P. EIRELI - ME
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: THATIANA EVELLEEN SENA SANTANA, OAB nº RO10757, TATIANA FREITAS NOGUEIRA, OAB 
nº RO5480A
EXECUTADO: ALINE DE AQUINO CASTRO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 6.121,05
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores. Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada impugnação, 
intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
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Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
Dados para cumprimento:
Parte executada: Aline de Aquino Castro
Endereço: Rua Oito de Julho, n. 1719, Castanheira, CEP n. 76811-548, Porto Velho/RO.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7009334-15.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.A.P. EIRELI - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THATIANA EVELLEEN SENA SANTANA, OAB nº RO10757
EXECUTADO: LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 3.937,97
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de penhora.
Nos termos do inciso III e §1º, ambos do art. 921 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, considerando que não foram 
localizados bens penhoráveis da parte executada.
Ressalta-se que durante o prazo da suspensão a prescrição intercorrente está suspensa.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhorados, independente de intimação, o 
processo será arquivado (§2º do art. 921 do CPC).
O desarquivamento ficará condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do executado.
Embora determinada a suspensão, o processo deverá ser arquivado.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052361-87.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: AUTO POSTO MANDACARU LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOMINGOS SAVIO NEVES PRADO - RO2004
EXECUTADO: ANTONIO DE FREITAS MARINHO
Advogados do(a) EXECUTADO: GARDENIA SOUZA GUIMARAES - RO0005464A, PAULO TIMOTEO BATISTA - RO2437
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

Processo n. 7031785-68.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CATARINA BEZERRA ALVES, OAB nº PE29373
EXECUTADOS: DIEGO ALMEIDA DE MORAIS, OSVALDO SILVA FILHO, PVH DISTRIBUIDORA EIRELI
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 409.950,88
Data da distribuição: 31/08/2020
DESPACHO
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio do sistema SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Recolhida a complementação das custas, cumpra-se os demais termos do despacho de ID n. 78747337., expedindo os respectivos 
ofícios ali determinados.
Após, promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
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Processo n. 7006080-10.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAVID ALVES MOREIRA, OAB nº RO299B
EXECUTADO: WANDERLEY PAIVA DE AZEVEDO
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALAN KARDEC DOS SANTOS LIMA, OAB nº RO333
Valor da causa: R$ 27.600,00
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de sequestro.
Considerando a não localização de bens penhoráveis em nome do executado, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos 
termos do inciso III e §1º do art. 921 do CPC, durante o qual estará suspensa a prescrição.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhoráveis, o processo deverá ser arquivado 
(§2º do art. 921 do CPC), iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente.
Ressalte-se que, a qualquer momento, se houver a informação da existência de bens do executado, o processo será desarquivado para 
prosseguimento da execução.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 0005396-44.2015.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
EXECUTADO: LENILSON SOUZA NASCIMENTO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 1.906,52
Data da distribuição: 07/04/2015
DESPACHO 
Expeça-se ofício à ENERGISA, com a finalidade de buscar endereços, em nome da parte executada, cadastrados perante a referida 
concessionária.
Assim como, expeça-se cartas de citação, para os endereços indicados no ID n. 77649863 - p.1, com a finalidade de localizar-se a parte 
executada. 
Com a resposta do ofício expedido e retorno dos avisos de recebimento, intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito ou 
requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7001968-61.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: MARIA MIRIAN QUISPE DE MONTERO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS, OAB nº RO5769
EXECUTADOS: ILAENE SILVA LIMA, ARTUR LUIZ RIBEIRO DE LIMA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 13.402,45
Data da distribuição: 24/01/2017
DESPACHO 
Antes de dar continuidade a novas medidas executivas, necessário destacar que a parte exequente ainda não efetuou os atos necessários 
a promover a regular intimação do executado ARTHUR LUIZ acerca do primeiro bloqueio judicial realizado no processo, consoante 
diligência de ID n. 59609584.
Observe que a parte exequente foi regularmente intimada para recolher as custas referentes ao edital de intimação (ID n. 76999888 e ID 
n. 79001085), contudo, não cumpriu o seu ônus permitindo que respectiva publicação não ocorresse.
Nesse sentido, antes de dar prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, promover os atos necessários 
à publicação do edital de ID n. 76999331, sob pena de liberação dos valores bloqueados.
Recolhidas as respectivas custas, promova-se a publicação do edital e aguarde-se o respectivo prazo.
Após, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito e 
apresentando planilha atualizada do débito, com o devido desconto do valor bloqueado, sob pena de suspensão do processo.
Atendidas as determinações, venha concluso na pasta “Decisão JUD’s”.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7004023-14.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619



1455DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

EXECUTADO: ARLISSON DE SOUZA CARDOSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 2.430,46
DESPACHO
Defiro o bloqueio judicial por meio do sistema RENAJUD.
Com fundamento no art. 7º-A do Decreto-Lei n. 911/1969, não é possível a restrição do veículo encontrado (placa NBI-4605) por constar 
gravame de alienação fiduciária. 
Segue o comprovante da solicitação.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7001721-12.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
AUTORA: ELIANE CASTELHO BRANCO
ADVOGADO DA AUTORA: ANTONIO CARLOS PEREIRA NEVES OAB/RO 9.716
REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: FABRICIO DA SILVA BARROS, OAB nº RO10856
Valor da Causa: R$ 67.481,03
Data da distribuição: 22/01/2019
Despacho 
Indefiro a realização de pesquisa pelo sistema SERASAJUD, pois a própria parte pode realizar.
Defiro a pesquisa pelo sistema CNIB, proceda a CPE a pesquisa utilizando o sistema SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.
Defiro a realização de pesquisa pelo sistema Renajud.
Não foi realizada a restrição nos dois veículos encontrados no nome da executada, pois referidos bens já se encontram bloqueados por 
vários juízos.
Defiro, também, a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
Com o devido sigilo, as informações encontram-se em anexo.
Libere-se o acesso dos documentos somente aos advogados das partes devidamente representadas e que estejam cadastrados no 
processo.
Após pesquisa pelo sistema SREI intime-se o exequente para manifestar-se, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7033817-80.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: HOSPITAL 9 DE JULHO S/S LTDA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: IVANILSON LUCAS CABRAL, OAB nº RO1104A, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO1096, PROCURADORIA DO HOSPITAL 9 DE JULHO DE RONDONIA
REQUERIDOS: WELINGTON PINTO DE SOUZA, DEDITE PACHECO DE SOUSA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da Causa: R$ 11.241,92
Data da distribuição: 07/08/2019
DESPACHO
Promova-se a mudança de classe processual para cumprimento de sentença. 
Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada para pagar voluntariamente o débito indicado no processo (ID n. 
78745772), em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), 
ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação ocorrerá via edital, nos termos do inciso IV do §2º do art. 513 do CPC. A CPE providenciará o necessário.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC, independente 
de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença e após, decorrido o prazo, venha concluso o processo para decisão. 
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, atualizar o débito e requerer o que entender de direito 
para o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Em caso de requerimento de pesquisa junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, desde logo, deverá apresentar o comprovante de pagamento das custas referentes à diligência 
pretendida, na forma do art. 17 da Lei n. 3.896/2016 (Regimento de custas do Estado de Rondônia), sob pena de indeferimento.
Em caso de pagamento, intime-se a parte exequente, por meio do seu advogado, para, em 5 (cinco) dias, informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029884-31.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: CAMILA REGINA ARAUJO AGUIAR
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ID 81308612 - CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0005209-36.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NEUDO PIMENTEL DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GECILENE ANTUNES FAUSTINO - RO2474
REU: Santo Antônio Energia S.A
Advogados do(a) REU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - RO9117, THALINE ANGELICA DE LIMA - RO7196, ANDREY 
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO303-B
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001618-34.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE - RO2584
EXECUTADO: ANDRE FEITOSA BRAGA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Tendo em vista que o AR retornou negativo com informação “desconhecido” ID 80841874, fica a parte AUTORA intimada a informar novo 
endereço da parte executada, para prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034282-55.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CEPPEN - CENTRO DE POS-GRADUCAO, PESQUISA E ENSINO LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE NAYARA DOS SANTOS SILVA - RO9842, GABRIELLE VIANA DE MEDEIROS - RO10434, 
JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO4575, EVERTON MELO DA ROSA - RO0006544A
EXECUTADO: BILI ALEXANDRE CASTILLO HURTADO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

Processo n. 7021286-64.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JULIANA SAVENHAGO PEREIRA, OAB nº RO7681, MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº 
RO3208, HENRIQUE FRANCA RIBEIRO, OAB nº AM7080, LEANDRO SOUZA BENEVIDES, OAB nº AM491M
EXECUTADO: J. A. DA SILVA BRITO - ME
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 12.946,75
DESPACHO
DEFIRO a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio do sistema SISBAJUD.
Não foram encontrados endereços vinculados à parte executada.
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As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7063328-55.2021.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: LUIZ ALVES DE ALMEIDA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 31.529,03
Data da distribuição: 29/10/2021
Despacho
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Em relação a pesquisa de endereço pelo sistema SERASAJUD não está disponível.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7003690-62.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881
EXECUTADO: FLECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 8.978,44
Data da distribuição: 05/02/2019
Despacho 
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de penhora.
Nos termos do inciso III e §1º, ambos do art. 921 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, considerando que não foram 
localizados bens penhoráveis da parte executada.
Ressalta-se que durante o prazo da suspensão a prescrição intercorrente está suspensa.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhorados, independente de intimação, o 
processo será arquivado (§2º do art. 921 do CPC).
O desarquivamento ficará condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do executado.
Embora determinada a suspensão, o processo deverá ser arquivado.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7039333-47.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: NEIDY JANE DOS REIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NEIDY JANE DOS REIS, OAB nº RO1268A
EXECUTADOS: STHEFANNY FERNANDES TAVARES, ESMERALDA FERNANDES SOUSA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 6.028,42
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de penhora.
DEFIRO, também, a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
Com o devido sigilo, as informações encontram-se em anexo.
Libere-se o acesso dos documentos somente aos advogados das partes devidamente representadas e que estejam cadastrados no 
processo.
Defiro, por fim, o bloqueio judicial por meio do sistema RENAJUD.
Segue o comprovante da solicitação.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito
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Processo n. 7052780-44.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827
EXECUTADO: MARIA ERENIR CORAL DOS SANTOS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 8.238,14
Data da distribuição: 10/10/2016
DESPACHO 
Oficie-se ao INSS solicitando informações acerca da existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício, cadastrado no 
nome da parte executada (CNIS).
Apresentadas as informações, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que 
entender de direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, arquive-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Processo n. 7062082-24.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594, PROCURADORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO 
CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID
EXECUTADOS: OCIMAR SOARES FERREIRA, ROMILDO CORDEIRO DOS SANTOS
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 5.330,43
Data da distribuição: 25/10/2021
DESPACHO
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio do sistema SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7041222-41.2017.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL, OAB nº RO4234
REQUERIDO: MARIA CORREA MOREIRA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da Causa: R$ 1.517,60
Data da distribuição: 18/09/2017
DESPACHO
Tendo em vista a sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, a parte executada deve ser novamente intimada para 
efetuar eventual pagamento voluntário.
Assim, nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada para pagar voluntariamente o débito indicado no processo (ID n. 
79192828), em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), 
ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará por carta com aviso de recebimento, nos termos do inciso II do §2º do art. 513 do CPC.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC, independente 
de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença e após, decorrido o prazo, venha concluso o processo para decisão. 
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, atualizar o débito e requerer o que entender de direito 
para o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Em caso de requerimento de pesquisa junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, desde logo, deverá apresentar o comprovante de pagamento das custas referentes à diligência 
pretendida, na forma do art. 17 da Lei n. 3.896/2016 (Regimento de custas do Estado de Rondônia), sob pena de indeferimento.
Em caso de pagamento, intime-se a parte exequente, por meio do seu advogado, para, em 5 (cinco) dias, informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação.
Intime-se.
CÓPIA DESTE SERVE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Parte Executada: Maria Correa Moreira
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Endereço: Rua Raimundo Cantuária, n. 4554, Agenor de Carvalho, CEP n. 76820-224, Porto Velho/RO.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7027805-45.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
REU: FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 4.222,20
Data da distribuição: 25/04/2022
Despacho
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio dos sistema SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7039197-55.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: D’ALUMINIO COMERCIO LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANA PAULA STEIN REBOUCAS, OAB nº RO9651, SERGIO ARAUJO PEREIRA, OAB nº RO6539
EXECUTADOS: ADAO ALMEIDA DE CARVALHO, CARVALHO & SILVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 6.202,78
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores. Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada por edital para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada 
impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7037617-24.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES, OAB nº RO7821, NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL 
JUNIOR, OAB nº RO4763, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
EXECUTADOS: F. DE ASSIS RODRIGUES FLORENCIO - ME, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FLORENCIO
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 31.714,29
Data da distribuição: 21/07/2016
DESPACHO 
Proceda a CPE a realização de pesquisa pelo SREI - Sistema de Registro de Imóveis (alinea “a” inciso XXI do art. 9º do Provimento 
006/2022 da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Rondônia).
Custas recolhidas (ID n. 79197102)
Apresentadas as pesquisas, intime-se a exequente para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 
Intime-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br



1460DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Processo n. 7006277-57.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: GEISA CRISTINA BATISTA
ADVOGADO DO REQUERENTE: NATHALIA MARIA GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY, OAB nº RO7476
REQUERIDOS: JULIANY PINHEIRO CAMARA DE MACEDO, LAGOA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR, OAB nº RO2657
Valor da causa: R$ 81.178,74
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
Em relação ao executado Lagoa Azul Empreendimentos Imobiliários Eireli. não foi realizada pesquisa, pois referida parte não apresenta 
relação com instituições bancárias (comprovante anexo).
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de penhora.
Nos termos do inciso III e §1º, ambos do art. 921 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, considerando que não foram 
localizados bens penhoráveis da parte executada.
Ressalta-se que durante o prazo da suspensão a prescrição intercorrente está suspensa.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhorados, independente de intimação, o 
processo será arquivado (§2º do art. 921 do CPC).
O desarquivamento ficará condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do executado.
Embora determinada a suspensão, o processo deverá ser arquivado.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
{orgao_julgador.magistrado} 
Juiz de Direito

Processo n. 7044906-08.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
EXECUTADOS: NEUSA PEREIRA DA SILVA, JOSE EDSON DE OLIVEIRA COSTA, MARESIL COM. DE COSMETICOS LTDA - ME
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da Causa: R$ 141.052,31
Data da distribuição: 31/08/2016
DESPACHO 
Proceda a CPE a realização de pesquisa pelo SREI - Sistema de Registro de Imóveis (alínea “a” do inciso XXI do art. 9º do Provimento 
006/2022 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Rondônia).
Custas recolhidas (ID n. 78840524).
Com a juntada da pesquisa, intime-se o exequente para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026410-28.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: MARIA VANDIRA DA SILVA GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE GODINHO CREVELARO - RO7441
EXECUTADO: NILDISON LOPES SOARES
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ID 80997721 - CERTIDÃO (Ofício) e seu anexo.

Processo n. 7038205-55.2021.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
REU: ADILSON RAIMUNDO SOARES
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 1.339,94
Data da distribuição: 21/07/2021
DESPACHO
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio do sistema SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
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Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7071485-17.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
EXECUTADO: LEONARDO PEREIRA MESSIAS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 15.360,36
Data da distribuição: 24/11/2021
Despacho 
DEFIRO a realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD.
O resultado da pesquisa foi negativa.
Nos termos do inciso III e §1º, ambos do art. 921 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, considerando que não foram 
localizados bens penhoráveis da parte executada.
Ressalta-se que durante o prazo da suspensão a prescrição intercorrente está suspensa.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhorados, independente de intimação, o 
processo será arquivado (§2º do art. 921 do CPC).
O desarquivamento ficará condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do executado.
Embora determinada a suspensão, o processo deverá ser arquivado.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7048471-72.2019.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
EXECUTADO: LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 3.547,91
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores. Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada por edital para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada 
impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007125-83.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX MOTA CORDEIRO - RO0002258A
EXECUTADO: JEAN CESAR ALVES PAIVA
Advogado do(a) EXECUTADO: IACIRA GONCALVES BRAGA DE AMORIM - RO0003162A
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027428-74.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE0021678A
REU: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029309-86.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PEDRO VINICIUS COSTA DE MELO
Advogado do(a) AUTOR: JEFERSON FIGUEIRA DA CRUZ - RO9557
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017330-06.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NEYIR SILVA BAQUIAO - MG129504
EXECUTADO: ABRAAO VIEIRA DA COSTA 
Advogado do(a) EXECUTADO: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - MT13975
INTIMAÇÃO RÉU - ALVARÁ
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido via internet, 
bem como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos 
para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7068274-70.2021.8.22.0001
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
REQUERENTE: VALDUINO JOSE MARTINS
REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Esta mensagem tem por finalidade sua intimação, REQUERENTE: VALDUINO JOSE MARTINS, CPF: 340.742.017-04 para participar 
como parte na audiência de tentativa de conciliação por meio de videoconferência a ser realizada pelo CEJUSC/TJRO nos Termos do 
Provimento 018/2020-CG, na qual deverá participar devidamente acompanhado(a) por seu Advogado ou Defensor. 
O advogado da parte deverá participar da audiência designada bem como assegurar que seu constituinte também participe.
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 09:00
OBSERVAÇÃO: A ausência injustificada das partes à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação 
de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 
334, § 8º, CPC). A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico https://pjepg.tjro.jus.br/consulta/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
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PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7068274-70.2021.8.22.0001
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
REQUERENTE: VALDUINO JOSE MARTINS, CPF: 340.742.017-04 
ADVOGADO(A) DO(A) DO AUTOR(A): ALAN ROGERIO FERREIRA RICA - OAB RO1745 - CPF: 421.965.312-00 E EDUARDO 
AUGUSTO FEITOSA CECCATTO - OAB RO5100 - CPF: 787.175.402-59 
REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, CNPJ: 33.212.680/0001-66 
ADVOGADO(A) DO(A) DO REQUERIDO: RAUZEAN ALVES ALMEIDA - OAB RO8647 - CPF: 921.808.762-20 
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
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Esta mensagem tem por finalidade sua intimação, REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, CNPJ: 
33.212.680/0001-66 para participar como parte na audiência de tentativa de conciliação por meio de videoconferência a ser realizada pelo 
CEJUSC/TJRO nos Termos do Provimento 018/2020-CG, na qual deverá participar devidamente acompanhado(a) por seu Advogado ou 
Defensor.
O advogado da parte deverá participar da audiência designada bem como assegurar que seu constituinte também participe.
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 09:00
OBSERVAÇÃO: A ausência injustificada das partes à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação 
de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 
334, § 8º, CPC). A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico https://pjepg.tjro.jus.br/consulta/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
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6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021985-50.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: SERGIO GONCALVES DIAS e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041337-86.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SOLANGE SILVA RIBEIRO BUQUES
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - MS14572
REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) REU: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - GO31757-A
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

Processo n. 7057825-19.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: IOLANDA TEIXEIRA ALVES
ADVOGADO DO AUTOR: SAUDI JUNIOR TEIXEIRA ALVES, OAB nº SC43627
REU: VINICIOS TEIXEIRA ALVES
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 50.000,00
Data da distribuição: 04/08/2022
DESPACHO
Recebo a emenda à petição inicial.
Observa-se que o mapa e memorial descritivo não estão assinados por responsável. Regularize-se.
Prazo de 15 dias.
Porto Velho , 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7062792-10.2022.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTES: CASSIMIRO CASTRO DO NASCIMENTO, ASSIS CASTRO DO NASCIMENTO, MARINALDA CASTRO DO 
NASCIMENTO, CLAUDIONOR CASTRO DO NASCIMENTO, MARIZITA CASTRO NASCIMENTO SILVA, FRANCISCA APARECIDA 
DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, CARMELINO CASTRO DO NASCIMENTO, CARLOS CASTRO DO 
NASCIMENTO, CLAUDINO CASTRO DO NASCIMENTO
ADVOGADO DOS REQUERENTES: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ, OAB nº RO5194
REQUERIDO: CARLINDOSO CASTRO DO NASCIMENTO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 68.970,34
Data da distribuição: 22/08/2022
DESPACHO 
Trata-se de liquidação de sentença em razão da condenação proferida no processo n. 7015422-06.2020.8.22.0001.
A parte autora apresentou laudo pericial do imóvel em relação ao qual se pretende fixar o valor para, em seguida, destacar o valor dos 
aluguéis a serem pagos. 
Assim, intime-se a parte requerida, por meio de sua advogada, para, em 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do documento apresentado 
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e, se pretender, apresentar proposta de avaliação do imóvel, sob pena de homologação do valor apresentado pelos autores.
Com ou sem manifestação, venha concluso o processo na pasta “Decisão”.
Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7034523-58.2022.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MATHEUS LIMA DE MEDEIROS, OAB nº RO10795, JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA, OAB 
nº RO6863, BRUNO PAIVA OLIVEIRA, OAB nº RO8056
EXECUTADO: JUAREZ ROCHA MAIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 2.310,12
Data da distribuição: 19/05/2022
SENTENÇA 
A parte autora foi intimada a emendar a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (ID n. 77319764), no entanto, 
deixou escoar o prazo sem que fossem tomadas as providências determinadas por este juízo.
No prazo que lhe foi concedido a parte autora apresentou comprovante de pagamento das custas, todavia, deixou de regularizar a 
apresentação do título executivo que fundamenta a presente ação, conforme determinado no despacho de emenda.
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321 e inciso IV do art. 330 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 
inicial apresentada por CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP contra JUAREZ ROCHA MAIA, ambos 
qualificados no processo e, em consequência, nos termos do inciso I do art. 485 do mesmo Código, JULGO EXTINTO o processo, sem 
resolução de mérito e DETERMINO seu arquivamento.
Sem custas finais.
Após, arquive-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7056439-51.2022.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, OAB nº SP115665, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
REU: MAURA TEIXEIRA DA SILVA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 15.214,79
Data da distribuição: 26/07/2022
SENTENÇA 
A parte autora foi intimada a emendar a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (ID n. 79949125), no entanto, 
deixou escoar o prazo sem que fossem tomadas as providências determinadas por este juízo.
Observe que a parte autora se manifestou em petição de ID n. 80051458 requerendo o prosseguimento do processo sem que antes 
tivesse adotado as medidas de regularização determinadas pelo juízo e, somente posteriormente, com petição na data de 24/08/2022, 
quando já encerrado o prazo de emenda, requereu dilação de prazo para promover a regularização cabível.
Assim, não há se conceder a dilação de prazo pretendida ou mesmo nova concessão de prazo, pois, o período de emenda era suficiente 
para que a instituição financeira providenciasse as medidas pertinentes ao andamento do feito.
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321 e inciso IV do art. 330 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 
inicial apresentada por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A contra MAURA TEIXEIRA DA SILVA, ambos 
qualificados no processo e, em consequência, nos termos do inciso I do art. 485 do mesmo Código, JULGO EXTINTO o processo, sem 
resolução de mérito e DETERMINO seu arquivamento.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7037815-51.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: IDONEIA DE LIMA VALDEZ
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO LUIS SISMEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB nº RO5379A
REU: NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 6.957,00
Data da distribuição: 31/05/2022
DESPACHO 
Reconsidero a decisão e, assim, defiro o beneficio da gratuidade à autora.
Designo audiência de conciliação a realizar-se pelo conciliador da CEJUSC. 
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As audiências serão realizadas por vídeo conferência através de WhatsApp, Meet ou outro aplicativo. A Central promoverá os atos 
necessários ao agendamento da audiência e intimação das partes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência acima, acompanhada de advogado.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação, caso frustradas as 
tentativas de acordo, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
No caso de não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, por qualquer das partes, o faltoso estará sujeito à multa de até 
2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, conforme art. 334, §8º do CPC.
Obs. 1: A apresentação de contestação antes da audiência de conciliação não exime a aplicação da multa, caso a parte requerida não 
compareça à solenidade.
Obs. 2: A petição inicial e documentos que a instruem poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE CITAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Parte requerida: Gestauto Brasil
Endereço: Rua Emanuel Kant, n. 60, Capão Raso, Edifício H. A. Offices, Linha Verde, Sala n. 1209, 12º andar, CEP n. 81.020-670, 
Curitiba/PR. 
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7055069-37.2022.8.22.0001
Embargos à Execução
EMBARGANTES: ROBERTO UBIRATAN MACHADO VIEIRA, NEIDE CHASSE DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO DOS EMBARGANTES: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
EMBARGADO: PORTO VELHO SHOPPING S.A
EMBARGADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 67.601,84
Data da distribuição: 20/07/2022
DESPACHO 
Recebo a emenda.
As custas iniciais, todavia, devem ser complementadas.
Isto porque, por tratar-se de procedimento especial que não se admite audiência de conciliação no início do processo, as custas iniciais 
devem ser recolhidas no percentual de 2% do valor da causa, conforme disposição da primeira parte do inciso I do art. 12 da Lei n. 
3.896/2016.
Assim, intime-se a parte embargante para, em 15 (quinze) dias, complementar o pagamento das custas iniciais (1%), sob pena de 
indeferimento da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for apresentado, venha concluso o processo para extinção.
Recolhidas as custas, cumpra-se o despacho a seguir:
Associe-se este processo ao processo de execução a ele vinculado sob o n. 7046890-90.2017.8.22.0001.
Inclua-se o advogado(a) do embargado no cadastro deste processo, bem como vincule-se no cadastro da ação executiva, o advogado(a) 
do embargante/executado, certificando-se.
Recebo os presentes embargos à execução para discussão, sem efeito suspensivo.
Intime-se a parte embargada, por meio de seu advogado, para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, intimem-se as partes para especificar provas que pretendem produzir, justificando a necessidade de cada uma delas, 
sob pena de indeferimento e julgamento do processo no estado em que se encontra.
Especificadas as provas, venha concluso para decisão. Caso as partes não pretendam a produção de outras provas, venha concluso o 
processo para julgamento.
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015266-47.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S. A
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703
REU: LUIZ SILVEIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ID 81290844 - OUTRAS PEÇAS (DETRAN/RO). 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012093-15.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogado do(a) AUTOR: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA - RO1400
REU: LUIS FELIPE MESQUITA OLIVEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ID 81307588 - CERTIDÃO (Resposta de Ofício ENERGISA) e seus anexos. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001721-12.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ELIANE CASTELO BRANCO
Advogado do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ANTONIO CARLOS PEREIRA NEVES - RO9716
REQUERIDO: sindicato dos trabalhadores da saude de rondonia
Advogado do(a) REQUERIDO: FABRICIO DA SILVA BARROS - RO10856
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados id 81316611 - CERTIDÃO. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7078006-75.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
REU: ALISSON FREITAS DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ID 81297262 - PETIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041875-67.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
REU: PATRICIA SANTIAGO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS AR
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014088-97.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ILAIR COSTANTE CAVALI e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408
EXECUTADO: HELIO MARCIO ESCAFA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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Processo : 7015550-60.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - RO9510
EXECUTADO: J. R. DA CRUZ NETO - ME
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041350-85.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SOLANGE SILVA RIBEIRO BUQUES
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - MS14572
REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) REU: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - GO31757-A
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
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Processo : 7003729-98.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - 
RO5546
EXECUTADO: ANDREIA HOFFMANN
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
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e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023325-58.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
REU: JACKSON ANTUNES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048977-48.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
REU: JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012742-87.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MANELITO COSTA CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO BATISTA RAMOS - RO7119
REQUERIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057355-90.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: FABIOLA FERNANDES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: DEMETRIO MACEDO DA SILVA - RO9969
INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO INSS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, a manifestar-se acerca da resposta de ofício do 
INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022332-20.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
REQUERIDO: FRANCISCO ALISSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007253-59.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS - RO0005188A, MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO - RO5380
REU: SF FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 
Advogado do(a) REU: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL - RO4235
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Intimação RÉU - REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada para regularizar a representação processual mediante juntada de procuração no prazo de 05 (cinco) 
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001398-36.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ITAGUA QUALYPEDRAS MARMORE E GRANITOS
Advogado do(a) AUTOR: SAMIA SILVA DE CARVALHO - RO10972
REU: RICHARDES AMARAL DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013170-64.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
REU: JOAO VICTOR SANCHEZ PINHEIRO ALVES
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002654-14.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO2913
REQUERIDO: JURANDIR VICENTE CARNEIRO
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o 
requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 
1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013436-46.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CARGA PESADA LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO RIBEIRO DE MENEZES LAGOS - PR42732, ANA GABRIELA ROVER - RO5210, ISRAEL 
AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO2913
REU: CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048778-89.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
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EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: RONIS CORREA BARBOSA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046552-48.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: GERALDO FERREIRA TEGONI
Advogados do(a) REQUERENTE: MARX SILVERIO ROSA CORREA CARNEIRO - RO8611, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE 
ANDRADE - RO4635
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REQUERIDO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
ADVOGADO DO PERITO: HEMANUELE FABYANA DOS ANJOS FERRO -RO0002469A
INTIMAÇÃO PERITO - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica o PERITO intimado acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052707-72.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013
EXECUTADO: ELENILDA DA SILVA ABREU
INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO INSS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, a manifestar-se acerca da resposta de ofício do 
INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7011062-57.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO SERGIO ALVES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - RO7651
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA/PERÍCIA MUTIRÃO
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG e PERÍCIA de forma 
presencial, ficam os respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade/perícia e assegurem que seu 
constituinte também compareça. Ficam ainda os patronos intimados da Certidão da CEJUSC ID 81078351 que contém todas as 
informações e advertências necessárias para a realização da solenidade/perícia, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA PERÍCIA: 08/09/2022 09:15
Endereço do consultório: Avenida Jatuarana, nº 5503, Nova Floresta, CEP 76.807-525. (APTUS Medicina do Trabalho).
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 15/09/2022 08:30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003707-40.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: CLARO S.A
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULA MALTZ NAHON - PA16565-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MA11442-A, RAFAEL 
GONCALVES ROCHA - RS41486-A
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REQUERENTE: SARA GALVAO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - MT13975
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7060767-24.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
REU: JUAREZ CZELUSNIAK JUNIOR
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0006275-51.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: UNIPROV COOPERATIVA DE APOIO,PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULO 
E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO CAETANO GOMES - RO3269
EXECUTADO: MARIO MEDEIROS CARDOSO 
Advogado do(a) EXECUTADO: BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO - RO0004251A
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO À PENHORA ON LINE
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação à penhora on line 
apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065083-80.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA e outros
Advogado do(a) AUTOR: CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA - RO5777
Advogado do(a) AUTOR: CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA - RO5777
REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81281058que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 23/11/2022 08:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7015950-40.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: FEMAR IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, MARCIO 
MELO NOGUEIRA - RO2827
REU: GIANNE SAMPAIO DAMASCENO 92463240210
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000410-49.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ANA PAULA ALVES PEIXOTO DE GODOY
Advogado do(a) REQUERENTE: DULCE CAVALCANTE GUANACOMA SANTOS - RO6450
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, 
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 dias, a informar a satisfação do crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena 
de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados ID 81318879 como sendo o pagamento integral da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063466-22.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO1084
EXECUTADO: JURAILDES DA SILVA GOMES 64142930249 e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033817-80.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: HOSPITAL 9 DE JULHO S/S LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: IVANILSON LUCAS CABRAL - RO0001104A, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO1096
REQUERIDO: DEDITE PACHECO DE SOUSA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Data e Hora
02/09/2022 08:33:12
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Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2869
Caracteres
2398
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
53,86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032079-52.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EVERTON JOSIAS BERTOLI RIBEIRO PINTO e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: LAILANE PINHEIRO DE OLIVEIRA - RO11695
Advogado do(a) AUTOR: LAILANE PINHEIRO DE OLIVEIRA - RO11695
Advogado do(a) AUTOR: LAILANE PINHEIRO DE OLIVEIRA - RO11695
REU: VIACAO OURO E PRATA SA
Advogado do(a) REU: JAIME BANDEIRA RODRIGUES - RS41259
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039197-55.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: D’ALUMINIO COMERCIO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SERGIO ARAUJO PEREIRA - RO6539, ANA PAULA STEIN REBOUCAS - RO9651
EXECUTADO: CARVALHO & SILVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Data e Hora
02/09/2022 08:56:00
Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2241
Caracteres
1770
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
39,75
Processo n. 0017835-24.2014.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB nº AL6557, MELANIE GALINDO MARTINHO AZZI, OAB nº RO3793
EXECUTADO: ANTONIO SOARES DA CUNHA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 34.241,18
DESPACHO
Considerando que não é possível a sentença de extinção com fundamento no art. 485 do CPC em processo de execução, respeitosamente 
torno sem efeito a sentença de ID n. 62049644. 
Arquive-se.
Aguarde-se o decurso do prazo da prescrição intercorrente no arquivo, o qual, nos termos do §4º do art. 921 do CPC. 
A parte exequente poderá requerer o desarquivamento a qualquer momento, sem nenhum ônus. 
Decorrido esse prazo, in albis, ou após diligências infrutíferas, independentemente de nova intimação na forma do disposto no §5º do art. 
921 do CPC, fica extinta a execução, na forma do disposto no art. 924, inciso V, c.c. o art. 925, ambos do CPC, sem ônus para as partes. 
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 
Processo n. 7013738-22.2015.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTES: VITOR HUGO PARADA PADILHA, LAURENCE AMARAL PARADA, LAURIANE AMARAL PARADA MARQUES
ADVOGADO DOS REQUERENTES: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS LEAO, OAB nº RO4402A
EXECUTADO: DMG2 - ENTRETENIMENTOS LTDA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 7.834,38
Data da distribuição: 29/09/2015
Decisão 
I – RELATÓRIO
VITOR HUGO PARADA PADILHA, LAURENCE AMARAL PARADA e LAURIANE AMARAL PARADA MARQUES opuseram embargos de 
declaração contra o despacho de ID n. 80043225 arguindo a ocorrência de contradição. Aduz, inicialmente, que o patrono dos embargantes 
foi excluído do sistema PJE, não podendo mais receber intimações em seu nome e nem peticionar como advogado habilitado. Aduz 
que a decisão de ID 80043225 determinou a suspensão do processo, pois não foram localizados bens do demandado. Sustenta que 
o único ato de pesquisa de bens do demandado foi a pesquisa pelo sistema Sisbajud, não sendo o oportunizada a pesquisa de bens 
por outros meios (Renajud e Infojud). Argumenta, também, que no despacho de ID n. 80043225, condicionou-se o desarquivamento do 
processo a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do executado. Requer o acolhimento dos embargos para que seja 
oportunizado o prosseguimento do processo. 
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, quanto a exclusão do nome do advogado dos embargantes no sistema PJE, conforme print da tela do sistema do 
PJE anexa, infere-se que o advogado Dr. Fábio Henrique dos Santos Leão encontra-se inserido e habilitado no sistema, e não houve 
determinação do juízo para retirada do causídico do sistema. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença, obscuridade, 
contradição, omissão ou erro material.
No caso em tela, não há ocorrência de contradição no despacho de ID n. 80043225.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem 
a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
A Lei n. 14.195/2021 alterou o inciso III do art. 921 do CPC, determinando a suspensão do processo (prazo de um ano §1º do art. 921) 
quando não for localizado o executado ou bens a serem penhorados. 
O inciso III do art. 921 do CPC não estabelece que devem ser esgotados todos os meios de localizar bens do demandado para que o 
feito seja suspenso, somente estabelece que não sendo encontrados bens o feito deve ser suspenso. Isso não retira da parte o direito de 
buscar informações a respeito de bens em nome da parte devedora.
A parte requerendo na mesma petição a realização de várias diligências ou de apenas uma, sendo todas negativas, é o caso de suspensão 
do processo.
A parte deve requerer medidas efetivas para excussão de bens do devedor, evitando-se que o processo na fase de execução fique 
tramitando por muito tempo sem qualquer efetividade. A Lei n. 14.195/2021 modificou o inciso III do art. 921 do CPC justamente com o 
intuito de diminuir a quantidade de execuções e cumprimento de sentença ineficazes, mesmo não sendo encontrados bens do executado.
Nesse sentido, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Deve-se ressaltar também que o arquivamento não impede que a parte credora diligencie na localização de bens da parte devedora, 
podendo pedir o desarquivamento, a qualquer momento, prosseguindo com a execução, sem nenhum ônus, devendo atentar-se que o 
direito da parte poderá ser afetado pela prescrição, estando ou não o processo no arquivo.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, não se vislumbrando a existência de vícios na decisão questionada, REJEITO os embargos de declaração opostos por 
VITOR HUGO PARADA PADILHA, LAURENCE AMARAL PARADA e LAURIANE AMARAL PARADA MARQUES contra o despacho de 
ID n. 80042225, o qual deve permanecer inalterado.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 0015160-88.2014.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS, OAB nº RO1790, ALINE FERNANDES BARROS, OAB nº RO2708
EXECUTADOS: AMERICO DE AVILA, MANOEL VIEIRA MARQUES, MARIA RODRIGUES MARQUES
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 32.612,79
Data da distribuição: 31/07/2014
DECISÃO 
Sem maiores elucubrações, os embargos de declaração não são procedentes.
Isto porque, diferente do que alega a parte exequente, a sua intenção não é integrar a sentença por alguma omissão, contradição, 
obscuridade ou mesmo erro material, mas, na verdade, pretende a modificação do fundamento da extinção do feito.
Os embargos declaratórios não se destinam a prestar esclarecimentos à parte insatisfeita com o desfecho do processo e tampouco a 
retificar a fundamentação de decisão proferida de maneira escorreita.
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A sentença proferida possui fundamento perfeitamente adequado à sistemática processual, apresentando com clareza as razões e 
arguições com base nos quais chegou o Juízo à conclusão da decisão.
Nesse sentido, estando a parte autora insatisfeita com a conclusão a que chegou o juízo deverá, pelos meios próprios, requerer a sua 
modificação pela via adequada.
Por fim, verifico que houve condenação em custas finais, mas nesse ponto entendo que, somente seria devido se houvesse satisfação da 
obrigação, o que não aconteceu em juízo (inciso III do art. 12 da Lei de Custas).
Sem custas finais, sem honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0002138-65.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: EVERLANDIA BANDEIRA ASBECK e outros
REQUERIDO: JOSE AFONSO FLORENCIO 
Advogados do(a) REQUERIDO: INGRID JULIANNE MOLINO CZELUSNIAK - RO7254, JOAO LENES DOS SANTOS - RO392
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca da petição ID 80864055 e anexos 
juntados pela parte adversa para efeito de homologação do acordo.
Processo n. 7019544-62.2020.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ELISANGELA APARECIDA GONCALVES CARVALHO
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA, OAB nº RO8492
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB nº PB15013, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da Causa: R$ 73.908,45
Data da distribuição: 25/05/2020
Decisão 
I – RELATÓRIO
ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO, opôs embargos de declaração contra a sentença proferida no feito (ID 
n. 67041654) arguindo a ocorrência de omissão. Menciona que a sentença ao não acolher o pedido de reconvenção pleiteado pela 
embargada não condenou referida parte a pagar honorários sucumbenciais a embargante. Aduz, também, que a sentença, no pedido 
principal, condenou a embargada a pagar honorários sucumbenciais de 10%, mas não estabeleceu o período de atualização de referido 
valor (§2º do art. 85 do CPC).
A embargada manifestou-se quanto aos embargos (ID n. 67526633) aduzindo que os honorários deverão incidir sobre o valor atualizado 
da causa apontando para tanto o §2º do art. 85 do CPC. Argumenta que o §2º do art. 85 do CPC traz hipóteses alternativas (valor da 
condenação e proveito econômico ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Aduz que não há nenhum dos 
vícios do art. 1.022 do CPC, quanto a fixação dos honorários no presente caso, eis que a sentença obedeceu ao disposto no §2º do art. 
85 do CPC. Requer o não acolhimento dos embargos.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios são procedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, 
contradição, omissão ou erro material.
No caso em tela, na sentença de ID n. 67041654, houve omissão quanto a não estipulação dos honorários sucumbenciais em favor da 
embargante, considerando que o pedido de reconvenção não foi acolhido.
O §1º do art. 85 do CPC dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção. 
O valor dos honorários da reconvenção deve corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído ao pedido de reconvenção 
(§2º do art. 85 do CPC). O valor da causa na reconvenção foi de (R$73.908,45). 
Houve também omissão quanto ao período de incidência da correção monetária e juros no tocante aos honorários sucumbenciais.
Na ação principal e reconvenção a correção monetária dos honorários sucumbenciais devem ser pela tabela do Tribunal de Justiça de 
Rondônia (INPC) iniciando a partir do arbitramento, no caso, a data da sentença (14/01/2022) e com juros simples de 1% (um por cento) 
ao mês também a partir da mesma data.
Nesse sentido, acolho os embargos.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO e, em 
consequência, a parte da conclusão da sentença passará a ter a seguinte redação:
“Ante o exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado 
por ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO contra ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas 
as partes qualificadas no processo e, em consequência:
CONFIRMO a tutela de urgência pleiteada de forma antecipada, anteriormente deferida (ID n. 39020587). 
DECLARO a inexigibilidade do débito apurado no valor de R$73.908,45 (setenta e três mil, novecentos e oito reais e quarenta e cinco 
centavos), relativos à recuperação de consumo do período compreendido fevereiro de 2017 a janeiro de 2020, da unidade consumidora 
n. 1196589-4, registrada em nome da parte requerente. 
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CONDENO a requerida a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados, na forma 
do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor da causa. Correção monetária pela tabela do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (INPC) e com juros simples de 1% (um por cento) contados da data da sentença.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional e, em consequência, CONDENO a requerida a pagar os honorários advocatícios 
da autora, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa da reconvenção atualizado. Correção monetária pela tabela do 
Tribunal de Justiça de Rondônia (INPC) e com juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.
Sem custas e sem honorários.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7006937-51.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA E MARCELO RODRIGUES XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, ALEX 
CAVALCANTE DE SOUZA, RODRIGO AUGUSTO BARBOZA PINHEIRO
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, OAB nº RO3434, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA, OAB nº 
RO1818, RODRIGO AUGUSTO BARBOZA PINHEIRO, OAB nº RO5706
EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO, OAB nº RO324B, ANDERSON FELIPE REUSING 
BAUER, OAB nº RO5530
Valor da Causa: R$ 1.803.955,25
Data da distribuição: 22/02/2019
DECISÃO 
Trata-se de embargos de declaração interposto por DANIEL PENHA DE OLIVEIRA E MARCELO XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS 
contra o despacho de ID n. 67039522, sob alegação de que este possui caráter de decisão interlocutória e, por isso, apresentando 
contradição em relação à decisão proferida no ID n. 37932678.
Sem maiores elucubrações, os presentes aclaratórios não procedem.
Isto porque, a parte embargante discorda do teor de duas decisões distintas, o que, portanto, não é cabível em sede de embargos de 
declaração.
A contradição a ser sana por esta via é a interna, isto é, aquela existente em seu próprio bojo em relação às conclusões adotadas em 
uma única decisão.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE SUCESSIVOS 
ARESTOS PROFERIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração 
é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1319666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA 
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2016. 2. No caso em exame, pretende a parte embargante sanar alegada contradição entre o 
acórdão embargado e anterior decisão colegiada proferida no âmbito de agravo regimental, cuja pretensão não se revela passível de 
acolhimento. 3. Consoante o magistério de BARBOSA MOREIRA, “Não há que cogitar de contradição entre o acórdão e outra decisão 
porventura anteriormente proferida no mesmo processo, pelo tribunal ou pelo órgão de grau inferior” (Comentários ao Código de Processo 
Civil. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. V, p. 623). Da mesma forma, MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO leciona que “ficam 
fora do âmbito deste recurso as contradições externas, assim entendidas aquelas existentes entre duas decisões constantes do mesmo 
processo” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2001, vol. 7, p. 303). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, 
Primeira Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1246894 SP 2011/0040975-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 
26/04/2016, Data de Publicação: DJe 11/05/2016 – grifei).
Não há, portanto, vício no pronunciamento judicial questionado de ID n. 67039522, pois condizente o andamento deste processo e, 
inclusive, também em consonância com o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Assim, não havendo irregularidade a ser sanada, REJEITO os embargos de declaração interpostos.
A discussão a respeito dos honorários advocatícios que se trava nestes autos deveria, desde o início, ser discutido em outro processo. O 
questionamento nestes mesmos autos somente vem tumultuar o seu andamento. Logo, delibero suspender o andamento deste até que 
se defina o direito questionado com o julgamento do recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.
Sem custas e sem honorários.
Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050568-40.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190
EXECUTADO: ANTONIO NUNES MONTEIRO FILHO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
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Fica a parte AUTORA intimada a informar o endereço completo do executado DOMINGOS MENDES DA SILVA, tendo em vista que não 
consta na petição inicial a numeração do imóvel. Prazo de 05 dias.
Petição inicial: “AVENIDA DOS IMIGRANTES, SÃO JOÃO BOSCO, PORTO VELHO/RO, CEP: 76803-840”.
Processo n. 7049196-56.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARCO ANTONIO VIEIRA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: THAYS FERNANDA PINHEIRO BATISTA DE OLIVEIRA, OAB nº RO10537
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Data da distribuição: 08/07/2022
Despacho 
Considerando a petição de ID n. 80683375, expeça-se mandado de intimação de ID n. 79201386 para cumprimento do decisum. 
No mais, aguarde-se a providências da decisão de ID 79201386.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7029685-77.2019.8.22.0001
Embargos à Execução
EMBARGANTE: QUEILA CARDOSO FERREIRA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO, OAB nº RO3300
EMBARGADO: CONDOMINIO - RESIDENCIAL PIATA
ADVOGADOS DO EMBARGADO: LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA, OAB nº RO6700, JOAO LUIS SISMEIRO DE OLIVEIRA 
JUNIOR, OAB nº RO5379A
Valor da Causa: R$ 1.351,49
Data da distribuição: 12/07/2019
Decisão
I – RELATÓRIO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIATÃ, qualificado no processo, apresentou embargos de declaração contra a sentença de ID n. 77525145, 
alegando que a referida decisão foi omissa ao não realizar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Requereu, por isso, 
seja suprida a referida omissão, para reanálise da decisão proferida.
Intimada, a parte embargada permaneceu inerte.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados são improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade, 
contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro 
material).
Observa-se tratar-se estes autos de embargos à execução, isto é, via de defesa do processo de execução, o qual foi julgado 
improcedente, de modo que os honorários advocatícios permanecem vinculados ao processo de execução em trâmite (autos n. 7021487-
51.2019.8.22.0001). Como se observa, os honorários foram majorados para 15% do valor atualizado do débito. Ou seja, aqueles fixados 
no despacho inicial não são mais de 10%, mas de 15% (ID 27555817, dos autos de execução).
Fosse outra a hipótese, isto é, de julgamento de procedência em favor da parte embargante/executada, seria o caso de atribuir honorários 
de sucumbência ao seu defensor.
A sentença proferida possui fundamento perfeitamente adequado à sistemática processual, apresentando com clareza as razões e 
arguições com base nos quais chegou o Juízo à conclusão da decisão.
Nesse sentido, os embargos declaratórios não se destinam a prestar esclarecimentos à parte insatisfeita com o desfecho do processo e 
tampouco a retificar fundamentação de decisão proferida de maneira escorreita.
Se a parte embargante está irresignada com a decisão proferida e pretende alterar o desfecho do feito, cabe a ela deduzir sua insatisfação 
perante a instância superior, pelos meios legais próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração apresentados por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIATÃ, mantendo em todos os 
seus termos, e por seus próprios fundamentos, a decisão guerreada.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7005718-66.2020.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTORES: FERNANDO AUGUSTO NUNES MATOS, FRANCLAUPE NUNES MATOS
ADVOGADO DOS AUTORES: JOSE GIRAO MACHADO NETO, OAB nº RO2664
REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS DO REU: GABRIEL LOPES MOREIRA, OAB nº PR43869, LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB nº MG205605
Valor da Causa: R$ 21.164,39
Data da distribuição: 06/02/2020
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DECISÃO
I – RELATÓRIO
BANCO SANTANDER BRASIL S.A., qualificado no processo, apresentou embargos de declaração contra a sentença de ID n. 74917008, 
alegando que a referida decisão contém erro, pois se trata de seguro prestamista em que parte deve promover o pagamento ao banco 
financiador e, se houver saldo remanescente, aos autores. Requereu, por isso, seja suprido o referido erro, para reanálise da decisão 
proferida.
Intimada, a parte embargada ficou inerte.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados são improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade, 
contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro 
material).
A sentença proferida possui fundamento perfeitamente adequado à sistemática processual, apresentando com clareza as razões e 
arguições com base nos quais chegou o Juízo à conclusão da decisão.
Os embargos declaratórios não se destinam a prestar esclarecimentos à parte insatisfeita com o desfecho do processo e tampouco a 
retificar fundamentação de decisão proferida de maneira escorreita.
Se a parte embargante não concorda com a decisão proferida e pretende alterar o desfecho do feito, cabe a ela deduzir sua insatisfação 
perante a instância superior, pelos meios legais próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração apresentados por BANCO SANTANDER BRASIL S.A., mantendo em todos os 
seus termos, e por seus próprios fundamentos, a decisão guerreada.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 

Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 
Processo n. 0240630-50.2008.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: MARIA DAS DORES PEREIRA LIMA, Airton Mayer Júnior, Vitor Mayer
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: ROSILENE RODRIGUES PEREIRA, OAB nº RO1572A, RONEL CAMURCA DA SILVA, OAB nº 
RO1459A
EXECUTADO: Antonio Figueiredo Benicasa
ADVOGADOS DO EXECUTADO: MARILIA LISBOA BENINCASA MORO, OAB nº RO2252A, ELIEL SOEIRO SOARES, OAB nº RO8442
Valor da Causa: R$ 5.000,00
Data da distribuição: 29/08/2008
DECISÃO
I – RELATÓRIO
AIRTON MAYER JÚNIOR, qualificado no processo, apresentou embargos de declaração contra a decisão de ID n. 76782362, alegando 
que a referida decisão é contraditória e omissa, pois não é possível alterar decisão que transitou em julgado. Além disso, afirma haver 
omissão porque, supostamente, houve preclusão consumativa do embargado em relação a obrigação em perdas e danos, destacando 
que após a decisão que converteu a ação em perdas e danos, o embargado pediu audiência conciliatória. Requereu, por isso, seja 
suprida, respectivamente, a referida contradição e omissão, para reanálise da decisão proferida.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados são improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade, 
contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro 
material).
A sentença proferida possui fundamento perfeitamente adequado à sistemática processual, apresentando com clareza as razões e 
arguições com base nos quais chegou o Juízo à conclusão da decisão.
Ademais, ressalte-se que as partes são maiores, capazes, o direito é disponível e estão representadas por advogados, de forma que é 
dispensável a realização de audiência, já que podem conciliar diretamente. 
Os embargos declaratórios não se destinam a prestar esclarecimentos à parte insatisfeita com o desfecho do processo e tampouco a 
retificar fundamentação de decisão proferida de maneira escorreita.
Se a parte embargante não concorda com a decisão proferida e pretende alterar o desfecho do feito, cabe a ela deduzir sua insatisfação 
perante a instância superior, pelos meios legais próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração apresentados por AIRTON MAYER JÚNIOR, mantendo em todos os seus termos, 
e por seus próprios fundamentos, a decisão guerreada.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029233-62.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MABEL VIEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO BMG S.A.
Advogados do(a) REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029289-95.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EXECUTADO: AUTO NORTE PECAS LTDA - EPP 
Advogado do(a) EXECUTADO: DAVID PINTO CASTIEL - RO1363
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048750-24.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.P. EIRELI - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: TATIANA FREITAS NOGUEIRA - RO0005480A, THATIANA EVELLEEN SENA SANTANA - RO10757
REQUERIDO: DIANE ARAUJO FERREIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: ROSEMARY RODRIGUES NERY - RO5543
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034232-58.2022.8.22.0001
Classe : OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)
REQUERENTE: RAILA SANTOS ARAUJO DA FONSECA
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON DOS SANTOS SOUZA - RO4828
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014802-62.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO - RO1619
EXECUTADO: FERNANDO VASQUES
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
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Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7056990-36.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANE TRES ARAUJO - SP306741, MARINA SORATO ROMERO - SP289373, FERNANDA PLAZA 
REQUIA - SP200339
REU: EDGARD ALVES DE MIRANDA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS DE PRECATÓRIA
Considerando o pedido de realização de diligência por Oficial de Justiça em Comarca do Interior, fica a parte AUTORA por seu(ua) 
advogado(a) intimada a proceder o recolhimento de custas sob CÓDIGO 1015 para distribuição de Mandado com força de Precatória (a 
ser distribuído dentro do Estado de Rondônia) . Prazo: 05 (cinco) dias.
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017564-46.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogados do(a) EXEQUENTE: HUGO ANDRE RIOS LACERDA - RO5717, HAROLDO LOPES LACERDA - RO0000962A
EXECUTADO: ESMERALDA VIANA PIANCO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026921-21.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SIMONE RODRIGUES ALVES SCHWAMBACK
Advogado do(a) AUTOR: DANIELE RODRIGUES SCHWAMBACK - RO7473
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008314-57.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA - RO0002027A
REU: MIRIAN SESTREM CARVALHO
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
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Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013434-76.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO BENTES SILVA BEZERRA - RO11632, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO - RO8348, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL 
CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
EXECUTADO: EMANUELY BEZERRA GRILO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7060920-57.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARA REGINA HENTGES LEITE
Advogado do(a) AUTOR: MARA REGINA HENTGES LEITE - RO7840
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81356790 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 10:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037407-02.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)EXEQUENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 
CAERD 
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
EXECUTADO: SOLEDADE DE OLIVEIRA CASTRO
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 104,68
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 19,10
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor de R$ 85,58 a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

Processo n. 7007759-74.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: R & E DIST. DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA - ME
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PRISCILA FERRAZ SANTOS, OAB nº RO6990, JAIR FERRAZ DOS SANTOS, OAB nº RO2106A
EXECUTADO: RAIMUNDA BRAGA LOPES DA SILVA 02761443250
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 871,84
Data da distribuição: 02/03/2018
DESPACHO
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
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Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7005218-34.2019.8.22.0001
Monitória
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208
REU: DULCILEIA GUIMARAES CALDEIRA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 5.550,76
Data da distribuição: 13/02/2019
DESPACHO 
Expeça-se ofício à ENERGISA, com a finalidade de buscar endereços, em nome da parte requerida, cadastrados perante a referida 
concessionária.
Com a apresentação da resposta referente ao ofício expedido, intime-se a parte requerente para que se manifeste a respeito ou requeira o 
que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7059572-14.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: UNIRON
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO, OAB nº DF29047, ALINE NOVAIS CONRADO DOS 
SANTOS, OAB nº SP415428
EXECUTADO: ADRIANO DA SILVA CLEMENTELE
ADVOGADO DO EXECUTADO: GERALDO PERES GUERREIRO NETO, OAB nº RO577
Valor da causa: R$ 11.294,34
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores. 
Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada impugnação, 
intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh7civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7035761-15.2022.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUIZ ALBERTO RODRIGUES e outros
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO CONFORTO - SP391151
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO CONFORTO - SP391151
REU: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)
Advogado do(a) REU: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO29269
Advogado do(a) REU: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO29269
Advogado do(a) REU: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO29269
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

Processo n. 7042854-05.2017.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MARILISE DOEGE ESTEVES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208



1485DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

EXECUTADOS: ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA - ME, ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: FIRMINO GISBERT BANUS, OAB nº RO163A
Valor da causa: R$ 15.579,18
Despacho
DEFIRO o bloqueio de valores. Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência eletrônica pelo sistema SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio em 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada impugnação, 
intime-se a parte exequente para se manifestar, também no prazo de 5 (cinco) dias.
Havendo impugnação, e estando a parte exequente já intimada, venha o processo concluso para decisão.
Não sendo apresentada impugnação, o bloqueio fica convertido em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC). Ficando 
a parte executada intimada desde logo para apresentar impugnação à penhora em 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo para 
impugnar o bloqueio.
Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para também em 15 (quinze) dias apresentar manifestação.
Se houver impugnação e já decorrido o prazo da parte exequente para se manifestar, venha o processo concluso para decisão.
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor da parte exequente, ficando intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Defiro, também, o bloqueio judicial por meio do sistema RENAJUD.
Foram encontrados quatro veículos em nome da parte executada, sendo que dois apresentam cláusula de alienação fiduciária, o que 
impede o bloqueio (art. 7º-A do Decreto-Lei n. 911/1969).
Segue o comprovante da solicitação.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7018775-83.2022.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827
EXECUTADOS: COSTA E RAMOS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, JACQUELINE DE ANDRADE COSTA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 27.351,58
Data da distribuição: 18/03/2022
DESPACHO
Expeça-se mandado de citação de Jacqueline de Andrade Costa, uma vez que o despacho anterior não foi cumprido.
Defiro a realização de pesquisa de endereço do executado Costa e Ramos Comércio Atacadista de Alimentos Ltda por meio dos sistemas 
INFOJUD e SISBAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação do executado ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7024638-64.2015.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: DMC BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES DE PINTURA E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: AUGUSTO CEZAR DAMASCENO COSTA, OAB nº AC4921, ANNE BIANCA DOS SANTOS 
PIMENTEL, OAB nº RO8490
REQUERIDO: CBS MOTORS LTDA - EPP
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO CESAR NASSER VIDAL, OAB nº PR29107, FELIPE HASSON, OAB nº MT17727
Valor da causa: R$ 78.348,48
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores pertencentes à executada CBS MOTORS LTDA, por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em 
anexo.
O bloqueio de valores foi frutífero, contudo, em valor irrisório (R$ 26,14) e, portanto, este Juízo procedeu com o desbloqueio do referido 
montante. 
INDEFIRO o bloqueio de verbas pertencentes a SUZAN.
Atente-se a exequente que a presente execução tem como executada apenas CBS MOTORS LTDA pois, conforme fundamentação 
exposta no despacho de ID n. 75327902, o feito foi extinto em relação a pessoa de SUZAN. 
No mais, promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de 
arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, cumpra-se o disposto no §1º do art. 485 do CPC.
Intime-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh7civgab@tjro.jus.br 
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Processo n. 7008723-67.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
EXECUTADOS: CLAUDEMIR DOS SANTOS, ELIZANDRA DE CACIA DOARTE, CLAUDEMIR DOS SANTOS - ME
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 21.019,19
Data da distribuição: 08/03/2018
Despacho
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Considerando que foram pagas quatro diligências, realizou-se pesquisa pelo sistema Sisbajud de todos os executados e Renajud somente 
do executado CLAUDEMIR DOS SANTOS - ME
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7026356-52.2022.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA NA AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PEDRO ABIB HECKTHEUER, OAB nº RO6907, BRUNO LOPES BILIATTO, OAB nº RO10076
EXECUTADO: SILVIO ARAUJO PINHEIRO JUNIOR
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 2.372,68
Data da distribuição: 18/04/2022
Despacho
Defiro a realização de pesquisa de endereço da parte demandada por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL.
As informações encontram-se anexas a este despacho.
Promova a parte autora a citação da parte demandada ou requeira o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso para extinção.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 0025362-61.2013.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEONARDO MENDES CRUZ, OAB nº BA25711
EXECUTADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA IND. E COM. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 46.723,35
DESPACHO
DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
Com o devido sigilo, as informações encontram-se em anexo.
Libere-se o acesso dos documentos somente aos advogados das partes devidamente representadas e que estejam cadastrados no 
processo.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão e 
arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso o processo para suspensão na pasta de “Despacho Urgente”.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 0013255-48.2014.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: OSVALDO FERREIRA CARDOSO, FRANCISCO VERCOSA DE BRITO
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO 
JUSTO, OAB nº RO535A
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 6.000,00
DESPACHO
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, conforme comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização de penhora.
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Considerando a não localização de bens penhoráveis em nome do executado, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos 
termos do inciso III e §1º do art. 921 do CPC, durante o qual estará suspensa a prescrição.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano da suspensão, não sendo encontrados bens penhoráveis, o processo passará ao status 
de arquivado (§2º do art. 921 do CPC), iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente.
Ressalte-se que, a qualquer momento, se houver a informação da existência de bens do executado, o processo será desarquivado para 
prosseguimento da execução.
Intime-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

Processo n. 7025815-58.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ANA PAULA DA SILVA SOARES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073
EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Valor da Causa: R$ 10.000,00
Data da distribuição: 05/07/2018
DESPACHO 
A impugnação à penhora apresentada no ID n. 79717279 é manifestamente intempestiva.
Observe, inclusive, já ter sido liberado o valor penhorado no processo (ID n. 76465069 e ID n. 78216949).
Manifeste-se a parte executada, em 10 (dez) dias, acerca do saldo remanescente indicada pela parte exequente, sob pena de expedição 
de RPV ou realização de sequestro.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito

Processo n. 7052719-81.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: UNIRON
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428, ALESSANDRA SOARES DA COSTA 
MELO, OAB nº DF29047, Uniron
EXECUTADO: YOCHABEL MARTINS BARBOSA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 7.750,44
DESPACHO
DEFIRO, também, a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
Com o devido sigilo, as informações encontram-se em anexo.
Libere-se o acesso dos documentos somente aos advogados das partes devidamente representadas e que estejam cadastrados no 
processo.
Promova a parte exequente, em 10 (dez) dias, o andamento do feito para requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão e 
arquivamento.
Decorrido o prazo, se nada for requerido, venha concluso o processo para suspensão na pasta “Despacho Urgente”.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Haruo Mizusaki 
Juiz de Direito

8ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7072734-03.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: VANDERLEI SCHMITZ JUNIOR - AC3582
REQUERIDO: FARMACIA PRECO BAIXO JAMARI LTDA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7060301-30.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DANIEL ATALLAH MOTTA
Advogado do(a) AUTOR: MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA - RO8492
REU: ELY GADYEL DIAS FILHO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7060067-48.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: ANDERSON QUINDERE DA SILVA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012286-30.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUIZ GONCALVES DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS SANTOS - RO0002326A, TALITA BATISTA FERREIRA CONSTANTINO 
- RO7061
REU: ELZA MORAIS NORONHA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029475-94.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
EXCUTADO: MARIA GONZATO
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca da certidão 
ID:81213216 juntada, requerendo o que entender de direito.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029372-53.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXECUTADO: Clederson Viana Alves e outros (3)
Advogados do(a) EXEQUENTE: VERONICA FATIMA BRASIL DOS SANTOS REIS CAVALINI - RO1248, JOSELIA VALENTIM DA SILVA 
- RO198
Advogados do(a) EXECUTADO: CLEDERSON VIANA ALVES - RO1087, NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES - RO1692, ERICA 
CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO3893, BEATRIZ WADIH FERREIRA - RO2564, JOSE VIANA ALVES - RO2555
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
EXECUTADO: PAULO CEZAR BEZERRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FRANCA - RO562
INTIMAÇÃO Fica a parte REQUERIDA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada sobre a petição de ID 81245508 - 
Proposta de Acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7072840-62.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
EXECUTADO: ITAMAR DE CARVALHO RODRIGUES DE LIMA
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada sobre a petição de ID 81140609 - Curadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037492-22.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: BABI PATRICIA CASTILLO SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034476-94.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: SAMUEL DIAS DE LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO: DAVID ANTONIO AVANSO - RO1656
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0016907-15.2010.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
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Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: DIOGO GARCIA DIAS e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044668-52.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: MAGILA NERES LEAL
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7013694-
90.2021.8.22.0001 Classe: Cumprimento de sentença Assunto: Causas Supervenientes à Sentença EXEQUENTE: RAIMUNDO 
PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO DO EXEQUENTE: FIRMINO GISBERT BANUS, OAB nº RO163A EXECUTADO: FLAVIO SOUSA 
DO NASCIMENTO ADVOGADOS DO EXECUTADO: DULCE CAVALCANTE GUANACOMA SANTOS, OAB nº RO6450, FRANCISCO 
JOSE DA SILVA RIBEIRO, OAB nº RO1170 ADVOGADO PETICIONANTE: Jovander Pereira Rosa - OAB/RO 7.860
D E S P A C H O
Vistos.
Realizada a consulta ao Renajud, fora realizada a liberação da restrição judicial sobre o veículo indicado, conforme postulado.
Segue, em anexo, o detalhamento do Renajud.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010324-79.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ERNESTO MONTEIRO REIS
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO - RO1063, ELBER VIEIRA MUDREY - RO6209
EXECUTADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO1501, 
ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240A
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca da CERTIDÃO DE 
DÍVIDA JUDICIAL juntada ID:81249414.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026933-64.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Advogado do(a) AUTOR: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC11985
REU: ELENFRANCE CARDOSO DA SILVA DINIZ
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043124-63.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO ESTADO DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE SILVA CORREA - RO0004696A, GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA - RO4238
EXECUTADO: STAR PRINTER IMPORTADORA, COMERCIAL E TECNOLOGICA LTDA. - EPP
Advogados do(a) EXECUTADO: GRAZIANO MUNHOZ CAPUCHO - SP283044, FERNANDO LEME SANCHES - SP272879, BRUNO 
MATIUCI IACONO - SP314127
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca da CERTIDÃO DE 
DÍVIDA JUDICIAL juntada ID:81091389.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028077-39.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249-A
EXECUTADO: G M DA CUNHA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: ADEMIR JUNIOR RIBEIRO DE SANTANA - RO12599
Advogado do(a) EXECUTADO: ADEMIR JUNIOR RIBEIRO DE SANTANA - RO12599
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021008-87.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCUS VINICIUS PRUDENTE
Advogado do(a) AUTOR: MATHEUS BASTOS PRUDENTE - RO8497
REPRESENTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REPRESENTADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7073001-72.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE MELO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS - RO11766
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
INTIMAÇÃO Fica a parte exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para apesentar dados bancários 
para expedição da RPV. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051999-46.2021.8.22.0001
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Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: SEBASTIAO CAETANO MEIRELES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível 7029265-67.2022.8.22.0001 Procedimento Comum Cível Cancelamento de vôo AUTOR: ALICE BARBOSA 
PRESTES DOS SANTOS ADVOGADO DO AUTOR: BRENDA CAROLINE CAMILO ULCHOA DE ALMEIDA, OAB nº RO9853 REU: AZUL 
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA 
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A SENTENÇA
Houve entabulação de acordo em solenidade de audiência conduzida pela Central de Conciliação, em que as partes requerem 
sua homologação, estando devidamente assinado e não havendo vícios aparentes. Posto isso, homologo por sentença o acordo 
estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC/2015.
Sem custas finais e honorários conforme acordo.
Com o acordo homologado forma-se um título executivo judicial, que poderá ser executado nos termos do art. 523 do CPC/2015, em caso 
de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Arquive-se.
Porto Velho / , 1 de setembro de 2022 . 
{{orgao_julgador.magistrado}}
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7065530-68.2022.8.22.0001 Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Capitalização / 
Anatocismo AUTOR: DANIEL RIBEIRO ADVOGADO DO AUTOR: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, OAB nº SP349410 REU: 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO
Vistos.
Determino que a parte autora apresente comprovantes da alegada hipossuficiência, incluindo seus rendimentos e despesas, sob pena de 
indeferimento da assistência judiciária e, por consequência, da inicial, em face do não recolhimento das custas.
Inclusive já posicionamento adotado neste tribunal, e julgados semelhantes:
TJRO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 
JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de 
direito absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014).
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de 
veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a 
real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais 
e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
Prazo de 15 (quinze) dias para regularização, nos termos do artigo 321 do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 
condenação em custas iniciais.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7059029-98.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLAUDIA ROSA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MATHEUS BASTOS PRUDENTE - RO8497
REU: BANCO ITAUCARD S.A.
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 01/11/2022 10:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
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5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035979-43.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: GOLDEN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO - RO0006183A, MAICHE FURLANI ZERMIANI - RO9081
EXECUTADO: SAMANTHA LOPES RODRIGUES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7055032-10.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DELCIMAR BENTES DOS REIS e outros (5)
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - RO872
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - RO872
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - RO872
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - RO872
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - RO872
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - RO872
REU: SAGA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID:80953189 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 17/11/2022 10:30 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7015076-
84.2022.8.22.0001 Classe: Monitória Assunto: Prestação de Serviços AUTOR: UNIRON ADVOGADOS DO AUTOR: ALINE NOVAIS 
CONRADO DOS SANTOS, OAB nº SP415428, Uniron REU: JOELSON DE SOUZA RELVAS JUNIOR REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos.
AUTOR: UNIRON propôs de Ação Monitória em face de REU: JOELSON DE SOUZA RELVAS JUNIOR, pretendendo o recebimento de 
valores expressos em documentos sem força executiva apresentados com a inicial, que importariam em R$ 11.131,08 .
O requerido, apesar de citado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para que efetuasse o pagamento dos valores ou opusesse 
embargos.
Como consequência, cabe o julgamento imediato do processo, na forma preestabelecida no art. 701, §2º do Código de Processo Civil 
de 2015. Dessa forma, constituo de pleno direito, por sentença, o título executivo judicial e converto o mandado inicial em mandado 
executivo, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da parte especial do CPC/2015.
Julgo procedente o pedido nos termos do art. 487, I do CPC.
Honorários advocatícios de 10% nos termos do despacho inicial.
Condeno a parte requerida em custas processuais.
A parte autora, caso queira, deverá peticionar requerendo a execução do título executivo constituído nestes autos, apresentando planilha 
de cálculo atualizada, para dar início à fase de cumprimento de sentença.
Não havendo requerimento do credor para a execução da sentença, proceda-se às baixas e comunicações pertinentes.
Pagas as custas processuais ou inscritas em dívida ativa e protesto em caso de não pagamento.
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P.R.I.
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7063839-19.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GEOVA LUCAS
Advogados do(a) AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA - RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES - RO9136
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID:81170566 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 21/11/2022 10:30 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026516-77.2022.8.22.0001
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDA CAMILA TEIXEIRA DE SOUSA - RO12214, MATHEUS HENRIQUE DE GOES OLIVEIRA - 
RO12044
REU: NOVACAP IMOVEIS EIRELI - ME, CLOVIS HENRIQUE DA SILVA, ROSIMEIRE RODRIGUES ANDRADE
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 22/11/2022 10:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
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8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7062103-63.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TASSIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: CAYON FELIPE PERES AIDAR PEREIRA - RO0005677A
REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 01/11/2022 13:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
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5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7062838-96.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SIMONE OLIVEIRA GIL e outros (7)
Advogado do(a) AUTOR: ANA CLAUDIA SABINO DA ROCHA PEREIRA - MT0017946A
Advogado do(a) AUTOR: ANA CLAUDIA SABINO DA ROCHA PEREIRA - MT0017946A
Advogado do(a) AUTOR: ANA CLAUDIA SABINO DA ROCHA PEREIRA - MT0017946A
Advogado do(a) AUTOR: ANA CLAUDIA SABINO DA ROCHA PEREIRA - MT0017946A
Advogado do(a) AUTOR: ANA CLAUDIA SABINO DA ROCHA PEREIRA - MT0017946A
Advogado do(a) AUTOR: ANA CLAUDIA SABINO DA ROCHA PEREIRA - MT0017946A
Advogado do(a) AUTOR: ANA CLAUDIA SABINO DA ROCHA PEREIRA - MT0017946A
Advogado do(a) AUTOR: ANA CLAUDIA SABINO DA ROCHA PEREIRA - MT0017946A
REU: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID:80957479 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 16/11/2022 10:30 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065234-46.2022.8.22.0001 
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Assunto: Seguro, Seguro
REQUERENTES: THAIANE CRISTINA LIMA DA SILVA, CASSIO ONAIRAM LIMA DA SILVA, RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA DA SILVA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: HUESLEI MORAES MARIANO, OAB nº RO5992A
REU: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
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REU SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a fundamentação do processo em tela faz referência ao Código Processo Civil de 1973 
que fora revogado pela lei 13.105/2015.
Assim, emende a inicial o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme art. 321 do 
CPC, in verbis:
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando 
com precisão o que deve ser corrigido ou completado. (grifei).
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Cumpra-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7059942-80.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
AUTOR: WIDALVO DA CUNHA VIANA
ADVOGADO DO AUTOR: ITAYANNE MARQUES LIMA, OAB nº RO12447
REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A
ADVOGADOS DO REU: LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, OAB nº BA59917, PROCURADORIA BANCO OLE CONSIGNADO 
S.A. D E S P A C H O
Vistos.
1. Trata-se de ação de reconhecimento de superendividamento c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
Alega o autor que é cliente antigo do Banco réu e que atualmente vê sua família encarar grandes dificuldade financeira, tendo o autor uma 
renda mensal líquida, decorrente de sua aposentadoria, em aproximadamente de R$ 1.500,00. Conta que por mês são descontados R$ 
995,15 pelo requerido, que correspondem a quase 50% da renda familiar, inviabilizando o custeio das despesas familiares.
3. Considerando a Lei 14.181/2021, que trata de repactuação de dívidas, deverá o autor emendar a inicial para adequar sua petição 
com base neste regramento, demonstrando a condição de superendividado, ou seja, que está impossibilitado de quitar suas dívida de 
consumo sem que comprometa o mínimo existencial, demonstrando e relacionando a renda e despesas do grupo familiar.
Caso exista dívida com outra instituição financeira deverá incluí-la no polo passivo, salvo as decorrentes de aquisição ou contratase 
referir-se a dívidas elencadas no § 1º do art. 104-A desta lei.
4. Deverá ainda apresentar plano de pagamento nos termos do § 3º da lei de superendividamento.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065315-92.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Erro Médico
AUTOR: BERENICE DOS REIS CAVALCANTE
ADVOGADOS DO AUTOR: CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº 
RO796
REU: ESTADO DE RONDONIA
REU SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais por erro médico proposta por Berenice dos Reis Cavalcante em face de 
Estado de Rondônia.
Em análise ao teor da inicial, notadamente o endereçamento, polo passivo e tópico referente à competência, observa-se que houve 
equívoco no momento da distribuição da inicial, devendo esta ser redistribuída para uma das Varas da Fazenda Pública, juízo absolutamente 
competente em razão da pessoa para processar e julgar a presente ação. 
Neste sentido, disciplina o art. 97 do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia que compete aos juízes das 
Varas da Fazenda Pública, processar e julgar as causas de interesse da Fazenda Pública do Estado, do Município de Porto Velho, 
entidades autárquicas, empresas públicas, estaduais e dos municípios da Comarca de Porto Velho.
Diante do acima exposto, À CPE para redistribuição por sorteio a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho.
Cumpra-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
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(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065360-96.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: VALDECYR NAVARRO 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
D E S P A C H O
1. Considerando que nas ações com fundamentos e pedidos semelhantes, a parte requerida não tem demonstrado uma política 
de autocomposição, frustrando o objetivo da solenidade de conciliação e ainda, as pautas de audiências na CEJUSC-CÍVEL estão 
com agendamento superior ao período de 03 meses, fica dispensada a designação de audiência de conciliação.
2. Considerando a opção da parte autora em aderir ao modelo de juízo 100% digital, suas intimações deverão ocorrer todas por via 
eletrônica. Note-se que a realização de todas as solenidades pela via digital dependerá da concordância da parte requerida mediante 
adesão a este modelo de juízo 100% digital como regra.
3. O autor demonstrou o recolhimento do valor equivalente à metade do quantitativo de custas iniciais (ID 81269354). A segunda metade 
deve ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 4.
4. Cite-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo de 15 dias, pelo PJE, sob pena de ser considerada revel, presumindo-se 
assim verdadeiras as afirmações do autor.
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá a partir da visualização do arquivo da citação, ou a partir do 11º dia após o envio do arquivo, caso 
não visualizado em 10 dias.
Como a citação se dá pelo PJE, a integralidade dos autos já está disponível ao acesso da parte requerida.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
Após, proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, indicando os pontos 
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam conclusos 
para saneador.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003634-58.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: WILSON SOUZA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7020611-38.2015.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Correção Monetária
EXEQUENTE: DAVID PINTO CASTIEL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DAVID PINTO CASTIEL, OAB nº RO1363, HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL, OAB nº 
RO4235
EXECUTADOS: ORANGE CRUZ BELEZA, J P IMOVEIS LTDA - ME
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: ORANGE CRUZ BELEZA, OAB nº RO7607 D E S P A C H O
Vistos.
1) A parte exequente argumenta que não houve comunicação a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quanto à conduta do 
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advogado Orange Cruz Beleza, inscrito na OAB/RO nº 7607, conforme determinado na decisão ID 17209167.
Contudo, a CPE certificou nos autos encaminhamento do ofício e da cópia integral do autos para OAB (ID 17290075).
Assim, desnecessária nova intervenção do juízo.
2) Oficie-se à Polícia Civil e ao Ministério Público, nos termos determinados na decisão ID 23288255, para averiguação, encaminhando 
a cópia integral destes autos.
Certifique-se nos autos, confirmando o encaminhamento da comunicação.
3) Atente-se a parte exequente que o presente processo não foi migrado para o PJE, uma vez que a distribuição do cumprimento de 
sentença já ocorreu diretamente no PJE por requerimento da própria parte, inclusive com petição inicial e documentos anexados pelo 
patrono do exequente sob. ID’s 1520573, 1520588, 1520604, 1520640, 1520648, 1520666, 1520689, 15702.
Logo, a responsabilidade pela inclusão das peças físicas foi da parte exequente, sendo inviável qualquer determinação de regularização 
de migração pela CPE.
4) Fica autorizada a confecção da certidão de dívida judicial para fins de protesto/negativação referente aos executados, observando a 
planilha apresentada sob. ID 80741973 (Pág.2-3).
Com a aludida certidão o próprio credor poderá efetuar o protesto ou a negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, não 
sendo necessária intervenção judicial.
5. Após, determino o arquivamento do feito, podendo o exequente desarquivar a qualquer momento, por mera petição e sem custo algum, 
se encontrar bens penhoráveis do executado.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo: 7060759-47.2022.8.22.0001
Classe: Despejo
Assunto: Despejo por Denúncia Vazia
AUTOR: VERA CLAUDIA SILVA SAMPAIO
ADVOGADOS DO AUTOR: JUCYMAR GOMES CARDOSO, OAB nº RO3295A, DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO, OAB nº 
RO1962A, ADRIANA DESMARET SPINET, OAB nº RO4293A
REU: VINICIUS GOMES DE MORAIS RODRIGUES, ANTONIO CELSO SILVEIRA HERNANDES, PRIME GOURMET ALIMENTOS E 
SERVICOS LTDA
REU: VINICIUS GOMES DE MORAIS RODRIGUES, RUA LUIZ DE CAMÕES 6611, - DE 6520/6521 AO FIM APONIÃ - 76824-106 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ANTONIO CELSO SILVEIRA HERNANDES, RUA DÉCIMA AVENIDA 4507, - DE 4507/4508 AO FIM RIO MADEIRA - 76821-456 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
PRIME GOURMET ALIMENTOS E SERVICOS LTDA, AVENIDA LAURO SODRÉ 2171, - DE 2151 A 2431 - LADO ÍMPAR PEDRINHAS 
- 76801-575 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DECISÃO
1. Defiro a gratuidade judiciária à autora.
____________________________________________________________________________________________________________
________
2.Trata-se de pretensão de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, em que a parte requerente 
pretende tutela de urgência antecipada, para que a parte requerida desocupe o imóvel.
A Lei n. 8.245/91, em seu artigo 59 prevê:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 
a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (…) 
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que fique demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo (art. 300, NCPC), desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A parte requerente comprovou a existência da relação locatícia, por meio do contrato de aluguel, e argumenta que o requerido se encontra 
inadimplente com os alugueis, afirmação esta que deve ser levada em conta, nesta fase inicial.
Noticia ainda a violação do contrato por parte do locatário, por ter sublocado o imóvel enquanto havia cláusula expressa vedando tal 
prática, e ainda circunstância de os sublocatários terem locado o imóvel a terceiros para instalação de comitê de campanha eleitoral.
Esta violação contratual já foi reconhecida por este juízo na sentença que extinguiu o feito de nº 7064079-08.2022.8.22.0001.
Assim, presente o requisito da probabilidade do direito.
Já o perigo de dano fica demonstrado, pela análise inicial e unilateral dos fatos, uma vez que os valores dos alugueis são fonte única da 
renda mensal da parte requerente, assim, ocorrendo a inadimplência, ou não dispondo do bem para auferir renda, consubstancia-se o 
perigo de dano.
Quanto à irreversibilidade dos efeitos da decisão, esta não se encontra presente uma vez que a caução necessária para a concessão 
da liminar tem por objetivo evitar prejuízo a parte adversa, bem como a qualquer momento dos autos pode ser revista esta decisão, sem 
maiores repercussões.
Assim, com fundamento no artigo 300 e § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) c/c artigo 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91, 
defere-se a antecipação de tutela para desocupação voluntária do imóvel situado na Lauro Sodré, 2171, Bairro Pedrinhas, nesta urbe, em 
15 dias, sob pena de ser realizada forçadamente.
Excepcionalmente, dispenso a prestação de caução estabelecida o art. 59, §1, Lei 8.245/91, ante a condição de desempregada da autora 
e por serem os aluguéis, a princípio, sua atual única fonte de renda.
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____________________________________________________________________________________________________________
________
3. Cite-se e intime-se a parte requerida e quem quer que esteja na posse do imóvel para, no prazo de 15 dias (artigo 335 do CPC/15), 
proceder à desocupação voluntária do imóvel, e defender-se ou depositar em Juízo a integralidade do débito.
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Este despacho servirá como mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista
Através deste vossa senhoria está sendo intimada para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, bem como citada, nos termos da 
Ação de Despejo, para querendo, depositar em juízo a integralidade do débito, purgar a mora ou contestar no prazo de 15 (quinze) dias. 
No caso de purgação da mora, arbitram-se honorários em 10% (dez por cento) do débito no dia do efetivo pagamento.
Proceda o Senhor Oficial de Justiça a INTIMAÇÃO da parte acima qualificada e de qualquer sublocatário ou ocupante que se encontre na 
posse do imóvel, para desocupá-lo , no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta ordem sob pena de despejo.
Adverte-se, ainda, a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
5. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
6. Após, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
7. Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam 
conclusos para saneador. 
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22081510373434300000077391291 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 0009722-81.2014.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Material
REQUERENTE: LUCILENE FARIAS CUNHA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSEMARY RODRIGUES NERY, OAB nº RO5543
REQUERIDOS: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A, NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, OAB nº PE26571A, FABIO RIVELLI, OAB nº 
BA34908 D E S P A C H O
Vistos.
Considerando que foi oportunizado a manifestação das partes quanto ao valor depositado nos autos, bem como o levantamento de todos 
os alvarás expedidos nos autos, o valor vinculado aos autos fora transferido para a Conta Centralizadora, conforme dados abaixo:
R$ 949,34 Tribunal de Justiça Conta Centralizadora Cogec TJ RO 04293700000172 1624796 - 0 Sim Caixa Econômica Federal (104) 
Ag.: 2848 C.: 01529904-5 
Assim, arquive-se os autos.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7003781-
11.2022.8.22.0014
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
AUTORES: SIDNEI OSORIO, MARCIA SCHNEIDER BUENO
ADVOGADOS DOS AUTORES: DENNS DEIVY SOUZA GARATE, OAB nº RO4396, REGIANE DA SILVA DIAS GARATE, OAB nº 
RO10115, NAIARA GLEICIELE DA SILVA SOUSA, OAB nº RO8388
REU: CRISTIANE FABIANA LOPES GOMES, ADENILSON OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO DOS REU: THIAGO DA SILVA VIANA, OAB nº RO6227 
D E S P A C H O
Vistos.
1. Trata-se de ação de reparação de danos que move MARCIA SCHNEIDER BUENO e outra em face de CRISTIANE FABIANA LOPES 
GOMES. 
O feito foi distribuído originalmente para a 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO.
A parte requerida apresentou contestação sob. ID 79067180.
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Audiência de conciliação com resultado infrutífero (ID 79067913).
Os autores se manifestaram em réplica (ID 80141154).
O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO declarou incompetência, em virtude do reconhecimento do foro de eleição definido 
pelas partes no contrato celebrado, determinando a remessa destes autos por sorteio para uma das Varas Cíveis da Capital, conforme 
decisão ID 81176944.
Com a redistribuição por sorteio, vieram os autos conclusos.
Assim, recebo a competência para processamento e julgamento do feito.
2. Confiro às partes o prazo de 05 (cinco) dias para, no bom uso e cumprimento do dever de cooperação, digam se pretendem produzir 
outras provas, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Com a especificação de provas, volvam conclusos para saneador. Sem especificação de provas, tornem conclusos para julgamento.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065394-71.2022.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Duplicata
AUTOR: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688
REU: PALMIRA MARIA PEREIRA
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, ou 
no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Nos termos do art. 700 e 701 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito e os honorários 
advocatícios no montante de cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de R$ 2.468,01
Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou apresentar 
embargos, no prazo de 15 dias, a contar data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 
correio, ou da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” (CPC, 
art. 702, §8º).
3. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte autora para impugnar em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do NCPC), 
sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo.
Após, caso haja defesa, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem 
produzir provas, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da 
dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
5. Efetuado o depósito, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção 
de concordância dos valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
6. Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22083116210809400000078053770 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065439-75.2022.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Duplicata
AUTOR: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688
REU: PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA IMPERIO EIRELI
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, ou 
no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
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Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Nos termos do art. 700 e 701 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito e os honorários 
advocatícios no montante de cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de R$ 2.947,79
Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou apresentar 
embargos, no prazo de 15 dias, a contar data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 
correio, ou da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” (CPC, 
art. 702, §8º).
3. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte autora para impugnar em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do NCPC), 
sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo.
Após, caso haja defesa, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem 
produzir provas, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da 
dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
5. Efetuado o depósito, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção 
de concordância dos valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
6. Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22083120052761300000078062696 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7012076-13.2021.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem, Protesto Indevido de Título
AUTOR: GEOMARA ALVES SODRE RIBEIRO
ADVOGADO DO AUTOR: NADIA ELLEN BERNARDO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO7895
REU: LOJAS RENNER S.A
ADVOGADOS DO REU: RICARDO LOPES GODOY, OAB nº BA77167, JULIO CESAR GOULART LANES, OAB nº AL9340 D E S P A 
C H O
Vistos.
1) Evolua-se a classe processual para a fase de cumprimento de sentença vez que superada a fase de conhecimento.
Dos Honorários Periciais
2) A responsabilidade pelo pagamento da despesa de honorários periciais, inicialmente era da parte autora. Em decisão anterior constou:
Em que pese ter constado em decisão saneadora ser encargo da loja requerida o recolhimento, a prova pericial foi pedida pela autora, e 
por sua condição de beneficiária da justiça gratuita, quem paga as despesas processuais é o Estado, o qual, realiza o pagamento desta 
verba em questão, ao final do processo, caso a parte assistida pela gratuidade perca a causa, do contrário, caso a empresa perca a 
causa, é a empresa que terá a responsabilidade de pagar. O perito aceito o encargo do trabalho, para recebimento de seus honorários 
posteriormente, sendo de R$ 1.500,00.
Como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, inicialmente quem pagaria os honorários periciais de sua responsabilidade seria o 
Estado, todavia, como a sentença foi favorável à autora, resta como um dos efeitos da sucumbência a responsabilidade da requerida 
sucumbente em ressarcir à autora pelas custas e despesas processuais que eventualmente tenha desembolsado. Desta maneira, diante 
da inversão de responsabilidade pela despesa processual de honorários periciais, em decorrência da sucumbência da parte requerida, 
fica a empresa intimada a fazer o depósito judicial de R$ 1.500,00 de honorários periciais. Prazo: 15 dias, sob pena de sequestro de 
valores em suas contas bancárias. 
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7058784-87.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Atraso de vôo, Cancelamento de vôo 
AUTOR: ELOA JEFFRYES DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: ALLAN OLIVEIRA SANTOS, OAB nº RO10315 
REPRESENTADO: GOL LINHAS AÉREAS, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
D E S P A C H O
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1. Defiro a gratuidade judiciária.
2. Cite-se a parte requerida, pelo PJE, para, nos termos do art. 334 do CPC, comparecer à audiência de conciliação por videoconferência de 
acordo com o ato nº 09/2020, devendo as partes, informarem contato de WhatsApp para a realização do ato.
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte autora 
via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte requerida. 
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse 
na realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 
(dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
Como a citação se dá por PJE a requerida já terá acesso integral aos autos.
Ficam advertidas as partes que o não comparecimento na audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
Adverte-se a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
Após, autoriza-se à CPE proceder a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam conclusos 
para saneador.
Cumpra-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065425-91.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Contratos Bancários 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A 
EXECUTADOS: CLAUDINEI MESILHO, LINHA 105 S/N, KM 22, MD ZONA RURAL - 76840-000 - JACI PARANÁ (PORTO VELHO) - 
RONDÔNIA
ALEX DOS SANTOS GOMES, LINHA 09 S/N, KM 04 ME ZONA RURAL - 76840-000 - JACI PARANÁ (PORTO VELHO) - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o exequente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, 
neste momento, ou no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 74.689,34 mais honorários abaixo 
fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, 
independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se da carta/mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC.
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do CPC.
3. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
4. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
5. Havendo a citação e não sendo efetuado o pagamento da dívida, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem. Desde que previamente proceda ao recolhimento no valor de R$ 19,10 para cada sistema solicitado, 
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
6. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22083118175038100000078060631 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
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Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7001453-44.2022.8.22.0003 
Classe: Reintegração / Manutenção de Posse Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça 
REQUERENTES: ANA KAROLINA FELICIO DE JESUS, KAMILY VITORIA FELICIO DE JESUS, KAROLAINE FELICIO FEITOZA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: WILLIAM WALLACE CAVALCANTE, OAB nº RO11961, SIDNEY DA SILVA PEREIRA, OAB nº 
RO8209A 
REQUERIDOS: SERGIO MAZON ROSSA, ESTRADA DO RETIRO GRANDE KM 18, - ATÉ 1299/1300 CENTRO - 83601-120 - CAMPO 
LARGO - PARANÁ
JOSE CARLOS MAZON ROSSA, RUA CONSTANTINO MAROCHI 1000 OURO VERDE - 83606-190 - CAMPO LARGO - PARANÁ
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
A concessão dos benefícios da justiça gratuita decorre de expressa previsão legal contida no artigo 5º, inciso LXXIV da Lei maior deste 
país (CF/88), que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, desde que haja comprovação da insuficiência de 
recursos pela parte:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (..) LXXIV – o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Decorre do texto constitucional 
que o jurisdicionado que pretender o benefício deverá comprovar sua condição de hipossuficiência.
O novo CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido dispositivo, no entanto, deve ser feita em consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por 
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que 
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º do CPC/2015.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve ser apresentado aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado 
avalie tal condição.
O artigo 2º da Resolução nº 34 da Defensoria Pública do Estado de Rondônia apresenta alguns parâmetros para que possa ser indicada 
a hipossuficiência econômica da parte, a saber:
Art. 2º:Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de núcleo familiar que atenda, cumulativamente às seguintes condições: I - 
aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais; II - não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária 
ou usufrutuaria de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores ultrapassem a quantia equivalente 120 salários mínimos federais; 
III - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 (doze) salários mínimos federais. § 1º. Os 
mesmos critérios acima se aplicam para a aferição da necessidade de pessoa natural não integrante de núcleo familiar. § 2º. O limite do 
valor da renda familiar previsto no inciso I deste artigo será de quatro salários mínimos federais, quando houver fatores que evidenciem 
exclusão social, tais como: a) núcleo familiar composto por mais de 5 (cinco) membros; b) gastos mensais comprovados com tratamento 
médico por doença grave ou aquisição de medicamento de uso contínuo; c) núcleo familiar composto por pessoa com deficiência ou 
transtorno global de desenvolvimento; d) núcleo familiar composto por idoso ou egresso do sistema prisional; e) núcleo familiar com renda 
advinda de agricultura familiar; Sabe-se que esses indicativos não são critérios fixos, mas apenas um parâmetro a ser utilizado por este 
juízo, no intuito da definir de forma mais justa possível quem pode ser ou não beneficiado.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem potencial 
de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento) custeado pela 
receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais 
recursos para o 

PODER JUDICIÁRIO significa menos recursos para infraestrutura, segurança, educação, saúde...
Não é justo, portanto, que tendo condições de custear a demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está demandando.
Portanto, em que pesem os argumentos do autor, a documentação por ele juntada não comprova a alegada hipossuficiência financeira, 
mas apenas o comprometimento parcial de seus recursos, não se adequando a qualquer parâmetro para o deferimento da benesse.
Ante o exposto e com fundamento nos argumentos desfiados no despacho proferido anteriormente INDEFERE-SE o pedido de concessão 
da Justiça Gratuita.
Ademais, inviável o pagamento de custas ao final do processo, vez que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 34, da Lei 
Estadual nº 3.896, de 24 de agosto 2016, que institui o Regimento de Custas. Veja-se que a hipótese de diferimento das custas iniciais 
para o final analisa os mesmos critérios de gratuidade, todavia, com o caráter de provisoriedade, isto é, verifica-se a condição de 
hipossuficiência provisória.
Destaco a possibilidade de parcelamento de custas judiciais, autorizada e disciplinada pela Lei Estadual nº 4.721/2020, e regulamentada 
pela Resolução nº 151/2020-TJRO, publicada no DJE n. 136, de 22/7/2020, cujo pedido deverá observar os delineamentos especificados 
nessas normas. Também possível o diferimento das custas.
Fica, portanto, o autor intimado para recolher o valor das custas iniciais, comprovando-se nos autos, sob pena de indeferimento da 
exordial e extinção do feito (art. 321, parágrafo único do NCPC).
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito
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Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7060910-13.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Atraso de vôo, Cancelamento de vôo 
AUTOR: SARA REBECA SA SANCHES ROSSENDY 
ADVOGADOS DO AUTOR: THAONI LIMA DOS SANTOS, OAB nº RO1065E, ISRAEL DE ARAUJO VERCOSA SANCHES, OAB nº 
RO10629 
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
DECISÃO
A concessão dos benefícios da justiça gratuita decorre de expressa previsão legal contida no artigo 5º, inciso LXXIV da Lei maior deste 
país (CF/88), que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, desde que haja comprovação da insuficiência de 
recursos pela parte:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (..) LXXIV – o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Decorre do texto constitucional 
que o jurisdicionado que pretender o benefício deverá comprovar sua condição de hipossuficiência.
O novo CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido dispositivo, no entanto, deve ser feita em consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por 
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que 
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º do CPC/2015.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve ser apresentado aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado 
avalie tal condição.
O artigo 2º da Resolução nº 34 da Defensoria Pública do Estado de Rondônia apresenta alguns parâmetros para que possa ser indicada 
a hipossuficiência econômica da parte, a saber:
Art. 2º:Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de núcleo familiar que atenda, cumulativamente às seguintes condições: I - 
aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais; II - não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária 
ou usufrutuaria de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores ultrapassem a quantia equivalente 120 salários mínimos federais; 
III - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 (doze) salários mínimos federais. § 1º. Os 
mesmos critérios acima se aplicam para a aferição da necessidade de pessoa natural não integrante de núcleo familiar. § 2º. O limite do 
valor da renda familiar previsto no inciso I deste artigo será de quatro salários mínimos federais, quando houver fatores que evidenciem 
exclusão social, tais como: a) núcleo familiar composto por mais de 5 (cinco) membros; b) gastos mensais comprovados com tratamento 
médico por doença grave ou aquisição de medicamento de uso contínuo; c) núcleo familiar composto por pessoa com deficiência ou 
transtorno global de desenvolvimento; d) núcleo familiar composto por idoso ou egresso do sistema prisional; e) núcleo familiar com renda 
advinda de agricultura familiar; Sabe-se que esses indicativos não são critérios fixos, mas apenas um parâmetro a ser utilizado por este 
juízo, no intuito da definir de forma mais justa possível quem pode ser ou não beneficiado.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem potencial 
de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento) custeado pela 
receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais 
recursos para o 

PODER JUDICIÁRIO significa menos recursos para infraestrutura, segurança, educação, saúde...
Não é justo, portanto, que tendo condições de custear a demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está demandando.
Portanto, em que pesem os argumentos da autora, a documentação por ele juntada não comprova a alegada hipossuficiência financeira 
dos seus genitores, mas apenas o comprometimento parcial de seus recursos, não se adequando a qualquer parâmetro para o deferimento 
da benesse.
Ante o exposto e com fundamento nos argumentos desfiados no despacho proferido anteriormente INDEFERE-SE o pedido de concessão 
da Justiça Gratuita.
Ademais, inviável o pagamento de custas ao final do processo, vez que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 34, da Lei 
Estadual nº 3.896, de 24 de agosto 2016, que institui o Regimento de Custas. Veja-se que a hipótese de diferimento das custas iniciais 
para o final analisa os mesmos critérios de gratuidade, todavia, com o caráter de provisoriedade, isto é, verifica-se a condição de 
hipossuficiência provisória.
Destaco a possibilidade de parcelamento de custas judiciais, autorizada e disciplinada pela Lei Estadual nº 4.721/2020, e regulamentada 
pela Resolução nº 151/2020-TJRO, publicada no DJE n. 136, de 22/7/2020, cujo pedido deverá observar os delineamentos especificados 
nessas normas.
Fica, portanto, a autora intimada para recolher o valor das custas iniciais, comprovando-se nos autos, sob pena de indeferimento da 
exordial e extinção do feito (art. 321, parágrafo único do NCPC).
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7025828-18.2022.8.22.0001 
Classe: Embargos de Terceiro Cível Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação EMBARGANTE: IMMOB 
I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ADVOGADO DO EMBARGANTE: JULIA HELENA MARTINS, OAB nº SP366907 
EMBARGADOS: MICHELE DE PONTES NUNES, VALNECK PEIXOTO DE OLIVEIRA MELO ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: 
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ROMULO BRANDAO PACIFICO, OAB nº RO8782, BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO, OAB nº RO4251 
DESPACHO
1. Evolua-se a classe deste processo para cumprimento de sentença.
2. Fica intimado o executado, na pessoa de seu advogado, a pagar o valor indicado no demonstrativo de cálculo, acrescido de custas, se 
houver. Prazo: 15 dias.
Sem pagamento voluntário neste prazo, serão devidos multa de 10% e honorários de fase de cumprimento de sentença também em 10% 
(art. 523 do CPC).
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini cia-se automaticamente mais 15 (quinze) dias de prazo para eventual impugnação, 
se discordar dos valores indicados ou outros pontos da fase de cumprimento de sentença em início (art. 525 do CPC). Sem exigência de 
garantia do juízo para admissibilidade desta impugnação.
3. Se houver impugnação, oportunize-se manifestação da exequente em 15 dias.
4. Sem impugnação, intime-se a exequente a dar impulso executivo, indicando os atos constritivos/expropriatórios ou medida atípica 
que pretenda, mesmo que já mencionados na petição de início da fase de cumprimento de sentença, devendo indicar, no caso de 
multiplicidade de atos, a ordem com que pretende que sejam realizados. 
Havendo interesse no uso dos sistemas de pesquisa de bens, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ou pesquisa se o devedor tem 
vínculo de trabalho, poderá já recolher as custas pertinentes a cada pesquisa, em relação a cada CPF, atualmente em R$ 19,10. Caso 
seja o exequente detentor da gratuidade da justiça, deverá indicar tal fato em sua petição apontando o ID dos autos em que lhe fora 
concedido o benefício.
O impulso deverá ser dado em 05 (cinco) dias, em caso de inércia, o processo será arquivado, podendo ser desarquivado posteriormente 
e retramitar com petição apresentando providências executivas antes de prescrita a dívida.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7043585-64.2018.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Alienação Fiduciária
EXEQUENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS, OAB nº ES24452
EXECUTADO: ANDRESSA TATIANNE PEDROSA FERRAZ MARTINS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
Apesar de devidamente citada, a executada queda-se inerte.
Certifique-se a CPE os valores bloqueados junto aos autos, após intime-se o Exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de arquivamento.
Advindo requerimento de expedição de alvará, fica autorizada a expedição para que as contas sejam zeradas.
Nova solicitação de suspensão do feito, arquive-se.
Os autos são digitais e poderão ser impulsionados por simples petição.
Cumpra-se. Intime-se
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7065431-98.2022.8.22.0001
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: ZANELLA & FARAH SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALAN HUMBERTO JORGE, OAB nº SP329181
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por EXEQUENTE: ZANELLA & FARAH SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face 
de EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Em análise ao teor da inicial, notadamente o endereçamento, polo passivo e tópico referente à competência, observa-se que houve 
equívoco no momento da distribuição do cumprimento de sentença, devendo esta ser redistribuída para a Vara de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Velho/RO, juízo absolutamente competente em razão da pessoa para processar e julgar a presente ação. 
O feito de conhecimento tramitou sob o nº 0050917-81.2007.8.22.0101
Diante do acima exposto, À CPE para redistribuição para a Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Velho.
Com nossas homenagens. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
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Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7065587-86.2022.8.22.0001 Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Cancelamento de 
vôo AUTOR: GUILHERME BAHIA SANTOS ADVOGADO DO AUTOR: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA, OAB nº RO9117 REU: 
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DESPACHO
Vistos.
Determino que a parte autora apresente comprovantes da alegada hipossuficiência, incluindo seus rendimentos e despesas do núcleo 
familiar, sob pena de indeferimento da assistência judiciária e, por consequência, da inicial, em face do não recolhimento das custas.
Inclusive já posicionamento adotado neste tribunal, e julgados semelhantes:
TJRO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 
JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de 
direito absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014).
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de 
veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a 
real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais 
e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
Prazo de 15 (quinze) dias para regularização, nos termos do artigo 321 do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 
condenação em custas iniciais.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível 7055398-83.2021.8.22.0001 Procedimento Comum Cível Arras ou Sinal, Fornecimento de Água AUTOR: 
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, 
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD REU: ANTONIO ARNIZIO DE SOUSA REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
1) Houve entabulação de acordo em solenidade de audiência conduzida pela Central de Conciliação, em que as partes requerem 
sua homologação, estando devidamente assinado e não havendo vícios aparentes. Posto isso, homologo por sentença o acordo 
estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC/2015.
Sem custas finais e honorários conforme acordo.
Com o acordo homologado forma-se um título executivo judicial, que poderá ser executado nos termos do art. 523 do CPC/2015, em caso 
de descumprimento.
2) Defere-se a gratuidade da justiça ao requerido, conforme pedido pela Defensoria.
3) Cadastre-se a Defensoria como advogada do requerido no Pje.
Arquive-se.
Porto Velho / , 1 de setembro de 2022 . 
{{orgao_julgador.magistrado}}
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7058393-35.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTORES: ISRAEL BACELAR COELHO DE OLIVEIRA, STHEFANY REBECA OLIVEIRA BRAGA, ANTONIA LETICIA OLIVEIRA 
BRAGA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061, CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065 
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112, CAERD SÃO CRISTÓVÃO 
- 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUZA SOBRINHO, OAB nº RO1026A, LORENA GIANOTTI 
BORTOLETE, OAB nº RO8303, MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO, OAB nº RO324B, ROGERIO ADRIANO SANTIN, OAB 
nº RO8430, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD 
D E S P A C H O
1.Considerando que nas ações com fundamentos e pedidos semelhantes, a parte requerida não tem demonstrado uma política de 
autocomposição, frustrando o objetivo da solenidade de conciliação e ainda, as pautas de audiências na CEJUSC-CÍVEL estão 
com agendamento superior ao período de 03 meses, fica dispensada a designação de audiência de conciliação.
2. Defiro o benefício da justiça gratuita às autoras.
3. Cite-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo de 15 dias, pelo PJE, sob pena de ser considerada revel, presumindo-se 
assim verdadeiras as afirmações do autor.
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá a partir da visualização do arquivo da citação, ou a partir do 11º dia após o envio do arquivo, caso 
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não visualizado em 10 dias.
Como a citação se dá pelo PJE, a integralidade dos autos já está disponível ao acesso da parte requerida.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
Após, proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, indicando os pontos 
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam conclusos 
para saneador.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de Justiça de Rondônia 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065319-32.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
AUTOR: ERLANE FELIPE FERNANDES 
ADVOGADOS DO AUTOR: CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº 
RO11414 
REU: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, EUGENIO DE MEDEIROS 303, ANDAR 10 CONJ 1001 C PINHEIROS - 05425-000 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, , INEXISTENTE - 76871-468 - ARIQUEMES - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
D E C I S Ã O
Vistos.
1. A autora informou o recolhimento do equivalente a 1% de custas. 
A segunda parcela equivalente a 1% sobre valor da causa, ou a segunda parcela de R$ 63,69, deverá ser paga em até 5 (cinco) dias, se 
não houver acordo, a partir da audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial.
Cumpra-se o item 2.
2. Trata-se de pretensão no rito comum com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, onde a requerente pleiteia 
a declaração de inexistência de relação jurídica e débito e a indenização por danos morais.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que fique demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo (art. 300, NCPC), desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A requerente informa que nunca manteve qualquer relação com a empresa requerida, cuja declaração, nesta fase inicial, deve ser 
levada em conta, uma vez que fora considerada inadimplente por serviço que sequer teria contratado. Assim, presente o requisito da 
probabilidade do direito.
Já o perigo de dano fica demonstrado, pela análise inicial e unilateral dos fatos, que a requerente foi inscrita em cadastro de inadimplente, 
o que causa sério abalo ao crédito do requerente e eventual constrangimento no comércio que porventura tenha interesse em negociar.
Como a negativação em cadastro restritivo ao crédito pode ser incluída a qualquer momento, a partir de eventual revogação desta 
decisão, completamente reversível os efeitos desta decisão.
Assim, com fundamento no artigo 300 e § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), defere-se a antecipação de tutela 
para determinar que a requerida providencie a baixa da inscrição do nome da parte autora, de quaisquer cadastros restritivos ao crédito, no 
prazo de 5 dias, contados da ciência desta ordem, não podendo proceder a nova inclusão pela mesma relação jurídica aqui discutida, na 
pendência do processo (artigo 296, NCPC), sob pena de, incorrer em multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais) até o 
limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) (art. 297, NCPC).
3. Como há patente hipossuficiência do requerente em relação à empresa requerida, uma vez que a empresa, de porte nacional, possui 
condições financeiras e técnicas de muito maior amplitude que a parte, decreta-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do 
CDC).
4. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC, comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de 
Conciliação, sito à Avenida Pinheiro Machado, nº 777 (Prédio Novo), Bairro Olaria, em Porto Velho (RO), telefone: (69) 3217-1346, e-mail: 
pvh8civel@tjro.jus.br, devendo as partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte autora 
via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte requerida. 
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para contestar fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse na 
realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data da audiência (art. 334, §5º).
5. Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo intimada para cumprir a antecipação de tutela 
e citada para comparecer à audiência e apresentar sua defesa, ficando advertidas as partes que o não comparecimento na audiência será 
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
Adverte-se a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
6. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
7. Após, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
8. Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam 
conclusos para saneador.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 22083114282493100000078047732 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 
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2013 do Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e whatsapp) e 9 9221-4773 (fone e whatsapp), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 9208-
4629.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7058453-08.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTORES: ALICE PENHA RODRIGUES ONOFRE, MATHEUS PENHA RODRIGUES ONOFRE 
ADVOGADOS DOS AUTORES: SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061, CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065 
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112-B, - DE 1964 A 2360 - 
LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA, OAB nº RO6122, JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, LORENA 
GIANOTTI BORTOLETE, OAB nº RO8303, MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO, OAB nº RO324B, ROGERIO ADRIANO 
SANTIN, OAB nº RO8430, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD 
D E S P A C H O
1.Considerando que nas ações com fundamentos e pedidos semelhantes, a parte requerida não tem demonstrado uma política de 
autocomposição, frustrando o objetivo da solenidade de conciliação e ainda, as pautas de audiências na CEJUSC-CÍVEL estão 
com agendamento superior ao período de 03 meses, fica dispensada a designação de audiência de conciliação.
2. Defiro o benefício da justiça gratuita.
3. Cite-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo de 15 dias, pelo PJE, sob pena de ser considerada revel, presumindo-se 
assim verdadeiras as afirmações do autor.
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá a partir da visualização do arquivo da citação, ou a partir do 11º dia após o envio do arquivo, caso 
não visualizado em 10 dias.
Como a citação se dá pelo PJE, a integralidade dos autos já está disponível ao acesso da parte requerida.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
Após, proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, indicando os pontos 
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam conclusos 
para saneador.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065340-08.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTOR: RONEI FERNANDES DA COSTA 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
D E S P A C H O
1. Considerando que nas ações com fundamentos e pedidos semelhantes, a parte requerida não tem demonstrado uma política 
de autocomposição, frustrando o objetivo da solenidade de conciliação e ainda, as pautas de audiências na CEJUSC-CÍVEL estão 
com agendamento superior ao período de 03 meses, fica dispensada a designação de audiência de conciliação.
2. Considerando a opção da parte autora em aderir ao modelo de juízo 100% digital, suas intimações deverão ocorrer todas por via 
eletrônica. Note-se que a realização de todas as solenidades pela via digital dependerá da concordância da parte requerida mediante 
adesão a este modelo de juízo 100% digital como regra.
3. O autor demonstrou o recolhimento do valor equivalente à metade do quantitativo de custas iniciais (ID 81267511) . A segunda metade 
deve ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 4.
4. Cite-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo de 15 dias, pelo PJE, sob pena de ser considerada revel, presumindo-se 
assim verdadeiras as afirmações do autor.
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá a partir da visualização do arquivo da citação, ou a partir do 11º dia após o envio do arquivo, caso 
não visualizado em 10 dias.
Como a citação se dá pelo PJE, a integralidade dos autos já está disponível ao acesso da parte requerida.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
Após, proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, indicando os pontos 
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam conclusos 
para saneador.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
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Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7038251-10.2022.8.22.0001 
Classe: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica
REQUERENTE: V R M RIBEIRO DESIGN - ME
ADVOGADO DO REQUERENTE: BRENA GUIMARAES DA COSTA, OAB nº RO6520
REQUERIDOS: LUIZ PONTES DO NASCIMENTO, IZABELLE ARAUJO DO NASCIMENTO
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
1. Expeça-se carta precatória para citação dos sócios requeridos no endereço indicado na Comarca de Brasileia/AC sob. ID 81039464.
Com a expedição da precatória, intime-se o autor para que proceda a distribuição na Comarca deprecada, devendo comprovar nestes 
autos no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual, vale dizer citação válida.
2. Comprovada a distribuição da Carta Precatória, suspenda-se o processo por 90 (noventa) dias.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7038423-83.2021.8.22.0001 
Classe: Monitória
Assunto: Duplicata
AUTOR: ELIANE P. MONTEIRO JOIAS - ME
ADVOGADO DO AUTOR: FABRICIUS MACHADO BARIANI, OAB nº RO8186
REU: ADEMIR SOARES DA SILVA, VALDERIA SOARES DA SILVA
ADVOGADO DOS REU: CRISTIANA ALVES GOMES, OAB nº RO7514 D E S P A C H O
Vistos.
Em que pese ter oportunizado ao requerido Ademir apresentar endereço da requerida Valderia, é ônus do autor promover a citação.
Assim, defiro prazo de 10 (dez) dias para que o autor promova a citação da requerida, podendo utilizar-se dos sistemas à disposição 
do juízo para consulta de endereços e caso infrutíferas as diligências nos endereços encontrados nestes, poderá requerer a citação via 
edital.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7004670-38.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Usucapião Ordinária
REQUERENTE: JOAO CARLOS GUEDES
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO, OAB nº RO4719A, RAIMUNDO GONCALVES DE 
ARAUJO, OAB nº RO3300
REQUERIDO: ANTARES ENGENHARIA LTDA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
Considerando a certidão sob. ID 65504713, determino que a exequente indique endereço válido da parte executada para intimação 
quanto ao cumprimento de sentença, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7034781-78.2016.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA, OAB nº AL151056, ELIANA SOLETO ALVES 
MASSARO, OAB nº RO1847
EXECUTADO: AMADEU SIKORSKI FILHO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
Considerando a ausência de resposta, reitere-se o ofício (ID 77812111) ao Setor de Recursos Humanos do Ministério Público.
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Prazo de resposta: 15 dias.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7059165-
95.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Nota Promissória 
EXEQUENTE: CLEBER DOS SANTOS 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARILUCE OLIVEIRA DE ANDRADE, OAB nº RO8663, CLEBER DOS SANTOS, OAB nº RO3210 
EXECUTADO: PAULO JORGE DA SILVA ATAIDE 
ADVOGADO DO EXECUTADO: SILVIO RODRIGUES BATISTA, OAB nº RO5028A SENTENÇA
Trata-se de execução em que foi juntada petição requerendo a homologação de acordo estipulado e devidamente assinado. 
Posto isso, homologo por sentença o acordo estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as 
cláusulas especificadas.
Note-se que a dívida originária fora extinta por força da novação via acordo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC/2015.
No sentido de que com a homologação do presente acordo forma-se um título executivo judicial, que poderá ser executado nos termos 
do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
Sem custas finais e honorários nos termos do acordo.
A diligência para eventuais baixas de anotações em cadastro de proteção ao crédito decorrentes destes autos incumbirá à parte 
interessada. Servindo esta sentença de autorização para a baixa da anotação.
Arquivem-se de imediato os autos. Eventual desarquivamento pode ser feito mediante simples petição sem custas.
P.R.I.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Fones/What’sApp Institucional: (69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 
3309-7051 (Gabinete) ou sala virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz (Central Atendimento) https://meet.google.com/evt-vbnc-fyv 
(Gabinete) 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7063182-14.2021.8.22.0001 Classe: Revisional de Aluguel Assunto: Locação de Móvel AUTOR: 
PAMPA RESTAURANTES LTDA - EPP ADVOGADO DO AUTOR: CIRO BRUNING, OAB nº PR20336 REU: ADMINISTRADORA PORTO 
VELHO SHOPPING LTDA - EPP, PORTO VELHO SHOPPING S.A ADVOGADO DOS REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, 
OAB nº RO635 1). Ofício nº 040/2022-GAB/8ª VC
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
A Sua Excelência o Senhor
Desembargador Kiyochi Mori
Relator do Agravo nº 0807042-15.2022.8.22.0000
2ª Câmara Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Assunto: Informações em Agravo, resposta à decisão servindo como Ofício ID. 16933972 - *PE 2º grau
Excelentíssimo Desembargador,
Com relação ao processo de numeração indicada no cabeçalho em que foi determinado o recolhimento das custas em sede de 
reconvenção, procedo com o juízo de retratação, eis que a apresentação da contraproposta é inerente ao rito da ação renovatória de 
aluguel, conforme disposto no inciso IV do art. 68 da Lei 8245/1991.
Quanto ao pedido de prova pericial realizada pelo requerido, lhe foi oportunizado esclarecer a sua pretensão com esta prova. Transcrevo 
o trecho da decisão proferida por esse juízo que fundamentou o reconhecimento do fato jurídico da prescrição, in verbis:
“ A prova pericial num processo de revisão de alugueis não é contábil, mas de comparação de estabelecimentos de mesma destinação, 
proximidade, público e atratividade, portanto é perícia de engenharia ou de corretor de imóveis, pois atrelado ao mercado de oferecimento 
de imóveis para locação e atratividade local ou regional.
É público e notório que o Shopping possui locadores e espaços com condições diferenciadas de locação, pela atratividade que 
determinadas marcas apresentam para o negócio geral, no qual, em outro processo, este juízo estabeleceu o sigilo da negociação, em 
negócio jurídico, a pedido do próprio requerido, Shopping.
Mas se pretende deixar transparente todo o arcabouço de negociação do Shopping com todas as lojas e as marcas âncoras, inclusive com 
a franquia do requerente, em detrimento às outras lojas e marcas, este é o processo e este é o momento. Assim, deixe claro o requerido o 
que pretende com a prova pericial de mercado, no prazo de 15 dias, pois será determinante a entrega de toda a documentação de todas 
as lojas para a perícia, cabendo ao Shopping arcar com esta despesa de perícia. ”
Dessa sorte, sem mais para acrescer no momento, este juízo mantém o posicionamento lançado na decisão atacada aguardando-se o 
desfecho do agravo e colocando-se à disposição para eventuais novas informações se necessárias.
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Respeitosamente,
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a) de Direito
2). À Secretaria do Juízo: encaminhe-se cópia desta decisão valendo de ofício conforme dados do item 1 acima.
3). Em que pese o agravo de instrumento interposto em face da decisão saneadora ter sido recebido com efeito suspensivo, considerando 
a retratação deste juízo quanto ao recolhimento das custas, determino o prosseguimento do feito.
Em consequência, considerando a alegação do autor de que está sofrendo impacto em seu faturamento em razão das medidas restritivas 
em razão da pandemia de Covid-19, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar por meios de documentos contábeis 
a existência de queda no faturamento no período alegado.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7026886-32.2017.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino
EXEQUENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MILEISI LUCI FERNANDES, OAB nº RO3487A, JAQUELINE FERNANDES SILVA, OAB nº RO8128
EXECUTADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA D E S P A C H O
Vistos.
1) O exequente enviou comunicações, em nome do juízo, ao Banco do Brasil (ID 76818924) e Caixa Econômica (ID 76818923), dos quais, 
não houve resposta até o momento e por isso, peça que o próprio juízo oficie a estas instituições, provavelmente crendo que, diante da 
comunicação direta haja resposta.
Fica autorizada a expedição dos ofícios, para tanto, recolha o exequente as respectivas custas de cada ofício de pesquisa, e indique os 
endereços virtuais ou físicos para os quais deseja que os ofícios sejam encaminhados. Prazo: 15 dias. 
Cumpridas estas providências, providencie a CPE - Central de Processos Eletrônicos, o necessário.
2) O executado foi citado pessoalmente a Defensoria atuou em seu nome em 2.018, conforme petição de ID 17743563, há época foi 
tentado acordo via audiência de conciliação da qual o Defensor não pôde participar. Diga a Defensoria se tem contato atual com o 
executado e se há interesse na designação de nova audiência de conciliação.
3) Defere-se a gratuidade da justiça ao devedor, solicitada por seu Defensor Público em ID 17743563. Decorrente disso, deve ser 
decotada dos cálculos da dívida a verba de honorários advocatícios. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7033040-66.2017.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: JOSE DIEGO LOPES DA COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: ANA CLAUDIA VILHENA DE MELO, OAB nº RO7326
REU: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO DO REU: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881 D E S P A C H O
Vistos.
1. O processo encontra-se aguardando há mais de 01 (um) ano manifestação do Núcleo de Mandados Judiciais – NMJ do Estado de 
Rondônia, sem qualquer resposta ou manifestação ao juízo.
Considerando o decurso do prazo e a gratuidade judicial deferida ao autor, expeça-se mandado de intimação ao Gestor do Núcleo 
de Mandados Judiciais – NMJ da SESAU/RO, localizado no Centro Político Administrativo – CPA, ou por meio do e-mail: jurídico.nmj.
sesau@gmail.com, para realização de perícia por médico neurocirurgião, que deverá realizar perícia médica no autor, e responder aos 
quesitos deste Juízo e das partes, observando a documentação juntada nos autos, devendo na resposta indicar local, data e hora de 
sua realização da perícia com antecedência mínima de 45 (dias), sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa do gestor.
A resposta da determinação do juízo deverá ser encaminhada, preferencialmente para o e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br .
Encaminhe-se cópia integral dos autos em anexo ao mandado.
2. Com o agendamento da perícia, dê vistas as partes.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7042954-52.2020.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes



1514DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

REQUERENTE: ANA PAULA MORAES MOURA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FIRMO JEAN CARLOS DIOGENES, OAB nº RO10860, CLIVIA PATRICIA MEIRELES, OAB nº 
RO11000, EVERSON LEANDRO FERREIRA ARAUJO, OAB nº RO10986
EXCUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO EXCUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº 
DF45892, ENERGISA RONDÔNIA D E S P A C H O
Vistos.
Conforme extrato de levantamento em anexo, os valores foram transferidos para o CNPJ 05.914.650/0001-66 no dia 06/12/2021. Infere-
se que o CNPJ é da executada.
Assim, não existem valores pendentes de levantamento pela executada.
Caso, a executada verifique que os valores não foram disponibilizados, peticionar trazendo extratos bancários.
Não havendo requerimento, no prazo de 05 dias, arquive-se.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7023981-78.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Prestação de Serviços
EXEQUENTE: CONDOMINIO LAGOA AZUL TOPAZIO II
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA, OAB nº RO6863, BRUNO PAIVA OLIVEIRA, OAB nº 
RO8056
EXECUTADO: FLAVYANNY CHRISTIAN DE PAULA ATHAIDES
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
A parte exequente apresenta acordo extrajudicial entabulado com a executada, no qual solicita homologação por este juízo.
Contudo, a presente execução foi extinta por sentença que indeferiu a petição inicial (ID 79039667), pois a exequente devidamente 
intimada para emendar a inicial, demostrando a relação obrigacional da executada para com a unidade imobiliária donde originam os 
débitos que pretendia perseguir na execução, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Assim, inviável a homologação do acordo nestes autos.
Como já houve recolhimento das custas iniciais sob. ID 77014537, arquive-se de imediato.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7036610-26.2018.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Alienação Fiduciária 
EXEQUENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551 
EXECUTADO: SEVERINA ALVES DA SILVA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: CLEMIRENE DE JESUS SILVA, OAB nº RO5347A 
D E C I S Ã O
Vistos.
1. A executada apresentou impugnação à penhora alegando que a penhora dos valores em sua conta bancária recaíram sobre seus 
proventos salariais, e afirmou serem impenhoráveis.
Dá análise dos documentos acostados aos autos, verifico que fato o bloqueio ID. 70470980 recaiu sobre o saldo de proventos salariais 
depositados na conta corrente da executada. Conforme consta do extrato bancário juntado sob o ID. 73946849.
Não obstante o alegado, no que toca à impenhorabilidade salarial, tem-se que essa não é absoluta, porquanto esta garantia de 
impenhorabilidade visa impedir que seja efetuada a constrição ou apropriação da totalidade da remuneração do executado, furtando-lhe 
das condições necessárias à sua subsistência. 
Entretanto, essa garantia não se presta ao afastamento da incidência de descontos sobre o salário, ou a erigir-se como salvo conduto 
àquele que é devedor e não paga o débito.
Deve ser adotado um juízo de ponderação para que seja contemplado o equilíbrio executivo, garantindo a via de satisfação do débito 
do exequente aliada à menor onerosidade da executada, o que, repiso, não se presta a eximi-la de saldar com sua obrigação creditícia.
O documento supramencionado revela ainda que a fonte pagadora da executada é a Secretaria de Estado da Educação.
Dos demais documentos, juntados aos autos pela executada, não se vislumbra demais gastos mensais que superam 50% de seu 
vencimento líquido.
Portanto, para garantir o equilíbrio executivo, contemplando o direito do credor de ver adimplido o seu crédito e a garantia do devedor de 
não ser-lhe impingida medida penosa, tenho por razoável o desconto de 30% sobre o vencimento líquido da executada. Medida de lídima 
justiça, que propicia efetividade à prestação jurisdicional.
Assim, recebo a impugnação da penhora em parte, pelos fundamentos acima delineados, e que fora bloqueado R$ 1.719,57 (ID.70470980), 
determino:
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a) proceda-se com a liberação de 70% do valor bloqueado, correspondente a R$ 1.203,69 (um mil duzentos e três reais e sessenta e nove 
centavos) acrescidos de rendimentos proporcionais de conta judicial em favor da executada.
Expeça-se alvará de transferência para efetivação do decisum, observando a conta bancária da executada já indicada, qual seja: Banco 
do Brasil, Agência 3181-X, Conta Corrente 30523-5, Severina Alves da Silva (CPF: 325.921.672-34);
b) O saldo restante de R$ 515,88 (quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) acrescidos de rendimentos proporcionais de conta 
judicial, correspondente aos 30%, seja liberado em favor da exequente. 
A exequente deverá indicar dados bancários, no prazo de 05 dias, sob pena de encaminhamento do valor à conta centralizadora. Vindo 
os dados, expeça-se alvará de transferência em favor da exequente.
2. Fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, devendo considerar o abatimento do valor a ser transferido 
em seu favor, conforme alínea “b” do item anterior, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.
3. Vindo a planilha atualizada, expeça ofício à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP/RO), para que efetue o 
desconto em folha da executada, no percentual de 30% sobre seu vencimento líquido, até o limite do débito exequendo indicado, devendo 
ser depositado em conta judicial vinculada ao juízo, o que deverá ser informado ao juízo, trimestralmente.
4. Após, suspendo o processo por 90 (noventa) dias para aguardar os descontos na folha de pagamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7007580-43.2018.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Direitos e Títulos de Crédito
EXEQUENTE: JANAINA APARECIDA MARQUES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIO DE SOUZA VALENTIM, OAB nº MG96489
EXECUTADOS: MARIA LIZIANE TELES RODRIGUES, JORGE LUIZ DA CUNHA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
1. Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que o chassi do veículo NDZ 5293, VW GOL 1.0, possui número 9BWAA05W49P017005 
,conforme informação anexo.
2. Oficie-se ao Banco do Brasil por meio de sua agência central ( AV. Dom Pedro II, Nº 607, Centro), para que apresente as informações 
relativas ao contrato de alienação fiduciária placa NDZ5293, Placa VW/GOL 1.0, Chassi nº 9BWAA05W49P017005, registrado em nome 
do Executado Jorge Luiz da Cunha, bem como indique se há crédito decorrente do contrato.
Prazo de resposta de 15 dias.
Sem custas a parte exequente, em virtude dos benefícios da justiça gratuita.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO AO BANCO DO BRASIL
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7027850-54.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral
EXEQUENTE: JANILENE DA SILVA REIS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DIMAS FILHO FLORENCIO LIMA, OAB nº RO7845, JONATTAS AFONSO OLIVEIRA PACHECO, 
OAB nº RO8544, CAIO VINICIUS CORBARI, OAB nº RO8121
EXECUTADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
ADVOGADOS DO EXECUTADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442, ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, OAB nº SP285526, YAEL ANNA SIMHA, OAB nº 
SP140278, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB nº SP98628, PROCURADORIA MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO 
SUL D E S P A C H O
Vistos.
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.
Findo o prazo sem manifestação indicando providência útil, arquive-se.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065508-10.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Contratos Bancários 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DO BANCO DO 
BRASIL S/A 
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EXECUTADOS: MARCELO JOSE DA COSTA
GILBERTO WENZEL
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Custas Iniciais Pagas (ID 81288029). 
Cumpra-se o item 2.
2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 165.449,27 mais honorários abaixo 
fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, 
independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se da carta/mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC.
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do CPC.
3. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
4. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
5. Havendo a citação e não sendo efetuado o pagamento da dívida, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem. Desde que previamente proceda ao recolhimento no valor de R$ 19,10 para cada sistema solicitado, 
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
6. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090109054632800000078072041 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7029174-
11.2021.8.22.0001 
Classe: Reintegração / Manutenção de Posse 
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça 
REQUERENTE: CLAUDIO JESIEL DE OLIVEIRA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES, OAB nº RO1909 
REQUERIDO: CINESIO CAMPOS DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ELVIS DIAS PINTO, OAB nº RO3447 
D E C I S Ã O
Vistos.
1) Trata-se de embargos de declaração proposto pelo requerente, sob a alegação de que houve omissão na sentença prolatada, em face 
dos seguintes pontos: “Noutro giro, não resta claro qualquer evento danoso sofrido por parte do requerente que mereça compensação, 
afinal, sob o enfoque da derrubada das árvores, o requerido não auferiu lucro”.
É o relatório. Decido.
O embargo de declaração é o recurso que tem por fim o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a partir da supressão de omissões, 
eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades.
Muito bem, apesar de o embargante embasar seu descontentamento alegando situações contidas nos autos, interpondo embargos para 
sanar tal ponto, não cabe através da presente peça a modificação do ato questionado. Assim deverá ser enfrentada a presente matéria 
por recurso específico para o caso, com o condão de modificar a sentença já prolatada e registrada.
A análise do embargante, também não é referente a erro material ou mesmo questão simples de inexatidão para ser modificada por este 
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tipo de recurso. 
Trata-se de análise do próprio mérito, da apreciação da demanda, que somente pode ser feita mediante o recurso específico indicado 
pela norma processual brasileira.
Desta forma, rejeito os presentes embargos.
Aguarde o trânsito desta decisão, certificando ao realizar a conclusão dos autos.
2) Determino à CPE que disponibilize a mídia de instrução e julgamento destes autos para a 1ª Vara Cível/PVH autos 7024259-
84.2019.8.22.0001 - Usucapião.
Havendo óbice técnico, fica autorizada à CPE abrir chamado, via chamado (poraqui), para concretização da solicitação daquele juízo.
Comunique-se a 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7065319-32.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ERLANE FELIPE FERNANDES
Advogados do(a) AUTOR: CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - RO11414
REU: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 10:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
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7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015539-94.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
EXECUTADO: JOAO LEANDRO FILHO
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004463-39.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: PABLO OMAR PINTO LEAO
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVANA DEVACIL SANTOS - RO8679, MAIARA MADER MENEZES AMAZONAS - RO8337
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - CONTADOR
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da certidão da contadoria judicial.

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7035673-45.2020.8.22.0001 
Classe: Reintegração / Manutenção de Posse
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
REQUERENTE: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOSE CARLOS JERONIMO PRIETO, OAB nº RO10057, DENIR BORGES TOMIO, OAB nº RO3983
REQUERIDO: COLETIVIDADE DE PESSOAS
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
Houve prorrogação do prazo de suspensão previsto na ADPF 828 MC/DF até 31 de outubro de 2022 a qual obsta medidas administrativas 
e judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que 
sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
Assim, decorrido o prazo, volvam conclusos.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 7058819-47.2022.8.22.0001- Provas 
em geral
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AUTOR: FRANCISCO DE SOUZA MARTINS, CPF nº 05858267220
ADVOGADOS DO AUTOR: IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA, OAB nº RO3361, VITOR MARTINS NOE, OAB nº RO3035
REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA CREFISA S/A
DECISÃO
Vistos.
1. Retifique-se a classe para “193 - Produção Antecipada da Prova”. Cadastre-se o assunto “13613 - Documental”.
2. AUTOR: FRANCISCO DE SOUZA MARTINS ajuizou a presente ação autônoma de produção antecipada de provas em desfavor de REU: 
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS narrando que pretende produzir prova consistente na apresentação de 
documentos. 
Narra a parte autora que ao longo dos últimos meses vem sendo surpreendido com descontos mensais dos seus proventos de aposentaria 
por invalidez previdenciária, junto a sua conta corrente nº 40.807-7, agência 3231-x do Banco do Brasil. Ao procurar a instituição financeira 
para saber a origem desses descontos, foi informado pelo atendente que se tratavam de parcelas de empréstimos consignado junto ao 
CREFISA S/A
Aduziu nunca ter tomado empréstimo consignado junto à CREFISA S/A, que quando precisa fazer algum empréstimo recorre ao Banco 
do Brasil. 
Disse ter procurado a CREFISA S/A para obter melhores informações sobre o empréstimo realizado, bem como os descontos que estão 
sendo efetuado na conta corrente, mas não obteve êxito.
Pretende a apresentação do contrato para comprovar quem fez a solicitação e assinou o instrumento.
O caso dos autos se enquadra ao disposto no artigo 381, II, CPC, “a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou 
outro meio adequado de solução de conflito”, desta forma, defiro a produção antecipada de prova consistente na exibição de documentos.
3. Cite-se a requerida para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação postulada.
4. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (382, §2º).
Ressalto que neste procedimento não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova 
pleiteada pelo requerente originário (art. 382, §4º do CPC)
Pontuo à autora que a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta (art. 381, 
§3º, CPC).
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
O processo permanecerá ativo durante 1 (um) mês para obtenção da prova e certidões pelos interessados (art. 383, CPC).
5. Cumprida as diligências, e decorrido o prazo acima, venham conclusos para sentença extintiva na forma do art. 203, §1º cumulado 
com o art. 383, § único, ambos do CPC.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7056515-80.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212
REQUERIDO: NATASHA DA SILVA NEVES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).
Aguardando prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007455-36.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUCIETE DOS SANTOS ASSEMI
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO VINICIUS MACHADO PARREIRA - RO8097
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
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INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, requerendo o que entender 
de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0022029-67.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: BANCO BRADESCO S. A
Advogados do(a) PROCURADOR: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910, LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS - AM5109, MAURO PAULO 
GALERA MARI - RO4937-S
PROCURADOR: Renato Carvalho dos Santos e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043198-20.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: HONPAR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME e outros (4)
Advogado do(a) EXECUTADO: GUILBER DINIZ BARROS - RO3310
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada sobre a petição de ID 81305534.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032071-12.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: NANCY CARDOSO SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO4494
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no 
prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o 
que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da 
obrigação. Caso, opte por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração 
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033079-87.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDUARDO HIPOLITO BLANCO TARAZONA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7048135-97.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348
REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032466-04.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
EXECUTADO: ALEXANDRE SALES DE HOLANDA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001114-91.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EVERSON RODRIGUES DE CASTRO e outros
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA - RO0005184A, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - 
RO0004569A
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA - RO0005184A, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - 
RO0004569A
REU: PALOS VERDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 
Advogado do(a) REU: PEDRO PASINI SILVEIRA - RO7177
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7059358-13.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: DERLAN DIOGENES MARIM
Advogado do(a) REU: VALDISMAR MARIM AMANCIO - RO0005866A
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS MONITÓRIOS Fica a parte AUTORA intimada a responder aos embargos monitórios, no prazo de 
15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038150-80.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: KRINDGES INDUSTRIAL LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO LONGO - PR25652, GUSTAVO FASCIANO SANTOS - PR27768
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EXECUTADO: Z L DE SOUZA - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7054794-88.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALFREDO OLIVEIRA BARRETO
Advogados do(a) AUTOR: NAARA DA SILVA MELO - RO11522, ANA CLAUDIA VILHENA DE MELO - RO7326
REU: BANCO BMG S.A. 
Advogado do(a) REU: RODRIGO SCOPEL - RS40004
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7006172-75.2022.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Nota Promissória
REQUERENTE: N S SERVICE LTDA - ME
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEOVA LIMA DAVILA JUNIOR, OAB nº RO11014
REQUERIDO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO DO REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB nº SP117417 
S E N T E N Ç A
Vistos, etc.
1) Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, julgo extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.
2) Expedido alvará eletrônico na modalidade autorização para saque presencial através da ferramenta “alvará eletrônico”, pela qual o 
juízo envia os dados da ordem diretamente ao banco detentor da conta judicial, sem gerar documento novo nos autos.
Desta forma, deverá o beneficiário, comparecer na agência 2848, da Caixa Econômica Federal, situada na Av. Nações Unidas, nesta 
urbe, portando seus documentos pessoais de identificação, para se apresentar a representante do banco que, consultará em seu sistema 
interno, a existência da presente autorização deste juízo, para que seja feito o saque.
Seguem as informações sintéticas do alvará eletrônico de autorização para saque presencial, como o beneficiário e os valores:
R$ 2.234,80 JEOVA LIMA DAVILA JUNIOR 98166921200 1791876 - 1 Sim Direto na agência 
A validade deste alvará é de 30 dias, logo, o beneficiário deverá comparecer ao banco dentro deste prazo. Dispensável a impressão deste 
despacho.
Zerada a conta judicial, estará o processo apto ao arquivamento quanto a este ponto. 
Sobrevindo informação de erro no cumprimento da ordem eletrônica, fica a CPE autorizada a proceder com a expedição de alvará sem 
necessidade de nova conclusão do processo.
3) Pague o executado as custas finais, em 15 dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo 
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1. 
P. R. I., e oportunamente arquive-se com as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 . 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7035175-12.2021.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Agência e Distribuição, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
REQUERENTE: milanez e silva negocios imobiliarios ltda
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANA PAULA COSTA SENA, OAB nº RO8949
REQUERIDO: CAMILA TEODORO SOUZA OLIVEIRA GRABNER
ADVOGADO DO REQUERIDO: ALEXIA RICHTER DE PIETRO, OAB nº RO11154 D E S P A C H O
Vistos.
Pugna o exequente pela penhora no rostos dos autos nº 7057176-54.2022.8.22.0001 em trâmite na 7ª vara cível onde, a ora executada, 
figura como requerente.
Pois bem.
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O procedimento supracitado encontra-se em fase incipiente onde o requerido fora citado no dia 08/08/2022 e perdurar por longo lapso 
temporal. Ademais, trata-se somente de expectativa de crédito, sendo que o deslinde da ação poderá ser improcedente.
Assim, o exequente poderá acompanhar o processo que transcorre na 7ª vara e solicitar eventual penhora no momento oportuno.
Ante o exposto, indefiro a penhora no rosto daqueles autos, ficando intimado o exequente, no prazo 5 (cinco) dias apresentar medida hábil 
para impulsionar o feito, sob pena de arquivamento.
Ressalto que o desarquivamento do feito ocorrerá por simples peticionamento, pois digitais os autos.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo: 7043962-93.2022.8.22.0001 Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Assunto: Alienação 
Fiduciária AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO RODRIGO 
GOES NICOLADELI, OAB nº AC4254, RODRIGO FRASSETTO GOES, OAB nº AP3096, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REU: NICODEMOS SOUZA OLIVEIRA REU SEM ADVOGADO(S) SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de pretensão em que o autor postulou a desistência do feito antes da concretização da citação da parte contrária.
Isto posto, homologo o pedido de desistência da ação, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 
Código de Processo Civil, determinando o seu consequente e imediato arquivamento, após as anotações e formalidades pertinentes.
Sem custas finais.
Recolha-se imediatamente o mandado distribuído ao Oficial de Justiça Francisco Ubiratan.
Após, arquive-se
P. R. I. 
Porto Velho / , 2 de setembro de 2022 . 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023284-28.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CONDOMÍNIO SOLAR PORTINARI RESIDENCE
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
EXECUTADO: ROSELY APARECIDA STEFANES PACHECO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051819-30.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE HENRIQUE DA ROCHA LEITE
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANA ALVES GOMES - RO7514
EXECUTADO: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: RODRIGO BENTES SILVA BEZERRA - RO11632, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, 
JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, 
IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
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e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061895-79.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HELIO DO AMARAL JUNIOR
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - MT27311/O
REU: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) REU: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA23763
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043585-64.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS - SP77133
EXECUTADO: ANDRESSA TATIANNE PEDROSA FERRAZ MARTINS
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados em certidão de ID 81333237 .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044579-58.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736-A
REU: L. P. B.
Advogado do(a) REU: CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO - RO4600
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0015891-84.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Raimunda Nonata Fernandes da Costa e outros (23)
Advogados do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO3099, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. e outros 
Advogados do(a) REU: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP235033, CLAYTON 
CONRAT KUSSLER - PR109800
Advogados do(a) REU: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP92114, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
INTIMAÇÃO PERITO - APRESENTAR LAUDO
Fica o PERITO intimado a apresentar laudo pericial no prazo de 05 ( cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7076647-90.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE0021678A
REU: OSVALDO REGENS DE AZEVEDO
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Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (EDITAL DE CITAÇÃO)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1027.. Prazo: 05 dias. Conforme expediente ID: 80894172. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011304-84.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: RAPHAEL DA SILVA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE - RO10021
REQUERIDO: SANDEX COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME e outros (2)
INTIMAÇÃO Fica a parte exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para tomar ciência da liberação no 
sistema de custas para que seja possível emitir as custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036322-44.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAUZEAN ALVES ALMEIDA - RO8647
EXECUTADO: JONAS PEREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017582-04.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HARIM DE FREITAS FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KLEYTON RUBNEI MAGALHAES DUARTE - RO10246
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0010090-56.2015.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: RAQUEL BERNARDON DE CERQUEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO2913, JOSE ERNESTO ALMEIDA CASANOVAS 
- RO2771
EXECUTADO: ECOVILLE PORTO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC4711, THALES ROCHA BORDIGNON - AC2160, PAULO BARROSO 
SERPA - RO4923-E
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
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e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028708-85.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: GELEILTON DA SILVA BRITO
Advogados do(a) EXEQUENTE: VELCI JOSE DA SILVA NECKEL - RO3844, LEIVANDO SOARES FARIAS - RO0005969A
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada sobre a petição de ID 81342654.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043098-55.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIA HELEN VIANA ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: SIDNEY SOBRINHO PAPA - RO10061, CARINA RODRIGUES MOREIRA - RO10065
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogados do(a) REU: ROGERIO ADRIANO SANTIN - RO8430, CARLOS EDUARDO ROUMIE DE SOUZA - RO6401, ESTEVAO 
FERREIRA DA SILVA - RO9406, MARILIA NUNES MACIEL DA SILVA - RO9073, MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUZA 
SOBRINHO - RO0001026A, TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO6122, JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691, LORENA GIANOTTI 
BORTOLETE - RO8303, MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO - RO324-B
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047726-58.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: ANTONIA FARIAS DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO4494
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - CÁLCULO CONTADOR
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem-se acerca dos cálculos da contadoria judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045327-22.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO CLASSE A LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA - RO0004245A
EXECUTADO: CARLOS RAINERIO LESSA PEREIRA
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, para remessa do ofício/Decisão ID:78275099.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001277-08.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO VELHO
Advogado do(a) AUTOR: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
REU: AZEVEDO BORGES ADVOGADOS 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo 
(ID:78955841). Para a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento 
da taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021745-27.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE6101
REU: JOSE PINTO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REU: WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS SANTOS - RO0002326A, TALITA BATISTA FERREIRA CONSTANTINO - 
RO7061
INTIMAÇÃO Ficam as partes, por meio de seus advogados, no prazo de 05 dias, intimadas sobre a petição do perito de ID 81435569.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7054135-79.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: ANA CAROLINE NOGUEIRA PIRES
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 247.73 
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 137,17 
Complementação de Custas: R$ 110,56
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015253-19.2020.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: JULIO MACARIO RIPKE
Advogado do(a) REQUERENTE: FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO - SE9265
REQUERIDO: ILACY ALVES CHAVEIRO
Advogados do(a) REQUERIDO: JULIO CESAR BORGES DA SILVA - RO8560, RODRIGO LUCIANO ALVES NESTOR - RO1644
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044359-89.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NIRACI ALMEIDA E SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ROSENEIDE KOURI GOES - RO373
REU: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Advogado do(a) REU: THIAGO PESSOA ROCHA - PE0029650A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Ficam AS PARTES intimadas, por meio dos seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 
judiciais pro-rata E MULTA.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
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guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012870-34.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EVILEN KAROLAYNE MELO MACIEL
Advogado do(a) AUTOR: RAYNA ANDRESSA CARDOSO DIAS - RO11176
REU: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
Advogado do(a) REU: VANESSA BARROS SILVA - RO8217
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037418-31.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FREDSON AGUIAR RODRIGUES - RO7368, ALEX MOTA CORDEIRO - RO0002258A
EXECUTADO: BLADIMIR MORENO VARGAS JUNIOR
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057410-36.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL FURTADO AYRES - DF17380
EXECUTADO: JOSE OSMAN DE VERAS e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
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CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7055697-60.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: ELIS CRISTINA BOAVENTURA DE SA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA - Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7041807-54.2021.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Rescisão / Resolução
EXEQUENTE: CASA DO ADUBO LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LARA BARBOSA DA FONSECA, OAB nº ES23848, MONIZE ALBERTI CARRECO, OAB nº ES33922, 
ROBERTA BORTOT CESAR, OAB nº ES21768
EXECUTADOS: EDGAR GISCH, NEUZA ELIZETE TRENTINI, EDGAR AUGUSTO GISCH
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS, OAB nº MT15401 D E S P A C H O
Vistos.
Considerando a falta de impulso efetivo, por ora, arquive-se o feito.
Ressalto que o desarquivamento de processo digital é gratuito e se opera através de simples petição.
Impulsionado o feito com medida útil e hábil ao prosseguimento, volvam os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7014891-51.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Mensalidades 
REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831 
EXCUTADO: SONIA MARIA GOMES 
EXCUTADO SEM ADVOGADO(S) 
D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Considerando a falta de impulso efetivo, por ora, arquive-se o feito.
O desarquivamento poderá ocorrer através de simples petição, com indicação de medida útil e hábil ao prosseguimento.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065670-05.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Empréstimo consignado 
AUTOR: EMIDIO LINO DA SILVA 
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ADVOGADO DO AUTOR: RENAN NASCIMENTO SOUSA, OAB nº RO11393A 
REU: BANCO PAN S.A., AV. 7 DE SETEMBRO 508, INEXISTENTE CENTRO - 78900-005 - NÃO INFORMADO - ACRE 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
D E C I S Ã O
Vistos.
1. Defiro a gratuidade da justiça.
2. Trata-se de pretensão no rito comum com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, onde o requerente pleiteia 
a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que fique demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo (art. 300, NCPC), desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
O requerente informa que nunca mantivera nenhuma relação com a empresa requerida, cuja declaração, nesta fase inicial, deve ser 
levada em conta, uma vez que sofre descontos em seu benefício previdenciário por serviço que sequer teria contratado. Assim, presente 
o requisito da probabilidade do direito.
Já o perigo de dano fica demonstrado, pela análise inicial e unilateral dos fatos, que o requerente está sofrendo descontos em seu 
benefício previdenciário de aposentadoria por idade, o que causa sério abalo ao crédito do requerente que possui natureza de verba 
salarial. 
Como os descontos em folha de pagamento podem ser inclusos a qualquer momento, a partir de eventual revogação desta decisão, 
completamente reversível os efeitos desta decisão.
Assim, com fundamento no artigo 300 e § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), defere-se a antecipação de tutela 
para determinar que a requerida providencie a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos de empréstimo consignado nº 
326011247-3, com parcelas R$ 20,80 e nº 343067749-6, com parcelas R$ 52,20 no benefício previdenciário do autor nº 163.704.003-0, 
bem como se abstenha de incluir seu nome em quaisquer cadastros restritivos ao crédito, no prazo de 5 dias, contados da ciência desta 
ordem, não podendo proceder a novos descontos pela mesma relação jurídica aqui discutida, na pendência do processo (artigo 296, 
NCPC), sob pena de, incorrer em multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) (art. 
297, NCPC).
3. Como há patente hipossuficiência do requerente em relação à empresa requerida, uma vez que a empresa, de porte nacional, possui 
condições financeiras e técnicas de muito maior amplitude que a parte, decreta-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do 
CDC).
4. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC, comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de 
Conciliação - CEJUSC, na modalidade de videoconferência, de acordo com o ato nº 09/2020, devendo as partes, caso não tenham 
informado o contato telefônico até o presente momento, informar imediatamente para a realização do ato. Poderão ainda, entrar em 
contato com o cejusc através do email: cejusc_pvh@tjro.jus.br.
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte autora 
via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte requerida. 
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para contestar fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse na 
realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data da audiência (art. 334, §5º).
5. Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo intimada para cumprir a antecipação de tutela 
e citada para comparecer à audiência e apresentar sua defesa, ficando advertidas as partes que o não comparecimento na audiência será 
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
Adverte-se a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
6. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
7. Após, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
8. Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam 
conclusos para saneador.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 22090114593359200000078097320 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 
2013 do Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Fones/What’sApp Institucional: (69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 
3309-7051 (Gabinete) ou sala virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz (Central Atendimento) https://meet.google.com/evt-vbnc-fyv 
(Gabinete) 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7051747-14.2019.8.22.0001
Classe:Execução de Título Extrajudicial Assunto: Correção Monetária EXEQUENTE: CLEMILDO ESPIRIDIAO DE JESUS ADVOGADO 
DO EXEQUENTE: FATIMA NAGILA DE ALMEIDA MACHADO, OAB nº RO3891
EXECUTADO: IRISMAR SANTANA SILVA EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) DECISÃO
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Vistos.
1) Defiro a medida de penhora parcial de verbas rescisórias no equivalente a 20% do montante líquido a ser percebido pela EXECUTADO: 
IRISMAR SANTANA SILVA, uma vez que o abatimento do valor não configura afronta ao ordenamento jurídico, pois se limitado ao 
percentual de até 30% restará definida a possibilidade de subsistência do(a) executado(a), e ao mesmo tempo proporcionará efetividade 
à execução.
Inclusive é posicionamento reiterado e atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode notar no aresto a seguir:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE 
PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que os empréstimos 
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos 
do trabalhador, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade. Agravo regimental improvido. STJ - AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1455715 SC 2014/0114935-6 (STJ). Data de publicação: 21/11/2014
Abaixo segue o ofício ao empregador.
2) OFÍCIO - GABINETE 8ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO 
Porto Velho, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Senhor(a) Diretor(a)
REGO SERVIÇOS DE APIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Rua Abunã, nº 2075, sala 05, Bairro São João Bosco - Porto Velho/RO
Assunto: Penhora parcial de remuneração - desconto em folha de pagamentos de EXECUTADO: IRISMAR SANTANA SILVA, CPF nº 
75011590259
Senhor(a) Empregador(a),
Determino que seja efetivado o desconto do equivalente a 20% do montante líquido a ser percebido pela EXECUTADO: IRISMAR 
SANTANA SILVA, a título de verbas rescisórias, até o limite de R$ 66.749,50, atualizado até 23/08/2022, devendo a quantia ser 
disponibilizada em conta judicial e informado a este Juízo sobre o cumprimento desta determinação, no prazo de 30 dias. 
Adverte-se que a abertura de conta depósito judicial ocorrerá somente no primeiro depósito judicial, e que os
demais depósitos continuados devem ocorrer na mesma conta judicial aberta no primeiro depósito. Quanto aos links de acesso e 
procedimentos para abertura de conta judicial e depósitos continuados, proceda-se conforme abaixo explicitado em duas opções:
1) https://depositojudicial.caixa.gov.br/sigsj_internet/depositos-judiciais/justica-estadual/ : selecionando-se a opção “depósito justiça 
estadual” e depois “primeiro depósito” e então alimentando as células que aparecerão com os dados constantes no ofício, principalmente 
em seu cabeçalho, número do processo, nome do requerido é o empregado/servidor/colaborador...etc... Nos meses seguintes deve 
acionar o mesmo link, alterando a opção para “depósito em continuação”.
2) https://tjro.jus.br/sisdejud/pages/boleto/emissaoBoletoParcelas.jsf : neste caso inicialmente colocando-se o número do processo e 
o CPF ou CNPJ de quem está fazendo o depósito. Na próxima janela alimentam-se os demais dados, sendo que no item “motivo do 
depósito” selecione-se “pagamento em parte do débito” e no item “depósito em continuação?”, caso já houver outras contas judiciais 
ativas para este processo, aparecerão na lista, então selecione a conta judicial
preexistente.
A resposta deste ofício deverá ser encaminhada para o e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br, mencionando-se o número do processo 7051747-
14.2019.8.22.0001 .
Eventuais dúvidas podem ser sanadas pelos canais de atendimento, das 7 às 14 horas: Fones/What’sApp Institucional: (69) 3309-7000 
(Central de Atendimento), Balcão Virtual: https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz (Central de Atendimento), ou pelo e-mail: 8civelcpe@tjro.
jus.br.
Cordialmente,
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a) de Direito
(assinado digitalmente)
3) Autorizo a apresentação direta de cópia desta decisão pela própria exequente à empresa que pagará a rescisão, para garantia de 
celeridade e efetividade da medida deferida.
4) A remessa judicial do ofício ficará condicionada à demonstração do recolhimento das custas de R$ 19,10. Portanto, fica a parte 
exequente intimada para pagamento no prazo de até 15 dias.
5) Recolhidas as custas, proceda-se à remessa. 
6) Findo o prazo sem manifestação, arquive-se.

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7039233-29.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Cessão de Crédito, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse, Aquisição AUTORES: 
DEBORA CRISTIANE ZANELLA NILBA, LUIZ FERNANDO NILBA, ANGELA CRISTINA NILBA, NATALIA CRISTINA NILBA, FERNANDO 
LUIZ NILBA ADVOGADO DOS AUTORES: ALBINO MELO SOUZA JUNIOR, OAB nº RO4464 REU: JOACY SANDES RAPOSO FILHO 
ADVOGADO DO REU: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO, OAB nº RO3300 
SENTENÇA
Vistos, etc.
I – Relatório
Espólio de Luiz Fernando Nilba e Débora Cristiane Zanella Nilba propuseram Ação de Rescisão Contratual cumulado com Manutenção 
de Posse com Pedido de Liminar, em face de Joacy Sandes Raposo Filho, alegando que são legítimos possuidores do imóvel urbano 
localizado na Rua da Beira, nº 6951, bairro Lagoa, com área de 1.872m2 desde o ano de 1998. Conta que em 05/05/2015 celebraram 
com o requerido contrato de cessão de direitos possessórios, por meio do qual transferiram os direitos possessórios para o réu mediante 
o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Alega que as partes pactuaram verbalmente que ainda como pagamento 
pela cessão de direitos possessórios, receberia 02 (dois) imóveis localizados na Rua Pau Ferro nesta capital. Conta que como condição 
de aperfeiçoamento do negócio jurídico, restou definido que cabia aos autores providenciarem a regularização da área objeto do contrato, 
ocorrendo às expensas do requerido as despesas daí decorrentes, porém os autores não conseguiram efetuar a regularização do imóvel, 
seja pela via administrativa junto à Prefeitura, seja pela via judicial, eis que a área em questão não se tratava de área remanescente e o 
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requerido começou a insistir em obter a posse do bem, exigindo que se faça cumprir o contrato. Postularam a manutenção da posse em 
tutela de urgência, a gratuidade da justiça, a rescisão contratual por inadimplemento involuntário e aplicação de multa no percentual de 
30% por inadimplemento do requerido. Juntou documentos.
Despacho inicial deferiu a liminar como interdito proibitório, ID. 30828333.
Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando em preliminar impugnação à gratuidade judiciária, carência da ação, 
impossibilidade jurídica do pedido, falta de interesse de agir e inexistência de notificação prévia. No mérito alega que é legítimo possuidor 
do imóvel urbano descrito na exordial pelo valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual seria adimplido mediante 
entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no ato da assinatura e o remanescente de R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando o imóvel 
estivesse devidamente regularizado e apto a ser transferido para o requerido. Argumenta que a transferência da posse do imóvel se deu 
de fato e de direito no momento da assinatura do contrato, conforme consta em tal documento. Pontua que autorizou a permanência 
dos autores pelo prazo de 01 (um) ano, utilizando-se de pequena parte do imóvel e que quando do ajuizamento desta ação os autores 
não mais ocupavam o imóvel. Aduz que a posse do requerido é exercida desde 05/05/2015 e que todas as benfeitorias no imóvel foram 
realizadas pelo requerido e não pelos autores. Argumenta que a intenção dos autores é a rescisão do contrato com o fito de realizar nova 
venda para terceiros o adquirente do imóvel limítrofe, onde já se iniciou a obra do “Assaí Atacadista”. Assevera que cumpriu integralmente 
com seu encargo, sendo que os autores não observaram suas obrigações concernentes à regularização do imóvel, mesmo que às custas 
do requerido. Argumenta a inexistência de contrato verbal de imóvel como pagamento. Alega a impossibilidade de rescisão do contrato 
em razão do adimplemento substancial do contrato mediante o pagamento de R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais), 
além de benfeitorias realizadas no imóvel no valor de R$ 23.810,00 (vinte e três mil, oitocentos e dez reais). Postulou o acolhimento 
das preliminares, a revogação da tutela de urgência ou a caução no montante de R$ 112.808,44, se superadas as preliminares, a 
improcedência da ação. Juntou documentos.
Em reconvenção requereu a reconsideração da tutela de urgência de manutenção da posse dos autores e no mérito a condenação dos 
autores ao pagamento de R$ 112.808,44 (cento e doze mil, oitocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), a condenação em danos 
morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e em litigância de má-fé. Juntou documentos.
Decisão em ID. 32034847 revogou a gratuidade judiciária concedida aos autores e a tutela de urgência de interdito proibitório e concedeu 
tutela de urgência ao requerido para que os autores/reconvindo se abstenham de realizar qualquer ato que importe em lesão ao direito 
de posse do requerido/reconvinte no imóvel em questão.
Em réplica à contestação impugnou as preliminares e reafirmou os termos da inicial. Em contestação à reconvenção, alegam que se 
encontram no imóvel até os dias atuais. Impugnou os recibos apresentados pelo requerido antes mesmo do contrato ter sido pactuado. 
Alegou inexistência de dano moral em razão da falta de demonstração do dano. Requereu a reconsideração da revogação da tutela de 
urgência.
Decisão saneadora em ID. 35206959 afastou as preliminares de carência de ação, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse 
de agir e designou audiência de instrução.
Audiência de instrução realizada em 19/10/2021, ID. 63557632.
Alegações finais do requerido em ID. 638988867. 
É o relatório. Decido.
II - Fundamentação
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ - 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado 
em 14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 9.513).
O presente caso retrata questão que dispensa a produção de outras provas, razão pela qual passo, doravante, a conhecer diretamente 
do pedido, nos termos do art. 330, I do Código de Processo Civil.
Da impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida aos autores.
Em que pese haver decisão revogando o benefício da justiça gratuita aos reconvindos, após instrução processual restou demonstrado a 
hipossuficiência econômica destes, considerando que a prontidão do depósito no valor de R$ 62.000,00 decorre do valor que recebera 
da negociação que pretende rescindir com o reconvinte.
Ademais documentos apresentados pelos reconvindos em ID. 30630312 demonstraram a condição de hipossuficiência, recebendo o 
benefício de um salário mínimo (LOAS). 
Assim, defiro o benefício da justiça gratuita aos autores.
Do Mérito
Versam os autos sobre ação de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel urbano localizado na Rua da Beira, nº 6951, Bairro 
Lagoa, medindo 1.872 m2 no valor de R$ 150.000,00; o qual consta como condição para o aperfeiçoamento do negócio jurídico, a 
regularização da área objeto do contrato pelos autores. 
Contam que mesmo com a contratação de advogado para a regularização do imóvel urbano não conseguiram pela via administrativa.
A requerida alega o adimplemento substancial da obrigação para manutenção do contrato.
Para aclarar a teoria do adimplemento trago a lição de Clóvis Couto e Silva:
“Constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, 
permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé 
(objetiva).” (O Princípio da Boa-fé no Direito Brasileiro e Português in Estudos de Direito Civil Brasileiro e Português. São Pauo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1980, p.56).
Ocorre que para a teoria do adimplemento substancial o credor fica impedido de rescindir o contrato caso haja cumprimento de parte 
essencial da obrigação assumida pelo devedor, o que não ocorreu no presente caso, já que o cumprimento da parte essencial tornou-se 
inexequível como será analisado logo mais. 
Sobre o mesmo tema, já se manifestaram Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald:
“A tese do inadimplemento mínimo é uma das formas de controle da boa-fé sobre a atuação de direitos subjetivos. Atualmente, é 
possível questionar a faculdade do exercício do direito potestativo à resolução contratual pelo credor, em situações caracterizadas pelo 
cumprimento substancial de parcela do contrato pelo devedor, mas em que, todavia, não tenha suportado adimplir pequena parte da 
obrigação. É que se apresenta abusivo o exercício de um direito pela parte que pretende ver resolvido um negócio jurídico somente 
porque a outra parte descumpriu, minimamente, as suas obrigações. É o abuso de direito à rescisão de um contrato, porque os drásticos 
efeitos que podem decorrer afrontam o senso ético exigido das partes. (...)” (Direito Civil: teoria geral, 9ª Ed. – Rio de Janeiro: Lumen 
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Júris, 2011, pp. 697-699).
Nota-se que o contrato foi celebrado em 05/05/2015, por meio do qual transferiram os direitos possessórios para o réu mediante o 
pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo uma entrada no valor de R$ 50.000,00 e o restante a ser pago quando 
da realização do registro pelo requerido. 
De acordo com a audiência de instrução nos autos 7053151-03.2019.8.22.0001, a própria filha do senhor Luiz Fernando Nilba afirmou 
que este já foi recebido o valor de R$ 62.00,00; sendo que o restante ficou na dependência da finalização do processo de regularização 
perante o Município, sendo que não ocorreu.
Desta forma, nota-se que não há que se falar de cumprimento substancial do contrato, eis que nem foi realizado o pagamento integral e 
nem a regularização do imóvel. 
Compulsando os autos, constata-se que o imóvel objeto do contrato foi negociado como localizado sob a divisa do antigo lote 110 de 
propriedade da R3 Empreendimentos Ltda.
Porém esta área está inserida na área de matrícula registrada sob o nº 91.390 perante o 1º Serviço Registral da Comarca de Porto Velho-
RO (ID 32945126), decorrente da fusão dos lotes 0110, 0600 e 066, tendo este juízo reconhecido a propriedade da R3 Empreendimentos 
conforme sentença proferida por este juízo nos autos 7053151-03.2019.8.22.0001.
Vejamos:
“(...)
Compulsando o feito, constatei que a área objeto da ação possuía 03 (três) registros de matrícula.
A primeira área de Matrícula 13.717 foi objeto de transmissão de propriedade de Norma Administradora de Bens LTDA para Organização 
Hospitalar Rondônia Ltda em 14 de julho de 1982 – 20.000.00m² (vinte mil metros quadrados), denominada de lote 0600, conforme se 
verifica na certidão de inteiro teor sob. ID 32945116 (Pág. 27).
Em relação à área registrada na Matrícula 2.308, os registros imobiliários indicam que foi objeto de transmissão de propriedade de Norma 
Administradora de Bens LTDA para José de Souza Mendanha em 09 de agosto de 1977 – 11.000.00m² (onze mil metros quadrados), 
denominada de lote 110, conforme se verifica na certidão de inteiro teor sob. ID 32945116 (Pág. 19-20).
A última área está discriminada na Matrícula 2.309, e pelos registros foi objeto de transmissão de propriedade de Norma Administradora 
de Bens LTDA para José de Souza Mendanha em 09 de agosto de 1977 – 11.000.00m² (onze mil metros quadrados), denominada de lote 
066, conforme se verifica na certidão de inteiro teor sob. ID 32945116 (Pág. 23-24).
Depreende-se dos autos, que a parte autora adquiriu a área total descrita nas três matrículas discriminadas, e que posteriormente, 
por meio do processo administrativo processo administrativo nº 18.01325/2019 instaurado pela SEMUR, houve o remembramento 
de todas as áreas tornando uma única matrícula com uma área total de 44.000,00m² (quarenta e quatro mil metros quadrados) (ID 
32945116/32945117), registrada no 1º Registro de Imóveis desta capital, sob matrícula nº 91.390.”
Para reforçar o entendimento do juízo, observa-se o parecer do Procurador do Município de Porto Velho (ID. 30630318 – Pág. 53) neste 
processo, quanto a impossibilidade de cadastro deste imóvel pelo do fato da inexistência de sobra de área, eis que os lotes 110 e 600 
estão registrados em cartório ocupando toda a quadra.
Tanto que de acordo a testemunha Francisco Welington Nunes Fernandes houve a retificação desta área para 44.000 m2, eis que 
anteriormente constava a área de 42.000 m2. Vejamos o que afirmou:
“ foi chamado pela empresa para fazer a fusão da área. [...] A área já se encontrava devidamente registrada, e fez somente a fusão e 
a retificação. [...] A prefeitura reconheceu o georreferenciamento da área. Depois que houve a retificação da área, a área passou a ser 
de 44.000,00m² (quarenta e quatro mil metros quadrados”. 
Também constou em documento emitido pela SEMUR (ID. 30630318 – Pág. 52):
“AO REALIZAR VÁRIOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO E SOLICITAR INFORMAÇÕES JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS VERIFICOU-SE QUE A SOBRA DE ÁREA FLS. 62 A 65 ESTÁ INSERIDA E REGISTRADA NAS MATRÍCULAS 2308 E 2309 
DESCRITO ÀS FLS. 59 E 60.
Desta forma, demonstrada a inexecução involuntária em razão da impossibilidade de novo cadastro da área negociada pelas partes, 
devendo ser declarado a rescisão do contrato firmado entre as partes, com o retorno ao status quo antes.
Da manutenção da posse dos autores.
Este pedido perdeu o objeto com a sentença nos autos 7053151-03.2019.8.22, com a procedência da R3 Empreendimento na imissão 
na posse.
Do não cabimento da cláusula penal.
Considerando que não é culpa dos autores e nem do requerido pelo não aperfeiçoamento do negócio jurídico, incabível a aplicação da 
cláusula penal.
Do incidente de arguição por falsidade documental.
Alegam os autores que a partir da página 2 do ID. 31885492 há supostos recibos de limpeza do terreno em que alega que se tratam de 
recibos inválidos, com a possibilidade do requerido ter produzido tais provas em tempos atuais.
Pois bem, os mesmos recibos impugnados nestes autos, foram os mesmos apresentados pelo requerido em face da R3 Empreendimentos, 
tendo ocorrido a extinção do incidente em razão de não ser possível a produção de laudo conclusivo quanto a data de tais documentos.
Desta forma, considerando que não houve demonstração inequívoca de falsidade documental pelos autores, apenas o argumento de 
algumas regularidades nos recibos tais como mesma descrição do serviço, utilização de mesma cor de caneta, o que pode ser mera 
coincidência, declaro extinto o incidente de falsidade.
Da litigância de má-fé.
Pretende o requerido a condenação dos autores em litigância de má-fé, visto estarem deduzindo pretensões alterando a verdade dos 
fatos, com o nítido propósito de enriquecimento sem causa, pretensões estas juridicamente impossíveis, tentando de forma ardil, induzir 
este culto juiz ao erro.
Pois bem, o Código de Processo Civil, nos termos dos arts. 79 e 80 conceitua e disciplina as penalidades:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. 
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 
II - alterar a verdade dos fatos; 
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
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V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 
VI - provocar incidente manifestamente infundado; 
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
O pleito do requerido não merece prosperar, eis que a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, o que 
não ocorre na hipótese em exame. 
Da Reconvenção.
Em reconvenção, pleiteia o requerido a manutenção na posse sob o imóvel, eis que a exerce desde a assinatura do contrato realizado 
em 05/05/2015, mantendo-o limpo e conservado. 
Pontua-se que esta questão perdeu o objeto, considerando que durante a audiência de instrução e julgamento foi constatado inclusive, 
que os autores Luiz Fernando Nilbar e Debora Cristiane Zanella Nilba não moraram por tempo ininterrupto no local. Inclusive a senhora 
Débora afirmou em seu depoimento pessoal que eles saíram do local e moravam numa casa no Bairro Ulisses Guimarães, e que depois 
venderam essa casa e retornaram para borracharia que havia no local.
A testemunha ouvida nos autos 7053151-03.2019.8.22.0001 Cleoneide de Kátia Neves da Silva, que morou no mesmo local por quase 
20 (vinte) anos também indicou que não havia o animus domini, já que o imóvel urbano era de reconhecida propriedade da pessoa 
denominada Drº Medanha.
A testemunha Srº Francisco Wellington Nunes Fernandes afirmou que havia a presença de invasores na área, mas que isso não impediu 
de ser feita a regularização e legalização da área.
Conclui-se que naqueles autos ficou demonstrada que a condição de Luiz Fernando Nilbar e Debora Cristiane Zanella Nilba era de 
invasores, a sua mera detenção não pode ser contabilizada como soma de posse para aquisição originária do requerido Joacy.
Desta forma revogo a tutela concedida em favor do requerido e mantenho a revogação da tutela de urgência concedida aos autores.
Dos danos materiais.
O requerido alega que além do valor de R$ 62.000,00 depositado pelos autores nos autos, já antecipou o valor total de R$ 85.600,00 de 
modo que ainda existe a diferença de R$ 23.600,00.
Os recibos apresentados pelo requerido a título de antecipação do pagamento do terreno foram:
cheque
R$5.000,00
31/10/2013
Nominal em favor de Luiz Nilbar com data de 31/10/ 2013
recibo
R$3.000,00
01/07/2014
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$3.000,00
01/07/2014
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$1.000,00
08/04/2015
Pagto terreno SEM assinatura do autor
cheque
R$1.000,00
08/04/2015
Pagto terreno sem especificação do destinatário
recibo
R$1.000,00
17/04/2015
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$4.000,00
29/04/2015
Adiantamento terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$50.000,00
05/05/2015
Pagto entrada do terreno com assinatura do autor
recibo
R$2.000,00
11/11/2015
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$3.000,00
12/11/2015
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$500,00
22/12/2015
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
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R$4.000,00
29/12/2015
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$1.700,00
25/01/2016
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$1.400,00
02/02/2016
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
recibo
R$5.000,00
26/05/2019
Pagto terreno com aparente assinatura do autor
TOTAL
R$85.600,00
Ocorre que destes valores, os autores impugnaram somente os comprovantes de pagamento juntados em que consta pagamento de data 
anterior ao negócio pactuado.
Acolho o argumento dos autores, por não ter ficado demonstrado que se trata do mesmo negócio discutidos nesta demanda já que se 
referem a período anterior ao negócio jurídico desta demanda, devendo ser excluídos dos valores acima, aqueles referentes ao cheque 
no valor de R$ 5.000,00 com data de 31/10/2013 e os dois recibos seguintes no valor de R$ 3.000,000 referente ao ano de 2014.
Assim, tem-se que foram adiantados para os autores o valor de R$ 74.600,00, o qual deverá ser restituído com juros e correção monetária 
a contar do desembolso de cada valor, devendo ser observado o depósito realizado pelos autores no valor de R$ 62.000,00 nos autos.
Argumenta ainda o requerido que além dos valores acima, teve gasto de R$ 23.810,00 advindos da realização de aterro terraplanagem, 
remoção de entulho, instalação de 200 (duzentos) metros de cerca de 06 (seis) fios, conforme recebidos colacionados nos autos.
Diferentemente como alega os autores de falta de previsão no contrato quanto as benfeitorias realizadas, consta a devolução do valor 
pago relo réu em caso de impedimentos
“3 – Pactuam, que as despesas para regularização do imóvel em questão, correrão por conta do cessionário, no entanto, se houver 
a impossibilidade de regularização do mesmo, se obrigam os cedentes a efetuarem a devolução de todos valores gastos, tais como: 
pagamento de entrada (R$ 50.000,00), honorários advocatícios, benfeitorias e obras necessárias construídas, entre outros, vez que, os 
cedentes garantem a entrega documental do imóvel, conforme cláusula anterior. ”
Porém o requerido apresentou apenas recibos assinados por terceiros que foram todos impugnados pelos autores e que por si só não são 
hábeis a comprovar o gasto alegado. Poderia ter apresentado nota fiscal ou prova de pagamento com as alegadas benfeitorias.
Assim, indevido o ressarcimento.
Conta o requerido que realizou ainda o pagamento de R$ 1.500,00 a título de medição de terra para posterior levantamento topográfico. 
De R$ 51,98 com ART da obra em benefício ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais; R$ 1.500,00 para a realização de levantamento 
topográfico na área sub judice, R$ 346,46 para lavratura de ata notarial, totalizando a quantia de R$ 3.398,44.
Porém, considerando que o dano material não se presume, e que não há comprovação nos autos destes pagamentos indefiro o pedido 
de ressarcimentos destes valores. 
Do dano moral.
Alega o reconvinte que dos fatos narrados resulta indiscutível a reparação do dano a sua honra por ato praticado pelos reconvindos no 
valor de R$ 15.000,00; isso porque configura incontestável abuso do direito noticiar a autoridade policial acontecimento de ilícito penal 
infundado.
Entendo indevida a indenização pois não restou demonstrado consequências relevantes em suas vidas, nem fatos extraordinários que 
tenham trazido abalo psicológico ao consumidor para que seja devida a indenização por danos morais.
III - Dispositivo
Ante o exposto, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, JULGO, por sentença com resolução de mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e determino:
1) a rescisão do contrato de cessão de direitos possessórios (ID. 30630315);
2) a manutenção do indeferimento de tutela pleiteada pelo autor;
4) a inaplicabilidade da cláusula penal em face dos autores e requerido;
Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, 
nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção e determino:
1) a revogação da tutela concedida ao requerido;
2) a restituição pelo reconvinte/réu do valor de R$ 74.600,00, o qual deverá ser restituído com juros e correção monetária a contar do 
desembolso de cada valor, devendo ser observado o depósito realizado pelos autores no valor de R$ 62.000,00 nos autos;
3) a improcedência da restituição do valor de R$ 1.500,00 a título de medição de terra para posterior levantamento topográfico. De R$ 
51,98 com ART da obra em benefício ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais; R$ 1.500,00 para a realização de levantamento 
topográfico na área sub judice, R$ 346,46 para lavratura de ata notarial, totalizando a quantia de R$ 3.398,44 e com as benfeitorias;
4) a improcedência do pedido de danos morais;
5) a improcedência do pedido de litigância de má-fé.
Sucumbentes, condeno o reconvinte/requerido ao de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação e os 
reconvindos/autores em honorários em custas finais e advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da reconvenção, devendo ser 
observado o benefício da justiça gratuita concedido aos reconvindos/autores.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
À CPE:
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Retifique-se o polo passivo para substituir Luiz Fernando Nilba por Espólio de Luiz Fernando Nilba (falecido), representados pela herdeira 
Ângela Cristina Nilba, conforme qualificação ID. 79268837.
P.I.R.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7058108-42.2022.8.22.0001 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
REQUERENTES: H. J. B. R. R., J. R. 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: WILSON MOLINA PORTO, OAB nº AM6291, LECI SABINO DA SILVA, OAB nº RO5445 
INTERESSADO: O. R. R. 
INTERESSADO SEM ADVOGADO(S) 
D E C I S Ã O
Vistos.
Como se trata de alvará judicial dos herdeiros para liberação de valores do falecido, a competência para conhecer e julgar do presente 
feito é de uma das varas de família e sucessão desta comarca.
Redistribua-se, com as nossas homenagens.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7017689-24.2015.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Duplicata
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA FERNANDES, OAB nº RO1915
EXECUTADO: AQUARIUS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA. - ME
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) D E S P A C H O
Vistos.
Fica a exequente intimada acerca da resposta apresentada pelo Oficial de Justiça à impugnação a seu laudo avaliativo, para que 
apresente eventual manifestação em 15 (quinze) dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7057788-89.2022.8.22.0001 
Classe: Reintegração / Manutenção de Posse 
Assunto: Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição 
AUTOR: E. D. E. A. D. L. 
ADVOGADO DO AUTOR: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO, OAB nº RO6232 
REQUERIDO: JOAO JOSE FERREIRA DE MELO 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
D E C I S Ã O
Vistos.
1) Indiquem os autores, de forma precisa, o lote que se está em discussão. 
Trata-se de área irregular e em alta conflituosidade, na qual, a área maior já foi objeto de mais de uma divisão em lotes, podendo a 
simples menção de número de lote, sem se referir a qual documento de divisão que se refere, ser insuficiente para a identificação precisa. 
Menciona-se que, há área maior com matrícula e registro, todavia em nome e terceiro, o qual, cedeu fração ao autor em acordo judicial, 
esta fração foi redividida e neste processo se discute uma dessas subfrações. Aparentemente o único registro oficial da área é a área 
maior antes dos dois fracionamentos que sofrera.
Aponte o número do lote, e a qual documento de divisão em lotes se refere esta numeração, se é a mesma numeração usada pelos 
Correios e Prefeitura para identificação do local (se houver identificação destes entes no local). Indiquem se há outros documentos de 
divisão da área maior, onde estão registrados, se na prefeitura e no cartório extrajudicial. Esclareça se houve alterações fáticas dos limites 
do lote em comparação com o registro a que se baseia, vale dizer, se nas sucessivas ocupações, alterações de posse, tem conhecimento 
de ter havido alteração dos limites (muros, cerca etc.).
2) Retomando-se a questão do possível enquadramento de coisa julgada com a ação 0010229-47.2011.822.0001, levando em conta a 
última manifestação que defende que naquela se discute a posse e nessa a propriedade (reivindicação), o que afastaria a coisa julgada. 
Em outras palavras, o autor aqui pretenderia reaver a posse do imóvel por força dos direitos que lhe adviriam da propriedade e não da 
posse anterior exercida.
Sua propriedade, ao que indicou, estaria demonstrada pela matrícula da área maior (na qual o imóvel menor se encontra inserido), mais 
o acordo judicialmente homologado no qual, o proprietário da área maior lhe transferia a propriedade de área menor.
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Pois bem.
Desde a primeira divisão da área maior registrada, a área menor recebida pelo autor, não foi objeto de registro público para se precisar 
as localizações e medidas desta primeira divisão da área maior. Depois disso, a própria área recebida pelo espólio autor, que já se trata 
de fração, foi redividida em lotes, novamente sem registros públicos, e neste processo se discute apenas um destes lotes. 
Ocorreu que, na ação possessória 0010229-47.2011.822.0001, ao início de 2019, o requerido João José, por meio de mandado de 
reintegração de posse, (re)ingressou no lote. A tese principal do espólio aqui autor é que, houve erro no cumprimento daquele mandado, 
posto que, o direito reconhecido à João José naquela ação decorreria de contrato de gaveta no qual não havia precisa identificação do 
lote, e ao dar cumprimento à ordem judicial, João José fora inserido em área que não seria aquela descrita no contrato de gaveta que 
fundamenta aquela ação possessória.
Esclarece o espólio autor que este lote não foi negociado em seu nome com João José. O inventariante Robson, não o negociou, a 
negociação foi de outro lote, fora do patrimônio do espólio, pertencente a patrimônio pessoa do inventariante Robson, trataria-se de outro 
lote vizinho, o qual, Robson teria invadido, mas não poderia mais ser entregue por força de outra ação judicial que reintegrou outras 
pessoas em posse daquele imóvel. 
A questão foi proposta em discussão em impugnação ao cumprimento de sentença naqueles autos, em 2018, mas não analisada por 
ser “impossível no cumprimento de sentença rediscutir o mérito”.
A situação alegada é confusa.
Considerando o art. 319, VI do CPC, indiquem os autores, com maior precisão e especificação, quais as provas que se pretendem 
produzir em juízo, para comprovar tal situação, vale dizer, provar a identificação do lote objeto do contrato com o requerido (que teria sido 
decisivo na ação possessória), como sendo diverso do lote objeto deste processo, em outras palavras, como pretende provar que este 
lote não é o mesmo que foi objeto da ação 0010229-47.2011.822.0001.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
3) Como nos autos 0010229-47.2011.822.0001, João José Ferreira de Melo, é assistido pela Defensoria Pública, cadastre a instituição 
como representando-o também neste processo e dê-lhe conhecimento de sua existência pelo PJE.
Esta providência não implica em citação, a qual será providenciada posteriormente, de forma pessoal, se superadas as questões de item 
1 e 2 acima, além da questão da gratuidade.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7062010-03.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: ESTEFANE APARECIDA HOLANDA GUASSU
Advogado do(a) REU: VANDER CARLOS ARAUJO MACHADO - RO2521
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada sobre a petição do requerido de ID 
81345402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7056610-08.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: ROGERIO MACIEL DA SILVA
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 247,73 
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 137,17 
Complementação de Custas: R$ 110,56
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
Processo nº: 7014287-95.2016.8.22.0001 Classe: Cumprimento de sentença Assunto: Mensalidades EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO 
SAO LUCAS LTDA ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831 EXECUTADOS: MARCIA 
CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA, MARCIO GOMES DE SOUZA ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA D E S P A C H O



1538DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Vistos.
1. Nos ARs de intimação de ambos os executados acerca da Penhora via SISBAJUD, juntados sob os IDs. 75494080 e 80578276, 
consta que o registro de devolução sob o motivo “mudou-se”.
Sabe-se que é dever das partes informar o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações do processo, devendo 
atualizar essas informações sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, como disposto no art. 77, V do CPC.
Nesse sentido leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“É dever das partes e dos procuradores informar todas as eventuais mudanças de endereço em que possam receber intimações, como 
extensão do dever de boa-fé. Uma das consequências do desatendimento a esse dever está prevista no dispositivo ora comentado: a 
intimação por carta presumir-se-á feita caso ocorra no endereço antigo do devedor que não comunicou sua mudança de endereço”. 
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - pág. 1.364, item 13 
do artigo 513 do CPC).
No presente caso a tentativa de intimação dos executados quanto a penhora se deu no mesmo endereço em que foram citados, devendo, 
neste caso, ser aplicado o art. 274, parágrafo único do CPC.
A esse respeito:
INTIMAÇÃO Penhora online Intimação dos executados no mesmo endereço da citação, que restou infrutífera - Mudança de endereço 
sem comunicação nos autos Aplicação do artigo 274, § único do CPC Validade da intimação - Recurso provido para tal fim. (TJSP; Agravo 
de Instrumento 2155953-30.2017.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de 
Sorocaba - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro: 16/10/2017)
Assim, reputo válida a intimação.
A exequente deverá apresentar dados de conta bancária para transferência dos valores disponíveis na conta judicial vinculada aos autos, 
com o fim de viabilizar a expedição de alvará de transferência ou requerer a expedição de alvará de levantamento, no prazo de 05 (cinco) 
dias.
Apresentados os dados bancários, expeça-se o alvará.
2. Certifique-se a remessa do ofício de ID.63720395.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7065863-20.2022.8.22.0001 Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Indenização por 
Dano Moral, Cancelamento de vôo AUTOR: GAEL BENICIO MOZEL DA SILVA ADVOGADOS DO AUTOR: CESARO MACEDO DE 
SOUZA, OAB nº RO6358, FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO, OAB nº RO568A REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A ADVOGADO DO 
REU: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA DESPACHO
Vistos.
Determino que a parte autora apresente comprovantes da alegada hipossuficiência, incluindo seus rendimentos e despesas do núcleo 
familiar, sob pena de indeferimento da assistência judiciária e, por consequência, da inicial, em face do não recolhimento das custas.
Inclusive já posicionamento adotado neste tribunal, e julgados semelhantes:
TJRO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 
JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de 
direito absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014).
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de 
veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a 
real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais 
e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
Prazo de 15 (quinze) dias para regularização, nos termos do artigo 321 do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 
condenação em custas iniciais.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7073186-
13.2021.8.22.0001 Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer AUTOR: PAULO 
ROBERTO GRIMALDI CANDAL ADVOGADO DO AUTOR: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA, OAB nº RO5929 REU: ENERGISA DE 
RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA D E C I S Ã O
Vistos.
Houve impropriedade material na parte dispositiva do julgado no fragmento que constou:
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sob incidência de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros simples de 1% ao mês, a contar do 
evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Na verdade, para danos morais, este juízo adota a prática de, ao aquilatar sua expressão econômica, já considerar nesta avaliação, o 
tempo em que o dano ocorrera até o momento em que se está arbitrando sua compensação econômica. Desta forma, incabível correção 
monetária e/ou juros em período anterior à data em que foi arbitrado, posto que, neste arbitramento já se considerou e se embutiu os 
efeitos da questão tempo, entre dano e até aquele momento de sua liquidação.
Desta forma, substitui-se do julgado aquele fragmento por:
corrigível monetariamente pela tabela deste tribunal e com juros simples de 1% ao mês, ambos a partir deste arbitramento.
Aguarde-se o trânsito em julgado e o prazo já concedido para contrarrazões. Após, remeta-se ao segundo grau de jurisdição para 
processamento do recurso.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7064589-21.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, Pensão por Morte (Art. 74/9) 
AUTOR: ROSANGELA RIBEIRO DOS SANTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: MATHEUS EVARISTO SANTANA, OAB nº RO3230 
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , , - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA D 
E S P A C H O
1. Não incidem custas nas ações acidentárias, nos ditames do art. 6º, III, da Lei 3.896/16.
2. Cite-se a parte requerida, pelo PJE, para, nos termos do art. 334 do CPC, comparecer à audiência de conciliação por videoconferência 
de acordo com o ato nº 09/2020, devendo as partes, informarem contato de WhatsApp para a realização do ato.
Agende-se data para audiência inaugural de conciliação e intimem-se ambas partes.
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse 
na realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 
(dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
Como a citação se dá por PJE a requerida já terá acesso integral aos autos.
Ficam advertidas as partes que o não comparecimento na audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
Adverte-se a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
Após, autoriza-se à CPE proceder a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam conclusos 
para saneador.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065650-14.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Seguro, Prestação de Serviços 
EXEQUENTE: FELIZARDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANA PAULA COSTA SENA, OAB nº RO8949 
EXECUTADO: GLENE DE SOUZA JOHNSON, AVENIDA LAURO SODRÉ 2300, CONDOMÍNIO RESERVA DO BOSQUE, APT 301, 
TORRE EKOS OLARIA - 76801-284 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o exequente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, 
neste momento, ou no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 1.611,55 mais honorários abaixo 
fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, 
independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se da carta/mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC.
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do CPC.
3. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
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Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
4. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
5. Havendo a citação e não sendo efetuado o pagamento da dívida, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem. Desde que previamente proceda ao recolhimento no valor de R$ 19,10 para cada sistema solicitado, 
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
6. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090114194434400000078097377 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7059686-40.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Atraso de vôo, Cancelamento de vôo
AUTOR: MANUELA LIMA CAVALCANTE VERAS
ADVOGADOS DO AUTOR: NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS, OAB nº RO7280, THIAGO VALIM, OAB nº RO739, CAROLINA 
HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA, OAB nº RO7066
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A D E S P A C H O
Vistos.
Como o autor é criança, a questão da gratuidade da justiça requer a análise da capacidade econômica de seus responsáveis, conforme 
precedente abaixo:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIdAde. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. MENOR DE IDADE. RESPONSÁVEIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. 
AUSÊNCIA. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a menores, deve ser analisada a alegada hipossuficiência dos 
seus responsáveis. A afirmação de pobreza possui presunção juris tantum, e pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se 
não encontrar fundamentos que confirmem o alegado estado de hipossuficiência da parte. (TJ-RO - AGV: 00097306120148220000 RO 
0009730-61.2014.822.0000, Relator: Desembargador Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 19/11/2014, 2ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 28/11/2014.) Assim, oportuniza-se novamente que seja demonstrada a alegada 
hipossuficiência. Prazo: 15 dias, do contrário, será indeferida a petição, com consequente condenação em custas iniciais, vez que já 
ocorrida sua hipótese de incidência tributária, vale dizer, distribuição de ação, conforme Regimento de Custas em seu art. 12, I: https://
www.tjro.jus.br/images/institucional/regimento_de_custas/lo_n_3896_2016_regimento_de_custas.pdf
Intime-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065744-59.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA 
EXECUTADOS: JESSICA CALANJE DOS SANTOS SCARIOT, AVENIDA TANCREDO NEVES 499 SATÉLITE - 76860-000 - CANDEIAS 
DO JAMARI - RONDÔNIA
CALANJE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI, TANCREDO NEVES 499 SATELITE - 76860-000 - CANDEIAS DO 
JAMARI - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o exequente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, 
neste momento, ou no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
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2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 17.687,03 mais honorários abaixo 
fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, 
independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se da carta/mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC.
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do CPC.
3. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
4. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
5. Havendo a citação e não sendo efetuado o pagamento da dívida, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem. Desde que previamente proceda ao recolhimento no valor de R$ 19,10 para cada sistema solicitado, 
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
6. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090117343569300000078106454 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065763-65.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Contratos Bancários 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A 
EXECUTADOS: ALINE VANESSA FERREIRA OTTONI
WAGNER BISPO DE SOUZA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o exequente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, 
neste momento, ou no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 130.132,77 mais honorários abaixo 
fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, 
independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se da carta/mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC.
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do CPC.
3. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
4. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
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intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
5. Havendo a citação e não sendo efetuado o pagamento da dívida, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem. Desde que previamente proceda ao recolhimento no valor de R$ 19,10 para cada sistema solicitado, 
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
6. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090118493950400000078108785 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065669-20.2022.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
AUTOR: A. C. F. E. I. S. 
ADVOGADOS DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 
REU: A. B. M. 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Trata-se de inicial manifestando a pretensão de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
A inicial fora instruída com comprovante de recebimento, para comprovação da constituição do devedor em mora.
Todavia, resta límpido que a carta de notificação extrajudicial sequer fora recebida pelo requerido, nem mesmo por terceira pessoa, vez 
que constam registros de três tentativas de entrega frustradas, sob o motivo “ausente” (ID 81315725). 
O Decreto-Lei nº 911/69 dispõe:
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
Note-se que a notificação do devedor é requisito essencial à evidenciação do interesse do credor em manejar a ação de busca e 
apreensão, ao passo que a ausência deste atrai a aplicabilidade dos artigos do Códex Processual Civil pátrio:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”
“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(..)
III - o autor carecer de interesse processual;”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
(..)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”
Em consequência, com fundamento nos artigos 17, 330, III e 485, I e VI, todos do CPC, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, por sentença 
sem resolução de mérito, ante a falta de interesse processual do autor.
As custas iniciais são devidas, pois seu fato gerador é a distribuição da ação (art. 12, I, da Lei nº 3.896/2016). Sem custas finais.
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, pagas as custas ou inscritas em dívida ativa no caso de não pagamento, arquivem-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7038920-
68.2019.8.22.0001 Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica AUTOR: 
HORTIGRAN COMERCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP ADVOGADO DO AUTOR: SABRINA PUGA, OAB 
nº RO4879 REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADOS DO 
REU: DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA, OAB nº PB15069, GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB nº PB15013, ENERGISA 
RONDÔNIA SENTENÇA
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1) O feito tramitou regularmente até que as partes juntaram petição requerendo a homologação do acordo estipulado e devidamente 
assinado por ambas as partes. Posto isso, homologo por sentença o acordo estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Julga-se extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC/2015.
2) Considerando ter sido firmado acordo após sentença de mérito, as custas da fase de conhecimento são devidas, pois se referem à 
prestação jurisdicional finda, não abrangida pela isenção do Regimento de Custas em casos de acordo.
Recolha a parte sucumbente da fase de conhecimento as custas finais daquela fase, sob pena de inscrição em proteste e dívida ativa. 
Prazo: 15 dias. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065343-60.2022.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Duplicata
AUTOR: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688
REU: GAVIN ACOUGUE LTDA
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, ou 
no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
2. No mesmo prazo, para o prosseguimento do feito, deverá a requerente demonstrar o pagamento das custas iniciais dos autos 7065029-
17.2022.8.22.0001, nos termos do § 2º do art. 486 do CPC:
...
§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065595-63.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 
AUTOR: HILKA FRANCISCA FONSECA MOREIRA VIDAL 
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO SERGIO DA SILVA NASCIMENTO, OAB nº RO9719 
REU: RESIDENCIAL VIENA INCORPORACOES SPE 01 LTDA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
D E C I S Ã O
Vistos.
1) Defiro o pedido de gratuidade da justiça.
2) Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução das quantias pagas movida por HILKA FRANCISCA 
FONSECA MOREIRA VIDAL em desfavor RESIDENCIAL VIENA INCORPORAÇÕES SPE 01 LTDA.
Narra que firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de loteamento residencial com os Requeridos na data de 
03/10/2015, tendo por objeto a aquisição do lote residencial Lote 421, Quadra 26, do Empreendimento “RESIDENCIAL VIENA 01”, no 
valor de R$43.888,00.
Explica que pagou “entrada” no valor de R$1.588,00, parcelado em duas vezes, e assumiu compromisso de pagar 180 parcelas 
reajustáveis que se iniciaram no valor de R$235,00, com vencimento em 10/12/2015, e atualmente já efetuou o adimplemento de 75 
parcelas até o dia 10/02/2022.
Esclarece que no dia 13/07/2020 o cônjuge da requerente veio a óbito, com muita dificuldade financeira continuou pagando as parcelas 
até o mês de fevereiro de 2022. A partir desta data vieram dificuldades financeiras, e através de seu procurador fez o pedido de rescisão 
contratual, já que com o óbito de seu companheiro e os constantes aumentos nas parcelas mensais que inicialmente era de R$235,00 
(duzentos e trinta e cinco reais) que estão em R$646,70 (Seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos) ficando impossível com 
a continuidade do contrato.
Conta que enviou e-mail, dando o aceite para realização da rescisão contratual e as condições para devolução dos valores a serem 
restituídos. Acontece que os valores a serem restituídos são em valores não corrigidos conforme cláusula 17ª do contrato que já foi 
considerada por este tribunal em casos idênticos que se tratar de cláusula abusiva. Os valores oferecidos para devolução foram de 
R$12.719,11 (Doze mil setecentos e dezenove reais e onze centavos) em 60 (sessenta) parcelas de R$211,19 (duzentos e onze reais e 
dezenove centavos). O que torna abusivo os cálculos apresentados e o prazo para devolução dos valores. Por fim requer, tutela antecipada 
para inibir cobrança judicial ou extrajudicial, declaração de nulidade cláusula contratual 17 da avença firmada entre a Requerente e a 
Requerida, rescisão do contrato e restituição de 90% do valor pago em parcela única. Juntos documentos.
É o breve relatório. Decido.
Tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, em sede de juízo perfunctório, o magistrado deve constatar provada 
a probabilidade do direito do autor, o risco de dano, e a reversibilidade do provimento, nos termos do artigo 300 caput e §3º do CPC.
Nada obstante os contratos sejam entabulados para sua consecução, há inúmeros fatores que podem alterar as condições dos contratantes 
de modo a impedir sua conclusão. Exatamente por isso, a maioria dos contratos, ainda que prevejam cláusulas de irrevogabilidade e 
irretratabilidade, admitem resolução. É certo que o responsável pela não concretização da avença sofrerá consequências, tais como 
multas e encargos, todavia, um contrato não deve ser tratado como uma obrigação eterna.
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A probabilidade do direito da autora está provada na cláusula 17ª do contrato de compra e venda juntado aos autos no (Id 81295553), que 
prevê a possibilidade de rescisão contratual com os respectivos encargos.
O risco de dano também é evidente. A autora manifestou que não pretende manter o vínculo contratual com os requeridos. Considerando 
que ela já está com parcelas em aberto, é necessário que os efeitos nefastos do débito sejam contidos e que a negociação siga em juízo.
Por fim, tenho que a medida é plenamente reversível, dado que a requerente, em caso de improcedência, seguirá obrigada ao pagamento 
das parcelas contratadas.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Requerida se abstenha de cobrar as parcelas vencidas e 
vincendas do contrato de compra firmado com a Requerente, referente à aquisição do lote residencial 450, Quadra 29, do Empreendimento 
“RESIDENCIAL VIENA 01”, bem como se abstenham de inscrever os dados da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, até o 
deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00, a ser revertida em favor da autora, sem prejuízo 
de posterior majoração se necessário.
4) Agende-se no PJE audiência de conciliação, de acordo com a pauta disponibilizada pelo CEJUSC. Considerando as medidas de saúde 
pública adotadas para diminuir o risco do contágio/propagação do COVID-19, a solenidade poderá ser realizada por videoconferência 
(Google Meet ou Whatsapp).
5) Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação por 
meio eletrônico, representadas por Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º CPC), observando as disposições contidas no 
provimento acima descrito, inclusive no que diz respeito aos meios para ingressar na videoconferência. Advirto às partes de que o não 
comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% do valor da 
causa (art. 334, §8º, CPC). A presença do Advogado(a) não supre a exigência de comparecimento pessoal do(a) autor(a).
6) Caso não haja acordo, o prazo para contestar (15 dias úteis) terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação deste pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de 
desistência deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 dias antes da audiência (art. 334, §5º, CPC). Advirto a parte 
requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
autora (art. 344, CPC).
7) Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
8) Após, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
9) Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam 
conclusos para saneador.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090111135656900000078075004 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço 
na Av. Jorge Teixeira, nº: 1722, Bairro: Embratel, Porto Velho – RO, Cep: 76.820-846.
Cumpra-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br Processo nº: 7028690-
69.2016.8.22.0001 Classe: Cumprimento de sentença Assunto: Contratos Bancários REQUERENTE: MASSA FALIDA DO BANCO 
CRUZEIRO DO SUL ADVOGADOS DO REQUERENTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB nº SP98628, PROCURADORIA 
MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL REQUERIDO: RAIMUNDA TAMAR SOUZA DA ROCHA ADVOGADO DO REQUERIDO: 
UELITON FELIPE AZEVEDO DE OLIVEIRA, OAB nº RO5176 SENTENÇA
O feito tramitou regularmente até juntada petição requerendo a homologação de acordo estipulado e devidamente assinado. Posto 
isso, homologo por sentença o acordo estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as cláusulas 
especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC/2015.
No sentido de que com a homologação do presente acordo forma-se um título executivo judicial, que poderá ser executado nos termos 
do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Apesar do acordo ter sido firmado após sentença de mérito, as custas da fase finais são devidas, pois fora concedido justiça gratuita a 
parte executada nos termos do acórdão ID 31873544.
Oportunamente arquivem-se.
Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065708-17.2022.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Cheque
AUTOR: ELCINEIDE DE SOUZA MACHADO 
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAEL GONCALVES DA CRUZ, OAB nº GO56249, GILBERTO SILVA MARTINS, OAB nº GO45116, 
KLISMA SOARES VALES CARDOSO, OAB nº GO63920
REU: DAIANE OLIVEIRA DA FROTA 93227710200
REU SEM ADVOGADO(S) 
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DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, ou 
no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Nos termos do art. 700 e 701 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito e os honorários 
advocatícios no montante de cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de R$ 8.014,74
Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou apresentar 
embargos, no prazo de 15 dias, a contar data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 
correio, ou da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” (CPC, 
art. 702, §8º).
3. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte autora para impugnar em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do NCPC), 
sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo.
Após, caso haja defesa, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem 
produzir provas, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da 
dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
5. Efetuado o depósito, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção 
de concordância dos valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
6. Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090116404028700000078104654 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065724-68.2022.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Prestação de Serviços
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, OAB nº RO1400
REU: FABIANE DA SILVA SANTOS MIRANDA
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, ou 
no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Nos termos do art. 700 e 701 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito e os honorários 
advocatícios no montante de cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de R$ 3.162,94
Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou apresentar 
embargos, no prazo de 15 dias, a contar data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 
correio, ou da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” (CPC, 
art. 702, §8º).
3. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte autora para impugnar em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do NCPC), 
sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo.
Após, caso haja defesa, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem 
produzir provas, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da 
dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
5. Efetuado o depósito, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção 
de concordância dos valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
6. Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090117101046200000078105889 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
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disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065762-80.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Cláusulas Abusivas 
AUTOR: M F A DA SILVA - ME 
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA, OAB nº RO8169A, NILTON MENEZES SOUZA CORTES, OAB nº 
RO8172A 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
D E C I S ÃO 
1.Considerando que nas ações com fundamentos e pedidos semelhantes, a parte requerida não tem demonstrado uma política de 
autocomposição, frustrando o objetivo da solenidade de conciliação e ainda, as pautas de audiências na CEJUSC-CÍVEL estão 
com agendamento superior ao período de 03 meses, fica dispensada a designação de audiência de conciliação.
2. Recolha o autor as custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, ou no mínimo o valor de R$ 127,38. Prazo: 15 dias, sob 
pena de indeferimento da inicial.
3. Considerando a alegação da requerente de que o valor médio de seu consumo é de R$ 5.000,00 e que quando a fatura vem um valor 
maior, ora é o parcelamento automático, ora é o não registro de consumo do mês anterior.
Desta forma, deverá a requerente, no prazo de emendar, apresentar todas as faturas do ano de 2021.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7039404-83.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Moral, Overbooking
REQUERENTES: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DAVI DE SOUZA BAPTISTA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, RAFAEL BRAZ PENHA, OAB nº 
RO10333
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS 
SA D E S P A C H O
Vistos.
1) Expedido alvará eletrônico na modalidade transferência através da ferramenta “alvará eletrônico”, pela qual o juízo envia os dados da 
ordem diretamente ao banco detentor da conta judicial, sem gerar documento novo nos autos. 
Seguem as informações sintéticas do alvará eletrônico, como o beneficiário, a conta destino e os valores:
Valor Favorecido CPF/CNPJ Conta Judicial Com Atualização Conta Destino R$ 1.886,93 VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 33296922000147 1784699 - 0 Sim Banco do Brasil S.A. (001) Ag.: 183 C.: 135260-1O beneficiário deverá 
aguardar a disponibilização dos valores na conta bancária indicada em sua manifestação, conforme síntese supracitada.
Aguarde-se por cinco 05 (cinco) dias o cumprimento da ordem.
Zerada a conta judicial, estará o processo apto ao arquivamento quanto a este ponto.
Sobrevindo informação de erro no cumprimento da ordem eletrônica, fica a CPE autorizada a proceder com a expedição de alvará sem 
necessidade de nova conclusão do processo.
2) Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determina-se:
a) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
b) que o executado proceda ao pagamento das custas finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida 
ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065623-31.2022.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR: B. B. F. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO 
REU: M. S. P. D. S., A RURAL KM 65, - DE 516 A 960 - LADO PAR AREA RURAL DE PORTO - 76834-899 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA D E C I S Ã O
Vistos.
1. Exclua-se o parâmetro de segredo de justiça, eis que o presente caso não se adequa à nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 
do CPC. Após, publique-se no DJE.
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2. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, neste 
momento, ou no mínimo o valor de R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) , no prazo de 15 dias, sob pena de 
indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 3.
3. Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969. Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo 
Civil (Lei 13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial do Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos 
específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
(SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo 300 do NCPC, quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito e reversibilidade da 
medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário devidamente 
assinado pela parte ré e a notificação informando a respeito do inadimplemento da obrigação.
De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo à posse 
do requerente.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a mora 
no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo
Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, 
conforme descrição constante na inicial e contrato. 
Depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele autorizada, com a ressalva de que o veículo não deverá ser retirado da 
Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de dois salários-
mínimos até o limite do valor do veículo.
No prazo de 15 dias, a contar da citação, o devedor fiduciante poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto no art. 231, II 
do NCPC.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do NCPC.
4. Executada a liminar, cite-se a parte ré para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento integral da dívida pendente, sob pena de 
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei 
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
5. Efetuado o pagamento, intime-se o autor para manifestar-se, no prazo de 05 dias.
6. Ocorrendo concordância com o valor depositado, deverá o autor restituir o veículo à parte ré, comprovando nos autos.
7. VIAS DESTA DECISÃO SERVEM COMO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. 
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090112201906000000078089464 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
8. Caso o endereço de citação esteja localizado em outro Estado da Federação, defiro, desde logo, que a petição inicial sirva como Carta 
Precatória com prazo de 30 dias, ficando a parte autora intimada para comprovar a distribuição e o andamento da Carta Precatória, no 
prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a) de direitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7065670-05.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EMIDIO LINO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RENAN NASCIMENTO SOUSA - RO11393
REU: BANCO PAN S.A.
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 13:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 7° V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
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6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7031258-58.2016.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
EXEQUENTE: ANA AMELIA SILVA QUEIROZ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO, OAB nº RO315B
EXECUTADO: ROSIVALDO PEIXOTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO: KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA, OAB nº MT19498 D E S P A C H O
Vistos.
Suspende-se o processo por 60 dias, no aguardo do cumprimento da carta precatória. Caso queira, neste interregno, pode o exequente 
adotar ou pedir que se adotem outras medidas executivas. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065845-96.2022.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial Assunto: Contratos Bancários 
EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO 
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EXECUTADO: RAMON DOS SANTOS CLEMENTINO, RUA PICUÍ 2436 MARCOS FREIRE - 76814-026 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o exequente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, 
neste momento, ou no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 25.888,33 mais honorários abaixo 
fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos à execução, 
independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se da carta/mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC.
Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para garantir a 
execução, cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do CPC.
3. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
4. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o 
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor deverá ser 
intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
5. Havendo a citação e não sendo efetuado o pagamento da dívida, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem. Desde que previamente proceda ao recolhimento no valor de R$ 19,10 para cada sistema solicitado, 
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
6. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, deverá a parte exequente ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090211191724300000078132301 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065789-63.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo 
AUTOR: JOSE TORRES FERREIRA 
ADVOGADOS DO AUTOR: Octávia Jane Lédo Silva, OAB nº RO1160, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS, OAB nº RO9783 
REU: LIVELO S.A., ALAMEDA XINGU 512, ANDAR 1 CONJUNTO 101-103 E 104 ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06455-030 - BARUERI 
- SÃO PAULO
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
D E S P A C H O
1. O autor demonstrou o recolhimento do valor equivalente à metade do quantitativo de custas iniciais (ID 81342858). A segunda metade 
deve ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias após a realização da audiência de conciliação sob pena de extinção.
Cumpra-se o item 2.
2. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC (sendo a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. via PJE), comparecer 
à audiência de conciliação que, a depender do estado da pandemia, poderá ocorrer presencialmente na Central de Conciliação - CEJUSC, 
sito à Avenida Pinheiro Machado, nº 777 (Prédio Novo), Bairro Olaria, em Porto Velho (RO) , telefone: (69) 3309-7051, e-mail: 8civelcpe@
tjro.jus.br, devendo as partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º), ou , preferencialmente, por videoconferência de 
acordo com o ato nº 09/2020, devendo as partes, informarem contato de WhatsApp para a realização do ato, nessa segunda hipótese. 
A modalidade da audiência, se presencial ou virtual, será informada de acordo com os próximos atos processuais pela CPE e CEJUSC.
Agende-se data para audiência inaugural de conciliação e intimem-se as partes.
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse 
na realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 
(dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
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Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para comparecer à audiência e apresentar 
sua defesa, ficando advertidas as partes que o não comparecimento na audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
Adverte-se a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.
Após, autoriza-se à CPE proceder a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem produzir provas, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para julgamento; se efetuado pedido de produção de provas, volvam conclusos 
para saneador.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090208505077600000078118898 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7043887-54.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Alienação Fiduciária, Contratos Bancários AUTOR: ASP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE 
EIRELI - EPP ADVOGADOS DO AUTOR: FLAVIO LUIS DOS SANTOS, OAB nº RO2238A, SUENIO SILVA SANTOS, OAB nº RO6928 
REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA ADVOGADO DO REU: 
PROCURADORIA DA UNIRONDÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA 
SENTENÇA
Intimado o requerente a emendar a inicial, este deixara transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação.
Assim, decorrera o prazo, sem a regularização da inicial.
Desta forma, com fulcro no artigo 330 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro a petição inicial, julgando 
extinto o feito, sem julgamento de mérito.
Fica intimado o requerente a proceder aos pagamentos das custas iniciais, através do seguinte link, sob pena de inscrição em dívida ativa 
e protesto:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
Sem custas finais e verba honorária.
Desde logo se consigna que, no caso de eventual recurso, a autora deverá recolher as custas iniciais, bem como o preparo do recurso, 
sob pena de ser considerado deserto.
Caso não seja apresentado recurso, após o trânsito em julgado expeça-se correspondência para intimação do réu.
Então, arquive-se.
Em sendo interposto recurso de apelação, promova-se a conclusão.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh8civelgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065794-85.2022.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Prestação de Serviços
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, OAB nº RO1400
REU: FERNANDO TAVARES DE LIMA, RUA RENATO PEREZ 807, (JD DAS MANGUEIRAS I) - ATÉ 1035/1036 AGENOR DE 
CARVALHO - 76820-228 - PORTO VELHO - RONDÔNIA.
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, ou 
no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Nos termos do art. 700 e 701 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito e os honorários 
advocatícios no montante de cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de R$ 16.060,20
Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou apresentar 
embargos, no prazo de 15 dias, a contar data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 
correio, ou da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” (CPC, 
art. 702, §8º).
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3. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte autora para impugnar em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do NCPC), 
sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo.
Após, caso haja defesa, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem 
produzir provas, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da 
dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
5. Efetuado o depósito, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção 
de concordância dos valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
6. Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090209073058900000078120797 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7040660-90.2021.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Compra e Venda
AUTOR: ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: EDMAR DA SILVA SANTOS, OAB nº RO1069
REU: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
ADVOGADO DO REU: VANESSA BARROS SILVA, OAB nº RO8217 D E S P A C H O
Vistos.
Conforme Ofício nº 3067 / 2022 - ABM/GSI/PRESI/TJRO, encaminhado pela Assessoria de Bombeiro Militar do TJRO, no dia 
13/09/2022 será realizado Simulado de Incêndio, Resgate de Vítimas e Abandono da Edificação do Fórum Geral.
Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 13/10/2022, às 08h30min, mantendo os demais 
termos definidos na decisão anterior, inclusive o link da sala virtual: meet.google.com/suz-ychy-wua .
Intime-se pessoalmente as partes para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7065595-63.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HILKA FRANCISCA FONSECA MOREIRA VIDAL
Advogado do(a) AUTOR: PAULO SERGIO DA SILVA NASCIMENTO - RO9719
REU: RESIDENCIAL VIENA INCORPORACOES SPE 01 LTDA
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando os 
respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 04/11/2022 10:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 7° V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019766-64.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: GLEIDISON MOREIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: STEHYCIE GREGORIO CARLOS - RO8031, MARISSELMA MARIA MARIANO BARBOSA - RO0001040A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - CÁLCULO CONTADOR
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca dos cálculos da contadoria judicial.

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065834-67.2022.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Prestação de Serviços
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA, OAB nº RO1400
REU: MARIA DA CONCEICAO ANCHIETA DA SILVA FILHA
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
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Vistos.
1. Considerando a opção da parte autora em aderir ao modelo de juízo 100% digital, suas intimações deverão ocorrer todas por via 
eletrônica. Note-se que a realização de todas as solenidades pela via digital dependerá da concordância da parte requerida mediante 
adesão a este modelo de juízo 100% digital como regra.
2. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa, ou 
no mínimo o valor de R$ 127,38, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 3.
3. Nos termos do art. 700 e 701 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito e os honorários 
advocatícios no montante de cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de R$ 6.943,54
Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou apresentar 
embargos, no prazo de 15 dias, a contar data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 
correio, ou da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” (CPC, 
art. 702, §8º).
4. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte autora para impugnar em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do NCPC), 
sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo.
Após, caso haja defesa, autorizo que à CPE proceda a intimação de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se pretendem 
produzir provas, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
5. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da 
dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
6. Efetuado o depósito, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção 
de concordância dos valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
7. Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:http://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
usando o código: 22090211011876300000078130607 (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Avenida Jorge Teixeira, 
n. 1722, Bairro Embratel, Porto Velho/RO (horário das 7:30 às 13:30) ou em seu site https://www.defensoria.ro.def.br/ e contatos ali 
disponíveis como 9 9243-8461 (fone e what’s app) e 9 9221-4773 (fone e what’s app), horário das 7:30 às 13:30, ou em seu plantão 9 
9208-4629.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

Porto Velho - 8ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz Fones/What’sApp Institucional: 
(69) 3309-7000 (Central Atendimento) (69) 3309-7051 (Gabinete) e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br Processo nº: 7065817-31.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Acessão
AUTOR: FRANCEISE MOTA DE LIMA
ADVOGADO DO AUTOR: KARLYNETE DE SOUZA ASSIS, OAB nº AC3797
REU: JOSE BELTINO DE QUEIROZ NETO
REU SEM ADVOGADO(S) D E C I S Ã O
Vistos.
Trata-se de pretensão que visa ao arrolamento e à partilha de bens em decorrência de divórcio.
Portanto, a competência para processar e julgar o feito é de uma das Varas de Família desta Comarca da Capital.
Declino da competência. Redistribua-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh8civelgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015436-58.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO0004239A
EXECUTADO: GUILHERME NUNES PEREIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, requerendo o que entender 
de direito. 
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9ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029427-96.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOAO BATISTA ALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - RO6313, CARINA GASSEN MARTINS CLEMES - 
RO0003061A, ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - RO8490
EXCUTADO: RONALDO RAMOS CUELLAR
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051247-45.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LEANDRO FERREIRA GUERRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996, 
LISSANDRA MADEIRA DE ASSIS SILVA - RO8793
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061274-92.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FERNANDO SOARES GARCIA e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO PEREIRA BASSANI - RO0001699A, LEANDRO VICENTE LOW LOPES - RO0000785A
Advogados do(a) EXEQUENTE: SERGIO GASTAO YASSAKA - RO4870, FERNANDO SOARES GARCIA - RO1089
Advogados do(a) EXEQUENTE: SERGIO GASTAO YASSAKA - RO4870, FERNANDO SOARES GARCIA - RO1089
EXCUTADO: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXCUTADO: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910, MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7073744-82.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDRE DE AMORIM PESTANA
Advogado do(a) AUTOR: RENAN ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO - RO9366
REU: FAGNER SOUZA DE LIMA, FAGNER SOUZA DE LIMA 99267799215, JAQUELINE MOREIRA CELESTINO
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81314719 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 14/11/2022 11:00 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002785-57.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LA POMMER LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: WELLINGTON CARLOS GOTTARDO - RO0004093A, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238A-A
EXECUTADO: CELIA REGINA DA COSTA DANTAS DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO3361
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0002297-66.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Condominio Brisas do madeira
Advogados do(a) AUTOR: MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA - RO3193, DANIEL CAMILO ARARIPE - RO2806
REU: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogados do(a) REU: DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - RO5850, JOAO PAULO DA 
SILVA SANTOS - DF60471
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015020-95.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCELIA KRIZINSKI DA LUZ
Advogados do(a) EXEQUENTE: NATHALY DA SILVA GONCALVES - RO6212, MARCIO VALERIO DE SOUSA - RO4976
EXECUTADO: EUSEBIA CRISTIANA SCHLOSSER
Advogado do(a) EXECUTADO: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTO EXPEDIDO Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca do documento expedido sob ID 81260855.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7064880-21.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628
REU: GILBERTO PEREIRA COSTA
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81272846 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/11/2022 11:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021660-70.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: INSTITUTO RONDONIENSE DE CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA INTERVENCIONISTA E CIRURGIA ENDOVASCULAR 
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529
REU: OI S.A
Advogado do(a) REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no 
prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o 
que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da 
obrigação. Caso, opte por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração 
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004221-85.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados sob ID 81271005 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052012-84.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO2913
EXECUTADO: ELI SANTANA DE OLIVEIRA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados sob ID 80702744 e seguintes e ID 81269442 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000201-17.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA - RO7914
EXECUTADO: FLORISNALDO SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados sob iD 81269409 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026495-09.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JEAN OLIVEIRA BARROS e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: JELIANE ALVES DA SILVA LOPES - RO7510
Advogado do(a) AUTOR: JELIANE ALVES DA SILVA LOPES - RO7510
Advogado do(a) AUTOR: JELIANE ALVES DA SILVA LOPES - RO7510
REU: RONAV RONDONIA NAVEGACAO LTDA
Advogado do(a) REU: JEANNIE KARLEY OLIVEIRA CAVALCANTE MURICY - RO5926
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
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O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045254-84.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO DE LIMA
Advogados do(a) APELANTE: FATIMA MARISSUE MARTINS RODRIGUES - RO10291, VANESSA AZEVEDO MACEDO - RO0002867A
APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A e outros
Advogado do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Advogado do(a) APELADO: MAGDA ZACARIAS DE MATOS - RO8004
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
Observação: Deixo de intimar a parte autora para pagamento das custas tendo em vista o benefício da justiça gratuita concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007665-87.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADEMAR DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO8928
REU: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
Advogados do(a) REU: JOAO LACERDA LEITE BISNETO - PE42270, IGOR CAVALCANTI POGGI - PE43787, RAUL CESAR MACHADO 
DE ARAUJO - PE52274, LAIS VIANA DE CASTRO ALVES MELO - PE48115
INTIMAÇÃO RÉU - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0001215-68.2013.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: Jackson Mendes de Almeida
Advogado do(a) EXECUTADO: RAPHAEL LUIZ WILL BEZERRA - RO8687
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE 
apresentar Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014385-70.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MADSON ALBUQUERQUE FERNANDES PONTES
Advogados do(a) AUTOR: BRUNO HENRIQUE HOLANDA DA COSTA MORAIS - RO11685, SERGIO HOLANDA DA COSTA MORAIS 
- RO5966
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REU: THALES COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS - ME
Advogados do(a) REU: ROMULO BRANDAO PACIFICO - RO8782, BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO - RO0004251A
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010355-89.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS 
SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, RONDONIA - CREDJURD
Advogados do(a) AUTOR: MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
REU: JOSE WANK GOMES DE MORAIS 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005784-12.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IVANETE SOUZA SANTOS TEBUBAY
Advogados do(a) AUTOR: ALBERTO JUNIOR DE SOUZA CALDEIRA - RO8411, DANIEL DA CRUZ LIMA - RO10853
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019642-86.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
REQUERIDO: MILTON NEVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Iniciais e Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7066165-83.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDILEI ROBSON PEREIRA e outros
Advogados do(a) AUTOR: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, POLIANA 
SOUZA DOS SANTOS - RO10454
Advogados do(a) AUTOR: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, POLIANA 
SOUZA DOS SANTOS - RO10454
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON e outros
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Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais E MULTA.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0004413-79.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDREA CESAR LINS
Advogados do(a) AUTOR: OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO - PB10866, SAIERA SILVA DE OLIVEIRA - RO2458
REU: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) REU: DANIELE GURGEL DO AMARAL - RO1221, WASHINGTON FERREIRA MENDONCA - RO0001946A, MICHEL 
FERNANDES BARROS - RO1790
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023865-43.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALEXANDRE CASAGRANDE FAUSTINO
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
REU: Bio Amazonica
Advogado do(a) REU: IZIDORO CELSO NOBRE DA COSTA - RO3361
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 7047349-87.2020.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA, OAB nº RJ145252
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, MARCIO MELO NOGUEIRA, 
OAB nº RO2827, ENERGISA RONDÔNIA
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Sentença
Versam os autos sobre Cumprimento de sentençaque REQUERENTE: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS move 
em face de REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON.
A parte requerida informou o depósito do valor da condenação, qual seja, R$ 4.826,60, sendo que tal valor foi pago em guias distintas, 
uma na importância de R$ 78,46 e outra de R$ 4.748,14.
A exequente pugnou pelo levantamento e extinção do feito.
Diante do exposto, face a quitação do crédito, JULGO EXTINTO O FEITO com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo 
Civil.
Sendo assim, a integralidade do valor deve ser levantado pela exequente.
1- Portanto, ante a inviabilidade de expedição de ofício eletrônico, determino que a CPE expeça ofício de transferência para a conta 
indicada pelo credor para levantamento da quantia que remanesceu em conta judicial, devendo a conta ser zerada.
2- Custas finais pela parte executada. Fica intimada, a parte requerida, via advogado(a), para o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena 
de protesto e inscrição em dívida ativa. 
Considerando a preclusão lógica decorrente da quitação, antecipo o trânsito em julgado para esta data.
P.R.I. Cumpra-se.
Não havendo pendências, arquivem-se.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7016578-29.2020.8.22.0001 
Classe: Desapropriação 
Exequente: AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado exequente: ADVOGADOS DO AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO, OAB nº SE6101, ENERGISA RONDÔNIA 
Executado: REU: FERNANDO MENONCIN 
Advogado Executado:ADVOGADOS DO REU: JHONATAN KLACZIK, OAB nº RO9338, MICHELLE CORREIA DA SILVA, OAB nº RO9333 
Despacho
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença.
2- Custas finais pagas.
3- Considerando que a expedição de ofício eletrônico está apresentando erro, determino que a CPE expeça ofício de transferência da 
quantia depositada nos autos (ID 55004144) em favor da exequente, para a conta indicada no ID 78830858.
4- Fica intimada a parte executada, via advogado(a), para que efetue o pagamento do crédito remanescente, caso concorde, no prazo de 
15 dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito, além de 
atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Se o pagamento for feito dentro do prazo de 15 dias, não haverá incidência da multa ou dos honorários acima descritos.
Caso discorde do valor indicado pela parte exequente, decorrido o prazo para pagamento voluntário, ter-se-á início o prazo de 15 dias 
úteis para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, nos 
termos do art. 525 do CPC.
5- Não havendo pagamento ou impugnação, certifique e intime o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do crédito 
e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, 
nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016, para cada um dos sistemas, salvo se for 
beneficiário da gratuidade judiciária. Prazo: 15 dias.
6- Efetuado o pagamento espontâneo, expeça alvará em favor do exequente, independentemente de nova conclusão.
7- Cumprido o item 6, intime-se a parte credora, via advogado, pra dizer se houve a quitação do crédito. Em caso de inércia, a quitação 
será presumida e o feito extinto (art. 526, §3º, CPC).
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 0015969-49.2012.8.22.0001 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA, OAB nº RO1096, MICHEL FERNANDES BARROS, OAB nº 
RO1790, ALINE FERNANDES BARROS, OAB nº RO2708 
EXECUTADOS: LUIZ CARLOS VIEIRA, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA LINHA 9 DO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO JOANA D’ARC I, SAMUEL CURTI LEAL 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: VILSON DOS SANTOS SOUZA, OAB nº RO4828, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Valor da causa: R$ 25.942,53 
DESPACHO
Inviável o pedido do credor para intimação do executado para eventual renegociação, posto que o executado foi citado por edital.
Considerando a não localização de bens penhoráveis, com fulcro no art. 921, §1º do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO pelo 
prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.
1- Tendo em vista a possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo e sem ônus para a parte exequente, desde logo, determino que 
a SUSPENSÃO seja aguardada em arquivo definitivo.
Quando o prazo de 1 ano findar, automaticamente terá início a contagem do prazo da prescrição intercorrente (que transcorrerá também 
no arquivo definitivo) (art. 921, §§ 1º e 4º do CPC), independente de nova intimação.
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Suspensão (em arquivo provisório): 1 ano
+
Prescrição intercorrente (em arquivo provisório): 3 anos.
2- Decorridos os prazos, voltem conclusos.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021006-83.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GLEYCIANE DO SOCORRO PINHEIRO DA COSTA DE CARVALHO
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTE REQUERIDA - PERÍCIA
Fica A PARTE REQUERIDA intimada, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da petição do Perito Judicial ID 81044783, bem como tomar ciência da data e local da realização da perícia.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7032093-75.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: BASE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELDA LUCIANA OLIVEIRA MELO, OAB nº RO3924A
Polo Passivo: CARLOS ODILON PEREIRA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Despacho
O bloqueio de dinheiro por meio do sistema Sisbajud foi parcialmente positivo, conforme comprovante anexo.
Desde logo, determino a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, na qual terão os rendimentos estabelecidos pelas 
normas pertinentes. Isso porque, não se vislumbra qualquer prejuízo às partes com a imediata transferência dos valores bloqueados para 
conta judicial, em especial, porque caso eventual impugnação pelo devedor seja acolhida, os valores lhe serão restituídas devidamente 
corrigidos, ao contrário do que ocorreria caso simplesmente permanecessem bloqueados.
O tempo em que é necessário aguardar até deliberação quanto a eventual acolhida de impugnação, caso seja apresentada, sem que o 
valor tenha qualquer rendimento ou atualização entre a data do bloqueio e a transferência pode ser de meses, pois demanda, além de 
decisão judicial, expedição de intimação ao devedor pela CPE, juntada do respectivo comprovante para o início da contagem do prazo 
e, posteriormente, o retorno dos autos ao Gabinete onde aguardará por decisão, por ordem cronológica, na forma do art. 12 do Código 
de Processo Civil.
Assim, por mais que esta Magistrada tente agilizar o andamento do processo, os valores permanecerão sem atualização por período 
significativo.
Desta forma, por não vislumbrar prejuízo às partes, em especial ao devedor, desde logo os valores serão transferidos para conta judicial. 
Caso eventual impugnação seja acolhida, os mesmos serão liberados em favor do devedor.
1- Assim, nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo Civil, fica intimada a parte devedora, via edital, para, se for o caso, 
apresentar impugnação no prazo de 5 dias. 
2- Proceda a CPE com a intimação da Defensoria Pública.
3- Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para, querendo, se manifestar. 
4- Caso não haja impugnação, desde logo, determino expedição de alvará para liberação dos valores em favor da parte exequente, cujo 
levantamento deve ser comprovado em 5 dias ou ofício para transferência caso haja a indicação de conta bancária pela parte.
5- Cumpridos os itens anteriores, intime-se a parte credora, via advogado, para que diga se há saldo remanescente e, em caso positivo, 
promova o regular andamento ao feito. 
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 0014179-59.2014.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831, ALEXANDRE CARNEIRO MORAES, OAB 
nº RO6739A
EXECUTADO: BIANCA DE SIQUEIRA MORAIS
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EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Sentença
Versam os autos sobre Execução de Título Extrajudicial que EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA move em face de 
EXECUTADO: BIANCA DE SIQUEIRA MORAIS.
Após regular trâmite processual, a parte autora informou nos autos a quitação do crédito e pugnou pela extinção e arquivamento (ID n. 
81268991).
Diante do exposto, face a quitação do crédito, JULGO EXTINTO O FEITO com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo 
Civil.
1- Custas finais pela parte executada. Intime-a, por carta com AR, para o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida 
ativa e, posterior, protesto. 
Considerando a preclusão lógica decorrente da quitação, antecipo o trânsito em julgado para esta data.
P.R.I. Cumpra-se.
Não havendo pendências, arquivem-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7005152-83.2021.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, OAB nº RO3249, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, 
OAB nº RO1084
Polo Passivo: PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Indefiro o pedido de indisponibilidade de bens (ID n. 79055414), pois o CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens deverá 
ser utilizado observando os casos em que há expressa previsão legal da medida de indisponibilidade de bens (lei de improbidade 
administrativa, cautelar fiscal, planos de saúde, recuperação judicial, etc) como meio de viabilizar e agilizar a execução da ordem, e não 
de forma genérica, com supedâneo no art. 139, IV e art. 798 do CPC (poder geral de cautela do juiz). Ademais, não se mostra razoável 
proceder o bloqueio indiscriminado de bens do executado.
1- Portanto, fica intimada a parte credora, via advogado, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 5 dias.
2- Havendo inércia, intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7005688-31.2020.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704, ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619
Polo Passivo: MARCELA SABRINA MAGALHAES MEDEIROS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Em sede de petição de ID n° 79539717, a parte exequente requereu a reiteração automática para penhora de ativos financeiros da 
executada através do sistema Sisbajud.
O entendimento deste Juízo quanto ao referido pedido é no sentido de que trata-se de medida de ultima ratio e que, portanto, pressupõe 
que outras tentativas de constrição forçada tenham sido infrutíferas e que não haja outra forma de buscar a satisfação da dívida.
No caso dos autos, houve pedido para consulta ao sistema Sisbajud anteriormente, todavia, conforme constata-se de comprovante de 
ID n° 67544847, esta foi realizada visando Requisição de Informações, e não Bloqueio de Valores. Logo, neste momento processual, 
será realizada a primeira tentativa para bloqueio de valores em consulta ao sistema Sisbajud.
Diante disso, indefiro o pedido de penhora online na modalidade repetição programada.
O bloqueio de dinheiro por meio do sistema Sisbajud foi parcialmente positivo, conforme comprovante anexo.
Desde logo, determino a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, na qual terão os rendimentos estabelecidos pelas 
normas pertinentes. Isso porque, não se vislumbra qualquer prejuízo às partes com a imediata transferência dos valores bloqueados para 
conta judicial, em especial, porque caso eventual impugnação pelo devedor seja acolhida, os valores lhe serão restituídas devidamente 
corrigidos, ao contrário do que ocorreria caso simplesmente permanecessem bloqueados.
O tempo em que é necessário aguardar até deliberação quanto a eventual acolhida de impugnação, caso seja apresentada, sem que o 
valor tenha qualquer rendimento ou atualização entre a data do bloqueio e a transferência pode ser de meses, pois demanda, além de 
decisão judicial, expedição de intimação ao devedor pela CPE, juntada do respectivo comprovante para o início da contagem do prazo 
e, posteriormente, o retorno dos autos ao Gabinete onde aguardará por decisão, por ordem cronológica, na forma do art. 12 do Código 
de Processo Civil.
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Assim, por mais que esta Magistrada tente agilizar o andamento do processo, os valores permanecerão sem atualização por período 
significativo.
Desta forma, por não vislumbrar prejuízo às partes, em especial ao devedor, desde logo os valores serão transferidos para conta judicial. 
Caso eventual impugnação seja acolhida, os mesmos serão liberados em favor do devedor.
1- Assim, nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo Civil, fica intimada a parte devedora, pessoalmente, para, se for o caso, 
apresentar impugnação no prazo de 5 dias. 
2- Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para, querendo, se manifestar. 
3- Caso não haja impugnação, desde logo, determino expedição de alvará para liberação dos valores em favor da parte exequente, cujo 
levantamento deve ser comprovado em 5 dias ou ofício para transferência caso haja a indicação de conta bancária pela parte.
4- Cumpridos os itens anteriores, intime-se a parte credora, via advogado, para que diga se há saldo remanescente e, em caso positivo, 
promova o regular andamento ao feito.
SERVE COMO CARTA/ MANDADO/INTIMAÇÃO.
Nome: MARCELA SABRINA MAGALHAES MEDEIROS 
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7048240-40.2022.8.22.0001 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S. A
ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB nº AC4254, RODRIGO FRASSETTO GOES, OAB nº 
AP3096, PROCURADORIA BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A 
REU: GERONIL DE FREITAS ABREU 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Versam os presentes sobre Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por AUTOR: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S. 
A em face de REU: GERONIL DE FREITAS ABREU
Antes de ser realizada a citação, o autor requereu a desistência da ação e a extinção do feito, sob o argumento de que o requerido 
realizou acordo com o banco para o pagamento parcial da dívida.
É o relatório.
Dispõe o artigo 200 do CPC: “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente 
a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão para os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e, 
consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.
Não houve restrição no RENAJUD.
1 - Recolhe-se o mandado de citação.
2 - Sem custas finais (art. 8º, III da lei 3.896/16). 
Como se trata de pedido de desistência verifico a ocorrência da preclusão lógica, razão pela qual antecipo o trânsito em julgado para esta 
data.
P.R.I.
Após, não havendo pendências, arquivem.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7004314-82.2017.8.22.0001 
EXEQUENTE: IVANA MARIA DE SA SOUZA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA NASCIMENTO, OAB nº RO5001A, LEANDRO NASCIMENTO 
DA CONCEICAO, OAB nº RO10068 
EXECUTADO: M V COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: RAFAEL BALIEIRO SANTOS, OAB nº RO6864 
Despacho
Considerando que há muito decorreu o prazo pugnado pela exequente, fica intimada para que indique o paradeiro do bem, sob pena de 
retirada da restrição perante o Renajud e arquivamento do feito.
Em caso de inércia, conclusos para que seja excluída a anotação de restrição.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7025814-34.2022.8.22.0001 
AUTORES: ANA SOPHIA CAMPOS MOURA, ISA BEATRIZ CAMPOS MOURA, JAQUELINE CAMPOS LOPES 
ADVOGADO DOS AUTORES: GUSTAVO MARCEL SARMENTO DUARTE, OAB nº RO6165A 
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 
S/A 
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Despacho
1- Considerando que há interesse de menor, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.
2- Após, conclusos para julgamento homologação.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7050426-07.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: NEUSA MARIA DA COSTA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: AYRTON BARBOSA DE CARVALHO, OAB nº RO861A
EXECUTADO: RENATO DA SILVA GUIMARAES 
ADVOGADO DO EXECUTADO: FELIPPE ROBERTO PESTANA, OAB nº RO5077
DESPACHO
Algumas das questões levantadas pelo devedor podem ser conhecidas até mesmo de ofício, sem a necessidade do ajuizamento de 
embargos à execução.
No entanto, não consta que o devedor tenha apresentado instrumento de mandato, sob pena de desentranhamento da peça apresentada
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7023820-10.2018.8.22.0001
Desapropriação
AUTOR: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: CLAYTON CONRAT KUSSLER, OAB nº RO3861
REU: TADEU APARECIDO AZEREDO QUEIROZ 
ADVOGADO DO REU: MARCIO PEREIRA BASSANI, OAB nº RO1699A
DESPACHO
Indefiro, por ora, o pedido do perito para levantamento do valor remanescente dos honorários periciais.
Aguarde-se o decurso do prazo para que as partes se manifestem quanto ao laudo.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7036006-60.2021.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO
EXECUTADOS: F. B. CARDOSO - ME, FRANCISCO BARBOSA CARDOSO 
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Considerando que o devedor mudou-se sem informar novo endereço nos autos, considero o mesmo intimado, na forma do art. 274, 
Parágrafo Único do CPC.
Transfira-se o valor depositado para a conta indicada pelo credor, intimando-o a dar andamento ao feito.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011109-65.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIA MARIA SANA
Advogado do(a) AUTOR: RAPHAEL TAVARES COUTINHO - RO9566
REU: GENTE SEGURADORA SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7015528-65.2020.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Exequente: AUTOR: ROSA DA PURIFICACAO LESSA 
Advogado exequente: ADVOGADOS DO AUTOR: CLEBER DOS SANTOS, OAB nº RO3210, OSVALDO NAZARENO SILVA BARBOSA, 
OAB nº RO6944 
Executado: REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado Executado:ADVOGADOS DO REU: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, 
OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
Despacho
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença.
2- Intime-se a parte executada (pessoalmente, por advogado ou Edital - art. 513, §2º, CPC), para que efetue o cumprimento da sentença no 
prazo de 15 dias (art. 523, do CPC), sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos na proporção de 10% sobre o valor do débito, 
bem como de incorrer em atos de constrição e expropriação bens (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).
Realizado pagamento parcial do débito, o valor da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, incidirão apenas sobre o valor 
do crédito remanescente.
Cientifico a parte executada de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário, dar-se-á início ao prazo de 15 dias úteis para, 
querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 
525 do CPC.
Caso a intimação ocorra por carta AR ou mandado, inexistindo atualização do endereço da parte, a intimação realizada no endereço 
declinado nos autos e será considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.
3- Não havendo pagamento ou impugnação, certifique e intime a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 
atualizado do crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016, salvo se 
for beneficiário da gratuidade processual. 
4- Efetuado o pagamento espontâneo, expeça alvará ou ofício autorizando o saque/transferência do valor em favor da parte exequente.
5- Após, intime-se a parte credora, via advogado, para se manifestar sobre eventual saldo remanescente. Em caso de inércia, a quitação 
será presumida e o feito extinto, de acordo com o art. 526, §3º, CPC.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7045636-77.2020.8.22.0001
Tutela Antecipada Antecedente
REQUERENTE: TATIANE FREIRE MARTINS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CAROLINE FRANCA FERREIRA, OAB nº RO2713, NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES, OAB nº 
RO9228, VELUNIA ARDUINI MUNIZ, OAB nº RO8588, BARBARA MARTINS LOPES FASCINA, OAB nº RO10684
REU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 
ADVOGADOS DOS REU: THIAGO MAIA DE CARVALHO, OAB nº RO7472, EURICO SOARES MONTENEGRO NETO, OAB nº RO1742, 
ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA, OAB nº AL16983
DESPACHO
Transfira-se o valor depositado em favor da parte autora, para a conta indicada.
Se nada mais for requerido e pagas as custas finais, arquivem-se.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 7009601-21.2020.8.22.0001
REQUERENTE: ADAM ALEIXO GOUVEIA DE ASSIS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES, OAB nº RO8985, LARA SOUZA MENDONCA, OAB nº 
MG205640
REQUERIDO: RAUL DELMO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO DO REQUERIDO: NIVARDO DA SILVEIRA MOURAO, OAB nº RO9998
DECISÃO:
Indefiro o pedido de suspensão dos cartões de crédito da parte devedora, tendo em vista se tratar de medida por demais gravosa e que 
poderia impactar em sua sobrevivência. Portanto, da mesma forma exposta no julgado acima do Tribunal de Justiça de Rondônia.
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02/09/2020 0802875-23.2020.8.22.0000 Agravo de 
Instrumento (PJE) Origem: 7022071-60.2015.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível Agravante : Atila Santos Muniz Advogada : Josima 
Alves da Costa Júnior (OAB/RO 4156) Advogada : Alciene Lourenco de Paula Costa (OAB/RO 4632) Advogado : Luis Sérgio de Paula 
Costa (OAB/RO 4558) Agravado : Cleissomar Barroso de Morais Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia Relator : 
DES. HIRAM SOUZA MARQUES Distribuído por Sorteio em 06/05/2020 Decisão: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. 
Preliminar ausência de fundamentação. Não ocorrência. Medidas coercitivas que extrapolam a razoabilidade e objetivo do processo. 
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Recurso não provido. 1- Não há que falar em ausência de fundamentação na hipótese que, embora sucinta, a decisão recorrida seja clara 
em seus fundamentos, viabilizando, inclusive, sua impugnação recursal. 2- Segundo precedente desta Corte e do STJ, não é razoável 
e nem efetiva a adoção das medidas excepcionais e coercitivas requeridas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
apreensão do passaporte, tal como bloqueio das linhas de telefonia e cartão de crédito, haja vista que tais providências extrapolariam o 
objetivo do processo, de expropriação direcionado à satisfação do crédito exequendo. - Grifei.
Indefiro os demais pedidos em razão de que este juízo não possui acesso aos sistemas relacionados. Ademais, diversas consultas já 
foram realizadas nestes autos, evidenciando se houvesse valores ou bens em nome do devedor, os mesmos teriam sido encontrados.
Intime-se a parte autora a dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0020056-77.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: VANDERSEN DE SOUSA REGIS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: DERLI SCHWANKE - RO0005324A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
0002173-83.2015.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE ANASTACIO SOBRINHO, OAB nº RO872, JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691
EXECUTADO: MARIA EUNICE PEREIRA SANTOS 
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO, OAB nº RO324B
DESPACHO
Mantenho a decisão de ID: 79768001 que deferiu a penhora sobre 10% do salário da devedora, por seus próprios fundamentos. O 
percentual já considerou a baixa renda da parte devedora e teve por finalidade garantir que o mínimo existencial da parte não seja 
afetada, bem como que o credor não fique no total prejuízo. Acrescento que a ação tramita desde 2015, não a devedora demonstrado 
interesse ou esforços em saldar sua dívida.
No entanto, no tocante aos cálculos, tendo em vista a divergência entre os valores apresentados pelas partes, determino a remessa à 
Contadoria Judicial, a fim de que esclareça o valor devido.
Assim, ficam determinadas as seguintes providências:
1. Remessa à Contadoria.
2. Com a juntada dos cálculos, manifestem-se as partes.
3. Não havendo discordância, oficie-se ao INSS determinando a penhora de 10% do salário recebido pela devedora.
4. Após, suspendo o feito até a finalização dos descontos.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7007628-60.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEMAR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA, OAB nº RO8928
REU: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 
ADVOGADO DO REU: RAUL CESAR MACHADO DE ARAUJO, OAB nº PE52274
DESPACHO
A consulta ao Sistema Sisbajud restou negativa, conforme anexo.
A penhora de imóvel é realizada via Arisp. Assim, para tanto, deve a parte autora juntar certidão de inteiro teor atualizada, comprovar o 
pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei n. 3.896/2016, atualizar o débito, bem como informar email do causídico para que receba 
as comunicações cartorárias.
Intime-se.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7019477-29.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEMAR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA, OAB nº RO8928
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REU: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 
ADVOGADOS DO REU: RAUL CESAR MACHADO DE ARAUJO, OAB nº PE52274, JOAO LACERDA LEITE BISNETO, OAB nº PE42270
DESPACHO
Considerando que, em sede de réplica, o autor juntou documentos, manifeste-se a parte requerida.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7008588-84.2020.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: LUIS ARNO KLIEMANN
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUIS TIAGO FERNANDES KLIEMANN, OAB nº RO4698A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Assiste razão ao autor. 
Retornem os autos à Contadoria para inclusão do valor da multa, bem como os honorários advocatícios sobre os valores percebidos por 
força de tutela de urgência concedida nestes autos.
Desde logo, fixo honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença.
Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação.
Sem insurgência, requisite-se o pagamento por RPV ou precatório, conforme o caso.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7019456-53.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEMAR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA, OAB nº RO8928
REU: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 
ADVOGADO DO REU: RAUL CESAR MACHADO DE ARAUJO, OAB nº PE52274
DESPACHO
Considerando que em sede de réplica, o autor juntou documentos, manifeste-se a parte requerida.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7019429-70.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEMAR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA, OAB nº RO8928
REU: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 
ADVOGADOS DO REU: IGOR CAVALCANTI POGGI, OAB nº PE43787, JOAO LACERDA LEITE BISNETO, OAB nº PE42270
DESPACHO
Considerando que em sede de réplica, o autor juntou documentos, manifeste-se a parte requerida.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7021876-65.2021.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Exequente: AUTOR: DANIELE SEGUNDO DA SILVA 
Advogado exequente: ADVOGADO DO AUTOR: CAROLINA ROCHA BOTTI, OAB nº MG188856 
Executado: REU: Oi Móvel S.A 
Advogado Executado:ADVOGADOS DO REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A 
Despacho
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença.
2- Intime-se a parte executada (pessoalmente, por advogado ou Edital - art. 513, §2º, CPC), para que efetue o cumprimento da sentença no 
prazo de 15 dias (art. 523, do CPC), sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos na proporção de 10% sobre o valor do débito, 
bem como de incorrer em atos de constrição e expropriação bens (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).
Ademais, atente-se o requerido quanto a declaração de inexistência de débito, conforme sentença e acórdãos proferidos.
Realizado pagamento parcial do débito, o valor da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, incidirão apenas sobre o valor 
do crédito remanescente.
Cientifico a parte executada de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário, dar-se-á início ao prazo de 15 dias úteis para, 
querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 
525 do CPC.
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Caso a intimação ocorra por carta AR ou mandado, inexistindo atualização do endereço da parte, a intimação realizada no endereço 
declinado nos autos e será considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.
3- Não havendo pagamento ou impugnação, certifique e intime a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 
atualizado do crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016, salvo se 
for beneficiário da gratuidade processual. 
4- Efetuado o pagamento espontâneo, expeça alvará ou ofício autorizando o saque/transferência do valor em favor da parte exequente.
5- Após, intime-se a parte credora, via advogado, para se manifestar sobre eventual saldo remanescente. Em caso de inércia, a quitação 
será presumida e o feito extinto, de acordo com o art. 526, §3º, CPC.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7027472-30.2021.8.22.0001
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: CLEUDIMAR GOMES VIEIRA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES, OAB nº RO9228, CAROLINE FRANCA FERREIRA, OAB nº 
RO2713
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando o decurso de tempo desde a última petição do INSS, intime-se, por seu Procurador, para manifestação.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7037826-85.2019.8.22.0001
Interdito Proibitório
REQUERENTES: MARLI TEREZINHA FETISCH, JOSE FRANCISCO GULARTE
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MAIQUE BARBOSA DE SOUZA, OAB nº RS78171, THAMIRIS TRISCH, OAB nº RS123450, 
CARLOS FREDERICO BAZILE DA SILVA, OAB nº RS39851, HERCULES PERRONE RAMAO, OAB nº RS43677
REQUERIDOS: JOAO DO VALE NETO, J DO VALE NETO EIRELI - ME 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE, OAB nº RO2584, JESSICA DE SOUZA LIMA, OAB 
nº RO10480
DESPACHO
A consulta pretendida pode ser realizada pela própria parte interessada.
Ademais, fora concedida a gratuidade aos autores, razão pela qual permanece a condição suspensiva da condenação.
Cumpra a CPE o despacho de ID: 80495745 e após, arquivem-se.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7022857-60.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEMAR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA, OAB nº RO8928
REU: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 
ADVOGADOS DO REU: RAUL CESAR MACHADO DE ARAUJO, OAB nº PE52274, JOAO LACERDA LEITE BISNETO, OAB nº PE42270
DESPACHO
Considerando que em sede de réplica, o autor juntou documentos, manifeste-se a parte requerida.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7043852-70.2017.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Exequente: AUTOR: MARIA DE NAZARE BASTOS DA SILVA 
Advogado exequente: ADVOGADOS DO AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS, OAB nº RO655A, MARIZA MENEGUELLI, 
OAB nº RO8602 
Executado: REU: CLINICA ODONTOLOGICA MODERNA LTDA - ME, THIAGO BORDIGNON OGNIBENE MILANESI 
Advogado Executado:ADVOGADO DOS REU: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO3099 
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Despacho
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença.
2- Intime-se a parte executada (pessoalmente, por advogado ou Edital - art. 513, §2º, CPC), para que efetue o cumprimento da sentença no 
prazo de 15 dias (art. 523, do CPC), sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos na proporção de 10% sobre o valor do débito, 
bem como de incorrer em atos de constrição e expropriação bens (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).
Realizado pagamento parcial do débito, o valor da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, incidirão apenas sobre o valor 
do crédito remanescente.
Cientifico a parte executada de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário, dar-se-á início ao prazo de 15 dias úteis para, 
querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 
525 do CPC.
Caso a intimação ocorra por carta AR ou mandado, inexistindo atualização do endereço da parte, a intimação realizada no endereço 
declinado nos autos e será considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.
3- Não havendo pagamento ou impugnação, certifique e intime a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 
atualizado do crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016, salvo se 
for beneficiário da gratuidade processual. 
4- Efetuado o pagamento espontâneo, expeça alvará ou ofício autorizando o saque/transferência do valor em favor da parte exequente.
5- Após, intime-se a parte credora, via advogado, para se manifestar sobre eventual saldo remanescente. Em caso de inércia, a quitação 
será presumida e o feito extinto, de acordo com o art. 526, §3º, CPC.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7047523-67.2018.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Exequente: APELANTE: ANGELO FERREIRA DA SILVA 
Advogado exequente: ADVOGADO DO APELANTE: MIRIAM BARNABE DE SOUZA, OAB nº RO5950 
Executado: APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I 
Advogado Executado:ADVOGADOS DO APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB nº AL11937, LUCIANO DA SILVA BURATTO, OAB 
nº SP179235, PROCURADORIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I 
Despacho
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença.
2- Intime-se a parte executada (pessoalmente, por advogado ou Edital - art. 513, §2º, CPC), para que efetue o cumprimento da sentença no 
prazo de 15 dias (art. 523, do CPC), sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos na proporção de 10% sobre o valor do débito, 
bem como de incorrer em atos de constrição e expropriação bens (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).
Realizado pagamento parcial do débito, o valor da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, incidirão apenas sobre o valor 
do crédito remanescente.
Cientifico a parte executada de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário, dar-se-á início ao prazo de 15 dias úteis para, 
querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 
525 do CPC.
Caso a intimação ocorra por carta AR ou mandado, inexistindo atualização do endereço da parte, a intimação realizada no endereço 
declinado nos autos e será considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.
3- Não havendo pagamento ou impugnação, certifique e intime a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 
atualizado do crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016, salvo se 
for beneficiário da gratuidade processual. 
4- Efetuado o pagamento espontâneo, expeça alvará ou ofício autorizando o saque/transferência do valor em favor da parte exequente.
5- Após, intime-se a parte credora, via advogado, para se manifestar sobre eventual saldo remanescente. Em caso de inércia, a quitação 
será presumida e o feito extinto, de acordo com o art. 526, §3º, CPC.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7073979-49.2021.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEMAR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA, OAB nº RO8928
REU: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 
ADVOGADO DO REU: RAUL CESAR MACHADO DE ARAUJO, OAB nº PE52274
DESPACHO
Considerando que em sede de réplica, o autor juntou documentos, manifeste-se a parte requerida.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021578-44.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ZOGHBI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FLAEZIO LIMA DE SOUZA - RO3636, LETICIA AQUILA SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA - RO9405
EXECUTADO: FERNANDA DOS SANTOS LOPES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.
Fica ainda a parte autora intimada a apresentar substabelecimento sem reserva de poderes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7006326-64.2020.8.22.0001 
EXEQUENTE: TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ, OAB nº AP3122 
EXECUTADO: CAMIZARIA CONFECCOES LTDA - ME 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 70.845,85 
Despacho
Considerando a não localização de bens penhoráveis, com fulcro no art. 921, §1º do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO pelo 
prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.
1- Tendo em vista a possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo e sem ônus para a parte exequente, desde logo, determino que 
a SUSPENSÃO seja aguardada em arquivo definitivo dentro do acervo geral de processos arquivados para controle e posterior revisão/
análise da prescrição.
Quando o prazo de 1 ano findar, automaticamente terá início a contagem do prazo da prescrição intercorrente (que transcorrerá também 
no arquivo) (art. 921, §§ 1º e 4º do CPC), independente de nova intimação. 
Suspensão (em arquivo): 1 ano
+
Prescrição intercorrente (em arquivo): 5 anos.
2- Decorridos os prazos ou havendo manifetação, voltem conclusos.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7018011-68.2020.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS 
SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, RONDONIA - CREDJURD
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA, OAB nº RO7332, MANUELA GSELLMANN DA COSTA, OAB 
nº RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA, OAB nº RO1246
EXECUTADO: MARINEIDE PEREIRA TAVARES 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Considerando que o tempo decorrido, desentranhe-se o mandado para que o Oficial de Justiça o cumpra.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065307-18.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: WALDETH NUNES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO CARLOS PEREIRA NEVES - RO9716
REU: STAR ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDA, FIELD CONSULTORIA, RECURSOS HUMANOS E INTERMEDIACOES 
LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81342240 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 01/12/2022 11:00 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030754-76.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: MARIA ELOILA ASSUNCAO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006814-48.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO BENTES SILVA BEZERRA - RO11632, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA 
GONCALVES MONTEIRO - RO8348, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL 
CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
REU: QUEDMA CORTEZ FIGUEIREDO e outros (3)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028380-24.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
EXECUTADO: MARIA JUCILENE PRESTES MOREIRA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015594-11.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: HENRIQUE JESUS SANTOS
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o 
requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 
1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Processo n. 7022049-89.2021.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível
AUTOR: LUIZ ADROALDO ARMANINI TAGLIANI 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073 
REU: BANCO DO BRASIL, Sabemi Seguradora SA 
ADVOGADOS DOS REU: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, 
JULIANO MARTINS MANSUR, OAB nº RJ113786, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A, PROCURADORIA DA SABEMI 
SEGURADORA S/A 
DECISÃO
Intime-se o perito para levantamento dos valores disponíveis no alvará eletrônico.
Versam os presentes sobre Procedimento Comum Cívelque AUTOR: LUIZ ADROALDO ARMANINI TAGLIANI move em face de REU: 
BANCO DO BRASIL, Sabemi Seguradora SA.
O feito está saneado, os pontos controvertidos foram fixados.
Consta nos autos o laudo pericial e não há pedidos de esclarecimentos.
Pois bem, consoante o item c do ponto controvertido foi deferida a produção de prova oral após a juntada do laudo. Sendo assim cumpra-
se os termos que seguem:
PROVIDÊNCIAS:
1. Designo a audiência de Conciliação, Instrução de Julgamento para o dia 4 de Outubro de 2022, às 9h por videoconferência/
presencial, para a colheita da prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, bem como a oitiva de 
testemunhas.
Link da Audiência: https://meet.google.com/ekn-mxza-wre
Endereço eletrônico da 9ª Vara Cível: pvh9civgab@tjro.jus.br
Telefone: (69) 3309-7064, caso torne-se necessário contato para algum esclarecimento.
As partes, testemunhas e outros colaboradores que optarem por participar presencialmente na sede do juízo serão ouvidas na sala de 
audiências da 9ª Vara Cível, no Fórum Geral. As demais serão ouvidas por meio de videoconferência no link acima.
1.1. Incumbe às partes informar ou intimar suas testemunhas, na forma do art. 455 do Código de Processo Civil, presumindo-se, caso a 
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 455,§2º, CPC).
1.2. Nas hipóteses previstas no art. 455, §4º do CPC, a parte deverá requerer a intimação da testemunha, quando da apresentação do 
rol ou no prazo máximo de 5 dias, a contar desta data.
1.3. Caso o rol de testemunhas ainda não tenha sido apresentado, as partes deverão fazê-lo no prazo de 5 dias, a contar desta data.
2. Os advogados/defensores deverão encaminhar o link da audiências às partes e testemunhas.
3. Com o link da videoconferência, tanto partes quanto advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando 
celular, notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando.
Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet, sendo gravada e disponibilizada 
por este juízo na aba “audiências” do PJe. Os depoimentos colhidos presencialmente serão igualmente gravados e disponibilizados.
4. No caso de acesso por videoconferência, no horário da audiência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para acesso à 
solenidade. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento de sua oitiva, bem como as partes, caso haja 
determinação para a coleta de depoimento pessoal. Sendo presencial, deverá estar na sede do juízo na data e hora marcadas.
5. Os advogados/Defensores, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando 
o documento oficial com foto, para conferência e registro, na tela do vídeo ou presencialmente.
6. Ficam cientes que o não acesso ou o não comparecimento pessoal até o horário de início da audiência será considerado como 
ausência à audiência.
7. As partes e testemunhas arroladas por quem é assistido pela Defensoria Pública, devem ser intimadas por mandado. 
Ainda, ao intimar a parte ou testemunha o Oficial de Justiça deverá indagá-las se dispõem de recursos tecnológicos suficientes para 
participar da audiência por meio de videoconferência. Caso a pessoas não disponha dos recursos tecnológicos, deverá informar ao oficial 
de justiça, que certificará o ocorrido.
8. Caso sejam necessárias outras intimações por mandado, as partes devem justificar o pedido nos autos, no prazo de 5 dias, a contar 
deste despacho. Neste caso, desde logo, fica determinada a intimação por mandado, observando as mesmas recomendações item 
anterior. 
9. Ficam as partes intimadas por seus patronos.
10. Sobre como participar de Audiência por Videoconferência, seguem os tutoriais produzidos pelo TJRO, através dos links https://www.
youtube.com/watch?v=RY5OFw1W3_4 (se participar pelo celular) ou https://www.youtube.com/watch?v=Kf_np1Axo3E (se vai participar 
pelo notebook ou desktop).
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11- Nesta data foi expedido ofício eletrônico em favor do perito para levantamento dos valores depositados à título de honorários periciais 
(ID 66260951).
Assim, intime-se o perito, via sistema, para que compareça a agência 2848 da Caixa Econômica Federal, munido de documento com foto 
para que realize o saque ou transferência da quantia disponível, sem necessidade de impressão deste documento.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito
ALVARÁ ELETRÔNICO
URBANO DE PAULA FILHOURBANO DE PAULA FILHO, CPF/CNPJ: 01898296804, Valor: R$ 1.476,76Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7048611-77.2017.8.22.0001 
EXEQUENTE: AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FELIPPE FERREIRA NERY, OAB nº AC3540 
EXECUTADO: EZEQUIAS DAMASCENA DA SILVA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 3.735,75 
Decisão
Até o momento, a ordem de penhora do imóvel não foi cumprida, pois os três Cartórios de Imóveis de Porto Velho disseram que não 
seriam os titulares da circunscrição (vide notas de exigência).
Deste modo, a secretária do Juízo ligou para o 2º e 3º Ofício a fim de esclarecer de qual circunscrição o imóvel faz parte, oportunidade 
em que foi informada de que o imóvel, de fato, pertence ao 2º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital.
Diante do exposto, a ordem de penhora foi reiterada para o 2º Ofício, via sistema ARISP, conforme comprovante anexo. 
1- O Cartório de Registro de Imóveis enviará o boleto dos emolumentos para o e-mail emmily@nobrerocha.adv.br, indicado pela parte 
autora no ID:68181802, que deverá efetuar o seu pagamento e comunicar diretamente o Cartório. Após, o Cartório averbará a penhora 
na matrícula do imóvel.
2- Aguarde-se a efetivação da penhora, pelo prazo de 10 dias e, após, consulte resposta no sistema ARISP, certificando nos autos.
3- Confirmada a averbação da penhora, expeça-se mandado para que o Oficial de Justiça realize a avaliação do bem (art. 870 e 
seguintes, CPC).
4- Cumpridos os itens anteriores, intime-se a parte executada (pessoalmente ou por advogado) para tomar ciência da penhora/avaliação 
realizadas em relação ao(s) imóvel(is) para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias.
Considerando que o executado é casado, no mesmo ato deverá ser intimada sua esposa sobre a penhora, sob pena de nulidade.
Expeça-se o necessário.
SERVE COMO TERMO DE PENHORA / MANDADO DE AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO:
IMÓVEL: MATRÍCULA 36569 - 2º Ofício de Registro de Imóveis
Executado/depositário: EZEQUIAS DAMASCENA DA SILVA
(Obs. enviar com o mandado cópia da matrícula atualizada do imóvel e certidão de inteiro teor - ID: 59208458)
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7009727-03.2022.8.22.0001 
AUTOR: JOSE JORGE PACHECO GALINDO 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO ERNANE MARQUES DE FARIAS, OAB nº RO11455 
REU: Banco Bradesco S.A 
ADVOGADOS DO REU: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881, BRADESCO 
Despacho
Para o deslinde do feito (análise dos termos, taxa de juros, ciência do autor) é necessário que seja apresentado o contrato firmado entre 
as partes. Sendo assim, pela derradeira vez, fica intimada a parte requerida para efetuar a juntada do contrato ao autos, no prazo de 05 
dias, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.
Vindo o contrato, vistas ao autor e conclusos para julgamento.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7039071-63.2021.8.22.0001 
AUTOR: IRINEU CARLOS DE ALMEIDA 
ADVOGADO DO AUTOR: EDSON FURTADO ALVES, OAB nº RO6288A 
REU: BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, H.B. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, D C 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
ADVOGADO DOS REU: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA, OAB nº RO1246 
Despacho
Em análise aos autos verifica-se que encontra-se pendente a citação de Barros Empreendimentos e D.C. Empreendimentos.
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Sendo assim, fica intimada a parte autora para indicar endereço para citação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 
pressupostos (citação válida).
No mesmo prazo, fica intimado o autor para se manifestar quanto a petição e documentos de ID 78025038 / 78025037 / 78025034, 
juntados pelo requerido HB Construções.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Processo n. 7043821-50.2017.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial 
PROCURADOR: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
ADVOGADO DO PROCURADOR: GIULIO ALVARENGA REALE, OAB nº AC4193 
PROCURADOR: SAMUEL PAIVA BELO 
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Sisbajud negativo, conforme comprovante anexo.
Assim, fica intimada a parte exequente, via advogado, para dar andamento ao feito.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045172-58.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUCIMAR GOMES PAULA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SYLVAN BESSA DOS REIS - RO1300, ANA PAULA SILVEIRA BARBOSA - RO0001588A
EXECUTADO: ROZALINO PEREIRA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7008469-55.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
Polo Passivo: CLAILSON BARBOSA FREITAS, CARLOS ROBERTO DE MOURA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
As pesquisas aos sistemas conveniados imprescindem do pagamento da respectiva taxa.
Verifica-se nos autos que só houve recolhimento de 1 taxa sob Código 1007 (ID n° 80503404), sendo necessária complementação 
visando as diligências solicitadas.
Portanto, fica a parte exequente intimada, via advogado, para comprovar o pagamento da taxa descrita no art. 17 da Lei de Custas nº 
3896/2016, sendo devida uma taxa para cada diligência pretendida e também por cada CPF/CNPJ a ser consultado.
Atendida a determinação, conclusos em JUD’S.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito 



1575DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014467-38.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JEFERSON BARBOSA FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: ARLINDO CORREIA DE MELO NETO - RO11082, ZULDAS VEIGA DA COSTA FILHO - RO7295
REU: ALLAN BARROS FEITOSA JUNIOR e outros
Advogados do(a) REU: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS - RO6156, EZIO PIRES DOS SANTOS - RO5870
Advogados do(a) REU: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS - RO6156, EZIO PIRES DOS SANTOS - RO5870
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7065035-58.2021.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA NA AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PEDRO ABIB HECKTHEUER, OAB nº RO6907, BRUNO LOPES BILIATTO, OAB nº RO10076
Polo Passivo: BRENDA OLIVEIRA DE MELO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Pugna a exequente pela constrição forçada em ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD. O exequente requer, 
ainda, que a medida seja deferida com repetição programada pelo período de 30 dias.
O entendimento deste Juízo quanto ao referido pedido é no sentido de que trata-se de medida de ultima ratio e que, portanto, pressupõe 
que outras tentativas de constrição forçada tenham sido infrutíferas e que não haja outra forma de buscar a satisfação da dívida.
No caso dos autos, ainda há outras medidas possíveis a serem dotadas nos presentes autos para a satisfação do débito.
Diante disso, indefiro o pedido de penhora online na modalidade repetição programada.
Sisbajud negativo, conforme comprovante anexo.
Renajud negativo, conforme comprovante anexo.
Assim, fica a parte exequente intimada a promover o regular andamento ao feito.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7023552-82.2020.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de Sentença 
Exequente: AUTOR: DORIAN BARBOZA DE SOUZA 
Advogado exequente: ADVOGADO DO AUTOR: ANA MARIA LESSA MARIACA, OAB nº RO1182 
Executado: REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Advogado Executado:ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Decisão
Acórdão (80233302).
1) Altere-se a classe para Cumprimento de Sentença.
1.1) Libere-se os honorários periciais em favor do perito, intimando-o a proceder o saque, sob pena de transferência para a conta 
centralizadora do Tribunal de Justiça.
2) Após, intime-se o INSS com urgência, via sistema/e-mail, para:
a) implementar o benefício de auxílio-acidente em favor do autor, a partir do indeferimento administrativo. nos termos do acórdão, no 
prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$ 15.000,00. 
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b) realizar o pagamento retroativo do valor devido a título do benefício ou apresentar impugnação a execução no prazo de 30 dias, nos 
termos do art. 535, “caput” do CPC.
3) Apresentada impugnação, intime-se o exequente, via advogado, para que tome ciência e, caso queira, se manifeste.
4) Com a resposta à impugnação ou decorrido o prazo, conclusos para decisão.
5) Não havendo interposição de impugnação, envie os autos à contadoria para atualização do crédito.
6) A seguir, expeça-se RPV nos termos do art. 535, §3º, II do CPC e Provimento 006/2006-CG (publicado no DJ nº 124, página 5 de 
06/07/2006). Caso o valor devido supere o valor da RPV, expeça-se Precatório.
7) Após, intime-se o INSS para realizar o pagamento em conta judicial.
8) Feito o pagamento, expeça alvará em favor da parte credora, autorizando-a, via advogado, ao saque da quantia depositada em Juízo.
9) Cumpridos os itens anteriores, conclusos para sentença de extinção. 
SERVE COMO CARTA/MANDADO.
Endereço: REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 3325, - DE 2777 
A 3367 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76803-859 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
- A comunicação da presente decisão deverá ser feita preferencialmente por sistema. 
- Havendo inércia do INSS, intime-se via e-mail: pfro.tj@agu.gov.br.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 7013350-75.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEVANI DE JESUS BORGES
ADVOGADO DO AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
Sentença
Versam os autos sobre Procedimento Comum Cível que o AUTOR: ADEVANI DE JESUS BORGES move em face de REU: AZUL 
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..
A parte executada juntou comprovante de pagamento do crédito.
A parte credora concordou com o pagamento; requereu expedição de alvará e a extinção do feito.
Diante do exposto, considerando a quitação do crédito, JULGO EXTINTO O FEITO com fundamento no art. 924, inciso II do CPC.
1- Autorizo, via ALVARÁ ELETRÔNICO, que a parte exequente, por meio de seu advogado, 
realize o saque do crédito depositado em Juízo. O advogado deverá comparecer à Agência 2848 da Caixa Econômica Federal, 
munido(a) de documento oficial com foto para solicitar o saque ou transferência do valor descrito ao final, devendo ser zerada a conta, no 
prazo de até 30 dias. Não é necessário imprimir esta decisão. Junto comprovante da expedição do alvará ao final.
2- Havendo indicação de conta bancária, desde já, fica autorizada expedição de Ofício à Caixa Econômica Federal para a transferência 
do valor em favor da parte exequente, nos termos de praxe.
3- Custas finais pela parte executada.
4- Cumpridos os itens anteriores, não havendo pendências, arquive-se.
Antecipo o trânsito em julgado para esta data, considerando a ocorrência da preclusão lógica decorrente da quitação.
P.R.I. Cumpra-se.
ALVARÁ ELETRÔNICO:
JHONATAS EMMANUEL PINI, CPF/CNPJ: 71646140249, Valor: R$ 5.694,12
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal, Agência: 2848, Nº da conta: 1791963- 6 , Saldo: R$ JHONATAS EMMANUEL PINI, 
CPF/CNPJ: 71646140249, Valor: R$ 5.694,12
Porto Velho - RO, 2 de Setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7007603-81.2021.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO, OAB nº RO5100
Polo Passivo: J. C. CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP
EXCUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Em sede de petição de ID n° 80916552, a parte exequente requereu a inclusão do nome da executada no Serasajud e no CNIB ou sistema 
ARISP, a fim de atingir bens atuais e futuros.
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Indefiro a negativação do nome da executada via sistema Serasajud. O aludido sistema é utilizado por esta unidade jurisdicional para dar 
mais celeridade às decisões de antecipação de tutela que suspendem anotação de inscrição negativa. Por outro lado, a providência de 
incluir nome da parte executada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pode ser facilmente realizada pela parte, independentemente 
de intervenção estatal. Além disso, o princípio da Cooperação preceitua que as partes do processo devem cooperar entre si para a rápida 
solução do litígio e não acumular o Judiciário de atribuições que competem à parte credora.
Indefiro o pedido de indisponibilidade de bens, pois o CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens deverá ser utilizado observando 
os casos em que há expressa previsão legal da medida de indisponibilidade de bens (lei de improbidade administrativa, cautelar fiscal, 
planos de saúde, recuperação judicial, etc) como meio de viabilizar e agilizar a execução da ordem, e não de forma genérica, com 
supedâneo no art. 139, IV e art. 798 do CPC (poder geral de cautela do juiz).
É possível a pesquisa e a penhora de bens imóveis em todo a extensão do território Estadual, por meio do Sistema ARISP.
De acordo com o convênio firmado pelo TJ/RO com o ARISP, este sistema será utilizado para:
- solicitar a inclusão de penhora em desfavor de imóveis, mediante o pagamento da respectiva taxa (art. 17 do Regimento de Custas do 
TJ/RO);
- pesquisa de imóvel, apenas, para beneficiários da justiça gratuita.
Considerando que o exequente não é beneficiário da gratuidade, indefere-se o pedido de ARISP para pesquisa de imóveis e esclareço 
que a parte poderá obter esta informação diligenciando diretamente nos cartórios ou por meio do site https://registradores.onr.org.br/.
Com relação a penhora de bens imóveis, além do recolhimento de taxa, é necessária a juntada da Certidão de Inteiro Teor atualizada do 
imóvel que pretende penhorar; 
Assim, fica intimada a parte exequente, via advogado, a requerer o que entender de direito.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7050385-06.2021.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013, 
PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA
Polo Passivo: ANDREIA DA MOTA FERREIRA, D. G. PAIXAO - COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Realizei pesquisas no sistema conveniado ao TJRO em busca de novos endereços para as partes executadas.
Sisbajud positivo com relação a executada ANDREIA DA MOTA , conforme comprovante anexo.
Sisbajud negativo com relação ao executado D. G. PAIXAO - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, conforme comprovante anexo.
Com relação ao pedido de pesquisa no sistema Infojud, indefiro, por ora, visto só constar nos autos o recolhimento de 2 taxas sob 
Código 1007 (utilizadas para a consulta ao sistema Sisbajud). As pesquisas aos sistemas conveniados imprescindem do pagamento da 
respectiva taxa.
Assim, fica a parte exequente intimada, via advogado, para dar andamento ao feito e requerer o que entender de direito.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7039098-17.2019.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO VELHO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN, OAB nº RO3956A
Polo Passivo: MAC DONALD RIVERO JUNIOR
ADVOGADO DO EXECUTADO: CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO, OAB nº RO4246
DESPACHO
O bloqueio de dinheiro por meio do sistema Sisbajud foi parcialmente positivo, conforme comprovante anexo.
Desde logo, determino a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, na qual terão os rendimentos estabelecidos pelas 
normas pertinentes. Isso porque, não se vislumbra qualquer prejuízo às partes com a imediata transferência dos valores bloqueados para 
conta judicial, em especial, porque caso eventual impugnação pelo devedor seja acolhida, os valores lhe serão restituídas devidamente 
corrigidos, ao contrário do que ocorreria caso simplesmente permanecessem bloqueados.
O tempo em que é necessário aguardar até deliberação quanto a eventual acolhida de impugnação, caso seja apresentada, sem que o 
valor tenha qualquer rendimento ou atualização entre a data do bloqueio e a transferência pode ser de meses, pois demanda, além de 
decisão judicial, expedição de intimação ao devedor pela CPE, juntada do respectivo comprovante para o início da contagem do prazo 
e, posteriormente, o retorno dos autos ao Gabinete onde aguardará por decisão, por ordem cronológica, na forma do art. 12 do Código 
de Processo Civil.
Assim, por mais que esta Magistrada tente agilizar o andamento do processo, os valores permanecerão sem atualização por período 
significativo.
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Desta forma, por não vislumbrar prejuízo às partes, em especial ao devedor, desde logo os valores serão transferidos para conta judicial. 
Caso eventual impugnação seja acolhida, os mesmos serão liberados em favor do devedor.
1- Assim, nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo Civil, fica intimada a parte devedora, via advogado(a), para, se for o 
caso, apresentar impugnação no prazo de 5 dias. 
2- Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para, querendo, se manifestar. 
3- Caso não haja impugnação, desde logo, determino expedição de alvará para liberação dos valores em favor da parte exequente, cujo 
levantamento deve ser comprovado em 5 dias ou ofício para transferência caso haja a indicação de conta bancária pela parte.
4- Cumpridos os itens anteriores, intime-se a parte credora, via advogado, para que diga se há saldo remanescente e, em caso positivo, 
promova o regular andamento ao feito. 
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7014398-11.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA 
PINTO, OAB nº RO4643
Polo Passivo: EVELYN BARROS DE CARVALHO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Em sede de decisão (ID n° 79100990), a diligência deferida de penhora on line em repetição programada restou com valor ínfimo (art. 
836 do CPC) e já desbloqueado na presente data, conforme comprovante anexo.
Deixo de juntar os demais resultados tendo em vista não ter sido encontrado nenhum outro valor.
Intime-se a parte exequente, via advogado, para promover o regular andamento ao feito.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho,2 de setembro de 2022. 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7040105-73.2021.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: SOMPO SEGUROS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOCIMAR ESTALK, OAB nº SP247302, PROCURADORIA SOMPO SEGUROS SA
Polo Passivo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Sisbajud negativo, conforme comprovante anexo.
Assim, fica intimada a parte exequente, via advogado, para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7045565-80.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: MARIA ISIDORA DE MELO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVERTON MELO DA ROSA, OAB nº RO6544A
Polo Passivo: ALEXSANDRO ROBSON FERREIRA DE LIMA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Conforme se verifica nos autos, a executada é empresária individual, o que significa dizer que, embora a empresa possua personalidade 
jurídica diversa do seu titular, existe uma única responsabilidade patrimonial da pessoa física do empresário perante os credores. Não há 
distinção entre o patrimônio da firma individual e o da pessoa física que lhe empresta o nome. 
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EMENTA: Processo Civil. Apelação. Empresário individual. Ausência de distinção patrimonial da pessoa física e da jurídica. Incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade. Sentença de extinção por não localização de bens da pessoa jurídica. 
Nulidade. Recurso provido. Padece de erro de procedimento a sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, diante da 
não localização de bens do devedor, pessoa jurídica, sem antes processar o pedido de penhora de bens do titular da firma individual 
executada. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da 
pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma 
individual O empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração 
da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse 
rito. Recurso provido.
(TJ-RO - APL: 00147560820128220001 RO 0014756-08.2012.822.0001, Data de Julgamento: 03/04/2019, Data de Publicação: 
10/04/2019).
Assim, defiro pesquisa no sistema Sisbajud em nome do executado e de sua empresa individual.
No que tange a medida de bloqueio de valores por meio de repetição programada pelo período de 30 dias, o entendimento deste Juízo 
quanto ao referido pedido é no sentido de que trata-se de medida de ultima ratio e que, portanto, pressupõe que outras tentativas de 
constrição forçada tenham sido infrutíferas e que não haja outra forma de buscar a satisfação da dívida.
No caso dos autos, ainda há outras medidas possíveis a serem dotadas nos presentes autos para a satisfação do débito.
Diante disso, indefiro o pedido de penhora online na modalidade repetição programada.
Sisbajud negativo em relação a empresa individual do executado, tendo em vista a ausência de relacionamento com instituição financeira.
O bloqueio de dinheiro por meio do sistema Sisbajud foi parcialmente positivo em relação ao executado, conforme comprovante anexo.
Desde logo, determino a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, na qual terão os rendimentos estabelecidos pelas 
normas pertinentes. Isso porque, não se vislumbra qualquer prejuízo às partes com a imediata transferência dos valores bloqueados para 
conta judicial, em especial, porque caso eventual impugnação pelo devedor seja acolhida, os valores lhe serão restituídas devidamente 
corrigidos, ao contrário do que ocorreria caso simplesmente permanecessem bloqueados.
O tempo em que é necessário aguardar até deliberação quanto a eventual acolhida de impugnação, caso seja apresentada, sem que o 
valor tenha qualquer rendimento ou atualização entre a data do bloqueio e a transferência pode ser de meses, pois demanda, além de 
decisão judicial, expedição de intimação ao devedor pela CPE, juntada do respectivo comprovante para o início da contagem do prazo 
e, posteriormente, o retorno dos autos ao Gabinete onde aguardará por decisão, por ordem cronológica, na forma do art. 12 do Código 
de Processo Civil.
Assim, por mais que esta Magistrada tente agilizar o andamento do processo, os valores permanecerão sem atualização por período 
significativo.
Desta forma, por não vislumbrar prejuízo às partes, em especial ao devedor, desde logo os valores serão transferidos para conta judicial. 
Caso eventual impugnação seja acolhida, os mesmos serão liberados em favor do devedor.
1- Assim, nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo Civil, fica intimada a parte devedora, pessoalmente, para, se for o caso, 
apresentar impugnação no prazo de 5 dias. 
2- Proceda a CPE com a intimação da Defensoria Pública.
3- Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para, querendo, se manifestar. 
4- Caso não haja impugnação, desde logo, determino expedição de alvará para liberação dos valores em favor da parte exequente, cujo 
levantamento deve ser comprovado em 5 dias ou ofício para transferência caso haja a indicação de conta bancária pela parte.
5- Cumpridos os itens anteriores, intime-se a parte credora, via advogado, para que diga se há saldo remanescente e, em caso positivo, 
promova o regular andamento ao feito.
SERVE COMO CARTA/ MANDADO/INTIMAÇÃO.
Nome: ALEXSANDRO ROBSON FERREIRA DE LIMA
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020302-75.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212
EXECUTADO: CHARLES CHAVES DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: FERNANDA SOARES SILVA - RO7077
Advogados do(a) EXECUTADO: CLEDIANE DA SILVA DESMOREST - RO11662, DIEGO FERREIRA DA SILVA - RO8346
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002115-24.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: ALBERTO ESTEVEM SILVA CAVALCANTE
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO1073
EXECUTADO: GOIAS COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7064492-21.2022.8.22.0001 
Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
Despejo 
AUTOR: CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 
ADVOGADO DO AUTOR: DOMINGOS SAVIO NEVES PRADO, OAB nº RO2004 
REU: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A., ADRIANO AMARAL DA SILVA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, propôs ação de despejo c.c cobrança de aluguéis em face de CREDPAGO SERVIÇOS DE 
COBRANÇA S/A e ADRIANO AMARAL DA SILVA, ambos qualificados.
Cumpre ressaltar que para pleitear liminarmente o despejo em 15 dias, é necessário alguns requisitos, conforme o art. 59, § 1º, da Lei 
8245/91. Compulsando os autos, não vislumbro a caução equivalente a três meses de aluguel, como dispõe a legislação.
No que se refere à necessidade de caução, a Lei 12.112/2009 acrescentou exatamente à hipótese dos autos (inadimplemento de aluguéis 
e acessórios) como fundamento à concessão de liminar em despejo, acrescentando o inciso IX ao § 1º do art. 59 da Lei do Inquilinato, 
verbis :
§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que 
prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
Nesse sentido o RECURSO ESPECIAL Nº 1.207.161 - AL (2010/0150779-2):
LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. 
SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, 
podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que 
preenchidos os requisitos para a medida.
2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC 
não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º 
do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão.
3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.º 12.112/09 
acrescentou ao art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de “falta de pagamento de 
aluguel e acessórios da locação”, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao 
autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância.
4. Recurso especial improvido. ACÓRDÃO A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Aldir Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o 
Sr. Ministro.
Relator. Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2011(Data do Julgamento) MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator.
1-Sendo assim, fica intimada a parte autora para comprovar o valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, no prazo de 05 dias, 
sob pena de não ser realizada a ordem de despejo.
Cumpridas a determinação acima, determino:
Presentes os demais requisitos estabelecidos no inciso IX, do art. 59, § 1º, da Lei 8245/91, vindo comprovação da caução no valor 
equivalente a três meses de aluguel, DEFIRO A LIMINAR para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. No mesmo prazo poderá o 
locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, efetuando o depósito da totalidade dos valores devidos, incluído 
os juros de mora, as custas e honorários advocatícios, este que fixo em 10% do valor do débito (§ 3º, art. 59, Lei nº 8.245/91).
Caso não seja prestada a caução o processo irá prosseguir sem a ordem de despejo, mas somente com a citação nos moldes que 
seguem.
Nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC, “permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 
leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código”. Muito embora o art. 59 da Lei 8245/91 discipline que as ações de despejo devam 
seguir o procedimento ordinário e que o Código de Processo Civil vigente preveja audiência de conciliação antes do início do prazo para 
resposta, ocorre que para a ação intentada o prazo para a purgação de mora decorreria após a audiência preliminar, e, considerando que 
as pautas de audiências contam com no mínimo um intervalo de 30 (trinta), provoca ainda mais a dilatação do prazo de quem se encontra 
inadimplente.
Ademais, a disciplina procedimental da ação de despejo por falta de pagamento, pressupõe, que em poucos dias, ou seja, no prazo para 
a resposta o locatário efetue o pagamento para evitar o despejo e a realização de audiência de conciliação obrigatória, nessas ações, 
retiraria a vantagem disciplinada pela lei especial. Por todo o exposto, deixo de designar audiência prévia de conciliação.
Saliento que não deixarei de privilegiar a tentativa de composição (Art. 3º, §2° do CPC), mas apenas, irei postergá-la para audiência una 
de conciliação, instrução e julgamento.
2- Isso posto, cite-se/intime-se a parte requerida para tomar conhecimento da ação e, querendo, contestar no prazo de 15 dias nos termos 
do art. 335, inciso III c/c art. 231, ambos do CPC.
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3- Vindo contestação, intime-se a parte autora para réplica, e em caso de inércia, certifique-se e voltem conclusos para saneamento (art. 
347 e seguintes do CPC).
SERVE COMO MANDADO SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA.
REU: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A., CNPJ nº 25027928000190, RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 1488, CONJ. 
501 ANDAR 05 CENTRO - 80420-210 - CURITIBA - PARANÁ, ADRIANO AMARAL DA SILVA, CPF nº 39858871104, RUA JÚLIO DE 
CASTILHO 208, - ATÉ 293/294 CENTRO - 76801-078 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho, 30 de agosto de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7057205-07.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: R. N. D. O. L.
Advogados do(a) AUTOR: MATHEUS FIGUEIRA LOPES - RO6852, FELIPE NADR ALMEIDA EL RAFIHI - RO6537, RAFAEL BALIEIRO 
SANTOS - RO6864, ARTHUR NOGUEIRA PRADO - RO10311
REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81220119 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 30/11/2022 11:00 

Porto Velho 9ª Vara Cível
7004750-65.2022.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MATHEUS MIRANDA FANTIN
ADVOGADO DO AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI, OAB nº RO4265A
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
Sentença
Versam os autos sobre Procedimento Comum Cível que o AUTOR: MATHEUS MIRANDA FANTIN (menor) move em face de REU: AZUL 
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..
Intimada sobre o depósito, a parte credora requereu expedição de alvará e a extinção do feito (79940949 - Pág. 1).
Ministério público se manifestou, haja vista o interesse de menor (80954117 - Pág. 1).
Diante do exposto, considerando a quitação do crédito, JULGO EXTINTO O FEITO com fundamento no art. 924, inciso II do CPC.
1- Autorizo por meio deste ALVARÁ ELETRÔNICO, que a parte exequente, por meio de seu advogado, realize 
o saque do crédito depositado em Juízo. O advogado deverá comparecer à Agência 2848 da Caixa Econômica Federal, 
munido(a) de documento oficial com foto para solicitar o saque ou transferência do valor descrito ao final, no prazo de até 30 dias. Não é 
necessário imprimir esta decisão. Junto comprovante da expedição do alvará ao final.
2- Condeno a parte executada nas custas finais. Intime-a para realizar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida 
ativa e protesto. 
3- Cumpridos os itens anteriores, não havendo pendências, arquive-se.
Antecipo o trânsito em julgado para esta data, considerando a ocorrência da preclusão lógica.
P.R.I. Cumpra-se.
SERVE COMO ALVARÁ ELETRÔNICO:
JHONATAS EMMANUEL PINI, VALOR R$ 3.781,73
Porto Velho - RO, 30 de agosto de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7027444-28.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: ALDEMIR DIAS DE LIMA
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INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81220125 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 10/11/2022 11:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7042883-79.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALTEDINEIS PASSOS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS - RO8173
REU: IMPERIUM CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA, IGOR HUGO RAMOS PIRES, OMNI ADMINISTRADORA DE BENS E 
CONSORCIO LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81220142 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 10/11/2022 13:30 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022314-28.2020.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937
REU: ANDROMEDA SILVA ANDRADE
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038533-24.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: DIEGO ALLEYNE ALVES DA COSTA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: PAMELA NUNES SANCHEZ OLIVEIRA - RO8270
Advogado do(a) REQUERENTE: PAMELA NUNES SANCHEZ OLIVEIRA - RO8270
REQUERIDO: DIVINO TOMICHE e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051719-75.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ORLANDO DA SILVA MAIA
Advogados do(a) AUTOR: MARISSAN SOUSA CARVALHO - RO7245, LEIDIANE BERNARDO DA COSTA - RO11005
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogados do(a) REU: DIEGO JOSE DA SILVA - MT10030/O, ANDRE LUIS GONCALVES - RO0001991A, ISABELLE BARROS 
OSSUNA - MS14545, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS11235, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, 
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO RÉU - ALVARÁ
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido via internet, 
bem como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos 
para a Conta Centralizadora.
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9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7043336-50.2017.8.22.0001
Cumprimento de sentença
REQUERENTES: INDUSTRIA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS GADITA LTDA - ME, WAGNER ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: WEVERTON JEFFERSON TEIXEIRA HERINGER, OAB nº RO2514
EXCUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSP ITAGIBA LTDA - EPP 
ADVOGADOS DO EXCUTADO: GENIVAL RODRIGUES PESSOA JUNIOR, OAB nº RO7185A, ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO, 
OAB nº RO4624
DESPACHO
A consulta ao Sistema Sisbajud mesmo na forma reiterada restou negativa, conforme anexo.
Intime-se.
Sem manifestação, arquivem-se.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000256-36.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - 
RO5546
EXECUTADO: DENISE PEREIRA RODRIGUES
INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO INSS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, a manifestar-se acerca da resposta de ofício do 
INSS.

Processo n. 7023058-23.2020.8.22.0001 
AUTOR: EDUARDO TAVARES IBIAPINA 
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA, OAB nº RO35135 
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT 
Despacho
O requerido pugna pela juntada de extrato detalhado, com informação dos valores e data do levantamento.
Pois bem, nesta data anexo extrato detalhado, contendo tais informações.
Frisa-se que a quantia foi transferida em favor do requerido, conforme consta o CNPJ no extrato que ora anexo, bem como a data da 
transferência em 13/09/2021 às 13:28:20 horas.
Feitos tais esclarecimentos, arquive-se.
Porto Velho - RO, 31 de agosto de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7061202-95.2022.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
Prestação de Serviços 
AUTOR: BEZERRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS ADVOGADO DO AUTOR: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA 
CARDOSO, OAB nº RO796 
REU: RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, ALINE LEITE DE LIMA REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Versam estes autos acerca de Cumprimento de Sentença proposto por BEZERRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face 
de RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA e ALINE LEITE DE LIMA.
Pois bem.
A legislação em vigor estabelece o processo sincrético. Isso significa que o cumprimento de sentença é apenas uma fase do processo, 
não havendo mais divisão entre o processo de conhecimento e o de execução, como ocorria antes de Lei 11.232 de 2005.
Portanto, nas ações que tiveram início no PJE (Processo Judicial Eletrônico), é desnecessária a distribuição de um novo processo com o 
intuito de dar início à fase de cumprimento de sentença, como se pretende no caso em análise.
Assim, o cumprimento do título judicial deverá ocorrer nos próprios autos da ação de conhecimento n° 7035739-93.2018.8.22.0001.
Portanto, a extinção deste feito é medida que se impõe face a perda do interesse processual pela parte credora em ajuizar novos autos, 
também, porque o cancelamento da distribuição de processos no PJE é, tecnicamente, impossível.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos VI do CPC.
Sem custas.
P.R.I.



1584DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Após o trânsito, arquive-se.
Porto Velho- RO, 31 de agosto de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012346-37.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA SILVA ARAUJO
Advogados do(a) AUTOR: SIDNEY SOBRINHO PAPA - RO10061, CARINA RODRIGUES MOREIRA - RO10065
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO 
Fica a parte REQUERIDA intimada para complementar documentos conforme solicitado pelo perito id 78795586, no prazo de 05(cinco) 
dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7023871-50.2020.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: PAULO LEANDRO BARBOSA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VERONICA FATIMA BRASIL DOS SANTOS REIS CAVALINI, OAB nº RO1248
Polo Passivo: NATALIA ZANOTTO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: SANDRO LUIZ CARDOSO, OAB nº SC11937, TULIO CIRIOLI ALENCAR, OAB nº RO4050A
DESPACHO
Indefiro a negativação do nome da executada via sistema SERASAJUD. O aludido sistema é utilizado por esta unidade jurisdicional 
para dar mais celeridade às decisões de antecipação de tutela que suspendem anotação de inscrição negativa. Por outro lado, a 
providência de incluir nome da parte executada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pode ser facilmente realizada pela parte, 
independentemente de intervenção estatal. Além disso, o princípio da Cooperação preceitua que as partes do processo devem cooperar 
entre si para a rápida solução do litígio e não acumular o Judiciário de atribuições que competem à parte credora.
Pugna também o exequente pela tentativa de constrição forçada em ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD. O 
exequente requer, ainda, que a medida seja deferida com repetição programada pelo período de 30 dias.
O entendimento deste Juízo quanto ao referido pedido é no sentido de que trata-se de medida de ultima ratio e que, portanto, pressupõe 
que outras tentativas de constrição forçada tenham sido infrutíferas e que não haja outra forma de buscar a satisfação da dívida.
É medida que deve ser tomada quando as anteriores resultem frustradas, que não é o caso dos autos, uma vez que ainda há outras 
medidas possíveis a serem adotadas nos presentes autos para a satisfação do débito.
Diante disso, indefiro o pedido de penhora online na modalidade repetição programada, por 30 (trinta) dias. 
O bloqueio de dinheiro por meio do sistema Sisbajud foi parcialmente positivo, conforme comprovante anexo.
Desde logo, determino a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, na qual terão os rendimentos estabelecidos pelas 
normas pertinentes. Isso porque, não se vislumbra qualquer prejuízo às partes com a imediata transferência dos valores bloqueados para 
conta judicial, em especial, porque caso eventual impugnação pelo devedor seja acolhida, os valores lhe serão restituídas devidamente 
corrigidos, ao contrário do que ocorreria caso simplesmente permanecessem bloqueados.
O tempo em que é necessário aguardar até deliberação quanto a eventual acolhida de impugnação, caso seja apresentada, sem que o 
valor tenha qualquer rendimento ou atualização entre a data do bloqueio e a transferência pode ser de meses, pois demanda, além de 
decisão judicial, expedição de intimação ao devedor pela CPE, juntada do respectivo comprovante para o início da contagem do prazo 
e, posteriormente, o retorno dos autos ao Gabinete onde aguardará por decisão, por ordem cronológica, na forma do art. 12 do Código 
de Processo Civil.
Assim, por mais que esta Magistrada tente agilizar o andamento do processo, os valores permanecerão sem atualização por período 
significativo.
Desta forma, por não vislumbrar prejuízo às partes, em especial ao devedor, desde logo os valores serão transferidos para conta judicial. 
Caso eventual impugnação seja acolhida, os mesmos serão liberados em favor do devedor.
1- Assim, nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo Civil, fica intimada a parte devedora, via advogado(a), para, se for o 
caso, apresentar impugnação no prazo de 5 dias. 
2- Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para, querendo, se manifestar. 
3- Caso não haja impugnação, desde logo, determino expedição de alvará para liberação dos valores em favor da parte exequente, cujo 
levantamento deve ser comprovado em 5 dias ou ofício para transferência caso haja a indicação de conta bancária pela parte.
4- Cumpridos os itens anteriores, intime-se a parte credora, via advogado, para que diga se há saldo remanescente e, em caso positivo, 
promova o regular andamento ao feito. 
Porto Velho - RO, 31 de agosto de 2022.
{orgao_julgador.magistrado} 
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7053203-28.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LIBERTY SEGUROS S/A
Advogados do(a) AUTOR: ANA JULIA REITER DA PAZ - SC60816, LODI MAURINO SODRE - SC9587
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais finais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044407-53.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALAN DE BRITO SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO - RO2003, IVI PEREIRA ALMEIDA - RO8448
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO AUTOR - DADOS PARA EXPEDIÇÃO DE RPV E/OU PRECATÓRIO
Fica a parte AUTORA intimada a trazer os dados necessários para expedição de precatório, conforme certidão ID 81245817, no prazo 
de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043108-07.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PORTO VELHO TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: ALESSANDRA KARINA CARVALHO GONGORA - RO8610, HUGO WATARU KIKUCHI YAMURA - RO3613
REU: CLARO S.A.
Advogados do(a) REU: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501, TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - MG100244
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027565-90.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO1096, MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - RO6429, IVANILSON 
LUCAS CABRAL - RO0001104A
REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Advogados do(a) REU: ISABELA BOSCOLO CAMARA - SP389625, GUILHERME RIZZO AMARAL - RS47975
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INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
finais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001247-12.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALMA ELIAS EID SERIGATO - PR30998, DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - PR47051
EXECUTADO: EDSON MARTINS DA SILVA e outros 
Intimação AUTOR - PRECATÓRIA DEVOLVIDA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da devolução de carta precatória, bem 
como dar prosseguimento ao feito conforme despacho id 77056203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024666-85.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANA KECIA LIMA RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE SILVA PAVIN - RO8221
REU: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogado do(a) REU: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais 
iniciais e iniciais adiada . O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0014079-07.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S
EXCUTADO: DANILO DE OLIVEIRA TABOSA 
Advogado do(a) EXCUTADO: JOSE BRUNO CECONELLO - RO1855
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada para no PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, informar a satisfação do crédito e/ou requerer o que entender de 
direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047483-22.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: RITA TELES MOREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: REGIANEIDE SOUSA JOTA GOMES - RO0003607A, EMILIO COSTA GOMES - RO0004515A-A
EXECUTADO: GLADIS CUELLAR CHAVES
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007653-83.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIRON
Advogados do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - DF29047
REU: PAULO AFFONSO FERREIRA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057366-27.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
REQUERIDO: MARIA BERENICE GOMES DO CARMO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE 
apresentar Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

Processo n. 7032542-67.2017.8.22.0001 
AUTOR: JOSUE CAETANO DA SILVA 
ADVOGADOS DO AUTOR: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR, OAB nº RO4494, MARCIA YUMI MITSUTAKE, OAB nº RO7835, 
TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO, OAB nº RO5798 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Despacho
Transfira-se a quantia para a conta centralizadora deste Tribunal e remeta-se ao E.TJ/RO.
SERVE COMO OFÍCIO ELETRÔNICO
Tribunal de Justiça Conta Centralizadora Cogec TJ RO, CPF/CNPJ: 04293700000172, Instituição Financeira: , Agência: , Nº da Conta: 
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042534-18.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: ROMILDO MENDES e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: RINALDO DA SILVA - RO8219
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf



1588DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7053167-54.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: K. M. R. e outros
Advogados do(a) AUTOR: ANNE FRANCIELLY ZIMMERMANN DA SILVA - RO6004, PEDRO NAZARENO JUNIOR ZIMMERMANN DA 
SILVA - RO7276
Advogados do(a) AUTOR: ANNE FRANCIELLY ZIMMERMANN DA SILVA - RO6004, PEDRO NAZARENO JUNIOR ZIMMERMANN DA 
SILVA - RO7276
REU: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA e outros
Advogado do(a) REU: KARINNY DE MIRANDA CAMPOS - RO0002413A
Advogados do(a) REU: MARILIA GUIMARAES BEZERRA - RO10903, JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO - RO4315, MARCIO 
MELO NOGUEIRA - RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7068318-89.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
EXECUTADO: NISHIMURA & PINHEIRO PRODUCOES LTDA - EPP e outros (2) 
Advogado do(a) EXECUTADO: RONALDO BATISTA DE LIMA - RO12021
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo ID 
81038147. Para a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da 
taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7028599-66.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: MAIKE SILVA DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: CAROLINA ROCHA BOTTI, OAB nº MG188856
Polo Passivo: CLARO S.A
ADVOGADOS DO REU: RAFAEL GONCALVES ROCHA, OAB nº PA16538L, PROCURADORIA DA CLARO S.A.
DECISÃO
Vistos.
MAIKE SILVA DE SOUZA ofereceu embargos de declaração da sentença de mérito, alegando ter havido contradição na sentença, tendo 
em vista que houve a condenação da parte autora no recolhimento das custas iniciais.
É o breve relato.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença, obscuridade, 
omissão ou contradição.
No presente caso concreto, o embargante diz que há contradição no julgado, mas na verdade não há. A parte autora restou intimada para 
proceder a emenda à inicial, porém deixou de fazê-la, pois não emendou a inicial, nem para comprovar a sua condição de hipossuficiente. 
O cancelamento da distribuição como requerido não é mais possível, uma vez que a inicial foi analisada e determinada a emenda à inicial. 
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Desta forma, considerando que a pretensão da parte embargante foi expressamente analisada, e rechaçada, não há qualquer omissão 
a ser sanada.
Se a parte embargante está irresignada com a sentença proferida, cabe a ela deduzir sua insatisfação perante o Egrégio Tribunal de 
Justiça, pelos meios legais próprios.
Sendo assim, rejeito os embargos de declaração, persistindo a sentença tal como lançada.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7012844-36.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: LUCIANE FERREIRA DE JESUS
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691
Polo Passivo: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
Despacho
A parte requerida requer a devolução voluntária do valor de R$ 608,95 (seiscentos e oito reais e noventa e cinco centavos), ante ao 
pagamento indevido e equivocado de honorários de sucumbência.
Intimado, a autora alega que não houve equívoco no pagamento dos honorários.
Pois bem.
Extrai-se da sentença que a parte autora sucumbiu da maior parte do seu pedido, portanto, fora condenada ao pagamento de honorários 
advocatícios no valor de R$ 500,00.
Assim, vislumbra-se o equívoco no cálculo apresentado pelo exequente na fase de cumprimento de sentença. 
Desta feita, fica intimado o patrono da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a devolução voluntária do valor de R$ 
608,95 (seiscentos e oito reais e noventa e cinco centavos), na conta indicada pelo executado (ID n. 78709895).
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Processo n. 7037166-57.2020.8.22.0001
Cumprimento de sentença 
REQUERENTE: GOL LINHAS AÉREAS 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARCO AURELIO MOREIRA DE SOUZA, OAB nº RO10164, PROCURADORIA DA GOL LINHAS 
AÉREAS SA 
REQUERIDO: HINGRID SPIRLANDELI NUNES DA SILVA 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº 
RJ95502 
DESPACHO
A parte executada foi notificada para o pagamento das custas finais.
Em consulta ao sistema de custas processuais deste Tribunal, bem como em consulta aos autos, não verifica-se o pagamento das 
referidas custas. 
Assim, proceda a CPE a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
Oportunamente, arquive-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7030435-79.2019.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ADERBAL FRANCA DA COSTA
ADVOGADOS DO AUTOR: JONATTAS AFONSO OLIVEIRA PACHECO, OAB nº RO8544, DIMAS FILHO FLORENCIO LIMA, OAB nº 
RO7845, CAIO VINICIUS CORBARI, OAB nº RO8121
Polo Passivo: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS DOS REU: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB nº SP98628, EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC4580, 
PROCURADORIA MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL, PROCURADORIA BANCO PAN S.A
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DESPACHO
Os advogados do autor manifestaram-se no ID n. 79115108 requerendo a revogação do mandato.
Defiro o pedido. 
Em que pese os advogados não comprovarem que noticiaram ao réu sobre a renúncia ao mandato, observa-se que a patrono Dimas Filho 
Florencio Lima permanecerá constituído nos autos.
Assim, fica dispensada a comunicação de renúncia ao mandato, nos termos do art. 112, do CPC.
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a 
renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar 
representada por outro, apesar da renúncia.
Ao cartório, proceda-se a desabilitação dos advogados Caio Vinicius Corbari e Jonattas Afonso Oliveira Pacheco.
No mais, certifique-se acerca do pagamento das custas finais.
Oportunamente, arquivem-se. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível AUTOS: 7065307-18.2022.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível
AUTOR: WALDETH NUNES DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO CARLOS PEREIRA NEVES, OAB nº RO9716 
REU: BANCO DO BRASIL, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, FIELD CONSULTORIA, RECURSOS 
HUMANOS E INTERMEDIACOES LTDA, STAR ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDA 
Decisão
Ante os comprovantes de rendimentos da autora, difiro o pagamento das custas para o final.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos morais que AUTOR: WALDETH NUNES DA SILVAendereça a REU: BANCO DO 
BRASIL, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, FIELD CONSULTORIA, RECURSOS HUMANOS 
E INTERMEDIACOES LTDA, STAR ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDA, com pedido de tutela provisória de urgência.
Tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência (antecipada), em juízo de probabilidade sumário, o magistrado deve constatar 
provada a probabilidade do direito do autor, o risco de dano, e a reversibilidade do provimento, nos termos do artigo 300 caput e §3º do 
CPC. 
No caso em apreço, a parte autora alega possui três empréstimos consignados perante o banco Santander no valor de R$ 41,96, R$ 
180,25 e R$ 659,27.
Diz que foi contatada pela empresa Star Consultoria, em 26/07/2022, que lhe ofertou benefício para redução de parcela do empréstimo 
consignado com a promessa de quitação do empréstimo perante o banco Santander. Ante a proposta vantajosa, aceitou a contratação, 
acreditando o tempo todo que a dívida perante o banco Santander seria quitada e com a compra da dívida, teria a redução da parcela do 
empréstimo que pagava anteriormente.
Afirma que foi induzida a erro, tendo procedido com a assinatura de três contratos, ao argumento de que o contrato não havia sido 
validado, por isso repetiu a operação em três oportunidades, alega que não obteve qualquer vantagem econômica nos contratos de 
empréstimo, posto que nenhum deles foi revestido em seu favor.
Sustenta que o valor disponibilizado em sua conta corrente do Banco do Brasil foi direcionado para a ré Star Consultoria, por meio de 
boletos.
Alega que durante toda a negociação, acreditava que os boletos pagos e transferências realizada eram para liquidar os empréstimos 
consignados realizados perante o banco Santander e não se atentara que o valor foi revestido para a empresa ré.
Narra que as rés Star Consultoria e Field Consultoria, em conluio e de posse dos dados sigilosos da autora procederam com a contratação 
de empréstimo em seu nome perante os demais Bancos, ora requeridos, sem sua anuência, em má-fé e enriquecimento ilícito.
Requer em tutela de urgência a suspensão dos descontos dos empréstimos perante o Banco do Brasil e Banco Itaú. 
O perigo de dano, por seu turno, decorre da prejudicialidade financeira decorrente dos descontos efetuados pelas instituições bancárias 
decorrentes dos empréstimos que diz a autora serem fraudulentos.
Todavia, não vislumbra-se a probabilidade do direito invocada pela autora, isso porque conquanto alegue que acreditar que os empréstimos 
adquiridos fossem para quitação da dívida perante o Banco Santander e que não obteve qualquer vantagem econômica, em análise aos 
contratos juntados aos autos (ID 81257781 / 81257782 / 81257783), verifica-se que a parte autora realização transação para contrair 
empréstimo, dos valores contratados parte era transferido para a contratada, seja Field Consultoria ou Star Consultoria e para a autora 
era disponibilizada certa importância do valor do empréstimo contratado.
Também, no parágrafo quarto, cláusula 1ª, que trata do objeto do contrato, consta que a contratante, no caso a autora, tem ciência que 
os termos da avença não caracteriza o cancelamento do empréstimo assumido perante a instituição financeira.
Ainda, o valor das parcelas do empréstimo seria revestido em favor da autora, conforme cláusula 3ª, do objeto do contrato.
Logo, não resta evidente a possível fraude informada na inicial.
Além disso, o vício de consentimento, a prova documental trazida ao feito, neste momento de cognição sumária, não permite a concessão 
da medida sem o contraditório e maiores elementos probatórios a serem aferidos, sob pena de decisão temerária. Por estas razões, 
indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.
1- Agende-se no PJE audiência de conciliação, de acordo com a pauta disponibilizada pelo CEJUSC. Considerando as medidas de saúde 
pública adotadas para diminuir o risco do contágio/propagação do COVID-19, a solenidade será realizada por videoconferência (Google 
Meet ou Whatsapp), observando os termos do Provimento da Corregedoria n° 018/2020, publicado no Diário da Justiça n. 96 de 25 de 
Maio de 2020, conforme itens abaixo:
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1.1 - Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio.
1.2 - Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e envio do link de acesso à audiência virtual.
1.3 - As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link 
para acesso à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por 
meio whatsapp, e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. No caso da presente ação, como se trata de inicial, 
deverá ocorrer a citação por carta ou mandado, conforme o caso.
1.4 - Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
1.5 - Qualquer fato que tenha como consequência a impossibilidade de intimação daqueles que obrigatoriamente devem ser comunicados 
para participar da audiência por videoconferência implicará em movimentação do processo para deliberação do juiz natural. Nos termos 
do Art. 3° do Provimento acima mencionado, somente o juiz natural poderá decidir sobre o adiamento ou cancelamento de audiências 
designadas, ficando esta mantida até deliberação judicial.
1. 6 - As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos.
1.7- As partes deverão buscar orientação, assim que receber a citação/intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Hangouts 
Meet de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação.
1.8 - Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por 
petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação.
1.9 - As partes deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO, bem como acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da 
audiência;
1.9.1 - Incumbe às partes assegurar que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem 
o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir.
2- Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial.
3- Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
4- Nos termos do art. 8º, do Provimento já mencionado, no horário agendado para a audiência virtual, o conciliador deverá observar o 
seguinte roteiro:
I – acaso a ausência deixe de ocorrer em virtude da inexistência de citação válida, o conciliador intimará o requerente e seu advogado na 
própria solenidade para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 (cinco) dias;
II – ainda que a citação seja negativa, o conciliador deverá permanecer com os presentes por 5 (cinco) minutos, aguardando eventual 
comparecimento espontâneo da parte requerida;
III – se a audiência deixar de ser realizada por fato não atribuível às partes e seus advogados, o processo permanecerá no Cejusc, 
devendo preferencialmente ser redesignada a audiência no mesmo ato com intimação dos presentes;
IV – se instalada a audiência e não houver acordo, os advogados das partes serão informados do prazo e meio de apresentação de 
defesa ou manifestação (art. 3°, incisos X a XIII);
V – (...)
VI – se houver acordo, o conciliador redigirá os termos e enviará para os presentes via recurso de chat do Hangouts Meet, solicitando que 
se houver alguma observação deverá haver apontamento pelo mesmo meio, sob pena de compreender-se o silencio como concordância 
de que a ata representa os exatos termos do que ficou pactuado na audiência virtual;
VII – se houver apontamentos, o conciliador deverá fazer as correções e submeter a aprovação de todos na mesma forma do inciso 
anterior, até que não haja mais objeções;
VIII – para substituir a assinatura das partes, seus advogados e outros profissionais o conciliador lançará o teor da deliberação no recurso 
de chat, solicitando que todos manifestem suas anuências aos termos;
IX - o conciliador sempre fará constar no topo da ata a hipótese de ocorrência para facilitar a leitura da circunstância no momento da 
deliberação judicial;
X – o conciliador imprimirá e assinará a ata de audiência aprovada e fará juntada dela, acompanhada da imagem do conteúdo do chat no 
processo até o final do horário forense matutino ou vespertino em que for realizada.
5- Nos termos do art 9º, encerradas as medidas de afastamento social por ato do TJRO, as audiências designadas até então serão 
realizadas por videoconferência.
6- Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação por 
meio eletrônico, representadas por Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º CPC), observando as disposições contidas no 
provimento acima descrito, inclusive no que diz respeito aos meios para ingressar na videoconferência.Advirto às partes de que o não 
comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% do valor da 
causa (art. 334, §8º, CPC). A presença do Advogado(a) não supre a exigência de comparecimento pessoal do(a) autor(a).
7- Caso não haja acordo, o prazo para contestar (15 dias úteis) terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação deste pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de 
desistência deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 dias antes da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
8- Vindo contestação, vistas à parte autora para réplica.
9- Após, conclusos para deliberação.
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SERVE COMO CARTA/MANDADO, acompanhado de expediente constando a data da audiência. A petição inicial e os documentos que 
instruem a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, 
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública, com 
endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
REU: BANCO DO BRASIL, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, FIELD CONSULTORIA, 
RECURSOS HUMANOS E INTERMEDIACOES LTDA, STAR ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDAREU: BANCO DO 
BRASIL, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, FIELD CONSULTORIA, RECURSOS HUMANOS E 
INTERMEDIACOES LTDA, STAR ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDAREU: BANCO DO BRASIL, - 76962-050 - CACOAL 
- RONDÔNIA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, 
FIELD CONSULTORIA, RECURSOS HUMANOS E INTERMEDIACOES LTDA, STAR ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS 
LTDA
Porto Velho 1 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 0004970-32.2015.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA, OAB nº RO4117, GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546
Polo Passivo: GLEICIANE SOARES BENTO
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Defiro pedido da parte exequente.
No caso dos autos, conforme Despachos alojados nos ID’s n° 56735053, 74556661, 79311522, diversas tentativas foram inexitosas.
Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, e após, faça-se conclusão dos autos na data de 05/10/2022 para conferência do 
resultado (Conclusos em JUD’S).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061478-63.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
EXECUTADO: JORGE ADSON RODRIGUES DA SILVA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008149-05.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GENILDA VICENTE SALVADOR
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
INTIMAÇÃO PARTE REQUERIDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
Fica a parte requerida intimada para comprovar o depósito de honorários periciais no valor de R$ 1.400,00, no prazo de 05 dias, conforme 
despacho ID 77032061.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7028558-02.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogados do(a) AUTOR: ROSANE CAMPOS DE SOUSA - DF49573, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - DF29047, ALINE 
NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: MARCELIANA FROTA DA COSTA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057308-19.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301
REU: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

Processo n. 7020050-38.2020.8.22.0001 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ARIQUEMES LTDA - CREDISIS CREDIARI 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº RO7649, LUCAS BRANDALISE 
MACHADO, OAB nº RO931 
EXECUTADO: EDCARLOS DA ROCHA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: RAYANE CASSIA FRAGA DO NASCIMENTO, OAB nº RO9355 
Despacho
Considerando o ofício recebido do Idaron, fica a parte exequente intimada para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 0012843-20.2014.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
AUTORES: MARIA LUCIANA MONTEIRO MAIA, ELLEN FERNANDA MONTEIRO PANTOJA, ANDRE HENRIQUE MAIA DE MELO, 
RAIELEN MONTEIRO PEREIRA, FRANCISCA ELENILDA MONTEIRO MAIA, KAUÃ HENRIQUE MAIA MACEDO 
ADVOGADOS DOS AUTORES: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR, OAB nº RO2811, JEANNE LEITE OLIVEIRA, OAB nº RO1068 
REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO REU: CLAYTON CONRAT KUSSLER, OAB nº RO3861, EVERSON APARECIDO BARBOSA, OAB nº RO2803 
Sentença 
Versam os autos sobre ação de Cumprimento de sentença ajuizada por AUTORES: MARIA LUCIANA MONTEIRO MAIA, ELLEN 
FERNANDA MONTEIRO PANTOJA, ANDRE HENRIQUE MAIA DE MELO, RAIELEN MONTEIRO PEREIRA, FRANCISCA ELENILDA 
MONTEIRO MAIA, KAUÃ HENRIQUE MAIA MACEDO em face de REU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. .
As partes anunciam celebração de acordo; requereram a homologação do termo e a extinção do feito ( ID Num. 81177619 ).
Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes (ID Num. 81177619 ) para 
que produza seus efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, 
III, “b” do CPC.
Custas finais pela sucumbente.
Autorizo o levantamento da garantia afertada, na forma pleiteada.
Retire-se a anotação de que existe parte menor de idade.
Antecipo o trânsito em julgado para esta data, considerando a dispensa manifestada pelas partes em acordo.
P.R.I. e arquive-se.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7057278-81.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Exequente: AUTOR: MARIA LUIZA GUARIENTO DA COSTA 
Advogado exequente: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Executado: REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado Executado:ADVOGADOS DO REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA, 
OAB nº RO2827, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
Despacho
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença.
2- Intime-se a parte executada (pessoalmente, por advogado ou Edital - art. 513, §2º, CPC), para que efetue o cumprimento da sentença no 
prazo de 15 dias (art. 523, do CPC), sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos na proporção de 10% sobre o valor do débito, 
bem como de incorrer em atos de constrição e expropriação bens (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).
2.1 Fica a executada intimada a comprovar a exclusão débito de R$ 12.998,77 (doze mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e 
sete centavos), referente à recuperação de consumo dos meses de julho/2017 a agosto/2019, da Unidade Consumidora n. 1397887-7, 
em 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00. INTIME-SE PESSOALMENTE A DEVEDORA.
Realizado pagamento parcial do débito, o valor da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, incidirão apenas sobre o valor 
do crédito remanescente.
Cientifico a parte executada de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário, dar-se-á início ao prazo de 15 dias úteis para, 
querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 
525 do CPC.
Caso a intimação ocorra por carta AR ou mandado, inexistindo atualização do endereço da parte, a intimação realizada no endereço 
declinado nos autos e será considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.
3- Não havendo pagamento ou impugnação, certifique e intime a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 
atualizado do crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016, salvo se 
for beneficiário da gratuidade processual. 
4- Efetuado o pagamento espontâneo, expeça alvará ou ofício autorizando o saque/transferência do valor em favor da parte exequente.
5- Após, intime-se a parte credora, via advogado, para se manifestar sobre eventual saldo remanescente. Em caso de inércia, a quitação 
será presumida e o feito extinto, de acordo com o art. 526, §3º, CPC.
SERVE COMO CARTA/MANDADO
EXECUTADO(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 
8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 0014584-95.2014.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: SILVANE RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO, 
OAB nº RO535A
Polo Passivo: SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS DO EXECUTADO: PATRICIA GOMES ARAUJO, OAB nº GO26309, JOAO BOSCO BOAVENTURA, OAB nº GO9012
DESPACHO
Defiro pedido da parte exequente.
No caso dos autos, conforme Despachos alojados nos ID’s n° 62565792, 67604728, diversas tentativas foram inexitosas.
Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, e após, faça-se conclusão dos autos na data de 03/10/2022 para conferência do 
resultado (Conclusos em JUD’S).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7064078-33.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: FRANCA E CARVALHO & CIA LTDA - ME
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO, OAB nº RO4569A, DIEGO JOSE NASCIMENTO 
BARBOSA, OAB nº RO5184A, YURI AMORIM DA CUNHA, OAB nº PB17158
Polo Passivo: J. OSVALDO O. LIMA - ME
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EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Defiro a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema Infojud.
Registro que a pesquisa será realizada com base nos dados econômico-fiscais de pessoa jurídica ativas prestados via “ECF”, que desde 
2015 substituiu a DIPJ. 
Infojud negativo, não consta declaração entregue pela parte executada no exercício de 2017 (último disponível pra consulta), conforme 
comprovante anexo.
Verifica-se que foram solicitadas consultas ao sistema Infojud dos últimos 5 anos em nome da parte executada, todavia, só houve o 
recolhimento de uma taxa de diligência sob o Código 1007 (ID n° 79622438).
Assim, fica a parte exequente intimada, via advogado, para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho , 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito 

Processo n. 0025833-14.2012.8.22.0001 
REQUERENTES: ROBERTA FERREIRA MARIZ, ANGELICA GOMES REZENDE, MARIA ISABEL MONTEIRO REZENDE ALENCAR 
DE OLIVEIRA, DANIEL MENDES MONTEIRO REZENDE 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208 
REQUERIDO: Flávio Nascimento 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LIGIA CARLA CAMACHO FURTADO, OAB nº RO3528, ANTONIO MANOEL REBELLO DAS CHAGAS, 
OAB nº RO1592A, MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA, OAB nº RO367A 
Despacho
Custas finais está paga.
O requerido pugna pela terceira vez a reanálise de petição que fora rejeitada perante o E.TJ/RO, portanto, não é no retorno dos autos a 
essa instância que o imbróglio seria resolvido. 
Considerando que não há requerimento do credor e que as custas finais estão quitadas, arquive-se.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7046031-40.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: WEVELLIN THAYLANE ALVES AMARAL, TANIA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: PITAGORAS CUSTODIO MARINHO, OAB nº RO4700A, NAIANA ELEN SANTOS MELLO, OAB nº 
RO7460
Polo Passivo: CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - SIM
ADVOGADOS DO EXECUTADO: JOSE CRISTIANO PINHEIRO, OAB nº RO1529, EDISON FERNANDO PIACENTINI, OAB nº RO978
DESPACHO
Defiro pedido da parte exequente.
No caso dos autos, conforme Despachos alojados nos ID’s n° 45741884,51330202, 54738615, 60966608, diversas tentativas foram 
inexitosas.
Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, e após, faça-se conclusão dos autos na data de 03/10/2022 para conferência do 
resultado (Conclusos em JUD’S).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011355-27.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADEMAR DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO8928
REU: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
Advogados do(a) REU: JOAO LACERDA LEITE BISNETO - PE42270, HENRIQUE MOURA DE ARRUDA - PE50695, IGOR CAVALCANTI 
POGGI - PE43787, LAIS VIANA DE CASTRO ALVES MELO - PE48115
INTIMAÇÃO RÉU - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.



1596DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7023107-30.2021.8.22.0001 
Classe: Despejo por Falta de Pagamento 
Exequente: AUTOR: AGOSTINHO DE PAIVA FILHO 
Advogado exequente: ADVOGADO DO AUTOR: NEILA DE FATIMA GARCIA LIMA DE PONTES, OAB nº RO2712 
Executado: REU: SUDINARA PEREIRA SUDARIO 
Advogado Executado:ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Despacho
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença.
Intime-se a parte autora a adequar seus cálculos, a fim de excluir os honorários advocatícios, tendo em vista a concessão da gratuidade 
da Justiça à parte executada. 
Cumprida a determinação, a CPE deve seguir as deliberações abaixo:
2- Intime-se a parte executada (pessoalmente, por advogado ou Edital - art. 513, §2º, CPC), para que efetue o cumprimento da sentença no 
prazo de 15 dias (art. 523, do CPC), sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos na proporção de 10% sobre o valor do débito, 
bem como de incorrer em atos de constrição e expropriação bens (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).
Realizado pagamento parcial do débito, o valor da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, incidirão apenas sobre o valor 
do crédito remanescente.
Cientifico a parte executada de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário, dar-se-á início ao prazo de 15 dias úteis para, 
querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 
525 do CPC.
Caso a intimação ocorra por carta AR ou mandado, inexistindo atualização do endereço da parte, a intimação realizada no endereço 
declinado nos autos e será considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.
3- Não havendo pagamento ou impugnação, certifique e intime a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 
atualizado do crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016, salvo se 
for beneficiário da gratuidade processual. 
4- Efetuado o pagamento espontâneo, expeça alvará ou ofício autorizando o saque/transferência do valor em favor da parte exequente.
5- Após, intime-se a parte credora, via advogado, para se manifestar sobre eventual saldo remanescente. Em caso de inércia, a quitação 
será presumida e o feito extinto, de acordo com o art. 526, §3º, CPC.
SERVE COMO CARTA/MANDADO
EXECUTADO(a): SUDINARIA PEREIRA SUDARIO
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7033357-88.2022.8.22.0001
Interdito Proibitório
REQUERENTE: VALERIA BEATRIZ JOHN
ADVOGADOS DO REQUERENTE: NOEMIA FERNANDES SALTAO, OAB nº RO1355, GABRIEL SALTAO DE ALENCAR, OAB nº 
RO12226
REQUERIDO: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Como dito na decisão anterior, a citação editalícia de pessoa indeterminada é inviável. No entanto, como a autora informou que sofreu 
nova ameaça, intime-se a declinar os dados da pessoa e onde pode ser encontrada.
Com a informação, expeça-se o necessário para a citação e intimação quanto a liminar concedida.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021953-84.2015.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO HONDA S/A.
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034, RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA - RO6017, FELIPE 
ANDRES ACEVEDO IBANEZ - SP206339-A
REU: LUCIANA MAIARA DA SILVA NASCIMENTO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
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3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020019-81.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MAQ LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANILO CARVALHO ALMEIDA - RO8451
EXECUTADO: FERNANDO FIGUEIREDO MOTA
Intimação AUTOR - MANDADO PARCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 9ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: L & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.605.701/0001-01, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR o(a) Executado(a) acima qualificado quanto ao bloqueio/penhora on line realizada, conforme documento 
ID 81121851, para querendo impugnar nos termos do artigo 854, § 3º do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. A presente ação 
pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 
da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7049258-33.2021.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente:DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA CPF: 000.567.792-08, 
WASHINGTON LUIS TOBIAS CPF: 734.686.063-20
Executado: L & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.605.701/0001-01
DECISÃO ID 81121224: “(...)1- Assim, nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo Civil, fica intimada a parte devedora, via 
edital, para, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de 5 dias.2- Proceda a CPE com a intimação da Defensoria Pública.(...)
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
9civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de setembro de 2022
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020835-63.2021.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: FONTES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME
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Advogado do(a) AUTOR: ALECSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS - RJ190137
REU: EUSIMAR VIEIRA DA COSTA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025610-87.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: YASMIM DE OLIVEIRA NUNES DE ABREU
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008925-05.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: REMO GREGORIO HONORIO
Advogado do(a) AUTOR: JOAO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR - RO9654
REU: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A 
Advogado do(a) REU: VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - SP154675
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021539-18.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212
EXECUTADO: PATRICIA MICHELE RODRIGUES VIEIRA FERNANDES e outros
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
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Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7048588-92.2021.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Exequente: AUTOR: ADRIANO MOTA DA FONSECA 
Advogado exequente: ADVOGADO DO AUTOR: ELIZABETH FONSECA, OAB nº RO4445 
Executado: REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Advogado Executado:ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA, PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
DESPACHO
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença.
2- Fica autorizada a patrona do perito, a realizar o saque da quantia depositada em Juízo, no prazo de 30 dias. Devendo comparecer 
a Caixa Econômica Federal, munida de identidade com foto, sem necessidade de imprimir este documento, posto se tratar de alvará 
eletrônico, onde as informações para levantamento foram enviadas diretamente ao sistema da CEF.
Caso ocorra alguma falha no sistema de alvará eletrônico, sem necessidade de nova conclusão, autorizo que a CPE expeça novo alvará.
3- O exequente pugnou pelo cumprimento de sentença da obrigação de fazer, requerendo a intimação da autarquia para implementar o 
benefício previdenciário concedido na sentença.
Na sequência, o INSS comparece informando que efetuou o implemento do benefício.
4- Fica intimada a parte autora para informar se foi implementado o benefício em favor do autor e requerer o que de direito.
5- Em caso de inércia, certifique-se quanto ao levantamento dos honorários periciais e arquive-se. 
Porto Velho-RO, 30 de agosto de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)
SERVE COMO ALVARÁ ELETRÔNICO
HEMANUELE FABYANA DOS ANJOS FERRO, OAB/RO 2.469, Valor: R$ 631,08Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024893-46.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MICHEL LUIZ FERRACIOLI
Advogados do(a) AUTOR: GUILBER DINIZ BARROS - RO3310, OSWALDO PASCHOAL JUNIOR - RO3426-E, BARTOLOMEU SOUZA 
DE OLIVEIRA JUNIOR - RO10498
REU: MARCELO CAVALCANTE E SILVA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7077928-81.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
EXECUTADO: CRISTIANO APARECIDO FERREIRA e outros
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ 
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7029776-07.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
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ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704, ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619
Polo Passivo: GESSICA SANTOS DE JESUS
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Defiro pedido da parte exequente.
No caso dos autos, conforme Despachos alojados nos ID’s n° 54734650, 57383701, 60957272, diversas tentativas foram inexitosas.
Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, e após, faça-se conclusão dos autos na data de 01/10/2022 para conferência do 
resultado (Conclusos em JUD’S).
Porto Velho, 1 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7016218-26.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA, OAB nº RO7914
Polo Passivo: MARIA DAS DORES CORREA LOPES
ADVOGADO DO EXECUTADO: ELIANE MARA DE MIRANDA, OAB nº RO7904
DESPACHO
Em sede de petição de ID n° 79564301, a parte exequente requer a pesquisa de bens por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud em 
nome da executada (custas pagas de Código 1007 no ID n° 79617357).
Indefiro o pedido.
Conforme constata-se, ainda não houve a citação da executada nos presentes autos. Em sede de Mandado alojado no ID n° 78413219, 
a diligência restou prejudicada, com informações do proprietário (esposo da tia da executada) de que esta encontra-se residindo na 
Espanha.
Pois bem. A citação é um dos atos mais importantes do processo, pois é por meio dela que ocorre a triangularização processual, com a 
convocação da parte requerida para integrar o polo passivo da lide, possibilitando que ofereça resposta à pretensão deduzida contra si. É 
considerado pressuposto de validade do processo e dos atos processuais subsequentes, consoante dispõe o art. 239 do CPC.
Neste contexto, não há cabimento para pesquisa de penhora de bens, visto esta ser possível quando já ocorreu a citação válida da parte 
executada.
Sendo assim, fica a exequente intimada, via advogado, a dar andamento ao feito e requerer o que entender de direito.
Prazo: 5 dias.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7064068-13.2021.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: MARILES DOS SANTOS DAMASCENO BRASIL, MARILIA DESIREE DOS SANTOS BRASIL
ADVOGADOS DOS AUTORES: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS, OAB nº RO655A, ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS, 
OAB nº RO5841A
Polo Passivo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
O perito foi intimado para apresentar tomar ciência da nomeação e designar data para perícia, contudo o expert quedou-se inerte, 
conforme devidamente certificado nos autos (ID n. 79960190).
Desse modo, revogo a nomeação do perito.
Intime-se para a ciência e, após, exclua-se o cadastro de terceiro interessado. 
Diante da destituição do perito e melhor revendo a causa de pedir da parte autora, entendo que seria desnecessária a realização de 
perícia.
Isso porque, em atenção ao entendimento mais recente do TJRO, quando a causa de pedir da parte for a nulidade do processo 
administrativo que apurou a recuperação de consumo, pela unilateralidade do procedimento e pela abusividade da forma calculada, é 
desnecessária a prova pericial.
Ademais, a prova documental é suficiente para sanar o pontos controvertido na lide, isto é, se foi ou não observado o procedimento 
previsto na Res. 414 da ANEEL. 
Dito isso, torno sem efeito a decisão de ID n. 64095563, fixo como ponto controvertido a observância do procedimento previsto na RES. 
414 da ANEEL, e entendo suficiente a prova documental para elucidar o caso e possibilitar o julgamento do feito. 
Todavia, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, antes de julgar o feito, oportunizo às partes que manifestem eventual discordância, 
para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa em sede de apelo.
Prazo: 5 dias. 
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Após, conclusos para JULGAMENTO.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7060033-73.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. B. P. M. e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: ERICA ALVES FREITAS - RO10448
Advogado do(a) AUTOR: ERICA ALVES FREITAS - RO10448
Advogado do(a) AUTOR: ERICA ALVES FREITAS - RO10448
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81310884 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/11/2022 11:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7062734-07.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: LUMAR LOGISTICA LTDA.
Advogados do(a) AUTOR: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA - RO4558, PAULA THAIS ALVES ISERI - RO9816
REU: JOSILEIA AMORIM MENDONCA
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81311237 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/11/2022 13:30 

Processo n. 7001068-10.2019.8.22.0001 
AUTOR: EUSTAQUIO VIEIRA DE PASSOS 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073 
REU: GMVB A R MORON APOIO EIRELI - ME, JENIFER PERES GODINHO 86863320053, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 
ADVOGADOS DOS REU: MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB nº SP245335, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, 
OAB nº ES18694, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
DESPACHO
Fica intimada a parte autora para informar o andamento da carta precatória, no prazo de 05 dias.
No mais, aguarde-se o retorno da carta precatória.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7023820-10.2018.8.22.0001
Classe: Desapropriação
Polo Ativo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: CLAYTON CONRAT KUSSLER, OAB nº RO3861
Polo Passivo: TADEU APARECIDO AZEREDO QUEIROZ
ADVOGADO DO REU: MARCIO PEREIRA BASSANI, OAB nº RO1699A
DESPACHO
1- Ficam as partes intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial complementar juntado no ID n. 79648641, no prazo comum 
de 15 dias.
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2- Decorrido o prazo, retorne os autos conclusos para julgamento.
3- No mais, informo que os honorários periciais serão liberados em sentença.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Porto Velho 9ª Cível
Processo n. 7063606-22.2022.8.22.0001 
AUTOR: AMARIZIO BUSSONS BRAZ 
ADVOGADO DO AUTOR: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA, OAB nº RJ233392 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Despacho
Do valor dado à causa.
O valor da causa é requisito essencial da petição inicial e deve corresponder, tanto quanto possível, ao conteúdo econômico perseguido 
na demanda.
Nas ações previdenciárias o valor dado à causa deve ser apurada mediante as soma das prestações vencidas, das 12 (doze) parcelas 
vincendas.
Sendo incabível à atribuição de valor da causa ‘para fins meramente fiscais’: o valor da causa deve ser aquele que busca ver reconhecido 
como direito.
1- Dito isso, fica intimada a parte autora, via advogado, para emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Devendo 
corrigir o valor atribuído à causa, demonstrando o valor econômico perseguido.
2- Atendidas as determinações do item 1, voltem os autos conclusos para despacho inicial emenda.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7001976-96.2021.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEONARDO MENDES CRUZ, OAB nº BA25711
Polo Passivo: RENASCER COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. - EPP
ADVOGADOS DO EXECUTADO: RALENSON BASTOS RODRIGUES, OAB nº RO8283, LARISSA TEIXEIRA RODRIGUES FERNANDES, 
OAB nº RO7095, MICHEL MESQUITA DA COSTA, OAB nº RO6656
SENTENÇA
Versam os autos sobre Execução de Título Extrajudicial que EXEQUENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A move em face de 
EXECUTADO: RENASCER COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. - EPP.
Após regular trâmite processual, as partes informaram nos autos a quitação do crédito e pugnaram pela extinção e arquivamento (ID n. 
80607986).
Diante do exposto, face a quitação do crédito, JULGO EXTINTO O FEITO com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo 
Civil.
1- Custas finais pela parte executada. Intime-a, via advogado(a), para o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida 
ativa e, posterior, protesto. 
Considerando a preclusão lógica decorrente da quitação, antecipo o trânsito em julgado para esta data.
P.R.I. Cumpra-se.
Não havendo pendências, arquivem-se.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)

Porto Velho - 9ª Vara Cível 
7026033-18.2020.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PAULA THAIS ALVES ISERI, OAB nº RO9816, LUIS SERGIO DE PAULA COSTA, OAB nº RO4558 
EXECUTADOS: UILIAN SILVA FLOR 93177356220, UILIAN SILVA FLOR
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
Sentença 
Versam os autos sobre ação de cumprimento de sentença ajuizada por EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA, em face de 
EXECUTADOS: UILIAN SILVA FLOR 93177356220, UILIAN SILVA FLOR .
Após ser proferida sentença de mérito (51732254), as partes anunciam celebração de acordo; juntaram o termo; requereram a homologação 
e a extinção do feito ( 64133139).
Porém, a parte executada descumpriu o acordo firmado entre as partes, fazendo com que parte exequente voltasse a demandar no 
processo (68141910), após a citação do executado via AR e penhora SISBAJUD, As partes celebraram acordo e requerem a homologação 
do feito (81210579).
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Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes (81210579) para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” 
do CPC.
As custas finais são devidas. Intime-se a parte executada, via AR, no endereço contido nos autos, haja vista que a parte executada não 
tem advogado constituído nos autos, assim, realizar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa e, posterior, 
protesto.
À CPE:
1- Expeça oficio de transferência em favor da parte exequente (MERCANTIL NOVA ERA LTDA), autorizando o levantamento da quantia 
bloqueada em contas judiciais, devendo zerar as contas, conforme dados bancários apresentados no (ID: 81210579 - Pág. 2)
2- Após, não havendo pendências, arquive-se.
Antecipo o trânsito em julgado para esta data, considerando a dispensa manifestada pelas partes em acordo.
P.R.I. Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 1 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027439-74.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO0005565A, ALINE SILVA CORREA - RO0004696A
REU: GECILENE ANTUNES FAUSTINO
Advogado do(a) REU: GECILENE ANTUNES FAUSTINO - RO2474
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7057292-60.2022.8.22.0001
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Polo Ativo: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS DO AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB nº RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, 
OAB nº AC4943, PROCURADORIA DA VOLKSWAGEN
Polo Passivo: MILTON LOPES DE MATOS
ADVOGADO DO REU: JUSTINO ARAUJO, OAB nº RO1038
DESPACHO 
Não houve restrição no RENAJUD.
Intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me os autos conclusos para julgamento.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7063255-49.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - SP415428
REU: JOSE AMADEU SANTOS DO NASCIMENTO NETO
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81312120 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 14/11/2022 11:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010684-72.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) REQUERENTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628
REQUERIDO: ELIZETE DE OLIVEIRA DA COSTA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019281-30.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CAIO NASCIMENTO TENORIO
Advogado do(a) AUTOR: MAURICIO MOYSES CORILACO - RO10404
REU: SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED 
Advogado do(a) REU: RICARDO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI - PE24140
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

Processo n. 7005245-12.2022.8.22.0001 
AUTOR: BR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP 
ADVOGADOS DO AUTOR: SOCORRO ARIEL COSTA SARAIVA, OAB nº RO11179, MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA, OAB nº RO2549, 
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES, OAB nº RO1692, GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE, OAB nº RO2641 
REU: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO DO REU: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA, OAB nº RO1246 
Despacho
Fica intimada a parte requerida para se manifestar acerca dos embargos de declaração proposto pela autora, no prazo de 05 dias.
Após, conclusos para decisão.
Porto Velho - RO, 1 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 9ª Vara Cível 
AUTOS:7065751-51.2022.8.22.0001 
AUTOR: INSTITUTO JOAO NEORICO 
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 
REU: ADRIANO ULISSES DOS SANTOS BRAGA 
DESPACHO
Custas iniciais pagas (2%).
1- Considerando que a parte autora manifestou desinteresse na conciliação e que o rito processual não prevê a obrigatoriedade, cancele-
se a audiência.
2- Após, considerando a prova escrita, cite-se/intime-se a parte requerida, por mandado, para comprovar o pagamento do débito ou 
oferecer embargos monitórios no prazo de 15 dias, nos termos da inicial. 
Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da 
dívida à título de honorários advocatícios (art. 701, do CPC).
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do mandado inicial, 
e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 
judicial”, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701 § 2 CPC).
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3- Restando infrutífera a tentativa de citação, intime-se a parte autora, via advogado, para indicar novo endereço a fim de viabilizar a 
citação, sob pena de extinção e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual de existência. Prazo: 15 dias.
4- Apresentados Embargos Monitórios no prazo legal, intime-se a parte autora para respondê-los em 15 dias (art. 702 §5º do CPC), sendo 
vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do mesmo artigo. 
5- Com ou sem Embargos, voltem os autos conclusos para sentença (art. 702 § 8º e seguintes do CPC).
SERVE COMO CARTA AR / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA. Depreque-se caso necessário.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir advogado a 
parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública, com endereço na Rua AV. Jorge Teixeira, 1722-Embratel, Porto Velho-RO, 76820-
846, nesta.
REU: ADRIANO ULISSES DOS SANTOS BRAGA 
Porto Velho 2 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7040667-82.2021.8.22.0001 
AUTOR: EUNICE LIBERTINA DA ROCHA 
ADVOGADOS DO AUTOR: PAULO JOSE BORGES DA SILVA, OAB nº AC3306A, FRANCKLANE SENA DA SILVA, OAB nº RO9399 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Despacho
1- Defiro (81311635). Oficie à Caixa Econômica Federal, agência 2848, determinando que o valor dos honorários, mais acréscimos legais, 
seja transferido para a conta bancária indicada pelo Perito JOÃO ESTÊNIO CANGUSSÚ NETO no ID: 81311635, no prazo de 5 dias, 
encerrando a conta judicial em seguida.
2- Certifique se houve o trânsito em julgado da sentença.
3- Cumpridos os itens anteriores e, não havendo pendências, arquive-se.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7065231-91.2022.8.22.0001 
AUTOR: DULCIMAR BATISTA DE LIMA 
ADVOGADO DO AUTOR: VITOR MARTINS NOE, OAB nº RO3035 
REU: THIAGO BORDIGNON OGNIBENE MILANESI 
REU SEM ADVOGADO(S) 
Despacho
Acerca do pedido de gratuidade judiciária, muito se discute quanto a melhor interpretação do art. 98, visto a presença de antinomia 
jurídica entre a referida lei e a Carta Magna.
Isto porquê a lei prevê que a parte fará jus aos benefícios de assistência judiciária gratuitamente, mediante afirmação de que não está em 
condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
A Constituição Federal, por sua vez, assegura o direito de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de 
recursos.
Certo é que as disposições da Lei n. 1.060 de 1950 vem tendo nova interpretação com o advento da Constituição Federal de 1988, da qual 
extrai-se em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que deve a parte interessada em obter os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, 
comprovar a insuficiência de seus recursos financeiros.
O CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido dispositivo, no entanto, deve ser feita em consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por 
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que 
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º do CPC.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve-se trazer aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado avalie tal 
condição.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem potencial 
de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento) custeado pela 
receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias 
do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma opção o 
simples aumento de impostos.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais 
recursos para o Poder Judiciário significa menos recursos para infraestrutura, segurança, educação, saúde...
Não é justo, portanto, que tendo condições de custear a demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está demandando.
Assim, pela nova leitura dos dispositivos constitucionais e legais, o direito de assistência integral gratuita prevista nas normas infralegais 
não é absoluto. Ou seja: sendo pessoa física ou jurídica, há sim a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as 
despesas processuais sem prejuízo da própria existência. Nesse sentido:
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TJRO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DITAMES CONSTITUCIONAIS. Tendo o agravo de instrumento 
o escopo de atacar decisão que, diante dos documentos acostados aos autos, nega a concessão das benesses da gratuidade da justiça, 
deve a parte demonstrar a sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza. (Agravo em Agravo de 
Instrumento n. 0008881-26.2013.8.22.0000, Rel. Des. Kiyochi Mori, J. 16/10/2013)
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de 
veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a 
real condição econômico financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais 
e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. JUIZ QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE 
COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. I - A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL (ART. 5º,LXXIV) EXIGE DO INTERESSADO EM OBTER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE COMPROVE 
A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, RESTANDO NÃO RECEPCIONADO, NESTE PONTO ESPECÍFICO, O DISPOSITIVO DO ART. 
4º DA LEI Nº 1.060/50 QUE EXIGIA APENAS A MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. II - A INICIATIVA DO 
MAGISTRADO EM VERIFICAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PRETENDENTE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA 
TAMBÉM ESTÁ JUSTIFICADA PELO FATO DE QUE AS CUSTAS JUDICIAIS TÊM NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO, CONFORME 
JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III - SE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA AGRAVANTE NÃO SE 
COMPATIBILIZA COM A SITUAÇÃO DE POBREZA DECLARADA, O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO É MEDIDA QUE 
SE IMPÕE, NÃO PREVALECENDO, PORTANTO, A PRESUNÇÃO LEGAL DA SIMPLES DECLARAÇÃO (ART. 4º DA LEI Nº 1.060/50). 
(TJ-DF- AI: 31743620098070000 DF 0003174-36.2009.807.0000, Relator: NATANAEL CAETANO, Data de Julgamento: 06/05/2009, 1ª 
Turma Cível, Data de Publicação: 18/05/2009, DJ-e Pág. 49).
Ademais, o Código de Processo Civil em seu art. 99 §2º determina que não se convencendo o juiz de que a parte faz jus aos benefícios 
da gratuidade da justiça, deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de indeferir o 
pedido.
Pois bem.
Nesse sentido, verifica-se que a autora declarou ser hipossuficiente. Contudo, não juntou nenhum comprovante/documento capaz de 
atestar essa condição ou a renda mensal que justifique a concessão da gratuidade.
1- Isso posto, intimo a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, nos termos a seguir:
a) juntar comprovante de renda mensal ou apresentar cópia da carteira de trabalho para atestar a condição de desempregada. Por outro 
lado, caso queira, a parte poderá comprovar o pagamento das custas iniciais;
b) modificar a classe processual para “193 - Produção Antecipada da Prova”. 
2- Após, conclusos para despacho inicial/emenda.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7026754-38.2018.8.22.0001 
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI, OAB nº RO4937, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB 
nº RO4875A 
EXECUTADOS: ALBERTINO LAMEIRA CABRAL, ELETRIX INCORPORACOES CONSTRUCOES E SERVICO LTDA - EPP 
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: MARCOS ANTONIO METCHKO, OAB nº RO1482A 
Valor da causa: R$ 449.995,28 
Despacho
1- Defiro o pedido de ID: 80456388 para que seja retirado do PJE o documento juntado no ID: 79089912. 
2- Considerando a informação de que o imóvel a ser penhorado pertence atualmente a circunscrição imobiliária do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis desta Comarca (81346585), a ordem de penhora foi redirecionada àquela serventia via sistema ARISP, conforme comprovante 
anexo.
3- No mais, mantém-se as mesmas providências do despacho de ID: 81264747.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a) de Direito

Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Processo n. 7049675-25.2017.8.22.0001 
REQUERENTE: FERNANDO APARECIDO SOLTOVSKI 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO APARECIDO SOLTOVSKI, OAB nº RO3478 
REQUERIDO: JACI VARGAS DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Valor da causa: R$ 16.402,35 
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DECISÃO
Considerando as diversas tentativas inexitosas de localizar bens da parte executada passíveis de constrição, 
e que o pedido de desarquivamento não implica em pagamento de custas, arquivem os autos, podendo a parte solicitar o desarquivamento, 
se houver bens a indicar.
Porto Velho , 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz de Direito Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7035120-32.2019.8.22.0001 
REQUERENTES: CARLOS HENRIQUE GAZZONI, ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA, ROBERTA GONCALVES 
MENDES 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ROBERTA GONCALVES MENDES, OAB nº RO8991, ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO 
SALDANHA, OAB nº RO3644, CARLOS HENRIQUE GAZZONI, OAB nº RO6722 
EXCUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO EXCUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, 
OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
Valor da causa: R$ 49.053,52 
DECISÃO
Com razão a executada, pois resta pendente a análise da impugnação apresentada.
A parte autora pugnou pelo pagamento do valor das astreintes, a ré foi intimada para pagamento voluntário e apresentou impugnação.
Instada a autora apresentou suas considerações quanto a impugnação.
É o relatório, decido.
A requerida impugna o valor das astreintes no valor de R$ 20.000,00.
Alega excesso na execução e redução no valor da multa por descumprimento da liminar.
Diz que a importância é elevada, desarrazoada e desproporcional. 
Afirma que o descumprimento da obrigação de fazer não acarretou significativo prejuízo à parte autora e que o valor está sendo executado 
na forma dobrada.
Pois bem, da análise dos autos verifica-se que a parte requerida descumpriu o pedido da liminar em duas oportunidades, primeiro 
efetuando o corte, posteriormente inserindo o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
Ressalto que o valor diário da multa era no importe de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 e a requerida, mesmo intimada para 
cumprimento da ordem a descumpriu por duas vezes e com transcurso de prazo longo para cumpri-la, por este motivo, o valor da 
astreintes corresponde ao valor máximo e ante o descumprimento reiterado o valor foi dobrado.
Logo, não há qualquer incorreção, excesso nos cálculos das astreintes apresentados pela parte autora. 
Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada.
1- Aguarde-se o prazo para eventual recurso.
2- Fica intimada a parte requerida para efetuar o pagamento da multa, no derradeiro prazo de 5 dias.
3- Não efetuado o pagamento, requeira a autora o que de direito.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Processo n. 7063974-31.2022.8.22.0001 
EXEQUENTE: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI, OAB nº MT30437O 
EXECUTADO: SATURNINO FLORIANO 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Na petição inicial a parte autora promove ação em desfavor de Saturnino Floriano e Edson dos Santos Floriano.
No PJE cadastrou apenas Saturnino Floriano.
Funda a ação executiva na falta de pagamento de cheque no valor de R$ 50.000,00.
Instada a pagar as custas e juntar a cártula, o exequente cumpriu com o determinado.
Contudo, o cheque juntado aos autos não está assinado por Saturnino, tão pouco por Edson, mas assinado por Elza Maria dos Santos 
Floriano.
Esclareça-se que a cártula pertence a conta conjunta, sendo titulares da conta Saturnino Floriano e Elza Maria.
Pois bem, se tratando de conta conjunta o co-titular da conta corrente que não emitiu o cheque não tem legitimidade para figurar no polo 
passivo.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CONTA CONJUNTA. 
SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O co-titular de conta-corrente conjunta possui apenas solidariedade 
ativa dos créditos junto à instituição financeira, não se tornando responsável pelos cheques emitidos pelo outro correntista. Precedentes 
desta Câmara e do STJ.Sentença mantida.Honorários majorados.APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079120093, Décima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 30-10-2019)
(TJ-RS - AC: 70079120093 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 30/10/2019, Décima Primeira Câmara 
Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)
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APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CONTA CONJUNTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A apelada é parte ilegítima para 
figurar no polo passivo da execução que a apelante propôs, uma vez que o cheque que a ampara é de emissão do marido dela. Apesar 
da conta corrente conjunta, não há responsabilidade solidária pela satisfação do crédito cobrado. RECURSO DESPROVIDO, COM 
CONCESSÃO EX NUNC DA GRATUIDADE PROCESSUAL.
(TJ-SP - AC: 10019924820208260011 SP 1001992-48.2020.8.26.0011, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 14/12/2020, 38ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2020)
Além do cheque a parte autora também junta contrato, assinado por duas testemunhas, onde Saturnino assina como comprador e Edson 
como avalista.
1- Portanto, esclareça a parte exequente qual título pretende executar, se o contrato firmado com Saturnino e Edson ou a cártula assinada 
por Elza, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção ante a ausência de pressupostos processuais.
Se a pretensão for executar o contrato, o cheque será excluído dos autos, posto que assinado por terceiro e o exequente deverá 
reformular seus pedidos com base no contrato.
Caso pretenda executar o cheque deverá adequar sua petição inicial para excluir Saturnino e Edson do polo passivo e determinar a 
inclusão de Elza.
2- Realizada a emenda, conclusos para despacho emenda, no silêncio, conclusos para extinção.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7021114-15.2022.8.22.0001 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA ADVOGADOS DO AUTOR: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº 
RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DA AMAZÔNIA 
REU: JAREDE BELARMINO FERREIRA, JAREDE B FERREIRA REU SEM ADVOGADO(S) 
Cartão de Crédito 
Monitória 
SENTENÇA 
Relatório
Versam os presentes sobre ação Monitória que AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA endereça a REU: JAREDE 
BELARMINO FERREIRA, JAREDE B FERREIRA. Alega o autor, em suma, que a parte requerida lhe deve a quantia atualizada 
de R$ 8.280,99, representada pelo título que acompanha a inicial.
Citada, a parte requerida não efetuou o pagamento e tampouco ofertou embargos.
O autor pugnou pela constituição do feito em título executivo.
É, em síntese, o necessário.
Fundamentação
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, eis que a parte requerida incorreu em 
revelia e confissão ficta (art. 344, CPC) quanto à matéria de fato, pois embora regularmente citada, não ofereceu defesa.
Além disso, os documentos que acompanharam a inicial, demonstram que o autor é efetivamente credor da parte ré na importância 
pleiteada. Também, restou assente que os documentos apresentados não possuem eficácia executiva.
Nos termos do art. 701, §2º do CPC, o não oferecimento de embargos implica na constituição do título executivo judicial, convertendo-se 
o mandado inicial em mandado executivo.
Dispositivo
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com fundamento no art. 487, I e art. 701, §2º, ambos do CPC, para constituir de 
pleno direito o título em executivo judicial, cujo crédito de R$ 8.280,99, deverá ser corrigido monetariamente desde a data do vencimento 
e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, 
nos termos do artigo 85, §2º do CPC.
Observadas as formalidades legais e transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se.
Caso haja pagamento voluntário do valor da condenação, desde logo fica determinada a expedição de alvará ou ofício para transferência 
em favor da parte credora, independentemente de nova conclusão.
Não havendo pagamento voluntário e houver, a requerimento da parte, pedido para cumprimento voluntário da obrigação, sem necessidade 
de nova conclusão, determino que a CPE proceda com a intimação do executado para pagamento espontâneo nos moldes do art. 513 e 
523 do CPC.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

Porto Velho - 9ª Vara Cível 
AUTOS: 7065588-71.2022.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível
AUTOR: KLEVERSON LUNA DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: EMILY ALVES DE SOUZA PEIXOTO, OAB nº RO9545 
REU: MARCELO CABRAL FRAIJI 
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Despacho
1- Fica intimada a parte autora, via advogado(a), para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, devendo 
comprovar o pagamento das custas inicias (1% do valor atribuído à causa).
2- Atendida a emenda: Agende-se audiência de conciliação, de acordo com a pauta automática do CEJUSC, que poderá ser realizada 
presencialmente ou por videoconferência (Google Meet ou Whatsapp), observando os termos do Ato 10/2022 da Corregedoria do TJ/RO.
Sendo por videoconferência, observar o seguinte:
a) Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, Realizar a audiência por tal meio.
b) Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e envio do link de acesso à audiência virtual.
c) As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para acesso 
à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio whatsapp, 
e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. No caso da presente ação, como se trata de inicial, deverá ocorrer a 
citação por carta ou mandado, conforme o caso.
d) Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
e) Qualquer fato que tenha como consequência a impossibilidade de intimação daqueles que obrigatoriamente devem ser comunicados 
para participar da audiência por videoconferência implicará em movimentação do processo para deliberação do juiz natural. 
f) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos.
g) As partes deverão buscar orientação, assim que receber a citação/intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google 
Meet de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação.
h) Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação ou comparecer presencialmente para a participação da solenidade.
i) As partes deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário, bem 
como acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
J) Incumbe às partes assegurar que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o 
ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir.
k) Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial.
L) Na audiência, o(a) conciliador(a) deverá observar o seguinte roteiro:
I – acaso a ausência deixe de ocorrer em virtude da inexistência de citação válida, o conciliador intimará o requerente e seu advogado na 
própria solenidade para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 dias;
II – ainda que a citação seja negativa, o conciliador deverá permanecer com os presentes por 5 minutos, aguardando eventual 
comparecimento espontâneo da parte requerida;
III – se a audiência deixar de ser realizada por fato não atribuível às partes e seus advogados, o processo permanecerá no CEJUSC, 
devendo preferencialmente ser redesignada a audiência no mesmo ato com intimação dos presentes;
IV – se instalada a audiência e não houver acordo, os advogados das partes serão informados do prazo e meio de apresentação de 
defesa ou manifestação;
V – se houver acordo, o conciliador redigirá os termos e enviará para os presentes via chat, Google Meet ou WhatsApp, solicitando que 
se houver alguma observação deverá haver apontamento pelo mesmo meio, sob pena de compreender-se o silencio como concordância 
de que a ata representa os exatos termos do que ficou pactuado na audiência virtual;
VI – se houver apontamentos, o conciliador deverá fazer as correções e submeter a aprovação de todos na mesma forma do inciso 
anterior, até que não haja mais objeções;
VII – para substituir a assinatura das partes, seus advogados e outros profissionais o conciliador lançará o teor da deliberação no recurso 
de chat, Google Meet ou WhatsApp, solicitando que todos manifestem suas anuências aos termos;
VIII - o conciliador imprimirá e assinará a ata de audiência aprovada e fará juntada dela, acompanhada da imagem do conteúdo do chat 
no processo até o final do horário forense matutino ou vespertino em que for realizada.
IX - Realizada a audiência e sendo infrutífera a tentativa de conciliação, o Conciliador deverá intimar a parte autora, via advogado, para 
realizar o pagamento das custas iniciais complementares (1%), caso não seja beneficiária da justiça gratuita.
3- Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de 
conciliação, representadas por Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º CPC), observando as disposições contidas acima, 
inclusive no que diz respeito aos meios para ingressar na videoconferência, caso seja audiência virtual.
Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte requerida deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (Endereço: Av. Governador Jorge Teixeira, 1722, 
Bairro Embratel, Porto Velho - RO, 76820-846. Atendimento das 07:30 às 13:30. Telefone: (69) 3217-4705).
Advirto às partes de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 
com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). A presença do Advogado(a) não supre a exigência de comparecimento 
pessoal do(a) autor(a).
4- Caso não haja acordo, o prazo para contestar (15 dias úteis) terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida 
manifeste desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação deste pedido (art. 335, I e II, CPC).
A manifestação de desistência deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 dias antes da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
5- Vindo contestação, intime-se a parte autora para réplica.
6- Após, conclusos para decisão saneadora.
SERVE COMO CARTA/MANDADO, acompanhado de expediente constando a data da audiência no CEJUSC.
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A petição inicial e os documentos que instruem a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
REU: MARCELO CABRAL FRAIJI
(Se houver convênio, cite-se/ intime-se via sistema)
Porto Velho 2 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035496-47.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSANA FEITOSA DA SILVA e outros
Advogados do(a) AUTOR: GISELE DOS SANTOS MOREIRA - RO11197, EDUARDO MATHEUS MARTINS DA COSTA - RO11192
Advogados do(a) AUTOR: GISELE DOS SANTOS MOREIRA - RO11197, EDUARDO MATHEUS MARTINS DA COSTA - RO11192
REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Advogado do(a) REU: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7060004-23.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA - RO7914
EXECUTADO: REGI APARECIDO DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007516-91.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: ADILSON REIS DE OLIVEIRA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
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CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035946-92.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212
EXECUTADO: ATILA BEZERRA NEVES e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044377-76.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA FERNANDES - RO1915
EXECUTADO: AIRTON FROTA DOS SANTOS JUNIOR
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7001862-26.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADHEMAR ALBERTO SGROTT REIS
Advogado do(a) AUTOR: ADHEMAR ALBERTO SGROTT REIS - RO0001944A
REU: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, SERASA S.A.
Advogado do(a) REU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81323698 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 14/11/2022 13:30 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044372-88.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLAUDIO DO NASCIMENTO LOPES
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO VINICIUS MACHADO PARREIRA - RO8097
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013251-08.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARLUCY LENE DE AZEVEDO
Advogado do(a) AUTOR: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS - DF25548
REU: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS e outros (3)
Advogado do(a) REU: CARLA BARRETO - RJ047588
Advogado do(a) REU: ERIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
Advogado do(a) REU: ERIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
Advogado do(a) REU: ERIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para informar se tem interesse na audiência 
de conciliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005046-92.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: CATARINA BEZERRA ALVES - PE29373, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE19353
EXECUTADO: AUTO POSTO CARA PRETA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME e outros
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o 
requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 
1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7061934-76.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: MARIA INES MARTINS DE SOUZA
ADVOGADOS DO AUTOR: VANESSA CESARIO SOUSA, OAB nº RO8058A, ARMANDO DIAS SIMOES NETO, OAB nº RO8288
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo a emenda. 
1 - Defiro os benefícios da justiça gratuita. Registre-se no sistema.
Trata-se de ação movida por AUTOR: MARIA INES MARTINS DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
– INSS, com pedido de tutela provisória de urgência (antecipada/satisfativa).
PERÍCIA JUDICIAL
Em homenagem aos princípios da economia e celeridades processuais e efetividade, bem ainda, considerando o teor das Recomendações 
Conjuntas n. 01, de 15.12.2015 e n. 04, de 17.05.2012, ambas do CNJ e do acordado na reunião realizada na Corregedoria de Justiça do 
Eg. TJ/RO com INSS, com vistas a padronização do fluxo de processos sobre o objeto desta ação (SEI n. 0002680-60.2017.8.22.8800), 
o fluxo processual do presente ocorrerá conforme alinhavado adiante:
Com vistas aos princípios da racionalidade e economicidade, no presente feito se fará audiência preliminar com perícia prévia, em 
sistema de MUTIRÃO do CEJUSC.
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TUTELA ANTECIPADA
Tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência (antecipada), em juízo de probabilidade sumário, o magistrado deve constatar 
provada a probabilidade do direito do autor, o risco de dano, e a reversibilidade do provimento, nos termos do artigo 300 caput e §3º do 
CPC.
Pois bem.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de urgência vislumbra-se através dos exames de ID n. 80755060, realizados em 
07/01/2022 respectivamente do qual se extrai o diagnóstico – tendinopatia bicipital, neuropatia do nervo mediano e epilepsia. Ademais, 
laudo médico recente, datado de 11/01/2022, atesta estar a parte autora incapacitada para o trabalho recomendando afastamento de 
suas atividades laborais com base nos CID’s G56.0 e M75.
De outro lado, o perigo de dano decorre da negativa de concessão do benefício previdenciário (auxílio-doença - ID n. 80755066) o 
qual possui caráter alimentar, sob o argumento de não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, incapacidade 
da autora para o labor ou para desenvolver suas atividades habituais, quando na verdade, os exames e laudo apresentados atestam 
diagnóstico diverso do entendimento do profissional da autarquia.
Quanto ao requisito específico das tutelas de urgência de natureza antecipada (satisfativa), ressalta-se que o atual entendimento 
sedimentado pelo Superior Tribunal e Justiça em julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Res. 1.401.560-MT), 
publicado no DJE de 13/10/2015, é que em caso de revogação da tutela de urgência concedida, é devido pelo segurado a devolução à 
autarquia ré. Logo, vislumbra-se preenchido o último requisito (reversibilidade do provimento) exigido pelo artigo 300, §3º do CPC.
Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa (antecipada) formulado pela parte autora e DETERMINO 
à parte requerida que providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a implantação do benefício previdenciário auxílio-doença em favor da parte 
autora AUTOR: MARIA INES MARTINS DE SOUZA, CPF nº 52970833204 .
PROVIDÊNCIAS:
1 - Defiro a gratuidade judiciária. Anote-se no PJE.
2- Intime-se o INSS para cumprir a TUTELA PROVISÓRIA, sob pena de fixação de multa.
3- Para resolução da lide, somente prova médico pericial poderá estabelecer as condições de saúde da parte autora e se eventualmente 
se encontra incapacitada para exercer sua atividade laboral. Considerando que persiste a situação de Pandemia/coronavírus, agende-se 
Perícia para ser realizada no consultório do Médico (presencialmente) ou por meio VIRTUAL, conforme for deliberado pela Coordenação 
do CEJUSC em sistema de MUTIRÃO e de acordo com a disponibilidade de vaga na agenda do perito. 
Desde já, arbitro honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) (art. 2º, §4º da Resolução n. 232/2016/CNJ), considerando a 
imensa dificuldade de encontrar profissionais qualificados, o fato dos profissionais nomeados serem especialistas na área, bem como não 
haver outros que se sujeitem a realizar exame sem prévio depósito dos honorários. 
Quando da citação, o INSS deverá ser intimado para depositar imediatamente os honorários, mas a realização da perícia não ficará 
condicionada à sua comprovação. Findo o processo e não sendo a perícia realizada, o valor será devolvido integralmente à parte 
requerida.
Nomeio para o encargo os ortopedistas Dr. Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, CRM 2141/RO ou Dr. João Estênio Cangussu Neto 
CRM 3171. Se por algum impedimento os peritos nomeados acima não puderem realizar o ato ou para evitar sobrecarga de trabalho aos 
profissionais, autorizo que a perícia seja feita por outro profissional cadastrado na lista de Peritos do TJ/RO e com experiência em mutirão, 
cuja escolha ficará a cargo da chefe dos conciliadores. 
Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo por e-mail ou sistema.
Na sala de perícia permanecerão os médicos (peritos e assistentes) e a pessoa a ser periciada, em respeito à privacidade da parte.
É proibida a presença de advogados dentro da sala de perícia/ consultório pericial.
QUESITOS DO JUÍZO: O perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes 
quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia:
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se 
reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou 
total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da realização 
da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de 
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 
afirmativo.
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II - Quesitos específicos: auxílio-acidente:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza?
Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou 
assistência médica e/ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando 
suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
4- O CEJUSC deverá fazer contato com os advogados das partes antes da audiência para informá-las qual sistema virtual utilizará para 
videoconferência.
5- Cite-se o INSS para tomar conhecimento da ação e o intime para apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de 10 dias 
e, se quiser, comparecer na audiência online.
No mesmo prazo o INSS deverá comprovar o depósito judicial do valor da perícia.
6- Intime-se a parte autora para indicação de assistentes técnicos no prazo de 10 dias, bem como apresentação de quesitos, caso já 
não o tenham feito anteriormente nos autos, bem como para comparecer na data da perícia com todos os documentos e laudos médicos 
realizados em razão do seu acidente/doença. Caberá ao advogado comunicar ao respectivo autor/cliente a data da conciliação e perícia.
Ressalto que a ausência da parte autora à perícia, sem justificativa legal, fará presumir recusa na produção da prova, ensejando o 
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232)
7- Realizada a perícia/audiência e não havendo acordo, intime-se o INSS, via sistema, para apresentar contestação em 15 dias (art. 
335, CPC/15). Advirto que se o INSS não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015).
8- Vindo contestação, intime-se a parte autora para réplica.
9- Cumpridos todos os itens acima, conclusos para decisão saneadora.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. 
A petição inicial e os documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico: http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam (Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ).
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(Caso a parte requerida tenha firmado convênio com o TJ/RO, cite-se/ intime-se de acordo com o Convênio).
SERVE A PRESENTE COMO E-MAIL DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO/ MANDADO PLANTONISTA
INSS, por seu gerente, via e-mail: pfro.tj@agu.gov.br
INSS, procuradoria, via PJE.
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022 
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 7034802-83.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MONAMARES GOMES, OAB nº RO903, GILBERTO SILVA BOMFIM, OAB nº RO1727, DANIELE 
GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO1221, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA, OAB nº RO1096
EXECUTADOS: ARETUSA SENDESKI FERNADES, JULIANA MACEDO SENDESKI SUFFI, MARLUS MACEDO SENDESKI, 
D’ALUMINIO COMERCIO LTDA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: SERGIO ARAUJO PEREIRA, OAB nº RO6539
DECISÃO
Determino que se proceda à alienação judicial do(s) bem(ns) penhorado(s), cujo valor avaliação foi homologado no ID 49147327, por 
meio de leilão judicial eletrônico, designando que o procedimento será realizado por meio do leiloeiro público credenciado perante o 
Tribunal de Justiça de Rondônia (https://www.tjro.jus.br/cptec/perito/consultaperito?categoria=LEILOEIRO).
1- Nomeio como leiloeira pública a Patrícia Grocoski, inscrita na JUCER sob n. 29/2020, que ficará responsável por todos os atos da 
venda judicial, mormente os descritos no artigo 884 do CPC. 
O valor da comissão a ser paga pelo adquirente/arrematante à leiloeira (art. 884, parágrafo único do CPC), será de 5% sobre o valor de 
arrematação do bem móvel ou imóvel, de acordo com art. 24, Parágrafo Único do Decreto Lei n° 21.981/1932, bem como do art. 29 do 
Provimento Conjunto n. 5/2017.
2- A alienação judicial deverá ser efetivada no prazo de 90 dias, devendo ser publicado o edital no site da leiloeira e, pelo menos uma vez, 
em jornal local de ampla circulação, em até 5 dias antes da data designada para o leilão (artigo 887, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC).
3- A serventia deverá expedir o edital, nos termos do artigo 886 do CPC, fazendo menção à possibilidade de parcelamento prevista no 
artigo 895, § 1º, do CPC, desde que oferecida garantia idônea que cubra o valor de avaliação do bem.
Fixo como preço mínimo de arrematação o valor igual ou inferior a 60% do valor da avaliação, nos termos do artigo 891, do CPC.
4- O edital dever ser afixado no local de costume.
5- Ocorrendo acordo ou pagamento do débito, a partir desta data, será cobrada comissão de 2% do valor acertado, para o leiloeiro, a fim 
de cobrir suas despesas na preparação dos editais e divulgação das praças.



1615DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

6- O executado será intimado do leilão por meio de seu advogado, ou se não tiver procurador, por carta AR/MP, mandado ou pelo edital 
de leilão (este último caso já tenha sido citado por edital), com pelo menos 5 dias de antecedência do ato (artigo 889, CPC). Caso o 
bem seja indivisível, deverá ser intimado o co-proprietário; existindo direito real onerando o bem, devem ser intimados os titulares destes 
direitos reais.
7- Dê-se ciência à leiloeira para realização dos atos necessários.
8 - Indicadas as datas, intimem-se as partes independentemente de nova conclusão.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juiz(a)

Porto Velho - 9ª Vara Cível 
7056349-77.2021.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
REQUERENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS 
SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, RONDONIA - CREDJURD 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MANUELA GSELLMANN DA COSTA, OAB nº RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA, 
OAB nº RO1246 
REQUERIDO: FABIANE DIAS DE ARAUJO
ADVOGADO DO REQUERIDO: FELIPE SANTIAGO SAMPAIO, OAB nº RO8778 
Sentença 
Versam os autos sobre ação cumprimento de sentença ajuizada por REQUERENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, 
RONDONIA - CREDJURD, em face de REQUERIDO: FABIANE DIAS DE ARAUJO .
Após ser proferida sentença de mérito (75479782), as partes anunciam celebração de acordo; juntaram o termo; requereram a homologação 
e a extinção do feito (80739772).
Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes (80739772) para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” 
do CPC.
À CPE:
1- Expeça oficio de transferência em favor da parte exequente (COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES 
DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, RONDONIA - CREDJURD), autorizando 
o levantamento da quantia de R$ R$ 600,65, conforme dados bancários apresentados no (ID: 80739772 - Pág. 2)
SERVE COMO ALVARÁ ELETRÔNICO:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS SERVENTUARIOS 
DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, RONDONIA - CREDJURD 
Devendo ser transferido para o Banco 756 (BANCOOB), Ag 0001, C/C 330600001-9, de titularidade da Exequente (COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURÍDICAS E DOS SERVENTUÁRIOS DE ÓRGÃOS DA 
JUSTIÇA E AFINS NO ESTADO DE RONDÔNIA – SICOOB CREDJURD. Valor R$ 600,65.
2- As custas finais são devidas. Intime-se a parte requerida, via advogado, para realizar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de 
inscrição em dívida ativa e, posterior, protesto.
3- Após, não havendo pendências, arquive-se.
Antecipo o trânsito em julgado para esta data, considerando a dispensa manifestada pelas partes em acordo.
P.R.I. Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 2 de setembro de 2022 .
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juiz(a)Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034713-55.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: VALDECIR RAISER
Advogados do(a) REQUERENTE: CLIVIA PATRICIA MEIRELES - RO11000, EVERSON LEANDRO FERREIRA ARAUJO - RO10986
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7031224-10.2021.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: FRANCICLEYDE SILVA DE VASCONCELOS
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ADVOGADOS DO AUTOR: BRENDA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº RO9302, BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS, OAB nº 
RO11443
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
No tocante ao cumprimento de sentença para pagamento de valores retroativos, incumbe a autora apresentar o pedido instruído com os 
respectivos cálculos.
No mais, intime-se o requerido por seu procurador a se atentar aos termos da sentença, a qual concedeu o benefício até o efetivo 
restabelecimento do beneficiário, constatado por perícia, após regular procedimento realizado pela autarquia, a cada 120 dias. Portanto, 
o benefício não pode ser cessado enquanto perdurar a incapacidade da autora.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7051026-96.2018.8.22.0001 
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI I 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN, OAB nº RO3956A 
EXECUTADO: ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da causa: R$ 6.555,84 
Despacho
A pedido da parte exequente, foi determinada a penhora de imóvel via sistema ARISP, conforme comprovante anexo.
Nomeio o executado como depositário do bem, independentemente de outra formalidade.
Embora o bem esteja registrado em nome de terceiro (WINDER e NELMA) e hipotecado em favor da Caixa Econômica Federal, a penhora 
foi deferida pois se trata de dívida de taxa condominial, cuja obrigação de pagamento é propter rem (inerente ao bem), sendo também de 
responsabilidade do proprietário. 
Nesse sentido, cito julgado do TJ/RO: 
“Ação de cobrança de taxa condominial. Obrigação “Propter Rem”. Responsabilidade do proprietário. As taxas condominiais são uma 
obrigação “propter rem”, ou seja, estão vinculadas ao bem, de tal forma que são de responsabilidade de seu proprietário. (Apelação 
0005764-41.2015.822.0005, Rel. Des. Rowilson Teixeira, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 
27/06/2018. Publicado no Diário Oficial em 06/07/2018) 
PROVIDÊNCIAS:
1- O Cartório de Registro de Imóveis enviará o boleto dos emolumentos para o e-mail do advogado(a) da parte credora (geiseporto@
yahoo.com.br), que deverá efetuar o seu pagamento e comunicar diretamente o Cartório. Feito o pagamento, o Cartório averbará a 
penhora na matrícula do imóvel.
2- Aguarde-se a efetivação da penhora, pelo prazo de 10 dias e, após, consulte resposta no sistema ARISP, certificando nos autos.
3- Confirmada a averbação da penhora, expeça-se mandado para que o Oficial de Justiça proceda à avaliação do bem (art. 870 e 
seguintes do CPC), bem como, intimem-se a parte Executada; os Proprietários e a Caixa para que, querendo, apresentem impugnação/
embargos à penhora/avaliação, no prazo de 15 dias.
4- Cumprido o item 3, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, em termos de prosseguimento.
SERVE COMO TERMO DE PENHORA / MANDADO DE AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO:
- IMÓVEL: Matrícula 27.924 - 1º Registro de Imóveis de Porto Velho /RO 
- PROPRIETÁROS: WINDER RIBEIRO DE LIMA e sua conjuge NELMA SEBASTIANA DE ASSIS E LIMA (Endereço cadastrado no PJE: 
Rua Isabel Batista 4962 PQ ALPHAVILLE Rio Madeira Porto Velho 76821-464).
- HIPOTECA: CAIXA ECONOMICA, agência de Porto Velho.
- EXECUTADO/ DEPOSITÁRIO da penhora: ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
(Obs. enviar com o mandado cópia da matrícula do imóvel e certidão de inteiro teor - ID n° 79736769)
Porto Velho - RO, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 
Juíza de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh9civgab@tjro.jus.br
Número do processo: 7037403-23.2022.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ADMILTON DA SILVA FEITOSA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA, OAB nº RO10287
Polo Passivo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
Sentença
I - RELATÓRIO
ADMILTON DA SILVA FEITOSA ajuizou a presente ação de inexibilidade de cobrança c/c indenização por danos morais e pedido de 
tutela antecipada em desfavor de ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 
todos qualificados nos autos. 
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Narrou, a parte autora, em síntese, que é usuária dos serviços essenciais da requerida, tendo sido cobrada por fatura não condizentes 
com o real consumo de sua residência. Aduziu que a parte ré emitiu fatura de valor desproporcional, afirmando haver diferença na 
medição com um expressivo numerário, referente a suposto consumo não faturado, utilizando-se de meios ilegítimos para chegar a este 
fim. Pontuou que diante da situação se viu obrigada a assinar o Termo de Confissão de Dívida. Asseverou que sempre pagou em dia 
suas faturas, cumprindo com suas obrigações junto a requerida e teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso por uma 
dívida a qual não deu causa.
Requereu a procedência de seus pedidos, a fim de que, declarando-se a inexigibilidade dos débitos confessados, bem como seja 
condenada a indenizar-lhe os danos sofridos. 
A inicial veio instruída com os documentos.
Decisão inicial deferiu a tutela e a justiça gratuita ao autor (ID n. 79066237).
Citada, a ré apresentou contestação, oportunidade em que, negou a prática de ato ilícito, argumentando ter agido em exercício regular 
de seu direito. Alegou que seguiu as normas disciplinadas pela ANEEL, relativas ao procedimento de inspeção, chegando ao valor 
recuperado impugnado. Asseverou que a parte autora não pagou corretamente pelo que efetivamente consumiu. Rebateu o pedido 
indenizatório, asseverando a ausência do dano. Rechaçou a inversão do ônus da prova. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos 
autorais (ID n. 79913362).
Com a contestação juntou documentos. 
Houve réplica (ID n. 81094906).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Fundamento e decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Do julgamento antecipado
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 
que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em 
audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima 
se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado [(RTJ 115/789) (STF- 
RESP- 101171 - Relator : Ministro Francisco Rezek)].
Do mérito
No mérito, verifico que os pedidos são procedentes em parte.
De proêmio, consigno que o caso se caracteriza como relação jurídica de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos e 
objetivos, previstos nos artigos 2º e 3º, da Lei 8.078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social, a qual positiva um núcleo 
de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais.
Nesse sentido, anoto que é remansosa a jurisprudência consolidada na Corte Superior pela incidência das regras fixadas pelo Código 
de Defesa do Consumidor, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO 
DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte 
possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de 
serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” 
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 11/09/2013). 2. O Tribunal a quo entendeu 
que não houve violação no hidrômetro. Para afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, necessária seria a incursão no 
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável ao Superior Tribunal de Justiça, diante do óbice contido no verbete sumular 7/STJ. 3. 
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
05/06/2014, DJe 18/06/2014) [Grifei]
Consoante preconiza a legislação consumerista de regência, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e, portanto, 
independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, só podendo ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes 
previstas no §3º do citado artigo, a saber: 1) caso prove que o serviço foi contratado e devidamente prestado; 2) que o defeito inexistiu; 
ou 3) a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
Vale pontuar, a despeito disso, que quanto à inversão do ônus da prova, embora seja direito do consumidor, não se pode permitir que 
sempre deva o juiz dispensar o ônus de provar ou então que, com a inversão, a procedência do seu pedido seja automática. A parte 
autora, segundo o CDC, haverá de comprovar minimamente suas alegações.
Pois bem. No caso em liça, insurge-se a parte requerente contra o débito cobrado, lançado em sua unidade consumidora, em razão do 
qual teria sido compelida a renegociar a dívida, por meio do Termo de Confissão e parcelamento da dívida anexado aos autos. 
Atinente à inexistência de débito, a questão que se impõe diz respeito à aceitação, pelo consumidor, dos valores cobrados pela ré 
ao assinar o Termo de Confissão de Dívida, contra os quais se insurge de forma categórica a parte requerente, defendendo que o 
lançamento da dívida foi unilateral.
Nessa senda, como se trata de fatura desproporcional em relação as mensalmente lançadas no nome do consumidor, cabia à requerida a 
obrigação de demonstrar a lisura do procedimento administrativo que deu origem ao débito cobrado da parte autora. Devia a ré comprovar 
que realmente oportunizou a ampla defesa e o contraditório ao consumidor, e que os cálculos que fundamentaram a cobrança são claros 
e certos conforme previsto na resolução da ANEEL, pois é a demandada que detém as informações necessárias ao esclarecimento do 
conflito, não podendo exigir-se da parte autora a produção de prova negativa.
Nos autos verifica-se que a recorrida não realizou todas as etapas do procedimento de recuperação de consumo pretérito conforme artigo 
acima, posto que a notificação da carta ao cliente (ID n. 67337232), onde estão descritos os valores devidos e o prazo para recurso, 
enviada ao autor (ID n. 79913369) restou infrutífera, conforme espelho do AR juntado. Diante disso tenho que não foram garantidos o 
contraditório e a ampla defesa à autora no processo administrativo para se proceder a recuperação de consumo.
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Não bastasse isso, os termos de confissão de dívida descritos na inicial não têm validade, porque foram assinados em circunstâncias 
excepcionais, como a única forma de evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, nas quais a coação se revela evidente. 
(STJ - AgInt no AREsp: 1332974 SP 2018/0184937-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).
Decerto, os cálculos elaborados pela ré merecem rejeição, porque os critérios por ela adotados - maior consumo ou carga instalada no 
momento da inspeção, sempre com o acréscimo de custo administrativo e adoção do valor do quilowatt-hora vigente na data do cálculo, 
não na época da suposta irregularidade - não refletem o consumo efetivo dos usuários do serviço, convindo destacar que essa conduta 
da prestadora se amolda às hipóteses dos artigos, V, e 51, IV e § 1º, III, do Código do Consumidor, e que resoluções da ANEEL não têm 
força de lei, não podendo a ela se sobrepor.
Por isso, tais termos ficam anulados, conforme o precedentes jurisprudenciais.
Nesse sentido:
Apelação cível. Fraude no medidor. Perícia unilateral. Termo de confissão de dívida. Débito. Desconstituição. Dano moral. Não ocorrência. 
É inexigível o débito constante em termo de confissão de dívida, decorrente de valor apurado em perícia realizada unilateralmente, pela 
própria fornecedora e sob a ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica, devendo o consumidor ser restituído em dobro pela 
cobrança indevida. Quando não evidenciada nenhuma situação vexatória em relação ao consumidor ou que a apuração de irregularidade 
em medidor de energia e a cobrança de débito tenha extrapolado a normalidade da vida cotidiana, não existe dano moral. (TJ-RO - 
APL: 00103126320118220001 RO 0010312-63.2011.822.0001, Relator: Desembargador Alexandre Miguel, 2ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 02/12/2013.)
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Energia elétrica. Recuperação de consumo. Procedimento apuratório 
unilateral. Débito inexigível. Suspensão no fornecimento de energia. Inscrição indevida. Termo de confissão de dívida. Repetição indébito. 
Dano moral configurado. Recurso provido. 1. É possível a concessionária de serviço público pleitear a recuperação de consumo de 
energia elétrica, em razão da constatação de inconsistências em consumo pretérito, desde que apresente elementos suficientes para 
comprovar a irregularidade na medição. 2. Torna-se inexigível débito cobrado decorrente de fiscalização realizada unilateralmente pela 
concessionária, sem garantia do contraditório e ampla defesa. 3. Termo de confissão de dívida oriunda de procedimentos unilateral 
deve ser declarada inexistente, cabível restituição em dobro dos valores pagos. 4. Não comprovada a existência de dívida legítima, fica 
evidenciado que o apontamento foi indevido, o que configura dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação de sua extensão. (TJ-
RO - AC: 70357517320198220001 RO 7035751-73.2019.822.0001, Data de Julgamento: 24/07/2020) 
No mesmo sentido, o Colendo STJ há muito entende ser ilegítima a apuração realizada unilateralmente pela concessionária, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 
MEDIDOR. RESOLUÇÃO 456/00. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. 
FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. INVALIDADE. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável, em sede recurso 
especial, a análise de ofensa a resolução, portaria ou instrução normativa. 2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica 
quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 3. Apenas em situações 
excepcionais, em que a parte demonstra de forma contundente que o valor fixado para o pagamento de indenização por danos morais é 
exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso, a jurisprudência deste Superior Tribunal permite o afastamento do óbice previsto na 
Súmula 7/STJ para que seja possível a sua revisão. 4. Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2013) 
Desta feita, ante a alegação de nulidade da dívida pela autora e perante a ausência prova capaz de conferir licitude ao débito imputado por 
parte da ré, deve-se concluir que a pendência financeira é indevida, pois a demandada não se desincumbiu de provar o que lhe competia. 
Assim, acolhe-se o pedido autoral para declarar inexistente o débito e, consequentemente, a nulidade dos termos de confissão de dívida 
assinados pelo consumidor.
Do dano moral
Concluo, ainda, que a conduta da ré foi capaz de causar enorme abalo emocional à requerente, mormente porque foi privada de serviço 
essencial, em razão da cobrança ilegal. 
Em casos análogos, colhe-se da jurisprudência:
Indenizatória. Energia elétrica. Débito. Inexistência. Fornecimento. Interrupção. Impossibilidade. Dano moral. Mantido. Indenização. 
Valor. Critérios de fixação. É indevida a suspensão no fornecimento de energia elétrica quando inexiste débito por parte do consumidor. 
O dano moral decorrente do corte de energia elétrica é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que 
é presumido e decorre do próprio fato. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom 
senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, 
à capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes, devendo ser reduzido, quando se mostrar compatível 
com tais parâmetros. (TJ-RO - AC: 70041646920158220002 RO 7004164-69.2015.822.0002, 2ª Câmara Cível, Relator do Acórdão: Des. 
Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Julgamento: 23/07/2019) 
Assim, configurada está a falha na prestação de serviço da concessionária ré face a parte autora, razão pela qual impõe-se o dever de 
indenizá-la.
No tocante à verba indenizatória, sabe-se que o valor imposto a título de indenização não deve representar um enriquecimento sem causa 
para quem o pleiteia, devendo a quantia imposta ser suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática danosa.
Destarte, cabe ao prudente arbítrio do Juiz, fixar verba que deva corresponder, possivelmente, à situação socioeconômica de ambas as 
partes, avaliando-se a repercussão do evento danoso na vida pessoal da vítima.
A par disso, frise-se entendimento remansoso das Cortes de Justiça deste país, no sentido de que o valor arbitrado na indenização por 
dano moral deve ser moderado e equitativo, atendo-se às circunstâncias de cada caso. Desta feita, ao fixar o quantum ressarcitório 
respeitar-se-á o seu duplo efeito: ressarcitório e punitivo. A indenização não pode ser irrisória, de modo a estimular a reiteração da prática 
danosa.
Assim, ante essas peculiaridades, no presente caso e, observadas tais premissas, a verba há de ser fixada no patamar de R$ 3.000,00 
(três mil reais), estabelecendo-se, desta maneira, um critério de razoabilidade, tendente a reconhecer e condenar o infrator a pagar valor 
que não importe enriquecimento sem causa, para aquele que suporta o dano e que sirva de reprimenda ao autor do ato lesivo, a fim 
desestimular a reiteração da prática danosa.
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III - DISPOSITIVO
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por ADMILTON 
DA SILVA FEITOSA, o que faço para: 
a) CONFIRMAR a tutela antecipada inicialmente concedida(ID n. 79111712); 
b) DECLARAR inexistente o débito cobrado e, consequentemente, a NULIDADE dos termos de confissão de dívida anexo à exordial 
(ID n. 77612260, com vencimento 15/08/2021, no valor de R$ 7.544,85 (sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco 
centavos);
c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora 
a partir da publicação desta sentença (S. 362, STJ).
Para fins de correção monetária, deverá ser utilizada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC).
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado, os quais fixo em 15% do valor da condenação, 
com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
Advirta-se que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, a teor do art. 1.026, § 2°, do CPC.
P.R.I.
Transitada esta em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7019329-86.2020.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: DOMINGOS DE SOUZA BARROS
ADVOGADOS DO AUTOR: PAULO SERGIO LIMA AGUIAR, OAB nº RO9305, JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO, OAB nº RO9309
REU: RILDO CESAR RIOS, JOAO EVANGELISTA RIOS 
ADVOGADO DOS REU: NILTON CEZAR RIOS, OAB nº RO1795
DESPACHO
Considerando a juntada de áudio, com a réplica, manifeste-se a parte requerida.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7001349-68.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO IPANEMA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ, OAB nº RO912
EXECUTADO: DANIEL GONCALVES 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: WENDEL RAYNER PEREIRA FIGUEREDO, OAB nº RO8183, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS 
SANTOS, OAB nº RO4788, FLORA MARIA RIBAS ARAUJO, OAB nº RO2642, FREDSON AGUIAR RODRIGUES, OAB nº RO7368
DESPACHO
Indefiro a designação de audiência, tendo em vista que tal pedido já fora atendido anteriormente, todavia as partes não demonstraram 
interesse nem na solenidade e nem em formalização de acordo.
Assim, diante do pedido de que o bem penhorado seja levado a hasta pública, intime-se o autor a juntar certidão de inteiro teor do imóvel 
que comprove a averbação da penhora.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh9civgab@tjro.jus.br, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 9ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: ROGERIO SILVA NASCIMENTO CPF: 688.491.252-91, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) acima qualificada(s), nos termos dos artigos 523 § 2 do CPC, para cumprir a Sentença e pagar o 
valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida multa de 10% ao montante da condenação e, também, de 
honorários de fase de cumprimento de sentença de 10%. ADVERTIR a parte executada de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 
CPC para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.. O prazo de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
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VALOR DA CONDENAÇÃO: R$ 5.705,04 (cinco mil, setecentos e cinco reais e quatro centavos) atualizado até 01/06/2022.
Processo:7003225-19.2020.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: ROSANGELA COLIN CPF: 385.873.782-87
Executado: ROGERIO SILVA NASCIMENTO CPF: 688.491.252-91
DECISÃO ID 81155962: “(...)DEFIRO a intimação por edital nos termos do art. 246, inciso IV do CPC, pelo prazo de 20 dias. (...)”
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
9civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

9ª Vara Cível
Comarca de Porto Velho
7020219-59.2019.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PINHAIS II
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI, OAB nº RO5793, JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA, OAB nº 
RO6863, BRUNO PAIVA OLIVEIRA, OAB nº RO8056
EXECUTADO: RUBSON LUIZ ALMEIDA DUARTE 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Intime-se o autor a comprovar o pagamento da taxa necessária a realização de diligência para penhora junto ao sistema Arisp, bem como 
trazer certidão de inteiro teor atualizada do imóvel indicado.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

10ª VARA CÍVEL

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 
3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7062189-68.2021.8.22.0001 CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária ASSUNTO: Alienação Fiduciária AUTOR: Banco Bradesco S.A ADVOGADOS DO AUTOR: EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº 
AM1910, BRADESCO REU: JOAO BOSCO ALVES SANTANA REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Concedo dilação de prazo de 05 dias para que o banco autor comprove o recolhimento das custas para realização da pesquisa de 
endereço solicitada.
Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito
l

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012726-60.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
EXECUTADO: ADELIA NAIANE LIMA MOURA
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca da petição de 
ID 81245701

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021439-58.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
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EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: JOAO MARIA DOS SANTOS e outros 
Intimação AUTOR - ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016686-63.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) PROCURADOR: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - RO9296
PROCURADOR: AVELINO BERTOLO JUNIOR EIRELI 
Intimação AUTOR - ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025538-37.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: WEVERTON DA SILVA MACHADO e outros 
Intimação AUTOR - ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7064077-38.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALESSANDRO RIOS PRESTES registrado(a) civilmente como ALESSANDRO RIOS PRESTES
Advogado do(a) AUTOR: ANDREA GODOY - RO9913
REU: MARCIO HIDEO KOIKE, FABRICIA FERNANDES DE AQUINO
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81283182 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 06/12/2022 12:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020773-86.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
EXECUTADO: WAGNER HERCULES BARATELLA DE AQUINO LOPES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
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CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026109-42.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OZIAS DE MORAES CORREIA NETO
Advogado do(a) AUTOR: ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO - AC3131
REU: LIDO’ S CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e outros (2) 
Intimação AUTOR - ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050127-64.2019.8.22.0001
Classe : DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: Santo Antônio Energia S.A
Advogado do(a) AUTOR: CLAYTON CONRAT KUSSLER - PR109800
REU: JORCELANDIA PEDRO DE ANDRADE
Advogado do(a) REU: ELISANGELA RIBEIRO SANTOS - RO7231
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado, conforme Decisão 
ID 54652266.

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7056675-
03.2022.8.22.0001 CLASSE: Monitória ASSUNTO: Cheque AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 
SERVIDORES DO PO ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827 REU: EDSON SILVA DE CARVALHO, 
VITORIA DISTRIBUIDORA DE DOCES E SALGADOS LTDA REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Acolho emenda à inicial. Recolhida custas iniciais.
1. Nos termos dos arts. 700 e 701 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito no valor 
de R$ 6.526,25 e os honorários advocatícios no montante de cinco por cento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de mencionado 
na inicial.
2. Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou apresentar 
embargos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for 
pelo correio, ou da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
3. Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” (CPC, 
art. 702, §8º).
Sendo apresentado embargos no prazo legal, o cartório deverá providenciar a intimação da parte autora para responder em 15 (quinze) 
dias úteis, (art. 702 §5º, CPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do § 6º do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos 
para sentença, nos termos dos arts. 702, §8º e seguintes do CPC.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da 
dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, CPC). Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por cento) do 
valor da dívida.
5. Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública.
SERVE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7063878-16.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ASSUNTO: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica AUTORES: EDVAN COSTA TENHARIN, 
KENDRYA GONCALVES DA SILVA ADVOGADO DOS AUTORES: RENAN NASCIMENTO SOUSA, OAB nº RO11393A REU: ENERGISA 
DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
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01. Determino que os autores emendem a petição inicial para juntar documentação necessária que demonstre a sua hipossuficiência 
financeira (rendimentos e despesas), incluindo última declaração de imposto de renda, todas as páginas da CTPS relativas a contratos 
de trabalho e CNIS atualizado, ou comprove o recolhimento das custas processuais (2%), ficando ciente desde já da possibilidade de 
parcelamento nos termos da Lei Estadual n. 4.721/2020 e Resolução n. 151/2020 do TJRO. Saliento que este é o posicionamento 
adotado pela jurisprudência em julgados semelhantes:
TJRO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 
JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de 
direito absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014).
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de 
veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a 
real condição econômico financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais 
e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).
Determino ainda que os autores acostem o autos o levantamento de carga na Unidade consumidora nº 20/1406199-8, que poderá ser 
feito no site da concessionária requerida.
Prazo de 15 (quinze) dias para regularização, nos termos do artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, extinção do feito 
sem resolução do mérito e condenação em custas processuais.
02. Apresentada a emenda a inicial, venham conclusos na pasta DESPACHO EMENDA.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013038-36.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - RJ135753
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO AUTOR E RÉU - EMISSÃO DE BOLETO DE CUSTAS PRO RATA Ficam as PARTES intimadas, da expedição do boleto de 
custas para pagamento, ID 81286444.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043146-53.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCIA DIAS DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEANNIE KARLEY OLIVEIRA CAVALCANTE MURICY - RO5926
EXECUTADO: CIELO S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: FABIO DE MELO MARTINI - RN14122, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386, ALFREDO 
ZUCCA NETO - SP0154694A
INTIMAÇÃO RÉU - CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA
Fica a parte REQUERIDA intimada da Carta de Anuência expedida, devendo proceder a retirada da carta via internet, bem como proceder 
seu protocolo junto ao Tabelionato de Protesto, ficando ao seu encargo o pagamento de eventuais emolumentos. Seguirão os autos ao 
arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057307-34.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
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Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: EDUARDO FRANCISCO DE QUEVEDO PINZON
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027884-24.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
EXECUTADO: JOAO MARCOS ARAUJO PAZ
Intimação AUTOR - MANDADO PARCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7018366-
78.2020.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Cartão de Crédito, Cartão de Crédito REQUERENTE: Banco Bradesco 
S.A ADVOGADOS DO REQUERENTE: WANDERLEY ROMANO DONADEL, OAB nº MG78870, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 
FILHO, OAB nº DF34381, BRADESCO REQUERIDO: ALDINERI DANTAS LESSA REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO
01. Defiro a quebra do sigilo fiscal. Solicitadas as três últimas declarações de Imposto de Renda da parte devedora, restaram infrutíferas 
as diligências, pois não foram entregues declarações nesse período, conforme detalhamento anexo.
02. Realizado bloqueio on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD, restou infrutífera a diligência, pois foi bloqueado valor irrisório, 
o qual determinei o desbloqueio, conforme detalhamento anexo.
03. Realizada busca de bens em nome da parte executada através do sistema RENAJUD, contudo restou infrutífera a diligência, posto 
que, os dois veículos vinculados a parte devedora encontram-se gravados por alienação fiduciária (detalhamento anexo).
04. Fica intimada a parte credora, através de seu advogado, a impulsionar o feito em 05(cinco) dias, podendo:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) efetuar consulta pelo sistema ARISP, de pesquisa de bens imóveis, via internet, por exemplo, nos seguintes sites:
a) http://www.oficioeletronico.com.br
b) https://www.registradores.org.br/ 
c) solicitar a suspensão da execução, pelo prazo de 1 (um) ano.
d) determino a realização de pesquisa no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, requisitando informações sobre a existência 
de vínculo(s) de emprego(s) ativo(s) do(a) executado(a): ALDINERI DANTAS LESSA, CPF nº 52479595234. 
O oficio mencionado no item “d” deverá ser confeccionado e enviado pela CPE, devendo o autor recolher as custas para realização da 
diligência, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.
05. Se decorrer in albis o prazo fixado no item anterior, a CPE deverá promover a intimação da parte credora, pessoalmente, a fim de que 
promova o impulso do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º do Código de Processo Civil.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7065385-12.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ASSUNTO: Erro Médico AUTOR: FRANCISCO SOARES PESTANA ADVOGADO DO AUTOR: ALINE SILVA CORREA, OAB nº RO4696A 
REU: E. D. R. -. P. G. D. E., SOL SERVICOS OFTALMOLOGIA S/S - EPP REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Reparação por Danos Estéticos movida por Francisco Soares Pestana em face 
do Estado de Rondônia e da Clínica Sol (Serviços de Oftalmologia Ltda.).
Em se tratando de ações em que a Fazenda Pública esteja na qualidade de parte, em quaisquer dos polos, a competência para processar 
e julgar a causa deduzida é de vara especializada, se esta estiver sido instalada na Comarca.
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Como há Vara de Fazenda Pública situada neste fórum, o processo deve ser declinado ao juiz daquela para que promova o seu regular 
processamento e julgamento.
Desta feita, firmada a competência territorial da comarca, os processos serão encaminhados a respectiva vara competente, conforme se 
observa pela redação do Art. 97, inc. I, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia COJE-RO:
Art. 97. Compete aos juízes das Varas da Fazenda Pública, processar e julgar: 
I – as causas de interesse da Fazenda Pública do Estado, do Município de Porto Velho, entidades autárquicas, empresas públicas, 
estaduais e dos municípios da Comarca de Porto Velho.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, declinando a competência para uma das Varas de 
Fazenda Pública, com os nossos cumprimentos. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7074232-37.2021.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO 
S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665
REU: ANGELO MEDEIROS DE LIMA
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 137,17
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 104,68
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046675-80.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Advogado do(a) AUTOR: GIZA HELENA COELHO - SP166349
REU: THIAGO FERREIRA MELO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002997-44.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: P R R GALANTE - ME e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA JARINA DE SOUZA MANOEL - RO8045
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA JARINA DE SOUZA MANOEL - RO8045
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EXECUTADO: CIELO S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: FABIO DE MELO MARTINI - RN14122, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386
INTIMAÇÃO RÉU - CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA
Fica a parte REQUERIDA intimada da Carta de Anuência expedida, devendo proceder a retirada da carta via internet, bem como proceder 
seu protocolo junto ao Tabelionato de Protesto, ficando ao seu encargo o pagamento de eventuais emolumentos. Seguirão os autos ao 
arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031348-27.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, IZABEL 
CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319
EXECUTADO: ANGELA APARECIDA SANTOS CORTES
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7055232-22.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: KEILA DE SOUZA FALCAO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008008-83.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
EXECUTADO: JOANA DARC ADELINO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar em termos de prosseguimento no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0024719-69.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCO ANTONIO DIAS FLAVIO
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFACIO DE MELO DIAS - RO2353, DIEGO FERNANDO FURTADO 
ANASTACIO - RO4302
EXECUTADO: GM SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC4711, THALES ROCHA BORDIGNON - AC2160
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no prazo de 05 dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052705-29.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: PAULO JOSE VASCONCELOS DE SOUZA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR RECEBIDO POR TERCEIRO
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR recebido por terceiro. Para a repetição da diligência 
(remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em 
relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada 
no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 
3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br 
PROCESSO Nº 7008805-59.2022.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Atraso de vôo REQUERENTES: ADRIELEN 
FERREIRA DO NASCIMENTO, JHONATAN HENRIQUE FERREIRA BICHO BELO ADVOGADO DOS REQUERENTES: FERNANDO 
AUGUSTO TORRES DOS SANTOS, OAB nº RO4725 REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADOS DO REQUERIDO: 
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
SENTENÇA
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determino a expedição de alvará em favor da parte credora e julgo extinto o feito, nos 
termos do art. 924, II, do CPC. Advertindo que havendo inércia quanto ao levantamento do alvará, implicará na transferência dos valores 
para a Conta Centralizadora do TJRO.
Deverá a CPE analisar as custas finais pagas no ID 81208827.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas devidas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0009556-20.2012.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA LUIZA DE SOUZA LIMA ARAUJO e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: ELIANE DE FATIMA ALVES ANTUNES - RO3151
Advogado do(a) AUTOR: ELIANE DE FATIMA ALVES ANTUNES - RO3151
Advogado do(a) AUTOR: ELIANE DE FATIMA ALVES ANTUNES - RO3151
REU: AIRTON DE SOUZA MELO
Advogados do(a) REU: VALNEI FERREIRA GOMES - RO3529, JONATAS DE SOUZA RONDON JUNIOR - RO3749
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033516-65.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ALDELINO LEITE DA COSTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LORENA INGRITY CARDOSO REIS - RO10449, ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA 
SILVA - RO5440
EXECUTADO: JACSON RODRIGUES NASCIMENTO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015765-36.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: PAULA THAMIRES OLIVEIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte exequente intimada, para que se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora; b) apresentar cálculo atualizado da dívida, sob pena de arquivamento, conforme determinado no 
DESPACHO ID 62810403. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026091-84.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.P. EIRELI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: THATIANA EVELLEEN SENA SANTANA - RO10757
EXECUTADO: LARISSA CRISTIANE PONCE DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037279-45.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: INFINITA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA e outros
Advogados do(a) AUTOR: ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF29547, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190, GUILHERME 
PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF29145
Advogados do(a) AUTOR: ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF29547, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190, GUILHERME 
PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF29145
REU: UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA 
Advogados do(a) REU: THIAGO MAIA DE CARVALHO - RO7472, RAQUEL GRECIA NOGUEIRA - RO10072
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 
3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.brPROCESSO Nº 7030488-60.2019.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial 
ASSUNTO: Despesas Condominiais EXEQUENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL BOSQUES DO MADEIRA ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN, OAB nº RO3956A EXECUTADO: UDILTON PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO 
SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor vinculado ao feito, decorrente do bloqueio via SISBAJUD. 
Advertindo que havendo inércia quanto ao levantamento do alvará, implicará na transferência dos valores para a Conta Centralizadora 
do TJRO.
Cumprido o determinado, intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se a dívida encontra-se satisfeita.
Intime-se via publicação deste ato no DJ, através de sua advogada habilitada.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002285-88.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: WALDENIS RODRIGUES MARQUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRENO AZEVEDO LIMA - RO2039
EXECUTADO: PAULO HENRIQUE REIS BARRETO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017212-54.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogado do(a) AUTOR: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA - RO1400
REU: VANESSA RODRIGUES BERNARDO
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada para informar o endereço completo (logradouro, número, bairro, cidade, Estado, CEP e complementos) 
em que requer seja realizada a citação da parte Requerida via AR, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021519-85.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALINE MELO DE SOUSA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIELE PAULA SANTOS DO NASCIMENTO - RO10503
REU: DOUGLAS V. RODRIGUES - ME
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais 
iniciais . O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030014-84.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: VANDERLEI SCHMITZ JUNIOR - AC3582
REU: F. F. MARQUES LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045811-37.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
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EXEQUENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
EXECUTADO: JAILTON JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045522-70.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: TAIS FERNANDA MACIEL DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015008-13.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: CELIA DE SOUZA HONORIO
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS GUSTAVO DA SILVA - RO0005146A, ANTONIO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO - RO0005116A, 
ANDRE HENRIQUE TORRES SOARES DE MELO - RO5037
REQUERIDO: CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - SIM
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar em termos de prosseguimento no feito, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052089-20.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CARGA PESADA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO2913
REU: FRANCISCO NONATO DOS SANTOS GOMES 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 0009150-
62.2013.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Locação de Imóvel EXEQUENTE: SAMUEL SILVA ADMINISTRACAO 
E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - ME ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ELLEN SOARES SANTOS, OAB nº RO5168A, ADRIANA 
PIRES DE SOUZA, OAB nº RO3450A EXECUTADOS: R CAR PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA - ME, RC COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: GABRIEL DA COSTA ALEXANDRE, 
OAB nº RO4986, ANDRE FERREIRA DA CUNHA NETO, OAB nº RO6682, FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES, OAB nº RO1940 
DECISÃO
Trata-se de Ação de cumprimento de sentença, em que a parte credora SAMUEL SILVA ADMINISTRACAO E INCORPORACAO 
IMOBILIARIA LTDA - ME foi intimada a se manifestar em relação a depósitos realizados pela parte devedora (ID 81037955).
A parte credora manifestou-se requerendo a dilação de prazo em 50(cinquenta) dias, visto que a Advogada Adriana Pires de Souza 
submeteu-se a uma cirurgia e encontra-se internada na UTI do Hospital Unimed.(ID 81256593).
Em análise aos autos é possível constatar que a parte autora iniciou o processo representado pela Advogada Ellen Soares Santos, no 
ID 4417813 -fls. 23 , posteriormente substabeleceu para Janine Bof Pancieri - fls. 103, que por sua vez, sem reserva de poderes 
substabeleceu para a Advogada Adriana Pires de Souza, conforme procuração juntada no 16307516 -fls. 226 .
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Desse modo, atualmente a parte autora/credora é representada apenas pela Advogada Adriana Pires de Souza, conforme procuração 
juntada no 16307516 -fls. 226.
Considerando que o artigo 223 do CPC, aduz ser imprescindível a comprovação pela parte a impossibilidade de praticar o ato processual, 
sob pena de extinção do feito, concedo prazo de 5(cinco) dias, para que seja acostado ao autos o Atestado médico da Patrona Adriana 
Pires de Souza.
Com a juntada, retornem os autos conclusos para análise de suspensão ou dilação de prazo.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7041557-
55.2020.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Direito de Imagem, Liminar AUTOR: ANA CLAUDIA DE FREITAS 
ARAUJO ADVOGADOS DO AUTOR: CLEBER DOS SANTOS, OAB nº RO3210, SILVIO RODRIGUES BATISTA, OAB nº RO5028A REU: 
BANCO DO BRASIL ADVOGADOS DO REU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, JOSE ARNALDO JANSSEN 
NOGUEIRA, OAB nº AC4270, SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A 
DECISÃO
Os autos vieram conclusos para iniciar o cumprimento de sentença, conforme petição de ID 81119151.
Ocorre na narrativa da peça informa que o valor devido é de R$ R$ 21.829,26, mas apresentou planilha de cálculo da quantia de R$ 
88.656,37(ID 81119153).
Desse modo, considerando que há controvérsia quanto aos valores dispostos na petição e a planilha apresentada, concedo prazo de 
5(cinco) dias, para que a parte credora informe qual o valor correto devido.
Após retornem conclusos para decisão.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7077195-
18.2021.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Desconsideração da Personalidade Jurídica AUTOR: BOM PEIXE 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADOS DO AUTOR: LAURA BERTONCINI MENEZES, OAB nº SP320604, RODRIGO PINTO 
VIDEIRA, OAB nº SP317238 REU: EMPORIO ORIENTAL COMERCIO DE ALMENTOS LTDA, ZILMA PEDRO DUARTE VASCONCELOS 
ADVOGADOS DOS REU: IAN BARROS MOLLMANN, OAB nº RO6894, RAIRA VLAXIO DE AZEVEDO, OAB nº RO7994 
DECISÃO
Os autos vieram conclusos a pedido da parte credora Bom Peixe Industria e Comércio LTDA, quanto a análise da petição de ID 79393488, 
em que requer seja decretada a preclusão de provas em desfavor dos requeridos, aplicando-se o efeitos da revelia.
Consta dos autos que foi decretada a revelia da requerida Zilma Pedro Duarte Vasconcelos, conforme decisão de ID 78139819.
Em que pese os argumentos da parte autora, o artigo 349 do CPC permite a produção de provas a parte revel, vejamos: Art. 349. Ao réu 
revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar 
os atos processuais indispensáveis a essa produção. 
Desse modo, mantenho a decisão de ID78139819, quanto ao prazo de produção de provas a todas as partes.
Saliento ainda que as requeridas informaram que houve interposição de agravo sob nº 0807164-28.2022.8.22.0000 . mas que não 
foi recebido com efeito suspensivo, razão pela qual foi dado prosseguimento ao feito. (ID 80334519)
As requeridas informaram que não pretendem produzir outras provas (ID 81073819), mas a parte autora informou antes de se manifestar 
seria necessário a análise de petição de ID79393488, o qual foi feito nessa decisão.
Destarte, manifeste-se a parte autora quanto a produção de provas, no prazo de 5(cinco) dias.
Caso haja manifestação pelo julgamento antecipado, retornem os autos conclusos para julgamento.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7017054-
04.2019.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Empréstimo 
consignado AUTOR: JANDIRA SAMPAIO DA SILVA ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDA SOARES SILVA, OAB nº RO7077 REU: 
GMVB A R MORON APOIO EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ADVOGADOS DOS REU: MARISTELA COSTA MENDES 
CAIRES SILVA, OAB nº SP245335, ARMANDO MICELI FILHO, OAB nº RJ48237, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº 
DF96864, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
DECISÃO
Foi designado audiência de instrução para o dia 02/09/2022 para ouvir áudio apresentado pela requerida (ID 79520684).
A parte requerida manifestou-se alegando que há licitude nas operações bancárias (ID 79777597) e aparte autora manifestou-se reiterando 
os termos da inicial quanto a inexistência de relação jurídica, pugnando pelo prosseguimento do feito e pela permanência da audiência 
designada e perícia grafotécnica (ID 79861737).
Desse modo, aguarde-se a realização da audiência já designada para posterior análise da necessidade para realização de perícia 
grafotécnica.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
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Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7055618-
47.2022.8.22.0001 CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ASSUNTO: Alienação Fiduciária AUTOR: BANCO HONDA 
S/A. ADVOGADOS DO AUTOR: MARCIO SANTANA BATISTA, OAB nº SP257034, PROCURADORIA DO BANCO HONDA S/A REU: 
CRISTIANA CASTRO DE SOUZA REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão e os autos vieram conclusos a pedido da parte autora para que se proceda o levantamento da 
restrição Renajud.
O artigo 3º § 2º do Decreto da lei nº 911/69, aduz que a consolidação da propriedade do bem móvel, dar-se-á cinco dias após o 
cumprimento da Liminar de Busca e Apreensão, no entanto, embora tenha sido expedido o Mandado no ID 80104761, essa ainda não foi 
juntado nos autos pelo Oficial de Justiça.
Desse modo, aguarde primeiramente o cumprimento da liminar em cartório e decurso de prazo, para posterior análise de levantamento 
da restrição.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7028403-
67.2020.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito AUTOR: CARLINDO 
ALVES SANTOS ADVOGADOS DO AUTOR: JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL, OAB nº RO10555, JACIRA SILVINO, OAB nº 
RO830A, JUSCELINO MORAES DO AMARAL, OAB nº RO4405, RYAN MARQUES DE OLIVEIRA MEDEIROS, OAB nº RO9711 REU: 
THAINA BARBOSA DE MEDEIROS ADVOGADOS DO REU: JAIRO EMERSON DE OLIVEIRA DONATO, OAB nº RO7813, RODRIGO 
FIRMINO CHAVES, OAB nº RO11500 
DECISÃO
Em atendimento ao pedido da parte autora foi determinado a realização de perícia médica, conforme decisão de ID79144333.
A perita manifestou-se propondo o valor de R$ 1.500,00.(ID80476581)
No caso dos autos, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de modo que deve-se aplicar as disposições contidas no art. 95, §3º, 
II e §4º, do Código de Processo Civil. Vejamos: 
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (…) 
§3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 
(…) II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 
hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 
§4º Na hipótese do §3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazendo Pública para que promova, contra quem tiver 
sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de 
servidor público ou da estrutura do órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 
gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, §2º.”
Em consulta à Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 
primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, §3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, verifico que para 
o caso dos autos, aplica-se o item 3.2(Laudo sobre danos físicos e estéticos), da Tabela de Honorários Periciais, que segue em anexo, 
tendo como valor máximo a quantia de R$ 370,00.(link https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2309) 
Ressalto que de acordo com o art. 2º, §4º, da Resolução mencionada, o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na 
tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada, o que entendo se aplicar ao caso, visto tratar-se de Laudo de avaliação 
médica. No entanto, entendo que a majoração deverá limitar-se em 2 vezes o valor da tabela, concluindo-se ser o valor razoável a quantia 
de R$ 740,00.
Nestes termos, esclareço que os honorários periciais poderão ser fixados até o valor máximo de R$ 740,00. 
Diante das considerações realizadas, intime-se o perito para que, no prazo de 5(cinco) dias, informe se aceita realizar o encargo para o 
qual foi nomeado nos termos aqui delineados. 
Com a manifestação, retornem os autos conclusos. 
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034006-58.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: LEIDEJANE DA SILVA FERREIRA



1633DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Advogados do(a) REQUERENTE: CELIA DE FATIMA RIBEIRO MICHALZUK - RO7005, ANDREA GODOY - RO9913
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no 
prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o 
que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da 
obrigação. Caso, opte por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração 
nos autos.

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7018805-55.2021.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença 
ASSUNTO: Empréstimo consignado REQUERENTE: PEDRO DA SILVA FREITAS QUEIROZ ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
DA SILVA FREITAS QUEIROZ, OAB nº AC1447 REQUERIDO: Banco Bradesco S.A ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILSON 
BELCHIOR, OAB nº BA39401, BRADESCO 
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 
Compulsando os autos verifico que a parte executada promoveu o pagamento espontâneo do valor da condenação.
Intimada a se manifestar acerca do referido depósito, a parte exequente requereu a expedição de alvará e a extinção do feito ante o 
cumprimento integral da condenação.
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para possibilitar o levantamento dos valores depositados e seus acréscimos legais. 
Advertindo que havendo inércia quanto ao levantamento do alvará, implicará na transferência dos valores para a Conta Centralizadora 
do TJRO.
Fica a parte executada intimada via publicação deste ato no DJ, através de seus respectivos advogados, para proceder com o pagamento 
das custas finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte 
endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf.jsessionid=FjnOr--DvcF7A4aZ_
QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Tendo em vista ter ocorrido o pagamento do valor da condenação, em que a parte autora requereu a extinção do feito, verifica-se a 
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal, razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7065535-90.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ASSUNTO: Contratos Bancários AUTOR: JONAS SILVA SANTA ROSA ADVOGADO DO AUTOR: JULIANA SLEIMAN MURDIGA, OAB 
nº SP300114 REU: BANCO DO BRASIL ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A 
DESPACHO
01. Determino que a parte autora emende a petição inicial para juntar documentação necessária que demonstre a sua hipossuficiência 
financeira (rendimentos e despesas), incluindo última declaração de imposto de renda, todas as páginas da CTPS relativas a contratos 
de trabalho e CNIS atualizado, ou comprove o recolhimento das custas processuais (2%), ficando ciente desde já da possibilidade de 
parcelamento nos termos da Lei Estadual n. 4.721/2020 e Resolução n. 151/2020 do TJRO. Saliento que este é o posicionamento 
adotado pela jurisprudência em julgados semelhantes:
TJRO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 
JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de 
direito absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014).
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de 
veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a 
real condição econômico financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais 
e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).
Prazo de 15 (quinze) dias para regularização, nos termos do artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, extinção do feito 
sem resolução do mérito e condenação em custas processuais.
02. Apresentada a emenda a inicial, venham conclusos na pasta DESPACHO EMENDA.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044339-64.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE NIETO MOYA - SP235738
REU: DANIEL BELMONTE BARREIROS
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016), EXCETUANDO-SE os casos que necessitam de “Cumpra-se” (previstos no Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e 
Art. 48 DGJ).
2) Sendo endereço fora do Estado ou atos que requeiram “cumpra-se”, inclusive citação/Execução de Título Extrajudicial (nos termos do 
Art. 1º § 1º do Provimento nº 007/2016-CG e Art. 48 DGJ), deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas 
deverão ser recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030644-77.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HOSPITAL 9 DE JULHO S/S LTDA
Advogados do(a) AUTOR: IVANILSON LUCAS CABRAL - RO0001104A, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO1096, MAURICIO 
NOGUEIRA DE OLIVEIRA - RO6429
REU: LUIZ GONZAGA RAMOS SARAIVA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada, caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 15 (quinze dias). (oito diligências requeridas)

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7021526-77.2021.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença 
ASSUNTO: Lei de Imprensa, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios REQUERENTE: GEISIANE MIGUEL DOS 
SANTOS ADVOGADOS DO REQUERENTE: ELISANGELA GONCALVES BATISTA, OAB nº RO9266, ROBSON JOSE MELO DE 
OLIVEIRA, OAB nº RO4374, POLIANA SOUZA DOS SANTOS, OAB nº RO10454 REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, 
OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 
Compulsando os autos verifico que a parte executada promoveu o pagamento espontâneo do valor da condenação.
Intimada a se manifestar acerca do referido depósito, a parte exequente requereu a expedição de alvará e a extinção do feito ante o 
cumprimento integral da condenação.
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para possibilitar o levantamento dos valores depositados e seus acréscimos legais. 
Advertindo que havendo inércia quanto ao levantamento do alvará, implicará na transferência dos valores para a Conta Centralizadora 
do TJRO.
Deverá a CPE analisar as custas finais pagas no ID 81252082.
Tendo em vista ter ocorrido o pagamento do valor da condenação, em que a parte autora requereu a extinção do feito, verifica-se a 
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal, razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.brPROCESSO Nº 7032669-05.2017.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença 
ASSUNTO: Alienação Fiduciária EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROSANGELA 
DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398 EXECUTADO: JONATAS BARROS FARIAS ADVOGADO DO EXECUTADO: LUCAS AQUINO 
DOMINGOS, OAB nº RO10753 
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DESPACHO
Intime-se a parte credora, via publicação deste ato no DJ, através de sua advogada habilitada, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 
manifestação sobre a petição de ID 80476502.
Após, remeta-se os autos conclusos na pasta de Decisão. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011293-84.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
REU: CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023007-41.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO CEZARIO DOS REIS
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS - RO6768
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039431-32.2020.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SARA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no 
prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o 
que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da 
obrigação. Caso, opte por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração 
nos autos.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048026-83.2021.8.22.0001
Classe : INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: BRUNO DE SOUZA PASCOALINO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
REQUERIDO: KMC PROMOTORA LTDA - ME e outros (2) 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR RECEBIDO POR MÃOS DE TERCEIRO - ID 81255557 Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no 
prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o 
comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) 
dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização 
do ato. 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7010138-46.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ASSUNTO: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTOR: ODAIR ZAGO STRADA ADVOGADO DO AUTOR: DAYSE 
LEOPOLDINO DA SILVA, OAB nº RO10890 REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
S/A - CERON ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Em análise dos autos, verifico a necessidade de converter o feito em diligência. 
Fica a parte autora intimada, para no prazo de 10 (dez) dias, para acostar novamente nos autos documento de ID68703957 de forma 
legível, visto que não é possível identificar pelo comprovante anexado a data do pagamento. Fica também intimada a parte requerida 
para apresentar relatório dos débitos. 
Com resposta, voltem aos autos conclusos. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7019811-
63.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Transporte de Pessoas, Cancelamento de vôo AUTOR: DOUGLAS 
HENRIQUE LOPES DA SILVA ADVOGADO DO AUTOR: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO4788 REU: AZUL 
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO 
GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
DOUGLAS HENRIQUE LOPES DA SILVA ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais em face de AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S.A, ambas as partes qualificadas nos autos. 
Narra a inicial que a parte autora adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida com destino a Fortaleza - CE, saindo de Porto Velho - RO no 
dia 16/01/2022 às 05h30min, com chegada prevista para o dia 17/01/2022 às 02h25min (ID74846464). 
Porém, após chegar ao aeroporto e realizar todos os protocolos para embarque, tomou conhecimento de que o voo contratado havia sido 
cancelado. 
Foi oferecido ao autor o voo que partiria no dia seguinte (17/01/2022), entretanto, o itinerário do voo foi totalmente alterado. O autor chegaria 
em Recife no dia 17/01/2022, porém deveria esperar até o dia 18/01/2022 para embarcar para seu destino Fortaleza (ID74846465). 
Afirma que não foi fornecido ao autor assistência material e teve que arcar com gastos inesperados. 
Narra ainda que teve sua bagagem extraviada. Aduziu que entrou em contato com a ré para solucionar a lide e as únicas informações 
repassadas foram que em até 15 (quinze) dias o autor seria indenizado pelo extravio, e até a data do ajuizamento da ação nada ocorreu. 
Ante o exposto, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a condenação da parte requerida ao pagamento 
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 
DECISÃO - ID75847892, deferido benefícios da justiça gratuita. Intimada parte requerida para apresentar defesa. Designada audiência 
de conciliação. 
CITAÇÃO - ID75855019. 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ID79824516, infrutífera. 
CONTESTAÇÃO - Citada IDs 75847892 e 75855019, parte requerida apresentou contestação ID80606781. 
Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não é legítima para figurar no polo passivo da ação, pois o autor não firmou 
contrato de compra e venda diretamente com a concessionária Azul. Afirma que a compra de bilhetes aéreos foi intermediada pela 
agência de turismo CVC. 
No mérito, afirma que o voo originalmente contratado pelo autor foi cancelado em razão de alteração na malha aérea. Aduz que repassou 
as informações pertinentes para agência de viagens com a devida antecedência (anexou telas do sistema interno), cumprindo com o que 
determina a Resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC. 
Foi oferecido ao autor a reacomodação em outro voo disponível ou o recebimento do reembolso integral dos valores pagos. 
Afirma ainda, comprovando por telas de sistema interno, que foi fornecida à parte autora alimentação e hospedagem. 
Por fim, afirma que a ré agiu de forma eficaz, consoante com o entendimento da ANAC, procedendo com a localização e devolução da 
bagagem dentro do que prevê a legislação (07 dias), e no caso dos autos afirma que a devolução se deu em 24 (vinte e quatro) horas.
Postula improcedência dos pedidos. 
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RÉPLICA - ID80995138, em réplica a parte autora apenas reiterou os termos já contidos em inicial, não impugnou nenhum dos argumentos 
apresentados pela requerida e nem a preliminar suscitada. 
É o relatório. Decido. 
FUNDAMENTOS DO JULGADO 
Observações Quanto a Ordem Cronológica
Preambularmente destaco que o presente processo será apreciado fora da ordem preferencialmente cronológica prevista no artigo 12 do 
CPC, pois o julgamento ocorrerá através de pauta temática (indenização por danos morais - acidente de trânsito, cancelamento e atraso 
de voo) com o fim de garantir maior celeridade na tramitação, de forma a atender ao disposto no artigo 5º, LXXVIII da CF/88 e artigo 4º 
do CPC.
Da Relação de Consumo
O caso retrata a situação típica de relação consumerista (Lei n. 8.078/90), estando bem delineadas as figuras do consumidor (requerente 
– CDC, arts. 2º, 17 e 29) e do fornecedor do serviço (requerido – CDC, art. 14), de modo que lhe é aplicável a teoria objetiva da 
responsabilidade civil, em razão da qual é devida indenização ao consumidor lesado desde que comprovado dano sofrido e o nexo de 
causalidade entre este e a conduta do respectivo causador.
Assim, o fornecedor de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos, só não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do 
consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).
Tendo sido suscitada preliminar pela parte requerida, passo a análise da mesma. 
Preliminar de Ilegitimidade Passiva 
A parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a companhia ré é ilegítima para configurar no polo passivo da 
presente demanda, pois a reserva dos bilhetes aéreos foram intermédio pela agência de viagem CVC, em razão disso, é responsabilidade 
da mesma proceder com qualquer informação que seja necessária. 
Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois a responsabilidade das agências de viagem limita-se à comercialização das passagens 
aéreas e não pelo cumprimento efetivo do transporte e intercorrências consecutivas. 
O que motivou o ajuizamento da ação, segundo a autora, foi o cancelamento do voo contratado, o extravio da bagagem e a falta de 
assistência material. No mesmo sentido, entende-se o Tribunal de Justiça de Rondônia. Vejamos: 
Apelação cível. Agência de viagens. Apenas venda de passagem. Intermediadora. Ilegitimidade passiva.
A agência de turismo é responsável somente no que se refere à comercialização da passagem, circunstância que afasta a sua 
responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte ou intercorrências dele decorrentes.
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7024556-33.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) 
do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 01/08/2019). 
Desse modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela parte ré. 
Do Julgamento Antecipado do Mérito
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ - 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 
14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 9.513).
O presente caso retrata questão que dispensa a produção de outras provas, razão pela qual passo, doravante, a conhecer diretamente 
do pedido, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.
Aplicações do Código de Defesa do Consumidor
Com efeito, no caso trazido à baila, verifica-se que se trata de uma nítida relação consumerista, pois os autores, pessoas físicas, adquiriram 
um serviço como destinatários finais e a empresa demandada fornece serviço mediante remuneração no mercado de consumo. Vejamos 
os dispositivos pertinentes do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
[...]
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, 
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
Neste mesmo sentido, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, de que a relação existente entre o passageiro 
e a companhia aérea está disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:
Apelação cível. Ação indenizatória. Má prestação de serviço. Dano material e moral. Improcedência da ação. Ausência de demonstração 
mínima dos fatos alegados pela autora. Revelia não impõe a aplicação automática de seus efeitos. Recurso desprovido.
Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na relação entre passageiro e companhia aérea, referentes à prestação 
de serviço.
Conquanto o presente caso seja uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor 
constantes nos artigos 2º e 3º do CDC, é imprescindível que a autora comprove minimamente os fatos constitutivos do seu direito
A decretação de revelia, por si só, não induz à procedência da ação.
A presunção de veracidade é relativa e depende do lastro probatório.
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7001587-61.2019.822.0008, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) 
do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 17/06/2020). 
Dessa forma, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
Do Mérito 
A análise da questão posta em juízo consiste no seguinte ponto: se houve danos morais suportados pela parte autora em razão do 
cancelamento do voo contratado, extravio de bagagem e assistência material. 
Resta incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas com a empresa ré, para ir de Porto Velho - RO para 
Fortaleza - CE no dia 16/01/2022, conforme verifica-se no itinerário acostado no ID74846464. 
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Porém, após chegar ao aeroporto e realizar todos os protocolos para embarque, tomou conhecimento de que o voo contratado havia sido 
cancelado. 
Foi oferecido ao autor o voo que partiria no dia seguinte (17/01/2022), entretanto, o itinerário do voo foi totalmente alterado. O autor chegaria 
em Recife no dia 17/01/2022, porém deveria esperar até o dia 18/01/2022 para embarcar para seu destino Fortaleza (ID74846465). 
Afirma que não foi fornecido ao autor assistência material e teve que arcar com gastos inesperados. 
Narra ainda que teve sua bagagem extraviada. Aduziu que entrou em contato com a ré para solucionar a lide e as únicas informações 
repassadas foram que em até 15 (quinze) dias o autor seria indenizado pelo extravio, e até a data do ajuizamento da ação nada ocorreu. 
Por sua vez, a parte requerida defendeu-se alegando que o voo originalmente contratado pelo autor foi cancelado em razão de alteração 
na malha aérea. Aduz que repassou as informações pertinentes para agência de viagens com a devida antecedência (anexou telas do 
sistema interno), cumprindo com o que determina a Resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC. 
Afirma ter oferecido ao autor a reacomodação em outro voo disponível ou o recebimento do reembolso integral dos valores pagos e 
apresenta telas de sistema interno, que foi fornecida à parte autora alimentação e hospedagem. 
Por fim, afirma que a ré agiu de forma eficaz, consoante com o entendimento da ANAC, procedendo com a localização e devolução da 
bagagem dentro do que prevê a legislação (07 dias), e no caso dos autos afirma que a devolução se deu em 24 (vinte e quatro) horas.
A parte autora vindica a condenação da requerida em indenização pelos danos morais experimentados em decorrência da falha na 
prestação de serviços de transporte aéreo realizado pela parte requerida, consistente no cancelamento, extravio de bagagem e falta da 
assistência material.
Pois bem. 
A ré alega que a alteração do voo contratado pela autora foi em razão de alteração/reestruturação da malha aérea, defendendo que sua 
responsabilidade por algum prejuízo à passageira estaria afastada, não havendo que se falar em caso fortuito interno ou risco inerente 
à atividade.
A necessidade de reestruturação da malha aérea não se encaixa como dito pela parte ré, pois consiste em verdade como fortuito interno, 
inapto a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar os danos suportados pelos passageiros. Nesse sentido, é o entendimento 
do TJ-RO:
Apelação cível. Alteração unilateral de voo. Atraso. Reestruturação da malha aérea. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço. Dano 
moral. Configuração. Quantum indenizatório. Razoabilidade. Proporcionalidade.
1- Se os fatos apontados nos autos indicam que o atraso da chegada do passageiro ao seu destino final provocou abalo moral, é devida 
a compensação indenizatória.
2- Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, 
a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar os danos suportados pelos passageiros.
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7050855-08.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) 
do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 08/09/2020).
Outro argumento apresentado pela requerida foi que a mesma procedeu com a informação de alteração do voo para agência de turismo 
em tempo hábil, respeitando as Resoluções 400/2016 e 556/2020 da ANAC, que determinam que as comunicações pertinentes devem 
ser feitas com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência (em tempos de pandemia reduziu para 24 horas de antecedência). 
O argumento de que as passagens foram adquiridas por agência de turismo não foi impugnado pela parte autora, nem o argumento de 
que foi comunicado previamente. 
A requerida apresentou telas de sistema interno para comprovar o alegado. 
Em decisão recente do TJRO, passou a entender que em razão da virtualização dos serviços, passou-se a acolher telas de sistemas 
como prova hábil. Vejamos:
Apelação cível. Revogação do benefício da gratuidade da justiça em virtude da litigância de má-fé. Impossibilidade. Ação declaratória 
de inexistência de débitos. Prova da contratação do serviço de telefonia. Débito em negociação no programa Serasa Limpa Nome. Dano 
moral inexistente.
A litigância de má-fé não implica a revogação automática do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo necessária a demonstração 
da alteração das condições financeiras da parte no decorrer da tramitação do feito.
Considerando a virtualização dos mais diversos serviços, não é mais possível acolher o argumento de que prints de computador, de 
celular ou de sistemas não servem como prova da parte que alega.
Compete à parte autora do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a veracidade de suas alegações e a congruência de seus 
argumentos, bem como a existência dos fatos constitutivos de seu direito.
Ainda que a dívida seja declarada inexistente, a mera submissão desta ao programa Serasa Limpa Nome não gera repercussão negativa 
do nome da parte e tampouco pode ser considerada consulta para fins de análise de restrição ao crédito, não havendo que se falar em 
dano moral.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7021886-12.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) 
do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 31/03/2022. 
Sendo assim, restando demonstrada comunicação em tempo hábil, não cabe à parte requerida fornecer assistência material, visto que a 
parte autora teria conhecimento prévio do itinerário do voo. Mesmo assim, ressalta-se que a parte ré forneceu alimentação e hospedagem.
Apesar do título da ação constar indenização por danos morais e material, nos pedidos não consta o pedido de indenização por danos 
materiais, sendo assim, não cabe apreciar o mesmo. 
Em relação ao extravio de bagagem, conforme estabelece o artigo 32, § 2º, I da Resolução 400/2016 da ANAC, nos casos de voos 
domésticos, a bagagem extraviada deverá ser restituída em até 07 (setes) dias. Além disso, será devido o ressarcimento de despesas 
eventuais ao passageiro que se encontra fora do seu domicílio. Vejamos: 
Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em 
bom estado.
§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.
§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:
I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou
II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do vôo internacional
Art. 33. No caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do 
seu domicílio.
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§ 1º O ressarcimento de despesas deverá ser realizado em até 7 (sete) dias contados da apresentação dos comprovantes das despesas.
No caso dos autos, a parte autora apenas informou o número da ocorrência aberta nº AZ139513273, porém, não acostou qualquer 
documento referente ao extravio, não apresentou as despesas eventuais e nem mesmo informou o tempo que demorou para a devolução 
da bagagem. 
Em contestação a requerida afirmou que procedeu com a devolução da bagagem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e este argumento 
não foi impugnado pela parte autora em réplica. 
Dessa forma, deixo de acolher este argumento específico como um dos fundamentos do pedido de indenização por danos morais. 
Portanto, diante dos fatos narrados acima, entendo pela inexistência de danos morais suportados pela parte autora. 
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.
Condeno as partes autoras, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da 
causa, a teor do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando, porém, a exigibilidade da cobrança suspensa nos termos do art. 98, 
§3º, do CPC, por serem os sucumbentes beneficiários de justiça gratuita.
Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário (apelação), a CPE deverá certificar o trânsito em julgado. Após, a CPE deverá 
verificar se: a) há depósito de valores nos autos, não levantados; b) se houve o pagamento das custas e não tendo ocorrido deverá 
promover a inscrição do débito na Dívida Ativa e Protesto, o que deverá ser certificado; c) se há pedido de cumprimento de sentença, não 
havendo, deverá promover o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019299-51.2020.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628
REU: MANOEL DAS CHAGAS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037458-71.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FABIAN GIMENEZ KUHN
Advogado do(a) AUTOR: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO0003956A
REU: CONDOR INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057703-16.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: R RIBEIRO GONZAGA COMERCIO E SERVICOS - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: VANESSA BARROS SILVA - RO8217, JUSCELIO ANGELO RUFFO - RO8133
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: WILSON BELCHIOR - RO6484
INTIMAÇÃO PARTES - CONTADOR
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca dos esclarecimentos prestados pela contadoria 
judicial.
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COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.brPROCESSO Nº 7030237-47.2016.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença 
ASSUNTO: Correção Monetária, Correção Monetária EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO 
NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS, OAB nº RO3208, 
PROCURADORIA DA ASPER - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PÚBLICO NO ESTADO DE RONDÔNIA 
EXECUTADO: LEILA CASTRO DE MORAIS RODRIGUES ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Determino a intimação da devedora via oficial de justiça no seu local de trabalho, cito SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Av. 
Farquar, 2896, Bairro Pedrinhas - Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Cantuário, 1º andar – Porto Velho/RO CEP: 76.801-470), para 
apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o despacho de ID 80194940, sob pena de liberação dos valores em favor da 
parte credora.
Acoste-se ao mandado o referido despacho.
Cumprido o determinado e não sendo apresentada manifestação pela devedora, intime-se a parte credora para no prazo de 05 (cinco) 
dias, apresentar planilha de cálculo atualizada debitando os valores já depositados, para posterior notificação ao órgão empregador da 
devedora, responsável pelos descontos mensais e posterior depósito judicial, conforme determinado no ID 80194940. Evitando excesso 
a execução
Intime-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7017054-
04.2019.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Empréstimo 
consignado AUTOR: JANDIRA SAMPAIO DA SILVA ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDA SOARES SILVA, OAB nº RO7077 REU: 
GMVB A R MORON APOIO EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ADVOGADOS DOS REU: GIOVANNA MORILLO VIGIL 
DIAS COSTA, OAB nº MG91567, MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB nº SP245335, ARMANDO MICELI FILHO, OAB 
nº RJ48237, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº DF96864, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
DESPACHO Redesigno a audiência de instrução para o dia 06/09/22 às 11 horas, através do link: meet.google.com/kdm-vuzs-urq. 
Determino que a Secretária do Juízo mantenha contato com os advogados, partes e testemunhas, informando da redesignaçao.
Ficam as partes intimadas através de seus advogados habilitados, via publicação deste ato no DJ.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Duília Sgrott Reis 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005103-08.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: FABIO CAMARGO LOPES - RO8807, RODRIGO BARBOSA MARQUES DO ROSARIO - RO0002969A
REQUERIDO: RAIMUNDA JOSEFA DOS SANTOS GOMES
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO - RO816
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-
7066 Processo: 7015901-28.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
AUTORES: WDNA MACHADO LUZ, WDNEY LUZ BARROS 
ADVOGADOS DOS AUTORES: CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065, SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061 
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD 
DECISÃO
A requerida CAERD opõe embargos de declaração contra sentença proferida por este juízo alegando omissão quanto sua prerrogativa 
de Fazenda Pública.
É o relatório. Decido.
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Prescrevem os art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto/questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou 
a requerimento, bem como corrigir erro material.
Assim, constitui pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso, além da oposição em 05 (cinco) dias, a existência dos referidos 
vícios, cuja finalidade recursal consiste em completar a decisão omissa ou ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições ou 
omissões. Portanto, os embargos de declaração têm caráter integrativo ou aclaratório da decisão embargada.
MARCATO ensina quanto à configuração destes vícios que:
Nesse passo, ocorre a obscuridade quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois a correta interpretação do pronunciamento 
judicial. Já a contradição existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo 
acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a omissão se dá quando o julgado não aprecia ponto ou questão que deveria 
ter sido dirimida. (Código de Processo Civil Interpretado, Atlas, 3ª ed., 2008, p. 1800)
Razão assiste à parte embargante eis que a jurisprudência do TJRO é pacífica quanto ao fato de que a CAERD presta serviço público 
essencial, sem objetivo primordial de acumular patrimônio e distribuir lucros, atuando ainda em regime não concorrencial, de modo que 
o pagamento de suas condenações impõe que a modalidade seja via Requisição de Pequeno Valor e/ou Precatório.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, conheço do recurso diante de sua tempestividade 
e, no mérito, ACOLHO os embargos de declaração apresentados. Em consequência, retifico a sentença proferida para alterar os termos 
existentes, de modo que o dispositivo daquela decisão passa a ser:
Ante o exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 
inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de:
a) R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores, acrescidos de correção monetária a 
partir desta data e de juros moratórios desde a citação;
c) Custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação.
Considerando a extinção do juízo de admissibilidade recursal pelo juízo “a quo”, havendo apelação e recurso adesivo em face desta 
sentença, sem nova conclusão, intimem-se os recorridos para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e remetam-se os 
autos ao Tribunal de Justiça de Rondônia, nos termos do art. 1.010, CPC.
Transitado em julgado, o que deverá ser certificado pela CPE, e pagas as custas processuais ou inscritas em dívida ativa em caso de 
inadimplemento, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.
Desde logo autorizo a expedição da RPV em prol da parte credora para pagamento do valor da condenação. 
Para tanto, intime-se a parte credora para apresentar os dados necessários para expedição da RPV, tais como: sentença; certidão de 
trânsito em julgado; procuração/substabelecimento; acórdão (se houver); planilha de cálculos; números do CPF, RG, conta-corrente, 
banco e agência de titularidade da parte autora.
Na hipótese de ausência de algum dado ou documento, a CPE deverá intimar a parte exequente para apresentação, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em caso de inércia, arquive-se, independente de nova deliberação judicial.
Após o encaminhamento de RPV e transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, havendo manifestação da parte credora quanto ao 
descumprimento da obrigação de pagar, intime-se a parte executada para comprovar o respectivo pagamento, sob pena de penhora 
online. 
As partes ficam intimadas quanto a publicação deste ato via DJe, através de seus respectivos advogados.
Mantenho o restante inalterado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025027-39.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ELVIS CERQUINHA BARBOSA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE AMPUERO MARQUES - RO0004628A
REQUERIDO: KENO OLIVEIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7052354-22.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ASSUNTO: Abatimento proporcional do preço AUTOR: IZALTINO BENTO FILHO ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO ADOLFO ANEZ 
MENACHO, OAB nº RO4296, FABIANO DO NASCIMENTO LIMA, OAB nº RO12194 REU: BANCO DO BRASIL ADVOGADO DO REU: 
PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A 
DESPACHO
Tomo conhecimento da interposição do Agravo de Instrumento, e mantenho a decisão em razão de não haver, nos autos, elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora.
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Fica a parte agravante intimada para informar, no prazo de 10 dias, se houve concessão de efeito suspensivo.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7064229-
23.2021.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Desconsideração da Personalidade Jurídica AUTOR: MADEIRA 
CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO CAMARGO LOPES, OAB nº MG8807, RODRIGO BARBOSA 
MARQUES DO ROSARIO, OAB nº RO2969A REU: TITO SOARES PAZ ADVOGADO DO REU: APARECIDO DONIZETI RIBEIRO DE 
ARAUJO, OAB nº RO2853 
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movida por Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda. em face de Tito 
Soares Paz, todos qualificados nos autos.
Narra a inicial que a parte autora ajuizou ação monitória em face da Associação dos Policiais Civis do Estado de Rondônia – ASPOL, 
sociedade civil sem fins lucrativos, postulando o recebimento de R$ 3.329,53, decorrente de duplicatas vencidas e não pagas.
Alega que a ASPOL foi citada por edital e na fase de cumprimento de sentença, as consultas realizadas nos sistemas Bacenjud, Renajud 
e Infojud restaram infrutíferas, porquanto não existem bens em nome da Associação.
Sustenta que a executada não possui bens para garantir a execução, o que caracteriza fraude ao credor, de modo que torna-se imperioso 
que a Associação tenha a sua personalidade jurídica desconsiderada para que se possa alcançar os bens de seu Presidente, ora 
requerido.
Verbera que a fraude intentada é nítida, visto que o negócio jurídico foi celebrado com a exequente na constância da administração do 
Presidente ora requerido. Indica que a Associação não foi localizada no endereço constante no comprovante de cadastro da Receita 
Federal, o que caracteriza conduta fraudulenta, bem como está sendo administrada de forma abusiva, de modo a não possuir bens 
para pagar as dívidas contraídas. Nesse sentido, destaca que a desconsideração também é cabível quando esgotadas as tentativas de 
localização de bens aptos à satisfação do crédito.
Requer o acolhimento do presente incidente para desconsiderar a personalidade jurídica da ASPOL para incluir o requerido no polo 
passivo da ação principal.
Juntou documentos.
DESPACHO – No despacho de ID: 64088981 - Pág. 1 foi determinada a citação do requerido.
CITAÇÃO/MANIFESTAÇÃO – Citado (ID: 76245174 - Pág. 1), o requerido apresentou petição (ID: 77091896 - Pág. 1) alegando que 
foi Presidente da Associação dos Policiais Civis do Estado de Rondônia – ASPOL/RO, até o ano de 2018, quando findou seu mandato, 
sendo que não convocou eleição, ficando a associação desativada.
Contudo, na data de 15/02/2022, foi publicado Edital de Convocação de Assembleia Geral para reativação da Associação e eleição de 
nova Diretoria, como de fato aconteceu.
Dessa forma, a ASPOL/RO possui outra Diretoria, da qual o requerido não faz parte e nem sabe informar quem a integra.
Sustenta que está figurando indevidamente no polo passivo da demanda e requer a sua exclusão.
PETIÇÃO – Intimada, a parte autora apresentou petição (ID: 78580049 - Pág. 1) alegando que a parte requerida não demonstrou a 
sua ilegitimidade. Além disso, sustenta que a dívida objeto dos autos principais foi contraída no exercício do requerido, sendo que foi o 
requerido que, na qualidade de Presidente da Associação, assinou, em 16/03/2018, o Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de 
Serviços firmado com a autora.
Sustenta que até o presente momento o requerido figura como Presidente da ASPOL/RO junto ao Cadastro da Receita Federal do Brasil 
(ID: 78580050 - Pág. 1).
Assim, requer o acolhimento dos pedidos da inicial.
É o relatório. Decido.
A parte autora sustenta na inicial que a ASPOL não foi localizada no endereço constante no comprovante de cadastro da Receita Federal, 
o que caracteriza conduta fraudulenta, bem como está sendo administrada de forma abusiva, de modo a não possuir bens para pagar as 
dívidas contraídas, fazendo-se necessária a extensão da responsabilidade da executada ao seu Presidente, ora requerido.
A parte requerida, citada, apresentou petição informando que não integra mais a Diretoria da Associação, de forma que está figurando 
indevidamente no polo passivo.
Inicialmente faz-se necessário ressaltar que o requerido Tito Soares Paz era o Presidente da Associação quando da assinatura do Termo 
de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes, em 16/03/2018, que deu origem ao débito dos autos principais 
(ID: 78580049 - Pág. 2), portanto, deve responder aos atos contemporâneos à sua administração.
Ademais, a parte requerida não juntou aos autos documentos comprobatórios de sua alegação, e, por outro lado, a parte autora apresentou 
consulta do quadro de sócios e administradores da Associação dos Policiais Civis do Estado de Rondônia, datada de 23/06/2022, onde 
consta o nome do requerido na qualidade de Presidente (ID: 78580050 - Pág. 1).
Passo à análise da inicial.
A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física dos sócios/administradores, tendo personalidade jurídica própria e existência 
distinta da dos seus membros, razão pela qual os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da empresa, à exceção dos 
casos previstos em lei.
Uma dessas exceções é o caso da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do Código Civil, e art. 133, do Código 
de Processo Civil, sendo admitida nos casos em que se comprove a existência de fraude ou abuso de direito na utilização da pessoa 
jurídica, não sendo suficiente a inexistência de bens passíveis de satisfazer o crédito reclamado, conforme reiteradas decisões.
No caso dos autos, a parte autora alega que a ASPOL não foi localizada no endereço indicado no cadastro da Receita Federal e que as 
tentativas de localização de bens restaram infrutíferas, o que caracteriza fraude e abuso.
As tentativas infrutíferas de localização da empresa no endereço constante no cadastro da Receita Federal, faz presumir que houve 
encerramento irregular das atividades da empresa/associação. Contudo, o STJ possui entendimento de que, a inexistência de patrimônio 
da pessoa jurídica ou a existência de indícios de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não 
impõe a desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos:
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“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA 
EMPRESA. RAZÕES INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. PEDIDO 
DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. 
A demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta 
comercial, por si só, não impõe a desconsideração da personalidade jurídica. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso 
interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, §4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno 
improvido.” (AgInt em AREsp n. 1474467 – SP, STJ, T3 – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 23.09.2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO VOTO DIVERGENTE. PREJUÍZO 
NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO DO FEITO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS DO 
CPC/2015. QUESTÃO VENTILADA APENAS NO VOTO VENCIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO 
NÃO PREJUDICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 435/STJ. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA 
EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES À APLICAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A incidência do enunciado 
n. 435 da Súmula do STJ restringe-se à execução fiscal realizada à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. 5. Nos termos da 
jurisprudência desta Corte Superior, ‘a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular 
da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica’ (AgRg no 
AREsp 347.476/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 05.05.2016). 6 Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 2131060-
77.2014.8.26.0000 SP 2017/0291848-0, T3 – Terceira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 15.03.2018) 
Nesse sentido, também a jurisprudência do TJRO:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A 
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui 
motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto se trata de medida excepcional e está subordinada à 
efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.” (AI n. 
0802109-38.2018.8.22.0000, TJRO – 2ª Câmara Cível, Rel. Paulo Kiyochi Mori, j. em 30.01.2019) 
Dessa forma, considerando que a parte autora limitou-se a alegar a presunção de dissolução irregular da empresa, uma vez que a mesma 
não foi localizada no endereço indicado no cadastro da Receita Federal, e a ausência de localização de bens, sem, contudo, comprovar 
o abuso da personalidade, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, tenho que o pedido de desconsideração 
da personalidade jurídica não deve ser acolhido.
Extraia-se cópia desta decisão e junte aos autos de n. 7000378-78.2019.8.22.0001.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, arquivem-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7018139-
54.2021.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Cédula de Crédito Bancário EXEQUENTE: COOPERATIVA 
DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562 EXECUTADO: THIARLLES GARDEL BORGES EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Os autos vieram conclusos em face ao pedido de desconsideração das peças acostadas nos ID’s 78459472 e 78459465, haja vista serem 
estranhos a lide, bem como o sobrestamento do feito pelo prazo de 30(trinta) dias para diligenciar quanto ao endereço da parte requerida. 
(ID 81221481)
Defiro a exclusão das peças de dispostas nos ID’s 78459472 e 78459465, visto que estranhos a demanda.
Indefiro pedido de suspensão da demanda, visto ausência de previsão legal quanto a esse ato antes da citação da parte requerida. No 
entanto, defiro a concessão de prazo de 10(dez) dias para que a parte autora informe o novo endereço da parte requerida.
Ressalto que poderá requerer a pesquisa de endereços juntos aos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud, desde que recolhidas as custas 
de diligência.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7012875-
27.2019.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça EXEQUENTES: IRENILDE 
BATISTA RUFINO, FRANCISCO LUIS DA SILVA ADVOGADO DOS EXEQUENTES: VALDISMAR MARIM AMANCIO, OAB nº RO5866A 
EXECUTADO: VALDECI DA SILVA ADVOGADO DO EXECUTADO: LIGIA CARLA CAMACHO FURTADO, OAB nº RO3528 DESPACHO
01. Realizei pesquisa de ativos em nome da parte devedora através do sistema SISBAJUD, contudo restou infrutífera a diligência, 
conforme detalhamento anexo.
02. Fica intimada a parte credora, através de seu advogado, a impulsionar o feito em 05(cinco) dias, podendo:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) efetuar consulta pelo sistema ARISP, de pesquisa de bens imóveis, via internet, por exemplo, nos seguintes sites:
a) http://www.oficioeletronico.com.br
b) https://www.registradores.org.br/ 
c) solicitar a suspensão da execução, pelo prazo de 1 (um) ano.
d) determino a realização de pesquisa no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, requisitando informações sobre a existência 
de vínculo(s) de emprego(s) ativo(s) do(a) executado(a): VALDECI DA SILVA, CPF nº 17635934104. 
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O oficio mencionado no item “d” deverá ser confeccionado e enviado pela CPE, devendo o autor recolher as custas para realização da 
diligência, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.
03. Se decorrer in albis o prazo fixado no item anterior, a CPE deverá promover a intimação da parte credora, pessoalmente, a fim de que 
promova o impulso do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º do Código de Processo Civil.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-
7066 Processo: 7048657-66.2017.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
REQUERENTE: MICHELE PRADA DE MOURA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: NEILA BRAULA ZACARIAS FROTA, OAB nº RO8688 
REQUERIDO: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI, OAB nº PR52154 
DECISÃO
01. Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
02. A sentença de primeiro grau prolatou:
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO, por sentença com resolução de mérito, PROCEDENTES 
os pedidos formulados na inicial, para: 1) determinar que a requerida promova a averbação da aquisição e da quitação da unidade 
residencial nº Q04-LT02, descrita na inicial, na matrícula nº 77.001, tornando indisponível a fração ideal; 2) determinar que a requerida 
promova a outorga da Escritura Definitiva do imóvel, no prazo de 30 dias, após a expedição do Habite-se, sob pena de fixação de multa 
diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 
que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 
pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não pagamento, o que deverá ser certificado, e não havendo requerimento para 
cumprimento de sentença, arquivem-se. Intime-se.(ID 2279366)
O recurso de Apelação da parte requerida Casa Alta Construções LTDA não foi conhecido e o recurso adesivo da requerente Michele 
Prada de Moura foi provido: Ante o exposto, dou provimento ao recurso da apelante e para o fim de determinar que seja expedido 
expedido ofício ao 1º Cartório de Registro de Imóveis para o fim de que seja averbada a aquisição e quitação da unidade residencial nº 
Q04-LT02, na matrícula nº 77.001, tornando indisponível a fração ideal.(ID 59559961)
A parte autora, ora exequente, vindicou o cumprimento de sentença para:(ID 80518213)
a) A expedição de certidão de crédito dos honorários sucumbenciais no valor de R$19.483,73 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e setenta e três centavos); 
b) Posteriormente, a suspensão dos autos até a entrega do condomínio, momento que ocorrerá a expedição do habite-se, para protocolo 
do cumprimento de sentença de obrigação de fazer; 
A parte executada veio aos autos informar que o débito encontra-se em recuperação Judicial através dos autos n° 0004549-
89.2019.816.0185, perante 1ª Vara de Falências e Recuperações na Comarca de Curitiba/PR, recebido em 17/05/2019. Aduz que o 
débito sujeita-se ao Juízo Universal, pois o fato gerador se deu em 2014(débito e obrigação), portanto, em data anterior ao recebimento 
do despacho que recebeu o pedido de Recuperação Judicial.(ID 81210751).
Verbera que a atualização do valor devido nos parâmetros estipulados em sentença, até a data limite da recuperação judicial, perfaz a 
quantia de R$ 16.268,77 (13% do valor da causa atualizado até o pedido de RJ) , resultando no excesso de execução de R$3.214,96. 
Sustenta que não há que se falar em aplicação da multa e honorários do art. 523, do CPC, haja vista a impossibilidade de pagamento 
voluntário.
Requer o provimento da presente impugnação para reconhecer o crédito como concursal e também o excesso de execução, com posterior 
expedição de certidão de crédito em favor do exequente para habilitação nos autos da recuperação, além de afastar a aplicação do art. 
523, §1º, do CPC. Por fim, requer a extinção do cumprimento de sentença, ou, não sendo o entendimento, a suspensão da presente 
execução até a realização de assembleia geral de credores.
É o relatório. Decido.
A requerida Casa Alta Construções Ltda. (em recuperação judicial) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em 
síntese, que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que o crédito ora perseguido tem natureza 
concursal.
Isto porque o presente cumprimento de sentença decorre de sentença em ação de obrigação de fazer para outorga de escritura de 
imóvel comprado em outubro/2014, conforme entendimento proferido na sentença. Assim, considerando que a mora de deu antes do 
pedido de recuperação judicial realizado em 17/05/2019, o crédito é de natureza concursal, devendo integrar o quadro de concurso 
de credores, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial e com atualização até 17/05/2019, nos termos do art. 9º, II, da Lei n. 
11.101/2005.
Em relação ao que determina se um crédito é concursal ou extraconcursal, tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, quanto o 
Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento de que é o fato gerador da demanda que define a natureza do crédito. 
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO 
CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO. Para fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 
constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 
determine sua quantificação, devendo ser considerada a data do fato gerador do ato que originou o crédito reclamado.” (APL 7001093-
16.2016.8.22.0005, TJRO – 2ª Câmara Cível, Rel. Isaias Fonseca Moraes, j. em 21.08.2019)
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO 
ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 
POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete 
em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada 
em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas 
e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 
de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 
responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. 
Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve 
ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1727771 – RS, T3 
– Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 15.05.2018)
No caso dos autos, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido (ausência de outorga de escritura/outubro/2014) em momento 
anterior àquele em que requerida a recuperação judicial (maio/2019), deve ser reconhecida sua concursalidade e sujeição ao Plano de 
Recuperação Judicial.
Desta forma, reconheço o caráter concursal do crédito ora executado.
Sucessivamente, diante da divergência de valores apresentados pelas partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 
indicar o valor efetivamente devido, observando as datas e parâmetros aplicáveis ao caso da recuperação judicial da ré.
Cumprida a determinação, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias e retornem os autos conclusos para 
decisão.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7036440-
20.2019.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Alienação Fiduciária EXEQUENTE: AYMORE CREDITO 
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB nº AC4846, 
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617 EXECUTADO: MANOEL ANTONIO CORREA EXECUTADO SEM 
ADVOGADO(S) DESPACHO Realizei consulta de endereço do(s) executado(s) por meio do(s) sistema(s) informatizado(s) SISBAJUD, 
RENAJUD, INFOJUD, SIEL e SERASAJUD, conforme detalhamentos anexo.
Assim, manifeste-se a parte exequente sobre a(s) diligência(s) realizada(s), requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Manifestando-se pela realização de citação, deverá recolher as custas para repetição da diligência.
Intime-se via publicação deste ato no DJ, através de seus advogados habilitados.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.
Duília Sgrott Reis 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 
3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br 
PROCESSO Nº 7030525-19.2021.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Duplicata REQUERENTE: PORTAL DE 
NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECAS LTDA ADVOGADOS DO REQUERENTE: FABIO CAMARGO LOPES, OAB nº 
MG8807, RODRIGO BARBOSA MARQUES DO ROSARIO, OAB nº RO2969A REQUERIDO: A. S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS - ME 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, nos termos do art. 924, II, do CPC. 
Intime-se a parte executada para que proceda ao pagamento das custas finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e 
inscrição em dívida ativa.
Após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos, com as cautelas 
devidas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7022490-
75.2018.8.22.0001 CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ASSUNTO: Alienação Fiduciária AUTOR: AYMORE CREDITO 
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A ADVOGADO DO AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO, OAB nº SP150060 REU: VALDECIR 
CAPPELLI WACHTEL REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Defiro a substituição processual da parte autora pela FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS 
NPL VI – NÃO PADRONIZADO, em razão da cessão de crédito informada no ID 62275466. Proceda o cartório as alterações cadastrais.
Após as alterações, intime-se a parte autora a cumprir as determinações da decisão ID 79943692 , no prazo de 5(cinco) dias.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito
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COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º 
andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº7057811-
35.2022.8.22.0001 CLASSE: Embargos à Execução ASSUNTO: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo EMBARGANTE: VICTOR HUGO 
MALUTTA DE MELO ADVOGADO DO EMBARGANTE: RAFAEL MENDES CINTRA, OAB nº SP452895 EMBARGADO: CONDOMINIO 
DO EDIFICIO RIO MADEIRA EMBARGADO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO
01. A parte Embargante distribuiu o presente Embargos à execução, no entanto, em pesquisa ao PJE , , é possível constatar-se que a 
ação principal de nº 7022013-13.2022.8.22.0001, tramita no juízo da 6ª Vara Cível de Porto Velho.
02.Por essas razões, determino remessa dos autos para aquele juízo prevento.
03. Proceda-se a remessa e baixa de praxe.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Duília Sgrott Reis 
Juíz(a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7059369-
42.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Direito de Imagem, Indenização por Dano Material AUTORES: 
ROSANA RAMALHO FEITOSA, ANDRE LUIS CHAVES MOREIRA ADVOGADO DOS AUTORES: ALINE COSTA MONTEIRO ORIGA, 
OAB nº RO2580 REU: ROCHA E SOUSA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, RAHANY ALINE CORREA QUEIROZ, ROBINSON 
MAGALHAES QUEIROZ REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. Acolho emenda à inicial. Altere-se o valor da causa para R$ 100.000,00. certifique-se o cartório quanto as custas juntadas os autos. 
Exclua-se o pedido de danos materiais, haja vista pedido desistência na referida emenda.
2. Nos termos do art. 334, do CPC, DETERMINO designação de audiência de conciliação para data a ser indicada pela CPE, que será 
realizada de forma virtual em face da pandemia do COVID 19, devendo as partes comparecerem acompanhadas por seus patronos (art. 
334, § 9º, CPC). .
À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Intime-se a parte 
autora, via publicação no Diário da Justiça (art. 334, §3º, CPC), e cite-se e intime-se a parte requerida, via Correios ou Oficial de Justiça.
3. CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na forma do artigo 334 NCPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso frustrada, 
salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
4.Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
5. Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º, do CPC).
6. Advirto as partes, também, que na hipótese de não comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que estarão sujeitas a 
uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º).
7. Havendo contestação e sendo arguidas preliminares, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo reconvenção, intime-se o reconvinte para recolher as custas inicias (cód. 1001.4) sob o valor dado à reconvenção, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e intime-se o reconvindo para apresentar manifestação.
8- Após autoriza-se a CPE a proceder a intimação das partes, para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a 
necessidade, utilidade e sua adequação e, em caso de produção de prova testemunhal, já deverão apresentar rol de testemunhas (todas 
devidamente qualificadas, com endereço conforme dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta intimação, sob 
pena de preclusão, nos termos do art. 357, §4º, do CPC.
A não apresentação de rol de testemunhas pelas partes no prazo acima (com qualificação e endereço), será interpretado como desistência 
do pedido de prova oral, não sendo designada a audiência e podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, salvo pendência 
de alguma diligência.
Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para sentença.
09 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os autos conclusos na pasta DECISÃO SANEADORA.
PARA USO DA CPE:
10 - Havendo convênio entre o TJRO e a parte requerida para citação eletrônica (lista constante no Sei n. 0003809-95.2020.8.22.8800), 
deverá a CPE utilizar preferencialmente o sistema PJE para envio da correspondência, exceto nas decisões proferidas em plantão judicial.
11 - Não havendo convênio entre a parte requerida e o TJRO a citação deverá ocorrer de modo convencional por distribuição de mandado 
ou envio de carta com aviso de recebimento.
12- Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos motivos: ausente, não procurado e endereço insuficiente, expeça-se 
mandado de citação.
13 - Restando infrutífera a tentativa de citação tanto por carta, quanto por mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar 
em termos de prosseguimento do feito. 
14 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
15 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º CPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada, 
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
NOME: 
ENDEREÇO: Na petição inicial
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OBSERVAÇÃO: Em razão da nova Lei Geral de Proteção de dados, não serão divulgados dados pessoais e/ou sensíveis, tais como 
qualificação e endereço das partes. Todos os endereços apresentados nos autos, deverão ser diligenciados.
FINALIDADE: Citar a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. 
Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização da mesma, 
deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião em que o prazo 
para defesa se iniciará do protocolo da petição. Intimar da decisão concedida em tutela antecipada.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).
As informações do processo poderão ser consultadas no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250, do mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018109-58.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: VIVIANE DA SILVA ANDRADE
Advogados do(a) EXECUTADO: LAURA MARIA BRAGA ARARUNA - RO3730, JOSE ADEMIR ALVES - RO0000618A
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada, caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 15 (quinze dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017605-81.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: RIO 7 COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CELIA DE FATIMA RIBEIRO MICHALZUK - RO7005, ANDREA GODOY - RO9913
EXECUTADO: GEMILSON DA ROCHA COELHO
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014620-71.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: GERALDA RODRIGUES RIBEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: MOISES NONATO DE SOUZA - RO4337, THAIS SHEILA ALVES SANTIAGO - RO0004035A, 
GILMARINHO LOBATO MUNIZ - RO0003823A
REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001429-56.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ELIDA IRMGARD EHRHARDT e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO - RO5100
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO - RO5100
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO - RO5100
REQUERIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 
Advogado do(a) REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS18673
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 
sentença apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024322-75.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301, CAMILA 
BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS - RO10319
EXECUTADO: MARIA DO SOCORRO BATISTA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: MAILSON AGUIAR LIMA - RO12544
Advogado do(a) EXECUTADO: MAILSON AGUIAR LIMA - RO12544
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS - ID 81301260 Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031078-08.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Nelson Willians Fratoni Rodrigues e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
REQUERIDO: ALDINERI DANTAS LESSA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada, caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 15 (quinze dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024119-45.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ENIVALDO LOPES DE SOUSA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA FERNANDA DANTAS CABRAL - RO8856
REU: HAVAN S.A. 
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado, conforme determinado no 
Despacho 76764705. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025482-38.2020.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: TIAGO DA SILVA BARBOSA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013451-49.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: FRANCISCO LAELSON DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO4494
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 
sentença apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025013-21.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: REJANE BASILICHI MELCHIADES
Advogados do(a) AUTOR: PATRICK DE SOUZA CORREA - RO9121, OTAVIO AUGUSTO LANDIM - RO9548, SERGIO MARCELO 
FREITAS - RO9667
REU: GERALDO MATEUS GOMES PRISSINOTI COSTA e outros 
Advogado do(a) REU: DEVALNIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA - RO7506
Advogado do(a) REU: DEVALNIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA - RO7506
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025239-70.2015.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO - FUNDACRED
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Advogado do(a) EXEQUENTE: VINICIUS MARTINS DUTRA - RS69677
EXECUTADO: ADRIANA DE OLIVEIRA LOPES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: JESUS CLEZER CUNHA LOBATO - RO0002863A
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022490-75.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Advogado do(a) AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060
REU: VALDECIR CAPPELLI WACHTEL
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a cumprir as determinações da decisão ID 79943692 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7007058-
79.2019.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Espécies de Contratos, Execução Contratual REQUERENTES: AGRO 
PASTORIL SANTA TOSA LTDA - ME, LUIZ GASTALDI JUNIOR ADVOGADOS DOS REQUERENTES: CLAUDIA SUNARA BEZERRA 
DE OLIVEIRA COSTA, OAB nº RO7997, PAULO BARROSO SERPA, OAB nº RO4923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO, OAB 
nº RO303, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR, OAB nº RO5087 REQUERIDO: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA ADVOGADO DO 
REQUERIDO: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA, OAB nº RO367A DECISÃO 01. INDEFIRO a inclusão do nome do executado via 
sistema SERASAJUD. O aludido sistema é utilizado por esta unidade jurisdicional para dar mais celeridade às decisões de antecipação 
de tutela que suspendem anotação de inscrição negativa. Por outro lado, a providência de incluir nome da parte executada no cadastro 
dos órgãos de proteção ao crédito pode ser facilmente realizada pela parte, independentemente de intervenção estatal. 02. INDEFIRO 
o pedido de indisponibilidade de bens, pois o CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens (indisponibilidade.org) deverá 
ser utilizado observando os casos em que há expressa previsão legal da medida de indisponibilidade de bens (lei de improbidade 
administrativa, cautelar fiscal, planos de saúde, recuperação judicial, etc) como meio de viabilizar e agilizar a execução da ordem, e não 
de forma genérica, com supedâneo no art. 139, IV e art. 798 do CPC (poder geral de cautela do juiz). Ademais, não se mostra razoável 
proceder o bloqueio indiscriminado de bens do executado.
Cumpre esclarecer também que, a mesma finalidade se aplica à penhora online, ofício online, todos operados pela (SREI), cujas 
informações e dados deverão ser adquiridos pelas partes interessadas diretamente no site (www.registradores.org.br), informadas ao 
magistrado, que, para facilitar o trâmite e dar celeridade ao registro das medidas constritivas utilizar-se-á dos respectivos sistemas para 
informar a ordem aos cartórios de registros de imóveis, que dentro de suas atribuições e, resguardados todos os procedimentos legais 
efetuarão a averbação/anotação na matrícula do imóvel.
Destaca-se ainda que, o Sistema SREI, operador do CNIB-cadastro nacional de indisponibilidade de bens /indisponibilidade.org, penhora 
on line, oportuniza pesquisa de bens imóveis às partes, mediante ao pagamento de custas, devendo o judiciário diligenciar neste sentido, 
apenas nos casos em que as partes sejam beneficiárias da gratuidade processual, nos termos do art. 1.130, § 2º do Provimento n. 
0011/2016-CG.
Fica intimada a parte exequente, via publicação no Diário da Justiça, no prazo de 05 dias para:
a) apresentar planilha atualizada de cálculos;
b) realização de consulta aos cadastros dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, para verificação dos endereços, bens ou valores 
do executado/réu, o requerente/ exequente para cada diligência virtual em relação a cada CPF/ CNPJ consultado, deve apresentar o 
comprovante da taxa para cada diligência em relação a cada executado, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, 
publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato;
c) vindicar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso I, § 3 º do CPC.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022
Duília Sgrott Reis 
Juiz de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.brPROCESSO Nº 7062833-84.2016.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença 
ASSUNTO: Cédula de Crédito Bancário EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS 
FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO EXECUTADO: S & C COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS DE 
CONSTRUCAO LTDA - ME ADVOGADOS DO EXECUTADO: PRYSCILA LIMA ARARIPE, OAB nº RO7480, GLICIA LAILA GOMES 
OLIVEIRA, OAB nº RO6899, MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB nº RO7238 
DESPACHO
Determino a intimação da parte devedora, via publicação no DJe em nome de seus advogados para se manifestar acerca da petição de 
ID 81307740, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito 
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COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7045166-
75.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Atraso de vôo AUTOR: THALES SILVA SOUZA ADVOGADO DO 
AUTOR: AYRTON BARBOSA DE CARVALHO, OAB nº RO861A REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ADVOGADOS DO 
REU: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DECISÃO
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
1. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
2. Fica a pare executada advertida que, transcorrido o prazo acima fixado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias, para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação apresente, nos próprios autos impugnação.
3. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de 
honorários advocatícios de 10%.
4. Não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá o credor formular ao juízo pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados – INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, para localizar bens do devedor, mediante a comprovação do recolhimento 
das custas judiciais nos termos do artigo 17, da Lei n. 3.896/2016, se a parte exequente não for beneficiária da gratuidade da justiça.
5. Por fim, certificado o trânsito em julgado da sentença e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente 
à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 
Código de Processo Civil.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-
7066 Processo: 7053358-94.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica 
AUTOR: JOVELINO DA COSTA FLORINDO 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU: ENERGISA, ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DOS REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Considerando que a petição de ID80919999 não configura quaisquer das hipóteses capazes de alterar a decisão saneadora, fica esta 
(ID80812632) inalterada.
Rejeito a impugnação aos honorários periciais apresentada pela requerida em virtude de que o valor proposto (R$1.800,00) está em 
consonância com a complexidade e horas de trabalho necessárias à perícia, sendo inclusive o valor de praxe nesta justiça em casos 
semelhantes.
Intime-se a requerida para comprovar o depósito dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, intime-se o perito para dar início ao trabalho, indicando data para realização da perícia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
para intimação das partes e assistentes técnicos. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7054784-49.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: J. C. D. S. F. e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: NANDO CAMPOS DUARTE - RO7752, JURANDIR JANUARIO DOS SANTOS - RO10212
Advogados do(a) EXEQUENTE: NANDO CAMPOS DUARTE - RO7752, JURANDIR JANUARIO DOS SANTOS - RO10212
ALVARÁ DE SOLTURA: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogados do(a) ALVARÁ DE SOLTURA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - 
RO2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados ID 81337657.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7064410-24.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OSMILDA DERLANN
Advogados do(a) AUTOR: WASHINGTON BORBA SOUZA JUNIOR - GO48593, SILVANA FELIX DA SILVA - RO0004169A
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: FELICIANO LYRA MOURA - PE0021714A
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 0017419-
90.2013.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos EXEQUENTES: 
ARTUR BAHIA DE SOUZA, JOAO PEDRO ARRABAL, LUCILENA DE ALMEIDA, JADIR FIRMINO COELHO, NILDA PEREIRA DE 
ALMEIDA, VANILDA DE ALMEIDA PEREIRA, ELISA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, VALDECIR COPPINI, JOSE APARECIDO 
PISSOLATTO, ELIAS DE ALMEIDA, ELZA CARMINATTI, Irma Maria Pejara, Armando Knoblauch, ELEALDO PEREIRA DE ALMEIDA, 
ZILDA DE ALMEIDA, JOSE DE ALMEIDA, JORGE BARBOSA, CELSON LUIZ PEJARA, SILVANE PEJARA OLIVEIRA, IVONETE MARIA 
PEJARA ADVOGADO DOS EXEQUENTES: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA, OAB nº RO3471 EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - 
BANCO MULTIPLO ADVOGADOS DO EXECUTADO: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS, OAB nº DF40848, EVARISTO 
ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, OAB nº PR24498, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER, OAB nº DF45472 
DECISÃO
Considerando que ainda não houve trânsito em julgado da decisão proferida no Tema Repetitivo 1015 do STJ, conforme anexo, e que 
o prosseguimento do feito pode acarretar em prejuízo às partes ou até atos desnecessários, determino a suspensão processual até a 
ocorrência do trânsito em julgado da decisão.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7009530-82.2021.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença 
ASSUNTO: Honorários Advocatícios EXEQUENTES: VINICIUS SILVA LEMOS, WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS ADVOGADOS 
DOS EXEQUENTES: Octávia Jane Lédo Silva, OAB nº RO1160, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS, OAB nº RO9783 EXECUTADO: 
Octávia Jane Lédo Silva ADVOGADOS DO EXECUTADO: VINICIUS SILVA LEMOS, OAB nº RO2281, WALTER GUSTAVO DA SILVA 
LEMOS, OAB nº RO655A 
DESPACHO
Compulsando os autos verifico que, ao ser intimada para promover o cumprimento espontâneo da sentença (ID: 80205897 - Pág. 1), a 
parte executada apresentou pedido de reconsideração para tornar sem efeito a sentença de ID: 78475542 (ID: 80326359 - Pág. 1).
O pedido não foi acolhido, uma vez que a sentença já havia transitado em julgado, e, considerando que o pedido de reconsideração não 
é o meio adequado para alterar/reformar sentença. Na ocasião, a parte exequente foi intimada para promover o prosseguimento do feito 
(ID: 80750487 - Pág. 1).
A parte exequente apresentou petição, no dia 24/08/2022, atualizando o seu crédito e requerendo a realização de penhora via sistema 
Sisbajud (ID: 80985075 - Pág. 1).
Os autos vieram conclusos na data de 30/08/2022, às 05h39min, e na mesma data, durante o expediente, foi realizada a pesquisa, cuja 
ordem foi assinada no dia seguinte, ou seja, 31/08/2022.
Também no dia 30/08/2022, às 15h27min, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e realizou o depósito 
do valor que entende incontroverso, qual seja, R$ 988,05 (ID: 81211052 - Pág. 1).
Diante da controvérsia entre as partes quanto aos valores devidos, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID: 
81263305 - Pág. 1).
Contudo, a parte executada apresentou nova petição informando que, mesmo tendo realizado o depósito de R$ 988,05 para garantia do 
juízo, teve o valor de R$ 1.443,07 bloqueado em todas as suas contas. Por esse motivo, efetuou novo depósito da quantia de R$ 455,02, 
a fim de integralizar o valor do débito indicado pela parte exequente, e requereu o desbloqueio de todas as contas (ID: 81304337 - Pág. 2)
É o breve relatório. Decido.
Considerando que a parte executada efetuou dois depósitos, nas datas de 30/08/2022 (ID: 81211056 - Pág. 1) e 01/09/2022 (ID: 81304332 
- Pág. 1), totalizando a quantia de R$ 1.443,07, cujo valor, apesar de não corresponder ao indicado pela parte exequente (R$ 1.444,07 – 
ID: 80985075 - Pág. 3), é suficiente para garantir a execução, visto que a diferença é ínfima, defiro o pedido da parte executada e promovo 
o desbloqueio de suas contas.
Por fim, intimo a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de ID: 81211052 - Pág. 1, no 
prazo de 15 dias.
Após, retornem os autos conclusos para análise e deliberação, inclusive quanto à necessidade, ou não, de remessa dos autos à Contadoria.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito
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COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 0012101-
29.2013.8.22.0001 CLASSE: Usucapião ASSUNTO: Usucapião Extraordinária AUTORES: MARIA ALICE VIANA GOMES, Lourenço 
Sales Gomes ADVOGADO DOS AUTORES: MARCELLO HENRIQUE DE MENEZES PINHEIRO, OAB nº RO265A REU: SANDRO 
JOSE BRITO HITZSECHKY, ANTARES ENGENHARIA LTDA ADVOGADOS DOS REU: MARIA DAS GRACAS GOMES, OAB nº RO317, 
PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS, OAB nº RO5252A 
DESPACHO
À CPE: altere-se a classe processual para cumprimento de sentença (ID25466864) e certifique-se a existência de depósitos judiciais e 
respectivos levantamentos dos honorários periciais.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 0010910-
12.2014.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Indenização por Dano Material EXEQUENTE: CLEBSON HARRISON 
DAMACENO PANTOJA ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDRE DERLON CAMPOS MAR, OAB nº RO8201 EXECUTADOS: CONSERVE 
CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, GUILHERMO SIMOES DA SILVA, LUIS GUILHERMO SIMOES COSTA E 
SILVA, OSVALDO DA SILVA ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA, OAB nº RO3675, MARILIA 
GUIMARAES BEZERRA, OAB nº RO10903 
DESPACHO
Anote-se a penhora de R$429.724,17 em face do exequente (ID69199537), informando ao juízo da 8ª Vara Cível desta comarca acerca 
da decisão de ID80334516.
Remetam-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o decurso de prazo.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7029969-
80.2022.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Pagamento EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688 EXECUTADO: EDVANEI RIATO PINHEIRO 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Defiro uma nova tentativa de citação do réu no endereço indicado no ID 80765503 , visto que de acordo com a certidão do Oficial (ID 
80765503 ) o imóvel encontra-se fechado, sem esclarecer se o imóvel pertence ou não ao requerido.
Defiro que o mandado seja cumprido com as prerrogativas do artigo 212 § 2º do CPC.
Atente-se o cartório quanto ao valor de recolhido a titulo de diligência (ID 81276518).
Cumpra-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7021406-
34.2021.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Cheque REQUERENTE: A. C. DOS ANJOS GOMES ADVOGADO 
DO REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO, OAB nº RO5100 EXCUTADO: M. D. C. LIMA - ME EXCUTADO SEM 
ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Nos termos do art. 134, §3º do Código de Processo Civil, determino a suspensão deste feito até o trânsito em julgado da decisão final 
proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 7065429-31.2022.8.22.0001.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7021401-
17.2018.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 
Indenização por Dano Material REQUERENTE: CARMELITA ALMEIDA BARBOSA ADVOGADOS DO REQUERENTE: PAULO 
ROGERIO JOSE, OAB nº RO383, GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA, OAB nº RO9595 EXCUTADO: PRIME SPE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS DO EXCUTADO: SAYURI GIOVANNA ROSAS DE SOUZA, OAB nº RO12283, THALES ROCHA 
BORDIGNON, OAB nº AC4863, MARCELO FEITOSA ZAMORA, OAB nº AC4711, WENDEL RAYNER PEREIRA FIGUEREDO, OAB nº 
RO8183 
DESPACHO
Antes de julgar os embargos de ID80763646, fica a parte embargante/requerida intimada via publicação no DJe em nome de seu 
advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a certidão de inteiro teor atualizada do imóvel e o acordo com o Banco do Brasil 
para “uma espécie de desconto sobre o montante da hipoteca, onde para a liberação seria necessário quitar somente parte do valor 
devido” firmado no processo de recuperação judicial.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito



1654DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7037757-
82.2021.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Prestação de Serviços REQUERENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA 
EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA ADVOGADOS DO REQUERENTE: IZABEL CELINA 
PESSOA BEZERRA CARDOSO, OAB nº RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA, OAB nº RO7212, CAMILA GONCALVES MONTEIRO, 
OAB nº RO8348, JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS, OAB nº RO1064, SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301 REQUERIDO: 
LEIDE JANE OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Intime-se a parte exequente, via AR, para se manifestar acerca da proposta de acordo de ID79573929 no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066 
Processo: 7015409-80.2015.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Mensalidades 
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831, ALEXANDRE CARNEIRO MORAES, OAB 
nº RO6739A 
EXECUTADO: ALECSANDRO ASSUNCAO GUIMARAES 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
No que concerne ao pedido formulado pela parte credora, de penhora sobre salário, necessário salientar que a segunda turma do Superior 
Tribunal de Justiça “no tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a 
referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no 
parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido 
a título de vencimentos, soldos ou salários. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das 
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não 
alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.741.001 - 
PR (2018/0112887-6) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN). Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS 
DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de 
sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O 
propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria 
para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da 
impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, 
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Ausência no acórdão recorrido 
de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria 
do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO 
QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO 
RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO 
COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ também possui 
orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além 
das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC). 2. Contudo, a alteração do entendimento da instância 
ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No mais, o 
propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento 
de dívida de natureza não alimentar. 4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o 
entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, 
expressamente prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta 
por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da 
regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor 
para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 6. Na 
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a 
efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal 
mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7. 7. 
Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, 
DJe 26/11/2018)
O Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, seguindo o entendimento da jurisprudência da 2ª Turma do Eg. STJ, adota a posição de 
que a penhora mensal de salário é cabível, desde que ocorra em percentual que não comprometa o sustento do devedor e não implique 
em ofensa ao princípio constitucional da dignidade humana. Neste sentido, transcrevo trecho de julgado do TJ-RO, sob relatoria do 
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia (Agravo de Instrumento 0005198-78.2013.8.22.0000, julgado em 27/06/2013, bem como 
Agravo de Instrumento n. 100.001.2004.007052-1.Rel. Des. Miguel Monico Neto): “Ao tratar da penhora de valores de salário, esta Corte 
adotou a posição de que isso é possível desde que seja feito em percentual que não comprometa o sustento do devedor e não implique 
em ofensa ao princípio constitucional da dignidade humana.”
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. 
PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. Aplicação do princípio da razoabilidade. A regra da impenhorabilidade do salário visa a 
manutenção da sobrevivência digna da pessoa. Entretanto não há que se falar em impenhorabilidade de diferenças apuradas em verbas 
pretéritas, ainda que de natureza salarial, quando tais diferenças foram despiciendas para a mantença.Conquanto caracterizada a 
natureza salarial, em homenagem ao princípio da razoabilidade, pode-se admitir penhora parcial de valor substancial a ser recebido pelo 
devedor (servidor público federal) como diferenças pretéritas, desde que não prejudique sua sobrevivência e de sua família (Agravo de 
Instrumento n. 100.001.2004.007052-1.Rel. Des. Miguel Monico Neto). (…)
Recentemente o STJ decidiu acerca do tema no seguinte sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO 
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. 
Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: 
CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida 
de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais 
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, 
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática 
delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de 
que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não 
providos” (STJ, Corte Especial, EREsp 518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 
julgado em 03/10/2018 e publicado no DJe em 27/02/2019).
Acredito que o pensamento relativamente à penhora de percentual de salário do devedor precisa evoluir, notadamente, considerando 
as recentes alterações feitas no processo civil que prestigiam o direito do credor receber o que é seu por direito, e o consequente 
cumprimento das obrigações assumidas pelas pessoas buscando afastar o arrastamento por anos de ações de execução e cobrança. 
É preciso buscar o equilíbrio entre a possibilidade de subsistência da parte executada e, isocronicamente, dar efetividade à execução, 
garantindo, assim, a prestação da atividade jurisdicional e o direito da parte exequente.
Tanto é assim que a expressão utilizada nas disposições do artigo 833, IV, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei n. 13.105/2015, 
trata de quantias “destinadas ao “, o que evidencia um entendimento sustento do devedor e sua família mais liberal acerca daquilo que, 
efetivamente, foge ao alcance da constrição judicial. 
O objetivo primordial da função social do art. 833 do CPC é evitar a retenção salarial abusiva, pois tem o salário o escopo de garantir 
a sobrevivência digna do indivíduo. Assim, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e em atenção à regra da 
impenhorabilidade pela função social, não se deve permitir descontos de valores que inviabilizem a sobrevivência digna do devedor.
Neste sentido são os seguintes julgados do Eg. TJ/RO: AI 0800151-51.2017.8.22.0000, rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, julgado em 
10/05/2017; AI 0800784-62.2017.8.22.0000, rel. Des. Kiyochi Mori, julgado em 25/05/2017; AI 0804039-62.2016.8.22.0000, rel. Juiz 
Carlos Augusto Teles Negreiros, julgado em 05/04/2017; AI 0803607-43.2016.8.22.0000, rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, julgado 
em 07/12/2016; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801409-96.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 06/09/2017 
Ante o exposto, defiro e determino o bloqueio de 15% dos vencimentos líquidos da parte executada ALECSANDRO ASSUNCÃO 
GUIMARÃES até a satisfação total do crédito, na quantia atualizada em R$ 18.296,81(dezoito duzentos e noventa e seis reais e oitenta 
e um centavos)
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Candeias do Jamari (Av.Tancredo Neves, nº 1781, União Candeias do Jamari/RO, 
CEP 76.860-000), órgão empregador ao qual está vinculado a parte ALECSANDRO ASSUNCÃO GUIMARÃES , CPF nº 885.117.152-15, 
para que promova os descontos mensais, no limite de 15%, até atingir o montante de R$ 18.296,81(dezoito duzentos e noventa e seis 
reais e oitenta e um centavos), depositando os valores em conta judicial.
Após a transferência, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias.
Decorrido o prazo in albis, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora (exequente).
SERVE COMO CARTA/OFÍCIO/MANDADO/PRECATÓRIA
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.brPROCESSO Nº 7045745-91.2020.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ASSUNTO: Contratos Bancários AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADOS DO AUTOR: ANDRE NIETO MOYA, OAB 
nº DF42839, BRADESCO REU: MANOEL RODRIGUES DUARTE REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Analisando o acordo apresentado (ID n. 81307385), constatei a falta de documento pessoal do requerido. 
Assim, em atenção ao poder geral de cautela, determino a intimação das partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem 
documento pessoal do devedor, contendo assinatura e demais dados pessoais.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7025186-
16.2020.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo REQUERENTES: 
GISELE CRISTINE ARAUJO HIPPOLITO, CLEICIONE CAMPIN FERREIRA, GIORGE LUCAS HIPPOLITO, GIULIANNA CAROLINE 
HIPPOLITO BRANDT, GIOVANNA EDUARDA HIPPOLITO BRANDT ADVOGADOS DOS REQUERENTES: WELYS ARAUJO DE ASSIS, 
OAB nº RO3804, IARA VITORIA PINHEIRO DE LIMA, OAB nº RO10335 EXCUTADO: LATAM LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADO DO 
EXCUTADO: FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908 
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DESPACHO
Ante o reconhecimento de excesso de execução pelo TJRO (ID78559377), no importe de R$ 3.076,65 (três mil setenta e seis reais e 
sessenta e cinco centavos), ficam os exequentes intimados, após decorrido o trânsito em julgado, via publicação no DJe em nome de 
seu advogado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o depósito judicial na Caixa Econômica Federal (agência/operação/conta 
2848/040/01745655-5) do referido valor, sob pena de bloqueio/penhora online via SISBAJUD e multa por ato atentatório à dignidade da 
justiça (art. 77, IV, CPC) e litigância de má-fé (art. 80, IV, CPC).
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025809-12.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
EXECUTADO: KARLA GABRIELLE R MARQUES - EIRELI - EPP e outros 
Intimação AUTOR - PRECATÓRIA DEVOLVIDA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da devolução de carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033395-37.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: PEDRO CHAVES GARCIA e outros (3)
Advogados do(a) REQUERENTE: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, 
POLIANA SOUZA DOS SANTOS - RO10454
Advogados do(a) REQUERENTE: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, 
POLIANA SOUZA DOS SANTOS - RO10454
Advogados do(a) REQUERENTE: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, 
POLIANA SOUZA DOS SANTOS - RO10454
Advogados do(a) REQUERENTE: ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374, 
POLIANA SOUZA DOS SANTOS - RO10454
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON e outros 
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DEPÓSITO COMPROVADO NOS AUTOS
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 
sentença apresentada, bem como para tomar ciência do depósito realizado e comprovado nos autos, conforme ID 81321896 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047975-09.2020.8.22.0001
Classe : AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: AMRG - ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL GREENVILLE e outros (3)
Advogado do(a) AUTOR: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
Advogado do(a) AUTOR: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
Advogado do(a) AUTOR: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
Advogado do(a) AUTOR: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
REU: RESIDENCIAL BELMONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
Advogado do(a) REU: ROBISLETE DE JESUS BARROS - RO2943
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057791-49.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MARIA CELIANE RABELO - ME
Advogados do(a) AUTOR: EDISON FERNANDO PIACENTINI - RO978, ISABEL CARLA DE MELLO MOURA PIACENTINI - RO9636
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 10ª Vara Cível
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
DE: TEREZINHA DE PAIVA MARTINS SALINA CPF: 347.923.502-63, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte Requerida para pagar as custas processuais finais do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) 
dias. O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: O boleto para pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br acessando: Boleto bancário>Custas 
Judiciais>Emissão de Guia de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Processo:7026813-89.2019.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Exequente:CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA CPF: 84.596.170/0001-70, LAZARO PONTES RODRIGUES CPF: 156.754.326-04
Executado: TEREZINHA DE PAIVA MARTINS SALINA CPF: 347.923.502-63
SENTENÇA ID 78302525: “(...Condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil...) “.
Sede do Juízo: Fórum Geral Des. César Montenegro, Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho - RO, 76801-235, 3217-1307 e-mail: 
10civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7050923-
26.2017.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Correção Monetária, Interpretação / Revisão de Contrato EXEQUENTE: 
NILZA DE ASSIS DOURADO ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KEILA TOMASI DA SILVA, OAB nº RO7445, GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546 EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
UNIRONDONIA LTDA ADVOGADOS DO EXECUTADO: JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB nº PR60295, ROZINEI TEIXEIRA LOPES, 
OAB nº RO5195A 
DESPACHO
1. À CPE: retifique-se o polo passivo, conforme ID80877418.
2. Intime-se a perita para atualizar os cálculos de ID79327096 até setembro/2022, no prazo de 15 (quinze) dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7062142-
60.2022.8.22.0001 CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ASSUNTO: Alienação Fiduciária AUTOR: AYMORE CREDITO 
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A ADVOGADOS DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, 
PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REU: ALVINO BARROSO LOPES REU SEM 
ADVOGADO(S) 
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DESPACHO
Aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de contestação.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7027288-
74.2021.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Compra e Venda EXEQUENTES: SORAYA VERZELETTI 
OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ADVOGADO DOS EXEQUENTES: PEDRO PASINI SILVEIRA, OAB nº RO7177 EXECUTADOS: 
RODRIGO GERALDINI COELHO, ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO VENDETTE, INSTITUTO DE CANCER DA AMAZONIA SERVICOS 
MEDICOS LTDA ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: RAESSA KAREN RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB nº AC5228, RODRIGO 
AIACHE CORDEIRO, OAB nº AC2780 
DECISÃO
1. Indefiro o pedido de suspensão processual, eis que desde maio/2022 (ID77117818) as partes supostamente estão em tratativas de 
acordo, lapso temporal mais do que suficiente para transacionar, sendo que nova suspensão ofenderia o princípio da razoável duração 
do processo. 
2. Fica a parte autora intimada via publicação no DJe em nome de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 
da petição de ID76880634. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7022289-
15.2020.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Servidão AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADOS DO AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO, 
OAB nº SE6101, ENERGISA RONDÔNIA REU: MANOEL TAVARES DE SOUZA ADVOGADO DO REU: MATEUS NOGUEIRA DE 
CARVALHO, OAB nº RO9078 
DECISÃO
Altere-se a classe processual para servidão administrativa.
Indefiro o pedido de ID81323889, eis que ausente comprovante de viagem do requerido, bem como no despacho de ID80923155 
restou consignado que a dilação do prazo seria improrrogável, sendo que a parte foi intimada da solicitação do perito em 29/04/2022 
(ID76279057), prazo mais do que suficiente para cumprir quaisquer determinações.
Julgo prejudicada a perícia e declaro encerrada a instrução probatória destes autos.
Ficam ambas as partes intimadas para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem suas alegações finais.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 
3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7045929-76.2022.8.22.0001 CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária ASSUNTO: Alienação Fiduciária AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ADVOGADO DO AUTOR: 
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR, OAB nº AC131443 REU: GUSTAVO REIS ARAUJO RAMOS REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. Determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, para:
a) esclarecer a razão do veículo encontrar-se em nome de Willian Gonçalves Pereira, conforme detalhamento anexo, onde informa a 
comunicação de venda em 11/03/2022;
2. Decorrendo o prazo in albis, devidamente certificado, venham-me conclusos os autos.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Processo nº: 7065032-69.2022.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Acidente de Trânsito, Acidente Aéreo 
AUTOR: BELLA MASSERA RAUEN 
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPE GURJAO SILVEIRA, OAB nº RO5320 
REU: LATAM LINHAS AÉREAS S/A 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A 
DESPACHO 
1. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC, participar da audiência de conciliação realizada virtualmente pelo 
CEJUSC, devendo as partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º).
CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema o PJe, certifique-se e intime-se a parte ré encaminhando como anexo. A 
intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).
2. O prazo para contestar fluirá da data da realização da audiência supradesignada, ou, caso o requerido manifeste o desinteresse na 
realização, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data da audiência (art. 334, §5º).
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3. Este despacho serve como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria está sendo intimada para comparecer à audiência e citada 
para apresentar sua defesa, ficando advertida que o não comparecimento na audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 
justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
4. Adverte-se à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (art. 344, CPC).
SERVE COMO CARTA/OFÍCIO/MANDADO/PRECATÓRIA.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/
whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7042056-
44.2017.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Inadimplemento EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES, OAB nº 
RO5195A EXECUTADO: ERCILIA DA SILVA SANTANA ADVOGADO DO EXECUTADO: FERNANDA SOARES SILVA, OAB nº RO7077 
DESPACHO
Desde que recolhidas as custas da diligência no prazo de 10 (dez) dias, defiro o pedido de ID81316009 para expedição de ofício ao 
INCRA.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019417-27.2020.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogados do(a) AUTOR: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: DENISE LIMA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no feito, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014339-23.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO0004239A, 
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA - RO4117
EXECUTADO: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada, caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 15 (quinze dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043247-22.2020.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL R.M.P. EIRELI - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: THATIANA EVELLEEN SENA SANTANA - RO10757, TATIANA FREITAS NOGUEIRA - RO0005480A
EXECUTADO: ISRAEL SOARES CAPELA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008805-59.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: J. H. F. B. B. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS - RO4725
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS - RO4725
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014999-12.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
EXECUTADO: LEIDA DANTAS DA NOBREGA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7013353-
69.2018.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Valor da Execução / Cálculo / Atualização EXEQUENTE: 
BADRA MOHMAD HIJAZI ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAEZIO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3636 EXECUTADOS: GRANZEPE 
CONSTRUCOES LTDA - ME, SERVIO FERREIRA SOARES ADVOGADO DOS EXECUTADOS: ANDREIA DOS SANTOS, OAB nº 
SP216266 
DESPACHO
Reitero a intimação da parte exequente, para que no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, apresente a planilha de débito atualizada, 
sob pena de suspensão.
Intime-se via publicação deste ato no DJ, através do advogado habilitado.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7054013-66.2022.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA - RO0002027A
EXECUTADO: FRANCISCO PEREIRA DA COSTA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada, caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 15 (quinze dias).

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/WhatsApp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7029065-
31.2020.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Créditos / Privilégios Marítimos EXEQUENTE: CHENDA CARGO 
LOGISTICS (BRASIL) LTDA. - EPP ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RIVALDO SIMOES PIMENTA, OAB nº SP209676, ALEXANDER 
CHOI CARUNCHO, OAB nº SP320977, JORGE CARDOSO CARUNCHO, OAB nº SP87946 EXECUTADO: ELEVEN IMPORTACAO 
EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI ADVOGADO DO EXECUTADO: GERSON MARCELO MIGUEL, OAB nº SP180143 
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DECISÃO
Desde que recolhidas as respectivas custas de cada diligência no prazo de 10 (dez) dias, defiro o pedido de ID80884444.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033789-20.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO HONDA S/A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034, RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA - RO6017, FELIPE 
ANDRES ACEVEDO IBANEZ - SP206339-A
EXECUTADO: RAFAEL NASCIMENTO DE ARAUJO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no feito, no prazo de 05 dias.

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL 
Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: 
(69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.brPROCESSO Nº 7040687-78.2018.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ASSUNTO: Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem AUTOR: FRANCISCO CANINDE LOPES ADVOGADOS DO AUTOR: 
SILVANA MARA RECH, OAB nº RO9035, BLUCY RECH BORGES, OAB nº RO4682A REU: HUGO MARTINEZ RODRIGUES 
ADVOGADOS DO REU: SAIERA SILVA DE OLIVEIRA, OAB nº RO2458A, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL, OAB nº RO5649A, 
HUGO MARTINEZ RODRIGUES, OAB nº RO1728 
DESPACHO
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento do valor transferido pelo juízo da 9ª Vara Cível, para conta judicial 
vinculada ao feito (ID 81340624), conforme determinado em sentença. Advertindo que havendo inércia quanto ao levantamento do alvará, 
implicará na transferência dos valores para a Conta Centralizadora do TJRO.
Cumprido o determinado com comprovação nos autos, intime-se a parte credora para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve a 
satisfação do crédito e/ou requerer o que entender de direito.
Intime-se via publicação deste ato no DJ, através de seus advogados habilitados.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7065032-69.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: B. M. R.
Advogado do(a) AUTOR: FELIPE GURJAO SILVEIRA - RO5320
REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81353159 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 05/12/2022 12:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013751-11.2021.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELIANA SOLETO ALVES MASSARO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANA SOLETO ALVES MASSARO - RO1847
EXECUTADO: PEDRO CASAGRANDE
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 15 dias.
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COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7048165-
35.2021.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Nota Promissória EXEQUENTE: BRENNO ANDRADE 
XIMENES 01202504205 ADVOGADO DO EXEQUENTE: GABRIEL ELIAS BICHARA, OAB nº RO6905 EXECUTADO: GLECE MARIA 
MACHADO DA SILVA EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
No que concerne ao pedido formulado pela parte credora, de penhora sobre salário, necessário salientar que a segunda turma do Superior 
Tribunal de Justiça “no tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a 
referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no 
parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido 
a título de vencimentos, soldos ou salários. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das 
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não 
alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.741.001 - 
PR (2018/0112887-6) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN). Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS 
DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de 
sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O 
propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria 
para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da 
impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, 
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Ausência no acórdão recorrido 
de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria 
do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO 
QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO 
RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO 
COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ também possui 
orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além 
das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC). 2. Contudo, a alteração do entendimento da instância 
ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No mais, o 
propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento 
de dívida de natureza não alimentar. 4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o 
entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, 
expressamente prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta 
por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da 
regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor 
para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 6. Na 
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a 
efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal 
mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7. 7. 
Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, 
DJe 26/11/2018)
O Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, seguindo o entendimento da jurisprudência da 2ª Turma do Eg. STJ, adota a posição de 
que a penhora mensal de salário é cabível, desde que ocorra em percentual que não comprometa o sustento do devedor e não implique 
em ofensa ao princípio constitucional da dignidade humana. Neste sentido, transcrevo trecho de julgado do TJ-RO, sob relatoria do 
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia (Agravo de Instrumento 0005198-78.2013.8.22.0000, julgado em 27/06/2013, bem como 
Agravo de Instrumento n. 100.001.2004.007052-1.Rel. Des. Miguel Monico Neto): “Ao tratar da penhora de valores de salário, esta Corte 
adotou a posição de que isso é possível desde que seja feito em percentual que não comprometa o sustento do devedor e não implique 
em ofensa ao princípio constitucional da dignidade humana.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. 
PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. Aplicação do princípio da razoabilidade. A regra da impenhorabilidade do salário visa a 
manutenção da sobrevivência digna da pessoa. Entretanto não há que se falar em impenhorabilidade de diferenças apuradas em verbas 
pretéritas, ainda que de natureza salarial, quando tais diferenças foram despiciendas para a mantença.Conquanto caracterizada a 
natureza salarial, em homenagem ao princípio da razoabilidade, pode-se admitir penhora parcial de valor substancial a ser recebido pelo 
devedor (servidor público federal) como diferenças pretéritas, desde que não prejudique sua sobrevivência e de sua família (Agravo de 
Instrumento n. 100.001.2004.007052-1.Rel. Des. Miguel Monico Neto). (…)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora verba salarial. Relativização. Possibilidade. Proporcionalidade. Recurso 
parcialmente provido. É crível a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial da parte devedora, como forma de garantir o adimplemento 
das obrigações assumidas por ela, desde que não ofenda o princípio da dignidade do ser humano. AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
Processo nº 0806900-45.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias 
Fonseca Moraes, Data de julgamento: 16/12/2021
Agravo de instrumento. Penhora sobre verba salarial. Impossibilidade. 1. Malgrado a penhora sobre proventos e salários seja vedada por 
lei, poderá ser mitigada quando esgotados os meios de localização de outros bens. 2. O percentual aplicado deverá respeitar o princípio 
da dignidade da pessoa humana, não comprometendo a subsistência do devedor ou de sua família. 3. Recurso provido. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, Processo nº 0805886-26.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) 
do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 09/03/2022
Recentemente o STJ decidiu acerca do tema no seguinte sentido:
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO 
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. 
Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: 
CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida 
de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais 
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, 
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática 
delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de 
que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não 
providos” (STJ, Corte Especial, EREsp 518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 
julgado em 03/10/2018 e publicado no DJe em 27/02/2019).
Acredito que o pensamento relativamente à penhora de percentual de salário do devedor precisa evoluir, notadamente, considerando 
as recentes alterações feitas no processo civil que prestigiam o direito do credor receber o que é seu por direito, e o consequente 
cumprimento das obrigações assumidas pelas pessoas buscando afastar o arrastamento por anos de ações de execução e cobrança. 
É preciso buscar o equilíbrio entre a possibilidade de subsistência da parte executada e, isocronicamente, dar efetividade à execução, 
garantindo, assim, a prestação da atividade jurisdicional e o direito da parte exequente.
Tanto é assim que a expressão utilizada nas disposições do artigo 833, IV, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei n. 13.105/2015, 
trata de quantias “destinadas ao “, o que evidencia um entendimento sustento do devedor e sua família mais liberal acerca daquilo que, 
efetivamente, foge ao alcance da constrição judicial. 
O objetivo primordial da função social do art. 833 do CPC é evitar a retenção salarial abusiva, pois tem o salário o escopo de garantir 
a sobrevivência digna do indivíduo. Assim, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e em atenção à regra da 
impenhorabilidade pela função social, não se deve permitir descontos de valores que inviabilizem a sobrevivência digna do devedor.
Neste sentido são os seguintes julgados do Eg. TJ/RO: AI 0800151-51.2017.8.22.0000, rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, julgado em 
10/05/2017; AI 0800784-62.2017.8.22.0000, rel. Des. Kiyochi Mori, julgado em 25/05/2017; AI 0804039-62.2016.8.22.0000, rel. Juiz 
Carlos Augusto Teles Negreiros, julgado em 05/04/2017; AI 0803607-43.2016.8.22.0000, rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, julgado 
em 07/12/2016; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801409-96.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 06/09/2017 
Ante o exposto, defiro e determino o bloqueio de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos da parte executada até a satisfação 
total do crédito.
Expeça-se ofício ao MUNICÍPIO DE PORTO VELHO (localizado na Rua Duque de Caxias, 186 - Centro, Porto Velho - RO, 78900-040), 
órgão empregador ao qual está vinculado a parte GLECE MARIA MACHADO DA SILVA, CPF nº 20381700291para que promova os 
descontos mensais, no limite de 15%, até atingir o montante de R$ R$ 28.939,74, depositando os valores em conta judicial.
Após a transferência, a parte executada deverá ser intimada para manifestar-se quanto eventual interposição de embargos à execução 
ou formular pedido de audiência de conciliação. Prazo: 15 dias.
Decorrido o prazo in albis, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora (exequente).
SERVE COMO CARTA/OFÍCIO/MANDADO/PRECATÓRIA
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006390-40.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: DACAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADALBERTO GRIFFO JUNIOR - SP260068
EXECUTADO: STARWALKER COMERCIO DE VESTUARIO LTDA. - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias.

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7032388-
78.2019.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTOR: 
CLARYSSA VIANA DA SILVA ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO1073 REU: ENERGISA 
DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS 
CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
1. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
2. Fica a pare executada advertida que, transcorrido o prazo acima fixado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias, para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação apresente, nos próprios autos impugnação.
3. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de 
honorários advocatícios de 10%.
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4. Não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá o credor formular ao juízo pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados – INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, para localizar bens do devedor, mediante a comprovação do recolhimento 
das custas judiciais nos termos do artigo 17, da Lei n. 3.896/2016, se a parte exequente não for beneficiária da gratuidade da justiça.
5. Por fim, certificado o trânsito em julgado da sentença e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente 
à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 
Código de Processo Civil.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028071-32.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FLAVIO NEVES COSTA e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIO NEVES COSTA - GO30245
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIO NEVES COSTA - GO30245
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO NEVES COSTA - GO30245
EXECUTADO: JOSE PEREIRA DE MELO
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000716-81.2021.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: RAIMUNDO DIAS BARBOSA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025030-96.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - RO0005195A
EXECUTADO: MIGUEL BATISTA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR 
Ante o retorno da Curadoria sem embargos, fica a parte EXEQUENTE intimada da manifestação do Curador ID 81341324 e para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de 
sistemas judiciais (BACEN, RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos 
termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031426-55.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES - MG40903
EXECUTADO: PABLO GERHARDT OLIVEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036336-96.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO - RO1619, FABIO RICHARD DE LIMA RIBEIRO - RO7932
EXECUTADO: ANDERSON DE LIMA CORDEIRO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no feito, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006556-38.2022.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: ANDREZA FERREIRA DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066Processo: 7042545-
13.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Despejo por Denúncia Vazia 
REQUERENTE: SANDRA DA SILVA SOARES 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FLAEZIO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3636 
REQUERIDOS: MARISA VIEIRA DE MOURA, ADEMILSON QUADROS 
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: DANILO CARVALHO ALMEIDA, OAB nº RO8451 
DESPACHO
Considerando a existência de controvérsia com relação a valores devidos, determino remessa dos autos à Contadoria Judicial para 
apresentação de cálculo.
Atente-se a contadoria quanto a sentença prolatada no ID 54866204(FLS. 98/100); Embargos de Declaração acolhido (ID 56877697 e 
58555702) e Acórdão no ID 78693161 .
Após juntada da planilha de cálculo, dê-se vista às partes para ciência e manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066
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COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7005436-
91.2021.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Aposentadoria por Invalidez REQUERENTE: EDSON DOS SANTOS 
DE SENA ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA, OAB nº RO3046, IZABELA 
MINEIRO MENDES, OAB nº RO4756A, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA, OAB nº MT6983 EXCUTADO: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Diante da inércia após intimação via PJe e nos termos do acordo de cooperação firmado com a autarquia previdenciária, intime-se o INSS 
via e-mail (pfro.tj@agu.gov.br) para o pagamento do valor retroativo devido ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias.
Se, ainda assim, o INSS não comprovar o pagamento da RPV, oficie-se à Corregedoria-Geral da Advocacia da União via e-mail (cgau@
agu.gov.br) para que tome as providências cabíveis quanto à inércia de seus membros atuantes nesta comarca que, apesar de intimados 
para cumprir a referida ordem judicial, quedam-se inertes.
SERVE COMO CARTA/OFÍCIO/MANDADO/PRECATÓRIA.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7016219-
11.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Cancelamento de vôo AUTOR: MATHEUS ZEMUNER DA SILVA 
PFANNEMULLER GUIMARAES ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO DE SOUZA COSTA, OAB nº RO8656 REU: AZUL LINHAS 
AEREAS BRASILEIRAS S.A. ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL 
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A DESPACHO 01. Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
02. As partes realizaram acordo junto junto a CEJUSC, nos seguintes termos:
“A AZUL, por mera liberalidade, compromete-se a disponibilizar através do e-mail (rsportovelho1@gmail.com), no prazo máximo de até 
15 (quinze) dias úteis, o envio de 2 (dois) vouchers a parte Autora, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de 
volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa (exceto multitrechos e 
STOPOVER) com validade de 18 (dezoito) meses da data em que este acordo foi celebrado para realização da viagem de ida e volta. 
Deve o autor acusar recebimento do e-mail no prazo de 10 (dez) dias úteis subsequentes, estando ciente de que deverá olhar na sua 
caixa de entrada, lixeira eletrônica e “spam”, bem como realizar as alterações em sua caixa de e-mail para que as mensagens enviadas 
pelo domínio @voeazul.com.br, sejam consideradas confiáveis, a fim de evitar o redirecionamento ao lixo eletrônico ou “spam”. No mais, 
o autor está ciente de que a AZUL não se responsabiliza pela perda da numeração pelo destinatário. As opções referentes aos destinos, 
datas e horários de ida e volta dos voos deverão ser realizadas no mesmo momento da reserva das passagens pelo site, ficando ciente 
que a data de (18 meses da data da celebração do acordo) é a data limite para realização dos voos. O aeroporto de origem do voo de 
ida deve ser o mesmo do voo de volta. O voo a ser escolhido estará sujeito a disponibilidade de assentos e regras tarifárias. Não estão 
incluídos impostos, taxa adicional de tarifa/embarque, bem como os serviços extras/opcionais. É permitido o uso de apenas 1 (um) 
voucher por passageiro por reserva. A reserva está sujeita a disponibilidade de assentos e regras tarifárias, devendo ser solicitada 
com no mínimo 15 dias de antecedência da data do voo de ida. O voucher é transferível por doação, não poderá ser comercializado/
reembolsado. O pagamento da taxa de embarque deverá ser realizado mediante cartão de crédito/débito de titularidade do proprietário 
do e-mail informado para envio do voucher. Não dá direito a acompanhante. Para menores de 12 anos de idade, a emissão dos vouchers 
deverá ser solicitada via callcenter. Os voos não serão objeto de pontuação no programa TudoAzul. O descumprimento das regras 
poderá ocasionar o cancelamento do voucher sem possibilidade de reembolso ou reativação. A AZUL não se responsabiliza pela perda 
da numeração pelo destinatário. Não é possível utilizar os vouchers para emissão de passagens aéreas através do aplicativo mobile, a 
emissão de passagens com pagamento em vouchers deve ocorrer através do website da Azul.” Uma vez cumprida a obrigação, as partes 
não mais poderão interpor em juízo ação pleiteando o mesmo pedido. As partes requerem homologação do acordo, isenção de custas 
finais e arquivamento dos autos com renúncia ao prazo recursal. Assim, considerando o acordo entre as partes, encaminho os autos ao M 
m . J u i z p a r a a n á l i s e . Nada mais havendo a registrar, o conciliador identificado no cabeçalho encerra este documento, dispensando 
assinatura de todos, servindo o registro eletrônico como autenticação. “(ID 80171411 )
O referido acordo foi homologado em 04/08/20200(ID 80257901):
“SENTENÇA Houve entabulação de acordo em solenidade de audiência conduzida pelo NUCOMED (NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO), Central de Conciliação, em que as partes requerem a homologação, estando devidamente assinado e não havendo vícios 
aparentes. Posto isso, homologo por sentença o acordo estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme 
as cláusulas especificadas. Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b”, CPC. Sem custas e sem honorários. Ressalte-se 
que, com a homologação do presente acordo, forma-se um título executivo judicial, o qual poderá ser executado nos termos do art. 523 
do CPC, em caso de descumprimento. As partes renunciaram ao prazo recursal. Oportunamente arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se.”
Ante o exposto:
Fica intimada a parte Executada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A a cumprir a obrigação de fazer que foi imposta no acordo, 
para que envie através do email (rsportovelho1@gmail.com), no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, o envio de 2 (dois) vouchers 
a parte Autora MATHEUS ZEMUNER DA SILVA PFANNEMULLER GUIMARAES , sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem 
de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL), nos termos do acordo pactuado , sob pena de multa diária de R$ 300,00 
até o limite de 3.000,00. 
Se não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos, requerer a satisfação da obrigação à custa 
do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, nos termos do artigo 816, caput e parágrafo único, do 
CPC;
Realizada a prestação, sem nova conclusão, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias e, não havendo impugnação, considerará 
satisfeita a obrigação (CPC, art. 818);
Faculto ao executado, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 536, §4º c/c 525, ambos do CPC;
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Havendo impugnação, fica INTIMADO(A) a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7025257-
18.2020.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito AUTOR: JULIA 
EMANUELI PEREIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIAN DE SOUZA ARAUJO, OAB nº RO6563 REU: ANDEILCI 
FREITAS MENDONCA MENDES ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
1. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
2. Fica a pare executada advertida que, transcorrido o prazo acima fixado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias, para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação apresente, nos próprios autos impugnação.
3. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de 
honorários advocatícios de 10%.
4. Não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá o credor formular ao juízo pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados – INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, para localizar bens do devedor, mediante a comprovação do recolhimento 
das custas judiciais nos termos do artigo 17, da Lei n. 3.896/2016, se a parte exequente não for beneficiária da gratuidade da justiça.
5. Por fim, certificado o trânsito em julgado da sentença e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente 
à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 
Código de Processo Civil.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7050276-
60.2019.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Contratos Bancários EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A EXECUTADOS: EDSON NASCIMENTO 
DALTO, Comercial Dalto S Ltda ADVOGADO DOS EXECUTADOS: MARCIO PEREIRA BASSANI, OAB nº RO1699A 
DECISÃO
Concedo a dilação de prazo em 10(dez) dias para que a parte credora apresente a atualização do débito.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7064382-
22.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Usucapião Extraordinária AUTOR: ROSINALDO FERREIRA 
QUEIROZ ADVOGADO DO AUTOR: CAROLINA CHAGAS DE SOUZA, OAB nº RO12205 REU: DARCY MERCADO FREITAS HORNY 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1) Defiro o Benefício da Justiça Gratuita, à CPE: retifique a autuação do processo, caso não conste a informação de Gratuidade Judicial.
2) Citem-se, pessoalmente, com o prazo de 15 dias, a requerida e os confinantes.
3) Citem-se, por edital, com o prazo de 30 dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos.
4) Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente 
cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. 
5) Aos possíveis interessados ausentes, incertos e desconhecidos, à Defensoria Pública para que indique um defensor para servir sob o 
compromisso de seu grau, e participar da audiência de justificação.
6) Após, vindo ou não manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Estadual.
7) Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º NCPC.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Duília Sgrott Reis 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7033685-
23.2019.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento de sentença ASSUNTO: Transação EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LAZARO PONTES RODRIGUES, OAB nº BA39590 EXECUTADO: CLARA YASMIN AIRES MOURA 
FRANCO EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
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DECISÃO
Concedo prazo de 10(dez) dias, para que a parte autora manifeste-se em relação aos valores bloqueados, haja vista a informação de que 
estão em tratativas de acordo.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO. 
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7031127-
83.2016.8.22.0001 CLASSE: Execução de Título Extrajudicial ASSUNTO: Contratos Bancários EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A EXECUTADOS: ALCINEIDE RODRIGUES 
DE SOUZA - ME, NAILTON DA SILVA ARAUJO EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Realizadas todas as diligências possíveis, não foram encontrados bens do executado passíveis de serem penhorados
Em razão do exposto, verifica-se ser hipótese de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, período em que também ficará 
suspenso o prazo prescricional, nos termos do artigo 921, III,§1º do CPC.
Ressalto que os autos poderão ser desarquivados para o prosseguimento da execução na hipótese de serem encontrados bens 
penhoráveis do executado, conforme art. 921, § 3º do CPC. 
Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que seja localizado bens penhoráveis, o feito será remetido ao arquivo, independentemente de nova 
intimação, a fim de aguardar o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
Aguarde-se no arquivo provisório.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de DireitoTribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066 

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7058615-
37.2021.8.22.0001 CLASSE: Cumprimento Provisório de Sentença ASSUNTO: Cumprimento Provisório de Sentença EXEQUENTE: 
AUTOVEMA VEICULOS LTDA ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FABIO CAMARGO LOPES, OAB nº MG8807, RODRIGO BARBOSA 
MARQUES DO ROSARIO, OAB nº RO2969A EXECUTADO: ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO, OAB nº RO9590, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA 
CUNHA, OAB nº RO2913 
SENTENÇA 
As partes firmaram acordo, nos termos da petição de ID 81346343, requerendo a sua homologação.
Isto posto, HOMOLOGO o acordo e JULGO, por sentença com resolução do mérito, EXTINTO o processo, na forma do art. 487, III, b, do 
Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as cláusulas especificadas. Honorários, conforme 
acordo.
As partes acordaram que os valores já bloqueados e transferidos para conta judicial n. 01791408-1 (ID 80457909) estão contemplados no 
acordo, não cabendo a parte devedora o direito à restituição. Assim, determino a expedição de alvará dos valores e demais acréscimos 
legais, em favor da parte credora. Advertindo que havendo inércia quanto ao levantamento do alvará, implicará na transferência dos 
valores à Conta Centralizadora do TJRO, conforme determinado nas Diretrizes Gerais Judiciais.
Procedi a liberação das restrições dos veículos da parte devedora, nos termos do acordo. Comprovante em anexo.
No presente feito já houve prolação de sentença afastando a isenção das custas finais, de modo que as mesmas são devidas, devendo 
ser custeadas pela parte devedora nos termos do acordo. Fica intimada a parte devedora, via advogado, para realizar o pagamento 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf.jsessionid=FjnOr--vcF7A4aZ_
QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Tendo em vista tratar-se de homologação de acordo, verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal, 
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Publique-se. Intime-se. Registre-se. Arquive-se.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022.
Duília Sgrott Reis 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE PORTO VELHO 10ª VARA CÍVEL Fórum Geral da Comarca de Porto Velho - Av: Pinheiro Machado, nº 777, 7º andar, 
Bairro Olaria, CEP 76801-235, telefone/whatsapp: (69) 3309-7066, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br PROCESSO Nº 7059194-
48.2022.8.22.0001 CLASSE: Procedimento Comum Cível ASSUNTO: Adjudicação Compulsória AUTOR: MARINETE MARTINS FIRMINO 
ADVOGADO DO AUTOR: AILTON FURTADO, OAB nº RO7591 REU: MARCOS FRANCISCO FONTINELLI REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO Trata-se de pedido de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 
MARINETE MARTINS FIRMINO em face MARCOS FRANCISCO FONTINELLE, todos qualificados.
Narra a inicial que no dia 14 de janeiro de 2003 a Autora firmou com o Réu, compromisso de compra e venda de um imóvel situado à Rua 
América Central, nº 2391, Bairro Três Marias, com inscrição municipal nº 01160430303001, o referido acordo de compra e venda entre 
as partes foi firmado através do contrato particular, com caráter irrevogável.
Aduz que Em meados de maio de 2022, a Autora procurou o Réu para a realização dos tramites da escritura, objetivando elucidar o 
problema amigavelmente, entretanto, mesmo após 19 anos e 6 meses da transação, o Réu vem colocando dificuldades para realizar a 
transferência, inclusive vem fazendo ameaças à Autora, pedindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para transferir o imóvel.
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Sustenta que cumpriu com a sua obrigação de pagar quantia certa a mais de 19 anos atrás, cabendo ao Réu cumprir sua obrigação de 
fazer, no entanto, o mesmo vem se negando a realizar a transferência do imóvel, inclusive vem fazendo ameaças à Autora, cobrando o 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma verdadeira tentativa de extorsão.
Desse modo, requer a tutela de urgência para que o requerido proceda a outorga da procuração pública referente ao contrato de compra 
e venda do imóvel sito à Rua América Central, 2391, Bairro Três Marias, CEP 76812-708, nesta Capital, a justiça Gratuita e no mérito, a 
procedência para ratificar a tutela.
Juntou documentos pessoais, procuração , contrato particular de permuta, boletim de Ocorrência (fls. 8/20).
EMENDA - Determinada a emenda para comprovação de hipossuficiência , acostar Certidão de Inteiro Teor do imóvel e documentos 
legíveis(fls. 22); que foi atendido pela parte autora às fls. 24/39)
É o relatório. Decido.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Ante a comprovação de hipossuficiência, defiro a Gratuidade da Justiça.
Segundo as disposições do art. 294, do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência, de modo 
incidental ou cautelar. 
De outro passo, o artigo 300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos gerais da tutela provisória de urgência, sendo a probabilidade 
do direito e o perigo da demora. O primeiro significa a plausabilidade da existência do direito, a verossimilhança fática independente de 
produção de prova – é o fumus boni iuris. Já o segundo trata do periculum in mora, verificado quando se constata que a demora no 
oferecimento da prestação jurisdicional pode trazer dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Este dano deve ser grave, atual e 
concreto, não podendo decorrer de mero temor subjetivo da parte. Ainda, deve ser irreparável ou de difícil reparação 
A tutela de urgência exige, destarte, a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 
devendo estes pressupostos serem evidenciados conjuntamente, pelo que, em via oblíqua, tornar-se-á defesa a concessão da antecipação 
da provisória. 
A lei aponta, ainda, um pressuposto específico da tutela provisória: a reversibilidade da medida. Nos termos do art. 300, § 3º do CPC, “a 
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 
Ficou comprovado nos autos, que as partes realizaram negócio jurídico de contrato de permuta, onde a parte autora entregou seu veículo 
VW GOL ano 1999, placa NBG 5830, avaliado em R$ 12.000,00 ao requerido, em troca do imóvel situado à rua América Central, nº 2391, 
Três Marias, nesta cidade e um veiculo Fiat Premio, PLACA NBB 1579, ano 1990, assinado em 14/01/2013(fls. 14/15)
Em que pese os argumentos da parte autora, o pedido da tutela se confunde com mérito da demanda e sua concessão em caráter de 
cognição sumária, esgotaria o conteúdo da ação, bem como entendo que o perigo da demora não restou devidamente configurado, em 
razão do contrato ter sido firmado em 2003 e ação somente ajuizada em 2022.
Ante o exposto INDEFIRO, por ora, tutela de urgência provisória vindicada. 
Considerando o advento do novo Código de Processo Civil e a priorização do sistema pelas formas consensuais de solução dos conflitos, 
na forma do art. 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, ficando a parte autora, por via de seu advogado, 
devidamente intimada a comparecer à solenidade.
A CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema automático do PJE, Após, certifique-se, intime-se a parte autora via 
Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte requerida.
2.1. O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada pessoalmente ou por representante, que não seus advogados, com 
poderes para transigir. No caso de não comparecimento injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação, as partes 
estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
3. Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250, CPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado ou 
Defensor Público, fazendo-se constar as advertências dos arts. 248 e 344, CPC.
4. O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias, a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação caso 
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, CPC.
5. No caso de desinteresse na realização de audiência de conciliação (art. 335, CPC), deverá o réu informar nos autos, por petição, 
expressamente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do 
protocolo da petição.
6. Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias, 
nos termos dos arts. 350 e 351, CPC.
7. Após, com ou sem impugnação do autor, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos conclusos para providências preliminares 
e/ou saneamento do feito (art. 347, CPC).
8. Intimem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIO/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016219-11.2022.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: M. Z. D. S. P. G.
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DE SOUZA COSTA - RO8656
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
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DESPACHO 01. Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
02. As partes realizaram acordo junto junto a CEJUSC, nos seguintes termos:
“A AZUL, por mera liberalidade, compromete-se a disponibilizar através do e-mail (rsportovelho1@gmail.com), no prazo máximo de até 
15 (quinze) dias úteis, o envio de 2 (dois) vouchers a parte Autora, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de 
volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa (exceto multitrechos e 
STOPOVER) com validade de 18 (dezoito) meses da data em que este acordo foi celebrado para realização da viagem de ida e volta. 
Deve o autor acusar recebimento do e-mail no prazo de 10 (dez) dias úteis subsequentes, estando ciente de que deverá olhar na sua 
caixa de entrada, lixeira eletrônica e “spam”, bem como realizar as alterações em sua caixa de e-mail para que as mensagens enviadas 
pelo domínio @voeazul.com.br, sejam consideradas confiáveis, a fim de evitar o redirecionamento ao lixo eletrônico ou “spam”. No mais, 
o autor está ciente de que a AZUL não se responsabiliza pela perda da numeração pelo destinatário. As opções referentes aos destinos, 
datas e horários de ida e volta dos voos deverão ser realizadas no mesmo momento da reserva das passagens pelo site, ficando ciente 
que a data de (18 meses da data da celebração do acordo) é a data limite para realização dos voos. O aeroporto de origem do voo de 
ida deve ser o mesmo do voo de volta. O voo a ser escolhido estará sujeito a disponibilidade de assentos e regras tarifárias. Não estão 
incluídos impostos, taxa adicional de tarifa/embarque, bem como os serviços extras/opcionais. É permitido o uso de apenas 1 (um) 
voucher por passageiro por reserva. A reserva está sujeita a disponibilidade de assentos e regras tarifárias, devendo ser solicitada 
com no mínimo 15 dias de antecedência da data do voo de ida. O voucher é transferível por doação, não poderá ser comercializado/
reembolsado. O pagamento da taxa de embarque deverá ser realizado mediante cartão de crédito/débito de titularidade do proprietário 
do e-mail informado para envio do voucher. Não dá direito a acompanhante. Para menores de 12 anos de idade, a emissão dos vouchers 
deverá ser solicitada via callcenter. Os voos não serão objeto de pontuação no programa TudoAzul. O descumprimento das regras 
poderá ocasionar o cancelamento do voucher sem possibilidade de reembolso ou reativação. A AZUL não se responsabiliza pela perda 
da numeração pelo destinatário. Não é possível utilizar os vouchers para emissão de passagens aéreas através do aplicativo mobile, a 
emissão de passagens com pagamento em vouchers deve ocorrer através do website da Azul.” Uma vez cumprida a obrigação, as partes 
não mais poderão interpor em juízo ação pleiteando o mesmo pedido. As partes requerem homologação do acordo, isenção de custas 
finais e arquivamento dos autos com renúncia ao prazo recursal. Assim, considerando o acordo entre as partes, encaminho os autos ao M 
m . J u i z p a r a a n á l i s e . Nada mais havendo a registrar, o conciliador identificado no cabeçalho encerra este documento, dispensando 
assinatura de todos, servindo o registro eletrônico como autenticação. “(ID 80171411 )
O referido acordo foi homologado em 04/08/20200(ID 80257901):
“SENTENÇA Houve entabulação de acordo em solenidade de audiência conduzida pelo NUCOMED (NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO), Central de Conciliação, em que as partes requerem a homologação, estando devidamente assinado e não havendo vícios 
aparentes. Posto isso, homologo por sentença o acordo estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme 
as cláusulas especificadas. Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b”, CPC. Sem custas e sem honorários. Ressalte-se 
que, com a homologação do presente acordo, forma-se um título executivo judicial, o qual poderá ser executado nos termos do art. 523 
do CPC, em caso de descumprimento. As partes renunciaram ao prazo recursal. Oportunamente arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se.”
Ante o exposto:
Fica intimada a parte Executada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A a cumprir a obrigação de fazer que foi imposta no acordo, 
para que envie através do email (rsportovelho1@gmail.com), no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, o envio de 2 (dois) vouchers 
a parte Autora MATHEUS ZEMUNER DA SILVA PFANNEMULLER GUIMARAES , sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem 
de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL), nos termos do acordo pactuado , sob pena de multa diária de R$ 300,00 
até o limite de 3.000,00. 
Se não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos, requerer a satisfação da obrigação à custa 
do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, nos termos do artigo 816, caput e parágrafo único, do 
CPC;
Realizada a prestação, sem nova conclusão, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias e, não havendo impugnação, considerará 
satisfeita a obrigação (CPC, art. 818);
Faculto ao executado, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 536, §4º c/c 525, ambos do CPC;
Havendo impugnação, fica INTIMADO(A) a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
Porto Velho/RO, 2 de setembro de 2022 .
Duília Sgrott Reis 
Juiz (a) de Direito
Assinado eletronicamente por: DUILIA SGROTT REIS
02/09/2022 11:41:38
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 81353852

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
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3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036999-69.2022.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: QUEILA JORGE TURBAY - RO9793
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REU: DANIELA ARAGAO SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - RETORNO DE AR NEGATIVO / CUSTAS DE PRECATÓRIA / DAR ANDAMENTO AO FEITO
Considerando o pedido de realização de diligência por Oficial de Justiça em Comarca do Interior, fica a parte AUTORA por seu(ua) 
advogado(a) intimada a proceder o recolhimento de custas sob CÓDIGO 1015 para distribuição de Mandado com força de Precatória (a 
ser distribuído dentro do Estado de Rondônia) . Prazo: 05 (cinco) dias.
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040268-19.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUCIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - MT30253/O
REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais 
. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
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e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049697-78.2020.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ANSELMO NASCIMENTO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAS COELHO BAPTISTA DE MELLO - RO3011
REQUERIDO: MARINEZ SOARES PIRES
Advogado do(a) REQUERIDO: IVANILDE MARCELINO DE CASTRO - RO1552
DECISÃO
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Inverta-se os polos nesta fase de cumprimento de sentença.
1. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se a executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
2. Fica a pare executada advertida que, transcorrido o prazo acima fixado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias, para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação apresente, nos próprios autos impugnação.
3. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de 
honorários advocatícios de 10%.
4. Não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá o credor formular ao juízo pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados – INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, para localizar bens do devedor, mediante a comprovação do recolhimento 
das custas judiciais nos termos do artigo 17, da Lei n. 3.896/2016, se a parte exequente não for beneficiária da gratuidade da justiça.
5. Por fim, certificado o trânsito em julgado da sentença e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente 
à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 
Código de Processo Civil.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 17 de agosto de 2022 .
Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036699-15.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)



1672DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

APELANTE: MARIA CELIANE RABELO - ME
Advogados do(a) APELANTE: EDISON FERNANDO PIACENTINI - RO978, RAYANA TALITA BATISTA MENDES - RO8065, ISABEL 
CARLA DE MELLO MOURA PIACENTINI - RO9636
APELADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) APELADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 - Fone: (69) 
3309-7000/ 3309-7002/ 98487-9601
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015970-94.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EUDES DE AGUIAR BARBALHO
Advogados do(a) AUTOR: CAROLINE FRANCA FERREIRA - RO2713-A, NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES - RO9228
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença. 
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
(50%).
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf ou em caso de custas pro-rata o boleto deverá ser retirado no site do TJRO: Página Inicial>Boleto 
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Pinheiro Machado, 777, pvh10civelgab@tjro.jus.br - (69) 3309-7066, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7077245-44.2021.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: ALCILENE VALCACIO SANTOS SOMBRA
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81359049 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 05/12/2022 12:00 
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COMARCA DE JI-PARANÁ

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMNAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010433-71.2022.8.22.0005 
Assunto:Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Parte autora: AUTOR: ALEXANDRE DE SOUZA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, OAB nº GO32028 
Parte requerida: REU: ENERGISA 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial, comprovante de endereço atualizado 
(até 60 dias) e em seu nome. 
Após, conclusos para despacho ou decisão (análise do pedido de liminar, se houver).
Int.
Ji-Paraná/30 de agosto de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010433-71.2022.8.22.0005 
Assunto:Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Parte autora: AUTOR: ALEXANDRE DE SOUZA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, OAB nº GO32028 
Parte requerida: REU: ENERGISA 
Advogado da parte requerida: REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial, comprovante de endereço atualizado 
(até 60 dias) e em seu nome. 
Após, conclusos para despacho ou decisão (análise do pedido de liminar, se houver).
Int.
Ji-Paraná/30 de agosto de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Processo: 7010407-73.2022.8.22.0005 
Assunto:Sustação de Protesto 
Parte autora: AUTOR: RAQUEL DOS SANTOS SILVA, CPF nº 00913763276, RUA THEODORO ASSIS HELMER 1215 COPAS VERDES 
- 76901-612 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO LEANDRO AQUINO MAIA, OAB nº RO1878A, ANDERSON MARTINS 
MOREIRA, OAB nº MT29182B 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, - 76900-057 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
DESPACHO
Para a análise do feito, necessário as seguintes diligências por parte do autor(a):
a) Para aferir a existência de outros cadastros restritivos, bem como para melhor análise do abalo creditício (danos morais), ante orientação 
da Corregedoria Geral da Justiça (Parecer-CGJ Nº 118/2017) e da Súmula 385 do STJ, a parte autora deverá apresentar aos autos as 
certidões de inscrições (consultas de balcão) emitidas pelos órgãos de restrição ao crédito SERASA, SCPC e SPC. (Consigno que em 
Ji-Paraná a CDL emite as certidões da SERASA e do SPC e na ACIJIP podem ser emitidas a do SCPC e da SERASA);
b) O protesto referiu-se às CDAs n. 11303/2016, 3528/2020, 1006/2022, 2577/2021, 3283/2021 e 1007/2022 (ID. 81109608). Necessário 
demonstrar a origem do débito protestado anexando aos autos cópia das respectivas CDAs, eis que, em regra geral, as dívidas tributárias 
possuem várias origens (IPTU, Licença de Funcionamento, ISSQN, etc.);
c) Ainda, necessário cópia de Certidão Negativa (1º Grau) para fins de aferir a existência ou inexistência de Execuções Cíveis e 
Fiscais referentes aos débitos discutidos nos presentes autos. (A referida certidão poderá ser emitida pelo link: https://webapp.tjro.jus.br/
certidaoonline/pages/apresentacao.xhtml).
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Intime-se a parte autora para sanar os apontamentos acima. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção (art. 321 e parágrafo único, do CPC).
Com a resposta ou o transcurso do prazo, façam autos conclusos para análise.
Cópias da presente servem de comunicação.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7004285-44.2022.8.22.0005 
Assunto:Duplicata 
Parte autora: EXEQUENTE: J B DOS SANTOS PEREIRA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS, OAB nº PR56511 
Parte requerida: EXECUTADO: GEOVANE CRUZ VANI 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 
do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
Nada mais havendo, arquivem-se.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010644-78.2020.8.22.0005 
Assunto:Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material 
Parte autora: REQUERENTE: ERINEU TAVEIRA DE SOUZA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOAO CARLOS VERIS, OAB nº RO906, CHRISTIAN FERNANDES 
RABELO, OAB nº RO333B, LUANNA OLIVEIRA DE LIMA, OAB nº RO9773 
Parte requerida: REQUERIDO: CAIRU COMBUSTIVEIS LTDA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: ROWERSON BRUNO LEAL MOREIRA, OAB nº RO11404A 
Despacho
Converto o julgamento em diligência. 
Intime-se a parte autora para apresentar relatório de revisão/manutenção do avião e informar as datas (meses) e os períodos das 
revisões, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra.
De todo o alegado, deverá juntar documentos. 
Fica a parte requerente advertida sobre as penalidades da litigância de má-fé, devendo as informações ora solicitadas serem precisas. 
Após, intime-se a parte requerida para, querendo, manifestar-se nos autos. 
Prazo de 10 dias. 
Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. 
Ji-Paraná/30 de agosto de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7011153-72.2021.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Liminar 
AUTOR: CLAUDEMIR DOS SANTOS GONCALVES, CPF nº 61129666204
ADVOGADO DO AUTOR: ANOAR MURAD NETO, OAB nº RO9532 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Preenchidos os pressupostos recursais objetivos e subjetivos do recurso interposto, recebo-o no efeito devolutivo, nos termos do artigo 
43 da Lei 9.099/95.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias.
Apresentada as contrarrazões ou decorrido o prazo, remetam-se os autos à e. Turma Recursal.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7002989-84.2022.8.22.0005 
Assunto:Nota Promissória 
Parte autora: EXEQUENTE: SOUZA & APOLINARIO LTDA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: WILLIAN SILVA SALES, OAB nº RO8108 
Parte requerida: EXECUTADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Verifico que a parte requerida não foi encontrada no endereço constante nos autos. Outrossim, intimada para informar o endereço da 
parte requerida, a parte requerente não informou o atual endereço da parte demandada.
Sendo assim, com escopo no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/19951, aplicado analogicamente à espécie, EXTINGO o feito.
Intime-se. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
1“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 
autor”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7008892-71.2020.8.22.0005 
Assunto:Gratificação de Incentivo 
Parte autora: EXEQUENTE: JORGE NOGUEIRA DE SOUZA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RODRIGO DA SILVA MIRANDA, OAB nº RO10582, JORDAN LUIZ 
MIRANDA HOLANDA, OAB nº RO10573, MARCIO CALADO DA SILVA, OAB nº RO10945 
Parte requerida: NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
Sentença
1- O executado concordou com os cálculos, bem com a proposta de acordo apresentados pelo(a) exequente.
Assim, HOMOLOGO os cálculos e a PROPOSTA de ACORDO apresentada, em conformidade com o art. 2º, §2º da Lei n. 3444/2021, 
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo no art. 487, III, “b”, do CPC/2015.
2 – O pagamento da(s) parcela(s) deverá(ão) iniciar no prazo de 60 dias, sob pena de vencimento antecipado e sequestro integral dos 
valores.
3 - Suspendo o feito pelo prazo do acordo celebrado, adicionando-se à suspensão o período de 60 dias.
4 - Decorrido o prazo acima, ou com a informação do pagamento integral, venham os autos conclusos para extinção.
5 - Sem custas ou honorários (artigo 55 da lei 9.099/95). 
Sentença registrada e publicada via PJE.
Cópia da presente serve de comunicação.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 4 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7002037-08.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: MARGARIDA COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RENATA DA SILVA FRANCO, OAB nº RO9436
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de cancelamento de voo, sem remarcação.
Realizada audiência de conciliação, não houve acordo.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra.
No mérito, dispõe o artigo 373, I, do CPC, que à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa 
se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que 
possam modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).
No presente caso, há uma relação consumerista entre as partes, além de se verificar a verossimilhança dos fatos alegados pela parte 
autora e sua hipossuficiência e vulnerabilidade diante da requerida. Por tal razão, verifica-se a aplicabilidade à hipótese dos princípios e 
regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII.
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O atraso do voo foi por alteração na malha aérea, fato que não se enquadra, por si só, como situação suficiente a rechaçar a responsabilidade 
da requerida. É dizer, a Companhia Aérea deve produzir prova robusta de que no caso concreto a alteração/cancelamento do voo deu-
se EXCLUSIVAMENTE em decorrência de decretação de pandemia ou em razão de determinações da autoridade de aviação civil ou 
de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, conforme preconiza o art. 256, § 3º, III e IV do Código Brasileira da 
Aeronáutica, o que não é o caso dos autos.
A empresa de transporte, ciente que sua prestação somente será cumprida se entregar o consumidor no horário a que se dispôs, devendo 
contar com meios alternativos de cumprir sua obrigação, visto que problemas técnicos no avião estão no eixo da objetividade do risco 
empresarial. É caso (fato) fortuito, contudo, interno, interligado à sua atividade empresarial.
Portanto, se o fornecedor/prestador não consegue o cumprimento como programado, para que atinja o destino no prazo combinado, há 
meios prestacionais alternativos, como a colocação dos passageiros em avião de outra empresa que faça a rota em tempo a garantir o 
transporte no tempo combinado.
Ademais, não há de se olvidar que, no caso em apreço, deve ser aplicada a teoria do risco da atividade, de modo que a requerida deve 
praticar ações com o intuito de minimizar os prejuízos suportados pela parte autora em decorrência de eventualidades relacionadas à 
sua atividade.
A parte autora contratou transporte aéreo com itinerário Navegantes/SC - Ji-Paraná/RO, contudo, houve o cancelamento do voo, SEM 
POSTERIOR REMARCAÇÃO.
Vale constar que o entendimento anterior era de que, ultrapassadas 4 horas de atraso, o dano moral seria presumido. Entretanto, o 
colendo STJ reviu o entendimento, firmando tese no sentido de que o devem ser considerados vários fatores para que se possa investigar 
a ocorrência do dano moral, não sendo mais possível a presunção, via de regra (Informativo nº 0638, Publicação: 19 de dezembro de 
2018):
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO 
DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL 
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de 
serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial 
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve 
ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) 
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca 
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica 
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da 
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser 
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte 
do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza 
para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades 
a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) 
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações 
claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte 
material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou 
por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha 
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto 
ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor 
fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada 
pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, revendo entendimento anterior, doravante, passo a adotar a percepção do STJ, com análise de cada caso em concreto.
Diante disso, é seguro afirmar que, por conta de tal situação retratada na inicial, o qual se originou da falha da prestação dos serviços 
por parte da requerida, a requerente, de fato, sofreu transtornos que afetaram sua vida privada, retirando-a de sua regular vivência e 
convivência, afetando-lhe seu estado de espírito, visto que, em decorrência do cancelamento do voo precisou adquirir nova passagem em 
outra companhia sendo, pois, aptos a ensejarem a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.
Ademais, a parte requerida não logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade mencionada na contestação, tampouco 
demonstrou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora.
Embora a lei não estabeleça os parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao Magistrado observar os critérios da razoabilidade 
e da proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais de forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não desestimular o 
ofensor, e que não seja excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa. 
Dessa forma, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, valendo constar que não foram demonstrados efeitos 
danosos incomuns a casos da mesma natureza, atento ao grau de culpa do ofensor, à gravidade do dano, à capacidade econômica das 
partes e a reprovabilidade da conduta ilícita, considero o valor de R$ 4.000,00 para a autora suficiente a compensar e apto a desestimular 
novas condutas ilícitas por parte da requerida.
Noutro quadrante, especificamente em relação aos danos materiais, afigura-se procedente o pedido, pois, o embarque não se concretizou 
única e exclusivamente por culpa da requerida, o que causou inevitável prejuízo material a requerente, que precisou adquirir nova passagem 
em outra companhia aérea, como comprovado nos autos. Desta forma, é devida a restituição de valores gastos de forma extraordinária, 
pois, não seriam necessários se não fosse pela má prestação do serviço da parte requerida. Com efeito, a autora comprovou nos autos 
gasto com passagem no valor de R$ 2.455,76.
Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido inicial e, via de consequência: (a) condeno a requerida a pagar a requerente, a título de 
indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00, já atualizado nesta data, incidindo correção monetária pelo índice IGP-M e juros 
de 1% a partir desta decisão; (b) condeno a requerida a pagar a requerente, a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 
2.455,76 acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.
Como corolário, resolvo o mérito e extingo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 
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Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995). 
Seguindo o Enunciado 5º do 1º FOJUR de Rondônia, transitada em julgado esta decisão (10 dias após ciência da decisão), ficará a 
parte demandada automaticamente intimada para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos 
consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de 10% (dez por 
cento) sobre o montante total líquido e certo, além de penhora de valores via. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=====================================================================================================
Processo nº: 7006902-45.2020.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXECUTADO: MARIA MIRANDA NEVES DA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: RODRIGO DA SILVA MIRANDA - RO10582, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573, MARCIO 
CALADO DA SILVA - RO10945
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca da impugnação ao cumprimento de sentença 
apresentada pela parte executada.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 7009202-43.2021.8.22.0005
EXEQUENTE: DAVI DE OLIVEIRA FERREIRA, RUA SAULO DE ALCANTARA 2772 NOVA LONDRINA/RO - 76915-500 - NOVA 
LONDRINA (JI-PARANÁ) - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARCIO CALADO DA SILVA, OAB nº RO10945, AVENIDA ARACAJU 666, - DE 400 A 676 - LADO 
PAR RIACHUELO - 76913-780 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA, OAB nº RO10573
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 76900-
149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
DECISÃO
1- No cumprimento de sentença, para a elaboração e análise dos cálculos, necessário primeiro a implantação do direito reconhecido 
judicialmente.
2- Intime-se o executado para que proceda incontinente a implantação do Adicional por Tempo de Serviço/ATS/Anuênio descrita na 
sentença, no prazo de até 30 dias, sob pena de aplicação de multa ao agente administrativo responsável pelo ato.
3- Após a implantação do Adicional, independente de novo despacho, intime-se o exequente, para pleitear o que entender de direito. 
Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e 
incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do Adicional.
4- Com a apresentação dos cálculos, intime-se o executado para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias. 4.1 Havendo concordância 
ou decorrido o prazo retornem conclusos para Decisão. 4.2 Caso haja impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 
prazo de 10 dias. Após, conclusos para Decisão.
Cópia do presente serve de intimação.
Ji-Paraná/RO, 18 de julho de 2022 
Valdecir Ramos de Souza 
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=====================================================================================================
Processo nº: 7008762-81.2020.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: IVAN GOMES MOREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO DA SILVA MIRANDA - RO10582, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573, MARCIO 
CALADO DA SILVA - RO10945
EXECUTADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
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Intimação AO EXEQUENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca da impugnação ao cumprimento de sentença 
apresentada pela parte executada.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7009022-90.2022.8.22.0005 
Assunto:Prescrição e Decadência 
Parte autora: AUTOR: ZILDA MENDES DA SILVA, CPF nº 41903340225 
Advogado da parte autora: AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
DESPACHO
Tendo em vista os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade (art. 27 da Lei 12.153/09 c/c art. 
2º da Lei 9.099/95), bem ainda por se tratar de matéria exclusivamente de direito, deixo de designar a audiência de conciliação.
CITE-SE a parte requerida para responder a presente, apresentar sua defesa e todos os documentos de prova que porventura possua, 
no prazo de 30 dias contados da ciência (artigos 7º e 9º da Lei n.12.153/09).
Após, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 dias.
Por fim, façam os autos conclusos para sentença.
CÓPIAS DA PRESENTE SERVIRÃO DE OFÍCIO/MANDADO/CARTA.
Ji-Paraná/, sexta-feira, 29 de julho de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7002989-84.2022.8.22.0005 
Assunto:Nota Promissória 
Parte autora: EXEQUENTE: SOUZA & APOLINARIO LTDA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: WILLIAN SILVA SALES, OAB nº RO8108 
Parte requerida: EXECUTADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Verifico que a parte requerida não foi encontrada no endereço constante nos autos. Outrossim, intimada para informar o endereço da 
parte requerida, a parte requerente não informou o atual endereço da parte demandada.
Sendo assim, com escopo no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/19951, aplicado analogicamente à espécie, EXTINGO o feito.
Intime-se. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
1“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 
autor”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=====================================================================================================
Processo nº: 7006232-36.2022.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: EDYR DE MOURA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7008142-98.2022.8.22.0005 
Assunto:Acidente de Trânsito 
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Parte autora: REQUERENTE: CELSO ALVES GOMES, CPF nº 70950079260, RUA GOIÂNIA 2230, - DE 2640/2641 AO FIM NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA - 76909-798 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: ANA VITORIA DA ROCHA GOMES, OAB nº RO10288, RAFAEL SILVA 
ARENHARDT, OAB nº RO10525 
Parte requerida: REQUERIDO: G. D. E. D. R., AC CENTRAL DE PORTO VELHO, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 CENTRO - 
78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Tendo em vista os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade (art. 27 da Lei 12.153/09 c/c art. 
2º da Lei 9.099/95), bem ainda por se tratar de matéria exclusivamente de direito, deixo de designar a audiência de conciliação.
CITE-SE a parte requerida para responder a presente, apresentar sua defesa e todos os documentos de prova que porventura possua, 
no prazo de 30 dias contados da ciência (artigos 7º e 9º da Lei n.12.153/09).
Após, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 dias.
Por fim, façam os autos conclusos para sentença.
CÓPIAS DA PRESENTE SERVIRÃO DE OFÍCIO/MANDADO/CARTA.
Ji-Paraná/, sexta-feira, 15 de julho de 2022
Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7007169-
46.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: LUANA CRISTINA SANTOS Advogado: Advogado do(a) AUTOR: LUCAS ZANDONA - 
MT27677/O
Requerido(a): REU: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO 
CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 10/10/2022 Hora: 12:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
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deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 30 
de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7013591-71.2021.8.22.0005 Requerente: AUTOR: WALMOR CAMILO ANTUNES Advogado: Advogados do(a) AUTOR: 
CELIO DIONIZIO TAVARES - RO0006616A, DARCIA LAURENTINO NOBRE - RO0004443A
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA 
WALMOR CAMILO ANTUNES
Rua Imburana, 2271, - de 2233/2234 a 2402/2403, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-664
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Ji-Paraná, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7001623-10.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: JOAO BATISTA GIORI
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: JUNIO SANTANA MOREIRA - RO11379, ABEL NUNES TEIXEIRA - RO7230
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA 
JOAO BATISTA GIORI
linha Santa Rita, s/n, LT 162 A, Área Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Ji-Paraná, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7008731-27.2021.8.22.0005 
Assunto: Crimes contra a Flora 
AUTORIDADE: MPRO - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
AUTORES DOS FATOS: DANIEL R. DA CRUZ - ME, CNPJ nº 10946595000126, FABIO AFONSO HERNANDES, INCOMASA COMERCIO 
DE MADEIRAS SANTA ANA EIRELI, CNPJ nº 55129878000113, JJCW INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIA LTDA - EPP, 
CNPJ nº 01293008000156, SH TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME, CNPJ nº 22581330000150, INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MADEIRAS ESPIRITO SANTO LTDA - ME, CNPJ nº 05561745000143, VAGNER ALVES FERREIRA, CPF nº 91706874200 
ADVOGADOS DOS AUTORES DOS FATOS: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES, OAB nº RO2433, CATIELI COSTA BATISTI, OAB 
nº RO5145, MATHEUS HENRIQUE DALTILBA ZIRONDI, OAB nº RO10639, SERGIO FERNANDO CESAR, OAB nº RO7449, NATIANE 
CARVALHO DE BONFIM, OAB nº RO6933, MAIELE ROGO MASCARO, OAB nº RO5122, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO
AUDIÊNCIA A SER REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA (LINK: https://meet.google.com/fvf-yriu-hqh). RÉU, VÍTIMA E AS 
TESTEMUNHAS DEVERÃO FORNECER O NÚMERO DE CELULAR VIA E-MAIL (jip1jegab@tjro.jus.br) à SECRETARIA DO JUÍZO ou 
VIA TELEFONE (69) 3411-2934, POIS PRESTARÃO DEPOIMENTO POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO NO APLICATIVO GOOGLE 
MEETS e/ou WHATSAPP, NO DIA E HORA DESIGNADOS. 
1). Em razão da momentânea impossibilidade de realização de audiência presencial, designo, audiência de instrução e julgamento por 
VIDEOCONFERÊNCIA para o dia 22 de setembro de 2022, às 12 horas, sala de audiência virtual link: https://meet.google.com/fvf-yriu-
hqh.
2). Cumpra-se cota ministerial.
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3). Intimem-se as testemunhas arroladas, bem como para que informem, com antecedência, contato telefônico para a realização do ato 
via videoconferência. As testemunhas deverão ser ouvidos por meio de videoconferência, mediante uso do aplicativo GOOGLE MEETS, 
devendo estar disponíveis para o contato na data e hora designados.
4). Cite(m)-se e intimem-se o(s) acusado(s) para o ato supra designado, advertindo-o(s) de que deverá(ão) se fazer acompanhar de 
advogado. Na falta deste, será nomeado defensor público/advogado dativo e demais advertências legais. bem como para que informem, 
com antecedência, contato telefônico para a realização do ato via videoconferência. O(s) acusado(s) deverá(ão) ser ouvido(s) por meio 
de videoconferência, mediante uso do aplicativo GOOGLE MEETS, devendo estar disponíveis para o contato na data e hora designados. 
O não atendimento a solicitação para participar da videoconferência implicará em REVELIA 
5). Cientifique-o de que poderá trazer, na data acima designada, suas testemunhas, até o número máximo de 03 (três), que deverão 
comparecer independentemente de intimação judicial, ou, sendo esta necessária, deverá apresentar na secretaria do Juizado, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a relação dos nomes e endereços das pessoas.
6). Ciência ao MP.
SERVE a presente decisão de CARTA DE INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e MANDADO INTIMAÇÃO/CITAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS: 
1) Advirto à parte a necessidade da leitura atenta a fim de que se atendem quanto ao procedimento e ônus de intimação de suas 
testemunhas.
2) Para realização da audiência por videoconferência, será observado o seguinte:
a) Participando pelo computador: necessário câmera e microfone instalados e em pleno funcionamento, basta clicar no link: https://meet.
google.com/fvf-yriu-hqh, não será necessário instalar nenhum aplicativo.
b) Participando pelo celular: necessário instalação prévia do aplicativo Google Meet, disponível na Play Store ou App Store; após, basta 
clicar no link acima informado.
Ji-Paraná-RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
===========================================================================================
Processo nº: 7005952-02.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: VICENTE GALINDO DE BARROS
Advogado do(a) REQUERENTE: ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA - RO5314
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Considerando que a parte requerida apresentou recurso em face à r. sentença, promovo a intimação da parte autora para, em 
10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7007265-
95.2021.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA 
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - RO0005174A, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO 
DA SILVA - RO7495
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - RO7495
Requerido(a): EXECUTADO: DAYANA BARROS DE OLIVEIRA Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca do AR negativo NO PRAZO DE 5 (CINCO) 
DIAS sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 30 de agosto de 2022. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
===========================================================================================
Processo nº: 7003142-54.2021.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: DARSONIA MOREIRA DE ANGELI
Advogados do(a) EXEQUENTE: JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573, MARCIO CALADO DA SILVA - RO10945
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7012517-79.2021.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: ELISEU CARDOSO TRINDADE SANTOS, CLESIA CRUZ 
TRINDADE SANTOS
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Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: ELIANE JORDAO DE SOUZA - RO9652, GEOVANE CAMPOS MARTINS - RO7019, 
LISDAIANA FERREIRA LOPES - RO9693
Advogados do(a) REQUERENTE: ELIANE JORDAO DE SOUZA - RO9652, GEOVANE CAMPOS MARTINS - RO7019, LISDAIANA 
FERREIRA LOPES - RO9693
Requerido(a): REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - SP297608
Intimação PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Por determinação do juízo, fica a parte beneficiada INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido 
em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7009934-24.2021.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: EUTALINA LOPES FERNANDES DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR - RO0003897A
Requerido(a): REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484
Intimação PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Por determinação do juízo, fica a parte beneficiada INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido 
em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7002315-82.2017.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: JULIANE BIANCHINI
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO FRACCARO - RO1941
Requerido(a): EXECUTADO: OI S.A
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Intimação PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Por determinação do juízo, fica a parte beneficiada INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido 
em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7011399-39.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
REQUERENTE: ALDEIR OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF nº 38701073249
ADVOGADOS DO REQUERENTE: IVAN PINTO DE FARIAS, OAB nº RO10545, FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA FILHO, OAB nº 
RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA, OAB nº RO8565 
EXCUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO EXCUTADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Homologo os cálculos da contadoria (ID 78979169).
Inttime-se a parte executada acerca dos cálculos, bem ainda para o pagamento do saldo remanescente (R$ 245,90 até 04.07.2022).
Prazo de 10 dias.
Havendo o pagamento, expeça-se alvará judicial, Nada mais havendo, retornem os autos conclusos para extinção.
Lado outro, não havendo o pagamento, retornem os autos conclusos para penhora on-line.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7013295-49.2021.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: ADEMIR PEREIRA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: ALDON APARECIDO MENEZES - RO11803
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Requerido(a): EXECUTADO: SANDRA HAYLA DE SOUZA
Advogado: 
INTIMAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Por determinação do juízo, fica a parte beneficiada INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido 
em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7007786-06.2022.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR DE 
ARIQUEMES-FAEPAR
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750A, FERNANDO MARTINS GONCALVES - 
RO834, ALLEN HANNA VIEIRA DE LIMA - RO12531
Requerido(a): EXECUTADO: RENATO DE LARA COSTA, RODRIGO APARECIDO MACIEL ALBUQUERQUE, GEDEON DE OLIVEIRA 
MENDES
Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7009832-36.2020.8.22.0005 
Assunto:Licença Prêmio 
Parte autora: REQUERENTE: SUELI BACETTI DE MELO 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA, OAB nº RO6577A, AGNYS FOSCHIANI 
HELBEL, OAB nº RO6573A 
Parte requerida: REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Chamo o feito à ordem. 
O requerido informou que não foi intimado do Acórdão da Turma Recursal proferido nos autos, motivo que torna indevida a certidão de 
trânsito em julgado. A requerida manifestou-se que razão assiste ao requerido (IDs. 78843031 e 80003647).
Em pesquisa junto ao PJe não se visualiza registro da referida intimação.
Assim, ante a aparente ausência de intimação e o pedido de anulação da certidão do trânsito em julgado, não é pertinente ao juízo de 
primeiro grau eventual correção.
Encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal para análise e correção, em sendo o caso.
Ji-Paraná, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7005325-95.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
NÃO DENUNCIADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTANA
Advogados do(a) NÃO DENUNCIADO: MARCIO CALADO DA SILVA - RO10945, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente, para pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 7009526-33.2021.8.22.0005
REQUERENTE: VICENTE BALBINO LEMOS, RUA RIO TOCANTINS 687 DOM BOSCO - 76907-817 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIANA PAULINO GALVAO, OAB nº RO10811
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REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
DECISÃO
1- No cumprimento de sentença, para a elaboração e análise dos cálculos, necessário primeiro a implantação do direito reconhecido 
judicialmente.
2- Intime-se o executado para que proceda incontinente a implantação do Adicional por Tempo de Serviço/ATS/Anuênio descrita na 
sentença, no prazo de até 30 dias, sob pena de aplicação de multa ao agente administrativo responsável pelo ato.
3- Após a implantação do Adicional, independente de novo despacho, intime-se o exequente, para pleitear o que entender de direito. 
Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e 
incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do Adicional.
4- Com a apresentação dos cálculos, intime-se o executado para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias. 4.1 Havendo concordância 
ou decorrido o prazo retornem conclusos para Decisão. 4.2 Caso haja impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 
prazo de 10 dias. Após, conclusos para Decisão.
Cópia do presente serve de intimação.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos 
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 7012862-45.2021.8.22.0005
REQUERENTE: MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA LUCIO, RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1800, - DE 1644/1645 A 1827/1828 CASA 
PRETA - 76907-560 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LENI MATIAS, OAB nº RO3809, AVENIDA MARECHAL RONDON 630, - DE 607 A 819 - LADO 
ÍMPAR CENTRO - 76900-057 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MARCIO CALADO DA SILVA, OAB nº RO10945, AVENIDA ARACAJU 666, 
- DE 400 A 676 - LADO PAR RIACHUELO - 76913-780 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA, OAB nº 
RO10573
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 76900-149 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
DECISÃO
1- No cumprimento de sentença, para a elaboração e análise dos cálculos, necessário primeiro a implantação do direito reconhecido 
judicialmente.
2- Intime-se o executado para que proceda incontinente a implantação do Adicional por Tempo de Serviço/ATS/Anuênio descrita na 
sentença, no prazo de até 30 dias, sob pena de aplicação de multa ao agente administrativo responsável pelo ato.
3- Após a implantação do Adicional, independente de novo despacho, intime-se o exequente, para pleitear o que entender de direito. 
Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e 
incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do Adicional.
4- Com a apresentação dos cálculos, intime-se o executado para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias. 4.1 Havendo concordância 
ou decorrido o prazo retornem conclusos para Decisão. 4.2 Caso haja impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 
prazo de 10 dias. Após, conclusos para Decisão.
Cópia do presente serve de intimação.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos 
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7009155-69.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ELIZABETH FRANCISCO FREIRE
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO CALADO DA SILVA - RO10945, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente, para pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 7001736-61.2022.8.22.0005
AUTOR: IVONETE ROSALINA DE QUEIROZ, RUA TRIÂNGULO MINEIRO 1705, - DE 1604/1605 A 1830/1831 NOVA BRASÍLIA - 
76908-444 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: KARINA DALLAVALLE MERTEN, OAB nº RO6353
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
DECISÃO
1- No cumprimento de sentença, para a elaboração e análise dos cálculos, necessário primeiro a implantação do direito reconhecido 
judicialmente.
2- Intime-se o executado para que proceda incontinente a implantação do Adicional por Tempo de Serviço/ATS/Anuênio descrita na 
sentença, no prazo de até 30 dias, sob pena de aplicação de multa ao agente administrativo responsável pelo ato.
3- Após a implantação do Adicional, independente de novo despacho, intime-se o exequente, para pleitear o que entender de direito. 
Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e 
incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do Adicional.
4- Com a apresentação dos cálculos, intime-se o executado para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias. 4.1 Havendo concordância 
ou decorrido o prazo retornem conclusos para Decisão. 4.2 Caso haja impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 
prazo de 10 dias. Após, conclusos para Decisão.
Cópia do presente serve de intimação.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos 
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7007588-
03.2021.8.22.0005 Requerente: AUTOR: W. A. CORTES COSMESTICOS - ME
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA - RO6058
Requerido(a): REQUERIDO: DHAYNE JULLY DO CARMO SILVA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 14/10/2022 Hora: 10:40 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
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de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7004678-
66.2022.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: J B DOS SANTOS PEREIRA - ME
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS - PR56511
Requerido(a): EXECUTADO: ERIKA REGINA SOARES NERY
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 04/10/2022 Hora: 08:40 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
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deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7005738-45.2020.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: VIA VIP COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - 
ME
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIZA PREISGHE VIANA - RO0009760A
Requerido(a): EXECUTADO: JOEL LUCAS ALVES VIEIRA
Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7007419-79.2022.8.22.0005 
Assunto: Prestação de Serviços 
EXEQUENTES: LUIZ HENRIQUE CHAGAS DE MELLO, CPF nº 97349550200, NORIVALDO JOSE FERREIRA, CPF nº 00084771160
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: NORIVALDO JOSE FERREIRA, OAB nº RO8538 
EXECUTADO: JULIANA BATISTA CONCOLATO MACHADO, CPF nº 00363830235 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Defiro o pedido de ID 80248877.
Para tanto, concedo o prazo de 15 dias.
Após, independetemente de intimação, retornem os autos conclusos para decisão/extinção.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7009419-
52.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: FRANCIELE CRISTINE DE OLIVEIRA BATISTA Advogado: Advogado do(a) AUTOR: INGRID 
CARVALHO RODRIGUES - RO9511
Requerido(a): REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO 
CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 1 Data: 07/10/2022 Hora: 08:40 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
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PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7008619-
24.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: VERONICA SILVA MELO Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN 
MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
Requerido(a): REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado: 
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO6476
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 20/10/2022 Hora: 10:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
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PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7006685-65.2021.8.22.0005 Requerente: AUTOR: NINO VEIGA Advogado: Advogado do(a) AUTOR: ROBSON REINOSO 
DE PAULA - RO0001341A
Requerido(a): AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON Advogado: 
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, do retorno dos autos da 
Instância Superior, bem como, requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7008428-
76.2022.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: A & A TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA - RO3655
Requerido(a): EXECUTADO: FABIANO HENRIQUE DA SILVA RAMOS
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 14/10/2022 Hora: 12:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
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CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7001284-
51.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA PERES
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: SUÉLEN CAVICHIOLI LIMA RAASCH FELTZ - RO9694-A
Requerido(a): REQUERIDO: GISLAINY CRISTINA SANTANA 73627194268, LITORAL VERDE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 
LTDA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado: Advogados do(a) REQUERIDO: CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE SOUZA - RJ177138, TATIANE DE FREITAS RITA - 
RJ243749
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 11:20 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7001284-
51.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA PERES
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: SUÉLEN CAVICHIOLI LIMA RAASCH FELTZ - RO9694-A
Requerido(a): REQUERIDO: GISLAINY CRISTINA SANTANA 73627194268, LITORAL VERDE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 
LTDA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado: Advogados do(a) REQUERIDO: CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE SOUZA - RJ177138, TATIANE DE FREITAS RITA - 
RJ243749
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 11:20 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
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PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7004073-23.2022.8.22.0005 
Assunto:Gratificação de Incentivo 
Parte autora: REQUERENTE: CLAUDIA VIEIRA DA SILVA CARVALHO, CPF nº 68702426234, RUA BELÉM 1044, - DE 790/791 A 
1050/1051 SÃO FRANCISCO - 76908-200 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS, OAB nº RO7905 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 
76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
Sentença
Trata-se de ação de cobrança em face do Município. Em síntese, alegou a parte autora que é servidor(a) público(a) desde 04/08/2004. Tem o 
direito de 2 períodos (2009 a 2017) de licença prêmio por assiduidade - não usufruídos, eis que já usufruiu o período de 2004 a 2009, 
conforme a ficha funcional(ID 75755775 e 80118171).
Da preliminar - inépcia da inicial/pedido juridicamente impossível. Deixo de acolher a preliminar arguida. A proibição de conversão 
constante no artigo 134 da da Lei Municipal n. 1405/2005 é inconstitucional (“A licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma 
hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos. Portanto, não há falar em inépcia da inicial. Cabe ao 
requerido demonstrar que oportunizou à requerente o gozo das licenças, pois não pode, num primeiro momento, negar-lhe a o gozo e 
após negar o pagamento.
É assente o entendimento jurisprudencial acerca da conversão da licença-prêmio não usufruída em indenização, a fim de evitar o 
enriquecimento ilícito pela Administração Pública (AgRg no RESP Nº 1.246.019 - RS (2011/0065205-9)/Julgado: 15/03/2012 Relator 
Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamin).
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito da autora (art. 373, I do CPC), inclusive em relação a eventual 
contagem em dobro de tempo de serviço, impõe a lei o deferimento do pedido nos termos do art. 132 e seguintes da Lei Municipal 
1.405/2005.
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O direito de requerer a licença-prêmio não prescreve, nem está sujeito a caducidade. Não há prescrição quinquenal do direito à conversão 
da licença prêmio em pecúnia, porque este direito surge para o servidor quando de sua aposentadoria, falecimento e/ou extinção do 
contrato de trabalho. Somente a contar destes fatos que inicia-se o prazo prescricional de 05 anos, situação não encontrada nestes 
autos. Neste sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTADA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO 
GRAU MANTIDA. O termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá a partir da aposentadoria do servidor. Consoante a 
jurisprudência do STJ, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada pelo servidor público até o momento da 
aposentadoria, independente de previsão legal nesse sentido. ( Turma Recursal – Ji-Paraná, Data de julgamento:17/03/2014, 0008598-
79.2013.8.22.0007 R. I. 00085987920138220007 Cacoal/RO (1ª V. do Juizado Especial da Fazenda Pública, Rel: Juiz Marcos Alberto 
Oldakowski).
Não obstante seu direito adquirido, lhe foi negado o gozo quando requerido. O indeferimento do gozo não viola seus direitos, porque 
a Administração Pública detém esse poder discricionário sobre seus atos administrativos, no entanto, deverá indenizá-lo, sob pena de 
enriquecimento ilícito e/ou procrastinação do direito do servidor. A proibição de conversão constante no artigo 134 é inconstitucional (“A 
licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos.
O direito a licença-prêmio está previsto na Lei Orgânica Municipal 1.405/2005 e a ela se submete seus servidores, assegurado o gozo 
por quinquênio, cômputo em dobro como tempo de serviço e/ou conversão em pecúnia (Art. 132. Após cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, ao servidor estável será concedida licença especial, a título de licença-prêmio, de 90 (noventa) dias, com todos os direitos 
e vantagens do seu cargo efetivo.). Neste último caso, tendo em vista que o servidor deverá impulsionar o processo administrativo 
para conhecimento da Administração Pública, após o devido pedido administrativo, caberá ao administrador incluir na programação 
orçamentária do próximo ano para o respectivo pagamento no primeiro trimestre.
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito do autor previsto no art. 132 da Lei Municipal 1.405/2005 (art. 
373, II do CPC) e comprovado o indeferimento, impõe-se o deferimento do pedido. No mesmo sentido, havendo previsões legais anteriores 
abarcando o período aquisitivo – Lei Municipal nº 713/1995, este é o entendimento.
Entendo que a proibição da conversão deve ser temperada com a aplicação do princípio da proporcionalidade e da simetria legislativa 
que norteia os entes federativos. Assim, por analogia, aplicarei ao presente caso a regra constante na Constituição Estadual. Sobre a 
questão, a LC 68/92 que dispõe:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e função que exercia.
...
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem 
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de optar pelo 
recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal, subsequente 
ao indeferimento do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994 – suspenso por liminar do STF)
...
§ 4° - Sempre que o servidor na ativa completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados, poderá optar pela conversão 
de um dos períodos em pecúnia. Igualmente em caso de falecimento os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de 
licença prêmio adquiridos e não gozados em vida, beneficio este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada 
sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. (Redação dada pela LC nº 694, de 3.12.2012)
Assim, preenchidos os requisitos legais, a parte autora faz jus à conversão, tanto mais porque postulou administrativamente a fruição e o 
pedido foi indeferido, conforme documentação juntada. A omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 
jurídico.
Contudo, não de todos os períodos, pois, conforme § 4º do art. 123 da Lei 68/92, aplicável como parâmetro, a conversão será de um dos 
períodos em pecúnia, quando o servidor completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados.
Desta forma, tendo a parte autora completado dois ou mais períodos de licença prêmio, faz jus a conversão de um desses períodos, 
excluídas as verbas de caráter transitório. Neste sentido:
(EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO 
GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO VERIFICADA. Há omissão no acórdão recorrido que, em que pese tenha dado 
provimento ao recurso de apelação, não se manifestou expressamente quanto à base de cálculo para a conversão da licença-prêmio não 
gozada em pecúnia, omissão passível de reparação pelos presentes embargos declaratórios. A base de cálculo da indenização deverá 
observar a remuneração que a parte autora auferia na data de sua aposentadoria, incluindo as vantagens permanentes do cargo e 
excluídas as transitórias e de caráter precário, que pressupõem o efetivo exercício do cargo. Inteligência do art. 150 da Lei Complementar 
nº 10.098/94. Precedentes da Quarta Câmara Cível desta Corte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração 
Nº 70058195207, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/02/2014).
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CLAUDIA VIEIRA DA SILVA CARVALHO em face do Município de Ji-Paraná, 
para condená-lo a conversão em pecúnia de um período de licença prêmio, devido à parte autora (04/08/2009 a 03/08/2014), em razão da 
não concessão administrativa, ressalvado eventual concessão do gozo ou conversão em pecúnia do período citado ou do que se fundou 
o pedido), tendo com parâmetro o último salário recebido, excluídas as verbas de caráter transitório/eventual/indenizatória. Correção e 
juros a contar da citação, nos termos da legislação aplicáveis à Fazenda Pública, sendo: valores devidos até 12/2021 - em consonância 
com RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ), e valores devidos a partir de 01/2022, de acordo 
com a taxa SELIC, conforme dispõe o art. 3º da EC 113/2021.
Extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
Incabível a retenção de imposto de renda ou desconto previdenciário sobre o pagamento de licença-prêmio não gozada, por ter tal 
verba natureza indenizatória. Súmula do STJ n. 136 “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está 
sujeito ao Imposto de Renda” (Súmula 136, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/1995, DJ 16/05/1995 p. 13549) e decisão em RE 
634638, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 19/12/2011, publicado em DJe-026 DIVULG 06/02/2012 PUBLIC 07/02/2012.
Sentença não sujeita a reexame necessário (artigo 11 da Lei 12.153/2009). Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c 27 da 
Lei 12.153/2009)
Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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Não havendo requerimento de execução da sentença, no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos (art. 52, IV, da Lei 9.099/1995 c/c 27 
da Lei 12.153/2009).
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7011455-38.2020.8.22.0005 
Assunto:Nota Promissória 
Parte autora: EXEQUENTE: A. M. DE FRANCA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: MIRIAM BARNABE DE SOUZA, OAB nº RO5950 
Parte requerida: EXECUTADO: CLEY SOUZA MACIEL 
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, aforada em face de consumidor.
Analisando os autos, constata-se que o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste juízo é medida que se impõe.
Com efeito, a parte executada está domiciliada em comarca diversa, conforme informação via Infojud anexa.
Ainda que no contrato/título conste o foro de Ji-Paraná como eleição ou local de pagamento do título, como a exequente está demandando 
em face de consumidor, deve-se reconhecer a incompetência absoluta, em razão do princípio da facilitação de defesa do consumidor 
(art. 6º, VIII, do CDC).
Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO 
CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, 
quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em 
foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o 
Juízo suscitante. (TJ-DF 07247872220198070000 DF 0724787-22.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 
03/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo não original).
No mesmo entendimento há decisão do colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALIA. 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO 
CONSUMERISTA. NATUREZA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA. RECURSO 
NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica indistintamente às entidades abertas e fechadas de previdência 
complementar. Precedentes. 2. Em se tratando de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta, podendo ser declinada 
de ofício pelo magistrado em razão do princípio da facilitação de defesa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). 3. Agravo regimental 
não provido. (AgRg no AREsp 541.491/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 
01/09/2014). (Grifo não original).
Assim, impõe a declaração de incompetência absoluta por este juízo (art. 64, § 1º, do CPC), dispensando-se intimação da parte para 
manifestação, conforme artigo 51, §1º, da LJE.
Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo e extingo o processo.
Sem ônus.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Sentença registrada automaticamente e publicada no DJE.
Ji-Paraná/, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7009648-80.2020.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Material 
Parte autora: REQUERENTES: ANDREIA BASSANI BOARIA, ALINE ANGELA BASSANI ROZAO, ELIANE TERESINHA BASSANI, 
EDER BASSANI, AIRES TERESINHA BENVENUTTI BASSANI 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136, JOSE ANDRE DA 
SILVA, OAB nº RO9800 
Parte requerida: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, 
ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA
A parte executada cumpriu com a obrigação objeto destes autos.
Desse modo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.
Sentença transitada nesta data, nos moldes do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Arquivem-se.
Sentença registrada automaticamente e publicada no PJE. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Contato Gabinete: Telefone: 3411-2934 - Whatsapp: 3411-4405 - E-mail:jip1jegab@tjrojus.br
Processo: 7005330-83.2022.8.22.0005 
Assunto:Gratificação de Incentivo 
Parte autora: REQUERENTE: MARILZA SABINO DO NASCIMENTO, CPF nº 26332090847, RUA DAS FLORES 2169, - ATÉ 2478/2479 
SANTIAGO - 76901-164 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS, OAB nº RO7905 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 
76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
SENTENÇA
A matéria é preponderantemente de direto e, por isso, comporta julgamento antecipado da lide.
O direito de requerer a licença prêmio não prescreve durante a ativa, nem está sujeito a caducidade. Não há prescrição quinquenal do 
direito à conversão da licença prêmio em pecúnia, porque este direito surge para o servidor quando de sua aposentadoria, falecimento 
e/ou extinção do contrato de trabalho. Somente a contar destes fatos que inicia-se o prazo prescricional de 05 anos, situação não 
encontrada nestes autos.
O indeferimento do gozo não viola seus direitos, porque a Administração Pública detém esse poder discricionário sobre seus atos 
administrativos, no entanto, deverá indenizá-lo, sob pena de enriquecimento ilícito e/ou procrastinação do direito do servidor. A proibição 
de conversão constante no artigo 134 é inconstitucional (“A licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma hipótese, será convertida 
em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efetios.
O direito a licença-prêmio esta previsto na Lei Orgânica Municipal 1.405/2005 e a ela se submete seus servidores, assegurado o gozo 
por quinquênio, cômputo em dobro como tempo de serviço e/ou conversão em pecúnia (Art. 132. Após cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, ao servidor estável será concedida licença especial, a título de licença-prêmio, de 90 (noventa) dias, com todos os direitos 
e vantagens do seu cargo efetivo.). Neste último caso, tendo em vista que o servidor deverá impulsionar o processo administrativo 
para conhecimento da Administração Pública, após o devido pedido administrativo, caberá ao administrador incluir na programação 
orçamentária para o respectivo pagamento, salvo eventual discricionariedade e conveniência.
Entendo que a proibição da conversão deve ser temperada com a aplicação do princípio da proporcionalidade. Assim, em razão da 
simetria constitucional dos entes federados, aplicarei ao presente caso a regra constante na Constituição Estadual. Sobre a questão, a 
LC 68/92 assim dispõe:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e função que exercia.
...
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem 
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de optar pelo 
recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal, subsequente 
ao indeferimento do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994 – suspenso por liminar do STF)
...
§ 4° - Sempre que o servidor na ativa completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados, poderá optar pela conversão 
de um dos períodos em pecúnia. Igualmente em caso de falecimento os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de 
licença prêmio adquiridos e não gozados em vida, beneficio este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada 
sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. (Redação dada pela LC nº 694, de 3.12.2012)
Ocorre que no presente caso, embora a parte autora alegue ostentar 03 períodos aquisitivos de licença prêmio não gozados, 
depreende-se dos autos que a autora já usufruiu de 02 períodos , conforme a sua ficha funcional e financeira(ID 76700724, 
76700717 e 76700721). Considerando que o lapso temporal de 5 (cinco) anos não é o único requisito legal para que a pessoa tenha 
direito fruição de licença prêmio, não se pode presumir apenas pelo requisito temporal que a parte autora faça jus a três períodos, assim, 
considerando que neste momento processual não estão presentes os requisitos legais do § 4º do art. 123 da Lei 68/92.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor(a), extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento 
no art. 487, inciso I, do CPC.
Sem custas ou honorários. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7005314-32.2022.8.22.0005 
Assunto:Nota Promissória 
Parte autora: EXEQUENTE: B. & L. CONFECCOES LTDA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAMARIS HERMINIO BASTOS, OAB nº RO8884 
Parte requerida: EXECUTADO: DIANE PEREIRA DOS SANTOS 
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, aforada em face de consumidor.
Analisando os autos, constata-se que o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste juízo é medida que se impõe.
Com efeito, a parte executada está domiciliada em comarca diversa, conforme consulta ao sistema INFOJUD.
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Ainda que no contrato/título conste o foro de Ji-Paraná como eleição ou local de pagamento do título, como a exequente está demandando 
em face de consumidor, deve-se reconhecer a incompetência absoluta, em razão do princípio da facilitação de defesa do consumidor 
(art. 6º, VIII, do CDC).
Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO 
CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, 
quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em 
foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o 
Juízo suscitante. (TJ-DF 07247872220198070000 DF 0724787-22.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 
03/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo não original).
No mesmo entendimento há decisão do colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALIA. 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO 
CONSUMERISTA. NATUREZA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA. RECURSO 
NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica indistintamente às entidades abertas e fechadas de previdência 
complementar. Precedentes. 2. Em se tratando de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta, podendo ser declinada 
de ofício pelo magistrado em razão do princípio da facilitação de defesa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). 3. Agravo regimental 
não provido. (AgRg no AREsp 541.491/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 
01/09/2014). (Grifo não original).
Assim, impõe a declaração de incompetência absoluta por este juízo (art. 64, § 1º, do CPC), dispensando-se intimação da parte para 
manifestação, conforme artigo 51, §1º, da LJE.
Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo e extingo o processo.
Sem ônus.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Sentença registrada automaticamente e publicada no DJE.
Ji-Paraná/, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7005372-35.2022.8.22.0005 
Assunto:Gratificação de Incentivo 
Parte autora: REQUERENTE: IVANI RIGON DA SILVA, CPF nº 62689711087, RUA JÚLIO GUERRA 1530, - DE 1461/1462 A 1529/1530 
CENTRO - 76900-124 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA, OAB nº RO10573, MARCIO 
CALADO DA SILVA, OAB nº RO10945 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ 
- 76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
SENTENÇA
Ente Fundamento Resumo Resultado Município Lei 1250/2003 (PCCS Saúde) e Lei 1405/2005 Servidores da Saúde de Ji-Paraná 
pleiteiam Adicional Por Tempo de Serviço, sinônimo de Anuênio com fundamento no plano de cargos e carreira (Art. 52) Procedência. Há 
diferença entre a progressão funcional/enquadramento por tempo e o adicional pleiteado. Há previsão legal para pagamento do anuênio 
(Art. 52, lei 1250/2003) 
EMENTA. Recurso inominado. Administrativo. Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná. Anuênio. Previsão legal. Verba devida. 
Os servidores públicos municipais de Ji-Paraná possuem direito ao Adicional por Tempo de Serviço/Anuênio (preenchidos os requisitos 
exigidos) no período de cada 1 ano, por expressa previsão legal. Inteligência da Lei Municipal n. 1.250/2003. .(Sessões da Turma 
Recursal em 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, autos 7011774-40.2019.8.22.0005)
O relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099-95. 
Trata-se de ação declaratória de reconhecimento e cobrança do Adicional por Tempo de Serviço-ATS/Anuênio em face do Município de 
Ji-Paraná.
Enfatizo que as sentenças deste juízo estão em consonância com entendimento da Turma Recursal, conforme ementa acima.
A parte autora é Técnico em Enfermagem, com admissão em 12/08/2015, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. A lei regente do 
seu cargo é a 1250/2003, Plano de Cargos e Carreiras e Salários dos Servidos da Secretaria Municipal de Saúde de do Município de 
Ji-Paraná.
A lei 713/1995 regia o cargo da requerente e de todos os servidores de Ji-paraná, pois era o PCCS de todos os servidores.
A citada lei era aplicada a todos os servidores do Município de Ji-Paraná. À época de sua edição os servidores eram regidos pela CLT 
até a aprovação do Regime Jurídico Único (Art. 1 º, Parágrafo único)
Posteriormente ocorreu o desmembramento dos Planos de Cargos e Carreiras, passando os servidores da Educação serem regidos pela 
lei 1117/2001, os da Saúde pela lei 1250/2003 e os da Administração pela lei 1249/2003.
Em 2005 o Município instituiu o Regime Jurídico Único por meio da Lei 1405/2005.
Nessa toada, incabível fundamentar um direito existente em outra carreira que possui um regime jurídico próprio e diferenciado.
Necessário também fazer a distinção entre o enquadramento por tempo de serviço/progressão funcional/biênio com o adicional por tempo 
de serviço/anuênio.
Naquele plano (lei 713/1995) constava que a carreira seria divida em Níveis, Classes e Referências. O “nível é a divisão básica da 
carreira, correlacionando à escolaridade, formação, capacitação e especialização indispensáveis ao desempenho das atividades que lhe 
são inerentes”. A Classe é a agrupo os cargos em razão de sua progressão, iniciando-se na A e terminando na C. Referência indica cada 
grau que compõe a escala de vencimentos da carreira, onde o servidor é posicionado.”
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A fim de dar clareza à emaranhada legislação municipal, elaborei tabela com as respectivas leis e aplicações:
LEIS 
Lei geral 713/1995, substituiu a CLT, 
foi revogada pelas posteriores, salvo remissão expressa.
Leis específicas – Plano de Cargos e Carreiras
Regime Jurídico Único 
Lei 1405/2005
Adicional por Tempo de Serviço - ATS
Anuênio
*Gratificação por tempo de serviço
Progressão Funcional “Horizontal” 
(Biênio/Enquadramento), 
* por antiguidade e merecimento
Educação
X
1117/2001
Art. 11
Art. 24 da lei 713/1995 e Art. 27-A da lei 1117/2001
(já recebem, sem questionamento)
Art. 16 e 17 da lei 1.117/2001 c/c art.11 da lei 1405/2005. 
Não recebem 
Saúde
X
1250/2003
Art. 11
Art. 52 da lei 1250/2003.
Não recebem
Art. 11, §3º e 19 da lei 1250/2003 (Tabela de Enquadramento/Progressão) c/c art. 11 da lei 1405/2005
(já recebem, sem questionamento)
Administração
X
1249/2003
Art. 11
Não tem previsão legal, nem na 1249, e nem há remissão expressa à lei 713/95.
Improcedência com trânsito em julgado: 7011262-57.2019.8.22.0005
Art. 11, §1º e Art. 19 da lei 1249/2003 (tabela de enquadramento/progressão)
(já recebem, sem questionamento)
As classes, níveis e referências eram estabelecidas por meio de tabelas em anexos à lei 713/1995.
Posteriormente foi editada a lei 1250/2003 (PCCS da Saúde), com sistema de progressão na carreira semelhante à lei 713/1995.
A carreira é dividia em Classe e Referência. A classe “é a divisão básica da carreira, que agrupa os cargos da mesma denominação, 
segundo o nível de atribuições e responsabilidades, iniciando-se na A e terminando na E; ...Referência: o nível integrante da faixa de 
vencimento básico fixado para a classe, atribuída ao ocupante do cargo em decorrência de sua progressão e por incentivo funcional a 
título de merecimento ou tempo de serviço. 
A progressão funcional é “a passagem do servidor de uma para outra referência, dentro na mesma classe:
Surge, então, a progressão funcional por antiguidade ou merecimento:
Art. 11. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei, dar-se-á mediante progressão funcional e promoção.
...
§3º A progressão funcional é a movimentação do servidor de uma referência para a seguinte, dentro de uma mesma classe, observado 
o interstício mínimo de 2 anos em relação à progressão imediatamente anterior, que dar-se-á em épocas e sob critérios fixados em 
regulamento, de acordo com o resultado da avaliação formal de desempenho.
Assim, o que se chama de enquadramento funcional é, na verdade, a progressão por antiguidade e merecimento. Ainda, chama-se a 
progressão de Biênio, pois ocorre a cada 2 anos por antiguidade.
O enquadramento por tempo de serviço, progressão funcional e biênio são sinônimos, pois todos são as mesmas forma de progressão na 
carreira, passando-se de uma referência para a outra a cada 2 anos, de acordo com as tabelas salariais anexas à lei 1250/2003. Verifica-
se que no contra-cheque da autora ela já recebe este tipo de remuneração decorrente da progressão (enquadramento).
Já o Adicional por Tempo de Serviço - ATS, também chamado de Anuênio, pois é obtido a cada 1 ano de trabalho, tem como 
fundamento diferente da progressão funcional.
A lei 713/1995 já previa o pagamento do anuênio:
Art. 24 – Além do vencimento de das gratificações prevista nesta lei, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais
I – Adicional de tempo de serviço
...
§1º O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento do cargo, 
após transcorrido o estágio probatório.
O anuênio era um benefício específico outorgado anualmente aos servidores, em razão de sua permanência no serviço público. Não 
existia a necessidade de cumprimento de nenhum requisito além do transcurso do estágio probatório. 
Assim, não há que se confundir a Progressão funcional/enquadramento por tempo de serviço/biênio com a gratificação específica do 
Adicional por Tempo de Serviço/ATS/Anuênio.
Ainda, diferente do que alega o Município, não há concomitância de Planos, bem como não houve a substituição do Adicional por Tempo 
de Serviço- ATS pela Progressão Funcional/Enquadramento por Tempo/Biênio. 
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O novo PCCS da Saúde também traz a previsão do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço-ATS (Lei 1250/2003, Art. 52).
Feita as distinções, passo à análise.
A parte autora foi admitida em 12/08/2015.
Certo é que os cargos da Educação e Administração são regidos pelos respectivos PCCS (lei 1.117/2001 e 1249/2003, respectivamente), 
e somente terão direito ao adicional por tempo de serviço se no PCCS constar tal gratificação/adicional, ante o princípio da estrita 
legalidade administrativa
Em relação aos servidores da Saúde, como é o caso da autora, manteve-se o adicional por tempo de serviço como previsto na legislação 
anterior (713/1995), agora no Art. 52 da Lei 1250/2003, cumprindo o requisito da reserva legal:
Art. 52. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, sobre as atribuições 
do cargo depois de transcorrido o estágio probatório. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês subsequente em que completar o 
anuênio.
Demonstrou a parte autora que cumpriu o estágio probatório em agosto/2018, e a partir desta data conta-se o prazo para o recebimento 
do anuênio. Diga-se: a partir de agosto de 2018 iniciou-se o prazo para o recebimento do o ATS, completando-se o primeiro anuênio em 
agosto de 2019.
Ademais, não há falar em revogação do Art. 52 da Lei 1250/2003, eis que é lei especial em relação ao Regime Jurídico,
Veja-se, ademais, que a Lei 1405/2005 não impede a concessão de outros adicionais ou gratificações, desde que prevista em lei:
Art. 66. 0 sistema remuneratório do Poder Executivo Municipal será constituído por:
...
IV - vantagens pecuniárias: os acréscimos ao vencimento do servidor, pelo exercício de cargo público efetivo, nas modalidades de 
adicional ou gratificação, concedidas a titulo definitivo ou transitório, conforme dispuser esta Lei.
Assim, o Anuênio/ATS é um Adicional concedido a título definitivo previsto em lei (Art. 52, lei 1250/2003).
Ainda, o próprio PCCS da Saúde estabelece que o Adicional por Tempo de Serviço- ATS não compõe a remuneração, e por via oblíqua, 
é clara no sentido que o ATS não é incompatível com a progressão funcional/enquadramento, eis que esta compõe a remuneração. 
Estabelece o Art. 51 da lei 1250/2003:
Art. 51. Além das Vantagens previstas, poderão ser concedias aos servidores em atividades, as seguintes gratificações que não serão 
cumulativas:
I - Adicional por Tempo de Serviço.
Quanto a eventual compensação entre o Enquadramento/Biênio e o Anuênio/Adicional por Tempo de Serviço/ATS, não há, eis que 
reconhece-se que ambos os institutos tem natureza jurídica distintas, já que o Enquadramento por Tempo de Serviço possui natureza de 
progressão funcional, e o Adicional por Tempo de Serviço de gratificação especifica concedida aos servidores da saúde (Art. 52 da Lei 
1250/2003).
A natureza jurídica de ambos é diferente, e, por tal razão, não há dever de compensação.
Neste sentido:
E M E N T A – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO — AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA — OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA 
SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO – NÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO 
FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO — CUMULAÇÃO — POSSIBILIDADE — VERBAS DE NATUREZA DISTINTA 
— PREVISÃO DO ADICIONAL POR LEI FORMAL — SENTENÇA COM PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1- Não há ofensa ao 
princípio da dialeticidade, quando a parte indica os pontos da decisão objurgada sobre os quais reside seu inconformismo, apresentando 
os motivos e fundamentos da sua irresignação. 2- Não será conhecida pelo Julgador matéria abordada no recurso voluntário, que não 
foi objeto da sentença recorrida. 3- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 
não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 
propositura da ação. 4- É possível a cumulação das verbas referentes à progressão funcional e ao adicional por tempo de serviço, por 
se tratar de benefícios de natureza distinta. (TJ-MS - APL: 08009659720138120027 MS 0800965-97.2013.8.12.0027, Relator: Des. 
Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 20/02/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)
Este juízo não é desconhecedor que em outra oportunidade reconheceu a mesma natureza jurídica e fundamento dos institutos (7003721-
07.2018.8.22.0005). Mas o pensamento jurídico evolui, assim como ficou claro a este julgador a dessemelhança da natureza jurídica dos 
institutos(Enquadramento/Biênio como forma de progressão horizontal e Anuênio/Adicional por Tempo de Serviço-ATS como forma de 
gratificação de incentivo pelo tempo laborado), fato que enseja a não compensação dos valores recebidos. Se tem fundamento jurídicos 
diferentes regramentos (requisitos), não há compensação. Enfatizo, ainda, que naqueles autos discute-se o direito ao recebimento do 
progressão funcional na carreira da Educação (lei 1.117/2001). A causa de pedir naqueles autoras era diferente desse.
Assim, é devido o anuênio.
Por fim, não há impedimento à implementação salarial por meio de determinação judicial, eis que o regramento da LRF é determinada 
ao administrador. Ademais, não se pode condicionar o exercício dos direitos subjetivos dos servidos à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LRF. 
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO 
INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os 
limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não 
podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens 
asseguradas por lei (REsp. 86.640/PI, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.3.2012). 2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE desprovido. (AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)
Assim, havendo previsão legal para recebimento do adicional por tempo de serviço-ATS/Anuênio, bem como não havendo a incompatibilidade 
de recebimento deste com a progressão funcional/biênio, é de se reconhecer o direito pleiteado, bem como as diferenças salariais do 
período prescricional quinquenal.
Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado em face do MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ para:
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a) Declarar o direito da parte autora ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço/Anuênio no patamar de 1% por ano, como termo 
a quo para o início do prazo do anuênio a data conclusão do estágio probatório (12/08/2018), com direito ao primeiro anuênio no mês 
posterior ao que completar o primeiro ano após o estágio probatório (setembro/2019), incidindo sobre o vencimento básico;
b) condenar o requerido a implantar o Adicional por Tempo de Serviço - ATS/Anuênio de acordo com o tempo laborado, não devendo 
sobre o ATS incidir as demais gratificações ou adicionais;
c) condenar o requerido a pagar o Adicional Por Tempo de Serviço reconhecido (item “A”), O valor total deverá ser apurado mediante 
simples cálculo aritmético, com juros a partir da citação e correção monetária a partir de cada parcela que deixou de receber, nos termos 
do RE 8709447/SE, Recurso Repetitivo 1.492.221 (tema 905 do STJ) e e Art. 12 da lei 8177/91, respeitado o período prescricional 
quinquenal anterior à distribuição da ação. Eventual parcela paga administrativamente deverá ser amortizado do montante global, 
observada prescrição quinquenal.
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do novo CPC, art. 487, inciso I.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, não havendo cumprimento de sentença, arquivem-se.
Intime-se
Sirva a presente de comunicação/intimação.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7003435-24.2021.8.22.0005 
Assunto:Nota Promissória 
Parte autora: EXEQUENTE: B. & L. CONFECCOES LTDA - ME, CNPJ nº 05963867000166, RUA CEDRO 3010, LOJA TAJ MAHALL 
MAGAZINE JK - 76909-760 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAMARIS HERMINIO BASTOS, OAB nº RO8884 
Parte requerida: EXECUTADO: ROBSON JOSE MOURA POSSAN, CPF nº 93061617272, RUA IMBURANA 111, TELEFONE (69) 
99202-8806 JORGE TEIXEIRA - 76912-848 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Verifico que a parte executada não foi encontrada/citada.
Outrossim, intimada para dar efetivo prosseguimento (id. 66073842) ao feito e consequentemente informar (id. 77905685) novo 
endereço da parte executada, a parte exequente foi omissa.
Dessa forma, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/19951, EXTINGO o feito.
Intime-se a parte exequente e arquivem-se os autos.
Sentença registrada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná/, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
1“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 
autor”
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7008725-20.2021.8.22.0005 
Assunto:ISS/ Imposto sobre Serviços 
Parte autora: AUTOR: A. B. LOPES - ME, CNPJ nº 18065361000181, RUA IMBURANA 3101, - DE 1013/1014 A 1164/1165 JORGE 
TEIXEIRA - 76912-689 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AV : 02 DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 76900-
149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
SENTENÇA
Trata-se de ação declaratória de prescrição referente a débito tributário (ISSQN), em face do Município de Ji-Paraná.
O art. 174 do Código Tributário Nacional, dispõe que prescreve em cinco anos a ação para a execução do crédito tributário, contados da 
sua constituição definitiva. Reitera-se que, por constituição definitiva, deve-se entender o ato do lançamento do tributo, que neste caso, 
ocorre com a emissão na Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) após a prestação do serviço.
No caso em tela, os documentos juntados aos autos demonstram que: a) a parte autora é parte legítima para requerer a prescrição dos 
débitos; b) a municipalidade deixou de comprovar o fato extintivo ou modificativo do direito da parte autora, não provou a existência de 
alguma causa que interrompessem, via de regra, os prazos prescricionais das dívidas elencadas na inicial e/ou listagem de débito que se 
iniciaram no dia seguinte ao dos respectivos vencimentos. Neste sentido:
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TRIBUTÁRIO. ISS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 
TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO DO TRIBUTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA DATA DA NOTIFICAÇÃO 
DO LANÇAMENTO. DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO LANÇAMENTO/CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO 
CRÉDITO (2004 e 2006) E A PROPOSITURA DA AÇÃO (2015). CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. “Quando incerta a data da notificação, viável considerar a data do vencimento da dívida como marco inicial 
à contagem do prazo de prescrição. É que nessa data se subentende perfectibilizada a notificação do devedor, uma vez que ela deve 
ocorrer no período compreendido entre o lançamento e o vencimento do crédito tributário, estando este, assim, definitivamente constituído” 
(TJ-SC - AC: 03009262820158240004 Araranguá 0300926-28.2015.8.24.0004, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 
05/09/2017, Segunda Câmara de Direito Público).
Assim, mantendo-se o fisco inerte por mais de 05 (cinco) anos, é de se reconhecer o direito invocado.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados para declarar prescritos os débitos de ISSQN, referente aos exercícios 
de 2014 a 2015, que estiverem pendentes vinculados ao cadastro n. 000017521, inscrição n. 17521, extinguindo-se o crédito tributário, 
nos termos do artigo 156, V, do CTN.
Como corolário, resolvo o mérito da causa, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. 
Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 11 da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009. 
Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Sirva a presente de Carta/Mandado/Ofício/AR
Ji parana/RO, 1 de setembro de 2022.
{{orgao_julgador.juiz}}
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Contato Gabinete: Telefone: 3411-2934 - Whatsapp: 3411-4405 - E-mail:jip1jegab@tjrojus.br
Processo: 7005744-81.2022.8.22.0005 
Assunto:Licença Prêmio 
Parte autora: REQUERENTE: LIDIANE PEREIRA LOPES, CPF nº 88906094272, RUA GETÚLIO VARGAS, 3 LINHA, LOTE 44, s/n 
DISTRITO NOVA LONDRINA - 76915-500 - NOVA LONDRINA (JI-PARANÁ) - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: PAULO OTAVIO CATARDO SILVA, OAB nº RO9457 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
SENTENÇA
A matéria é preponderantemente de direto e, por isso, comporta julgamento antecipado da lide.
O direito de requerer a licença prêmio não prescreve durante a ativa, nem está sujeito a caducidade. Não há prescrição quinquenal do 
direito à conversão da licença prêmio em pecúnia, porque este direito surge para o servidor quando de sua aposentadoria, falecimento 
e/ou extinção do contrato de trabalho. Somente a contar destes fatos que inicia-se o prazo prescricional de 05 anos, situação não 
encontrada nestes autos.
O indeferimento do gozo não viola seus direitos, porque a Administração Pública detém esse poder discricionário sobre seus atos 
administrativos, no entanto, deverá indenizá-lo, sob pena de enriquecimento ilícito e/ou procrastinação do direito do servidor. A proibição 
de conversão constante no artigo 134 é inconstitucional (“A licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma hipótese, será convertida 
em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos.
O direito a licença-prêmio esta previsto na Lei Orgânica Municipal 1.405/2005 e a ela se submete seus servidores, assegurado o gozo 
por quinquênio, cômputo em dobro como tempo de serviço e/ou conversão em pecúnia (Art. 132. Após cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, ao servidor estável será concedida licença especial, a título de licença-prêmio, de 90 (noventa) dias, com todos os direitos 
e vantagens do seu cargo efetivo.). Neste último caso, tendo em vista que o servidor deverá impulsionar o processo administrativo 
para conhecimento da Administração Pública, após o devido pedido administrativo, caberá ao administrador incluir na programação 
orçamentária para o respectivo pagamento, salvo eventual discricionariedade e conveniência.
Entendo que a proibição da conversão deve ser temperada com a aplicação do princípio da proporcionalidade. Assim, em razão da 
simetria constitucional dos entes federados, aplicarei ao presente caso a regra constante na Constituição Estadual. Sobre a questão, a 
LC 68/92 assim dispõe:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e função que exercia.
...
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem 
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de optar pelo 
recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal, subsequente 
ao indeferimento do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994 – suspenso por liminar do STF)
...
§ 4° - Sempre que o servidor na ativa completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados, poderá optar pela conversão 
de um dos períodos em pecúnia. Igualmente em caso de falecimento os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de 
licença prêmio adquiridos e não gozados em vida, beneficio este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada 
sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. (Redação dada pela LC nº 694, de 3.12.2012)
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Ocorre que no presente caso, embora a parte autora alegue ostentar 01 períodos aquisitivos de licença prêmio não gozados, depreende-
se dos autos que na sua ficha funcional consta a averbação de apenas um período não fruído (ID 77043180 e 79861224). Considerando 
que o lapso temporal de 5 (cinco) anos não é o único requisito legal para que a pessoa tenha direito fruição de licença prêmio, não se pode 
presumir apenas pelo requisito temporal que a parte autora faça jus a um período, assim, considerando que neste momento processual 
não estão presentes os requisitos legais do § 4º do art. 123 da Lei 68/92.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor(a), extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento 
no art. 487, inciso I, do CPC.
Sem custas ou honorários. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010156-55.2022.8.22.0005 
Assunto: Dano à Propriedade 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
AUTORES DOS FATOS: SEBASTIAO DOS REIS, CNPJ nº 08688838000121, SEBASTIAO DOS REIS, CPF nº 21237140625, 
PRISCYLLA FRUTUOSO DE SANTANA DINIZ, CNPJ nº 40306768000102, COMERCIO DE MADEIRAS PORTAL DO ABUNA EIRELI, 
CNPJ nº 31698302000109 
ADVOGADO DOS AUTORES DOS FATOS: SINDINARA CRISTINA GILIOLI, OAB nº RO7721 
DECISÃO
1. CAMINHÃO: A restituição de coisa apreendida pode ser concedida desde que provada a propriedade e não mais seja necessária para 
a instrução do feito. Assim, defiro o pedido de restituição para o proprietário SEBASTIÃO DOS REIS e/ou para a advogada supracitada, 
para que seja restituído:
A) Veículos descritos no TCO n. 3266995220820094020, salvo se por outro processo não estiver apreendido ou retido.
B) Esta DECISÃO não exclui outras sanções ou imposições administrativas, cíveis ou empresariais acerca do veículo apreendido pelos 
órgãos competentes.
Registro que eventual despesa no descarregamento da madeira apreendida devera ser custeada pelos requerentes/transportador/
proprietário, de acordo com o manual de instrução da POLITEC. 
Ainda, ante a possibilidade de perecimento do bem e necessidade de garantir qualidade de eventual perícia a ser realizada, bem como 
recuperação ambiental, a liberação fica condicionada a proteção da carga através de cobertura em lona, a ser custeada pelo transportador/
proprietário. 
Acaso não haja lona ou a devida cobertura para armazenamento da madeira, ela deverá permanecer carregada no reboque em que fora 
apreendido, até ulterior deliberação deste juízo.
2. MADEIRA: Indefiro a liberação da madeira, pois necessário perícia. Esclareço que a liberação ou perda é da totalidade da madeira 
(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Transportedemadeira-ilegal-deve-evar-a-apreensao-de-toda-a-
mercadoria.aspx).
DEFIRO o pedido da defesa. Assim, de ofício, determino a perícia pleiteada a ser realizada pela POLITEC, CONCEDO o prazo de 20 
dias úteis para a realização dos exames periciais e entrega do respectivo laudo, após a intimação do presente. De ofício, apresento os 
seguintes quesitos:
A) As espécies apresentadas a exame estão respaldadas por DOF ou Guia de Transporte Florestal?
B) Trata-se de espécie da flora nativa brasileira rara ou ameaçada de extinção? Em caso positivo, identifique-a.
C) O produto apresentado (madeira serrada, beneficiada ou resíduo) é diferente do produto declarado em DOF? 
D) Outras considerações.
3. Após, a juntada do laudo pela POLITEC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação, cabendo-lhe o ônus de acompanhar a 
referida juntada. Por fim, transcorrendo os prazos (ou antes, caso deseje), caberá o advogado entrar em contato no whatsapp do JECRIM 
(69) 3411-4403, para agendar a audiência preliminar.
A(s) parte(s) pode(rão) buscar orientação no CEJUSC pelo número (69) 3411-4403 (atendimento preferencialmente por whatsapp de 
segunda a sexta, das 7h às 13h);
A título de esclarecimentos, importante definir para os supostos infratores que deverão entrar em contato com a POLITEC fone: (69) 3416-
4851, no prazo de 05 dias, para seguir orientação do perito criminal relator quanto ao descarregamento das madeiras apreendidas. Por 
sua vez, o DESCARREGAMENTO deverá ser FEITO POR ESSÊNCIA.
No caso em tela, se a empresa infratora não siga orientações mencionadas no prazo estipulado pela POLITEC, restarão prejudicada a 
perícia considerando como desinteresse da parte. 
SIRVA-SE A PRESENTE COMO INTIMAÇÃO/OFICIO/MANDADO/NOTIFICAÇÃO AO ADVOGADO/ POLITEC. 
CABERÁ AO ADVOGADO DILIGENCIAR JUNTO AOS ÓRGÃOS O CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7008828-
27.2021.8.22.0005 Requerente: AUTOR: TAYNARA LIMA FELIPE
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO FERREIRA RODRIGUES SOUTO - PE47718
Requerido(a): REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA23763
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INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 14/10/2022 Hora: 12:40 Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Gabinete do Juizado Especial Data: 
02/08/2022 Hora: 10:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp 
e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização 
da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7008828-27.2021.8.22.0005 Requerente: AUTOR: TAYNARA LIMA FELIPE
Requerido(a): REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
CITAÇÃO DE:
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Avenida Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 542, - até 570/571, Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-524
CITAÇÃO ELETRÔNICA
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Finalidade: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo da inicial, bem como a INTIMAÇÃO DESTA para que compareça 
à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA para o dia 14/10/2022 12:40h, na sala de audiências do 
NUCOMED.
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) 
e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado.
Fica a parte requerida, ainda, devidamente cientificada de que, nos termos do que dispõe o art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento 
a qualquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos 
ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à 
audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° 
IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem 
o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG);
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7001399-09.2021.8.22.0005 
Assunto:Incorporação Imobiliária 
Parte autora: REQUERENTE: AGOSTINHO ALVES DA SILVA 
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Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: VANESSA SALDANHA VIEIRA, OAB nº RO3587 
Parte requerida: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, 
ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA
A parte executada cumpriu com a obrigação objeto destes autos.
Desse modo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.
Sentença transitada nesta data, nos moldes do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Arquivem-se.
Sentença registrada automaticamente e publicada no PJE. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 7005867-16.2021.8.22.0005
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SOUZA & APOLINARIO LTDA - ME, RUA CURITIBA 897, - DE 768/769 A 1206/1207 NOVA BRASÍLIA - 76908-458 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAIANE GOMES BEZERRA, OAB nº RO7918
EXECUTADO: CRISTINA SOARES PEREIRA DOS SANTOS, RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 377, - ATÉ 631/632 PARQUE 
SÃO PEDRO - 76907-882 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Realizadas diligências, não foram encontrados bens do devedor.
Em tal caso a lei permite a extinção do feito de imediato, evitando-se sua eternização, sem prejuízo às partes e à própria justiça (art. 53, 
§ 4º, da LJE).
Frise-se que não há prejuízo efetivo para a parte, posto que poderá o feito ser movimentado livremente caso encontrados bens, antes da 
prescrição.
Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 53, §4º, da LJE, aplicado subsidiariamente à espécie, 
podendo a parte exequente promover o desarquivamento e prosseguimento do feito, se localizados bens da parte devedora, antes da 
prescrição.
Expeça-se certidão de dívida judicial relativamente ao saldo credor, se assim requerido.
Nada mais havendo, arquive-se.
Sentença registrada e publicada via PJE. 
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7004019-57.2022.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral 
Parte autora: EXEQUENTE: JHEIZON ENRY DA SILVA DE ARAUJO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: FERNANDA PRIMO SILVA, OAB nº RO4141A 
Parte requerida: EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO EXECUTADO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA 
DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
A parte executada cumpriu com a obrigação objeto destes autos.
Desse modo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.
Sentença transitada nesta data, nos moldes do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Arquivem-se.
Sentença registrada automaticamente e publicada no PJE. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7005326-46.2022.8.22.0005 
Assunto:Nota Promissória 
Parte autora: EXEQUENTE: B. & L. CONFECCOES LTDA - ME 
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Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAMARIS HERMINIO BASTOS, OAB nº RO8884 
Parte requerida: EXECUTADO: DIEGO SANTOS DE LIMA 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Em consulta ao Infojud, não foi localizado endereço diverso do já diligenciado, conforme anexo.
Manifeste-se a parte exequente em termos de efetivo seguimento da execução, querendo, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.
Int.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial Criminal
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010330-64.2022.8.22.0005 
Assunto: Comércio ou Posse Proveniente de Extração Ilegal de Madeira 
Parte autora: AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, , - ATÉ 565 - LADO ÍMPAR - 76900-259 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Parte requerida: AUTORES DOS FATOS: GAR MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 45543866000187, CASTELO DE SINTRA 580 CASTELO - 
31330-200 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, EFRAIN DUTRA DO CARMO, CPF nº 60059087234, AVENIDA LÍRIO POSSAMAI 
838 JARDIM SÃO CRISTÓVÃO - 76913-849 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, E. D. DO CARMO LOGISTICA, CNPJ nº 26796773000110, 
LIRIO POSSAMAI 838, SALA 01 JARDIM SAO CRISTOVAO - 76913-849 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DOS AUTORES DOS FATOS: SINDINARA CRISTINA GILIOLI, OAB nº RO7721 
DECISÃO
1. CAMINHÃO: A restituição de coisa apreendida pode ser concedida desde que provada a propriedade e não mais seja necessária 
para a instrução do feito. Assim, defiro o pedido de restituição para o(a) advogado(a) SINDINARA CRISTINA GILIOLI OAB/RO 7.721 (ID 
81089930), para que seja restituído:
a) Veículos descritos no TCO n. 3159635220824203538, (VEÍCULO REBOQUE MODELO/MARCA: SR NOMA SR3E27 CG, CHASSI: 
9EP071330L1001379, PLACA: QTB9E95, RENAVAM: 01215888225, COR: CINZA, NO/MODELO 2019/2020, PROP: EFRAIN DUTRA 
DO CARMO), salvo se por outro processo não estiver apreendido ou retido.
b) Esta DECISÃO não exclui outras sanções ou imposições administrativas, cíveis ou empresariais acerca do veículo apreendido pelos 
órgãos competentes.
Registro que eventual despesa no descarregamento da madeira apreendida devera ser custeada pelos requerentes/transportador/
proprietário, de acordo com o manual de instrução da POLITEC. 
Ainda, ante a possibilidade de perecimento do bem e necessidade de garantir qualidade de eventual perícia a ser realizada, bem como 
recuperação ambiental, a liberação fica condicionada a proteção da carga através de cobertura em lona, a ser custeada pelo transportador/
proprietário. 
Acaso não haja lona ou a devida cobertura para armazenamento da madeira, ela deverá permanecer carregada no reboque em que fora 
apreendido, até ulterior deliberação deste juízo.
2. MADEIRA: As quais são produtos do crime, nos termos do art. 25, § 5º, da Lei 9.605/98, deverão permanecer apreendidas até posterior 
deliberação. Assim, aguarde-se a destinação na audiência preliminar ou até ulterior deliberação deste juízo.
SERVE A PRESNTE COMO TERMO DE RESTITUIÇÃO/OFÍCIO.
CUMPRA-SE.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7005233-83.2022.8.22.0005 
Assunto:Licença Prêmio 
Parte autora: REQUERENTE: DAVI DE OLIVEIRA FERREIRA, CPF nº 65684451268, RUA SAULO DE ALCANTARA 2772 NOVA 
LONDRINA/RO - 76915-500 - NOVA LONDRINA (JI-PARANÁ) - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARCIO CALADO DA SILVA, OAB nº RO10945, JORDAN LUIZ MIRANDA 
HOLANDA, OAB nº RO10573 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ 
- 76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
Sentença
Trata-se de ação de cobrança em face do Município. Em síntese, alegou a parte autora que é servidor(a) público(a) desde 25/03/2008. 
Tem o direito de 2 períodos (2008 a 2018) de licença prêmio por assiduidade - não usufruídos, conforme a ficha funcional(ID 76623968 e 
80342054).
Da preliminar - inépcia da inicial/pedido juridicamente impossível. Deixo de acolher a preliminar arguida. A proibição de conversão 
constante no artigo 134 da da Lei Municipal n. 1405/2005 é inconstitucional (“A licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma 
hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos. Portanto, não há falar em inépcia da inicial. Cabe ao 
requerido demonstrar que oportunizou à requerente o gozo das licenças, pois não pode, num primeiro momento, negar-lhe a o gozo e 
após negar o pagamento.
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É assente o entendimento jurisprudencial acerca da conversão da licença-prêmio não usufruída em indenização, a fim de evitar o 
enriquecimento ilícito pela Administração Pública (AgRg no RESP Nº 1.246.019 - RS (2011/0065205-9)/Julgado: 15/03/2012 Relator 
Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamin).
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito da autora (art. 373, I do CPC), inclusive em relação a eventual 
contagem em dobro de tempo de serviço, impõe a lei o deferimento do pedido nos termos do art. 132 e seguintes da Lei Municipal 
1.405/2005.
O direito de requerer a licença-prêmio não prescreve, nem está sujeito a caducidade. Não há prescrição quinquenal do direito à conversão 
da licença prêmio em pecúnia, porque este direito surge para o servidor quando de sua aposentadoria, falecimento e/ou extinção do 
contrato de trabalho. Somente a contar destes fatos que inicia-se o prazo prescricional de 05 anos, situação não encontrada nestes 
autos. Neste sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTADA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO 
GRAU MANTIDA. O termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá a partir da aposentadoria do servidor. Consoante a 
jurisprudência do STJ, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada pelo servidor público até o momento da 
aposentadoria, independente de previsão legal nesse sentido. ( Turma Recursal – Ji-Paraná, Data de julgamento:17/03/2014, 0008598-
79.2013.8.22.0007 R. I. 00085987920138220007 Cacoal/RO (1ª V. do Juizado Especial da Fazenda Pública, Rel: Juiz Marcos Alberto 
Oldakowski).
Não obstante seu direito adquirido, lhe foi negado o gozo quando requerido. O indeferimento do gozo não viola seus direitos, porque 
a Administração Pública detém esse poder discricionário sobre seus atos administrativos, no entanto, deverá indenizá-lo, sob pena de 
enriquecimento ilícito e/ou procrastinação do direito do servidor. A proibição de conversão constante no artigo 134 é inconstitucional (“A 
licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos.
O direito a licença-prêmio está previsto na Lei Orgânica Municipal 1.405/2005 e a ela se submete seus servidores, assegurado o gozo 
por quinquênio, cômputo em dobro como tempo de serviço e/ou conversão em pecúnia (Art. 132. Após cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, ao servidor estável será concedida licença especial, a título de licença-prêmio, de 90 (noventa) dias, com todos os direitos 
e vantagens do seu cargo efetivo.). Neste último caso, tendo em vista que o servidor deverá impulsionar o processo administrativo 
para conhecimento da Administração Pública, após o devido pedido administrativo, caberá ao administrador incluir na programação 
orçamentária do próximo ano para o respectivo pagamento no primeiro trimestre.
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito do autor previsto no art. 132 da Lei Municipal 1.405/2005 (art. 
373, II do CPC) e comprovado o indeferimento, impõe-se o deferimento do pedido. No mesmo sentido, havendo previsões legais anteriores 
abarcando o período aquisitivo – Lei Municipal nº 713/1995, este é o entendimento.
Entendo que a proibição da conversão deve ser temperada com a aplicação do princípio da proporcionalidade e da simetria legislativa 
que norteia os entes federativos. Assim, por analogia, aplicarei ao presente caso a regra constante na Constituição Estadual. Sobre a 
questão, a LC 68/92 que dispõe:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e função que exercia.
...
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem 
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de optar pelo 
recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal, subsequente 
ao indeferimento do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994 – suspenso por liminar do STF)
...
§ 4° - Sempre que o servidor na ativa completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados, poderá optar pela conversão 
de um dos períodos em pecúnia. Igualmente em caso de falecimento os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de 
licença prêmio adquiridos e não gozados em vida, beneficio este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada 
sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. (Redação dada pela LC nº 694, de 3.12.2012)
Assim, preenchidos os requisitos legais, a parte autora faz jus à conversão, tanto mais porque postulou administrativamente a fruição e o 
pedido foi indeferido, conforme documentação juntada. A omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 
jurídico.
Contudo, não de todos os períodos, pois, conforme § 4º do art. 123 da Lei 68/92, aplicável como parâmetro, a conversão será de um dos 
períodos em pecúnia, quando o servidor completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados.
Desta forma, tendo a parte autora completado dois ou mais períodos de licença prêmio, faz jus a conversão de um desses períodos, 
excluídas as verbas de caráter transitório. Neste sentido:
(EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO 
GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO VERIFICADA. Há omissão no acórdão recorrido que, em que pese tenha dado 
provimento ao recurso de apelação, não se manifestou expressamente quanto à base de cálculo para a conversão da licença-prêmio não 
gozada em pecúnia, omissão passível de reparação pelos presentes embargos declaratórios. A base de cálculo da indenização deverá 
observar a remuneração que a parte autora auferia na data de sua aposentadoria, incluindo as vantagens permanentes do cargo e 
excluídas as transitórias e de caráter precário, que pressupõem o efetivo exercício do cargo. Inteligência do art. 150 da Lei Complementar 
nº 10.098/94. Precedentes da Quarta Câmara Cível desta Corte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração 
Nº 70058195207, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/02/2014).
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por DAVI DE OLIVEIRA FERREIRA em face do Município de Ji-Paraná, para 
condená-lo a conversão em pecúnia de um período de licença prêmio, devido à parte autora (25/03/2008 a 24/03/2013), em razão da 
não concessão administrativa, ressalvado eventual concessão do gozo ou conversão em pecúnia do período citado ou do que se fundou 
o pedido), tendo com parâmetro o último salário recebido, excluídas as verbas de caráter transitório/eventual/indenizatória. Correção e 
juros a contar da citação, nos termos da legislação aplicáveis à Fazenda Pública, sendo: valores devidos até 12/2021 - em consonância 
com RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ), e valores devidos a partir de 01/2022, de acordo 
com a taxa SELIC, conforme dispõe o art. 3º da EC 113/2021.
Extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
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Incabível a retenção de imposto de renda ou desconto previdenciário sobre o pagamento de licença-prêmio não gozada, por ter tal 
verba natureza indenizatória. Súmula do STJ n. 136 “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está 
sujeito ao Imposto de Renda” (Súmula 136, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/1995, DJ 16/05/1995 p. 13549) e decisão em RE 
634638, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 19/12/2011, publicado em DJe-026 DIVULG 06/02/2012 PUBLIC 07/02/2012.
Sentença não sujeita a reexame necessário (artigo 11 da Lei 12.153/2009). Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c 27 da 
Lei 12.153/2009)
Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Não havendo requerimento de execução da sentença, no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos (art. 52, IV, da Lei 9.099/1995 c/c 27 
da Lei 12.153/2009).
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7002055-63.2021.8.22.0005 
Assunto: Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, 
Tutela de Urgência 
AUTOR: CARLOS ALBERTO PEREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA, OAB nº RO7230 
REQUERIDOS: ALCEU BELINI, B’CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S) 
Despacho
Converto o julgamento novamente em diligência.
Verifico que já houve a busca e apreensão do veículo.
Intime-se a parte autora para esclarecer o efetivo prejuízo, quantificando-o monetariamente, sob pena do julgamento no estado em que 
se encontra.
Fica a parte demandante advertida sobre as penalidades da litigância de má-fé, devendo as informações ora solicitadas serem precisas.
Após, intime-se a parte requerida para, querendo, manifestar-se nos autos.
Prazo: 10 dias.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7009589-
24.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: B. & L. CONFECCOES LTDA - ME Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: 
DAMARIS HERMINIO BASTOS - RO8884
Requerido(a): REQUERIDO: WALDELEY APARECIDO FRANCO Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO 
CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 08:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
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sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7001670-81.2022.8.22.0005 
Assunto:Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Parte autora: AUTOR: JOSE LUIZ TAVARES 
Advogado da parte autora: AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
Parte requerida: REQUERIDOS: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA LTDA, POUSADA MALIBU LTDA - ME 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: DOMINGOS SAVIO BARBOSA DE AGUIAR, OAB nº PE14383, 
RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
SENTENÇA
A parte executada cumpriu com a obrigação objeto destes autos.
Desse modo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.
Sentença transitada nesta data, nos moldes do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Arquivem-se.
Sentença registrada automaticamente e publicada no PJE. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Contato Gabinete: Telefone: 3411-2934 - Whatsapp: 3411-4405 - E-mail:jip1jegab@tjrojus.br
Processo: 7004080-15.2022.8.22.0005 
Assunto:Gratificação de Incentivo 
Parte autora: REQUERENTE: DEBORA SILVA DOS SANTOS, CPF nº 61266698272, RUA GERALDO AMANTE 105 ORLEANS JI-
PARANÁ II - 76912-548 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS, OAB nº RO7905 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 
76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
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SENTENÇA
A matéria é preponderantemente de direto e, por isso, comporta julgamento antecipado da lide.
O direito de requerer a licença prêmio não prescreve durante a ativa, nem está sujeito a caducidade. Não há prescrição quinquenal do 
direito à conversão da licença prêmio em pecúnia, porque este direito surge para o servidor quando de sua aposentadoria, falecimento 
e/ou extinção do contrato de trabalho. Somente a contar destes fatos que inicia-se o prazo prescricional de 05 anos, situação não 
encontrada nestes autos.
O indeferimento do gozo não viola seus direitos, porque a Administração Pública detém esse poder discricionário sobre seus atos 
administrativos, no entanto, deverá indenizá-lo, sob pena de enriquecimento ilícito e/ou procrastinação do direito do servidor. A proibição 
de conversão constante no artigo 134 é inconstitucional (“A licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma hipótese, será convertida 
em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos.
O direito a licença-prêmio esta previsto na Lei Orgânica Municipal 1.405/2005 e a ela se submete seus servidores, assegurado o gozo 
por quinquênio, cômputo em dobro como tempo de serviço e/ou conversão em pecúnia (Art. 132. Após cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, ao servidor estável será concedida licença especial, a título de licença-prêmio, de 90 (noventa) dias, com todos os direitos 
e vantagens do seu cargo efetivo.). Neste último caso, tendo em vista que o servidor deverá impulsionar o processo administrativo 
para conhecimento da Administração Pública, após o devido pedido administrativo, caberá ao administrador incluir na programação 
orçamentária para o respectivo pagamento, salvo eventual discricionariedade e conveniência.
Entendo que a proibição da conversão deve ser temperada com a aplicação do princípio da proporcionalidade. Assim, em razão da 
simetria constitucional dos entes federados, aplicarei ao presente caso a regra constante na Constituição Estadual. Sobre a questão, a 
LC 68/92 assim dispõe:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e função que exercia.
...
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem 
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de optar pelo 
recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal, subsequente 
ao indeferimento do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994 – suspenso por liminar do STF)
...
§ 4° - Sempre que o servidor na ativa completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados, poderá optar pela conversão 
de um dos períodos em pecúnia. Igualmente em caso de falecimento os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de 
licença prêmio adquiridos e não gozados em vida, beneficio este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada 
sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. (Redação dada pela LC nº 694, de 3.12.2012)
Ocorre que no presente caso, embora a parte autora alegue ostentar 03 períodos aquisitivos de licença prêmio não gozados, 
depreende-se dos autos que a autora já usufruiu de 02 quinquênios, conforme a ficha funcional e a ficha financeira(ID 80119799 e 
75760426). Considerando que o lapso temporal de 5 (cinco) anos não é o único requisito legal para que a pessoa tenha direito fruição de 
licença prêmio, não se pode presumir apenas pelo requisito temporal que a parte autora faça jus a três período, assim, considerando que 
neste momento processual não estão presentes os requisitos legais do § 4º do art. 123 da Lei 68/92.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor(a), extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento 
no art. 487, inciso I, do CPC.
Sem custas ou honorários. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010559-24.2022.8.22.0005 
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar 
AUTOR: PATRICIA MARIA DE MORAES, CPF nº 82590427204
ADVOGADO DO AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA, OAB nº RO7230 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Emende-se a inicial.
Intime-se a parte autora para apresentar a petição inicial.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para despacho.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7003719-32.2021.8.22.0005 
Assunto: Duplicata 
EXEQUENTE: L H CORDEIRO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO - ME, CNPJ nº 20431032000159
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUIZ HENRIQUE CHAGAS DE MELLO, OAB nº RO9919, NORIVALDO JOSE FERREIRA, OAB nº 
RO8538 
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EXECUTADO: JHONES BRITIS KRUPINSKI, CPF nº 01236257260 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Indefiro o pedido, porquanto já houve a diligência requerida, inclusive no endereço declinado.
De efeito, intime-se parte exequente para manifestar-se nos autos, em termos de prosseguimento, sob pena de extinção.
Prazo de 5 dias.
Após, retornem os autos conclusos.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7000167-06.2014.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: VALDIMAR FERREIRA DA SILVA Advogado: Advogado do(a) 
EXEQUENTE: KARINA JIOSANE GORETI THEIS - RO0006045A
Requerido(a): 
EXCUTADO: ISABEL ESTEVO DE SOUZA, PRISCILA ESTEVO DE OLIVEIRA Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO: WALMAR 
MEIRA PAES BARRETO NETO - RO2047
Advogado do(a) EXCUTADO: WALMAR MEIRA PAES BARRETO NETO - RO2047
Advogado do(a) EXCUTADO: WALMAR MEIRA PAES BARRETO NETO - RO2047
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, buscando objetivar o cumprimento da Decisão ID: 78353375, FICA 
VOSSA SENHORIA INTIMADA, a indicar os bancos ou outras instituições financeiras que entender pertinentes à satisfação da ordem. A 
indicação deve vir acompanhada de endereço para destinação da ordem de bloqueio. Prazo de 05 (cinco) dias.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7003429-80.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: CLAUDENICE ANDRISEN ROPKE RIGON Advogado: 
Advogados do(a) REQUERENTE: NINA GABRIELA TAVARES TESTONI - RO7507, JAQUELINE FELIX RIGON - RO2290
Requerido(a): REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART 
PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE RECORRIDA 
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460-040
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7008979-
56.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: NINA GABRIELA TAVARES TESTONI Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: 
NINA GABRIELA TAVARES TESTONI - RO7507
Requerido(a): REQUERIDO: BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA, A ALVES DE SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOS EIRELI 
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 08:40 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
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(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7006377-92.2022.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: SOUZA & APOLINARIO LTDA - ME Advogado: Advogados do(a) 
EXEQUENTE: SERGIO LUIZ MILANI FILHO - RO7623, WILLIAN SILVA SALES - RO8108
Requerido(a): EXECUTADO: LUCIVALDO DA SILVA CORREA Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7010495-14.2022.8.22.0005Requerente: AUTOR: ROSELI BASCHERA Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE 
RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO DE:
ROSELI BASCHERA
Rua Cedro, 4330, - de 4220/4221 a 4350/4351, Boa Esperança, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-530
CARTA DE INTIMAÇÃO
Por força e determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA de todo o teor do dispositivo em anexo.
DECISÃO/DESPACHO/CERTIDÃO: ANEXA.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE 
SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE 
DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95)
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7011659-48.2021.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: SERGIANE STEFFANY CUNEGUNDES VALOVI DE SOUZA 
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR - RO0003897A
Requerido(a): REQUERIDO: BANCO BMG S.A. Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
- PE23255
Intimação PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Por determinação do juízo, fica a parte beneficiada INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido 
em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7003239-20.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: FRANCIELE PRATA VIANA Advogado: Advogados do(a) 
REQUERENTE: POLIANA ORTENCIO SOARES CUNHA - RO10156, MARCO AURELIO MOREIRA DE SOUZA - RO10164
Requerido(a): REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART 
PENTEADO - SP167884
Intimação PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Por determinação do juízo, fica a parte beneficiada INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido 
em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010559-24.2022.8.22.0005 
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar 
AUTOR: PATRICIA MARIA DE MORAES, CPF nº 82590427204
ADVOGADO DO AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA, OAB nº RO7230 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Emende-se a inicial.
Intime-se a parte autora para apresentar a petição inicial.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para despacho.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE JI-PARANÁ - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Processo : 7004168-53.2022.8.22.0005
Classe : TERMO CIRCUNSTANCIADO (278)
Assunto : [Comércio ou Posse Proveniente de Extração Ilegal de Madeira ]
AUTORIDADE : Ministério Público do Estado de Rondônia e outros
AUTOR(A) DO FATO : D. S. MADEIRAS EIRELI - ME (C. J. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI) 
Advogada : VERA LÚCIA TAVARES ROCHA DA SILVA OAB/RO 8847
Finalidade: INTIMAÇÃO da autora do fato mencionada acima, por intermédio da defesa constituída, da audiência preliminar por 
videoconferência designada para o dia 14/09/2022 às 12h00, a ser realizada pelo CEJUSC mediante contato chamada de vídeo do 
WhatsApp (contato fone nº 69 99955-9197).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7010538-
48.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: WANDERSON GONCALVES BASTOS Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: 
LUIS FERNANDO TAVANTI - RO2333, SOLANGE APARECIDA DA SILVA - RO0001153A
Requerido(a): REQUERIDO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
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Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 20/10/2022 Hora: 10:40 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7010242-
26.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: MARIA DONIZETTI DOS SANTOS Advogado: Advogados do(a) AUTOR: EBER COLONI 
MEIRA DA SILVA - RO4046, DAIANE MELO DOS ANJOS GUILHEN - RO11777, FELIPE WENDT - RO4590
Requerido(a): REU: BANCO BMG S.A. Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - 
publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 20/10/2022 Hora: 11:20 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
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CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 7005867-16.2021.8.22.0005
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SOUZA & APOLINARIO LTDA - ME, RUA CURITIBA 897, - DE 768/769 A 1206/1207 NOVA BRASÍLIA - 76908-458 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAIANE GOMES BEZERRA, OAB nº RO7918
EXECUTADO: CRISTINA SOARES PEREIRA DOS SANTOS, RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 377, - ATÉ 631/632 PARQUE 
SÃO PEDRO - 76907-882 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Realizadas diligências, não foram encontrados bens do devedor.
Em tal caso a lei permite a extinção do feito de imediato, evitando-se sua eternização, sem prejuízo às partes e à própria justiça (art. 53, 
§ 4º, da LJE).
Frise-se que não há prejuízo efetivo para a parte, posto que poderá o feito ser movimentado livremente caso encontrados bens, antes da 
prescrição.
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Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 53, §4º, da LJE, aplicado subsidiariamente à espécie, 
podendo a parte exequente promover o desarquivamento e prosseguimento do feito, se localizados bens da parte devedora, antes da 
prescrição.
Expeça-se certidão de dívida judicial relativamente ao saldo credor, se assim requerido.
Nada mais havendo, arquive-se.
Sentença registrada e publicada via PJE. 
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7007885-73.2022.8.22.0005 
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica 
REQUERENTE: EMYLLY JHOHANA SANT ANA ANDRADE
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELISEU EURICO DE LIMA, OAB nº RO8553 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
Despacho
Aguarda-se audiência de conciliação.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7006787-87.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: LUIZ CARLOS MORGADO DE ANDRADE
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO CALADO DA SILVA - RO10945, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573
REQUERENTE: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7005373-
20.2022.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: FRANCYELLY LEITE DO CARMO Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: ADLA 
ALMEIDA WENSING NAZARKO COIMBRA - RO10326, KEVILLYN ENDLICH SIMAO - RO10593
Requerido(a): REQUERIDO: D M DA SILVA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 09:20 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no 
celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
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o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7005607-36.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
NÃO DENUNCIADO: SORAIA PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) NÃO DENUNCIADO: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - RO3092
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7011167-56.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ANDRESSA RODRIGUES PERES
Advogados do(a) EXEQUENTE: LENI MATIAS - RO0003809A, MARCIO CALADO DA SILVA - RO10945, JORDAN LUIZ MIRANDA 
HOLANDA - RO10573
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7009078-
26.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: MARIA FERNANDA MEIRELLES BERNARDO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597A
Requerido(a): REU: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 10:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no 
celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7007145-52.2021.8.22.0005 
Assunto: Crimes contra a Flora 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
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AUTORES DOS FATOS: A.R. DE SOUZA, CNPJ nº 34316607000105, LF MADEIRAS E MARCENARIA LTDA - ME, CNPJ nº 
19397994000150, THIAGO F DA COSTA - ME, CNPJ nº 10379856000173, W. Z. SEGANTINI, CNPJ nº 34786978000142, ADALTO 
MAGOSSO, CPF nº 38373637168, ANISIA RODRIGUES DE SOUZA, CPF nº 28826657840 
ADVOGADOS DOS AUTORES DOS FATOS: WALMIR BENARROSH VIEIRA, OAB nº RO1500, THIAGO SIMOES LIBA DE ALMEIDA, 
OAB nº RO9570 
DECISÃO
Chamo o feito à ordem, retificando o destinatário por erro material.
Revogo, em parte, a decisão anterior (ID 81025953), a fim de alterar a pessoa jurídica donatária da madeira, passando a ser 
a Prefeitura MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS-RO, CNPJ: 63.761.969/0001-03, Endereço: Av. Jacarandá nº 100- Centro, Email: 
gabinetecast@gmail.com, Fone: 69 3474- 2050, representado pelo Prefeito Cicero Aparecido Godoi, CPF: 325.469.632-87, Endereço: 
Rua do Jambo nº 1006- Centro, Email: cggodoi1@gmail.com, Telefone: 69-9 8431-0649, para uso na construção de um viveiro municipal 
eou barracão ou em obras sociais, devidamente autorizado, mediante comprovação nos autos, no prazo de 90 dias. 
Em tempo, relativamente à petição de ID 81059630, considerando a manifestação favorável do Ministério Público, defiro o pedido e, via 
de consequência, determino a exclusão de ADALTO MAGOSSO do polo passivo da demanda. Retifique-se a autuação.
No mais, proceda-se de acordo com os ulteriores termos da decisão anterior.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7010747-51.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: NEUZA NATALINA FERREIRA SOARES
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO CALADO DA SILVA - RO10945, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente, para pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
===========================================================================================
Processo nº: 7000517-13.2022.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: CELIO DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: FIRMINO MUNIZ BEZERRA - RO9684
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Considerando que a parte requerida apresentou recurso em face à r. sentença, promovo a intimação da parte autora para, em 
10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE JI-PARANÁ - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Processo : 7002679-78.2022.8.22.0005
Classe : TERMO CIRCUNSTANCIADO (278)
Assunto : [Comércio ou Posse Proveniente de Extração Ilegal de Madeira ]
AUTORIDADE : Ministério Público do Estado de Rondônia
AUTORA DO FATO : B. L. PAVÃO DO NASCIMENTO LTDA
Advogados : RODRIGO PETERLE OAB/RO 2572; PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE OAB/RO 6912; LUCIENE PETERLE OAB/RO 
2760; SEVERINO JOSÉ PETERLE FILHO OAB/RO 437; HUGO HENRIQUE DA CUNHA OAB/RO 9730
DESPACHO: “AUDIÊNCIA A SER REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA (LINK: https://meet.google.com/fvf-yriu-hqh). RÉU, VÍTIMA 
E AS TESTEMUNHAS DEVERÃO FORNECER O NÚMERO DE CELULAR VIA E-MAIL (jip1jegab@tjro.jus.br) à SECRETARIA DO 
JUÍZO ou VIA TELEFONE (69) 3411-2934, POIS PRESTARÃO DEPOIMENTO POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO NO APLICATIVO 
GOOGLE MEETS e/ou WHATSAPP, NO DIA E HORA DESIGNADOS. 1). Em razão da momentânea impossibilidade de realização de 
audiência presencial, designo, audiência de instrução e julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA para o dia 30 de setembro de 2022, às 
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10 horas horas, sala de audiência virtual link: https://meet.google.com/fvf-yriu-hqh. 2). Cumpra-se cota ministerial. 3). Intimem-se as 
testemunhas arroladas, bem como para que informem, com antecedência, contato telefônico para a realização do ato via videoconferência. 
As testemunhas deverão ser ouvidos por meio de videoconferência, mediante uso do aplicativo GOOGLE MEETS, devendo estar 
disponíveis para o contato na data e hora designados. 4). Cite(m)-se e intimem-se o(s) acusado(s) para o ato supra designado, advertindo-
o(s) de que deverá(ão) se fazer acompanhar de advogado. Na falta deste, será nomeado defensor público/advogado dativo e demais 
advertências legais. bem como para que informem, com antecedência, contato telefônico para a realização do ato via videoconferência. 
O(s) acusado(s) deverá(ão) ser ouvido(s) por meio de videoconferência, mediante uso do aplicativo GOOGLE MEETS, devendo estar 
disponíveis para o contato na data e hora designados. O não atendimento a solicitação para participar da videoconferência implicará em 
REVELIA 5). Cientifique-o de que poderá trazer, na data acima designada, suas testemunhas, até o número máximo de 03 (três), que 
deverão comparecer independentemente de intimação judicial, ou, sendo esta necessária, deverá apresentar na secretaria do Juizado, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a relação dos nomes e endereços das pessoas. 6). Ciência ao MP. SERVE a presente 
decisão de CARTA DE INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e MANDADO INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. ADVERTÊNCIAS: 1) Advirto 
à parte a necessidade da leitura atenta a fim de que se atendem quanto ao procedimento e ônus de intimação de suas testemunhas. 2) 
Para realização da audiência por videoconferência, será observado o seguinte: a) Participando pelo computador: necessário câmera e 
microfone instalados e em pleno funcionamento, basta clicar no link: https://meet.google.com/fvf-yriu-hqh, não será necessário instalar 
nenhum aplicativo. b) Participando pelo celular: necessário instalação prévia do aplicativo Google Meet, disponível na Play Store ou App 
Store; após, basta clicar no link acima informado. (...) Maximiliano Darci David Deitos Juiz de Direito”
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE JI-PARANÁ - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Processo : 7004125-19.2022.8.22.0005
Classe : TERMO CIRCUNSTANCIADO (278) 
Assunto : [Crimes contra a Flora]
AUTORIDADE : Ministério Público do Estado de Rondônia
AUTOR DO FATO : DIEICK DENNER GONCALVES LTDA e outros 
Advogados : BRUNO HENRIQUE HOLANDA DA COSTA MORAIS OAB/RO 11685; SÉRGIO HOLANDA DA COSTA MORAIS OAB/RO 
5966
DECISÃO: “Vistos. Vieram-me os autos conclusos para apreciação dos pedidos para autorizar a doação da madeira apreendida, ante 
a perícia que constatou a divergência de essência. Pois bem, a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98) regula a apreensão dos 
produtos e dos instrumentos do crime ambiental, bem como a sua destinação, na forma do preceito contido em seus artigos 25 e 72, 
ao dispor que os produtos e instrumentos serão apreendidos e, tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão avaliados e 
doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Ante o desinteresse da empresa madeireira em 
eventual perícia (não compareceu à audiência), a presunção de legitimidade da apreensão pela PRF e a ausência do contrato social da 
empresa compradora da madeira para aferir a regularidade processual, necessário que se reconheça desde já o perdimento da madeira 
apreendida, por ser produto de crime ambiental, conforme determina a Lei de Crimes Ambientais, sendo o DOF considerado inválido de 
acordo com o previsto no art. 48 da IN 21/2014 do IBAMA, restando tipificado o crime do parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98. As 
madeiras encontram-se em estado de deterioração em razão da própria natureza do bem apreendido, do tempo e local inapropriado. Vale 
ressaltar, que as madeiras perecem nos pátios de órgão públicos ante a omissão estatal, vez que nem sempre é possível adotar medidas 
tempestivas de doação do bem apreendido às instituições de cunho beneficentes ou aos órgãos públicos interessados, permitindo que 
estas madeiras pereçam quando poderiam ser destinadas à diversas finalidades em prol da sociedade ou recuperação/recomposição/
compensação ambiental. A justiça, em alguns casos, também contribui com a demora. Desta forma, em atenção aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade de forma que estanque desconsidera a potencialidade danosa da conduta sob a lógica global. 
Nesta seara, a medida de apreensão deve compreender a totalidade da mercadoria transportada, apenando-se a conduta praticada pelo 
infrator e não apenas o objeto dela resultante, consistindo em importante mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito 
dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribuiu para a prática da conduta ilícita. A apreensão de bens gera, 
ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evita a reiteração da prática, facilita a recuperação do dano 
e, ainda, contribui para a garantia do resultado prático do processo administrativo e judicial. Nesse sentido, tomo como fundamento da 
presente decisão, a ementa do acórdão do STJ: “Nesse sentido, a gravidade da conduta de quem transporta madeira em descompasso 
com a respectiva guia de autorização não se calcula com base no referido quantitativo em excesso. Sobredita infração compromete 
a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental, seja no tocante à atividade de planejamento e fiscalização do uso dos recursos 
ambientais, seja quanto ao controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, seja no que diz respeito à proteção de áreas 
ameaçadas de degradação. Logo, a medida de apreensão deve compreender a totalidade da mercadoria transportada, apenando-se 
a conduta praticada pelo infrator e não apenas o objeto dela resultante......7. Recurso especial a que se dá provimento (STJ, REsp 
1.784.755, d Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 1º/10/2019)”Diante do contexto probatório, 
referente à Ocorrência n.1402117220412180012 da Polícia Rodoviária Federal, DECRETO A PERDA TOTAL de 33,51 m³, da madeira. 
Determino a DOAÇÃO para o HOSPITAL DO AMOR DE JI PARANÁ (Fundação Pio XII - Instituto de Prevenção), inscrito no CNPJ sob o 
n. 49.150.352/0017-80 , neste ato representado por MARCELO FERREIRA BONFIM, DANIEL BAMPA NETTO CPF/CNPJ: 026.593.608-
04 inscrito e/ou FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, CPF 048.275.892-91, - para aplicação no Hospital, principamente para a fabricação 
de mobílias e portas - Casa de Apoio, dentre outros (mferreira@hcancerbarretos.com.br) A empresa-entidade deverá diligenciar junto 
ao órgão ambiental competente, SEDAM (MARCO ANDRÉ DE SIQUEIRA CAVALCANTI GERENTE REGIONAL ERGA/JI-PARANÁ), 
requerendo o cancelamento do documento de origem florestal (DOF) anterior e a inserção do saldo da Madeira adquirida perante o 
poder judiciário, no estoque da empresa adquirente, se necessáiro. Para tanto, deverá anexar ao requerimento cópia da decisão que 
realizou a doação, bem como corrigir a(s) falha(s) quanto a validade, volumetria, essência, valores, etc que ensejou a infração anterior. O 
bem só será liberado após apresentação de novo documento de origem florestal-DOF perante o órgão de apreensão. Serve a presente 
decisão como instrumento hábil para que o SEDAM realize inserção do saldo no estoque, se necessário. Serve o presente para a 
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emissão de nota fiscal perante o órgão responsável. AUTORIZADO O TRANSPORTE ATÉ O ESTADO DE SÃO PAULO. Ato contínuo, 
fica a prefeita comprometida a prestar contas no prazo de 90 dias, contados da data do recebimento, sob pena de desobediência (330 
do CP) e suspensão do cadastro nesse juízo. Devendo enviar a prestação de conta para o e-mail: cpe1gjecrim@tjro.jus.br SIRVA-SE A 
PRESENTE DECISÃO para o transporte entre o pátio da Polícia Rodoviária Federal de Ji-Paraná/RO até endereço da Órgão supracitado 
(se necessário), bem como fixo o prazo de 30 dias para o transporte. Ao M.P. para oferecimento de denúncia, ante o desinteresse da 
empresa infratora na transação. Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022 Maximiliano Darci David Deitos Juiz de Direito”

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7011237-73.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: FRANCIANY CHAGAS RIBEIRO BRASIL
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO CALADO DA SILVA - RO10945, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7008998-
62.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: TAVEIRA PEREIRA & CIA LTDA - ME
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: EDER SOUZA SILVA - RO10583
Requerido(a): REQUERIDO: EDSON ROMEU DE OLIVEIRA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 10:41 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no 
celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
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provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7006850-49.2020.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: BEATRIZ REGINA SARTOR - RO9434, TANANY ARALY BARBETO - RO5582
Requerido(a): EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogados do(a) EXECUTADO: BEATRIZ REGINA SARTOR - RO9434, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Rua Aluízio Ferreira, 290, - até 289/290, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-024
Finalidade: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a apresentar impugnação à indisponibilidade dos ativos 
financeiros (penhora online em conta bancária), NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, nos termos do artigo 854, § 1º do Código de Processo 
Civil.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7005036-
31.2022.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: J B DOS SANTOS PEREIRA - ME
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS - PR56511
Requerido(a): EXECUTADO: FRANCISCO SILVA DE MOURA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 04/10/2022 Hora: 09:20 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no 
celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
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extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 1 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7006376-10.2022.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: SOUZA & APOLINARIO LTDA - ME
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: WILLIAN SILVA SALES - RO8108, RAPHAEL ROCHA BRITO - RO11300
Requerido(a): EXECUTADO: MISLENE MUNIZ DE SOUZA
Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7011848-94.2019.8.22.0005
Requerente: EXEQUENTE: J B DOS SANTOS PEREIRA - ME
Requerido(a): EXECUTADO: TAYWANA SOUZA VIDAL
INTIMAÇÃO DE:
J B DOS SANTOS PEREIRA - ME
Rua Manoel Franco, 677, - de 412/413 a 734/735, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-410
CARTA DE INTIMAÇÃO
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de direito, no prazo 
de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7002568-31.2021.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: VALDEVINO AUGUSTO DO AMARAL
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL FRANCISCO BAENA GRAVENA - RO9718, BRUNA PISSOLATTO GROCHEVISKI 
- RO10596
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Finalidade: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a apresentar impugnação à indisponibilidade dos ativos 
financeiros (penhora online em conta bancária), NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, nos termos do artigo 854, § 1º do Código de Processo 
Civil.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7011030-11.2020.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: EDINEI JOAQUIM
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7009297-73.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
NÃO DENUNCIADO: LUIZ CARLOS PEREIRA
Advogados do(a) NÃO DENUNCIADO: ARIANNY CAROLINI MACIEL RAMOS - RO10591, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7008527-80.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: RENIMERCIO LOPES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAYANNA MABIA MAURICIO - RO3856
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7007027-76.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ROBSON CHRISTINO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, pleitear o que entender de direito. Prazo de 10 dias. E, em sendo o caso, apresentar novos 
cálculos ou demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 534 e incisos, CPC/15, até a data da efetiva implementação do 
Adicional.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.



1724DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7008286-43.2020.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: IZABEL MARQUES LACERDA
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573A, THAYSA SILVA DE OLIVEIRA - RO0006577A, 
MAURO TRINDADE FERREIRA - RO9847
Requerido(a): EXECUTADO: BANCO BMG S.A.
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a apresentar procuração 
devida para levantamento de alvará, no autos foi localizado somente uma outorgando Dra.AGNYS FOSCHIANI HELBEL, no prazo de 5 
(cinco) dias.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7006317-90.2020.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: LUCIENE BARBOSA DA SILVA ARANDA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA - RO0006577A, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte executada 
ID nº 80469483/80469484/ 80469485.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=====================================================================================================
Processo nº: 7007190-22.2022.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: LUCIO RIBEIRO DE AZEVEDO
Advogados do(a) AUTOR: WILLIAN SILVA SALES - RO8108, SERGIO LUIZ MILANI FILHO - RO7623
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, ESTADO DE 
RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7004917-07.2021.8.22.0005 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: JAQUELINE SOUZA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO10573, MARCIO CALADO DA SILVA - RO10945
EXCUTADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte executada 
ID nº 80475777/80473722.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7001704-
56.2022.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: BELLA CASA ENXOVAIS LTDA - ME
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: MAYCON SIMONETO - RO0007890A
Requerido(a): EXECUTADO: JULIANE SOUZA MARINHO
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Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 11:20 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no 
celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 2 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7001498-
76.2021.8.22.0005 Requerente: REQUERENTE: FRANCISCA SOBREIRO
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046, INDY TAYLA KOTZ COELHO - RO8885
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO À PARTE 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4147, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
FRANCISCA SOBREIRO
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimadas acerca do retorno dos autos, bem como para requerer o que 
entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do processo ao arquivo.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910
Processo nº : 7004378-07.2022.8.22.0005 Requerente: EXEQUENTE: J B DOS SANTOS PEREIRA - ME
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: GIDALTE DE PAULA DIAS - PR56511
Requerido(a): EXECUTADO: LILIANE ALVES DE SOUZA
Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7010271-
76.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: VANDO GUEDES Advogado: Advogado do(a) AUTOR: HEBERT MARCELO SANTINI 
ANTONIO - RO8609
Requerido(a): REU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado: INTIMAÇÃO DAS 
PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 12:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no 
celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 2 de 
setembro de 2022. 
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ji-Paraná - 1º Juizado Especial
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594
Autos nº : 7000607-26.2019.8.22.0005
Autor: JOAO TEODORO DE SANTANA
Infrator(a): BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A
Certidão
Certifico, que a parte requerida peticionou solicitando levantamento dos valores. No entanto, os valores existentes já foram levantados 
pela parte requerente, encontrando-se a conta judicial zerada (espelho anexo). Desta forma, é provável que a petição trazida aos autos 
pela parte requerida foi protocolada indevidamente. No entanto, para sanar qualquer dúvida, procedo a intimação da requerida, para no 
prazo de 05 (cinco) dizer requerer o que é de direito, sob pena de arquivamento, conforme já foi determinado em Sentença.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
GUILHERME ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA
Técnico de Apoio da Central de Processos Eletrônicos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7001677-10.2021.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral 
Parte autora: EXEQUENTE: SIMONE DAS NEVES RODRIGUES, CPF nº 53565932287, RUA MENEZES FILHO 3985, CASA 02 BELA 
VISTA - 76907-664 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERGIO LUIZ MILANI FILHO, OAB nº RO7623, WILLIAN SILVA SALES, 
OAB nº RO8108, RAPHAEL ROCHA BRITO, OAB nº RO11300 
Parte requerida: EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO EXECUTADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, 
ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Considerando a concordância em relação aos cálculos, expeça alvará ou ofício de transferência em favor da parte exequente no valor 
de R$ 4.508,61. 
Na sequência, expeça-se alvará ou ofício de transferência em favor da parte executada no valor do saldo remanescente em conta judicial, 
devendo a conta ser zerada e encerrada.
Nada mais sendo requerido, tornem os autos conclusos para extinção. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7003427-47.2021.8.22.0005 
Assunto: Nota Promissória 
EXEQUENTE: B. & L. CONFECCOES LTDA - ME, CNPJ nº 05963867000166
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAMARIS HERMINIO BASTOS, OAB nº RO8884 
EXECUTADO: JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 79513921204 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Intime-se a parte executada para comprovar nos autos o cumprimento do acordo entabulado.
Prazo de 5 dias.
Após, intime-se o exequente para o que entender de direito.
Prazo de 5 dias.
Por fim, retornem os autos conclusos.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7005419-43.2021.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
REQUERENTE: REINALDO ROSA FERREIRA, CPF nº 68756810210
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALINE SILVA DE SOUZA, OAB nº RO6058 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
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DECISÃO
Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega excesso de execução, relativamente às multas 
fixadas no decorrer do processo.
A parte exequente apresentou manifestação.
Vieram os autos conclusos. Decido.
Não merecem prosperar as alegações da parte executada, pois o valor apresentado pela parte exequente encontra-se de acordo com 
as decisões exaradas no transcurso da demanda, ratificadas em sentença, porquanto a parte executada deixou de cumprir as decisões 
judiciais, tornando devida as multas aplicadas. Caso a parte executada não quisesse arcar com tais valores, deveria cumprir prontamente 
as decisões judiciais.
O comportamento da parte executada em impugnar a incidência das astreintes beira a má-fé, notadamente porque durante todo o 
desenrolar do processo apresentou comportamento totalmente negligente, sem observar os princípios da lealdade processual e 
cooperação, e agora, em sede de cumprimento de sentença, busca se desvencilhar das multas aplicadas.
Tem-se que a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra 
a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao 
enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, portanto, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
In casu, tenho como compatível o quantum do valor referente às multas aplicadas no decorrer do processo, cumprindo seu escopo 
primeiro, coibir que a requerida não torne a se comportar com indiferença em relação às decisões judiciais, bem ainda compelir a 
requerida a satisfação da obrigação de fazer.
Desta forma, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.
Intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência de multa de 10%, nos termos do art. 523, 
§ 1º, do CPC/15. A intimação deverá ser realizada por meio de advogado constituídos nos autos, ou por carta com aviso de recebimento, 
quando não tiver procurador constituído ou assistido pela Defensoria Pública (art. 513, §2º, II, CPC/2015).
Havendo o pagamento voluntário, expeça-se alvará judicial em favor da exequente, Após, retornem os autos conclusos para extinção.
Porém, transcorrido o prazo sem pagamento, promova-se conclusão para tentativa de penhora de valores e bens.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010128-58.2020.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: MADALENA DE LIMA COSTA, CPF nº 18891705268
ADVOGADO DO AUTOR: GELBER WESLEY DE LIMA COSTA, OAB nº RO11035 
REU: BANCO BMG S.A. 
ADVOGADOS DO REU: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB nº BA17023, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
DESPACHO
Intime-se a parte autora para comprovar nos autos o cumprimento do acordo entabulado.
Prazo de 5 dias.
Após, intime-se a parte executada para requerer o que entender de direito.
Prazo de 5 dias.
Por fim, retornem os autos conclusos para deliberação.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7011406-94.2020.8.22.0005 
Assunto:Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Parte autora: AUTOR: AGERISTA SANTOS DE SOUZA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: IVAN PINTO DE FARIAS, OAB nº RO10545, FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
FILHO, OAB nº RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA, OAB nº RO8565 
Parte requerida: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, 
ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
1. Promova-se a alteração da classe processual para “cumprimento de sentença”. 
2. Expeça-se alvará em favor da parte exequente. 
3. Nada mais sendo requerido, tornem os autos conclusos para extinção. 
Int.
Ji-Paraná/2 de setembro de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010398-82.2020.8.22.0005 
Assunto: Protesto Indevido de Título 
REQUERENTE: MEIRE VICENTE MOREIRA 96031360268, CNPJ nº 18645657000171
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PAOLA DE BARROS SILVA, OAB nº RO7235, GILMARA DE ANDRADE ALVES, OAB nº RO7503 
REQUERIDOS: L. L. DA SILVA FOMENTO MERCANTIL EIRELI - ME, CNPJ nº 23964572000196, MAY TRANSPORTES E LOGISTICA 
EIRELI, CNPJ nº 12920525000205 
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS, OAB nº RO6891 
DESPACHO
Intime-se novamente a parte exequente para apresentar novos cálculos sem a incidência da multa de 10% de honorários advocatícios, 
eis que o art. 523, § 1º, segunda parte, CPC não é aplicado em sede de Juizado Especial, conforme dispõe o Enunciado 97 do FONAJE:
ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, 
somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 
honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG).
Prazo de 5 dias.
Após, retornem os autos conclusos.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7002378-34.2022.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo 
REQUERENTE: DANIELA GAJDECZKA SILVA, CPF nº 02811017283
ADVOGADOS DO REQUERENTE: KAMYLLA YANNE SANTOS, OAB nº AM14114, IZABEL CRISTINA PEREIRA GONCALVES, OAB 
nº RO4498A 
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS 
SA 
DECISÃO
Preenchidos os pressupostos recursais objetivos e subjetivos do recurso interposto, recebo-o no efeito devolutivo, nos termos do artigo 
43 da Lei 9.099/95.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias.
Apresentada as contrarrazões ou decorrido o prazo, remetam-se os autos à e. Turma Recursal.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7006878-17.2020.8.22.0005 
Assunto: Nota Promissória 
AUTOR: B. & L. CONFECCOES LTDA - ME, CNPJ nº 05963867000166
ADVOGADO DO AUTOR: DAMARIS HERMINIO BASTOS, OAB nº RO8884 
REQUERIDO: DAYANE MOREIRA DE BASTOS, CPF nº 02255126290 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Intime-se a parte executada para comprovar nos autos o cumprimento do acordo entabulado.
Prazo de 5 dias.
Após, intime-se o exequente para o que entender de direito.
Prazo de 5 dias.
Por fim, retornem os autos conclusos.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7006760-70.2022.8.22.0005 
Assunto:Cancelamento de vôo 
Parte autora: AUTOR: ALICE VIEIRA SILVA 
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Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR, OAB nº SP314627 
Parte requerida: REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI 
PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 
do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
Nada mais havendo, arquivem-se.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7007320-12.2022.8.22.0005 
Assunto:Acidente de Trânsito, Cancelamento de vôo 
Parte autora: AUTORES: DAVI ROBERTO ALVES NOGUEIRA SOUSA, HELOISA CRISTINA ALVES NOGUEIRA, ANISIA ALVES PINTO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DOS AUTORES: HELOISA CRISTINA ALVES NOGUEIRA, OAB nº RO7922 
Parte requerida: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO 
GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 
do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
Nada mais havendo, arquivem-se.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7011037-03.2020.8.22.0005
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Liminar 
REQUERENTES: LENILCE VICENTE DE BRITO DA SILVA, JACQUELINE BRITO DA SILVA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: DAMARIS HERMINIO BASTOS, OAB nº RO8884
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes.
Em relação aos embargos da parte requerente, tenho que merece rejeição, notadamente porque relativamente as multas aplicadas 
no decorrer do processo, devem ser objeto de análise por ocasião do cumprimento de sentença, oportunidade em que a parte deverá 
apresentar os respectivos cálculos. Relativamente ao pedido de gratuidade da justiça, considerando tratar-se de juizado especial, em que 
as custas processuais são dispensadas em primeiro grau de jurisdição, este juízo posterga a análise do pedido para eventual interposição 
de recurso inominado, quando só então exige-se o recolhimento de preparo.
Quanto aos embargos apresentadas apresentados pela Concessionária Requerida, verifica-se que objetiva modificar a decisão embargada, 
extrapolando, assim, o campo delimitado desta via recursal, exigindo recurso processual diverso, qual seja recurso inominado.
É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 
substância. Não operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 
obscuridades porventura encontradas.
Sobre este tema, afirmam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, 
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo 
ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e 
legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Rediscutir, pois as questões apreciadas, com o reforço ou inovação 
argumentativa, constitui delírio na via processual declaratória. A motivação do convencimento do Juiz não impõe que expresse razões 
versando todos os argumentos delineados pelas partes, por mais importantes possam lhes parecer” (Embargos de Declaração no REsp 
38.344 PR. Relator Ministro Milton Luiz Pereira).
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Ainda, os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento. STF. Plenário. RE 194662 Ediv-ED-ED/BA, 
rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015 (Info 785). 
Verifico, ademais, que os embargos são meramente protelatórios, eis que manifestamente incabíveis.
Estabelece o CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No presente caso não houve nenhuma das hipóteses citadas acima.
Neste sentido:
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Não havendo contradição, omissão ou obscuridade, que são os três vícios que se 
corrigem mediante embargos declaratórios, não se admite o recurso, por não se prestarem os embargos ao simples reexame da causa.
(TJ-RO - AC: 70193974120178220001 RO 7019397-41.2017.822.0001, Data de Julgamento: 07/06/2019)
A parte requer apenas a reanálise do quantum indenizatório. Para reanálise da indenização deveria a parte propor recurso próprio. À toda 
evidência, deve o embargante ser penalizado com a multa prevista no Código de Processo Civil, porquanto adequada ao caso, vejamos.
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. 
...
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o 
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. 
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. OFENSA À HONRA. EXISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO. 
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. NÃO 
CABIMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, 
com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A revisão do citado entendimento esbarraria no óbice 
do verbete 7 da Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o simples ato de inscrever, indevidamente, o 
nome da pessoa, física ou jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. Admite a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando 
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da 
causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, contradição 
ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 
aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1269426 SC 2011/0183721-8, Relator: 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013)
Ademais, nada impede, em análises futuras, que a parte requerida seja condenada também em litigância de má-fé. Neste sentido já 
analisou o STJ em recurso repetitivo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 
538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, 
POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do 
tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código 
de Processo Civil, de natureza reparatória. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1250739/PA, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2013, DJe 17/03/2014) 
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, e condeno a embargante ao pagamento de multa processual em favor do 
embargado no patamar de 2% sobre o valor da causa.
Restituo o prazo para recurso inominado. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7000842-85.2022.8.22.0005 
Assunto:Licença Prêmio 
Parte autora: REQUERENTE: CARLITO BEZERRA CAETANO, CPF nº 50631721991, RUA PORTO ALEGRE 1197, - DE 731 A 1197 - 
LADO ÍMPAR SÃO FRANCISCO - 76908-205 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA, OAB nº RO10573, MARCIO 
CALADO DA SILVA, OAB nº RO10945 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ 
- 76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
Sentença
Trata-se de ação de cobrança em face do Município. Em síntese, alegou a parte autora que é servidor(a) público(a) desde 30/08/1991. 
Tem o direito de 5 períodos (1991 a 2011 e 2011 a 2016) de licença prêmio por assiduidade - não usufruídos, eis que já usufruiu o período 
de 2006 a 2011, conforme a ficha funcional (ID 67501699).
Da preliminar - inépcia da inicial/pedido juridicamente impossível. Deixo de acolher a preliminar arguida. A proibição de conversão 
constante no artigo 134 da da Lei Municipal n. 1405/2005 é inconstitucional (“A licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma 
hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos. Portanto, não há falar em inépcia da inicial. Cabe ao 
requerido demonstrar que oportunizou à requerente o gozo das licenças, pois não pode, num primeiro momento, negar-lhe a o gozo e 
após negar o pagamento.
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É assente o entendimento jurisprudencial acerca da conversão da licença-prêmio não usufruída em indenização, a fim de evitar o 
enriquecimento ilícito pela Administração Pública (AgRg no RESP Nº 1.246.019 - RS (2011/0065205-9)/Julgado: 15/03/2012 Relator 
Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamin).
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito da autora (art. 373, I do CPC), inclusive em relação a eventual 
contagem em dobro de tempo de serviço, impõe a lei o deferimento do pedido nos termos do art. 132 e seguintes da Lei Municipal 
1.405/2005.
O direito de requerer a licença-prêmio não prescreve, nem está sujeito a caducidade. Não há prescrição quinquenal do direito à conversão 
da licença prêmio em pecúnia, porque este direito surge para o servidor quando de sua aposentadoria, falecimento e/ou extinção do 
contrato de trabalho. Somente a contar destes fatos que inicia-se o prazo prescricional de 05 anos, situação não encontrada nestes 
autos. Neste sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTADA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO 
GRAU MANTIDA. O termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá a partir da aposentadoria do servidor. Consoante a 
jurisprudência do STJ, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada pelo servidor público até o momento da 
aposentadoria, independente de previsão legal nesse sentido. ( Turma Recursal – Ji-Paraná, Data de julgamento:17/03/2014, 0008598-
79.2013.8.22.0007 R. I. 00085987920138220007 Cacoal/RO (1ª V. do Juizado Especial da Fazenda Pública, Rel: Juiz Marcos Alberto 
Oldakowski).
Não obstante seu direito adquirido, lhe foi negado o gozo quando requerido. O indeferimento do gozo não viola seus direitos, porque 
a Administração Pública detém esse poder discricionário sobre seus atos administrativos, no entanto, deverá indenizá-lo, sob pena de 
enriquecimento ilícito e/ou procrastinação do direito do servidor. A proibição de conversão constante no artigo 134 é inconstitucional (“A 
licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos.
O direito a licença-prêmio está previsto na Lei Orgânica Municipal 1.405/2005 e a ela se submete seus servidores, assegurado o gozo 
por quinquênio, cômputo em dobro como tempo de serviço e/ou conversão em pecúnia (Art. 132. Após cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, ao servidor estável será concedida licença especial, a título de licença-prêmio, de 90 (noventa) dias, com todos os direitos 
e vantagens do seu cargo efetivo.). Neste último caso, tendo em vista que o servidor deverá impulsionar o processo administrativo 
para conhecimento da Administração Pública, após o devido pedido administrativo, caberá ao administrador incluir na programação 
orçamentária do próximo ano para o respectivo pagamento no primeiro trimestre.
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito do autor previsto no art. 132 da Lei Municipal 1.405/2005 (art. 
373, II do CPC) e comprovado o indeferimento, impõe-se o deferimento do pedido. No mesmo sentido, havendo previsões legais anteriores 
abarcando o período aquisitivo – Lei Municipal nº 713/1995, este é o entendimento.
Entendo que a proibição da conversão deve ser temperada com a aplicação do princípio da proporcionalidade e da simetria legislativa 
que norteia os entes federativos. Assim, por analogia, aplicarei ao presente caso a regra constante na Constituição Estadual. Sobre a 
questão, a LC 68/92 que dispõe:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e função que exercia.
...
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem 
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de optar pelo 
recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal, subsequente 
ao indeferimento do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994 – suspenso por liminar do STF)
...
§ 4° - Sempre que o servidor na ativa completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados, poderá optar pela conversão 
de um dos períodos em pecúnia. Igualmente em caso de falecimento os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de 
licença prêmio adquiridos e não gozados em vida, beneficio este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada 
sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. (Redação dada pela LC nº 694, de 3.12.2012)
Assim, preenchidos os requisitos legais, a parte autora faz jus à conversão, tanto mais porque postulou administrativamente a fruição e o 
pedido foi indeferido, conforme documentação juntada. A omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 
jurídico.
Contudo, não de todos os períodos, pois, conforme § 4º do art. 123 da Lei 68/92, aplicável como parâmetro, a conversão será de um dos 
períodos em pecúnia, quando o servidor completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados.
Desta forma, tendo a parte autora completado dois ou mais períodos de licença prêmio, faz jus a conversão de um desses períodos, 
excluídas as verbas de caráter transitório. Neste sentido:
(EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO 
GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO VERIFICADA. Há omissão no acórdão recorrido que, em que pese tenha dado 
provimento ao recurso de apelação, não se manifestou expressamente quanto à base de cálculo para a conversão da licença-prêmio não 
gozada em pecúnia, omissão passível de reparação pelos presentes embargos declaratórios. A base de cálculo da indenização deverá 
observar a remuneração que a parte autora auferia na data de sua aposentadoria, incluindo as vantagens permanentes do cargo e 
excluídas as transitórias e de caráter precário, que pressupõem o efetivo exercício do cargo. Inteligência do art. 150 da Lei Complementar 
nº 10.098/94. Precedentes da Quarta Câmara Cível desta Corte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração 
Nº 70058195207, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/02/2014).
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CARLITO BEZERRA CAETANO em face do Município de Ji-Paraná, para 
condená-lo a conversão em pecúnia de um período de licença prêmio, devido à parte autora (30/08/1991 a 29/08/1996), em razão da 
não concessão administrativa, ressalvado eventual concessão do gozo ou conversão em pecúnia do período citado ou do que se fundou 
o pedido), tendo com parâmetro o último salário recebido, excluídas as verbas de caráter transitório/eventual/indenizatória. Correção e 
juros a contar da citação, nos termos da legislação aplicáveis à Fazenda Pública, sendo: valores devidos até 12/2021 - em consonância 
com RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ), e valores devidos a partir de 01/2022, de acordo 
com a taxa SELIC, conforme dispõe o art. 3º da EC 113/2021.
Extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.



1733DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Incabível a retenção de imposto de renda ou desconto previdenciário sobre o pagamento de licença-prêmio não gozada, por ter tal 
verba natureza indenizatória. Súmula do STJ n. 136 “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está 
sujeito ao Imposto de Renda” (Súmula 136, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/1995, DJ 16/05/1995 p. 13549) e decisão em RE 
634638, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 19/12/2011, publicado em DJe-026 DIVULG 06/02/2012 PUBLIC 07/02/2012.
Sentença não sujeita a reexame necessário (artigo 11 da Lei 12.153/2009). Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c 27 da 
Lei 12.153/2009)
Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Não havendo requerimento de execução da sentença, no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos (art. 52, IV, da Lei 9.099/1995 c/c 27 
da Lei 12.153/2009).
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010108-09.2016.8.22.0005 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
EXEQUENTE: NARCISIO KOZAK
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, OAB nº RO3434, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Considerando que não houve alteração no endereço, expeça-se novamente mandado de intimação em nome da parte autora para 
levantamento do valor depositado nos autos.
Restando novamente infrutífera a diligência ou em caso de inércia da parte autora, desde já, oficie-se à Caixa Econômica Federal para 
transferência do valor total depositado em juízo para conta centralizadora do TJRO.
Após, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7008595-93.2022.8.22.0005 
Assunto:Fornecimento de Energia Elétrica 
Parte autora: AUTOR: ALEYR FRANCISCO SANTOS 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: DIOGO JOVINO FERREIRA DOS SANTOS, OAB nº RO10686, GENECI ALVES 
APOLINARIO, OAB nº RO1007 
Parte requerida: REQUERIDO: ENERGISA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828 
DECISÃO
Conforme Ato Conjunto n. 022/2021-PR-CGJ, que dispõe sobre a instalação do 1º Núcleo de Justiça 4.0 do Poder Judiciário do Estado 
de Rondônia, em atendimento ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Resolução 385/2022, remetam-se os autos ao referido Núcleo.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 7009884-61.2022.8.22.0005
AUTOR: DAVY HENRIQUE DOMINGOS DE ABREU E SILVA
AUTOR: DAVY HENRIQUE DOMINGOS DE ABREU E SILVA
REQUERIDO: UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE JI-PARANA
Decisão
A tutela de urgência deve ser parcialmente deferida. 
Na espécie, o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que reputo presente no caso 
concreto. 
Quanto ao perigo de dano, recomenda-se o prosseguimento da rematrícula, já que pode resultar prejuízo à parte requerente, que pode 
ficar sem estudar na faculdade e se o autor tiver que aguardar até o fim do processo para obter a matrícula em disciplinas pendentes que 
foi negada pela faculdade, assim, o segundo requisito legal ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. 
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Ademais, o deferimento da antecipação da tutela não importará prejuízos à parte requerida, já que não garante que o autor não terá que 
cursar mais matérias. 
Outrossim, no caso em tela, está gerando ônus excessivo à parte autora já que alega que se encontra ao fim do curso e constam várias 
matérias já concluídas (id. 81124490), devendo se matricular nas matérias que deseja cursar. 
Ante o exposto, defiro de forma parcial o pedido de tutela provisória de urgência e, via de consequência, determino à requerida que, no 
prazo de 48 horas, a partir da ciência desta decisão, promova a rematrícula do autor, referente ao segundo semestre de 2022 no curso 
de odontologia e realize as demais providências para que a mesmo tenha acesso à aulas, atividades, materiais, provas e demais funções 
pertinentes à graduação e, sem prejuízo, que promova a manutenção do acordo já feito entre as partes, bem como, defiro o pedido para 
que o demandante curse as disciplinas que deseja cursar agora (Estágio em Clínica Adulta II, Estágio em Odontopediatria, Estágio em 
Odontogeriatria e Optativa), sob pena de, desobedecendo, pagar multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem 
prejuízo de ser revista caso não atenda à finalidade do instituto, além de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente 
(art. 497 do CPC). 
Ademais, em relação ao aproveitamento de disciplinadas cursadas, entendo não ser objeto de liminar. 
Ainda, o autor deverá juntar aos autos, no prazo de 10 dias, a fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, um quadro comparativo 
esclarecendo: 
a) matérias em que foi aprovado e as restantes a serem cursadas; 
b) eventuais disciplinas em que foi reprovado após a conclusão do resto da programação curricular; 
c) qual era a grade anterior (do início do curso – 2016/2) das disciplinas do último semestre e qual é a grade atual das matérias do último 
período; 
d) qual é a grade atual (2022) com todas as disciplinas do curso e qual era a grade do início do curso (2016/2). 
Desde já, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que a parte autora é vulnerável e hipossuficiente na 
relação, além de haver verossimilhança em suas alegações. 
Encaminhem-se os autos à CPE - Central de Processos Eletrônicos para cumprimento dos atos processuais de Comunicação e designação 
de audiência de Conciliação, adotando-se a pauta automática do PJE. 
Cite-se e intime-se com urgência, expedindo-se o necessário e dando ciência do inteiro teor desta a parte requerida. 
Cópia(s) da presente servirá(ão) de MANDADO/CARTA. 
ADVERTÊNCIAS (conforme Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº 001/2017, Diário da Justiça de 08/06/2017, pág. 01/03):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 
munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos 
constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da 
regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de documentos de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a 
fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Ji-Paraná/ , 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
1Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Número do Processo: 7010114-06.2022.8.22.0005
AUTOR: LETICIA APARECIDA PEREIRAREQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI, OAB nº RO146627, RUA MANOEL FRANCO 946, - DE 776/777 A 1176/1177 
NOVA BRASÍLIA - 76908-442 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, SOLANGE APARECIDA DA SILVA, OAB nº RO1153A
REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, RUA DO BISPO 83, - ATÉ 129 - LADO ÍMPAR RIO 
COMPRIDO - 20261-063 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
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DECISÃO
Entendo presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC1), uma vez que: a) está comprovado 
que a parte requerida inscreveu o nome da parte autora no SPC/SERASA (certidão ID 80813834); b) a parte autora discorda do débito 
que deu origem a inscrição; c) o deferimento da antecipação da tutela não importará prejuízos à parte requerida, que poderá retomar a 
cobrança do débito caso não seja reconhecido o direito da parte requerente; d) não há perigo de irreversibilidade do provimento (artigo 
300, § 3º, do CPC).
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, via de consequência, determino à parte requerida 
que, no prazo de 5 dias, a partir da ciência desta decisão, promova a baixa do débito questionado nestes autos, abstendo-se de efetuar 
atos de cobrança em face da parte autora, sob pena de desobedecendo, ser-lhe cominada multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 
5.000,00, sem prejuízo de ser revista caso não atenda à finalidade do instituto.
Fica ADVERTIDA a parte a requerente, caso se constate ao final que a referida tinha conhecimento da dívida e faltou com a verdade e 
lealdade processual que se espera, poderá incorrer em má-fé processual e arcar as penalidades previstas.
Desde já, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que a parte autora é hipossuficiente para provar fato 
negativo (inexistência de fato constitutivo do débito).
Encaminhem-se os autos à CPE - Central de Processos Eletrônicos para cumprimento dos atos processuais de Comunicação e designação 
de audiência de Conciliação, adotando-se a pauta automática do PJE.
Cite-se e intime-se com urgência, expedindo-se o necessário e dando ciência do inteiro teor desta a parte requerida. 
Cópia(s) da presente servirá(ão) de MANDADO/CARTA.
ADVERTÊNCIAS (conforme Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº 001/2017, Diário da Justiça de 08/06/2017, pág. 01/03):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 
munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos 
constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da 
regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de documentos de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a 
fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
1Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010577-45.2022.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo 
AUTOR: JARDEL JUNIOR LEITE DE MATOS, CPF nº 69436614268
ADVOGADOS DO AUTOR: RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO, OAB nº MT18125O, JULYA VETORELO DA COSTA, OAB nº 
MT31439O 
REQUERIDO: LATAM LINHAS AÉREAS S/A 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A 
DESPACHO
Emende-se a inicial.
Para adequar o entendimento deste juízo ao atual entendimento do STJ e da Lei 14.034/2020 (oriunda da Conversão da Medida Provisória 
n. 925/2020), que alterou sobremaneira a responsabilidade por dano a passageiro prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, no que 
se refere aos pedidos de indenização por atraso de voo, ressaltando que antes havia a presunção de dano moral pelo atraso superior 
a 4 horas, percepção superada conforme decidido no REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
13/11/2018, DJe 21/11/2018, e também em observância ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora para se manifestar acerca 
das hipóteses elencadas no referido acórdão, conforme o caso em concreto:
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a) tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
b) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender a parte autora;
c) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos 
inerentes à ocasião;
d) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.);
e) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros, devendo apresentar 
documentos ou outras provas que comprovem o dano vinculado à falha na prestação de serviço (folha de ponto, contrato de turismo, 
folheto de eventos culturais, etc.).
f) demonstre, ainda, a título de indenização por dano extrapatrimonial, A EFETIVA OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO E DE SUA EXTENSÃO, 
a teor do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do art. 330, IV do CPC.
Após, retornem os autos conclusos para despacho.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010589-59.2022.8.22.0005 
Assunto: Cancelamento de vôo 
AUTOR: VICTOR HUGO TENEDINE DE SANTANA, CPF nº 00045875294
ADVOGADO DO AUTOR: NAIANY CRISTINA LIMA, OAB nº RO7048 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DESPACHO
Emende-se a inicial.
Para adequar o entendimento deste juízo ao atual entendimento do STJ e da Lei 14.034/2020 (oriunda da Conversão da Medida Provisória 
n. 925/2020), que alterou sobremaneira a responsabilidade por dano a passageiro prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, no que 
se refere aos pedidos de indenização por atraso de voo, ressaltando que antes havia a presunção de dano moral pelo atraso superior 
a 4 horas, percepção superada conforme decidido no REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
13/11/2018, DJe 21/11/2018, e também em observância ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora para se manifestar acerca 
das hipóteses elencadas no referido acórdão, conforme o caso em concreto:
a) tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
b) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender a parte autora;
c) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos 
inerentes à ocasião;
d) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.);
e) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros, devendo apresentar 
documentos ou outras provas que comprovem o dano vinculado à falha na prestação de serviço (folha de ponto, contrato de turismo, 
folheto de eventos culturais, etc.).
f) demonstre, ainda, a título de indenização por dano extrapatrimonial, A EFETIVA OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO E DE SUA EXTENSÃO, 
a teor do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
AINDA, junte-se aos autos os documentos que corroboram as alegações lançadas na peça inicial.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do art. 330, IV do CPC.
Após, retornem os autos conclusos para despacho.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7007738-81.2021.8.22.0005 
Assunto: Compromisso, Locação de Móvel 
REQUERENTE: MIRIAN MONTEIRO FERNANDES DA SILVA, CPF nº 95671196272
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIOGO JOVINO FERREIRA DOS SANTOS, OAB nº RO10686, GENECI ALVES APOLINARIO, OAB 
nº RO1007 
REQUERIDO: HANNA KELLEN DE FREITAS MADUREIRA DA SILVA FELIPE, CPF nº 01106345274 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Indefiro o pedido de ID 80355004.
Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos em termos de prosseguimento, sob pena de extinção.
Prazo de 5 dias.
Intime-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7007096-74.2022.8.22.0005 
Assunto:Cancelamento de vôo 
Parte autora: AUTORES: VICTOR VINICIUS ARAGAO ARZA, JOAQUIM CABREIRA ARZA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DOS AUTORES: LIRYA LUCAS ARAGAO, OAB nº RO9983 
Parte requerida: REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI 
PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 
do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
Nada mais havendo, arquivem-se.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7007551-39.2022.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral 
Parte autora: AUTOR: JOHNNY VICENTE DA SILVA, CPF nº 02266664255 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: NINA GABRIELA TAVARES TESTONI, OAB nº RO7507 
Parte requerida: REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL 
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Considerando que o(a) requerente, embora intimado(a), deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como não justificou a sua 
ausência, EXTINGO O FEITO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, I, da Lei 9.099/95.
Em tempo, consigno que, no caso de reapresentação do mesmo pedido, o(a) autor(a) deverá arcar com as custas processuais (Enunciado 
28 do FONAJE), haja vista que acionou a máquina judiciária, sem, contudo, proceder conforme lhe impõe a lei, ou seja, comparecer 
pessoalmente à audiência de conciliação, permitindo o arquivamento dos autos.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sentença registrada automaticamente e publicada no DJE.
,Ji-Paraná/, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010623-34.2022.8.22.0005 
Assunto:Fornecimento de Energia Elétrica 
Parte autora: AUTOR: NILSON FRANCISCO DA SILVA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: LUIZ HENRIQUE FARIAS DA SILVA, OAB nº RO9264 
Parte requerida: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Conforme Ato Conjunto n. 022/2021-PR-CGJ, que dispõe sobre a instalação do 1º Núcleo de Justiça 4.0 do Poder Judiciário do Estado 
de Rondônia, em atendimento ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Resolução 385/2022, remetam-se os autos ao referido Núcleo.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7000310-14.2022.8.22.0005 
Assunto:Abono de Permanência 
Parte autora: REQUERENTE: WESLEY GRUDTNER MARTINS, CPF nº 29047781287, AVENIDA JK 2156, - DE 1860/1861 AO FIM 
CASA PRETA - 76907-644 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
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Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS, OAB nº RO7905 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 
76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
Sentença
Trata-se de ação de cobrança em face do Município. Em síntese, alegou a parte autora que é servidor(a) público(a) desde 15/06/1986. 
Tem o direito de 3 períodos (1996 a 2006 e 2011 a 2016) de licença prêmio por assiduidade - não usufruídos, eis que já usufruiu o período 
de 1986 a 1996 e 2006 a 2011, conforme a documentação apresentada (ID 67050628, 67422043 e 67050636).
Da preliminar - inépcia da inicial/pedido juridicamente impossível. Deixo de acolher a preliminar arguida. A proibição de conversão 
constante no artigo 134 da da Lei Municipal n. 1405/2005 é inconstitucional (“A licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma 
hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos. Portanto, não há falar em inépcia da inicial. Cabe ao 
requerido demonstrar que oportunizou à requerente o gozo das licenças, pois não pode, num primeiro momento, negar-lhe a o gozo e 
após negar o pagamento.
É assente o entendimento jurisprudencial acerca da conversão da licença-prêmio não usufruída em indenização, a fim de evitar o 
enriquecimento ilícito pela Administração Pública (AgRg no RESP Nº 1.246.019 - RS (2011/0065205-9)/Julgado: 15/03/2012 Relator 
Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamin).
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito da autora (art. 373, I do CPC), inclusive em relação a eventual 
contagem em dobro de tempo de serviço, impõe a lei o deferimento do pedido nos termos do art. 132 e seguintes da Lei Municipal 
1.405/2005.
O direito de requerer a licença-prêmio não prescreve, nem está sujeito a caducidade. Não há prescrição quinquenal do direito à conversão 
da licença prêmio em pecúnia, porque este direito surge para o servidor quando de sua aposentadoria, falecimento e/ou extinção do 
contrato de trabalho. Somente a contar destes fatos que inicia-se o prazo prescricional de 05 anos, situação não encontrada nestes 
autos. Neste sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTADA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO 
GRAU MANTIDA. O termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá a partir da aposentadoria do servidor. Consoante a 
jurisprudência do STJ, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada pelo servidor público até o momento da 
aposentadoria, independente de previsão legal nesse sentido. ( Turma Recursal – Ji-Paraná, Data de julgamento:17/03/2014, 0008598-
79.2013.8.22.0007 R. I. 00085987920138220007 Cacoal/RO (1ª V. do Juizado Especial da Fazenda Pública, Rel: Juiz Marcos Alberto 
Oldakowski).
Não obstante seu direito adquirido, lhe foi negado o gozo quando requerido. O indeferimento do gozo não viola seus direitos, porque 
a Administração Pública detém esse poder discricionário sobre seus atos administrativos, no entanto, deverá indenizá-lo, sob pena de 
enriquecimento ilícito e/ou procrastinação do direito do servidor. A proibição de conversão constante no artigo 134 é inconstitucional (“A 
licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos.
O direito a licença-prêmio está previsto na Lei Orgânica Municipal 1.405/2005 e a ela se submete seus servidores, assegurado o gozo 
por quinquênio, cômputo em dobro como tempo de serviço e/ou conversão em pecúnia (Art. 132. Após cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, ao servidor estável será concedida licença especial, a título de licença-prêmio, de 90 (noventa) dias, com todos os direitos 
e vantagens do seu cargo efetivo.). Neste último caso, tendo em vista que o servidor deverá impulsionar o processo administrativo 
para conhecimento da Administração Pública, após o devido pedido administrativo, caberá ao administrador incluir na programação 
orçamentária do próximo ano para o respectivo pagamento no primeiro trimestre.
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito do autor previsto no art. 132 da Lei Municipal 1.405/2005 (art. 
373, II do CPC) e comprovado o indeferimento, impõe-se o deferimento do pedido. No mesmo sentido, havendo previsões legais anteriores 
abarcando o período aquisitivo – Lei Municipal nº 713/1995, este é o entendimento.
Entendo que a proibição da conversão deve ser temperada com a aplicação do princípio da proporcionalidade e da simetria legislativa 
que norteia os entes federativos. Assim, por analogia, aplicarei ao presente caso a regra constante na Constituição Estadual. Sobre a 
questão, a LC 68/92 que dispõe:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e função que exercia.
...
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem 
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de optar pelo 
recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal, subsequente 
ao indeferimento do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994 – suspenso por liminar do STF)
...
§ 4° - Sempre que o servidor na ativa completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados, poderá optar pela conversão 
de um dos períodos em pecúnia. Igualmente em caso de falecimento os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de 
licença prêmio adquiridos e não gozados em vida, beneficio este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada 
sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. (Redação dada pela LC nº 694, de 3.12.2012)
Assim, preenchidos os requisitos legais, a parte autora faz jus à conversão, tanto mais porque postulou administrativamente a fruição e o 
pedido foi indeferido, conforme documentação juntada. A omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 
jurídico.
Contudo, não de todos os períodos, pois, conforme § 4º do art. 123 da Lei 68/92, aplicável como parâmetro, a conversão será de um dos 
períodos em pecúnia, quando o servidor completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados.
Desta forma, tendo a parte autora completado dois ou mais períodos de licença prêmio, faz jus a conversão de um desses períodos, 
excluídas as verbas de caráter transitório. Neste sentido:
(EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO 
GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO VERIFICADA. Há omissão no acórdão recorrido que, em que pese tenha dado 
provimento ao recurso de apelação, não se manifestou expressamente quanto à base de cálculo para a conversão da licença-prêmio não 
gozada em pecúnia, omissão passível de reparação pelos presentes embargos declaratórios. A base de cálculo da indenização deverá 
observar a remuneração que a parte autora auferia na data de sua aposentadoria, incluindo as vantagens permanentes do cargo e 
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excluídas as transitórias e de caráter precário, que pressupõem o efetivo exercício do cargo. Inteligência do art. 150 da Lei Complementar 
nº 10.098/94. Precedentes da Quarta Câmara Cível desta Corte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração 
Nº 70058195207, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/02/2014).
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por WESLEY GRUDTNER MARTINS em face do Município de Ji-Paraná, para 
condená-lo a conversão em pecúnia de um período de licença prêmio, devido à parte autora (01/11/1996 a 31/10/2001), em razão da 
não concessão administrativa, ressalvado eventual concessão do gozo ou conversão em pecúnia do período citado ou do que se fundou 
o pedido), tendo com parâmetro o último salário recebido, excluídas as verbas de caráter transitório/eventual/indenizatória. Correção e 
juros a contar da citação, nos termos da legislação aplicáveis à Fazenda Pública, sendo: valores devidos até 12/2021 - em consonância 
com RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ), e valores devidos a partir de 01/2022, de acordo 
com a taxa SELIC, conforme dispõe o art. 3º da EC 113/2021.
Extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
Incabível a retenção de imposto de renda ou desconto previdenciário sobre o pagamento de licença-prêmio não gozada, por ter tal 
verba natureza indenizatória. Súmula do STJ n. 136 “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está 
sujeito ao Imposto de Renda” (Súmula 136, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/1995, DJ 16/05/1995 p. 13549) e decisão em RE 
634638, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 19/12/2011, publicado em DJe-026 DIVULG 06/02/2012 PUBLIC 07/02/2012.
Sentença não sujeita a reexame necessário (artigo 11 da Lei 12.153/2009). Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c 27 da 
Lei 12.153/2009)
Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Não havendo requerimento de execução da sentença, no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos (art. 52, IV, da Lei 9.099/1995 c/c 27 
da Lei 12.153/2009).
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7006439-35.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: GENES DA SILVA DE PAULA
ADVOGADO DO AUTOR: SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA, OAB nº RO3186
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela requerida.
No caso, verifica-se que objetiva modificar a decisão embargada, extrapolando, assim, o campo delimitado desta via recursal, exigindo 
recurso processual diverso, qual seja recurso inominado.
É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 
substância. Não operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 
obscuridades porventura encontradas.
Sobre este tema, afirmam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, 
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo 
ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e 
legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Rediscutir, pois as questões apreciadas, com o reforço ou inovação 
argumentativa, constitui delírio na via processual declaratória. A motivação do convencimento do Juiz não impõe que expresse razões 
versando todos os argumentos delineados pelas partes, por mais importantes possam lhes parecer” (Embargos de Declaração no REsp 
38.344 PR. Relator Ministro Milton Luiz Pereira).
Ainda, os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento. STF. Plenário. RE 194662 Ediv-ED-ED/BA, 
rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015 (Info 785). 
Verifico, ademais, que os embargos são meramente protelatórios, eis que manifestamente incabíveis.
Estabelece o CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No presente caso não houve nenhuma das hipóteses citadas acima.
Neste sentido:
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Não havendo contradição, omissão ou obscuridade, que são os três vícios que se 
corrigem mediante embargos declaratórios, não se admite o recurso, por não se prestarem os embargos ao simples reexame da causa.
(TJ-RO - AC: 70193974120178220001 RO 7019397-41.2017.822.0001, Data de Julgamento: 07/06/2019)
A parte requer apenas a reanálise do quantum indenizatório. Para reanálise da indenização deveria a parte propor recurso próprio. À toda 
evidência, deve o embargante ser penalizado com a multa prevista no Código de Processo Civil, porquanto adequada ao caso, vejamos.
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. 
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...
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o 
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. 
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. OFENSA À HONRA. EXISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO. 
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. NÃO 
CABIMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, 
com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A revisão do citado entendimento esbarraria no óbice 
do verbete 7 da Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o simples ato de inscrever, indevidamente, o 
nome da pessoa, física ou jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. Admite a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando 
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da 
causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, contradição 
ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 
aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1269426 SC 2011/0183721-8, Relator: 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013)
Ademais, nada impede, em análises futuras, que a parte requerida seja condenada também em litigância de má-fé. Neste sentido já 
analisou o STJ em recurso repetitivo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 
538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, 
POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do 
tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código 
de Processo Civil, de natureza reparatória. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1250739/PA, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2013, DJe 17/03/2014) 
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, e condeno a embargante ao pagamento de multa processual em favor do 
embargado no patamar de 2% sobre o valor da causa.
Restituo o prazo para recurso inominado. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010502-06.2022.8.22.0005 
Assunto:Fornecimento de Energia Elétrica 
Parte autora: AUTOR: COSMO DAMIAO GOULART 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ELISIARIA SANTOS DE BARROS, OAB nº RO11171 
Parte requerida: REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Conforme Ato Conjunto n. 022/2021-PR-CGJ, que dispõe sobre a instalação do 1º Núcleo de Justiça 4.0 do Poder Judiciário do Estado 
de Rondônia, em atendimento ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Resolução 385/2022, remetam-se os autos ao referido Núcleo.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010548-92.2022.8.22.0005 
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica 
REQUERENTE: MARIA APARECIDA REINA GONCALVES PEREIRA, CPF nº 83808450215
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JORGE LUIZ MIRANDA HOLANDA, OAB nº RO1017, EDSON CESAR CALIXTO, OAB nº RO1873A, 
EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR, OAB nº RO3897A 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Emende-se a inicial.
Intime-se a parte autora para juntar as últimas seis faturas da sua unidade consumidora. As referidas faturas devem ser juntadas 
integralmente, viabilizando uma análise completa.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do art. 330, IV do CPC.
Após, retornem os autos conclusos para despacho.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010588-74.2022.8.22.0005 
Assunto: Cancelamento de vôo 
AUTOR: IGOR HENRIQUE TENEDINE DE SANTANA, CPF nº 00045874212
ADVOGADO DO AUTOR: NAIANY CRISTINA LIMA, OAB nº RO7048 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DESPACHO
Emende-se a inicial.
Para adequar o entendimento deste juízo ao atual entendimento do STJ e da Lei 14.034/2020 (oriunda da Conversão da Medida Provisória 
n. 925/2020), que alterou sobremaneira a responsabilidade por dano a passageiro prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, no que 
se refere aos pedidos de indenização por atraso de voo, ressaltando que antes havia a presunção de dano moral pelo atraso superior 
a 4 horas, percepção superada conforme decidido no REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
13/11/2018, DJe 21/11/2018, e também em observância ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora para se manifestar acerca 
das hipóteses elencadas no referido acórdão, conforme o caso em concreto:
a) tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
b) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender a parte autora;
c) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos 
inerentes à ocasião;
d) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.);
e) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros, devendo apresentar 
documentos ou outras provas que comprovem o dano vinculado à falha na prestação de serviço (folha de ponto, contrato de turismo, 
folheto de eventos culturais, etc.).
f) demonstre, ainda, a título de indenização por dano extrapatrimonial, A EFETIVA OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO E DE SUA EXTENSÃO, 
a teor do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
AINDA, junte-se aos autos os documentos que corroboram as alegações lançadas na peça inicial.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do art. 330, IV do CPC.
Após, retornem os autos conclusos para despacho.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7000929-41.2022.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo 
Parte autora: AUTOR: WELLINGTON BATISTA DE LIMA, CPF nº 01542665230, RUA DJALMA DE SOUZA PIRES 241 ORLEANS JI-
PARANÁ II - 76912-529 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: MAURICIO MOYSES CORILACO, OAB nº RO10404 
Parte requerida: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 
RODRIGUES 939, EDIFICIO CASTELO BRANCO TORRE JATOBÁ 9 ANDAR TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA 
DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DECISÃO
Vistos. 
Inicialmente impõe-se analisar o pleito de justiça gratuita formulado pela parte recorrente. 
Com efeito, os auspícios da justiça gratuita não podem ser deferidos sem prudente análise das circunstâncias fáticas, pois o termo 
pobreza não pode ser afastado do requisito indispensável de impossibilidade do sustento próprio ou da família. 
É entendimento firmando por nosso egrégio Tribunal de que a simples declaração de pobreza aliada à situação fática apresentada pode 
ser o suficiente para o deferimento do benefício, como também é possível que o magistrado investigue a real situação do requerente, 
exigindo a respectiva prova, quando os fatos levantarem dúvidas acerca da hipossuficiência alegada. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014). 
Assim sendo, verifico que não consta nos autos nenhum indício de hipossuficiência. 
Destarte, com fundamento no disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino à parte recorrente que, no prazo de 5 
dias, informe sua profissão bem como apresente documentos que comprovem a alegada hipossuficiência (comprovantes de rendimento, 
gastos mensais e outros), sob pena de revogação/indeferimento da benesse. 
Caso a parte recorrente opte por recolher o preparo recursal, deverá fazê-lo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção e não 
recebimento do recurso.
Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. 
Intime-se.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7006920-95.2022.8.22.0005 
Assunto:Cancelamento de vôo 
Parte autora: REQUERENTES: VALDEMIR AIMI, SIMONE LOPES DE OLIVEIRA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DOS REQUERENTES: YURI ROBERT RABELO ANTUNES, OAB nº MG123760A 
Parte requerida: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO 
GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 
do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
Nada mais havendo, arquivem-se.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010587-89.2022.8.22.0005 
Assunto: Atraso de vôo 
REQUERENTE: BRUNO MENDONCA DE OLIVEIRA BOAVENTURA, CPF nº 80077846249
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSICLER CARMINATO, OAB nº RO526A 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DESPACHO
Emende-se a inicial.
Para adequar o entendimento deste juízo ao atual entendimento do STJ e da Lei 14.034/2020 (oriunda da Conversão da Medida Provisória 
n. 925/2020), que alterou sobremaneira a responsabilidade por dano a passageiro prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, no que 
se refere aos pedidos de indenização por atraso de voo, ressaltando que antes havia a presunção de dano moral pelo atraso superior 
a 4 horas, percepção superada conforme decidido no REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
13/11/2018, DJe 21/11/2018, e também em observância ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora para se manifestar acerca 
das hipóteses elencadas no referido acórdão, conforme o caso em concreto:
a) tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
b) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender a parte autora;
c) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos 
inerentes à ocasião;
d) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.);
e) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros, devendo apresentar 
documentos ou outras provas que comprovem o dano vinculado à falha na prestação de serviço (folha de ponto, contrato de turismo, 
folheto de eventos culturais, etc.).
f) demonstre, ainda, a título de indenização por dano extrapatrimonial, A EFETIVA OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO E DE SUA EXTENSÃO, 
a teor do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do art. 330, IV do CPC.
Após, retornem os autos conclusos para despacho.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7008275-43.2022.8.22.0005 
Assunto:Cancelamento de vôo 
Parte autora: REQUERENTE: MILQUIA NAIARA OLINOKA AIRIS 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: LUANA GOMES DOS SANTOS, OAB nº RO8443 
Parte requerida: REQUERIDOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AÉREAS S.A 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, RODRIGO 
SOARES DO NASCIMENTO, OAB nº MG129459, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA 
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SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 
do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
Nada mais havendo, arquivem-se.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7005232-98.2022.8.22.0005 
Assunto:Licença Prêmio 
Parte autora: REQUERENTE: INELMAR SANTOS DE SOUZA, CPF nº 42269202287, RUA UMUARAMA 798, - DE 768/769 AO FIM 
PARQUE SÃO PEDRO - 76907-854 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARCIO CALADO DA SILVA, OAB nº RO10945, JORDAN LUIZ MIRANDA 
HOLANDA, OAB nº RO10573 
Parte requerida: REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ 
- 76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
Sentença
Trata-se de ação de cobrança em face do Município. Em síntese, alegou a parte autora que é servidor(a) público(a) desde 22/05/2001. 
Tem o direito de 3 períodos (2001 a 2016) de licença prêmio por assiduidade - não usufruídos, conforme ficha funcional(ID 76622488).
Da preliminar - inépcia da inicial/pedido juridicamente impossível. Deixo de acolher a preliminar arguida. A proibição de conversão 
constante no artigo 134 da da Lei Municipal n. 1405/2005 é inconstitucional (“A licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma 
hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos. Portanto, não há falar em inépcia da inicial. Cabe ao 
requerido demonstrar que oportunizou à requerente o gozo das licenças, pois não pode, num primeiro momento, negar-lhe a o gozo e 
após negar o pagamento.
É assente o entendimento jurisprudencial acerca da conversão da licença-prêmio não usufruída em indenização, a fim de evitar o 
enriquecimento ilícito pela Administração Pública (AgRg no RESP Nº 1.246.019 - RS (2011/0065205-9)/Julgado: 15/03/2012 Relator 
Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamin).
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito da autora (art. 373, I do CPC), inclusive em relação a eventual 
contagem em dobro de tempo de serviço, impõe a lei o deferimento do pedido nos termos do art. 132 e seguintes da Lei Municipal 
1.405/2005.
O direito de requerer a licença-prêmio não prescreve, nem está sujeito a caducidade. Não há prescrição quinquenal do direito à conversão 
da licença prêmio em pecúnia, porque este direito surge para o servidor quando de sua aposentadoria, falecimento e/ou extinção do 
contrato de trabalho. Somente a contar destes fatos que inicia-se o prazo prescricional de 05 anos, situação não encontrada nestes 
autos. Neste sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTADA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO 
GRAU MANTIDA. O termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá a partir da aposentadoria do servidor. Consoante a 
jurisprudência do STJ, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada pelo servidor público até o momento da 
aposentadoria, independente de previsão legal nesse sentido. ( Turma Recursal – Ji-Paraná, Data de julgamento:17/03/2014, 0008598-
79.2013.8.22.0007 R. I. 00085987920138220007 Cacoal/RO (1ª V. do Juizado Especial da Fazenda Pública, Rel: Juiz Marcos Alberto 
Oldakowski).
Não obstante seu direito adquirido, lhe foi negado o gozo quando requerido. O indeferimento do gozo não viola seus direitos, porque 
a Administração Pública detém esse poder discricionário sobre seus atos administrativos, no entanto, deverá indenizá-lo, sob pena de 
enriquecimento ilícito e/ou procrastinação do direito do servidor. A proibição de conversão constante no artigo 134 é inconstitucional (“A 
licença-prêmio, no todo ou em parte, em nenhuma hipótese, será convertida em pecúnia”), devendo ser mitigado os seus efeitos.
O direito a licença-prêmio está previsto na Lei Orgânica Municipal 1.405/2005 e a ela se submete seus servidores, assegurado o gozo 
por quinquênio, cômputo em dobro como tempo de serviço e/ou conversão em pecúnia (Art. 132. Após cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, ao servidor estável será concedida licença especial, a título de licença-prêmio, de 90 (noventa) dias, com todos os direitos 
e vantagens do seu cargo efetivo.). Neste último caso, tendo em vista que o servidor deverá impulsionar o processo administrativo 
para conhecimento da Administração Pública, após o devido pedido administrativo, caberá ao administrador incluir na programação 
orçamentária do próximo ano para o respectivo pagamento no primeiro trimestre.
Desse modo, não tendo o requerido comprovado o fato impeditivo do direito do autor previsto no art. 132 da Lei Municipal 1.405/2005 (art. 
373, II do CPC) e comprovado o indeferimento, impõe-se o deferimento do pedido. No mesmo sentido, havendo previsões legais anteriores 
abarcando o período aquisitivo – Lei Municipal nº 713/1995, este é o entendimento.
Entendo que a proibição da conversão deve ser temperada com a aplicação do princípio da proporcionalidade e da simetria legislativa 
que norteia os entes federativos. Assim, por analogia, aplicarei ao presente caso a regra constante na Constituição Estadual. Sobre a 
questão, a LC 68/92 que dispõe:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e função que exercia.
...
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem 
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de optar pelo 
recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal, subsequente 
ao indeferimento do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994 – suspenso por liminar do STF)



1744DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

...
§ 4° - Sempre que o servidor na ativa completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados, poderá optar pela conversão 
de um dos períodos em pecúnia. Igualmente em caso de falecimento os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de 
licença prêmio adquiridos e não gozados em vida, beneficio este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada 
sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. (Redação dada pela LC nº 694, de 3.12.2012)
Assim, preenchidos os requisitos legais, a parte autora faz jus à conversão, tanto mais porque postulou administrativamente a fruição e o 
pedido foi indeferido, conforme documentação juntada. A omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 
jurídico.
Contudo, não de todos os períodos, pois, conforme § 4º do art. 123 da Lei 68/92, aplicável como parâmetro, a conversão será de um dos 
períodos em pecúnia, quando o servidor completar dois ou mais períodos de licença prêmios não gozados.
Desta forma, tendo a parte autora completado dois ou mais períodos de licença prêmio, faz jus a conversão de um desses períodos, 
excluídas as verbas de caráter transitório. Neste sentido:
(EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO 
GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO VERIFICADA. Há omissão no acórdão recorrido que, em que pese tenha dado 
provimento ao recurso de apelação, não se manifestou expressamente quanto à base de cálculo para a conversão da licença-prêmio não 
gozada em pecúnia, omissão passível de reparação pelos presentes embargos declaratórios. A base de cálculo da indenização deverá 
observar a remuneração que a parte autora auferia na data de sua aposentadoria, incluindo as vantagens permanentes do cargo e 
excluídas as transitórias e de caráter precário, que pressupõem o efetivo exercício do cargo. Inteligência do art. 150 da Lei Complementar 
nº 10.098/94. Precedentes da Quarta Câmara Cível desta Corte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração 
Nº 70058195207, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/02/2014).
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por INELMAR SANTOS DE SOUZA em face do Município de Ji-Paraná, para 
condená-lo a conversão em pecúnia de um período de licença prêmio, devido à parte autora (22/05/2001 a 21/05/2006), em razão da 
não concessão administrativa, ressalvado eventual concessão do gozo ou conversão em pecúnia do período citado ou do que se fundou 
o pedido), tendo com parâmetro o último salário recebido, excluídas as verbas de caráter transitório/eventual/indenizatória. Correção e 
juros a contar da citação, nos termos da legislação aplicáveis à Fazenda Pública, sendo: valores devidos até 12/2021 - em consonância 
com RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ), e valores devidos a partir de 01/2022, de acordo 
com a taxa SELIC, conforme dispõe o art. 3º da EC 113/2021.
Extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
Incabível a retenção de imposto de renda ou desconto previdenciário sobre o pagamento de licença-prêmio não gozada, por ter tal 
verba natureza indenizatória. Súmula do STJ n. 136 “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está 
sujeito ao Imposto de Renda” (Súmula 136, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/1995, DJ 16/05/1995 p. 13549) e decisão em RE 
634638, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 19/12/2011, publicado em DJe-026 DIVULG 06/02/2012 PUBLIC 07/02/2012.
Sentença não sujeita a reexame necessário (artigo 11 da Lei 12.153/2009). Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c 27 da 
Lei 12.153/2009)
Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Não havendo requerimento de execução da sentença, no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos (art. 52, IV, da Lei 9.099/1995 c/c 27 
da Lei 12.153/2009).
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7007119-88.2020.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Parte autora: EXEQUENTE: JOSENILDO GOMES LOPES JUNIOR, CPF nº 88433528491, RUA DOS CARITIANAS 58 URUPÁ - 76900-
265 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: WAGNER DA CRUZ MENDES, OAB nº RO6081 
Parte requerida: EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 
RODRIGUES 939 TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO EXECUTADO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA 
DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
A fim de encerrar a discussão travado nos autos, defiro o pedido da parte exequente.
De efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente para levantamento do valor depositados nos autos.
A parte executada poderá cancelar (tornar sem efeito) até dois (2) vouchers em aberto em nome da parte exequente.
Assim, ante o pagamento do débito, EXTINGO O FEITO, com escopo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil/2015.
Nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7010549-77.2022.8.22.0005 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
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REQUERENTE: GLAUCIA OJOPI SOARES, CPF nº 90229479200
ADVOGADO DO REQUERENTE: KELISSON MONTEIRO CAMPOS, OAB nº RO5871 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
DESPACHO
Emende-se a inicial.
Para adequar o entendimento deste juízo ao atual entendimento do STJ e da Lei 14.034/2020 (oriunda da Conversão da Medida Provisória 
n. 925/2020), que alterou sobremaneira a responsabilidade por dano a passageiro prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, no que 
se refere aos pedidos de indenização por atraso de voo, ressaltando que antes havia a presunção de dano moral pelo atraso superior 
a 4 horas, percepção superada conforme decidido no REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
13/11/2018, DJe 21/11/2018, e também em observância ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora para se manifestar acerca 
das hipóteses elencadas no referido acórdão, conforme o caso em concreto:
a) tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
b) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender a parte autora;
c) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos 
inerentes à ocasião;
d) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.);
e) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros, devendo apresentar 
documentos ou outras provas que comprovem o dano vinculado à falha na prestação de serviço (folha de ponto, contrato de turismo, 
folheto de eventos culturais, etc.).
f) demonstre, ainda, a título de indenização por dano extrapatrimonial, A EFETIVA OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO E DE SUA EXTENSÃO, 
a teor do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do art. 330, IV do CPC.
Após, retornem os autos conclusos para despacho.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7002077-87.2022.8.22.0005 
Assunto:Duplicata 
Parte autora: EXEQUENTE: AUTO MECANICA VALDECIR RODRIGUES LTDA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUCAS MARIO MOTTA DE OLIVEIRA, OAB nº RO10354 
Parte requerida: EXECUTADO: JONAS DE OLIVEIRA SOARES 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) (ID 81152307) para 
que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 
487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
Expeça-se alvará em favor do executado para levantamento do valor depositado nos autos.
Nada mais havendo, arquivem-se.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7007109-73.2022.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral 
Parte autora: REQUERENTE: GISLAINE DA SILVA, CPF nº 00617101213, RUA ALFREDO FORTE 2165 RONDON - 76912-300 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO REQUERENTE: DAIANE TAUA GOMES DE SOUSA DUTRA, OAB nº RO10403, GILVAN 
DE CASTRO ARAUJO, OAB nº RO4589 
Parte requerida: REQUERIDO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, RUA AMADOR BUENO 474, BLOCO 
C 1 ANDAR SANTO AMARO - 04752-005 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO S.A. 
SENTENÇA
Intimada para apresentar documento indispensável à causa, a parte requerente quedou-se inerte. 
Desta forma, com escopo no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. 
Consequentemente, extingo o feito, com escopo no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010240-56.2022.8.22.0005 
Assunto:Fornecimento de Energia Elétrica 
Parte autora: AUTOR: MAGNOLIA PIRES CAMPOS 
Advogado da parte autora: AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
Parte requerida: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Conforme Ato Conjunto n. 022/2021-PR-CGJ, que dispõe sobre a instalação do 1º Núcleo de Justiça 4.0 do Poder Judiciário do Estado 
de Rondônia, em atendimento ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Resolução 385/2022, remetam-se os autos ao referido Núcleo.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7003086-84.2022.8.22.0005 
Assunto:Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
Parte autora: REQUERENTE: SOUZA & APOLINARIO LTDA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: WILLIAN SILVA SALES, OAB nº RO8108 
Parte requerida: REQUERIDO: MONICA PICHEK DE OLIVEIRA 
Advogado da parte requerida: REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Verifico que a parte requerida não foi encontrada no endereço constante nos autos. Outrossim, intimada para informar o endereço da 
parte requerida, a parte requerente não soube informar o atual endereço da parte demandada.
Sendo assim, com escopo no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/19951, aplicado analogicamente à espécie, EXTINGO o feito.
Intime-se. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná/, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
1“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 
autor”
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7006407-30.2022.8.22.0005 
Assunto:Nota Promissória 
Parte autora: EXEQUENTE: SOUZA & APOLINARIO LTDA - ME, CNPJ nº 00811128000135, RUA CURITIBA 897, - DE 768/769 A 
1206/1207 NOVA BRASÍLIA - 76908-458 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: WILLIAN SILVA SALES, OAB nº RO8108, RAPHAEL ROCHA BRITO, OAB 
nº RO11300 
Parte requerida: EXECUTADO: MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA, CPF nº 86437852291, RUA CHICO MENDES 785, - DE 767/768 AO FIM 
PARQUE SÃO PEDRO - 76907-838 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Verifico que a parte requerida não foi encontrada no endereço constante nos autos. Outrossim, intimada para informar o endereço da 
parte requerida, a parte requerente não soube informar o atual endereço da parte demandada.
Sendo assim, com escopo no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/19951, aplicado analogicamente à espécie, EXTINGO o feito.
Intime-se. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná/, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
1“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 
autor”
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Processo: 7007833-77.2022.8.22.0005 
Assunto:Cancelamento de vôo 
Parte autora: AUTOR: OLIVIER SILVA RAMOS 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: MARIA DE LOURDES BECCARIA SANTOS, OAB nº RO9569 
Parte requerida: REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REU: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA 
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, homologo o acordo firmado entre o(a) requerente e o(a) requerido(a) para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 
do Código de Processo Civil.
Dispensado o prazo recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).
Nada mais havendo, arquivem-se.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7006992-19.2021.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral 
Parte autora: AUTOR: EUNICE DIAS DE CAMARGOAUTOR: EUNICE DIAS DE CAMARGO 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DO AUTOR: ESTEFANIA SOUZA MARINHO, OAB nº RO7025, LUCAS GATELLI DE SOUZA, 
OAB nº RO7232 
Parte requerida: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - 
CERONREQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERONREQUERIDO: 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, 
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
1. Retifique-se a classe processual para “cumprimento de sentença”. 
2. Intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência de multa de 10%, nos termos do art. 523, 
§ 1º, do CPC/15. A intimação deverá ser realizada por meio de advogado constituídos nos autos, ou por carta com aviso de recebimento, 
quando não tiver procurador constituído ou assistido pela Defensoria Pública (art. 513, §2º, II, CPC/2015).
3. Com o pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente. Após, conclusos para extinção.
4. Porém, transcorrido o prazo sem pagamento, promova-se conclusão para tentativa de penhora de valores e bens. Fica advertida a 
parte exequente que lhe cabe apresentar memória de cálculo atualizada, independentemente de nova intimação. 
SIRVA A PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO.
Ji-Paraná/2 de setembro de 2022 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7008686-23.2021.8.22.0005 
Assunto:1/3 de férias 
Parte autora: AUTOR: MARIA INEZ RABELO COSTA, CPF nº 22142762204, RUA GOIÂNIA 3042, - DE 2640/2641 AO FIM NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA - 76909-798 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO BATISTA PEREIRA, OAB nº RO2284A 
Parte requerida: REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Retifique-se a autuação para constar como “Cumprimento de Sentença”.
Não se visualiza ou não fora juntada aos autos os cálculos. No cumprimento de sentença em que se objetiva receber da Fazenda Pública 
quantia certa, torna-se necessário apresentação de memória de cálculo ou demonstrativo discriminado, conforme preceitua o art. 534 e 
incisos, CPC/15. 
Assim, intime-se a parte exequente para providenciá-lo. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
CÓPIAS DA PRESENTE SERVIRÃO DE COMUNICAÇÃO.
Ji-Paraná/, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7010503-88.2022.8.22.0005 
Assunto:Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Parte autora: AUTOR: LOIDE EDUARDA DE ARAUJO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DAYANE RODRIGUES BATISTA, OAB nº RO4854A 
Parte requerida: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Conforme Ato Conjunto n. 022/2021-PR-CGJ, que dispõe sobre a instalação do 1º Núcleo de Justiça 4.0 do Poder Judiciário do Estado 
de Rondônia, em atendimento ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Resolução 385/2022, remetam-se os autos ao referido Núcleo.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo: 7009376-86.2020.8.22.0005 
Assunto:Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 
Parte autora: NÃO DENUNCIADO: MARIA MARTINS DE MOURA DA SILVA, CPF nº 28961790200, RUA VENEZUELA 1750 JARDIM 
SÃO CRISTÓVÃO - 76913-850 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: FRANCISCO BATISTA PEREIRA, OAB nº RO2284A 
Parte requerida: EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
1- O exequente concordou com os cálculos apresentados pela contadoria. Assim, HOMOLOGO-os (id. 79469940, sendo R$ 33.905,92 
do valor principal e R$ 3.390,59 dos honorários sucumbenciais). Consequentemente extingo o feito com resolução do mérito, nos termos 
do 487, III, “b”, do CPC/2015.
2- Expeça-se Precatório Requisitório por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (CF/88 art. 
100 e art. 910, § 1º do CPC) para pagamento do valor principal, bem como Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme o solicitado, 
em face do executado, nos termos do artigo 13, I, da Lei 12.153/09, a ser cumprido no prazo máximo de 60 dias, para pagamento dos 
honorários sucumbenciais. Ainda, necessário que o ente público (executado), informe ao juízo o pagamento da respectiva requisição, 
sendo desnecessário a conclusão.
3 – Desde já, fica o(a) exequente intimado(a) para fornecer os dados bancários (conta corrente) e juntar aos autos as cópias necessárias 
à expedição do RPV (art. 6º, da Resolução nº 153/2020-PR), caso não informados.
Portanto:
a) expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, intimando-se o(a) exequente para juntar aos autos documentos necessários para a instruir 
a RPV/PRECATÓRIO, caso já não juntados;
b) com a expedição e juntada dos documentos, intime-se o ente público para iniciar o procedimento de pagamento da Requisição, 
extraindo as cópias necessárias diretamente do PJE, iniciando-se prazo para pagamento (60 dias) na data do registro da ciência no PJE; 
c) ainda, para que seja dado baixa junto ao Sistema “SAPRE”, necessário que o ente público (executado), informe ao juízo o pagamento 
da respectiva requisição, devendo anexar aos autos comprovante de depósito e número do SEI.
4 - Com informação do pagamento da RPV, arquivem-se.
5- Sem custas ou honorários (artigo 55 da lei 9.099/95). Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cópia da presente serve de comunicação.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
{{orgao_julgador.juiz}}
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7010114-
06.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: LETICIA APARECIDA PEREIRA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI - RO2333, SOLANGE APARECIDA DA SILVA - RO0001153A
Requerido(a): REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 12:40 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
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CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no 
celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 2 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ji-Paraná 
- 1º Juizado Especial Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594,(69) 34112910 Processo nº : 7010114-
06.2022.8.22.0005 Requerente: AUTOR: LETICIA APARECIDA PEREIRA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI - RO2333, SOLANGE APARECIDA DA SILVA - RO0001153A
Requerido(a): REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 14/10/2022 Hora: 12:40 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, de 
preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp: cejuscjip@tjro.jus.br 69- 9 8406-6074
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no 
celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
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endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes 
desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Ji-Paraná, 2 de 
setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1º Juizado Especial 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7000049-49.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: LETICIA ALESSIO TARNOSCHI
ADVOGADO DO REQUERENTE: JULIANO MOREIRA DE SOUSA MINARI, OAB nº RO7608
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
DECISÃO
Converto o julgamento em diligência.
Intime-se a parte autora para demonstrar nos autos que adquiriu a passagem (localizador HKTCVN) com a utilização do voucher 
92962156834700362, é dizer, deverá demonstrar para além de qualquer dúvida razoável que o erro foi do sistema/site da requerida, e não 
seu no momento de adquirir a passagem. Tanto é assim que, na sequência, conseguiu adquirir uma nova passagem (localizador AMEUYH) 
utilizando o mesmo voucher (92962156834700362), pressupondo que nada de errado havia com o voucher ou com o sistema/site da 
requerida, sendo mais crível que a autora tenha cometido algum engano por ocasião da compra.
Ainda, deverá a parte autora esclarecer se utilizou a passagem ou se a deixou como crédito para viagem futura. Ademais, informe se 
buscou junto à requerida a restituição do valor dispendido com a passagem no valor de R$ 3.931,58, e, em sendo o caso, junte documento 
idôneo a demonstrar a recusa da requerida.
Prazo de 10 dias.
Na sequência, intime-se a requerida para, querendo, manifestar-se nos autos, oportunidade em que deverá informar o status da 
passagem localizador HKTCVN, ou seja, se há crédito a ser restituído (mencionar o valor), se houve valor restituído (mencionar o valor), 
se a referida passagem está aberta para remarcação de viagem, apresentando os documentos respectivos.
Prazo de 5 dias.
Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001686-45.2016.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JIPAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEOVANE CAMPOS MARTINS - RO7019, NAIANY CRISTINA LIMA - RO7048
EXECUTADO: DAVID DE MORAES 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007156-18.2020.8.22.0005
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: ARIOSMAR NERIS - SP232751, DANIEL NUNES ROMERO - SP168016, MARCELO TESHEINER CAVASSANI 
- SP71318
REU: THALES AUGUSTO BUZATT FELISBERTO DE MACEDO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Processo: 7001256-54.2020.8.22.0005
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)
AUTOR: EDIVALDO PEREIRA DE CARVALHO
Advogados do(a) AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - RO7495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - RO0005174A
REU: MARIA APARECIDA BORGES
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora/requerido, no prazo de 5 dias úteis, sobre a CERTIDÃO de ID 81248383.
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br 
Processo : 7006463-63.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: P. E. D. M. D. e outros
Advogados do(a) AUTOR: LUIZ HENRIQUE CHAGAS DE MELLO - RO9919, NORIVALDO JOSE FERREIRA - RO8538
Advogados do(a) AUTOR: LUIZ HENRIQUE CHAGAS DE MELLO - RO9919, NORIVALDO JOSE FERREIRA - RO8538
REU: P. H. D. S.
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à contestação no prazo legal. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000920-79.2022.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: FERNANDO GIURIATTO BERMOND
Advogado do(a) AUTOR: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS - RO0003287A
REU: JEREMIAS OLIVEIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
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Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7010552-32.2022.8.22.0005
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
AUTOR: GILMAR GOMES CARDOSO, RUA SÃO CRISTÓVÃO, - DE 880/881 A 1453/1454 JARDIM PRESIDENCIAL - 76901-038 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANGELA MENDES LEAL SILVA, OAB nº RO12251
REU: SUL IMOVEIS LTDA - ME, AVENIDA MARECHAL RONDON 407, - DE 223 A 569 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-027 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 0,00
DESPACHO
É público é notório que a requerida não está mais em atividade, visto que seu proprietário faleceu e a empresa faz parte do espólio..
A inicial deve ser emendada para que haja indicação da pessoa que foi nomeada como inventariante, a fim de que seja citada.
Também deve ser corrigido o valor da causa. Consta que em 2021 o imóvel foi adquirido por R$ 150.000,00 Cento e cinquenta mil reais), 
não havendo justificativa, portanto, para que seja indicado como valor da causa o valor venal.
Prazo de 15 dias.
No mesmo prazo devem ser recolhidas as custas processuais, uma vez que indefiro a gratuidade.
O fato de o autor ser aposentado não gera automático direito à gratuidade.
Constam no sistema vários processos envolvendo o autor, incluindo ação de demarcação de outro imóvel e ação no qual consta o autor 
como fazendo empréstimos em dinheiro.
Em outro processo que tramitou pelo Juizado Especial Cível o autor anexou extrato bancário onde consta intensa movimentação bancária 
e operações financeiras envolvendo altos valores (processo nº 7008816-81.2019.8.22.0005), absolutamente incompatíveis com a 
alegação de hipossuficiência.
Pena de indeferimento da inicial.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7008466-98.2016.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
AUTOR: RODRIGO MARCHETTO, RUA SEIS DE MAIO 1221 CENTRO - 76900-067 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO MARCHETTO, OAB nº RO4292A
REU: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, AVENIDA LAURO SODRÉ 3290, - DE 3290 A 3462 - LADO PAR COSTA E 
SILVA - 76803-460 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, 
Procuradoria da OI S/A
Valor da causa: R$ 786,35
DESPACHO
Cópia do despacho servirá de ofício/alvará eletrônico à Caixa Econômica Federal para transferir a quantia exata de R$ 126,15 (cento 
e vinte e seis reais e quinze centavos), da conta de depósito judicial de n. 1824 / 040 / 02722963-9, para a conta corrente n. 21.470-
1, Agência 0951-2, Rodrigo Marchetto, CPF/MF 694.640.652-49 (pix), conforme petição de ID 74956299. 
O saldo remanescente deverá ser devolvido à ré, para a conta bancária de OI MÓVEL S.A – CNPJ: 05.423.963/0001-11, Banco do Brasil, 
Agência 3070-8, Conta Corrente 105.808- X.
Efetivadas as transferências, conclusos para extinção.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7010569-68.2022.8.22.0005
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Especial (Constitucional)
AUTOR: FRANCISCO MARCIANO CARNEIRO, ESTRADA DA PENITENCIÁRIA lote rural 57-A, CHÁCARA NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA LINHA RIACHUELO - 76915-000 - NOVA COLINA (JI-PARANÁ) - RONDÔNIA



1753DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

ADVOGADO DO AUTOR: LENI MATIAS, OAB nº RO3809
REU: CALAMA LOTEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, ., LOTE TD CURUMIN - 76900-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 200.000,00
DESPACHO
Recolha as custas processuais iniciais (2% do valor da causa).
Esclareça se o imóvel anteriormente possuído pelo autor e que foi permutado com o imóvel usucapiendo foi excluído da partilha no 
divórcio.
Prazo de 15 dias.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7000861-28.2021.8.22.0005
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 14171 VILA 
GERTRUDES - 04794-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO SCHULZE, OAB nº GO31034
REU: HELIO RIBEIRO DE SOUSA EIRELI - ME, RUA RODRIGUES ALVES 546, - DE 497 A 699 - LADO ÍMPAR SÃO PEDRO - 76913-
573 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº SP236143
Valor da causa: R$ 41.030,85
DESPACHO
Defiro o pedido de ID 81252242.
Aguarde-se por 15 (quinze) dias a entrega do laudo pericial.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br 
Processo : 7005182-72.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: M. S. G. C. e outros
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - SP463021
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - SP463021
REU: N. M. DA C.
Advogados do(a) REU: LUCAS GATELLI DE SOUZA - RO7232, ESTEFANIA SOUZA MARINHO - RO7025
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à contestação no prazo legal. 

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7003840-94.2020.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO, RUA MARINGÁ 520, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
EXECUTADO: RUBENS RUAN FEITOZA MOTA, RUA JOÃO GOULART 1093, - DE 974/975 AO FIM RIACHUELO - 76913-701 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DAMARIS HERMINIO BASTOS, OAB nº RO8884
Valor da causa: R$ 18.484,48
DECISÃO
Para melhor análise da impenhorabilidade, fica o executado intimado para apresentar os extratos bancários completos, dos últimos 60 
(sessenta) dias, de todas as contas de sua titularidade.
O valor bloqueado permanecerá em conta judicial.
Prazo de 5 (cinco) dias.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br 
Processo : 7006168-60.2021.8.22.0005
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: A. M. DE O.
Advogados do(a) REQUERENTE: THAINA BARRETO AMARAL - RO9738, PATRICIA LOPES DE ASSIS - RO10396
REQUERIDO: L. A. DE O.
Advogado do(a) REQUERIDO: FRANCISCO GERALDO FILHO - RO0002342A
Intimação REU - FORMAL DE PARTILHA
Fica a parte requerida INTIMADA acerca do FORMAL DE PARTILHA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br 
Processo : 7006168-60.2021.8.22.0005
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: A. M. DE O.
Advogados do(a) REQUERENTE: THAINA BARRETO AMARAL - RO9738, PATRICIA LOPES DE ASSIS - RO10396
REQUERIDO: L. A. DE O.
Advogado do(a) REQUERIDO: FRANCISCO GERALDO FILHO - RO0002342A
Intimação AUTOR - FORMAL DE PARTILHA
Fica a parte autora INTIMADA acerca do FORMAL DE PARTILHA.

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7009981-95.2021.8.22.0005
Classe: Arrolamento Comum
Assunto: Inventário e Partilha
REQUERENTES: JOSEFA ADRIANA SANTOS DE OLANDA RECO, ÁREA RURAL lote 68 LINHA 94 - 76914-899 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA, DAIANA DE OLANDA RECO, ÁREA RURAL Lote 68 ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
ADRIELE SANTOS DE OLANDA RECO, ÁREA RURAL Lote 68 ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
RONALDO DE OLANDA RECO, ÁREA RURAL Lote 68 ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MARILZA RAMOS NOGUEIRA, OAB nº RO8730
REQUERIDO: RONIS RECO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 336.944,09
DESPACHO
Notifiquem-se as Fazendas Públicas da União, Estado de Rondônia e Município de Ji-Paraná.
Deverá a inventariante juntar a certidão de inteiro teor do imóvel urbano, conforme já determinado no despacho ID.74630255 e ID 
75373484, bem como prestar contas de eventual venda realizada no prazo de 15 (quinze) dias.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 0031035-96.2008.8.22.0005
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
EXEQUENTES: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: HENRY ANDERSON CORSO HENRIQUE, OAB nº RO922
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CELIO SANTOS FONSECA, AV. JI-PARANÁ, 137, NÃO CONSTA URUPÁ - 76900-901 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 71.582,76
SENTENÇA
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Rondônia em face de Célio Santos Fonseca.
O processo tramita desde 2008 sem a citação do executado.
A ciência da primeira diligência negativa ocorreu em 12 de novembro de 2009 (ID 9158618).
Em 02/06/2016 foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano.
Intimada, a parte exequente não arguiu qualquer causa suspensiva e/ou interruptiva da prescrição.
É o relatório.
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Decido.
Desde a primeira tentativa infrutífera de localização do executado e de bens, até o momento, decorreram mais de doze anos sem que 
houvesse a interrupção da prescrição.
A parte exequente não arguiu qualquer causa de interrupção/suspensão do prazo prescricional.
Logo, está configurada a prescrição quinquenal intercorrente.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação. Tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Pedido de suspensão. Início automático do prazo prescricional a partir da 
ciência de ausência de bens do devedor. Observância. Recurso não provido. Deve ser mantida a sentença que reconhece a prescrição 
intercorrente por ter o feito permanecido mais de 06 (seis) anos paralisado. O pedido para suspensão do feito, por ausência de bens 
penhoráveis, atrai o início automático da contagem do prazo prescricional. Precedentes do STJ. (TJ-RO - AC: 00282047520088220005 
RO 0028204-75.2008.822.0005, Data de Julgamento: 07/07/2020)
Isso posto, pronuncio a prescrição do direito da parte exequente de cobrar o débito indicado na inicial, o que faço com fundamento no 
artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80.
Por consequência, extingo a execução com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo 
Civil.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006924-40.2019.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SONIA APARECIDA MENDES
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO PERES BALESTRA - RO4650
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO AUTOR - DADOS PARA EXPEDIÇÃO DE RPV E/OU PRECATÓRIO
Fica a parte AUTORA intimada a trazer os dados necessários para expedição de precatório, conforme certidão ID 81286643, no prazo 
de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7012144-53.2018.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: FABIANA MODESTO DE ARAUJO e outros
Advogado do(a) PROCURADOR: ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA - RO3655
Advogado do(a) PROCURADOR: ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA - RO3655
PROCURADOR: EMERSON CARLOS DE LIMA
INTIMAÇÃO - APRESENTAR CÁLCULOS
Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 0013/2014-
CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7011544-61.2020.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rescisão / Resolução
AUTORES: G. C. D. S. G., RUA CEDRO 1780, - DE 1540/1541 A 1820/1821 NOVA BRASÍLIA - 76908-590 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
M. G., RUA CEDRO 1780, - DE 1540/1541 A 1820/1821 NOVA BRASÍLIA - 76908-590 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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ADVOGADO DOS AUTORES: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A
REU: J. L. P. D. P., ÁREA RURAL linha 74, PROJETO RIACHUELO ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: EDER KENNER DOS SANTOS, OAB nº RO4549, YONAI LUCIA DE CARVALHO, OAB nº RO5570A
Valor da causa: R$ 125.000,00
DESPACHO
Às partes para que esclareçam se a pretensão é de que a audiência se dê de forma presencial ou virtual, uma vez que algumas das 
testemunhas residem na zona rural, o que pode inviabilizar a audiência por meio virtual.
Prazo de 5 dias.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ
1ª VARA CÍVEL
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná - Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7000993-51.2022.8.22.0005
CLASSE: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338, PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: FREDSON WILLIAM DE LIMA 81357230249
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Intime-se a parte devedora, pelo correio com aviso de recebimento, a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias satisfaça a obrigação, 
adimplindo o montante da condenação, corrigido e atualizado nos termos da sentença até a data do efetivo pagamento, sob pena de 
aplicação de honorários em execução e multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Fica o executado advertido de que eventuais impugnações deverão ser opostas nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 
ainda delimitar e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem 
necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, 
do CPC.
ENDEREÇO PARA INTIMAÇÃO: Rua Goiás, 170, Bairro Jardim Novo Estado, Ouro Preto do Oeste – CEP: 76.920-000.
Ji-Paraná, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
José Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7006643-84.2019.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Espécies de Contratos
EXEQUENTE: MARCO GOMES, AV TANCREDO NEVES 3227 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VIVIANY BINDI BAPTISTA DA SILVA, OAB nº RO4973
CARLOS FERNANDO DIAS, OAB nº RO6192
EXECUTADO: CENTRALNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA, RUA MATO GROSSO 1482, - DE 1410/1411 A 1532/1533 CENTRO 
- 76900-086 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DELAIAS SOUZA DE JESUS, OAB nº RO1517
Valor da causa: R$ 45.534,74
SENTENÇA
Tendo em vista que esta execução foi extinta pela sentença proferida nos embargos à execução de n. 7002357-29.2013.8.22.0005 (ID 
81287698 - Pág. 10), determino imediato arquivamento destes autos com baixa.
Int.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7005063-14.2022.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cheque
EXEQUENTE: MARILIA NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP, AVENIDA MARECHAL RONDON, - DE 1197 A 1527 - LADO ÍMPAR CENTRO 
- 76900-101 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº SP236143
EXECUTADO: EDMAR PEREIRA DA SILVA, LINHA 128 GLEBA 27, LOTE 08A ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
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EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 11.540,33
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para comprovar o recolhimento das custas referentes às diligências solicitadas.
Prazo de 5 (cinco) dias.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
José Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7001566-89.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Turismo, 
Dever de Informação, Práticas Abusivas
AUTORES: PEDRO PISSOLATTO NETO, RUA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2419, NOVA LONDRINA HABITAR BRASIL - 76909-
844 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MARIA ISABEL PAULINO PISSOLATTO, AV. JORGE TEIXEIRA 2419 NOVA LONDRINA - 76915-500 
- NOVA LONDRINA (JI-PARANÁ) - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: JOHNE MARCOS PINTO ALVES, OAB nº RO6328A
REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA, RUA DAS FIGUEIRAS 501, 8 ANDAR JARDIM - 09080-370 - SANTO 
ANDRÉ - SÃO PAULO, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, AVENIDA PAULISTA 453, ANDAR 14 BELA VISTA - 01311-
000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, AVENIDA PAULISTA 1337, CONJUNTOS 41 E 42, 4 
ANDAR BELA VISTA - 01311-200 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, GILBERTO RAIMUNDO BADARO 
DE ALMEIDA SOUZA, OAB nº BA22772A, RENATA MALCON MARQUES, OAB nº BA24805, VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA 
STARLING, OAB nº MT23650A, HERON MAGALHAES DA SILVA PENINE, OAB nº BA68203
Valor da causa: R$ 41.408,35
DECISÃO
Para evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa, defiro a prova testemunhal postulada.
Para realização do ato, designo audiência de instrução para o dia 04 de outubro de 2022, às 10 horas, por videoconferência via googlemeet.
A intimação das partes e da testemunha para participação do ato compete aos advogados, conforme disposição do art. 455, caput e §1º, 
do Código de Processo Civil.
Os advogados deverão comunicar as partes e a testemunha arrolada das seguintes instruções:
1. A parte deverá fornecer o número de telefone e o endereço de e-mail.
2. O link de acesso: https://meet.google.com/ukv-gpzr-yyf
3. A parte poderá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo googlemeet, através do número 
(69) 3411-2901;
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7005614-67.2017.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Execução Contratual
EXEQUENTE: TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, RUA MARCÍLIO DIAS 645 JARDIM PARAÍSO - 86812-460 - 
APUCARANA - PARANÁ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THIAGO DA SILVA VIANA, OAB nº RO6227
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 116.549,83
DESPACHO
A sentença dada nos embargos transitou em julgado, conforme certificado.
Apresente demonstrativo do débito, com observação da compensação, e forneça os dados para expedição do precatório.
A CPE deve disponibilizar certidão onde conste os dados necessários para expedição do precatório.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7004531-74.2021.8.22.0005
Classe: Embargos à Execução
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
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EMBARGANTE: RAMIRO FOGIATTO, AVENIDA JK 714, - DE 542/543 A 867/868 CASA PRETA - 76907-568 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: ANTONIO FRACCARO, OAB nº RO1941
EMBARGADO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 121.107,85
DESPACHO
Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da petição de ID 80825297.
Prazo de 10 (dez) dias.
Após, conclusos para julgamento.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7002985-81.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
AUTORES: AKYLA KYARA SILVA OLIVEIRA, NATAL CARVALHO DA SILVA 1034 BOSQUE DOS IPES - 76901-369 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA, ROSA VELOSO DA SILVA, RUA NATAL CARVALHO DA SILVA 1034 BOSQUE DOS IPÊS - 76901-369 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCOS MEDINO POLESKI, OAB nº RO9176
VITORIA RAMALHO FERREIRA, OAB nº RO10790
REU: JOCIANE CARDOSO DE OLIVEIRA, RUA TOLEDO, - DE 1280/1281 AO FIM JARDIM DOS MIGRANTES - 76900-626 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: AGNALDO DOS SANTOS ALVES, OAB nº RO1156A
Valor da causa: R$ 802.903,00
DECISÃO
A parte autora impugna a oitiva de Douglas Leopoldino de Amorim, sustentando se tratar de pessoa casada com a sobrinha da 
ré e intimamente ligada à família da mesma, de modo que seu depoimento estaria, segundo entende, comprometido, dado o interesse 
decorrente da relação familiar.
Analisando os documentos anexados, em especial prints de telas de redes sociais, conclui-se que a testemunha indicada é pessoa 
próxima e do convívio da ré, de modo que não se poderia concluir pela sua absoluta imparcialidade em relação aos fatos. É certo que 
a testemunha poderia ser ouvida como informante, sem a colheita de compromisso, todavia, não vejo como seu depoimento possa 
contribuir com o resultado da lide, já que os demais elementos de prova anexados contemplam suas percepções sobre o ocorrido.
Isso posto, por não ver qualquer benefício ao trâmite processual na oitiva de referida pessoa e diante das circunstâncias apresentadas, 
indefiro seu depoimento.
Em relação ao vídeo feito por Douglas Leopoldino de Amorim em ambiente hospitalar, tendo em vista a necessidade de se assegurar o 
respeito à privacidade, assim como a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem dos pacientes, sobretudo no contexto da 
atual Lei Geral de Proteção de Dados, (art. 2ª Lei n° 13.709/2018), determino seja extraída cópia do vídeo anexado aos autos (ID 
74241842), onde consta a filmagem de Charles Gomes de Oliveira, e encaminhada ao Conselho Regional de Medicina para verificação/
apuração dos fatos e adoção de eventuais medidas cabíveis.
No mais, como já estabelecido na decisão de ID 75845577, o número de testemunhas deve obedecer à norma processual, de forma 
que sejam apenas 3 (três) para cada fato a ser provado. Nesse caso, tendo a ré declinado número superior a 3 (três) testemunhas (ID 
76806935 - Pág. 4), deve indicar o que pretende com o depoimento de cada uma delas.
Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
As demais provas solicitadas serão objeto de apreciação posterior, caso constatada sua necessidade após a prova oral.
Int.
CÓPIA SERVIRÁ DE OFÍCIO.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito (t

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001787-77.2019.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: BEATRIZ DA SILVA MEDEIROS DE CASTRO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004427-82.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TATIANE BASILIO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: ANNA BEATRIZ SOARES SALES COSTA - SP417556, LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467
REU: TELEFONICA DATA S.A. e outros
Advogado do(a) REU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320
Advogado do(a) REU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010657-43.2021.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES 
MT
Advogado do(a) EXEQUENTE: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - MT8350-O
EXECUTADO: CARVALHO & LIMA LTDA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001707-45.2021.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295
REU: Juliana Piva Ruas Salgado
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007477-82.2022.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COMERCIO DE MOVEIS JI-PARANA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO ROBERTO DA SILVA PINTO - RO0005476A
REU: ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002034-53.2022.8.22.0005
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: R. R. DA C. B. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA CORREA DE SOUZA - RO0005124A
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA CORREA DE SOUZA - RO0005124A
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA CORREA DE SOUZA - RO0005124A
REQUERIDO: K. D. B. DA C.
Advogado do(a) REQUERIDO: D ANY DA PENHA SANTOS COSSUOL - RO5463
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] Ficam as partes intimadas para informarem se chegaram a um acordo.A parte 
autora deve também informar se levantou os valores, conforme autorizado na Ata de Audiência.Prazo de 10 dias.Ji-Paraná/RO, 30 de 
agosto de 2022.Jose Antonio Barretto.Juiz de Direito.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002034-53.2022.8.22.0005
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: R. R. DA C. B. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA CORREA DE SOUZA - RO0005124A
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA CORREA DE SOUZA - RO0005124A
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA CORREA DE SOUZA - RO0005124A
REQUERIDO: K. D. B. DA C.
Advogado do(a) REQUERIDO: D ANY DA PENHA SANTOS COSSUOL - RO5463
Intimação REU - DESPACHO
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do despacho : “[...] Ficam as partes intimadas para informarem se chegaram a um acordo.A 
parte autora deve também informar se levantou os valores, conforme autorizado na Ata de Audiência.Prazo de 10 dias.Ji-Paraná/RO, 30 
de agosto de 2022.Jose Antonio Barretto.Juiz de Direito. .

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7004450-91.2022.8.22.0005
Classe: Monitória
Assunto: Compra e Venda
AUTOR: ALBINO DELLA LIBERA, AV. RIO GRANDE DO SUL 4068 CENTRO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: GIANNY DALVA MACIEL, OAB nº RO11752
GREISON SALAMON, OAB nº RO1881
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, AVENIDA ÉDSON LIMA DO NASCIMENTO 5991, 
- DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311, MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB nº RO5497A
Valor da causa: R$ 117.247,16
DECISÃO
Em que pese as alegações levantadas preliminarmente em embargos monitórios, todas as questões que ultrapassem a relação jurídica 
mantida com o ora credor, tais como gestão fraudulenta da ré e/ou responsabilidade dos sócios/administradores, deverá ser deduzida em 
ação própria, destinada a esse fim, uma vez que a matéria extrapolaria os limites do que foi proposto nos embargos.
Consta, inclusive, que a apuração de eventual responsabilidade dos diretores e gestores do réu está sendo feita em demanda que tramita 
junto à 5 ª Vara Cível desta Comarca.
Idêntico raciocínio deve ser aplicado ao pedido de denunciação da lide, já que a responsabilidade das pessoas indicadas deve ser objeto 
de apuração prévia, não sendo possível concluir, desde logo, pelo dever dos mesmos em assumirem o prejuízo em caso de insucesso da 
ré, requisito indispensável para cabimento da denunciação pretendida.
Também não é o caso de proceder-se o desbloqueio das verbas constritas, já que nada foi encontrado nas consultas realizadas em contas 
bancárias do réu, conforme espelho anexo. Inclusive, por essa razão, a parte autora deve ser novamente provocada a se manifestar sobre 
o interesse em participar de solenidade conciliatória ou desde logo aderir à proposta apresentada, já que as medidas adotadas nessa e 
nas demais demandas propostas contra réu, têm demonstrado a inexistência de patrimônio suficiente para saldar a dívida de todos os 
credores.
Prazo de 10 (dez) dias.
Int.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7011567-70.2021.8.22.0005
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
REQUERENTE: VALDIVIA SANTOS PINHEIRO, RUA CAUCHEIRO 2357, - DE 2081/2082 A 2514/2515 NOVA BRASÍLIA - 76908-486 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARLENE SGORLON, OAB nº RO8212
REQUERIDOS: MANOELINO PINHEIRO, RUA CAUCHEIRO 2357, - DE 2081/2082 A 2514/2515 NOVA BRASÍLIA - 76908-486 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA, SOCORRO DOS SANTOS PINHEIRO, RUA BENJAMIN CONSTANT 1852, - DE 1650/1651 A 1883/1884 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-072 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SONIA SANTOS PINHEIRO, GLEBA PA PADRE EZEQUIEL II, S/N ZONA 
RURAL - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA, SANDRA SANTOS PINHEIRO, RUI BARBOSA 52, CASA CENTRO - 87430-
000 - TAPEJARA - PARANÁ, SILVIA SANTOS PINHEIRO, CAUCHEIRO 2357, - DE 2081/2082 A 2514/2515 NOVA BRASILIA - 76908-
486 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, SELMA SANTOS PINHEIRO ARAUJO, GREGORIO ALEGRE 6673, - DE 6643/6644 A 6968/6969 
APONIA - 76824-170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CELIO SANTOS PINHEIRO, GREGORIO ALEGRE 6673, - DE 6643/6644 A 
6968/6969 APONIA - 76824-170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 121.588,46
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DESPACHO
O herdeiro Célio compareceu e outorgou procuração à advogada.
Juntem certidão da matrícula do imóvel e comprovante de recolhimento ou isenção do ITCMD.
Observo que a homologação da partilha não implicará em regularização da propriedade sobre o imóvel, transmitindo-se aos herdeiros 
somente a posse.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná PROCESSO: 7008937-41.2021.8.22.0005
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ALINE CAVICHIOLI BRAVO
ADVOGADOS DO AUTOR: REBECA MORENO DA SILVA, OAB nº RO3997, ANA CAROLINA SIQUEIRA BARROS DE MELO, OAB nº 
RO7794
REU: DOUGLAS UMENO WATANABE, DOUGLAS UMENO WATANABE 11982413816, RODRIGO VIDIGAL CONCEICAO
ADVOGADO DOS REU: MARLENE SGORLON, OAB nº RO8212
DECISÃO
Como a prova reclama conhecimento técnico específico e não tendo o juízo profissionais habilitados para tanto, deve valer-se de 
profissionais liberais, que receberão pelos serviços prestados. D
Para realização dos trabalhos de perícia, nomeio o Dr. PAULO FERNANDO MATOS ROCHA DOS SANTOS, cirurgião dentista, que pode 
ser localizado na Rua BARÃO DE MELGAÇO, n. 4895, Centro, Rolim de Moura, e-mail: pfmrspericia@gmail.com, telefone: 69992659115, 
o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (CPC, art. 466), fixando 
desde já o prazo de 30 (trinta dias) para a entrega do laudo, que deverá conter dos elementos constantes do art. 473 do CPC. 
Intime-se o perito para que decline o valor de seus honorários, consignando que o pagamento será realizado ao final da demanda, pelo 
vencido. Em sendo vencida a parte autora, incumbirá ao Estado de Rondônia o pagamento da verba, mediante requisição, por se tratar 
de beneficiária da Justiça Gratuita.
A indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos deverá obedecer o disposto no artigo 421 do Código de Processo Civil.
O Perito deverá, com antecedência de 15 (quinze) dias, dar ciência da data e do local designados para início da produção da prova (CPC, 
art. 474). Vindo o laudo pericial aos autos, intimem-se as partes para manifestarem-se acerca da prova, no prazo comum de 15 (quinze) 
dias. 
Havendo impugnação ao laudo, sem nova conclusão, o perito tem o dever, no prazo de 15 (quinze) dias, de esclarecer os pontos (CPC, 
art. 477, § 2º).
CÓPIA SERVIRÁ DE EXPEDIENTE, CONFORME A NECESSIDADE.
Ji-Paraná, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
JUIZ De Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7008037-29.2019.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Tarifas
AUTOR: IDALINA KILL, RUA GOIÂNIA 3144, - DE 2640/2641 AO FIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 76909-798 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO7281
ANA PAULA CARVALHO FLOR, OAB nº RO8840
REU: Banco Bradesco S.A, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, Sabemi Seguradora SA, , INEXISTENTE - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355, 
EDIFÍCIO GOMES DE ALMEIDA FERNANDES JARDIM PAULISTANO - 01452-919 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, JULIANO MARTINS MANSUR, OAB nº 
RJ113786, BIANCA ANTUNES ANASTACIO, OAB nº PR66713, BRADESCO, PROCURADORIA DA SABEMI SEGURADORA S/A
Valor da causa: R$ 10.150,00
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
Expedi alvará eletrônico em favor da parte exequente IDALINA KILL - CPF: 160.063.118-52, ou por meio de seus procuradores ANA 
PAULA CARVALHO FLOR - OAB RO8840 ou LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB RO7281, para fins de levantamento da 
quantia depositada junto à Caixa Econômica Federal, conta: 01529145-8 (R$ 18.343,60), com eventuais acréscimos, devendo a conta 
ser zerada e encerrada.
Cópia servirá de Alvará/ofício de transferência.
Sem prejuízo, fica INTIMADA a parte devedora, por meio de seu advogado, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias satisfaça a 
obrigação adimplindo o montante da condenação, corrigido e atualizado nos termos da sentença até a data do efetivo pagamento, sob 
pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, a parte executada de que eventuais impugnações, deverão ser opostas nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) 
dias, com delimitação e demonstração específica dos valores impugnados. O instrumento de defesa também deve ser instruído com os 
documentos que se fizerem necessários à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, 
nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito



1762DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7005627-27.2021.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Perdas e Danos, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Liminar 
REQUERENTE: ED CARLOS DE SOUZA LIMA RAMOS, RUA PRESBÍTERO HONORATO PEREIRA 2054, - DE 1889/1890 A 2472/2473 
NOVA BRASÍLIA - 76908-380 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SUELI DE SOUZA LIMA SANTOS, OAB nº RO9754
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 24.000,00
DESPACHO
Expedi alvará eletrônico em favor da parte exequente ED CARLOS DE SOUZA LIMA RAMOS - CPF: 892.252.792-72, ou por meio de sua 
advogada SUELI DE SOUZA LIMA SANTOS - OAB RO9754 - CPF: 694.434.752-00, para fins de levantamento da quantia constante da 
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal, Agência: 1824, Nº da conta: 01532315 -5, Saldo: R$ 5.864,69.
Cópia servirá de alvará.
Sem prejuízo, intime-se a executada para depositar o valor remanescente indicado pelo exequente (R$ 1.272,38), no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de penhora.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7010250-71.2020.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória, Bloqueio de Matrícula, Remoção, Emolumentos, Fraude, Gratuidade, 
Provimento Irregular, Registro de Imóveis
AUTOR: MARIA APARECIDA BALBINO, JOSE BEZERRA DE BARROS 224, - ATÉ 1618/1619 URUPA - 76908-428 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA, OAB nº RO8590
REU: JOAQUIM MANOEL DE CAIRES, RUA ALMIRANTE BARROSO 2066, - DE 1642/1643 AO FIM CASA PRETA - 76907-614 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA, MARIA APARECIDA FERREIRA, RUA CRUZEIRO DO OESTE 1855 CENTRO - 87525-000 - IVATÉ - PARANÁ, 
JOSE FERREIRA SOBRINHO, RUA CRUZEIRO DO OESTE 1855 CENTRO - 87525-000 - IVATÉ - PARANÁ, VIVIANE TIMOTEO DA 
COSTA, RUA JORNALISTA AMARO DE FIGUEIREDO FALCÃO 02 COOPHAMIL - 78028-250 - CUIABÁ - MATO GROSSO, IVILSON 
NOVAIS DE CAIRES, RUA JORNALISTA AMARO DE FIGUEIREDO FALCÃO 02 COOPHAMIL - 78028-250 - CUIABÁ - MATO GROSSO, 
NEDESON TACCONI, CARLOS GOMES 2650, CASA PRINCESA ISABEL - 76964-087 - CACOAL - RONDÔNIA, IVANETE NOVAIS 
CAIRES TACCONI, CARLOS GOMES 2650, CASA PRINCESA ISABEL - 76964-087 - CACOAL - RONDÔNIA, JOAQUIM CAIRES 
FILHO, RUA SABUARAMA 1831 BAIRRO ST - 78300-000 - TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO, LUSIA DE SOUZA CAIRES, 
RUA ESCOLÁSTICA DE CAMARGO BARROS 70 JARDIM ROSINHA - 13304-053 - ITU - SÃO PAULO, IVO NOVAIS DE CAIRES, 
ESCOLASTICA CAMARGO DE BARROS 70, CASA JARDIM ROSINHA - 13304-053 - ITU - SÃO PAULO, JOAO CARLOS GUELIS, 
AVENIDA PORTO VELHO 2405, TELEFONE (69) 9.9912-2744 CENTRO - 76963-877 - CACOAL - RONDÔNIA, IVETE NOVAES DE 
CAIRES GUELIS, AVENIDA PORTO VELHO 2405, TELEFONE (69) 9.9912-2744 CENTRO - 76963-877 - CACOAL - RONDÔNIA, 
IVALMIRA DE CAIRES, RUA ALMIRANTE BARROSO 2066, (69) 9.9271-2092 E 9.9348-4488 CASA PRETA - 76907-614 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA, IVALDO NOVAIS DE CAIRES, RUA DOUTOR OSVALDO 227, TELEFONE (69) 3423-5441, 9.8444-4380 E 9.9962-2701 
JOTÃO - 76908-296 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, IVANILDE NOVAIS CAIRES, ALMIRANTE BARROSO 2066, TELEFONE (69) 9.9927-
2009 E 9.9954-4981 CASA PRETA - 76907-614 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, IVAN NOVAIS DE CAIRES, AMELIO CARVALHO 163 
CENTRO - 17780-000 - LUCÉLIA - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REU: ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS, OAB nº MT26855A, LETICIA TASSI DE CAIRES, OAB nº RO10146, 
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, OAB nº RO3249, THAMMY KHERULLYN MARTINS LIMA, OAB nº RO7909
Valor da causa: R$ 124.000,00
DESPACHO
Dê-se vista ao Ministério Público por 10 (dez) dias.
Após, conclusos.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7010024-32.2021.8.22.0005
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha



1763DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

REQUERENTES: JOSE OLIMPIO LIMA SILVA JUNIOR, RUA RAFAEL VAZ E SILVA 3253, - DE 2850/2851 A 3283/3284 LIBERDADE 
- 76803-870 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ALINE CABRAL DE LIMA, RUA JOSÉ MIRANDA DA SILVA 280 SANTIAGO - 76901-161 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA, CHARLES CABRAL DE LIMA, RUA MATO GROSSO 745, - DE 586/587 A 931/932 URUPÁ - 76900-178 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA, TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM, MATO GROSSO 745, - DE 586/587 A 931/932 URUPA - 76900-178 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM, OAB nº RO6374
INVENTARIADO: JOSE OLIMPIO LIMA SILVA, RUA DOS ZORÓS 197 URUPÁ - 76900-190 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 359.928,84
DESPACHO
Manifeste-se sobre a informação de existência de débito de IPTU.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7004937-61.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Fornecimento de Água
AUTOR: LEONARDO OLIVEIRA CIQUEIRA, RUA JOVERSINO MODESTO GOMES 504 CAPELASSO - 76912-196 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MATHEUS ARAUJO MAGALHAES, OAB nº RO10377
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112, - DE 3186 A 3206 - 
LADO PAR EMBRATEL - 76820-838 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Valor da causa: R$ 10.000,00
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por LEONARDO OLIVEIRA CIQUEIRA em face de COMPANHIA 
DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA (CAERD).
Relata que em 19/04/2022, a requerida, sem qualquer aviso, suspendeu o fornecimento de água e só o restabeleceu em 24/04/2022, ou 
seja, foram 8 (oito) dias sem o serviço de abastecimento de água.
Requer a procedência da ação para condenar a requerida a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
A inicial foi recebida e foi deferida a gratuidade.
Citada, a requerida contestou o pedido alegando preliminarmente a incompetência do procedimento comum cível, o não cabimento 
da inversão do ônus da prova, equiparação das prerrogativas da fazenda pública. No mérito, defendeu que o fornecimento de água 
permanecia, mas em menor quantidade, não havendo qualquer interrupção no serviço prestado, que não há dano indenizável. Pugnou 
pela improcedência dos pedidos.
A audiência preliminar de conciliação foi infrutífera.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, destaca-se que à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia aplicam-se tão somente os critérios de pagamento inerentes 
à Fazenda Pública, assim, não há que se falar em incompetência do procedimento comum cível e equiparação das prerrogativas da 
fazenda pública, a não ser quanto aos critérios de pagamento. 
Em atenção à proteção do consumidor, que é a parte mais frágil da relação, o ônus da prova compete à requerida (ônus inverso - art. 6º, 
VIII da Lei 8.078/90).
É incontroversa a falha na prestação de fornecimento de água.
A requerida busca justificar referida falha, contudo não comprova suas alegações, especialmente, a reposição do reservatório ou a 
tomada de providências para garantir o fornecimento de água naquela localidade, sem demonstrar a solução das necessidades imediatas 
dos moradores no que se refere ao serviço prestado.
A má prestação no fornecimento de serviços considerados essenciais contraria o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que assim 
dispõe:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
Incontroversa a negligência ou falta de melhor gestão da requerida no fornecimento regular de água potável, é suficiente a caracterizar o 
dano moral, sendo legítima pretensão do consumidor à justa e integral reparação (art. 6º, VI, Código de Defesa do Consumidor).
Nesse sentido está o entendimento desse E. Tribunal de Justiça:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Consumidor. Concessionária de serviço público. Fornecimento de água. Suspensão. Dano moral. 
Indenização. Quantum. Majoração. A falha no fornecimento de água por período excessivo e sem justificativa plausível enseja o dever 
de indenizar, porquanto trata-se de serviço essencial e indispensável. A indenização pecuniária será fixada de acordo com os critérios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ocasionar o enriquecimento sem causa do ofendido, tampouco a quebra financeira do 
ofensor. (APELAÇÃO, Processo nº 7003862-60.2017.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) 
do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 20/12/2018)
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É pacífico o entendimento de que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral dever ser fixado em atenção aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. (APELAÇÃO, Processo nº 7005597-31.2017.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 15/02/2019)
Pelas peculiaridades do caso, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em atenção às quantias arbitradas 
em casos parecidos, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização a título de danos morais.
Ante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, e o faço para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e computados os juros de mora a partir desta data. Por 
conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Em atenção ao princípio da sucumbência e à ao entendimento sumulado - Súmula n. 326 Na ação de indenização por dano moral, a 
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca - passo à distribuição do ônus de sucumbência:
Condeno a requerida a pagar as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre 
o valor atualizado da condenação, em atenção aos critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente ao tempo de 
tramitação e a ausência de dilação.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7009480-10.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Inventário e Partilha
AUTOR: VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA, ALAMEDA JURITI 1960, FUNDOS SETOR 02 - 76873-276 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ERICA FERNANDA PADUA LIMA, OAB nº RO7490
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, OAB nº RO12067
REU: BRUNA NAYARA DE PAULA FERNANDES DA SILVA, AVENIDA BRASIL 664, - DE 478/479 A 813/814 NOVA BRASÍLIA - 76908-
408 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 1.212,00
DESPACHO
A CPE deve alterar a distribuição para Homologação de Transação Extrajudicial, sem parte passiva.
Após, ficam os requerentes intimados a corrigirem o valor da causa, o qual deve corresponder à soma dos valores dos bens partilhados.
Igualmente devem anexar documento comprovando a anuência da Caixa Econõmica Federal, uma vez que trata-se de imóvel gravado 
com alienação fiduciária.
Não aprresentada a anuência, a partilha não implicará em regularização do contrato em nome do requerente e nem vinculará a credora.
Prazo de 15 dias.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7012666-75.2021.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980)
REQUERENTE: C. F.DOS S.
Advogado do(a) REQUERENTE: SUELI DE SOUZA LIMA SANTOS - RO9754
EXECUTADO: A. A. DA C.
Advogados do(a) EXECUTADO: ROSICLER CARMINATO - RO0000526A, DIEGO VAN DAL FERNANDES - RO9757
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] O desconto direto em folha será deferido somente em relação às parcelas 
vincendas, uma vez que os rendimentos mensais do executado não permitem esse cumulação.Para tanto a exequente deve informar os 
dados da conta bancária onde a empregadora deverá efetuar os depósitos.Prazo de 5 dias. 

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7009017-73.2019.8.22.0005
Classe: Consignação em Pagamento
Assunto: Dissolução
AUTOR: INSTITUTO DE HEMODINAMICA DE RONDONIA LTDA, RUA ALMIRANTE BARROSO, - DE 1227/1228 A 1566/1567 CENTRO 
- 76900-079 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: FERNANDA PRIMO SILVA, OAB nº RO4141A
ANDRE LUIZ ATAIDE MORONI, OAB nº RO4667A
CLEBER QUEIROZ SILVA, OAB nº RO3814A
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REU: EDER VOLTOLINI, AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 4235, - DE 2514/2515 AO FIM JARDIM AMÉRICA - 87502-400 - UMUARAMA 
- PARANÁ, CARLOS EDUARDO DUARTE, RUA VERGUEIRO 266, APTO 206 BL. 02 LIBERDADE - 01504-000 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO, DANIEL FERREIRA MUGRABI, AVENIDA LAURO SODRÉ 2300, APTO 806 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-660 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: BRENO GARCIA DE OLIVEIRA, OAB nº MG98579, ALEXANDRE DEL RIOS MINATTI, OAB nº SP283170, 
LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES, OAB nº MG158032
Valor da causa: R$ 300.046,59
DECISÃO
Não obstante a fase em que se encontra o processo e as decisões proferidas até então, há circunstâncias que inviabilizam o julgamento 
do mérito desta ação.
A demanda em tela almeja o pagamento de valores a sócios retirados da sociedade após deliberação em Assembleia. Transcrevo trecho 
pertinente da petição inicial para melhor elucidar os fatos: “Após apuração dos valores, descontadas as penalidades aplicadas, ficou 
demonstrado os valores a serem pagos a cada sócio, conforme nota explicativa, balancete e DRE ora anexados.”
Ocorre que nas ações de n. 7010074-29.2019.8.22.0005 e 7004212-77.2019.8.22.0005, também em trâmite neste Juízo, são debatidas 
questões intrinsecamente ligadas à matéria destes autos.
Enquanto na ação de n. 7010074-29.2019.8.22.0005 pretende-se, dentre outras providências, que seja declarada a nulidade das 
assembleias realizadas, de forma a reintegrar os ex-sócios ao quadro societário, na demanda de n. 7004212-77.2019.8.22.0005 a 
pretensão é de decretação de dissolução parcial da sociedade em relação a eles.
A i(legalidade) na exclusão dos sócios e consequente aplicação de penalidades interfere no valor devido pela pessoa jurídica. Logo, a 
verificação da regularidade ou não dos depósitos realizados neste processo dependem do que for definido nas referidas demandas.
Assim, para que não haja risco de decisões conflitantes e prejuízos às partes, entendo que as 3 (três) ações devem ser conjuntamente 
julgadas.
Como uma delas encontra-se suspensa no aguardo de decisão prejudicial debatida em agravo de instrumento e a outra em fase 
instrutória, delibero suspender este feito para aguardar que ambos os processos estejam prontos para serem decididos, quando serão 
simultaneamente julgados.
Intimem-se as partes, devendo o processo permanecer suspenso pelo prazo necessário, conforme decisão supra.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001100-32.2021.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MACIEL BATISTA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANA GOMES DE SOUZA SILVA - SP403374
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 15 dias, intimada para manifestar-se acerca da 
impugnação apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7008635-17.2018.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: HGO - HOSPITAL GERAL E ORTOPEDICO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA RUBIA COIMBRA DE MACEDO - RO6042
EXECUTADO: ILDA FERREIRA NUNES e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004395-14.2020.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JAQUELINE ELER DE AGUIAR
Advogados do(a) REQUERENTE: ELIANA APARECIDA FRANCISCA DE ABREU - RO7917, LETICIA ELER DE ALMEIDA - RO9453
REQUERIDO: JEFFERSON SOUZA CARNEIRO 
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNS DEIVY SOUZA GARATE - RO4396, REGIANE DA SILVA DIAS GARATE - RO10115
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INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL ID. 81147447 (DESPACHO/ALVARÁ), devendo proceder a retirada 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem 
transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007661-77.2018.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RENAN SOTERO BUENO AIRIS
Advogados do(a) EXEQUENTE: SOFIA OLA DINATO - RO10547, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - RO7495
EXECUTADO: RONDONIAGORA COMUNICACOES LTDA - ME e outros (3)
Advogado do(a) EXECUTADO: ELIANIO DE NAZARE NASCIMENTO - RO0003626A
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO CLOVES LEAL DA SILVA - RO4331
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - RO9117, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO5087, 
PAULO BARROSO SERPA - RO4923-E
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004491-58.2022.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MATEUS HENRIQUE SANTANA SOBRAL
Advogado do(a) AUTOR: MARIO CESAR TORRES MENDES - RO2305
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Advogado do(a) REU: RAFAEL SILVA COIMBRA - RO5311
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000440-04.2022.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: GERALDO DOMINGUES DE PAULA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIO CESAR TORRES MENDES - RO2305, EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - RO11773
REQUERIDO: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7009991-47.2018.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADENILSON COELHO TEIXEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUANA GOMES DOS SANTOS - RO8443, ALINE SILVA DE SOUZA - RO6058
EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL ID 80868219 (SENTENÇA/ALVARÁ), devendo proceder a retirada 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem 
transferidos para a Conta Centralizadora.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7011750-75.2020.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES 
MT
Advogado do(a) REQUERENTE: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - MT8350-O
REQUERIDO: JLR ROCHA EIRELI - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000821-12.2022.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: RECAPADORA DE PNEUS MOURAO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - RO0000296A-B, JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - 
RO0000813A
EXECUTADO: DUDU P. TRANSPORTES LTDA - EPP
Advogados do(a) EXECUTADO: PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR - RO5477, DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA 
DOMINGUES - RO0005963A
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para manifestar-se acerca da petição 
apresentada pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005771-64.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROMILDO LUIZ PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: GREISON SALAMON - RO1881
REU: ASSOCIACAO SOLUCAO, MINERACAO SHOW LTDA, DAMERA LUCIANA ROCHA MATIAS
Advogado do(a) REU: ALINOR ELIAS NETO - PR46472
Advogado do(a) REU: ALINOR ELIAS NETO - PR46472
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81325114 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 06/12/2022 08:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7009400-51.2019.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: A. G. M.
Advogados do(a) REQUERENTE: LARISSA MOREIRA DO NASCIMENTO - RO10928, RUAN VIEIRA DE CASTRO - RO8039
REQUERIDO: J. G. M.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] Em que pese o pedido do exequente e a maniefstação favorável do Ministério 
Público, entendo que a prisão, nesse caso, não é possível.É que essa possibilidade somente existiria, segundo penso, se o executado 
tivesse sido citado pessoalmente na fase de conhecimento, caso em que a intimação para cumprimento da sentença seria encaminhada 
ao endereço onde foi feita a citação.Ocorre que na fase de conhecimento a citação foi por edital, o mesmo ocorrendo na fase de 
cumprimento de sentença, inviabilizando a decretação da prisão.O processo seguirá através da busca de bens nos sistemas eletrônicos 
disponíveis.Intime-se e concluso para pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.Jose Antonio 
Barretto.Juiz de Direito.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002252-87.2022.8.22.0003
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. F. S. S. e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: HEMMYLLYE KAROLINY MONJARDIM - RO10489
Advogado do(a) AUTOR: HEMMYLLYE KAROLINY MONJARDIM - RO10489
Advogado do(a) AUTOR: HEMMYLLYE KAROLINY MONJARDIM - RO10489
REU: J. A. S.
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...]Juntem documentos que comprovem a ausência de recursos para pagarem as 
custas, uma vez que a simples afirmação não gera direito automático à gratuidade processual, ou recolham as custas.Prazo de 15 dias, 
sob pena de indeferimento da inicial.Lembro que se a gratuidade for indeferida também deverá ser recolhida a taxa para pesquisa de 
endereço do requerido nos sistemas SIEL e INFOJUD.Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022.Jose Antonio BarrettoJuiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001473-34.2019.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)EXEQUENTE: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO1537
EXECUTADO: MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: YURI ROBERT RABELO ANTUNES - RO4584, CHRISTIAN FERNANDES RABELO - RO333-B, JOAO 
CARLOS VERIS - RO906
Advogados do(a) EXECUTADO: YURI ROBERT RABELO ANTUNES - RO4584, CHRISTIAN FERNANDES RABELO - RO333-B, JOAO 
CARLOS VERIS - RO906
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de mandado de Execução, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação de diligência serão 
conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 137,17
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 104,68
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006514-11.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: LILIANE SOUZA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca do documento de Id 81252205 juntado aos autos (Resposta Ofício Energisa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 0118114-16.2008.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE CICERO FRANCISCO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIA REGINA BARBISAN DE SOUZA - RO0002031A
EXECUTADO: EGNOMAR DE FREITAS TIAGO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte EXEQUENTE intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001788-67.2016.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IVANE PEREIRA GUIMARAES
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDER KENNER DOS SANTOS - RO4549
EXECUTADO: S G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI11086
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para retificar ou ratificar os dados 
apresentados na petição de Id 80399570 de modo que sejam condizentes com aqueles apresentados em planilha de Id 80399574.

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7010294-56.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado
AUTOR: DELIRA DE SOUZA SANTOS, RUA PAULO CÉSAR GOZZI 802 CAPELASSO - 76912-194 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DANYELLY TORRES MACHADO, OAB nº RO9533
REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, RUA CAPITÃO MONTANHA 177 CENTRO HISTÓRICO - 90010-040 - 
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO DO REU: ALEX SCHOPP DOS SANTOS, OAB nº PR77242
Valor da causa: R$ 26.381,70
SENTENÇA
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta por DELIRA DE SOUZA 
SANTOS em face de BANCO BANRISUL S/A.
Relata que recebe aposentadoria - número do benefício 1437870306. Diz que é semianalfabeta e percebeu que desde outubro de 
2020 vem sendo descontados valores de empréstimos que não contraiu, - contratos n. 9068238 e 9068262 - e afirma que a quantia 
referente aos empréstimos nunca foi depositada em sua conta.
Requer a procedência da ação para declarar inexistente a dívida e nulidade de qualquer negócio jurídico referente a contrato de 
empréstimo consignado e para condenar o requerido a devolver em dobro os valores descontados em folha de pagamento, que até o 
mês de outubro de 2021, perfaziam a quantia de R$ 6.381,70 (seis mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos, bem como 
também condenando a indenizar a requerente em danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A inicial foi recebida e a gratuidade deferida.
A audiência preliminar de conciliação foi infrutífera.
Citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente a litigância de má-fé e a inépcia da inicial. No mérito, 
impugnou os documentos, defendeu a necessidade de depósito judicial dos valores do crédito, a validade dos contratos e a ausência de 
dano. Pugnou pela improcedência dos pedidos.
Impugnação à contestação (ID 67436165).
O processo foi saneado e as preliminares rejeitadas. Foram fixados como pontos controvertidos a contratação do empréstimo consignado, 
a ciência da portabilidade, o dano e o nexo de causalidade.
Oficiado, o Banco Santander encaminhou documentos, os quais confirmam a quitação via portabilidade do contrato pelo requerido.
Não foram impugnados os documentos que comprovam a quitação e a cessão dos direitos.
Encerrou-se a instrução.
É o relatório.
DECIDO.
É evidente a relação de consumo entre as partes, logo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado 
pelo STJ (Súmula 297).
Os pontos controvertidos consistem na contratação do empréstimo consignado, a ciência da portabilidade, o dano e o nexo de causalidade.
Diante da vulnerabilidade da requerente como consumidora e da dificuldade de comprovar fato negativo, o ônus de demonstrar a 
regularidade da operação por ela questionada compete ao Banco requerido.
Ao defender a regularidade do contrato, a requerida afirma que assumiu direitos de crédito em operação de portabilidade do contrato 
142569252 que a requerente possuía em outra instituição financeira – Banco OLE - para o Banrisul por solicitação da própria requerente.
A prova documental comprova que em 15/09/2020 a requerente celebrou o contrato de empréstimo consignado em operação de 
portabilidade (ID 65834021) no valor de R$ 5.325,99 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) a ser pago em 
46 (quarenta e seis) parcelas na quantia de R$ 152,68 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) cada parcela e autorizou 
o débito de tais prestações diretamente de seu benefício previdenciário.
Não foi impugnada a autenticidade dos documentos, nem comprovação de quitação das correspondentes prestações.
Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do negócio jurídico e de inexigibilidade das parcelas, sendo inarredável a 
improcedência do pedido.
Consequentemente, não há falar em devolução em dobro da quantia descontada na folha de pagamento e tampouco em dano moral, 
porque os descontos consignados no benefício previdenciário da requerente ocorreram por expressa autorização contratual e não 
decorreram de ato ilícito da requerida.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 
do Código de Processo Civil, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 
estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo 
Civil. Suspensa a sua exigibilidade por ser a requerente beneficiária da gratuidade judiciária.
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Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7001720-44.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato, Multa de 10%, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de 
Fazer / Não Fazer, Liminar 
AUTOR: W L DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA, RUA MATO GROSSO 2994, - DE 2809/2810 A 3079/3080 DOM BOSCO - 76907-810 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANOAR MURAD NETO, OAB nº RO9532
REU: ANDREA ALCASSA E SILVA 80801889200, RUA RIO JARU 1436, - DE 1250/1251 AO FIM DOM BOSCO - 76907-742 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: TIAGO DE AGUIAR MOREIRA, OAB nº RO5915
Valor da causa: R$ 75.000,00
DECISÃO
Tendo em vista que a matéria debatida nestes autos está relacionada o que está sendo discutido nos autos de n. 7002366-54.2021.822.0005 
e que qualquer decisão refletirá no que será decidido em referida demanda, visando evitar decisões conflitantes, determino a suspensão 
deste processo, até que os autos da ação monitória estejam prontos para julgamento, quando os processos serão conjuntamente 
decididos.
Int.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7002200-22.2021.8.22.0005
Classe: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
Assunto: Despejo para Uso Próprio
AUTOR: E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, AVENIDA JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA 1000, SALA 09 
JARDIM ITÁLIA - 78060-746 - CUIABÁ - MATO GROSSO
ADVOGADO DO AUTOR: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, OAB nº MT6551
REU: COMERCIAL VIEIRA EIRELI - ME, AVENIDA BRASIL 1801, QUADRA 165, LOTE 10 E 10 NOVA BRASÍLIA - 76908-503 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA, EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS, AVENIDA ARACAJU, - DE 1820 A 2068 - LADO PAR SÃO PEDRO - 76913-
594 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A
Valor da causa: R$ 738.514,00
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança c/c rescisão contratual e pedido de desocupação do imóvel proposta por E2C PARTICIPACOES E 
INVESTIMENTOS S/A em face de COMERCIAL VIEIRA EIRELI - ME e do fiador EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS.
Alega ter firmado contrato de locação para fins não residenciais com a ré COMERCIAL VIEIRA EIRELI – ME, que deixou de pagar os 
aluguéis desde janeiro de 2020.
Afirma que a ré não cumpriu a obrigação firmada em contrato para pagamento do IPTU (Cláusula 5º), o que fez com que o Município de 
Ji-Paraná ajuizasse ação de execução fiscal n.7006356-87.2020.8.22.0005 em desfavor da autora.
Requer a concessão de medida liminar, determinando que a ré desocupe o imóvel. No mérito, pugna pela condenação dos réus a 
pagarem os aluguéis vencidos, bem como pela rescisão contratual e condenação da ré a pagar as multas contratuais previstas nas 
Cláusulas 7ª e 14ª do contrato de locação.
A petição inicial foi recebida, a liminar indeferida e designada audiência de conciliação.
Não houve acordo na audiência de conciliação.
Os réus contestaram, informando que desocuparam o imóvel em março de 2021 e entregaram as chaves ao proprietário. Alegam ter 
pago o aluguel de Janeiro de 2020 e reconhecem que deixaram de efetuar o pagamento dos aluguéis referente aos meses de fevereiro 
de 2020 a março de 2021. Defendem que embora conste no contrato a possibilidade de reajuste, as partes não pactuaram um novo 
reajuste, sequer houve a notificação prévia dos réus. Pugnaram pela improcedência dos pedidos.
A autora impugnou a contestação.
O processo foi saneado e fixados como pontos controvertidos a data da efetiva desocupação, as condições em que se encontrava o 
imóvel na data da desocupação, o valor dos aluguéis, o montante e os tributos em aberto.
As partes pugnaram pela produção de prova pericial para avaliar as condições do imóvel.
A perícia foi realizada, o laudo juntado e as partes intimadas.
A parte autora concordou com a avaliação pericial.
O laudo foi homologado.
E as partes não pugnaram pela produção de outras provas.
É o relatório.
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DECIDO.
Houve a perda de interesse processual em relação ao pedido de despejo, visto que houve a desocupação voluntária.
DA DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO.
A parte autora alegou que o imóvel foi efetivamente desocupado em 23/04/2021, juntando imagens de captura de tela de conversas com 
a parte ré. A ré indicou data diversa, porém, não juntou nenhum documento que comprovasse a data da desocupação ou entrega das 
chaves.
Neste cenário, é da ré, o ônus da prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. 
Não tendo se desincumbido a parte ré de comprovar a entrega das chaves do imóvel, são os aluguéis devidos até o mês 04/2021.
DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL.
O imóvel foi vistoriado por perito indicado pelo juízo, que em seu laudo concluiu: “[...] é necessário que a vedação e a cobertura da 
edificação apresente-se em bom estado de conservação para que tenha condições mínimas de uso. Além disso, para fins de ocupação, 
o imóvel deve estar livre de entulhos, limpo e com manutenção jardinagem em dia.”
A cláusula 7º e seus parágrafos dispõem sobre a responsabilidade da locatária em suportar os danos apurados na entrega do imóvel.
Logo, as reformas necessárias, avaliadas em R$ 70.000,00 ( setenta mil reais), deverão ser suportadas pelas rés (orçamento ID.61796500 
– pág. 3).
DO VALOR DOS ALUGUEIS.
A parte ré alega que a autora está cobrando o valor do aluguel acrescido de reajuste, este que não teria sido aceito.
O reajuste anual do aluguel (cláusula 4º) estava previsto em contrato (ID.55366316), de forma que sua incidência era 
automática e independente de prévia notificação (Parágrafo 2º).
Ressalto que é inaplicável a multa moratória de 5% (cinco por cento) prevista no parágrafo 3º da Cláusula 3º pelo inadimplemento, visto 
que a multa compensatória da cláusula 14 tem idêntica finalidade.
Afasto a aplicação da multa moratória de 5% (cinco por cento) prevista no parágrafo 3º da Cláusula 3º, devendo-se aplicar somente a 
multa compensatória prevista na cláusula 14.
DO ATRASO NO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS.
A autora sustenta que o IPTU não pago de 2018 ensejou uma ação judicial proposta pelo município no processo n. 7006356-
87.2020.8.22.0005.
A parte ré anexou comprovante de pagamento dos Imposto Predial e Territorial - IPTU dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, datados 
de 28/12/2020.
Esclareço que neste processo a condenação se limita aos termos do contrato de locação, ou seja, o atraso no pagamento do imposto 
acarreta descumprimento de cláusula contratual com sanção prevista de multa de 2 (dois) aluguéis vigentes (Cláusula 14).
A responsabilidade pelas custas e despesas processuais decorrentes da execução fiscal 7006356-87.2020.8.22.0005 não podem ser 
perseguidas neste processo.
DO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
A parte ré juntou comprovante de pagamento do aluguel de Janeiro de 2020, o qual não foi impugnado pela autora. Dessa forma, as rés 
estão inadimplentes em relação aos aluguéis de fevereiro de 2020 à abril de 2021.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e o faço para:
1. Declarar rescindido o contrato de locação (ID. 55366316)
2. Condenar os réus a pagar os aluguéis de fevereiro de 2020 a abril de 2021, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária desde o vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
3. Condenar os réus a pagarem o valor de R$ 70.000 (setenta mil reais) referente às reformas necessárias no imóvel.
4. Condenar os réus a pagarem 2 (dois) aluguéis a título de multa pelo descumprimento contratual (cláusula 14).
Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,I, do Código de Processo Civil.
Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima, condeno os réus em custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 
sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, na forma do artigo 86, Parágrafo Único, Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7005999-10.2020.8.22.0005
Classe: Monitória
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO, 
RUA MARINGÁ 520, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
REU: MARCOS VINICIUS MACIEL DUARTE, AVENIDA BRASIL 886, - DE 860 A 1306 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-448 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS, OAB nº RO7280, THIAGO VALIM, OAB nº RO739, CAROLINA 
HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA, OAB nº RO7066
Valor da causa: R$ 119.971,84
SENTENÇA
Trata-se de ação monitória proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA - SICOOB/CENTRO 
em face de MARCOS VINICIUS MACIEL DUARTE.
A autora alega que a parte ré solicitou a Cédula de Crédito Bancário n. 2902 para crédito em conta corrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), cujas parcelas seriam descontadas na conta n. 3.140-2, da qual o réu é titular. 
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Relata que o réu ultrapassou o limite contratado e utilizou o adiantamento depositante, crédito adicional para cobrir o saldo devedor na 
conta corrente, perfazendo o débito a quantia de R$ 8.088,93 (oito mil, oitenta e oito reais e noventa e três centavos). 
Aduz que, devido à solicitação do réu, a parte autora concedeu um cartão de crédito, o qual o réu passou a utilizar sem adimplir os débitos, 
de modo que o débito alcançou a soma de R$ 111.807,89 (cento e onze mil, oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).
Requer a condenação do réu a pagar a quantia de R$ 119.971,84 (cento e dezenove mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e 
quatro centavos)
As custas foram recolhidas e a inicial foi recebida.
O réu/embargante opôs embargos à monitória, preliminarmente alegando o indeferimento da inicial por ausência de detalhamento dos 
débitos. No mérito, pugna pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de liquidez do título, a limitação dos 
juros a taxa de mercado do BACEN, a vedação a capitalização de juros, conforme Súmula 121 STF, a pretensão revisional dentro dos 
embargos à monitória, a adequação dos juros remuneratórios, a cobrança de encargos superiores ao contratado, a inexistência de mora, 
a imposição de juros moratórios apenas após a citação e o excesso e compensação e/ou repetição de indébito.
A parte embargada/autora apresentou impugnação.
Foi indeferida a gratuidade judiciária ao réu/embargante.
Preclusa a prova pericial solicitada pelo embargante/réu por falta de pagamento dos honorários do perito.
Não foram requeridas outras provas.
É o relatório.
DECIDO.
O art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
De início, rejeito a preliminar de ausência de demonstrativo apontada pelo embargante, uma vez que a ação monitória apresenta os 
requisitos necessários para a sua propositura, conforme disposto no art. 700, §2º, do Código de Processo Civil.
Os contratos de concessão de cédula de crédito e de cartão de crédito, ambos acompanhados dos demonstrativos de débito, permitem 
visualizar a evolução do saldo devedor, de modo que procede a presente ação. 
Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante a Súmula 247:
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o 
ajuizamento da ação monitória.
A relação contratual é de consumo, porquanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é entendimento já pacificado pelo 
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, que assim disciplina: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 
financeiras.”
A incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, todavia, não implica procedência das demais alegações trazidas pelo réu/
embargante.
Ratifico a decisão proferida no ID 64539254, bem como a preclusão da prova pericial solicitada pelo embargante (ID 66734251), inexistindo 
a necessidade da inversão do ônus da prova, uma vez que os documentos necessários para o deslinde da causa já estão presentes no 
processo, quais sejam: os contratos que comprovam a existência do negócio jurídico, os extratos da conta corrente e as faturas de cartão 
de crédito. 
As demais questões levantadas pelo embargante são apenas de direito.
No que tange à taxa de juros remuneratórios, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de instituições 
financeiras “o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento” (REsp1112880/PR, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe19/05/2010;)
A cobrança de encargos estipulados no contrato de abertura de crédito, desde que dentro dos parâmetros das taxas de mercado, decorre 
do parágrafo único da cláusula III do contrato pactuado entre as partes (ID 41538747). A alteração é informada aos clientes por meio de 
lançamento no extrato de conta corrente, como ocorreu.
Não assiste razão ao embargante quando sustenta a ausência de certeza e liquidez de crédito, tendo em vista que estes não são 
requisitos para propositura da ação monitória.
Quanto ao contrato SicoobCard (ID 57711116) não há falar em abusividade dos encargos aplicados, dado que os juros constatados na 
fatura (ID 57711110) estão de acordo com a legislação vigente.
Vale ressaltar que o contrato firmado entre as partes (ID 57711116), de maneira expressa, explicita que os encargos referentes ao uso 
do cartão de crédito serão discriminados na respectiva fatura, não existindo nesse caso, prova unilateral.
A Resolução n. 1064/85 do Conselho Monetário Nacional, responsável por regular e fixar os juros nos contratos bancários, dispõe que 
será aplicada a taxa de juros livremente pactuada entre as partes. 
É claro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ, Súmula 382, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
No que se refere à capitalização mensal de juros, essa prática é possível nos contratos bancários, consoante jurisprudência dos tribunais 
pátrios. Veja-se: Súmula 539 do STJ – “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados 
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada.”
Afasto também o argumento de abusividade de juros, uma vez que uma simples consulta no BACEN é capaz de verificar que os 
juros aplicados, à época do contrato, estavam abaixo da taxa de mercado.
Consequentemente, constitui-se em mora o devedor a partir do inadimplemento da obrigação, consoante art. 397, do Código Civil. 
Dada a preclusão da prova contábil pericial, rejeito a alegação de excesso monetário, com fundamento no art. 702, §3º, do Código de 
Processo Civil. Assim sendo, e não tendo sido apresentado, no momento da oposição dos embargos e nem posteriormente, cálculo que 
demonstrasse o valor que se reputa correto ou que efetivamente comprovasse causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito da 
parte autora, ora embargada (art. 373, II, do Código de Processo Civil), a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, analisando o mérito nos termos do art. 487 inciso I do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos monitórios e, em 
consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para constituir o valor reclamado de R$ 119.971,84 (cento e dezenove 
mil e novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) em título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de 
Processo Civil. Em consequência, EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 
Civil.
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Condeno o réu/embargante a pagar as custas processuais, além de honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da 
da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7000931-16.2019.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer
REQUERENTES: JENIFFER MILITAO SOARES DE MIRANDA, RUA CARLOS FELISBERTO 36 COLINA PARK II - 76906-772 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA, ARTHUR MILITAO MARQUES, RUA CARLOS FELISBERTO 36 COLINA PARK II - 76906-772 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: RICARDO MARCELINO BRAGA, OAB nº RO4159
EDUARDO TADEU JABUR, OAB nº RO5070
REQUERIDO: UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 1019, - DE 
849 A 1019 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-091 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: CHRISTIAN FERNANDES RABELO, OAB nº RO333B
Valor da causa: R$ 1.389,84
SENTENÇA
A ré comprovou o depósito judicial da quantia devida, e a parte autora concordou com o valor, requerendo o levantamento da importância, 
sem impugnação.
Assim, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, c/c 925, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7009284-50.2016.8.22.0005
Classe: Desapropriação
Assunto: Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Desapropriação por Interesse Social Comum / L 
4.132/1962, Desapropriação Indireta, Desapropriação de Imóvel Urbano
AUTOR: HAILTON SILVA DOS SANTOS, RUA PARANÁ 3365 SETOR 5 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JANCLEIA DE JESUS BARROS KVASNE, OAB nº RO4205A
REU: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 76900-149 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Valor da causa: R$ 200.000,00
SENTENÇA
Trata-se de ação de desapropriação indireta cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta por 
HAILTON SILVA DOS SANTOS em face do MUNICIPIO DE JI-PARANA.
Alega que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado Lote urbano nº 17, da Quadra nº 57, Setor 4 (quatro), Bairro 
Primavera no 2º (segundo) distrito, localizado na Rua Dr. Fiel, sendo que em 14 de julho do ano de 2001 foi criado o Parque Ecológico do 
Município de Ji-Paraná/RO (Lei Municipal n. 1091/2001), tendo atingido a propriedade da parte autora (Lei n. 2759/14).
Afirma ter sido vítima de desapropriação indireta, ato reconhecido administrativamente, sendo que o requerimento de indenização foi 
arquivado sem pagamento em seu favor.
Requer a antecipação da tutela para determinar que o réu pague o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização, 
bem como condenação em danos morais em 50 (cinquenta) salários mínimos.
A ação foi recebida e indeferida a antecipação de tutela.
A audiência de conciliação restou infrutífera e foi determinada a emenda à inicial, para que a parte autora retificasse o polo ativo.
O réu foi citado e em contestação alega preliminar de ilegitimidade da parte autora, por constar no título definitivo como proprietário a 
pessoa de Hailton Silva dos Santos, bem como prescrição quinquenal e decenal. 
No mérito, afirma que não houve apossamento da área pelo Poder Público. Defende que não há notícia de que a autora ou mesmo 
o terceiro indicado no título definitivo de propriedade tenham, em qualquer tempo, tido a posse do imóvel. Aduz que a delimitação foi 
realizada para fins de proteção ambiental.
Recebida a emenda da inicial, passando a constar o possuidor HAILTON SILVA DOS SANTOS como autor e VILMA SILVA DOS 
SANTOS NUNES como procuradora do mesmo.
O autor impugnou a contestação.
O processo foi saneado e fixados os pontos controvertidos.
Determinada a realização de prova pericial, juntou-se o laudo pericial ao ID 54761228. As partes foram intimadas e ambas se manifestaram.
Homologado o laudo pericial, foi encerrada a instrução processual.
As partes foram intimadas e apresentaram alegações finais.
O Ministério Público alegou ausência de interesse do órgão no processo.
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É o relatório. 
Decido.
Versam os autos sobre desapropriação indireta de área particular para atendimento ao interesse público, estando a controvérsia ligada à 
ocorrência da desapropriação, valor econômico da área desapropriada e eventual existência de dano moral.
Impõe-se saber se o Lote urbano nº 17, da Quadra nº 57, Setor 4 (quatro), Bairro Primavera no 2º (segundo) distrito, localizado na Rua 
Dr. Fiel, pertence ao autor, bem como se há dano a ser reparado.
a) Da Desapropriação Indireta e da Indenização
Como é cediço, a desapropriação é:
“[...] instituto de direito público, que se consubstancia em procedimento pelo qual o Poder Público (União, Estados-membros, Territórios, 
Distrito Federal e Municípios), as autarquias ou as entidades delegadas autorizadas por lei ou contrato, ocorrendo caso de necessidade 
ou de utilidade pública, ou ainda, de interesse social, retiram determinado bem de pessoa física ou jurídica, mediante justa indenização, 
que, em regra, será prévia e em dinheiro, podendo ser paga, entretanto, em títulos da dívida pública ou da dívida agrária, com cláusula 
de preservação de seu valor real, nos casos de inadequado aproveitamento do só urbano ou de Reforma Agrária, observados os prazos 
de resgate estabelecidos nas normas constitucionais respectivas” (SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina 
e da jurisprudência. 5a ed. Revista, atualizada e ampliada. Ed. Revista dos Tribunais. fl. 88).
Já a desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público toma posse de imóvel particular sem observar as formalidades e as cautelas 
do procedimento expropriatório.
Para sua caracterização, mister que o bem tenha sido incorporado ao patrimônio do Poder Público e que a situação fática seja irreversível 
(EREsp 628.588-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 10.12.2008).
Com efeito, para o reconhecimento da desapropriação indireta, é indispensável a ocorrência do apossamento administrativo do imóvel e 
a comprovação de que o autor seja o titular do domínio da área apossada.
Em relação à propriedade do imóvel, não há maiores controvérsias nos autos, pois o título definitivo de propriedade de n. 4848 ao ID 
6327497, bem como o cadastro do imóvel junto ao Município (ID 9580526, p. 2) comprovam que o autor Hailton Silva dos Santos é 
legítimo proprietário do imóvel em questão.
Em laudo pericial o perito concluiu que o local encontra-se ocupado por terceiros. Afirma que o lote em questão valeria R$25.000,00 e 
que 40% da área está abrangida pelo Parque Ecológico criado pela Lei Municipal n. 1091/2001.
Embora informado que a propriedade encontra-se ocupada por terceira pessoa, não se fez prova de propriedade ou posse legítima do 
imóvel discutido neste processo (Lote urbano nº 17, da Quadra nº 57, Setor 4), tratando-se, ao que se conclui do acervo probatório, 
apenas de posse irregular.
Tal circunstância não configura abandono, tampouco constitui causa de perda da propriedade, não tendo sido o domínio postulado por 
eventual ocupante, nem demonstrado que o autor não exercia a posse sobre o imóvel.
Assim, o proprietário possui legitimidade para pleitear pela desapropriação indireta.
Reconhecida a propriedade e demonstrada a ocupação irregular do réu, passemos à análise de sua extensão e do direito à indenização.
O laudo pericial elaborado pelo perito trouxe as seguintes conclusões (ID54761228):
PRIMEIRO QUESITO: Deverá verificar se o lote está abrangido pela área delimitada pela lei que instituiu o Parque Ecológico do Município 
de Ji-Paraná, criado pala lei 1.091/2001. Quero firmar que o lote está abrangido cerca de 40% (quarenta por cento) pelo referido Parque, 
só que o lote quase na sua totalidade encontra-se ocupado por terceiros, como está descrito no relatório. SEGUNDO QUESITO: Qual o 
valor venal do terreno? Firmo que, se o terreno não estivesse ocupado por terceiro ele valeria no máximo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), isso pela circunstância que ele se encontraria no presente momento.
Da leitura do artigo 5º do Decreto 3.365/41 infere-se que as hipóteses de desapropriação são taxativas, previstas expressamente em 
lei. O fundamento constitucional da desapropriação encontra-se nos artigos 5º, XXIV, art. 182 §4º, III e 184 parágrafos da Constituição 
Federal de 1988. É a Constituição Federal de 1988 que dispõe sobre os requisitos legais que autorizam a desapropriação, e, no texto 
constitucional estão previstos o “interesse social, necessidade ou utilidade pública”, mediante pagamento de indenização, no caso de 
desapropriação comum, e, em títulos especiais, no caso da dívida pública.
A utilidade pública foi afirmada com a edição da Lei Municipal de n. 1091 de 2001, que previu as limitações do Parque Ecológico Municipal 
com objetivos educacionais, recreativos e científicos, a fim de preservar a fauna, a flora e a beleza natural do ambiente (art. 2º e art. 3º 
da referida Lei).
O autor faz jus ao ressarcimento em virtude da limitação administrativa do imóvel de que é proprietário. A indenização deve ser quantificada 
em consideração às efetivas restrições provocadas ao uso ou fruição dos bens, de modo que guarde correspondência com os prejuízos 
causados ao pleno exercício do direito de propriedade.
Considerando que o lote em questão foi avaliado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e apenas 40% foi ocupado pela municipalidade, 
considero justa a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de desapropriação indireta, valor inclusive pleiteado pela 
parte autora (ID 68584178).
b) Do Dano Moral
A parte autora alega que o apossamento da área pelo Município causou dano moral, por ver esvaziado o valor econômico de sua 
propriedade.
Consta que a área se encontra ocupada por terceira pessoa, que estaria de forma irregular na propriedade, inclusive realizando edificações, 
ocupação esta que não foi questionada pelo autor no processo.
Não obstante, verifica-se que não há pretensão do do autor em relação à ocupação irregular de terceiro no imóvel, o que se busca é 
tão somente indenização referente à ocupação do Município. Não há falar, portanto, em abalo emocional ou ofensa à sua imagem ou 
honra.
Ademais, considerando que a edição da Lei Municipal n. 1.091 se deu em 2001 e o requerimento administrativo apenas foi protocolado 
em 09/02/2011, verifico que o autor tolerou por anos a ocupação do Município na área em que pretende a desapropriação indireta, sem 
opor qualquer restrição ou cobrança durante o referido lapso temporal.
Assim, descabido o pedido de condenação em indenização por dano moral, porquanto não demonstrada a ofensa a direitos da 
personalidade em virtude da desapropriação, sobretudo quando cabível a compensação monetária.
c) Dos Juros Moratórios
Os juros moratórios devem ser estabelecidos em percentual de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto Lei n. 
3.365/41 e da Súmula n. 70 do STJ, desde o trânsito em julgado:
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“DECRETO LEI N. 3.365/41 Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda 
decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis 
por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da 
Constituição.”
Súmula 70 do STJ - “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.”
d) Dos Juros Compensatórios
Prevê o artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941:
Art. 15A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive 
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em 
termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar 
da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. § 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda 
de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. § 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de 
utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. § 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias 
de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições 
decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na 
sentença. (grifei)
Considerando que o perito constatou em laudo pericial que imóvel envolve uma área coberta por “um chavascal de água e lama que seria 
impossível o acesso para residir, já que a Rua Dr. Fiel neste local não existe”, entendo que a situação descrita se amolda ao §2º do art. 
15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, por possuir zero grau de utilização ou exploração da terra.
Indevidos, portanto, os juros compensatórios.
e) Da Correção Monetária
É entendimento pacífico do Eg. TJ-RO que a correção monetária incide a partir da data em que foi realizada a perícia judicial, conforme 
se verifica abaixo:
Apelação cível. Servidão administrativa. Nulidade Da sentença. Rejeição. Coeficiente de servidão. Redução. Ausência de fundamentação 
no laudo. Juros compensatórios. Base de cálculo. Correção monetária. Termo inicial. Honorários de advogados. Manutenção. Recurso 
parcialmente provido. Não há de se falar em nulidade da sentença se o juiz a quo se valeu de dados objetivos constantes no laudo 
pericial, no qual o perito respondeu aos quesitos das partes, tendo mencionado a ocorrência dos prejuízos aos requeridos, bem como 
auferiu o percentual do coeficiente de servidão, além de apurar o valor da terra nua e demais indenizações. Não tendo o perito justificado 
as razões da fixação do coeficiente de servidão no percentual máximo previsto no método utilizado, este deve ser fixado no percentual 
mínimo, conforme decisões semelhantes desta Corte. A correção monetária deve incidir desde o arbitramento do valor da indenização, 
ou seja, data da realização do laudo pericial. Nos termos do § 1º do art. 27 do Decreto 3.365/41, os honorários devidos nas ações de 
servidão/desapropriação devem ser fixados entre meio e cinco por cento da diferença entre o valor oferecido e aquele fixado na sentença, 
devendo ser mantidos quando não se verifica desproporcionalidade na sua fixação. (TJ-RO - AC: 00011487420118220001 RO 0001148-
74.2011.822.0001, Data de Julgamento: 11/06/2019)
No presente caso, como o laudo pericial foi produzido no dia 12/12/2020 (ID 51355533), a correção monetária incide a partir desta data.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por HAILTON SILVA DOS SANTOS em desfavor do 
MUNICIPIO DE JI-PARANA, o que faço para DECRETAR a desapropriação da área de 40% do Lote urbano nº 17, da Quadra nº 57, Setor 
4, Bairro Primavera no 2º distrito, localizado na Rua Dr. Fiel, mediante pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente 
atualizado. Rejeito o pedido de dano moral do autor.
Sobre o referido valor, será acrescida a correção monetária desde a data do laudo pericial e juros moratórios de 6% ao ano, devidos a 
partir do trânsito em julgado desta sentença (art. 15-B do Decreto Lei n. 3.365/41 e da Súmula n. 70 do STJ).
Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Tendo em vista o que foi decidido, entendo que houve sucumbência recíproca e proporcional, uma vez que a parte requerente teve 
acolhimento parcial em um dos pedidos e a parte requerida não terá que pagar indenização por dano moral.
Nesse caso, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com o 
proveito econômico obtido.
A parte autora arcará com o pagamento das custas processuais iniciais e honorários advocatícios em favor do réu, que fixo em 10% (dez 
por cento) do valor pedido a título de indenização por danos morais (proveito econômico da requerida).
A parte ré arcará com o pagamento dos honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora, estes fixados em 10% do valor 
da indenização referente à desapropriação (proveito econômico), estando isenta do pagamento das custas processuais.
Cumpra-se o disposto no art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41, expedindo-se o EDITAL, após o que, será analisado eventual pedido de 
levantamento do depósito judicial.
Efetuado o pagamento da indenização, valerá a presente sentença como título hábil para a transcrição no competente registro imobiliário 
(art. 29 do Decreto-Lei n. 3.365/41).
Intimem-se. Publique-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7009497-80.2021.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO, RUA JOSÉ EDUARDO VIEIRA, - DE 1604/1605 A 1810/1811 NOVA BRASÍLIA - 76908-404 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
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PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JULIANA BOFF, RUA GONÇALVES DIAS 1389, - DE 1130/1131 A 1558/1559 JARDIM PRESIDENCIAL - 76901-022 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: LOUISE SOUZA DOS SANTOS HAUFES, OAB nº RO3221A
Valor da causa: R$ 32.447,59
DESPACHO
Os alvarás para transferência de valores foram encaminhados eletronicamente para a Caixa Econômica Federal.
Após a transferência as contas judiciais devem ser encerradas.
A pesquisa via sistema RENAJUD apresentou 1 (um) veículo, com alienação fiduciária, conforme espelho em anexo.
Intime-se a parte exequente para requerer o que for de interesse.
Prazo de 10 (dez) dias.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7010189-21.2017.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, QUADRA SBS QUADRA 4 S/N ASA SUL - 70070-140 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
EXECUTADOS: J F MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4 IRMAOS LTDA - ME, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 5154 SANTIAGO - 
76901-201 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JOSE FAUSTINO PEREIRA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 123 SANTIAGO - 76901-201 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA, MARIZA PEREIRA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 123 SANTIAGO - 76901-201 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
EDSON ALEXANDRE PEREIRA, RUA LUCÍDIO WILSEN 355 SÃO BERNARDO - 76907-280 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 155.117,98
DESPACHO
Esgotadas as tentativas em busca de bens em nome dos executados, a parte exequente pugnou pela inclusão dos executados na Central 
de Indisponibilidade de bens. 
DECIDO.
1. Inclui os nomes dos executados no CNIB, conforme espelho em anexo.
2. Suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente para manifestar-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7011253-61.2020.8.22.0005
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
REQUERENTES: ANGELA MARIA SILVA DUARTE, RUA MISSIONÁRIO GUNNAR VINGREN 1914, - DE 1887/1888 A 2147/2148 
NOVA BRASÍLIA - 76908-374 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MICHAEL SERGIO SOUZA LIMA, RUA CARLOS LUZ 275, - ATÉ 325/326 
RIACHUELO - 76913-748 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ELIENE REGINA MOREIRA, OAB nº RO2942A
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA, OAB nº RO7495
INVENTARIADO: PAULO SERGIO LIMA, AV. PORTO VELHO 1557, EM FRENTE AO NOVO BANCO DO BRASIL CENTRO - 76976-
000 - PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 80.000,00
DESPACHO
Suspendo o processo até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 7004420-95.2018.8.22.0005.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7002407-21.2021.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
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REQUERENTE: ADELAINE SOUZA FIRME, RUA CIRO ESCOBAR 1161, CASA04 COLINA PARK I - 76906-611 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALINE SILVA DE SOUZA, OAB nº RO6058
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 20.454,21
DESPACHO
A planilha de cálculo apresentada não consta as deduções dos valores recebidos e o valor remanescente específico para realização do 
bloqueio.
Fica a parte exequente intimada para providenciar o necessário para o prosseguimento.
Prazo de 10 (dez) dias.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7011519-14.2021.8.22.0005
Classe: Inventário
Assunto: Petição de Herança, Administração de herança, Inventário e Partilha
REQUERENTES: MANOEL JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, RUA DOIS DE ABRIL 26 CENTRO - 76900-026 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
WAGNER MANOEL OLIVEIRA DA SILVA, RUA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS 71 COLINA PARK I - 76906-694 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ANDRELINO DE OLIVEIRA SANTOS NETO, OAB nº RO9761
INVENTARIADO: MANOEL JOSE DA SILVA, RUA DOIS DE ABRIL 26 CENTRO - 76900-026 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 64.617,81
DESPACHO
Defiro o prazo improrrogável de 30 dias, ficando o processo suspenso.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7002870-70.2015.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Erro Médico
AUTOR: JANCE FERREIRA DA SILVA, AVENIDA MARECHAL RONDON, 721, RUA DIAMANTE NEGRO, N. 4150, MILÃO CENTRO - 
76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ANDRE HENRIQUE TORRES SOARES DE MELO, OAB nº RO5037
THIAGO DA SILVA VIANA, OAB nº RO6227
INDYANARA MULLER DE OLIVEIRA, OAB nº RO6653
MARIANA PINHEIRO CHAVES DE SOUZA, OAB nº GO32647
REU: ESTADO DE RONDONIA, MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701 CENTRO - 76900-144 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ
Valor da causa: R$ 80.000,00
SENTENÇA
Trata-se de ação indenizatória proposta por JANCE FERREIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ.
O autor alega que em 13/07/2014 perdeu o controle do veículo e chocou-se com um muro e que, após o acidente, foi submetido ao teste 
do etilômetro, tendo apresentado a concentração de 0,41 Mg/l de álcool na corrente sanguínea, motivo pelo qual foi preso em flagrante 
delito, conforme ocorrência policial n. 3688/14.
Declara que após a prisão foi examinado pelo médico legista que atestou que ele estava: “lúcido, coerente, orientado no tempo e no 
espaço. Sem comprometimento de estruturas profundas do organismo. As lesões descritas foram produzidas, segundo o periciando, por 
colisão do seu automóvel com muro de uma residência”.
Alega que atendendo a solicitação da genitora do autor, os agentes penitenciários levaram o autor até o Pronto Socorro do Hospital 
Municipal de Ji-Paraná, onde foi constatado que os sintomas apresentados apontavam para embriaguez, consequentemente, foi 
ministrado o uso de soro glicosado e realizado exame de raio x.
Aduz que após a soltura, buscou um neurologista, que o direcionou imediatamente a Porto Velho - RO para melhor investigação do caso, 
uma vez que havia sinais de hemiplegia à direita.
Sustenta que o erro no diagnóstico do acidente vascular cerebral pelo médico do Hospital Público ocasionou consequências graves ao 
autor em função das sequelas que essa patologia deixa em suas vítimas.
Requer a condenação do Município de Ji-Paraná a pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e 
a concessão da Gratuidade da Justiça.
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A petição inicial foi recebida.
O Município foi citado e contestou, alegando a ausência de nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o resultado lesivo. Pugnou 
pelo chamamento ao processo do Estado de Rondônia. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.
Foi deferido o chamamento ao processo e o estado de Rondônia foi citado e contestou, alegando ilegitimidade passiva em sede de 
preliminar. No mérito, defende que não há comprovação específica dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. Pugna pelo 
reconhecimento da preliminar, e não sendo este o entendimento, que o processo seja julgado improcedente.
O autor impugnou as contestações, concordando com a ilegitimidade passiva do estado, ao argumento de que a ação ou omissão foi 
realizada pelo médico do Hospital Municipal.
O processo foi saneado, e deferido o pedido do Município de Ji-Paraná para realização de perícia médica.
A perícia foi realizada e o laudo pericial juntado.
As partes foram intimadas e manifestaram-se sobre o laudo.
É o relatório.
DECIDO
Primeiramente homologo o laudo pericial.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O objeto da ação funda-se na ação ou omissão do médico que atendeu o réu no hospital municipal, inexistindo qualquer vinculação 
entre a pretensão e a prisão, agentes penitenciários ou médico legista, tanto que o autor reconhece a ilegitimidade passiva do Estado de 
Rondônia.
Acolho a preliminar e determino a exclusão do Estado de Rondônia do polo passivo.
DO MÉRITO.
A controvérsia cinge-se à configuração dos elementos necessários à responsabilidade do Município, quais sejam: a conduta, dano e nexo 
de causalidade entre a conduta e o evento danoso.
Restou comprovado que o autor foi levado ao hospital municipal e atendido pelo médico do município, que receitou soro glicosado e 
realizou exame de raio x, dando alta ao paciente sem ter identificado a existência de acidente vascular cerebral.
O perito nomeado pelo juízo concluiu que: “o paciente foi acometido por um acidente vascular cerebral isquêmico em território de artéria 
cerebral média esquerda, com aparente ictus no momento em que estava dirigindo, causando assim a sua perda de consciência. Hoje 
persiste comprovadamente com comprometimento motor de carácter definitivo e permanente em hemicorpo direito e disartria (dificuldade 
de fala) sequelas estas ocorridas devido a lesão neurológica. Estas lesões são irreversíveis e o incapacitam para atividades diárias, 
principalmente atividades de cunho manual, e deambulação.”
Não foi comprovado que a ação ou omissão no atendimento médico ocorrido no Hospital público do Município de Ji-Paraná foi um fato 
determinante para o resultado acidente vascular cerebral constatado pelo perito.
O TJRO, ao enfrentar caso similar, decidiu:
Apelação. Ação de indenização. Danos materiais e morais. Responsabilidade civil. Erro médico. Atendimento médico. Falha. Não 
demonstrada. Procedimento realizado em hospital público. Inexistência de nexo causal. Recurso não provido. 1. Para ficar configurada 
a responsabilidade civil e o dever de indenizar decorrente de erro médico procedimental, imperioso se faz comprovar ter ocorrido 
negligência, imperícia ou imprudência, e que tenha sido essa falha a causa determinante do dano. 2. Não demonstrada a falha no 
atendimento médico realizado, estando ausente o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o resultado danoso, não há 
que se falar em responsabilidade civil. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - AC: 70042785320168220008 RO 7004278-53.2016.822.0008, 
Data de Julgamento: 20/01/2021) (grifei)
Não obstante a não constatação imediata do acidente vascular cerebral, não há mínima evidência que a adoção de medidas outras pelo 
médico da rede pública teria evitado as sequelas decorrentes da patologia.
O autor não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal, através do médico, e o dano, 
consistente em sequela neurológica, ônus que lhe cabia.
Ante o exposto , JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e consequente, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 
487, I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 
do valor da causa, na forma do artigo 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade (parágrafo 2º e 3º do artigo 
98 do CPC).
Expeça-se RPV em favor do perito Paulo Ricardo Correia Soares (ID.66135522).
Encaminhei, via alvará eletrônico, ordem para transferência dos valores depositados na conta judicial 01525677-6 pelo perito JORGE 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA TRUBIAN a título de multa, para contra Centralizadora do Tribunal de Justiça.
Sentença registrada eletroicamente.
Publique-se. Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7010625-04.2022.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED, AV. 06 DE MAIO 
1497, - DE 1350/1351 AO FIM CENTRO - 76907-686 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ARTUR BAIA RAMOS, OAB nº RO6721
NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1537
EXECUTADOS: ELIZEU NARDI CLAMERICK, RUA JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 2564, - DE 2555/2556 A 2989/2990 JK - 
76909-762 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ELIZEU NARDI CLAMERICK 03645954260, BRASIL 1494, LOJA NARDCELL NOVA BRASILIA 
- 76908-504 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 31.494,54
DESPACHO
Recolham-se as custas processuais, observando-se o percentual de 2% do valor atribuído à causa.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Int.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 0012637-62.2012.8.22.0005
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
REQUERENTE: MANOEL MARIANO DA SILVA, RUA SÃO PAULO, Nº1.245, SÃO BERNARDO, - 76900-901 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO LEANDRO AQUINO MAIA, OAB nº RO1878A
INVENTARIADOS: Espólio de Lazaro da Silva, ESPÓLIO DE FERNANDO BRAZ, RUA ANTÔNIO OLIVEIRA MERONHO 1178, - ATÉ 
302/303 SÃO BERNARDO - 76907-364 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ESPÓLIO DE AURORA DA SILVA, RUA ANTÔNIO OLIVEIRA 
MERONHO 1178, - ATÉ 302/303 SÃO BERNARDO - 76907-364 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BRAZ DA 
SILVA, RUA ANGELO REGIOLLI 57 JARDIM JARDINÓPOLIS - 86990-000 - MARIALVA - PARANÁ
INVENTARIADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 166.440,00
DESPACHO
Fica o inventariante intimado para cumprir a parte final do despacho do ID 75403599.
Prazo de 15 (quinze) dias.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7002217-92.2020.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: ANA CLARA ORNELES SILVA, RUA PRESBÍTERO HONORATO PEREIRA 2201, CASA NOVA BRASÍLIA - 76908-396 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA BARROSO, OAB nº RO8749
REU: DIEGO MIRANDA DAS NEVES, RUA HEITOR GUILHERME 249, CASA PARQUE SÃO PEDRO - 76907-874 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: SAMUEL CARLOS DE SOUZA, OAB nº RO6265
Valor da causa: R$ 191.532,00
SENTENÇA
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de liminar proposta por ANA CLARA ORNELES SILVA em face de 
DIEGO MIRANDA DAS NEVES.
Alega que teve um relacionamento de um ano e meio com o réu, e que durante esse período foi convencida a realizar um financiamento 
rural. Que, para tanto, o réu transferiu a propriedade rural, localizada na Linha PA 13, Rio Tarifa km 45, Agrovila 01, Zona Rural, Vale do 
Anari, Comarca de Machadinho do Oeste para seu nome.
Após ter realizado o financiamento, CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA Nr. 40/00980-7, no valor total de R$ 162.180,00 (cento e sessenta 
e dois mil e cento e oitenta reais), a ser pago em 7 (sete) parcelas com vencimentos em: 02/10/2022, 02/10/2023, 02/10/024, 02/10/2025, 
02/10/2026, 02/10/2028, 02/10/2028, o réu transferiu a propriedade para o antigo proprietário.
Sustenta que no contrato constou como finalidade a aquisição de 53 cabeças de gado, e que outorgou uma procuração concedendo todos 
os poderes para o réu, que fazia todas as movimentações, tanto bancárias quanto na ficha da IDARON. Que mesmo após o término do 
namoro, o réu continuou a usar o cartão e os cheques da autora.
Informa que passou a cobrar o réu após tomar ciência de que teve o nome incluso no cadastro de inadimplentes do SERASA por 8 (oito) 
cheques devolvidos e obter informações de que ele pretendia deixar o país.
Alega ter revogado a procuração junto ao banco do brasil e ao IDARON.
Requer a concessão de medida liminar para que o réu seja impedido de sair do país. No mérito, pugna para que o réu seja condenado 
a quitar imediatamente a dívida junto ao banco ou entregar as 69 (sessenta e nove) cabeças de gado que constam na ficha do IDARON 
para a autora, para fins de quitação da dívida no valor atual de R$ 142.878,00 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e oito 
reais) e demais despesas dela decorrente, dando quitação total junto ao banco do Brasil e pela condenação do réu a pagar R$ 48.600,00 
(quarenta e oito mil e seiscentos reais), a título de indenização por danos morais. Por fim pugna pela concessão da Gratuidade da Justiça.
A petição inicial foi recebida, deferida a liminar e concedidos os benefícios da gratuidade da Justiça.
O réu foi citado e contestou (ID.37979464), alegando que o gado foi vendido e adquirida outra propriedade, que também fora vendida 
por 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), mediante parcelamento, com o intuito de pagar o financiamento feito em nome da autora. 
Reconhece a existência da dívida, porém, defende que nenhuma prestação do financiamento está atrasada. Pugna pela improcedência.
A parte autora impugnou a contestação
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Foi concedida liminar de busca e apreensão do gado. O oficial de justiça deixou de promover a apreensão por não haver semoventes nas 
propriedades indicadas.
As partes foram intimadas e não manifestaram interesse na produção de outras provas.
É o relatório.
DECIDO.
O réu não impugnou o fato de terem sido utilizados os dados da autora para realização de um financiamento, tampouco nega o fato de ter 
emitido cheques de titularidade da autora que, por não terem cobertura, geraram a inclusão de seu nome no SERASA.
O financiamento no valor de total de R$ 162.180,00 (cento e sessenta e dois mil e cento e oitenta reais) foi realizado para aquisição de 53 
(cinquenta e três) cabeças de gado, sendo o gado a garantia do financiamento. Logo, a alienação/transferência dos semoventes acarreta 
o vencimento antecipado da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA Nr. 40/00980-7.
O autor afirma ter vendido o gado para aquisição de outro imóvel, que também foi alienado de forma parcelada.
A princípio, esclareço que os fatos narrados, consistentes em obtenção de financiamento mediante fraude e desvio da finalidade prevista 
no contrato, configuram, em tese, os crimes previstos nos artigos 19 e 20 da lei 7.492/1986. Assim, cópia destes autos deverá ser extraída 
e encaminhada ao Ministério Público Federal para fins de apuração dos fatos e adoção das medidas necessárias.
Constam documentos, espelhos de fichas da IDARON, dentre outros, que constituem fortes indicativos que o autor realizou movimentações 
de semoventes para fichas e em nome de pessoas ligadas a ele, a fim de impedir a apreensão dos semoventes.
As declarações constantes dos autos, aliadas a outros documentos, comprovam a revogação da procuração e indicam que as 
movimentações foram realizadas de forma eletrônica pelo réu, como se titular das fichas fosse. Tais fatos, vale dizer, não foram 
impugnados em sede de contestação.
É certo que a autora, na condição de titular do financiamento, responde pela dívida junto ao banco, porém, havendo demonstração de 
que o réu agiu no intuito de desviar bens e valores para finalidade diversa e sem autorização ou mesmo conhecimento da autora, deverá 
indenizá-la pelo valor recebido e utilizado sem consentimento, qual seja, R$ 142.878,00 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e 
oito reais), sem prejuízo das demais despesas para quitação do financiamento, com juros e correção monetárias a contar da distribuição, 
visto que foi informado o valor atualizado.
DOS DANOS MORAIS
A parte autora comprovou que teve diversos cheques emitidos pelo réu, os quais foram devolvidos por ausência de fundos. Demonstrou 
ainda que teve o nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) por esse motivo. Tanto a devolução de cheques quanto a 
negativação implicam violação a direitos da personalidade.
A requerente foi vítima de conduta fraudulenta praticada pelo réu. Embora inicialmente tenha consentido com a aquisição do financiamento, 
os atos que se seguiram evidenciam a má-fé do réu, que simulou negociações para desvirtuar a finalidade inicial do negócio.
Sendo patente o dano moral, seja pela conduta do réu, seja pelos seus desdobramentos, cabe apenas quantificá-lo.
Ao fixar o valor de danos morais, o julgador deve obedecer alguns parâmetros, tais como: compensar a dor sofrida pela vítima; irradiar um 
sentido repressivo e preventivo, não só no vencido, mas também na sociedade como um todo; condenar a parte ré em quantia razoável, 
ou seja, nem pouca de modo a nada lhe significar, nem muita a ensejar um enriquecimento sem causa por parte da vítima do dano; e, por 
último, auferir a repercussão pública, bem como a gravidade da ofensa.
Levando em consideração tais aspectos, fixo a indenização pelos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e o faço para:
1. condenar o réu a pagar o valor de de R$ 142.878,00 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais) e demais despesas 
para quitação do financiamento, com juros e correção monetárias a contar da distribuição
2. CONDENAR a parte requerida a pagar o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros 
e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ).
Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em consequência da sucumbência mínima da autora, condeno o réu em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor 
da condenação, nos termos do Artigo 86, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7006783-16.2022.8.22.0005
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação 
EMBARGANTE: INCRA-INSTITUTO NAC.DE COL..E REFORMA AGRARIA-
ADVOGADO DO EMBARGANTE: JOAO LUIZ FRANCA BARRETO, OAB nº DF15859
EMBARGADOS: LEOMAR BRAZ DE SOUZA, AVENIDA GUANABARA 1723, - DE 1703/1704 A 2126/2127 VALPARAÍSO - 76908-688 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA, EDMILSON ANTUNES DA SILVA, LINHA MC 03, KM 33, LOTE 155, GLEBA 02, ZONA RURAL ZONA RURAL 
- 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: LUCIENE CANDIDO DA SILVA, OAB nº RO6522A, HIRAM CESAR SILVEIRA, OAB nº RO547, 
CHRISTIAN FERNANDES RABELO, OAB nº RO333B, JOAO CARLOS VERIS, OAB nº RO906, YURI ROBERT RABELO ANTUNES, 
OAB nº MG123760A, EVANDRO ALVES DOS SANTOS, OAB nº PR52678A
Valor da causa: R$ 254.942,14
DESPACHO
Intime-se a parte embargante, por meio da Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, para ciência e eventual manifestação acerca da 
petição de ID 79865228 e documentos que a acompanha.
Prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos para decisão.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito
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Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7010622-49.2022.8.22.0005
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
REQUERENTES: MARIA ELAINE GOMES PENA, RUA BOA VISTA 2352, - DE 2158/2159 A 2489/2490 JK - 76909-744 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA, YANN GOMES PENA, RUA BOA VISTA, - DE 2158/2159 A 2489/2490 JK - 76909-744 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MARIA 
CLARA GOMES PENA, RUA BOA VISTA 2352, - DE 2158/2159 A 2489/2490 JK - 76909-744 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: LUCAS MARIO MOTTA DE OLIVEIRA, OAB nº RO10354
REQUERIDO: EDINALDO JESUINO PENA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 40.000,00
DESPACHO
Esclareça o fato de que na certidão de óbito declarou-se que o falecido não deixou bens mas consta que era sócio de pessoa jurídica, 
sendo que necessário que se informe se a empresa possuía patrimônio ou estava em atividade, pois do contrário não haverá interesse 
na abertura de inventário.
Prazo de 15 (quinze) dias.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7008925-90.2022.8.22.0005
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
Assunto: Inventário e Partilha
REQUERENTES: PARLEI FRANCIELLI RIBEIRO, RUA MARIA MENDES MESSIAS 321 COLINA PARK II - 76906-770 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA, PARLY CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA, RUA JOÃO PIMENTA 1057 JARDIM AURÉLIO BERNARDI - 76907-464 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: EDUARDO TADEU JABUR, OAB nº RO5070
SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 6.301,36
SENTENÇA
Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por PARLY CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA e PARLEI FRANCIELLI RIBEIRO, a 
fim de levantarem valores referentes às verbas rescisórias do falecido Francisco de Oliveira Ribeiro.
Juntou-se a certidão de óbito (ID 79745580, p. 5).
As autoras são filhas do falecido e são as únicas herdeiras.
Consta dos autos a comprovação do saldo de R$ 6.301,36 (seis mil e trezentos e um reais e trinta e seis centavos) junto ao Estado de 
Rondônia (ID 79745580, p. 88).
É o relatório.
Decido.
O falecido deixou duas filhas, conforme consta na certidão de óbito.
As autoras PARLY CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA e PARLEI FRANCIELLI RIBEIRO comprovaram o grau de parentesco (ID 79745576 
e ID 79745575).
Tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos, o acolhimento do pedido é medida que se impõe.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e autorizo o levantamento em favor das autoras PARLY CRISTINE RIBEIRO DE 
ALMEIDA, CPF: 486.231.052-49, e PARLEI FRANCIELLI RIBEIRO, CPF: 658.677.422-53, dos valores existentes a título de verbas 
rescisórias em nome do falecido FRANCISCO DE OLIVEIRA RIBEIRO, CPF n. 058.567.622-87, perante o Estado de Rondônia - SEDAM 
(Processo administrativo 0028.235341/2020-48).
Extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Cópia da sentença servirá como alvará.
Sem custas finais.
Publique-se e Intimem-se
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7008608-34.2018.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Honorários Advocatícios
EXEQUENTES: VIRGILIA MARIA BARBOSA MENDONCA, RUA DAS FLORES 41, - ATÉ 364/365 DOIS DE ABRIL - 76900-814 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA, ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS FRANCO, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: VIRGILIA MARIA BARBOSA MENDONCA, OAB nº RO2292A
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ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS FRANCO, OAB nº RO1627
EXECUTADO: A.MEZZAROBA -ME - ME, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 729, - DE 205 A 625 - LADO ÍMPAR DUQUE DE CAXIAS - 
76908-001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PERICLES XAVIER GAMA, OAB nº RO2512
Valor da causa: R$ 10.990,91
DESPACHO
Cópia do despacho servirá de mandado para intimar pessoalmente o representante legal da executada da penhora de 15% (quinze por 
cento) do faturamento líquido mensal da empresa, devendo efetuar o depósito mensal do valor correspondente ao percentual acima em 
conta bancária vinculada ao juízo, até satisfação do crédito da exequente.
A veracidade do depósito deverá ser comprovada mediante documentos contábeis.
Expedi alvará eletrônico para as exequentes VIRGILIA MARIA BARBOSA MENDONCA - CPF: 839.225.711-15 e ELAINE 
CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS FRANCO - CPF: 312.175.752-00, levantarem os valores constantes nas constas de depósito 
judiciais n.1824/040/01531729-5, 1824/040/01531724-4 e 1824/040/01531735-0, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de transferência 
dos valores à conta centralizadora.
Cópia do despacho servirá também de alvará.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
PROCESSO Nº 7010646-77.2022.8.22.0005 
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ARTUR BAIA RAMOS, OAB nº RO6721, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1537 
EXECUTADO: HUDSON DA SILVA ALCANTARA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Recolha as custas processuais, observando os percentuais e valores mínimos estabelecidos na Lei de Custas.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
José Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7011241-81.2019.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cédula de Crédito Comercial
EXEQUENTE: GEVALSON DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 519, - DE 205 A 625 
- LADO ÍMPAR DUQUE DE CAXIAS - 76908-001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GENECI ALVES APOLINARIO, OAB nº RO1007
EXECUTADOS: JOSILAINE KELLI DA SILVA LOPES, AV.DEMETRIUS MELA 2387 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA, EDILBERTO GONCALVES LOPES, AV BOLIVIA 3535 LIBERDADE - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, EGILDO 
GONCALVES LOPES, AV 13 DE SETEMBRO 1470 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, JOSIANE MICHELE 
CARDOSO LOPES, RUA JAGUARÉ 845 SÃO FRANCISCO - 76908-116 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ADAO LOPES BEZERRA, 
AVENIDA MARECHAL RONDON, 721 CENTRO - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 3.027,98
DESPACHO
Intime o exequente para que recolha as custas das diligências pleiteadas, observando o número de diligências e executados.
Prazo de 10 (dez) dias.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7003491-91.2020.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Cartão de Crédito
AUTOR: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. S/N, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 
- OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO AUTOR: IGOR SOARES SOUSA, OAB nº MG158069
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WANDERLEY ROMANO DONADEL, OAB nº MG78870
REU: ODILIA TARINI, RUA MANOEL FRANCO 891, - DE 776/777 A 1176/1177 NOVA BRASÍLIA - 76908-442 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 63.321,27
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Banco Bradesco S.A. em face de Odilia Tarini.
Narra a parte autora que a parte ré contratou serviço de cartão de crédito e o utilizou sem quitar as fatura nos respectivos vencimentos, 
de forma que afirma ser credora da importância de R$ 63.321,27.
A inicial foi recebida e dispensada a realização da audiência de conciliação em razão da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), 
conforme Ato Conjunto n. 009/2020-PR-CGJ.
A ré foi citada por edital, eis que não localizada nos endereços diligenciados.
A Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, apresentando contestação por negativa geral.
A parte autora impugnou a contestação.
Não foram produzidas outras provas.
É o relatório.
DECIDO.
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, inc. I do Novo Código de Processo Civil, dispensada inclusive prova pericial, 
diante da atual realidade do caderno processual favorável à plena cognição da matéria de mérito, e convencimento do juízo no particular.
É certo que sobre a ré não recaem os efeitos da revelia, pois a impugnação por negação geral efetuada pela curadoria especial afasta 
os efeitos da revelia.
Essa inversão, contudo, não gera prejuízos à autora.
A parte autora comprovou a existência da dívida, pois juntou faturas do cartão de crédito (ID. 36621154) em que se observa a utilização 
do cartão de crédito desde o mês de fevereiro de 2015 até julho de 2017, sendo que não ocorreram mais pagamentos e a dívida entrou 
em crédito rotativo, se acumulando mês a mês.
O contrato de cartão de crédito é tipicamente de adesão e informal, não existindo instrumento físico, nem a assinatura do cliente, 
formalizando-se a avença por desbloqueio e utilização.
Além do que, tratando-se de relação continuada, renovada a cada mês de utilização dos serviços, não existe valor fixo pré-estabelecido, 
estando sujeito às variações do mercado. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
ADEQUAÇÃO AO ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIO E IDÔNEO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO 
ATENDIDO E PROVA DO PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - O (...) CONTRATO DE CARTÃO 
DE CRÉDITO. É contrato tipicamente de adesão e informal, não existindo instrumento físico, nem a assinatura do cliente, formalizando-se 
a avença por desbloqueio e utilização. Na hipótese de contrato de adesão disponibilizado em estabelecimento comercial e⁄ou na internet, 
ou com cláusulas gerais registrados em cartório, proprium”, um dos princípios norteadores do CPC, decorrente do princípio da boa-fé, 
que significa a vedação de comportamento contraditório. A parte autora não indica quando teria recebido sem solicitação o cartão objeto 
de insurgência dos autos. No entanto, apesar de afirmar que “jamais pretendeu utilizar-se desta modalidade de serviços”, fez uso de 
tal produto por vários meses, sem demonstrar nos autos qualquer insurgência a respeito neste período, o que poderia ser comprovado 
simplesmente com não ter desbloqueado o cartão, ou ter devolvido o produto na instituição financeira. Ademais, não há que se falar em 
equiparação do produto à amostra grátis, como refere a embargante, em razão do cartão ter sido desbloqueado e utilizado para diversas 
compras pela consumidora. Entendimento diverso poderia ser aplicado se o produto nunca tivesse sido desbloqueado e fossem cobradas 
da autora anuidades e encargos, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no AREsp 1220453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018) Grifei
Ainda:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE 
CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 
1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no 
agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente 
e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3. Admite-se o processamento de ação de cobrança 
fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios 
da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos. 4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio 
acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. 
(STJ - AgInt no REsp: 1601462 SP 2016/0119701-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor Banco Bradesco S.A, em face de ODILIA TARINI, e o faço 
para CONDENAR a ré a pagar a quantia de R$ 63.321,27 (sessenta e três mil e trezentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), 
corrigida monetariamente pela tabela do TJRO (INPC) desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora 1% ao mês, 
a contar da citação. Extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno a ré a pagar custas processuais e honorários advocatício, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Publique-se e Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7013291-12.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
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AUTOR: ELIAS INACIO DOS SANTOS, RUA SÃO MANOEL 137, - ATÉ 164/165 JARDIM DOS MIGRANTES - 76900-761 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA, OAB nº RO1338A
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, EDIFÍCIO CITIBANK 100, RUA DA ASSEMBLÉIA 100 
CENTRO - 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
Valor da causa: R$ 8.977,50
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança proposta por ELIAS INACIO DOS SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 
DPVAT S.A, objetivando o recebimento de indenização referente ao Seguro DPVAT. 
Argui que foi vítima de acidente automobilístico em 20 de novembro de 2020 e sofreu lesões no antebraço, punho e mão com diminuição 
da forma e limitação funcional do membro superior esquerdo em 95% (noventa e cinco por cento). Aduz que a seguradora não realizou o 
pagamento administrativo e que faz jus ao valor de R$ 8.977,50 (oito mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).
A inicial foi recebida.
A ré contestou alegando que o pedido administrativo foi negado devido ao autor estar inadimplente com o prêmio no exercício em que se 
deu o sinistro. Pugnou pela improcedência.
O autor impugnou a contestação.
Foi realizada perícia médica, juntado laudo.
As partes foram intimadas e manifestaram-se sobre o laudo.
É o relatório.
DECIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização.
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA 
TERRESTRE ( DPVAT). COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO RESPECTIVO. DISPENSABILIDADE. LEIS 
NS. 6.194/74 E 8.441/82. I. O seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos automotores decorre de imposição legal, em 
que, mesmo na situação de não pagamento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo, exsurge a obrigação de indenizar pelas 
seguradoras participantes do convênio, ressalvado o direito de regresso. II. Precedentes do STJ. III. Recurso conhecido e provido. Ação 
procedente. (STJ - REsp: 163836 RS 1998/0009286-2, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/04/2000, 
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28.08.2000 p. 85). (grifei)
Portanto, o motivo apresentado não justifica a recusa, cabendo a análise da perícia realizada.
O laudo pericial juntado no ID: 75570958 atesta que a sequela apresentada pelo autor se mostra relacionada ao fato narrado na inicial, 
além dos laudos e exames médicos emitidos à época. A lesão foi provocada por trauma proveniente de acidente automobilístico.
Conforme laudo pericial, trata-se das seguintes lesões: “Há dano parcial incompleto de membro superior esquerdo, com comprometimento 
de 75% da funcionalidade do membro (INTENSA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO)”.
A tabela anexa à Lei 11.945/09 confere aos casos de perda anatômica e/ou funcional completa, conforme o membro afetado, o direito 
ao recebimento de uma indenização no equivalente a 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável, que é atualmente de R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) correspondendo, portanto, à quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais). 
Contudo, a invalidez não foi completa, houve comprometimento de 75% (setenta e cinco por cento) da funcionalidade por trauma do 
membro superior esquerdo. Logo, a indenização deve ser enquadrada considerando o percentual da perda graduada, anatômica ou 
funcional, consoante redação dada pela Lei 11.945/09 ao art. 3º, II da Lei 6.194/74.
Deve haver redução proporcional, cabendo ao autor o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) sobre valor acima exposto, R$ 
9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e o faço para, para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS 
CONSÓRCIOS DPVAT S.A a pagar ao autor o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente 
à indenização devida a título de seguro DPVAT, corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso (STJ, REsp 1483620/SC) e 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Súmulas n. 426 STJ e n. 08 TJ/RO).
Extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima, condeno a ré em custas e honorários advocatícos, que fixo em 10%, nos termos 
do artigo art. 86, parágrafo único e 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intime-se. Oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo : 7013812-25.2019.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
EXECUTADO: MAURICELIO DE BARROS GUSMAO
Advogado do(a) EXECUTADO: IRVANDRO ALVES DA SILVA - RO5662
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e 
arquivamento.
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Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7000787-71.2021.8.22.0005
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A, BANCO BRADESCO S.A. sn, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A VILA YARA 
- 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398
BRADESCO
REU: MARCELO BRUNO CALDEIRA, RUA CEDRO 04539, - DE 3740 A 4010 - LADO PAR MUTIRÃO - 76909-660 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 40.155,36
SENTENÇA
Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de MARCELO BRUNO 
CALDEIRA, tendo como objeto o veículo Modelo: CROSSFOX 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 
9BWAB45Z2C4053301, Ano Fabricação: 2011, Ano Modelo: 2012, Cor: PRATA, Placa: NCE2J38, Renavam: 00378115626.
Afirma que as prestações contratuais estabelecidas teriam início com a 1º parcela em 08/06/2019 e a última em 08/05/2023 mas que 
desde a data de 23/10/2020 o réu deixou de cumprir com as suas obrigações.
Requer a concessão da liminar de busca e apreensão.
Foi deferida a liminar (ID 55022491).
A liminar foi cumprida. O réu foi citado, não pagou o débito e não apresentou defesa.
É o relatório.
DECIDO.
O Decreto-Lei 911/1969, permite o uso da ação de busca e apreensão em casos de inadimplência do devedor.
É incontroversa a existência de relação contratual, uma vez que a instituição financeira autora concedeu crédito ao réu para aquisição do 
bem móvel por meio de alienação fiduciária em garantia (ID 53863090).
O réu foi constituído em mora a partir do simples vencimento da dívida, nos termos do §2 do artigo 2º do Decreto-Lei supracitado, o que 
implica procedência do pedido e efetivação da medida constritiva.
Ante o exposto, primeiro confirmo a liminar e, em seguida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A em face de MARCELO BRUNO CALDEIRA, e o faço para CONSOLIDAR em favor do autor a a propriedade 
e posse plena do bem alienado fiduciariamente. EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil.
Condeno o réu a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 
causa, consoante artigo 85, §2 do Código de Processo Civil
Publique-se. Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7007332-60.2021.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica
REQUERENTE: NOEL ANTONIO DA SILVA, RUA MENEZES FILHO 3798, - DE 3684/3685 AO FIM BELA VISTA - 76907-664 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GEOVANE CAMPOS MARTINS, OAB nº RO7019
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA MARECHAL 
RONDON 327, - DE 223 A 569 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-027 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 20.061,10
SENTENÇA
A parte executada comprovou a quitação do débito e requereu a extinção do processo. 
A parte exequente requereu o levantamento da quantia depositada, sem impugnação.
Assim, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, c/c 925, do Código de Processo Civil.
Expedi alvará eletrônico em favor de GEOVANE CAMPOS MARTINS - OAB RO7019 - CPF: 572.132.402-34 - para fins de transferência 
da quantia constante da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal, Agência: 1824, n. da conta: 1532713 - 4, Saldo: R$ 6.666,39 
(seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).
Com a transferência, a conta deverá ser zerada e encerrada.
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.
CÓPIA SERVIRÁ DE EXPEDIENTE, CONFORME A NECESSIDADE.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito
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Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7011711-49.2018.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO, RUA MARINGÁ 520, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
EXECUTADO: ELIVANA PEREIRA DE CRISTO VAZ, RUA JOSÉ ODILON RIOS S/N COPAS VERDES - 76901-487 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 315.548,66
DECISÃO
Junte certidões da matrículas do imóveis.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7004082-82.2022.8.22.0005
Classe: Monitória
Assunto: Compra e Venda
AUTOR: ALAIR ANTERIO DA SILVA, LINHA 08 DA LINHA 31 Lote 12, GLEBA 8-A ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, OAB nº RO6055A
ALLINE GUEDES PIMENTEL, OAB nº RO7016
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, AVENIDA ÉDSON LIMA DO NASCIMENTO 5991, 
- DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311
Valor da causa: R$ 79.701,64
DECISÃO
Ausente interesse do autor na proposta apresentada, inócua a designação de audiência de tentativa de conciliação.
A requerida não comprovou o pagamento e tampouco apresentou embargos monitórios.
ALTERE-SE A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Após, intime-se o exequente a dar andamento.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Fone: (069) 3411-2901 – e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Processo n.: 7007102-81.2022.8.22.0005
Classe: Monitória
Assunto: Contratos Bancários
AUTOR: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
BRADESCO
REU: VERGILIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 344.109,94
DESPACHO
Cite-se o requerido, via correio com aviso de recebimento, observando-se o endereço indicado (ID 80504074):
Rua Antônio Adriano, 251, Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO, CEP 76.900-314.
Cópia servirá de expediente conforme a necessidade.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Jose Antonio Barretto
Juiz de Direito
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 0115980-16.2008.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARLI SPERANDIO
Advogado do(a) AUTOR: SOLANGE MENDES CODECO PEREIRA - RO2945
REU: JOSE PAULO DA SILVA e outros
Advogado do(a) REU: FABIO LEANDRO AQUINO MAIA - RO0001878A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.
02) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010240-27.2020.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: KAROLINE PEREIRA GERA - RO9441, EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046, FELIPE WENDT 
- RO4590
REQUERIDO: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: GILSON SYDNEI DANIEL - RO2903, GRACIELA HORSTH SILVA - RO0004013A
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001853-86.2021.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: WESLEY RICHARD DA ANUNCIACAO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA - RO200-B
REQUERIDO: JOSE MARCELINO FERRARI
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ao ID 80856739 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7003760-04.2018.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: IZAIAS MARQUES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: GEOVANE CAMPOS MARTINS - RO7019, NAIANY CRISTINA LIMA - RO7048
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO AUTOR - DADOS PARA EXPEDIÇÃO DE RPV E/OU PRECATÓRIO
Fica a parte AUTORA intimada a trazer os dados necessários para expedição de precatório/RPV, conforme certidão ID 77443614 no 
prazo de 05 dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007238-54.2017.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: INDUSTRIA KAPE LTDA - EPP e outros (4)
Advogado do(a) EXECUTADO: JUCILENE SANTOS DA CUNHA - RO0000331A-B
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ao ID 79198415.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7010187-75.2022.8.22.0005
Classe: Processo de Apuração de Ato Infracional
AUTOR: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADOLESCENTE: V. L. A., CPF nº 05238989245, RUA WASHINGTON LUIZ 834, NÃO INFORMADO JARDIM DAS OLIVEIRAS - 76970-
000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADOLESCENTE SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO referente à Apuração de Ato Infracional requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA em face da adolescente VIVIANE LIMA ANTEVERE.
O Ministério Público, legitimado para propor o procedimento para apuração de ato infracional, com fulcro no artigo 180, inciso I, da Lei 
8.069/90 (ECA), promoveu o arquivamento do presente procedimento e requereu sua homologação por este juízo.
É o relatório. Decido.
O Ministério Público, titular da ação socioeducativa, não mais vislumbrando elementos suficientes para representação da então adolescente, 
manifestou-se pelo arquivamento dos autos, por verificar que não há justa causa para propositura de ação socioeducativa. 
Merece guarida o parecer do Ministério Público. 
Ante o exposto, verifico a inviabilidade do prosseguimento da ação. Isso porque a medida socioeducativa tem cunho preventivo, repressivo 
e pedagógico, contudo para que esse objetivo seja alcançado é necessário que haja um lastro probatório cabal e digno de uma repressão 
pelo cometimento do ato infracional por adolescente, cujo personalidade encontra-se em formação.
Contudo, em que pese não haver óbice para a aplicação de medida socioeducativa ao infrator que atingiu a maioridade no curso da 
ação de apuração de ato infracional, sendo garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA a possibilidade de aplicação 
até os 21 (vinte e um) anos de idade, fato é que, considerando o caráter educativo da medida socioeducativa, esta deve ser aplicada 
ao adolescente, posto que não possui seu caráter completamente formado.
No caso dos autos, a representada atingiu a maioridade, vislumbrando-se, portanto, a inutilidade da medida socioeducativa a ser 
eventualmente imposta, posto que já atingiu o seu pleno desenvolvimento.
Posto isso, tendo em vista as razões esposadas, nos termos do art. 180, inciso I c/c com artigo 181, ambos do ECA, HOMOLOGO POR 
SENTENÇA e determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
Em atendimento ao disposto na Resolução 134/2011, do CNJ, encaminhem-se eventual arma de fogo apreendida ao Comando do 
Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.
Havendo comprovação da propriedade de objetos não devolvidos, determino sua restituição desde que comprovada a propriedade, caso 
contrário, deverão ser destruídos, caso existam condições que inviabilizam qualquer doação.
Encaminhem-se substâncias entorpecentes à destruição.
Publicado e registrado automaticamente. Intimem-se.
Declaro o trânsito em julgado nesta oportunidade, pela falta de interesse em recorrer, arquivem-se. 
Ciência ao Ministério Público.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7010357-47.2022.8.22.0005
AUTORES: VIVIANE SOUZA SANTOS, RUA RIO XINGU 1305, - ATÉ 1379/1380 DOM BOSCO - 76907-806 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AV.: MARECHAL RONDON 527 CENTRO - 76900-244 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: PAULO HENRIK CORTES DE OLIVEIRA, CPF nº 01478792213, RUA MATO GROSSO 2761 BAIRRO DOM BOSC - 76908-754 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO INICIAL 
Tramite-se em segredo de justiça.
Defiro a gratuidade da justiça.
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Trata-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS proposta por VIVIANE SOUZA SANTOS em face de 
PAULO HENRIK CORTES DE OLIVEIRA.
Narra que a requerente e o requerido são genitores da infante S.S.C.DE O. e que desde o nascimento da criança, ela vive sob a guarda 
de fato da genitora, desejando exercer de forma unilateral.
Sustenta que o genitor, ora requerido, por sua vez, apesar de saber da sua responsabilidade como pai, não se faz presente na vida da 
filha e não auxilia para seu sustento de forma regular e satisfatória.
Requereu, ainda, a fixação de alimentos provisórios.
É o relatório. 
Sabe-se em relação aos alimentos, que aos pais cabe o dever de sustentar os filhos enquanto estes deles dependerem. Trata-se de dever 
inafastável e que implica na atuação da vontade estatal em caso de não cumprimento.
A infante é filha do requerido, conforme faz prova certidão de nascimento juntada aos autos. Evidente que em razão de sua idade 
dependem da mãe e do pai para sobreviver. Não há evidências de que a genitora tenha condições de fazer frente sozinha as despesas 
que a criação da filha demandam.
Com efeito, em tema de alimentos, deve se procurar atender ao binômio necessidade/possibilidade, sendo que os filhos possuem as mais 
variáveis necessidades, como tratamento médico, farmacêutico, alimentares, vestuário, entre outros. 
Diante do exposto e considerando a natureza urgente dos alimentos, DEFIRO parcialmente o pedido e fixo os provisórios em e 30% (trinta 
por cento) do salário-mínimo atual, bem como contribuir com 50% (cinquenta por cento) das despesas com material escolar, vestuário, 
odontológica e médicas das crianças, mediante depósito na conta bancária em nome da genitora da infante, até o dia 10 (dez) de cada 
mês, sob pena de prisão.
No mais determino: 
I - Considerando que o art. 5º do Ato Conjunto n. 010/2022-PR-CGJ permitiu a realização/manutenção de audiências por videoconferência 
até regulamentação interna. 
II - DETERMINO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, A SER DESIGNADA PELA CENTRAL DE PROCESSAMENTO 
ELETRÔNICO, que adotará pauta automática, e será realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC da Comarca de 
Ji-Paraná - a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp ou Google Meet, observando 
os termos do Provimento da Corregedoria n° 018/2020, publicado no DOJ nº 96, de 25.05.2020.
III – Intime-se a parte autora, através do seu advogado(a), ficando responsável por informar nos autos, o nome e número de telefone 
de quem vai participar da audiência, até 5 (cinco) dias antes da data designada, devendo ainda, promover a orientação para aguardar 
chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e hora marcado no item anterior ou informar o link de acesso ao Google Meet.
IV – Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública ou Ministério Público, esta será realizada pelo sistema 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), através de carga ou remessa, nos termos do art. art. 183, § 1º, do CPC.
V – Cite-se dos termos da presente ação, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência de conciliação, sob pena de serem considerados verdadeiros os 
fatos alegados na inicial (art. 344, CPC), intimando-a ainda, para participação no ato.
VI - A parte requerida deverá informar o telefone com Whatsapp e e-mail para que o CEJUSC faça o contato para realização da audiência. 
Caso a citação ocorra por carta ou oficial de justiça, a parte deverá informar os referidos dados mediante peticionamento nos autos até 5 
(cinco) dias antes da audiência ou diretamente ao oficial de justiça, respectivamente.
VII – Advirtam-se as partes que devem observar as seguintes ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como instalar em seus dispositivos (celular, notebook ou desktop) e 
acessar os aplicativos WhatsApp e Google Meet, a partir do link (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
VIII – Advirtam-se ainda as partes que devem observar as seguintes ORIENTAÇÕES GERAIS:
1. Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio;
2. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar que a videoconferência se dará por 
ligação do WhatsApp ou de informar a elas o link para acesso à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a 
intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio WhatsApp, e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. (art. 
2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
3. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz as intimações enviadas ao número anterior, se não houver comunicação, que poderá ser feita, 
excepcionalmente, pelo próprio aplicativo, ao 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7° II, Prov. 018/2020-CG);
4. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
5. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
6. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em 
juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 018/2020-CG);
7. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
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8. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado ou 
defensores públicos (art. 7° X, Prov. 018/2020-CG) ou que estejam munidos de poderes específicos para transigir;
9. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
10. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicia-l; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
11. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
12. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
13. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
IX - Nos termos do art. 8º, do Provimento já mencionado, no horário agendado para a audiência virtual, O CONCILIADOR DEVERÁ 
OBSERVAR O SEGUINTE ROTEIRO:
1. caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, desde logo 
AUTORIZO o(a) conciliador(a) a REDESIGNAR nova conciliação, providenciando o necessário para que as partes sejam intimadas para 
comparecerem ao ato;
2. Caso a audiência deixe de ocorrer em virtude da inexistência de citação válida, desde logo, AUTORIZO o(a) conciliador(a) intimar a 
parte autora e seu advogado(a) na própria solenidade para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção, redesignando o ato;
3. ainda que a citação seja negativa, o conciliador deverá permanecer com os presentes por 5 (cinco) minutos, aguardando eventual 
comparecimento espontâneo da parte requerida;
4. se a audiência deixar de ser realizada por fato não atribuível às partes e seus advogados, o processo permanecerá no Cejusc, devendo 
preferencialmente ser redesignada a audiência no mesmo ato com intimação dos presentes;
5. se instalada a audiência e não houver acordo, os advogados das partes serão informados que o prazo para contestar (15 dias úteis) 
terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da 
apresentação do pedido (art. 335, I e II, CPC);
6. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
7. Se houver acordo, o conciliador redigirá os termos e enviará para os presentes via mensagem de texto pelo WhatsApp ou via recurso 
de chat do Google Meet, solicitando que se houver alguma observação deverá haver apontamento pelo mesmo meio, sob pena de 
compreender-se o silêncio como concordância de que a ata representa os exatos termos do que ficou pactuado na audiência virtual;
8. Se houver apontamentos, o conciliador deverá fazer as correções e submeter a aprovação de todos na mesma forma do inciso anterior, 
até que não haja mais objeções;
9. para substituir a assinatura das partes, seus advogados e outros profissionais o conciliador enviará o teor da deliberação por mensagem 
de texto ou lançará no recurso de chat, solicitando que todos manifestem suas anuências aos termos, por escrito;
10. O conciliador sempre fará constar no topo da ata a hipótese de ocorrência para facilitar a leitura da circunstância no momento da 
deliberação judicial;
11. O conciliador imprimirá e assinará a ata de audiência aprovada e fará juntada dela, acompanhada da imagem de mensagens de 
textos ou do conteúdo do chat no processo até o final do horário forense matutino ou vespertino em que for realizada, enviando os autos 
conclusos para homologação pelo Juízo;
12. Havendo a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, por tratar-se de processo de família que envolva interesse de 
incapaz, nos termos do artigo 698 do CPC, deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo, reduzindo-se a termo na própria 
ata de audiência, se estiver presente, ou remetendo-se os autos para parecer, e somente após, vir conclusos para sentença, o que desde 
logo autorizo seja promovido diretamente pelo(a) conciliador(a).
X - Advirto ainda às partes de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). A presença do Advogado(a) não supre a exigência de 
comparecimento pessoal do(a) autor(a).
XI - Caso a parte requerida não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), observando-se que em caso de litisconsórcio o desinteresse deverá 
ser manifestado por todos (§ 6.º), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja manifestação de anuência 
da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
XII – Não havendo acordo, e tendo a parte requerida formulado reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 
do CPC ou juntado documentos, desde logo determino que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma 
do art. 351 do CPC. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, 
em 10 dias.
XIII - Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes representadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao interesse 
em produzir outras provas, justificando a necessidade e utilidade, sob pena de julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC.
XIV– As partes poderão, no prazo de 24 horas, contados da realização da audiência, manifestar acerca de fatos envolvendo sua 
ocorrência, caso queiram.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Nos termos do art 9º, encerradas as medidas de afastamento social por ato do TJRO, as audiências designadas até então serão realizadas 
por videoconferência.
A petição inicial e os documentos que instruem a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
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Não tendo condições de constituir advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública.
Cite(m)-se. Intime(m)-se as partes.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
CONTATO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO:
a) Email: jipcac@tjro.jus.br
b) Sala Virtual: https://meet.google.com/ixg-wwbf-qzb
c) Fones: (69) 3411-2910
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp/Google Meet que receberá no dia marcado no item 
anterior.
SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO
DADOS PARA CUMPRIMENTO: PAULO HENRIK CORTES DE OLIVEIRA, CPF 014.787.922-13, podendo ser localizado em seu local 
de trabalho, sendo BARBEARIA DO MAIKÃO, localizada na rua Mato Grosso, Bairro Dom Bosco, n° 2761, nesta cidade e comarca de 
cidade de JiParaná/RO, CEP 76908754, podendo ser localizado por telefone (69) 9 9312-0253.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz(a) de direito
L.S.V.C. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo n.: 7001165-66.2017.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto:Acessão
EXEQUENTE: FLADEMIR RAIMUNDO DE CARVALHO AVELINO, CPF nº 23817402287, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EXEQUENTE SEM ADVOGADO(S)
EXECUTADO: FRANCISCO DA SILVA, AC JI-PARANÁ Gleba A L 7, LINHA 153 CENTRO - 76900-901 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 100.000,00
DECISÃO
Defiro o requerido no ID n. 80328401.
Oficie-se ao Instituto Nacional de Seguro Social- INSS para informar se o EXECUTADO, FRANCISCO DA SILVA - CPF: 114.113.412-87, 
é segurado e se recebe algum tipo de benefício . 
Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se, em 5 (cinco) dias. 
Após, voltem-me os autos conclusos.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO / OFÍCIO.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juíza de Direito
L.S.V.C.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 0013009-11.2012.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOAO RODRIGUES NETO
ADVOGADOS DO AUTOR: MILTON FUGIWARA, OAB nº RO1194A, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA
REU: MUNICIPIO DE JI-PARANA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Decisão
Altere-se a classe processual para cumprimento definitivo de sentença em face da Fazenda Pública.
1. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 
autos, impugnar a execução (art. 535, CPC);
2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se precatório/RPV em favor do exequente (art. 535, § 
3º, CPC);
3. Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da 
execução (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC), deduzidos os honorários da fase de conhecimento, cujo montante deverá ser acrescido ao débito 
principal (art. 85, § 13, CPC). Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja 
impugnação (art. 85, § 7º, CPC);
4. Havendo impugnação, ouça-se a parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias. Se concordar com os valores apresentados na impugnação, 
expeça-se precatório/RPV em favor do exequente independentemente de nova decisão. Não havendo concordância, conclusos para 
decisão.
5. Expedido o Precatório/RPV, aguarde-se o pagamento em arquivo.
6. Comprovado o pagamento em deposito judicial, expeça-se alvará para levantamento. 
7. Em seguida, conclusos para extinção.
Expeça-se o necessário, instruindo-se com os documentos do processo necessários ao cumprimento da ordem.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7009929-65.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: LAUDAIR DE ARAUJO SOUZA
ADVOGADOS DO AUTOR: LIZANGELA ASSIS CAPELLI, OAB nº RO12271, RUA ARSENO RODRIGUES 295, - DE 269/270 AO FIM 
URUPÁ - 76900-242 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JANCLEIA DE JESUS BARROS KVASNE, OAB nº RO4205A, RUA ACRE 426, - DE 
389 A 585 - LADO ÍMPAR JARDIM PRESIDENCIAL - 76901-133 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BREZOVSKY, 
OAB nº RO11934
REU: GUERRA & GUERRA ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL LTDA, CNPJ nº 35311697000104, GETULIO VARGAS 00198, 
SALA B UNIAO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA, CLINICA BOM JESUS LTDA - EPP, CNPJ nº 04605200000129, 
AV GETULIO VARGAS 198 BAIRRO UNIAO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO INICIAL 
Cuida-se da espécie de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS ajuizada 
por LAUDAIR DE ARAUJO SOUZA em face de CLÍNICA BOM JESUS LTDA e GUERRA & GUERRA ATIVIDADES DE ATENÇÃO 
AMBULATORIAL LTDA representado pelo Dr. THIAGO DINIZ GUERRA.
Diante da comprovação de que o autor é aposentado e recebe auxílio por incapacidade rural, entendo que há elementos para concessão 
de gratuidade judiciária, pelo que defiro o pedido.
O autor narra que em virtude de acidente de trabalho rural, sofreu fratura exposta na perna esquerda com perda óssea e, em razão 
disso, realizou-se uma cirurgia de urgência. Posteriormente, após inexitosa tentativa de espera pelo SUS, o filho do requerente contatou 
o médico da clínica requerida, que conforme documentos anexos, realizou mais três cirurgias mal sucedidas, em que a primeira e a 
segunda não resolveram as dores constantes do requerente. 
Em busca de outra opinião médica, o autor constatou através de exames, que a cirurgia estava errada com posicionamento inadequado 
dos parafusos e placas, por isso o motivo de tantas dores e incômodo. Posto isso, buscou novamente o médico requerido para analisar 
os referidos exames, momento em que o mesmo marcou a terceira cirurgia para corrigir os erros causados nas anteriores.
Com efeito, o autor alega que vendeu sua propriedade rural para pagar as despesas hospitalares. 
Em avaliação com outro especialista, o requerente aduz que ficou constatados os erros médicos conforme laudo de ID n. 80577421 pág. 
4, visto que os nervos não foram ligados, o ferro colocado foi de má qualidade não sendo utilizado o material combinado que era o titânio, 
oportunidade em que realizou a quinta cirurgia.
Por fim, requereu a realização de audiência conciliatória; Indenização por danos morais no importe de R$80.000,00; Danos materiais no 
importe de R$40.400,00 e a condenação dos requeridos ao pagamento de custas, verbas de sucumbência e honorários advocatícios.
Ante o exposto, determino: 
I - Considerando o contexto de pandemia causada pela covid-19, é sabido que as atividades forenses estão ocorrendo em regime de 
teletrabalho, motivo pelo qual houve a suspensão do acesso presencial aos espaços de dependência do PODER JUDICIÁRIO Estadual, 
conforme Atos Conjuntos nº 009/2020, posteriormente modificadas pelos Atos Conjuntos nº 010 e 012/2020, todos do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia.
II - DETERMINO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, A SER DESIGNADA PELA CENTRAL DE PROCESSAMENTO 
ELETRÔNICO, que adotará pauta automática, e será realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC da Comarca de 
Ji-Paraná - a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp ou Google Meet, observando 
os termos do Provimento da Corregedoria n° 018/2020, publicado no DOJ nº 96, de 25.05.2020.
III – Intime-se a parte autora, através do seu advogado(a), ficando responsável por informar nos autos, o nome e número de telefone 
de quem vai participar da audiência, até 5 (cinco) dias antes da data designada, devendo ainda, promover a orientação para aguardar 
chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e hora marcado no item anterior ou informar o link de acesso ao Google Meet.
IV – Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública ou Ministério Público, esta será realizada pelo sistema 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), através de carga ou remessa, nos termos do art. art. 183, § 1º, do CPC.
V – Cite-se dos termos da presente ação, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência de conciliação, sob pena de serem considerados verdadeiros os 
fatos alegados na inicial (art. 344, CPC), intimando-a ainda, para participação no ato.
VI - A parte requerida deverá informar o telefone com Whatsapp e e-mail para que o CEJUSC faça o contato para realização da audiência. 
Caso a citação ocorra por carta ou oficial de justiça, a parte deverá informar os referidos dados mediante peticionamento nos autos até 5 
(cinco) dias antes da audiência ou diretamente ao oficial de justiça, respectivamente.
VII – Advirtam-se as partes que devem observar as seguintes ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como instalar em seus dispositivos (celular, notebook ou desktop) e 
acessar os aplicativos WhatsApp e Google Meet, a partir do link (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
VIII – Advirtam-se ainda as partes que devem observar as seguintes ORIENTAÇÕES GERAIS:
1. Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio;
2. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar que a videoconferência se dará por 
ligação do WhatsApp ou de informar a elas o link para acesso à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a 
intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio WhatsApp, e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. (art. 
2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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3. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz as intimações enviadas ao número anterior, se não houver comunicação, que poderá ser feita, 
excepcionalmente, pelo próprio aplicativo, ao 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7° II, Prov. 018/2020-CG);
4. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
5. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
6. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em 
juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 018/2020-CG);
7. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
8. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado ou 
defensores públicos (art. 7° X, Prov. 018/2020-CG) ou que estejam munidos de poderes específicos para transigir;
9. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
10. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicia-l; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
11. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
12. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
13. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
IX - Nos termos do art. 8º, do Provimento já mencionado, no horário agendado para a audiência virtual, O CONCILIADOR DEVERÁ 
OBSERVAR O SEGUINTE ROTEIRO:
1. caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, desde logo 
AUTORIZO o(a) conciliador(a) a REDESIGNAR nova conciliação, providenciando o necessário para que as partes sejam intimadas para 
comparecerem ao ato;
2. Caso a audiência deixe de ocorrer em virtude da inexistência de citação válida, desde logo, AUTORIZO o(a) conciliador(a) intimar a 
parte autora e seu advogado(a) na própria solenidade para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção, redesignando o ato;
3. ainda que a citação seja negativa, o conciliador deverá permanecer com os presentes por 5 (cinco) minutos, aguardando eventual 
comparecimento espontâneo da parte requerida;
4. se a audiência deixar de ser realizada por fato não atribuível às partes e seus advogados, o processo permanecerá no Cejusc, devendo 
preferencialmente ser redesignada a audiência no mesmo ato com intimação dos presentes;
5. se instalada a audiência e não houver acordo, os advogados das partes serão informados que o prazo para contestar (15 dias úteis) 
terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da 
apresentação do pedido (art. 335, I e II, CPC);
6. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
7. Se houver acordo, o conciliador redigirá os termos e enviará para os presentes via mensagem de texto pelo WhatsApp ou via recurso 
de chat do Google Meet, solicitando que se houver alguma observação deverá haver apontamento pelo mesmo meio, sob pena de 
compreender-se o silêncio como concordância de que a ata representa os exatos termos do que ficou pactuado na audiência virtual;
8. Se houver apontamentos, o conciliador deverá fazer as correções e submeter a aprovação de todos na mesma forma do inciso anterior, 
até que não haja mais objeções;
9. para substituir a assinatura das partes, seus advogados e outros profissionais o conciliador enviará o teor da deliberação por mensagem 
de texto ou lançará no recurso de chat, solicitando que todos manifestem suas anuências aos termos, por escrito;
10. O conciliador sempre fará constar no topo da ata a hipótese de ocorrência para facilitar a leitura da circunstância no momento da 
deliberação judicial;
11. O conciliador imprimirá e assinará a ata de audiência aprovada e fará juntada dela, acompanhada da imagem de mensagens de 
textos ou do conteúdo do chat no processo até o final do horário forense matutino ou vespertino em que for realizada, enviando os autos 
conclusos para homologação pelo Juízo;
12. Havendo a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, por tratar-se de processo de família que envolva interesse de 
incapaz, nos termos do artigo 698 do CPC, deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo, reduzindo-se a termo na própria 
ata de audiência, se estiver presente, ou remetendo-se os autos para parecer, e somente após, vir conclusos para sentença, o que desde 
logo autorizo seja promovido diretamente pelo(a) conciliador(a).
X - Advirto ainda às partes de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). A presença do Advogado(a) não supre a exigência de 
comparecimento pessoal do(a) autor(a).
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XI - Caso a parte requerida não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), observando-se que em caso de litisconsórcio o desinteresse deverá 
ser manifestado por todos (§ 6.º), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja manifestação de anuência 
da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
XII – Não havendo acordo, e tendo a parte requerida formulado reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 
do CPC ou juntado documentos, desde logo determino que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma 
do art. 351 do CPC. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, 
em 10 dias.
XIII - Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes representadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao interesse 
em produzir outras provas, justificando a necessidade e utilidade, sob pena de julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC.
XIV– As partes poderão, no prazo de 24 horas, contados da realização da audiência, manifestar acerca de fatos envolvendo sua 
ocorrência, caso queiram.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Nos termos do art 9º, encerradas as medidas de afastamento social por ato do TJRO, as audiências designadas até então serão realizadas 
por videoconferência.
A petição inicial e os documentos que instruem a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
Não tendo condições de constituir advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública.
Cite(m)-se. Intime(m)-se as partes.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
CONTATO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO:
a) Email: jipcac@tjro.jus.br 
b) Sala Virtual: https://meet.google.com/ixg-wwbf-qzb 
c) Fones: (69) 3411-2910 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp/Google Meet que receberá no dia marcado no item 
anterior.
Os atendimentos presenciais estão suspensos diante da pandemia de Covid´19, assim, caso necessário deverá contatar a vara pelos 
meios tecnológicos acima disponibilizados. 
SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO
ENDEREÇOS:
1º REQUERIDO: HOSPITAL BOM JESUS, inscrito no CNPJ 04.605.200/0001-29, situado na Rua Getúlio Vargas, 198 - União, Ouro Preto 
do Oeste - RO, 76920-000, Fone (69) 3416-3516.
2º REQUERIDO: GUERRA & GUERRA ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL LTDA, inscrito no CNPJ 35.311.697/0001-04, R 
Getúlio Vargas- 198, Complemento SALA B, CEP 76920- 000, Bairro União, Ouro Preto Do Oeste, representada por Dr. THIAGO DINIZ 
GERRA CRM 2259.
Ji-Paraná/RO, 01 de setembro de 2022
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
J.C.S

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7010072-59.2019.8.22.0005
AUTOR: HERYK RYAN CRETON DO NASCIMENTO, CPF nº 04081834202, RUA TRIÂNGULO MINEIRO 812, - DE 680/681 A 841/842 
SÃO PEDRO - 76913-680 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA, OAB nº RO7230
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, EDIFÍCIO CITIBANK 100, RUA DA ASSEMBLÉIA 100 
CENTRO - 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
DESPACHO
Em análise aos autos, verifico que em laudo pericial acostado no ID n. 60885492, o perito informou os dados bancários para transferência 
dos valores referentes aos honorários periciais, bem como foi acostado aos autos pedido de alvará para levantamento do valor depositado 
em conta judicial em favor do autor, no ID n. 79379776. Portanto, deverá a instituição bancária conveniada observar as seguintes 
determinações:
- Proceder a transferência do valor de R$800,00 depositado na conta judicial de n. 01526358-6, agência n. 1824, operação n. 040, CAIXA 
ECONÔMIA FEDERAL e seus rendimentos, para a conta corrente de n. 43.708-5, agência n. 0951-2, BANCO DO BRASIL, de titularidade 
do perito MAXWELL MASSAHUD, CRM-RO 2253.
- Proceder a autorização para levantamento do valor de R$6.249,82 depositado na conta judicial de n. 01526358-6, agência n. 1824, 
operação n. 040, CAIXA ECONÔMIA FEDERAL e seus rendimentos, em favor do autor H.R.C.N, inscrito no CPF sob n. 040.818.342-02, 
podendo os valores serem levantados por sua genitora LUCELENA GONÇALVES CRETON, inscrita no CPF sob n. 518.587.702-20.
Após, junte os comprovantes aos autos.
Publicada e registrada automaticamente, intimem-se.
Cumprida as determinações, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE DE ALVARÁ/OFÍCIO.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de direito
J.C.S.
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7001536-59.2019.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
EXECUTADOS: JOSE ROMILDO DOS SANTOS, CPF nº 62651790982, RUA D 438, - DE 317/318 AO FIM MÁRIO ANDREAZZA 
- 76913-050 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JULIANA CELESTINO BERTONI DOS SANTOS, CPF nº 85346225234, RUA D 438, - DE 
317/318 AO FIM MÁRIO ANDREAZZA - 76913-050 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Não há informações de que os executados foram intimados da avaliação feita.
Intime-se os executados, com prazo de 5 dias, acerca da referida avaliação, bem como da data designada para venda do bem, conforme 
abaixo, SERVINDO A PRESENTE para ambos os efeitos.
Quanto à venda judicial, nos termos do art. 879, II, do CPC, DEFIRO a realização de leilão judicial eletrônico. Para tanto, nomeio a leiloeira 
Srª Evanilde Aquino Pimentel, da empresa RONDÔNIA LEILÕES JUDICIAIS, inscrita na JUCER sob o nº 015/2009, leiloeira oficial, que 
deverá observar a regulamentação constante na Resolução n. 236/2016 do CNJ.
Fixo a comissão de corretagem em 6% (seis por cento) do valor da ARREMATAÇÃO, em se tratando de bens móveis, e em 10% (dez por 
cento), no caso de bens imóveis (880, §1.º). Fica a empresa com a incumbência de realizar todas as tarefas que antecedem a solenidade, 
bem como a própria hasta pública. Os honorários da leiloeira serão adimplidos pelo(a) arrematante, incidindo o percentual sobre o valor 
da arrematação.
Em primeiro leilão deverá ser considerado o valor da avaliação, podendo o bem ser arrematado por valor de até a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação em segundo leilão (art. 891, parágrafo único), a ser realizado em intervalo de no máximo 10 (dez) dias após 
o primeiro.
Caso o(a) executado(a) resolva adimplir a dívida diretamente com o(a) exequente, mesmo depois de iniciado o procedimento para a 
realização dos leilões, CABERÁ À PARTE EXEQUENTE EXIGIR DA PARTE EXECUTADA acréscimo de 2% (dois por cento) do valor 
atualizado do débito.
O leiloeiro nomeado deverá dar ampla publicidade do leilão, inclusive, se for conveniente, com publicação pelo menos duas vezes em 
jornal de circulação local.
As vendas judiciais se darão por meio eletrônico por meio do site: www.rondonialeiloes.com.br, devendo ser aberto com cinco dias de 
antecedência para recebimento de lances, e fechando no mesmo dia e hora do presencial.
Consigna-se que quem pretender arrematar os ditos bens, deverá ofertar lances pela internet, por meio do site www.rondonialeiloes.
com.br, devendo para tanto os interessados efetuarem o cadastramento prévio, no prazo máximo de 5 DIAS antes do leilão, confirmarem 
o lance e recolher a quantia respectiva, para lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão depositar a 
disposição do juízo o valor da arrematação, via depósito judicial no prazo de 24hs, seguindo as demais regras da forma de pagamento 
escolhida para cada arrematação.
O corretor/leiloeiro nomeado deverá intimar as partes envolvidas no processo sobre o leilão, oportunizando-as o exercício de direito de 
preferência na aquisição do bem, em condições de igualdade pela melhor oferta.
O corretor/leiloeiro nomeado deverá lavrar o termo de alienação, nos termos do §2º do art.880 do Novo Código Processo Civil.
Efetuada a alienação, na forma acima delineada deverá o leiloeiro, receber e depositar, dentro de 24 (vinte quatro) horas, à ordem do 
Juízo, o produto da alienação.
Prestar contas nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes ao depósito, cumprindo rigorosamente os comandos do art. 884 do Código 
de Processo Civil.
Fixo o prazo de 90 (noventa) dias, para a conclusão da alienação.
Designem-se datas para venda judicial dos bens. Intimem-se.
ENDEREÇO PARA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS:
Nome: JULIANA CELESTINO BERTONI DOS SANTOS
Endereço: Rua D, 438, - de 317/318 ao fim, Mário Andreazza, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-050
Nome: JOSE ROMILDO DOS SANTOS
Endereço: Rua D, 438, - de 317/318 ao fim, Mário Andreazza, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-050 
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
wj

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7008025-15.2019.8.22.0005
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000744, AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO, - DE 
1141 A 1853 - LADO ÍMPAR APOIO RODOVIÁRIO - 76870-185 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
EXECUTADO: E. S. DA SILVA DEDETIZACAO - ME, CNPJ nº 20012227000164, AVENIDA DAS SERINGUEIRAS 2080, - DE 1910/1911 
A 2238/2239 NOVA BRASÍLIA - 76908-506 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Cite-se nos termos da decisão inicial, conforme requerimento do exequente (retro).
EXECUTADO: ELTON SOCORRO DA SILVA - CPF: 330.166.909-34
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Endereço: RUA MATOGROSSENSE, 466, BAIRRO URUPÁ, JI-PARANÁ/RO, CEP 76.900-297.
SIRVA-SE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO, se necessário.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz(a) de direito
wj

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7007958-16.2020.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
EXECUTADO: JOSE AUGUSTO DE ALVARENGA, CPF nº 53756690644, RD BR 364 sn, KM 13 ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-
899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: HIARLLEY DE PAULA SILVA, OAB nº RO10809, AVENIDA JI-PARANÁ 622, - DE 476 A 720 - LADO 
PAR URUPÁ - 76900-192 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, Nailson Nando Oliveira de Santana, OAB nº RO2634, - 76900-970 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA, IRVANDRO ALVES DA SILVA, OAB nº RO5662, AC JI-PARANÁ 2000 CENTRO - 76900-901 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se de pedido de homologação de acordo.
A autocomposição é sempre o melhor caminho para pôr fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade das partes.
Assim é que o CPC consagrou, no bojo do art. 3º, §2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, ou seja, uma meta do Estado e que não deve ser estimulada só por esse, mas 
também por todos os envolvidos no processo.
Nesse sentido, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida 
que se impõe.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO O ACORDO efetuado entre as partes, a fim de que surta os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Por consequência, RESOLVO o processo, com mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Procedi a liberação de valores e veículos (telas anexas).
Sem custas finais, consoante o art. 8º, III, da Lei 3.896/2016.
Transitada em julgado neste ato, diante da falta de interesse recursal, nos moldes do art. 1.000, do CPC.
Arquivem-se os autos aguardando-se o cumprimento do acordo no arquivo, podendo o processo ser desarquivado a qualquer tempo para 
eventual execução, em caso de descumprimento do ajuste, inclusive sem a incidência de custas de desarquivamento (art. 31, Parágrafo 
Único da Lei de Custas).
P. R. I.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
wj

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7007031-79.2022.8.22.0005
REQUERENTES: FABIANA PEREIRA DA SILVA, RUA CASTANHEIRA 2961, - DE 2909/2910 A 3119/3120 JK - 76909-758 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA, ARTHUR PEREIRA DA SILVA JENNON, RUA CASTANHEIRA 2961, - DE 2909/2910 A 3119/3120 JK - 76909-758 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AV.: MARECHAL RONDON 527 CENTRO - 76900-244 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDOS: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 76900-149 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA DOS IMIGRANTES 3503, - DE 3129 A 3587 - LADO ÍMPAR COSTA E 
SILVA - 76803-611 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
DESPACHO
Em atenção a petição do requerido, no ID n. 81108554, informando que cumpriu a obrigação, INTIME-SE a parte autora para, em 5 (cinco) 
dias, manifestar-se. 
Ainda, foi promovido o sequestro, já transferido o valor para conta judicial (em anexo), entretanto, conforme noticiado o cumprimento, 
INTIME-SE o requerido para informar conta bancária para que seja realizada a devolução dos valores.
Decorrido o prazo, ao Ministério Público. 
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz(a) de direito
L.S.V.C.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 7010417-20.2022.8.22.0005- Cancelamento de vôo
AUTOR: ELTON FERNANDES CARNEIRO, CPF nº 00851417205
ADVOGADO DO AUTOR: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
DECISÃO
Fica a parte requerente intimada, com a publicação desta no diário da justiça, para comprovar o recolhimento das custas processuais 
iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do CPC).
A parte requerente poderá pagar 1% na distribuição da ação e o 1% restante, após a audiência de conciliação, se não houver acordo, 
totalizando assim, o percentual de 2% do valor da ação, nos termos do artigo 12, I, primeira parte, da Lei de Regência. Podendo ainda, 
manifestar se tem interesse em distribuir o feito nos Juizados Especiais desta comarca, isento de custas nos termos da lei 9.099/95.
Cumpra-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE CARTA-AR/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7010558-39.2022.8.22.0005
AUTOR: B. V. S., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: CARLA PASSOS MELHADO, OAB nº RO187329, PROCURADORIA DA VOLKSWAGEN
REU: A. D. E. T. E. -. E., CNPJ nº 25188513000107, AV RODOVIA BR 364 N4927 KM 5 SN SANTIAGO - 76900-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Intime-se a parte requerente/exequente para que comprove o recolhimento do valor integral das custas processuais iniciais (2%), nos 
termos do artigo 12, I, primeira parte, da Lei de Regência.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do CPC).
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz(a) de direito
wj

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7005569-87.2022.8.22.0005
Classe: Embargos à Execução
AUTOR: G. R. C.
ADVOGADO DO AUTOR: TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM, OAB nº RO6374
REU: C. S. R. C., CPF nº 02810873267, RUA DO JASMIN 2964, - DE 2779/2780 AO FIM SANTIAGO - 76901-191 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de uma PEDIDO DE SUSPENSAO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA EXTINÇÃO DA 
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS proposta por GILBERTO RODRIGUES CAMARGO em face de C.S.R.C., representado por seu 
genitor, GILBERTO RODRIGUES CAMARGO.
Narra que a guarda do infante era exercida unilateralmente pela genitora, Andreia Silva de Souza, bem como ficou estabelecido que o 
requerente pagaria quantia de 01 (um) salário mínimo a título de alimentos (autos n. 0005088-35.2011.8.22.0005), sendo que os valores 
seriam descontados em folha de pagamento. Todavia, a genitora do requerido faleceu no dia 30/042022, tendo a guarda de fato do infante 
passado a ser exercida pelo requerente. 
Requer a suspensão do desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia. 
Juntou documentos.
Instado a se manifestar, o Ministério Público foi pela procedência do pedido.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Prefacialmente, isentos de custas.
Trata-se de ação de exoneração de alimentos.
O pedido é procedente.
Com efeito, o autor desincumbiu-se de provar que a guardiã/genitora do requerido veio a falecer, conforme pode ser inferido da certidão 
de óbito juntada, assim, o requerido tornou-se guardião de fato do infante, sendo, portanto, desnecessária a continuidade dos descontos 
em folha de pagamento dos valores a título de pensão alimentícia. 
Nesse contexto, a exoneração da pensão alimentícia é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, EXONERO o requerente GILBERTO RODRIGUES CAMARGO 
do pagamento da pensão alimentícia ao seu filho C.S.R.C.
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Sentença com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I do NCPC.
SIRVA A PRESENTE DE OFÍCIO ao o Governo do Estado de Rondônia, CNPJ: 00.394.585/0001-71, Secretaria de Estado da Administração 
para que SUSPENDA os descontos em folha de pagamento de pensão alimentícia em nome de GILBERTO RODRIGUES CAMARGO, na 
função de Agente de Policia, matricula 300022627, da 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE JI-PARANA.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades necessárias, arquivem-se os autos.
Publicada e registrada automaticamente. Intime-se.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz de Direito
L.S.V.C. 

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7000385-07.2019.8.22.0022
AUTOR: A. A. S., RUA JATOBÁ 2040 PLANALTO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: V. V. D. S., PERIMETRAL LESTE 3234, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SAO LUIZ - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Em atenção ao pedido ministerial, INTIME-SE a parte autora para, em 5 (cinco) dias, informar seu endereço atual, para que possa realizar 
o estudo psicossocial.
Com a manifestação, cumpra-se a decisão de ID n. 78116774. 
Sem manifestação, ao Ministério Público. 
Intime-se. Cumpra-se.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz(a) de direito
L.S.V.C. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova 
Brasília, Ji-Paraná/RO E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900 
PROCESSO: 7011304-09.2019.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: M. E. R. P., E. R. P.
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: JEFFERSON FREITAS VAZ, OAB nº RO1611A, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 123, 
1 ANDAR CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JACQUELINE GLENN MILHOMEM, OAB nº RO9455
EXECUTADO: R. P., CPF nº 61565814215, RUA COLUMBIÁRIA 2501, AVENIDA PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Intime-se pessoalmente o executado para, no PRAZO DE 03 DIAS, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, provar que o fez 
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do título e prisão pelo prazo de um a três meses, observando-se que 
somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.
Advirta-se o executado que a apresentação de comprovante de entrega de envelope bancário não será aceito como prova de pagamento, 
tendo em vista que este depende de validação pelo banco.
Decorrido o prazo, não sendo apresentada justificativa ou comprovado o pagamento do débito, desde já DETERMINO O PROTESTO do 
pronunciamento judicial (artigo artigo 528, §§ 1.º e 3º, do CPC).
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA/AR-MP.
PARA CUMPRIMENTO: RICARDO PAIANO, CPF nº 615.658.142-15, residente e domiciliado na Rua Columbiaria, nº 2501, Setor 03, 
CEP 76.880-000, na cidade e comarca de Buritis /RO .
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA Juiz de Direito L.S.V.C. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7003306-82.2022.8.22.0005
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, PROCURADORIA DA ADMINSTRADORA DE 
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
REU: WALISON LUCAS BARBOSA, CPF nº 03574987200, RUA CRISTÓVÃO COLOMBO 143 PARK AMAZONAS - 76907-183 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face 
de WALISON LUCAS BARBOSA.
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Antes da prolação do despacho inicial, a parte autora requereu a extinção do feito, devido ao pagamento das parcelas em atraso.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relato. DECIDO.
Conforme se depreende dos autos, o autor desiste do prosseguimento da ação, o que impõe a extinção do feito.
Veja-se que a parte requerida não apresentou contestação, portanto, desnecessária sua intimação quanto ao pedido de desistência, 
consoante art. 485, §4º, do CPC.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de 
mérito, com supedâneo no art. 485, VIII, do mesmo codex. 
Revogo a medida liminar concedida.
Não constam restrições inseridas sobre o veículo por este Juízo.
Sem custas finais (art. 8º, III da Lei 3.896/2016) e sem honorários.
P.R.I. Arquive-se oportunamente.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
wj

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova 
Brasília, Ji-Paraná/RO E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900 
PROCESSO: 7002851-25.2019.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Infância e Juventude
REQUERENTE: TALYTA LUANA VAZ DOS REIS
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
DECISÃO
Ante a interposição de recurso de apelação, oferecida as contrarrazões ao recurso interposto.
Remeta-se o feito ao TJ/RO para o processamento do recurso interposto.
SERVE A PRESENTE DE CARTA-AR/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
{orgao_julgador.magistrado} Juíza de Direito 
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 

Número do processo: 7010369-61.2022.8.22.0005
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A, ALEXANDRE GUIMARÃES 6307 LAGOINHA - 76900-999 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: HS FERNANDES TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ nº 19123796000106, RUA PEDRO TEIXEIRA 1396, SALA 11 E 12, SETOR 
201 QUADRA 024 LOTE 010 CENTRO - 76900-062 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Intime-se a parte requerente/exequente para que comprove o recolhimento do valor integral das custas processuais iniciais (2%), nos 
termos do artigo 12, I, primeira parte, da Lei de Regência.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do CPC).
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz(a) de direito
wj

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7010486-52.2022.8.22.0005
AUTORES: DAVI DE OLIVEIRA SANTOS BARBOZA, CPF nº 08353531259, RUA SENA MADUREIRA 2311 CAFEZINHO - 76900-001 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA, Ministério Público do Estado de Rondônia, RUA JAMARY 1555, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA OLARIA - 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FORAGIDO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA E EDIFÍCIO RIO JAMARY PEDRINHAS - 
76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO FORAGIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO INICIAL
Trata-se de Ação Civil Pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, em favor de D. DE O.S.B., 
representado por sua genitora L. DE O.S., em face do ESTADO DE RONDÔNIA, objetivando que providencie a CONSULTA E CIRURGIA 
DE OBLAÇÃO POR CATETER. 
Explica que o requerente foi diagnosticado com Síndrome de Wolff Parkison e em razão disso necessita, com urgência, de CIRURGIA 
DE ABLAÇÃO POR CATETER.
Narra que oficiou a Regulação Estadual do SUS e obtivemos a resposta concisa de que o pedido de consulta em cirurgia foi anexo ao 
Processo SEI 0036092555/2022-86.
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Relata ainda que foi descoberta a doença, pois o infante passou mal na escola e logo após desmaiou em casa, tendo sido levado à UPA 
com batimentos cardíacos 300bpm, após ter percorrido os postos de saúde e hospital público e não ter tido o atendimento especializado, 
a genitora vendeu o único bem (1 moto) e providenciou consulta particular com cardiopediatra e exames, que solicitou a referida cirurgia 
com urgência e prescreveu medicação que não vem atendendo a necessidade do paciente, vez que ainda tem diariamente cansaço e 
palidez. O paciente possui encaminhamento via SUS e cadastro via SISREG.
Em tutela provisória de urgência requer seja determinado ao ESTADO DE RONDÔNIA que providencie a realização da CONSULTA E 
CIRURGIA DE OBLAÇÃO POR CATETER.
Ancorou a exordial com os documentos necessários.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
O artigo 196 da CF, ao determinar que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários à ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”, refere-se a todos os entes da Federação, os quais possuem competência comum no cuidado da saúde da 
população, nos termos dos artigos 23, II, 24, XII, e 30, VII, da CF.
A seu turno, a Constituição, em igual sentido, estabeleceu em seu artigo 241 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado e do 
Município, através de sua promoção, proteção e recuperação”.
O Direito à saúde, estipulado na Carta Magna, obviamente inclui a obrigação de custear tratamento médico e todas as despesas dele 
decorrentes, inclusive a realização de exames clínicos, sem os quais o tratamento não seria possível.
A colocação de tal direito social (à saúde) em patamar tão elevado deve-se ao fato de que este direito se encontra intimamente ligado ao 
direito à vida, a dignidade do ser humano, fundamento da CF/88, nos termos do artigo 1º, III. Ademais, é bom que se diga, o direito à vida 
e à saúde (direitos fundamentais) prevalecem sobre qualquer outro interesse do Município.
Destarte, cabe ao Estado a organização de suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e 
serviços políticos de saúde, atendendo de forma adequada às necessidades da população. No entanto, mesmo que comprovassem, os 
Entes Públicos, o esgotamento de seus recursos, persistiria a obrigação de prestação dos serviços de saúde, uma vez que o valor vida 
encontra-se em patamar superior ao interesse econômicos destes.
Pois bem. Para a concessão da tutela provisória, que no caso dos autos tem natureza de antecipação da tutela pretendida, deve restar 
demonstrada a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No que diz respeito a probabilidade, resta verificada, eis que existem nos autos elementos suficientes à demonstração inequívoca de 
que a criança, além de ser hipossuficiente, necessita do procedimento exposto na exordial, de acordo com os documentos médicos 
apresentados.
Com relação ao perigo de dano, este se evidencia, pois em caso de mora no fornecimento do tratamento, seu estado de saúde pode se 
agravar, com evidente risco à vida.
Resta evidente do perigo de dano, sendo a concessão da antecipação da tutela, medida de justiça.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e s.s c/c art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 
urgência pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, em favor de D. DE O.S.B., representado por sua genitora L. DE O.S., 
em face do ESTADO DE RONDÔNIA, já qualificado nos autos, para o fim de determinar que o ESTADO DE RONDÔNIA providencie, 
no prazo de 10 (dez) dias, no sentido de fornecer a CONSULTA E CIRURGIA DE OBLAÇÃO POR CATETER sob pena de sequestro do 
valor de R$ 31.095,77 (Trinta e um mil, noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), para custeio da cirurgia, passagens e ajuda de 
custo (alimentação, taxi e hotel) em rede particular.
Excepcionalmente, deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, em nome da celeridade e efetividade processual, considerado 
ser de conhecimento geral que o requerido, por impedimento legal, não transaciona em seus processos.
Assim, considerando a ausência de designação da audiência, cite-se os requeridos via SISTEMA.
Advirtam-se o réu que não sendo contestada a pretensão, no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
Tendo o requerido formulado reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC ou juntado documentos, 
desde logo determino que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 350 e 351 do CPC.
Observe-se, quanto aos requeridos, a regra do artigo 183, do CPC.
Concedo a parte requerente gratuidade da justiça.
Trata-se de urgência. Cumpra-se, em relação ao ESTADO DE RONDÔNIA a decisão da seguinte forma:
a) cite-se/intime-se o Estado de Rondônia por meio do sistema CITAÇÃO/INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
b) intime-se o Secretário de Estado da Saúde, através do NMJ, via e-mail: juridiconmj@gmail.com;
Cientifique-se o Requerente, por intermédio da Defensoria Pública.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO EXPEDIENTE.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz(a) de direito
L.S.V.C. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7001070-60.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: EMILLYN KAROLYNY GARCIA DE OLIVEIRA, EVELLYN VITORIA GARCIA RETAMERO
ADVOGADOS DOS AUTORES: ELIANE JORDAO DE SOUZA, OAB nº RO9652, RUA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 3165, - DE 
2610/2611 A 3250/3251 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 76909-790 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, GEOVANE CAMPOS MARTINS, OAB 
nº RO7019, AVENIDA DOIS DE ABRIL 394, - DE 390 A 582 - LADO PAR CENTRO - 76900-048 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, LISDAIANA 
FERREIRA LOPES, OAB nº RO9693
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REPRESENTADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 
939, EDIF. C. BRANCO OFFICE PARK TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REPRESENTADO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS 
AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
E. V. G. R. e E. K. G. D. O., representadas por sua genitora MARTHA TEÓFILO GARCIA, ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. alegando, em síntese, que efetuaram a compra de bilhete aéreo da empresa 
requerida com embarque em Recife - CE e destino até esta comarca, no dia 19/01/2022. Afirmam que chegaram antecipadamente ao 
aeroporto, sendo que, então, foram informadas de que havia um excesso de passageiros para embarcar na aeronave (overbooking), 
de modo que as passagens foram remarcadas para o dia 23/01/2022, às 03:20h, portanto, 4 dias após a data original, bem como fora 
alterado o local de chegada, de Ji-Paraná para Porto Velho - RO.
Contudo, chegando ao aeroporto no dia do voo remarcado, novamente, receberam a informação de excesso de passageiros, sendo 
remarcado seu voo para as 22:15h daquele mesmo dia. Ainda, em decorrência da mudança do local de chegada, tiveram que viajar mais 
6 horas de carro para chegar ao destino.
Considerando a série de transtornos e aborrecimentos que suportaram, postularam a condenação da requerida ao pagamento de 
indenização por danos morais no montante de R$20.000,00. Requereram a inversão do ônus da prova.
Audiência de conciliação infrutífera.
Regularmente citada, a requerida apresentou sua Contestação, em que alega sua alarmante situação financeira e, no mérito, alegou que 
a alteração do voo se deu por motivos técnico-operacionais. Afirmou que prestou toda a assistência e informação às autoras, inclusive 
com auxílio alimentação e transporte. Asseverou que a situação ocorrida trata-se de mero aborrecimento. Rechaçou a inversão do ônus 
da prova. Requereu a improcedência da demanda.
Juntada Réplica à Contestação.
Houve parecer do Ministério Público, considerando a condição de infante das autoras.
É o relatório. DECIDO.
Analisando os autos, não há necessidade de maior dilação probatória para a aferição dos pontos controvertidos. Em casos tais, o 
julgamento antecipado do mérito é cogente e não mera liberalidade do magistrado, que ao emiti-lo atende ao interesse público, não 
havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o faço, nos termos do art. 355, I, do 
CPC, inclusive, sem pronunciamento de decisão saneadora.
Neste sentido:
CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR 
REJEITADA. PRETENSÃO POSSESSÓRIA DEDUZIDA COM BASE EM DOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INCISO I DO 
ART. 355 DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO 
POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. Verificando-se que é o caso de julgamento antecipado do pedido (art. 355 do CPC), não se faz 
necessária a decisão de saneamento e organização do processo que, conforme expressa redação do art. 357 do CPC, é reservada aos 
casos em que não ocorre nenhuma das hipóteses do Capítulo legal em que inseridos os artigos 355 e 357 mencionados. Apelação Cível 
desprovida. (TJ-DF 07228608120208070001 DF, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 13/10/2021).
Assim, estando, o feito, devidamente instruído e, sendo firmado o convencimento do juízo, passo ao julgamento antecipado.
Não há questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes.
Inicialmente, verifica-se que a requerida alega que não teria ocorrido overbooking, mas sim, que o voo teria sido cancelado por motivo 
técnico-operacionais, contudo, não trouxe as provas que lhe cabia produzir, de tal alegação.
Ressalto que caberia à requerida a produção da prova sobre o motivo de impedimento do voo das autoras, tendo em vista a dificuldade 
na obtenção da prova pela autora, aliada á facilidade da requerida, bastando juntar tela do sistema interno da empresa ou mesmo da 
comunicação com a ANAC (art. 373, § 1º, do CPC).
Vale anotar, ainda, que os motivos técnico-operacionais, não são causa excludente de responsabilidade, já que tratam-se de fortuito 
interno, relacionado à organização da empresa. Veja-se:
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS 
TECNICOS OPERACIONAIS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RETARDAMENTO DE 
APROXIMADAMENTE 19 (DEZENOVE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTRINO PROGRAMADO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS 
FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se acolher a tese de motivos 
técnicos operacionais, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento 
de vôo, obrigando o passageiro a chegar no destino final aproximadamente 19 horas após o horário programado para sua chegada, fato 
que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade 
com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (TJ-MT 10150171220198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE 
ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020).
E ainda:
Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo. Motivos técnicos 
operacionais não comprovados. Excludente de responsabilidade. Ausência. Dano moral. Configuração. Indenização compensatória. O 
cancelamento de voo em decorrência de defeito operacional não comprovado não configura motivo de força maior e evidencia a falha na 
prestação de serviço apta a ensejar indenização compensatória pelo abalo moral ocasionado. O valor da indenização por danos morais 
deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se 
pelos critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso (TJ-RO - AC: 
70014236520208220007 RO 7001423-65.2020.822.0007, Data de Julgamento: 07/10/2021).
Portanto, ainda, que se adotasse a alegação da requerida, por um lado ou outro, o cancelamento do voo, seja por overbooking (comprovado 
no caso em tela), seja por motivos técnico-operacionais, não ilidiria a responsabilidade da empresa prestadora do serviço.
Portanto, tenho como injusto o cancelamento do voo com atribuição de culpa exclusiva da requerida.
Conforme documentos juntados e não impugnados pela requerida, pela falha atribuída à requerida, as autoras, menores de idade, tiveram 
que aguardar 4 dias para voltar para casa, tendo em vista que, por 2 vezes, a requerida remarcou o seu voo, unilateralmente, sem 
oferecer vagas no próximo voo da empresa ou de terceiros, conforme prevê a Resolução 556 da ANAC.
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Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução nº 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do 
voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução nº 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer:
I - assistência material (art. 27 da Resolução nº 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do 
fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades;
II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução nº 400, de 2016), onde 
houver disponibilidade de voo próprio do transportador;
No caso dos autos, considerando que o cancelamento do voo não se deu por fechamento de fronteiras ou aeroportos, bem como 
havia disponibilidade de voo da requerida, constato a inobservância pela requerida das regras regulatórias do serviço, implicando em 
reconhecimento de sua responsabilidade.
A requerida não diligenciou no sentido de comprovar ter fornecido estadia às autoras, já que, como mencionado acima, tiveram que 
aguardar 4 dias até poderem retornar para sua casa, sendo que assim como a requerida juntou tela indicativas da concessão de voucher 
alimentação e transporte, poderia ter juntado comprovantes ou telas de sistema indicando a concessão de estadia às autoras, o que 
também viola os termos da Resolução 400 da ANAC.
Ressalto que a requeida poderia ter evitado todos esses transtornos à autora simplesmente alocando-as no próximo voo ou por intermédio 
de outra empresa, a fim de evitar a propositura da presente ação.
Por fim, houve alteração do local de chegada, sujeitando as autoras, unilateralmente e sem qualquer justificativa plausível, a uma viagem 
de 6 horas entre as cidades de Porto Velho e Ji-Paraná, o que agravado pela condição de que as autoras são menores de idade.
Tudo isso, demonstra completa negligência e indiferença da requerida à situação vivenciada pelas autoras, considerando serem crianças, 
fora de seu domicílio, tendo que aguardar 4 dias, com duas remarcações de voo para poderem retornarem de viagem e ainda, chegando 
a local diverso do previsto, também por conduta ofensiva da requerida, tendo que se deslocar por mais de 300 quilômetrosaté chegar em 
sua residência.
Portanto, tais fatos não podem ser qualificados como mero dissabores ou aborrecimentos, com as sucessivas falhas na prestação do 
serviço, remarcações de voo, demora excessiva no embarque das autoras por mais de 4 dias e sujeição das autoras a desembarcar em 
local diverso do previsto no contrato caracterizado nas passagens, confirmando-se, com tais condutas, evidente ofensa à honra e abalo 
aos direitos da personalidade das autora, configurando nítido dano moral a ser indenizado.
Com relação ao valor indenizatório, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser tão 
ínfimo que não sirva de caráter educativo para o requerido e nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento sem causa para 
o requerente.
O valor deve ser fixado num grau de moderação, levando-se em conta o poderio econômico das partes, o grau de culpa, a extensão do 
dano e também para desencorajar a repetição de atos dessa natureza.
No caso em tela, as condutas praticadas pela requerida devem ser consideradas em maior gravidade, não apenas pelo demora de 4 
dias para solução do problema, sem concessão de estadia às autoras, com sucessivas remarções de voo sem comunicação prévia e 
ainda exigindo, outra viagem terrestre por mais 6 horas até sua residência, entendo razoável a fixação do valor de R$ 7.000,00 para cada 
autora, a título de indenização pelo dano moral sofrido, pois adequado para atenuar as consequências causadas à honra do ofendido, não 
significando um enriquecimento sem causa, punindo o responsável e dissuadindo-o da prática de novo atentado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 
inicial para CONDENAR a requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A a pagar às autoras E. V. G. R. e E. K. G. D. O., representadas 
por sua genitora MARTHA TEÓFILO GARCIA, a título de indenização por danos morais, o valor atual de R$ 14.000,00, já considerado 
atualizado, corrigido e com juros de 1% ao mês a partir desta data.
Diante do princípio da causalidade e nos termos da Súmula 326 do STJ, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais, bem 
como condeno ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 2º, 
do CPC.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, cumpra-se o estabelecido no art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença só ocorrerá após prévio requerimento do credor (art. 523 do CPC).
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a execução da sentença, proceda-se às baixas e comunicações pertinentes, 
ficando o credor isento do pagamento da taxa de desarquivamento - art. 31, parágrafo único, Lei 3.896/16. 
P.R.I.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
wj

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7011762-55.2021.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTES: PEDRO JOAQUIM RODRIGUES FERNANDES, POLIANA DE JESUS FERNANDES
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXCUTADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
SENTENÇA
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que fora efetuado o sequestro em contas da parte requerida.
Sobreveio a prestação de contas apresentada pela requerente, tendo o valor total sequestrado parcialmente utilizado.
Houve a anuência do Município quanto à prestação de contas apresentada pela requerente, requereu a devolução do valor remanescente 
e, ainda, informou a conta bancária.
Instado a se manifestar, o Ministério Público foi pela homologação e devolução do valor.
É o relatório.
Assim, satisfeita a obrigação, devendo o feito ser extinto.
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Diante do exposto, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC, a fim de que surtam os jurídicos e legais efeitos daí 
decorrentes.
Homologo a prestação de contas.
SIRVA A PRESENTE DE ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA para devolução do valor remanescente ao requerido, em conta informada, qual 
seja, conta corrente nº 1061-0, Agência 1824-4, Operação 006 da Caixa Econômica Federal, CNPJ 04.092.672.0001-25.
Realizada a transferência, junte o comprovante aos autos.
Sem custas.
Decisão não sujeita a reexame necessário.
Certificado o trânsito em julgado e cumprida as determinações, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Publicada e registrada automaticamente. Intime-se.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz de Direito
L.S.V.C.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7010546-25.2022.8.22.0005
Classe: Usucapião
AUTOR: ILZA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: JACKELINE MELECHCO SILVA, OAB nº RO6201A
REU: RODRIGO HENRIQUE PEREIRA CORD, CPF nº 04812438950, ATHANASIO ROSA 815 CENTRO - 89270-000 - GUARAMIRIM 
- SANTA CATARINA, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 28359100268, RUA CIRO ESCOBAR 1220, - DE 1200 AO FIM - LADO 
PAR BELA VISTA - 76907-676 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS HEITMANN, CPF nº 17995957220, 
RUA DOS PIONEIROS 90 DOIS DE ABRIL - 76900-882 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ADA MARIA PEREIRA, CPF nº 32551053234, RUA 
MATOGROSSENSE 388 URUPÁ - 76900-297 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ANA MARIA PEREIRA, CPF nº 38930625215, RUA DAS 
ANDORINHAS 1820 LIBERDADE - 76967-512 - CACOAL - RONDÔNIA, RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS, CPF nº 10318160200, 
AVENIDA RIO PARDO 1031, - DE 803 A 1421 - LADO ÍMPAR SETOR RECREATIVO - 76873-033 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARIA 
PEREIRA BUIM, CPF nº 28960696234, RUA GASPAR DE LEMOS 42, - ATÉ 740/741 PALMITAL - 17510-409 - MARÍLIA - SÃO PAULO
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO INICIAL 
Anote-se prioridade na tramitação processual por se tratar a autora de pessoa idosa, com garantia de tramitação prioritária nos termos do 
art. 71 caput e parágrafo 1º do Estatuto do Idoso. 
I - Considerando que o art. 5º do Ato Conjunto n. 010/2022-PR-CGJ permitiu a realização/manutenção de audiências por videoconferência 
até regulamentação interna. 
II - DETERMINO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, A SER DESIGNADA PELA CENTRAL DE PROCESSAMENTO 
ELETRÔNICO, que adotará pauta automática, e será realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC da Comarca de 
Ji-Paraná - a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp ou Google Meet. 
III – Intime-se a parte autora, através do seu advogado(a), ficando responsável por informar nos autos, o nome e número de telefone 
de quem vai participar da audiência, até 5 (cinco) dias antes da data designada, devendo ainda, promover a orientação para aguardar 
chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e hora marcado no item anterior ou informar o link de acesso ao Google Meet.
IV – Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública ou Ministério Público, esta será realizada pelo sistema 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), através de carga ou remessa, nos termos do art. art. 183, § 1º, do CPC.
V – Cite-se dos termos da presente ação, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência de conciliação, sob pena de serem considerados verdadeiros os 
fatos alegados na inicial (art. 344, CPC), intimando-a ainda, para participação no ato.
VI - A parte requerida deverá informar o telefone com Whatsapp e e-mail para que o CEJUSC faça o contato para realização da audiência. 
Caso a citação ocorra por carta ou oficial de justiça, a parte deverá informar os referidos dados mediante peticionamento nos autos até 5 
(cinco) dias antes da audiência ou diretamente ao oficial de justiça, respectivamente.
VII - Citem-se os confinantes nos endereços informados, fornecidos pela parte autora (conforme determina o §3.º, do artigo 246, CPC), 
todos por correio, contando-se o prazo para resposta na forma do artigo 335, III, do CPC.
Aqui INDEFIRO o pedido de dispensa de citação dos confinantes diante da apresentação de declarações particulares (ID. 81242629) 
visto que tal ato não possui o condão de substituição da citação, necessária à validade processual. Veja-se: 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CITAÇÃO DOS CONFINANTES - NECESSIDADE - PREVISÃO 
LEGAL - ART. 246, § 3º, DO CPC - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - PROVIMENTO Nº 65/2017 DO CNJ - REGRA 
OPONÍVEL AO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. A apresentação de declarações produzidas extrajudicialmente pelos confinantes 
não substitui a citação pessoal, sendo, portanto, necessária, nos termos do § 3º, do art. 246, do CPC, cuja ausência pode gerar futura 
alegação de nulidade. O Provimento nº 65/2017, do CNJ, traz regras oponíveis ao usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de 
registro de imóveis, não se sobrepondo, portanto, à lei processual civil aplicável aos processos judiciais. (TJ-MG - AI: 10000205456635001 
MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
10/02/2021)
VIII - Quanto aos terceiros eventualmente interessados, citem-se por edital (artigo 259, I, do CPC), para que se manifestem no prazo de 
15 (quinze) dias, por interpretação analógica ao prazo previsto no artigo 216-A, §4.º, da nova redação da Lei 6.015/73 (estabelecida pelo 
artigo 1.071, do CPC) , já que o CPC não o estabelece.
IX - Intimem-se as Fazendas Públicas, para que se manifestem sobre o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, por interpretação analógica 
ao §3.º, do artigo 216-A, da Lei de Registros Públicos, consignando-se que a ausência de resposta será interpretada como desinteresse 
no feito.
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X – Advirtam-se as partes que devem observar as seguintes ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como instalar em seus dispositivos (celular, notebook ou desktop) e 
acessar os aplicativos WhatsApp e Google Meet, a partir do link (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
XI – Advirtam-se ainda as partes que devem observar as seguintes ORIENTAÇÕES GERAIS:
1. Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio;
2. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar que a videoconferência se dará por 
ligação do WhatsApp ou de informar a elas o link para acesso à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a 
intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio WhatsApp, e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. (art. 
2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
3. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz as intimações enviadas ao número anterior, se não houver comunicação, que poderá ser feita, 
excepcionalmente, pelo próprio aplicativo, ao 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7° II, Prov. 018/2020-CG);
4. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
5. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
6. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em 
juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 018/2020-CG);
7. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
8. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado ou 
defensores públicos (art. 7° X, Prov. 018/2020-CG) ou que estejam munidos de poderes específicos para transigir;
9. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
10. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicia-l; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
11. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
12. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
13. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
XII - Nos termos do art. 8º, do Provimento já mencionado, no horário agendado para a audiência virtual, O CONCILIADOR DEVERÁ 
OBSERVAR O SEGUINTE ROTEIRO:
1. caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, desde logo 
AUTORIZO o(a) conciliador(a) a REDESIGNAR nova conciliação, providenciando o necessário para que as partes sejam intimadas para 
comparecerem ao ato;
2. Caso a audiência deixe de ocorrer em virtude da inexistência de citação válida, desde logo, AUTORIZO o(a) conciliador(a) intimar a 
parte autora e seu advogado(a) na própria solenidade para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção, redesignando o ato;
3. ainda que a citação seja negativa, o conciliador deverá permanecer com os presentes por 5 (cinco) minutos, aguardando eventual 
comparecimento espontâneo da parte requerida;
4. se a audiência deixar de ser realizada por fato não atribuível às partes e seus advogados, o processo permanecerá no Cejusc, devendo 
preferencialmente ser redesignada a audiência no mesmo ato com intimação dos presentes;
5. se instalada a audiência e não houver acordo, os advogados das partes serão informados que o prazo para contestar (15 dias úteis) 
terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da 
apresentação do pedido (art. 335, I e II, CPC);
6. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
7. Se houver acordo, o conciliador redigirá os termos e enviará para os presentes via mensagem de texto pelo WhatsApp ou via recurso 
de chat do Google Meet, solicitando que se houver alguma observação deverá haver apontamento pelo mesmo meio, sob pena de 
compreender-se o silêncio como concordância de que a ata representa os exatos termos do que ficou pactuado na audiência virtual;
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8. Se houver apontamentos, o conciliador deverá fazer as correções e submeter a aprovação de todos na mesma forma do inciso anterior, 
até que não haja mais objeções;
9. para substituir a assinatura das partes, seus advogados e outros profissionais o conciliador enviará o teor da deliberação por mensagem 
de texto ou lançará no recurso de chat, solicitando que todos manifestem suas anuências aos termos, por escrito;
10. O conciliador sempre fará constar no topo da ata a hipótese de ocorrência para facilitar a leitura da circunstância no momento da 
deliberação judicial;
11. O conciliador imprimirá e assinará a ata de audiência aprovada e fará juntada dela, acompanhada da imagem de mensagens de 
textos ou do conteúdo do chat no processo até o final do horário forense matutino ou vespertino em que for realizada, enviando os autos 
conclusos para homologação pelo Juízo;
12. Havendo a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, por tratar-se de processo de família que envolva interesse de 
incapaz, nos termos do artigo 698 do CPC, deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo, reduzindo-se a termo na própria 
ata de audiência, se estiver presente, ou remetendo-se os autos para parecer, e somente após, vir conclusos para sentença, o que desde 
logo autorizo seja promovido diretamente pelo(a) conciliador(a).
XIII - Advirto ainda às partes de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). A presença do Advogado(a) não supre a exigência de 
comparecimento pessoal do(a) autor(a).
XIV - Caso a parte requerida não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), observando-se que em caso de litisconsórcio o desinteresse deverá 
ser manifestado por todos (§ 6.º), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja manifestação de anuência 
da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
XV – Não havendo acordo, e tendo a parte requerida formulado reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 
do CPC ou juntado documentos, desde logo determino que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma 
do art. 351 do CPC. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, 
em 10 dias.
XVI - Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes representadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao interesse 
em produzir outras provas, justificando a necessidade e utilidade, sob pena de julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC.
XVII– As partes poderão, no prazo de 24 horas, contados da realização da audiência, manifestar acerca de fatos envolvendo sua 
ocorrência, caso queiram.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Nos termos do art 9º, encerradas as medidas de afastamento social por ato do TJRO, as audiências designadas até então serão realizadas 
por videoconferência.
A petição inicial e os documentos que instruem a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
Não tendo condições de constituir advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública.
Cite(m)-se. Intime(m)-se as partes.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
CONTATO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO: e-mail: jipcac@tjro.jus.br, telefone: (69) 3411-2922 e (69) 3411-2910 e (69) 99374-5880 
(WhatsApp). 
CONTATO COM O CEJUSC: e-mail: cejuscjip@tjro.jus.br, telefone: (69) 3411-2934, (69) 3411-4405 (Somente WhatsApp)
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp/Google Meet que receberá no dia marcado no item 
anterior.
Os atendimentos presenciais estão suspensos diante da pandemia de Covid´19, assim, caso necessário deverá contatar a vara pelos 
meios tecnológicos acima disponibilizados. 
SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO
ENDEREÇOS:
REQUERIDOS: 
Espólio de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS e de ALBERTINA PEREIRA DOS SANTOS, falecidos na data de 01 de maio de 1979 
e 24 de novembro de 2002, representados pelos herdeiros e legítimos sucessores: 
a) MARIA PEREIRA BUIM, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 289. 606.962-34, residente e domiciliada à Rua Gaspar de Lemos, 42, 
Bairro Palmital, CEP: 17510-409, na cidade de Marília - São Paulo. 
b) RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 103.181.602-00, residente e domiciliado na Avenida Rio 
Pardo, nº 1031, Setor Recreativo, CEP: 76873-033, na cidade de Ariquemes – RO. 
c) ANA MARIA PEREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 389.306.252-15 , residente e domiciliada na Rua das Andorinhas, nº 
1820, Bairro Liberdade, CEP: 76967-512, na cidade de Cacoal RO. 
d) ADA MARIA PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 325. 510.532-34, residente e domiciliada na Rua Matogrossense, nº 388, 
Bairro Urupá, CEP: 76900-297, Ji-Paraná-RO. 
e) RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS HEITMANN, brasileira, inscrita no CPF nº 179.959.572-20, residente e domiciliada na Rua dos 
Pioneiros, nº90, Bairro Dois de Abril, CEP: 76900-882, Ji-Paraná-RO. 
f) JOÃO PEREIRA DOS SANTOS brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 283.591.002-68 residente e domiciliado na Rua Ciro Escobar nº 
1220, Bairro Bela Vista, na cidade de Ji Paraná- RO. 
g) RODRIGO HENRIQUE PEREIRA CORD, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 048.124.389-50, residente e domiciliado na Rua 
Athanasio Rosa, nº 815, Centro, Guaramirim – Santa Catarina. CEP: 89.270-000. 
CONFINANTES: 
a) IOLANDA DA SILVA CAXIAS, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob o nº 619.160.722-91, residente e domiciliada na Rua 02 de Abril, 
nº 2430, Bairro Dois de Abril, CEP: 76.900-892, nesta cidade; 
b) VANDA APARECIDA DE JESUS CAMARGO, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob o nº 103.033.322-04, residente e domiciliada na 
Rua 02 de Abril, nº 2450, Bairro Dois de abril, CEP: 76.900-892, nesta cidade;
c) BERENICE MOTA DO NASCIMENTO, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 312.562.602-15, residente e domiciliada na Rua das 
Flores, nº 663, Bairro Dois de Abril, nesta cidade. CEP: 76.900-884.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7011839-69.2018.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ARGO III TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO AUTOR: ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA, OAB nº RO6575A, MURILO DE OLIVEIRA FILHO, OAB nº 
MT6668, AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2320 CENTRO - 78700-300 - RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO
REU: INDUSTRIA TRIANON DE RONDONIA LTDA, CNPJ nº 05211834000160, ÁREA RURAL km 360, BR 364 ÁREA RURAL DE JI-
PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MAGDA REGINA MORILLAS CUNHA, OAB nº RO227A, RUA DOM AUGUSTO, 790 790 CENTRO - 76900-053 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
DECISÃO 
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Na forma do relatório de cálculo acostado no ID. n. 80180413 apurou-se débito a saldar. 
Na sequência, as partes solicitaram suspensão do feito diante de tratativas das partes para possível composição (ID. 81214314). 
Pelo exposto, DEFIRO o pedido e suspendo o feito pelo prazo de 10 (dez) dias na forma pleiteada. 
Concluído o prazo devem as partes manifestarem-se, independente de nova intimação, sob pena de extinção. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7007967-75.2020.8.22.0005
Classe: Monitória
AUTOR: COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - COOPMEDH
ADVOGADOS DO AUTOR: VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO, OAB nº RO1528A, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOSE 
CRISTIANO PINHEIRO, OAB nº RO1529, RUA ELIAS GORAYEB 1225, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU: ISA GOMEZ ROCHA, CPF nº 85107719287, RUA THEODORO ASSIS HELMER 1607 COPAS VERDES - 76901-612 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA, ANTONIO NIRVANDO MACIEL ROCHA, CPF nº 21973040468, RUA THEODORO ASSIS HELMER 1607 COPAS VERDES 
- 76901-612 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: MARIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1765A, RUA PADRE ADOLPHO ROHL, 2200 2200 
SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – COOPMEDH em desfavor 
de ISA GOMEZ ROCHA DE SOUZA e ANTÔNIO NIRVANDO MACIEL ROCHA, alegando que teriam sido prestados serviços médicos à 
primeira requerida na ocasião de seu parto com cirurgia cesariana e demais cuidados necessários à recuperação da primeira requerida 
Isa Gomez Rocha de Souza, no perído entre 29 de agosto de 2019 até 31 de agosto de 2019, totalizando, assim, a quantia de R$ 4.902,15 
que, não foi totalmente paga, restando um saldo devedor de R$ 1.049,90. Alega que o segundo requerido também teria assinado o 
contrato como garantidor do pagamento.
Devidamente citados (ID de n. 49413139), os requeridos apresentaram Embargos Monitórios, confirmando a internação e prestação de 
serviços à primeira embargante, filha do segundo embargante.
Impugnam, contudo, afirmando que a médica teria concedido descontos, da seguinte forma:
Cirurgião: de R$ 2.800,00 para R$ 2.000,00;
Pediatra: de R$ 1.120,00 para R$ 800,00;
Auxiliar: de R$ 840,00 para R$ 600,00;
Anestesista: de R$ 1.120,00 para R$ 800,00;
Despesas Hospitalares: R$ 2.600,00, sem alteração.
Total, com descontos: R$ 6.800,00,
Alega, assim, que teria sido pago, na internação, mediante caução, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), através do cheque nº 850203, 
conforme recibo de n. 1136.
Ademais, a cirurgiã obstetra teria cobrado, posteriormente a quantia de R$ 2.500,00, paga diretamente em 30/08/2019, com R$ 1.500,00, 
em espécie, e R$ 1.000,00, por meio do cheque nº 850204.
Restaria, portanto, a quantia de R$ 2.200,00 que, com o desconto de R$ 447,75, teria resultado em R$ 1.852,25, a qual teria sido paga 
pelo cheque nº 850205.
Alega que, no momento da alta, teria questionado, na recepção do hospital, se haveriam débitos pendentes, sendo informado que estaria 
tudo quitado.
Portanto, alega que teria pago a quantia de R$ 6.352,25, maior do que o valor indicado pelo credor, ou seja, R$ 4.902,15.
Afirma que não há comprovação de todas as despesas, procedimentos e materiais utilizados para a paciente.
Alega a incidência de coação, eis que havia fundado temor de grave dano à saúde da primeira embargante, por força de sua gestação de 
risco; Estado de Perigo, pela contratação excessiva buscando salvar a vida da paciente; Lesão, pela necessidade do atendimento médico 
e assunção de prestação manifestamente desproporcional.
Em sede de Reconvenção, requerem a condenação do embargado ao pagamento da quantia de R$ 2.146,92, a título de repetição do 
indébito, bem como condenação do embargado, ao valor de R$ 6.000,00 por danos morais presumidos, ante a exigência de caução para 
atendimento hospitalar de emergência.
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Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé do embargado.
Pedido de antecipação de tutela para retirada de inscrição negativa feita pelo embargado.
Impugnação do embargado, alegando a nulidade do orçamento manuscrito com supostos valores de descontos.
Alega que o contrato foi expresso acerca de que tais valores seriam provisórios, eis que dependeriam dos serviços prestados e 
medicamentos necessários à paciente.
Alega que o pagamento de R$2.000,00, supostamente condicionante do atendimento (caução), tratava-se de mero valor de entrada.
Aduz que não há cobrança dos honorários da cirurgiã obstetra, eis que pagos diretamente a ela, sem participação do embargado.
Relata que a conta da paciente era de R$5.374,87, contudo, foi concedido desconto de 20%, totalizando o valor de R$4.902,15 e que, 
após o pagamento pelos embargantes, teria restado a quantia de R$1.049,90.
Alega não haver qualquer defeito no negócio jurídico e que a ação veio corretamente instruída com a conta paciente, não havendo 
possibilidade de alegação genérica de incorreção dos valores lá constantes ou ausência do serviço prestado.
Rejeita, ainda, a alegação de litigância de má-fé.
Designada audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas Luciene Silva Topan
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O autor apresentou prova documental escrita, sem eficácia de título executivo, relativamente à dívida.
As partes apresentaram as provas que entendiam pertinentes, requerendo, os embargantes, o julgamento antecipado do feito.
Analisando os autos verifico desnecessária dilação probatória para a aferição da matéria sob análise. Em casos tais, o julgamento 
antecipado do mérito é cogente e não mera liberalidade do magistrado, que ao emiti-lo atende ao interesse público, não havendo que se 
falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o faço, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia: “Apelação cível. Embargos de terceiro. Julgamento 
antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Seqüestro de bens. Presentes as condições que autorizam o julgamento antecipado da lide, 
é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. E esse procedimento judicial não implica ofensa ao princípio do contraditório. 
Precedentes do STJ (96.005379-4 Apelação Cível, Rel. Des. Sebastião Teixeira Chaves, in TJRO-CD vol.4).
Relativamente aos alegados vícios do negócio jurídico, a título de coação, estado de perigo e lesão, incabível a pretensão dos embargantes.
No caso em tela, os embargantes não tiveram sucesso em comprovar os alegados fatos desconstitutivos do direito do exequente, fundado 
em documentos apresentados aos autos que comprovam a regularidade da contratação.
Quanto à alegada coação praticada pelo exequente, vê-se, conforme documentos dos autos, que os embargantes compareceram, 
espontaneamente, ao hospital, 8 dias antes do parto buscando informações sobre os custos de internação particular da gestante e, agora, 
de modo que agora buscam alegar coação e incutir defeitos ao negócio jurídico, buscado pelos próprios embargantes.
A coação não se mostra plausível, eis que não comprovaram a violência praticada pelo exequente, nos termos acima, bem como porque 
não houve qualquer diligência dos embargantes em tentar a realização do parto no hospital do Município, de forma gratuita, o que 
indicaria que, de fato, os embargantes não tinham condições ou mesmo intenção de custear o parto particular, de modo que resta não 
caracterizado os elementos essenciais à coação, a saber, o constrangimento indevido e a não intenção em realizar o negócio jurídico, 
nos termos da legislação civil.
Também não prospera a alegação de lesão e estado de perigo, pela premente necessidade ou inexperiência da parte obrigando-se 
a uma prestação manifestamente desproporcional à contraparte (art. 157, do Código Civil), tendo em vista que todos os gastos foram 
devidamente comprovados pelo hospital por meio da conta paciente, de modo que não há desproporcionalidade entre as prestações 
assumidas pelos contratantes.
Ressalto, ainda, a completa impropriedade do pedido dos embargantes buscando a desconsideração e anulabilidade do negócio jurídico, 
já que isso implicaria o retorno das partes ao status quo ante, verdadeiro absurdo, já que impossível ao hospital desfazer os procedimentos 
médicos, remédios ministrados e demais despesas prestadas pelo hospital à embargante, devendo o negócio jurídico ser mantido, dentre 
tantos motivos, pelo fato de que houve a prestação do serviço com qualidade e eficiência, não tendo sido alegado pelos embargantes 
qualquer defeito na prestação, danos à gestante ou infante, etc..
O que restou comprovado nos autos é que os embargantes utilizaram-se da estrutura particular, presumida com mais qualidade em 
relação à rede pública, e agora buscam desfazer o negócio jurídico, ou mesmo não pagar o débito gerado por sua própria escolha, ao 
assinar o contrato de prestação de serviço e orçamento provisório, o que não pode ser chancelado em Juízo. 
Portanto, rejeito as alegações de anulabilidade do negócio jurídico, intentado pelos embargantes, mantendo incólume a avença firmada 
nos termos do contrato juntado aos autos.
Muito embora as partes questionem os valores do orçamento feito, bem como a validade do outro orçamento feito à mão, verifico que, 
conforme consta do próprio orçamento e do contrato devidamente informados aos embargantes, trata-se de contrato de mera estimativa 
de valores dos serviços hospitalares necessários à paciente o que, não pode, em absoluto, ser considerado orçamento definitivo.. 
O contrato de prestação de serviços médicos não poderia prever cabalmente todos os gastos hospitalares e médicos indispensáveis 
à embargante, especialmente, em vista de sua alegada gestação de risco o que, por óbvio, em havendo qualquer exigência de nova 
intervenção médica, complicações no parto ou no pós-operatório, e administração de fármacos suplementares, o hospital estaria 
impossibilitado de simplesmente recusar a prestação do serviço por não estar compreendido no valor do contrato, portanto, tratavam-se 
de valores provisórios e estimados.
O contrato é expresso neste sentido. Veja-se: “a prestação de serviços Médico-Hospitalares nas dependências da contratada, a saber, 
HOSPITAL CANDIDO RONDON, a qual fica autorizada a executar por si ou por terceiros especializados, todos os procedimentos de 
natureza diagnóstica e/ou terapêutica, clínica ou cirúrgica, indicados pelo médico responsável ou por outros profissionais participantes 
do atendimento, bem como transferência para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e que sejam necessários ao tratamento do 
CLIENTE SAUDE, até que ‘a critério médico’ sejam dispensáveis os cuidados em âmbito hospitalar”.
Assim, estando a paciente e seu pai, cientes de que tratava-se de orçamento provisório, informação expressamente consignada no 
orçamento juntado por eles, não podem, agora, alegar que já pagaram a dívida e que o contrato teria sido firmado antecipadamente 
no valor de R$6.880, já que, como dito acima,, a conta final da paciente depende de diversos fatores que não podem ser categórica e 
antecipadamente afirmados pelo prestador de serviço, sendo mera estimativa dos serviços médicos inicialmente previstos.
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Portanto, os únicos valores que poderiam ser previamente combinados entre as partes, seriam os honorários da obstetra, contudo, a 
cobrança nestes autos, trata-se de valores de gasoterapia, materiais, medicamentos, diárias, taxas, honorários dos médicos auxiliares 
e exames laboratoriais, gastos estes que não foram impugnados, com provas cabais, pelos embargantes, devendo serem presumidos 
como efetivamente prestados e, portanto, regularmente adicionados à conta da paciente.
O débito dos embargantes, no valor de R$4.902,05, conforme se verifica na Petição Inicial, não incluía os honorários da cirurgiã 
(R$2.500,00), assim, conforme provas produzidas nos autos, foram pagas as quantias de R$2.000,00 (no ato da internação a título de 
entrada), bem como o valor de R$ 1.852,25, restando assim, o débito de R$1.049,80.
Portanto, entendo como correto o valor acima indicado para fins de confirmação da dívida imputada aos embargantes.
Quanto à atualização dos valores, o entendimento pacífico é que, em sendo a dívida líquida e positiva, constante de título com data certa 
de vencimento, os juros de mora e a correção, fluem a partir daquela data, neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 283/STF. O 
TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/
STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). A decisão recorrida se mostra em sintonia com 
a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a 
data do vencimento do título, incidindo a Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno 
desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1461997/SC - Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - terceira turma - J. 14.10.2019).
No caso dos autos, verifico que o contrato de prestação de serviços, em sua cláusula Quarta, Parágrafo Único previu que “Eventuais 
valores nao liquidados a alta do paciente decorrentes da hospitalização serão acrescidos de juros legais e atualização monetária e mais 
uma multa de 5% (cinco) por cento sobre o montante total e exigível juntamente com os demais itens deste instrumento.”.
Portanto, considerando que restou prevista a alta da paciente, 31/08/2019, como termo inicial do acréscimo de juros legais e correção, 
não merecem retoques sobre o valor atribuído à causa.
Acerca da pretensa imputação de litigância de má-fé, requerida por ambas as partes, não se vislumbra sua ocorrência nos autos, eis que 
o hospital busca receber dívida regularmente constituída e, por outro lado, os embargantes, mediante os fatos narrados, entenderam 
legítima a cobrança de um suposto orçamento final.
Ademais, não constato qualquer abuso no exercício de direitos e faculdades processuais, intento protelatório, ou as demais hipóteses 
previstos nos art. 77 do CPC, de modo que deixo de aplicar a pretendida multa.
DA RECONVENÇÃO
Não procede o pedido de repetição do indébito pretendido na Reconvenção, conforme fundamentação acima, eis que o débito foi 
reconhecido como legítimo, mantendo-se o valor dado à causa.
Quanto ao pedido de danos morais, pela suposta exigência de caução para o atendimento médico, consta expressamente no orçamento 
apresentado pelos próprios embargantes, consta a seguinte informação:
“Forma de pagamento: No momento da internação deverá ser pago o percentual de 40% (quarenta) por cento sobre o valor orçado [...]”.
Ou seja, os embargantes tinham ciência e, de fato, efetuaram o pagamento da entrada, prevista regularmente em contrato, com 
antecedência de 8 dias, não havendo que se falar no tipo do art. 135-A do Código Penal, que trata do “condicionamento de atendimento 
médico-hospitalar emergencial”, eis que tal previsão já constava do contrato e orçamento juntados aos autos.
ISSO POSTO, nos termos do § 8º do art. 702 do CPC, rejeito os embargos interpostos por ISA GOMEZ ROCHA e ANTONIO NIRVANDO 
MACIEL ROCHA, como consequência, constituo de pleno direito os documentos, que instruem a petição inicial, em títulos executivos 
judiciais.
O débito terá como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a data do vencimento do título, que corresponde à alta da 
paciente, 31/08/2019.
Declaro resolvido o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, condeno o embargante a pagar aos patronos da embargada honorários advocatícios no valor de 
10% sobre o valor da condenação.
Deveras, os patronos da embargada atuaram com adequado grau de zelo. Todavia, o lugar de prestação do serviço não exigiu grandes 
despesas de seu cliente. Tenho ainda como singela a natureza e importância da causa. O trabalho, sem complexidade, deve ser 
considerado usual para esse tipo de demanda, assim como o tempo nele despendido.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado desta decisão, e desde que a requerimento do credor, proceda-se na forma do art. 523 do CPC.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
wj

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7009252-35.2022.8.22.0005
AUTORES: MICAELLY ELIANDRO DOS SANTOS , CPF nº DESCONHECIDO, RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS 1803 , - ATÉ 
149/150 JARDIM DAS SERINGUEIRAS - 76900-001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, Ministério Público do Estado de Rondônia, RUA 
JAMARY 1555, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA OLARIA - 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FORAGIDO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO FORAGIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Em atenção às informações apresentadas pela autora, no ID n. 81019935, e, ainda, conforme documento juntado, ID n. 81020332, 
INTIME-SE o requerido para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se.
Decorrido o prazo, manifeste-se a parte autora, em 5 (cinco) dias. 
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz(a) de direito
L.S.V.C. 
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7009910-42.2020.8.22.0001
Classe: Divórcio Litigioso
REQUERENTE: L. P. C.
ADVOGADO DO REQUERENTE: WALDECIR BRITO DA SILVA, OAB nº RO6015
REQUERIDO: T. A. S. B. D., CPF nº 91183820291, RUA FERNANDÃO, - ATÉ 675/676 DOM BOSCO - 76907-782 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO COM REGULAÇÃO DE GUARDA E VISITAS proposta por LEIDIANE PINHEIRO CAVALHEIRO em 
face de THIAGO ABU SAMRA BONELLAR DUTRA.
Alega o autor na inicial que contraiu matrimônio em 30 de dezembro de 2016, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo que, da 
união do casal, adveio o nascimento do infante A. A. B. C., nascido em 15/10/2014. Em emenda à inicial, no ID n. 41843718, requereu 
a fixação da guarda compartilhada da criança, com a regulamentação de visitas em fins de semana alternados. Requereu, ainda, a 
decretação do divórcio. 
Realizada a audiência de conciliação, restou infrutífera, no ID n. 74490074.
Citado, o requerido apresentou contestação com reconvenção, no ID n. 74987884, no qual requereu a fixação de alimentos em favor do 
infante. Pugnou, ainda, pelo estabelecimento da guarda unilateral do infante em seu favor e foi pela decretação do divórcio.
Acordado entre as partes quantos à guarda, convivência e alimentos, nos IDS 77859033 e 78961979.
Instado a se manifestar, o Ministério Público foi pela procedência do pedido inicial, a fim de que seja decretado o divórcio, bem como 
pelo estabelecimento da guarda compartilhada, com a fixação do lar de referência junto ao genitor, ora requerido. Também pela parcial 
procedência da reconvenção, a fim de que sejam fixados os alimentos em favor do infante no equivalente a 16,50% do salário-mínimo 
vigente, que, atualmente, corresponde à quantia de R$ 200,00, no ID n. 80178178.
Vieram-me os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
Prefacialmente, defiro a gratuidade da justiça para ambas as partes.
DO DIVÓRCIO 
Pugnado por ambas as partes a decretação do divórcio.
QUANTO AO FILHO
Verifica-se nos autos que no decorrer do processo as partes compuseram acordo em relação à guarda, às visitas e aos alimentos.
Também acordaram as partes que a guarda será exercida de forma compartilhada, fixando-se como lar de referência a residência 
paterna, reservando-se à genitora o direito de convivência em finais de semana alternados, aniversários e festas natalinas. 
Quanto aos alimentos, estabeleceram que a genitora, ora requerente, efetuará o pagamento mensal do valor de R$ 200,00 (duzentos 
reais). 
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por LEIDIANE PINHEIRO CAVALHEIRO em face de THIAGO ABU 
SAMRA BONELLAR DUTRA, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, por consequência:
DECRETO o divórcio de LEIDIANE PINHEIRO CAVALHEIRO e THIAGO ABU SAMRA BONELLAR DUTRA;
DETERMINO que a requerente voltará usar o nome de solteira, qual seja, LEIDIANE PINHEIRO CAVALHEIRO;
DETERMINO que a guarda do infante será exercida de forma compartilhada (decisões compartilhadas), devendo o menor continuar a 
morar com o seu genitor;
DETERMINO que o direito de convivência da genitora será exercido em finais de semana alternados, aniversários, feriados e festas 
natalinas;
FIXO o valor dos alimentos em 16,50% do salário-mínimo vigente, que, atualmente, corresponde à quantia de R$200,00 (duzentos reais).
Quanto ao pedido de Reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvintes.
Sem custas e honorários, ante a gratuidade concedida.
Havendo recurso de apelação, deverá a CPE intimar a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 
1.010, § 1°, do CPC e, após, remeter os autos ao TJRO. 
Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado, ao arquivo com as anotações necessárias.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz de Direito
L.S.V.C. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7004146-92.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: EDUARDO CUSTODIO DINIZ
ADVOGADOS DO AUTOR: EDUARDO CUSTODIO DINIZ, OAB nº RO3332A, RUA JOÃO GOULART 625 JARDIM TROPICAL - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA, THAMYRES GONCALVES DE BARROS, OAB nº RO11746
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA ÉDSON 
LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB nº RO5497A, RUA FORTALEZA centro SETOR 03 - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
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SENTENÇA 
Trata-se de pedido de homologação de acordo.
A autocomposição é sempre o melhor caminho para pôr fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade das partes.
Assim é que o CPC consagrou, no bojo do art. 3º, §2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, ou seja, uma meta do Estado e que não deve ser estimulada só por esse, mas 
também por todos os envolvidos no processo.
Nesse sentido, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida 
que se impõe.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO O ACORDO efetuado entre as partes, a fim de que surta os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Por consequência, RESOLVO o processo, com mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Sem custas finais, consoante o art. 8º, III, da Lei 3.896/2016.
Liberei as restrições existentes sobre veículos do requerido (tela anexo).
Arquivem-se os autos aguardando-se o cumprimento do acordo no arquivo, podendo o processo ser desarquivado a qualquer tempo para 
eventual execução, em caso de descumprimento do ajuste, inclusive sem a incidência de custas de desarquivamento (art. 31, Parágrafo 
Único da Lei de Custas).
P. R. I.
Transitada em julgado neste ato, diante da falta de interesse recursal, nos moldes do art. 1.000, do CPC.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
wj

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 0008789-38.2010.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: JOAO BATISTA FERREIRA, DALVA FRANCISCA
ADVOGADOS DOS AUTORES: IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI, OAB nº RO83, THEO FERNANDO ABREU HAAG, OAB nº RO4836A
REU: MUNICIPIO DE JI-PARANA, AV. 02 DE ABRIL 1701, PROCURADORIA MUNICIPAL URUPÁ - 76900-149 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
SENTENÇA
Trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por JOÃO BATISTA FERREIRA e DALVA FRANCISCA em 
desfavor de MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, em que os autores alegam que são legítimos proprietários do Imóvel rural situado na gleba de 
terras Pyrineus, setor 05, lote 90, distrito de Nova Londrina, nesta cidade e comarca de Ji-Paraná, adquirido em 01 de julho de 1994.
Após o contraditório e devida instrução processual, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, sendo a parte ré condenada 
ao pagamento da quantia de R$ 493.934,00 a título de danos materiais (ID n. 26155805).
Com a interposição do recurso de apelação pelo MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ no ID n. 27619788 e apresentadas as contrarrazões (ID n. 
28326267), os autos foram remetidos ao Eg. Tribunal de Justiça.
O recurso teve seu provimento negado (ID n. 80568376).
Após a oposição dos embargos de declaração pelos autores (ID n. 80568382), a parte ré informou no ID n. 80568385 o protocolo de 
composição extrajudicial (ID n. 80568386 - Pág. 4 a 5).
O MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ ofertou uma contraproposta no ID n. 80568386 - Pág. 27, sendo a mesma aceita pela parte autora (ID n. 
80568386 - Pág. 29 a 31).
Minuta elaborada nos termos da contraproposta (ID n. 80568386 - Pág. 47 a 49).
Pedido de desistência dos embargos de declaração (ID n. 8056839) e homologada pelo TJ/RO (ID n. 80568391).
Renúncia ao prazo recursal pelo MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ (ID n. 80568395 - Pág. 1).
Feito extinto sem adentrar no mérito das razões recursais (ID n. 80568397).
Certidão de trânsito em julgado (ID n. 80569254 - Pág. 1).
Pedido de homologação do acordo extrajudicial (ID n. 80873714).
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relato. DECIDO.
As partes compuseram a lide de forma amigável (ID n. 80568386 - Pág. 47 a 49).
Em seu parecer, o Procurador-Geral do Município alertou que “qualquer acordo a ser celebrado em valor acima de 40 (quarenta) salários 
mínimo exige autorização legislativa específica”, conforme prescreve o inciso III do art. 2º da Lei Municipal n. 3.451/21 (ID n. 80568386 
- Pág. 25 a 26).
Com a edição da Lei Municipal n. 3.526/22 (ID n. 80568386 - Pág. 40), restou atendida a exigência normativa, inclusive em relação às 
despesas discriminadas em seu art. 3º, ao prescrever que as mesmas “correrão por conta de dotações próprias no orçamento vigente, 
suplementadas, se necessário, sendo o valor citado no art. 1º dividido em até 05 (cinco) parcelas”.
Nesse sentido, consta no ID n. 80568386 - Pág. 39 a declaração do Secretário Municipal de Fazenda indicando a previsão no orçamento 
para a despesa e, da mesma forma, foi consignado na cláusula segunda do acordo sobre a disponibilidade orçamentária para adimplemento 
do acordo, tendo por base a declaração do ordenador de despesas.
Ademais, com a Emenda Constitucional n. 62/09 o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é possível permitir os 
pagamentos em forma diversa do regime de precatórios, senão, vejamos:
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Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos 
às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, 
farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição 
Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de 
promulgação desta Emenda Constitucional.
(…)
§ 6º Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo serão utilizados para pagamento de 
precatórios em ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências definidas no § 1º, para os requisitórios do mesmo ano e 
no § 2º do art. 100, para requisitórios de todos os anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
§ 7º Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre 2 (dois) precatórios, pagar-se-á primeiramente o 
precatório de menor valor. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
§ 8º A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, por ato 
do Poder Executivo, obedecendo à seguinte forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009)
I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
II - destinados a pagamento a vista de precatórios não quitados na forma do § 6° e do inciso I, em ordem única e crescente de valor por 
precatório; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá 
prever criação e forma de funcionamento de câmara de conciliação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
Em igual cognição, trago a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INDEFERIMENTO PELO 
JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO INDISPONÍVEL. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. FORMA DE PAGAMENTO 
SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE ÓBICE A REALIZAÇÃO 
DA SOLENIDADE. Com a entrada em vigor do CPC/15, os meios alternativos de solução de conflito passaram a ter status de norma 
fundamental, impondo que o Estado promova, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 2º do NCPC), devendo 
os juízes, advogados e demais atores do processo estimularem a realização de conciliação, mediação e outros métodos de solução 
consensual, inclusive no curso do processo judicial. Havendo manifestação de interesse de ambas as partes pela realização de audiência 
de conciliação, impõe-se à autoridade judiciária designar a solenidade, a fim de promover, dentro dos limites legais, a solução consensual 
dos conflitos. O fundamento de impossibilidade de acatamento de um ponto específico da proposta de conciliação apresentada por 
particular contra fazenda pública não obsta a designação de audiência conciliatória quando verificada a existência de outros pontos 
passíveis de transação. O art. 97, § 8º, dos ADCT, introduzido pela EC nº 62/09, instituiu regime especial de pagamento de precatórios 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, autorizando a tais entes optarem, mediante ato do Poder Executivo respectivo, a se 
utilizarem de parte do valor destinado ao pagamento de precatórios de formas alternativas, inclusive por intermédio de acordo direto com 
credores, sem necessidade de observância da ordem cronológica de apresentação do precatório. (TJ-RO - AI: 08022898820178220000 
RO 0802289-88.2017.822.0000, 1ª Câmara Especial, Res. Daniel Ribeiro Lagos, data de Julgamento: 02/04/2018).
Outrossim, as partes são capazes, manifestaram suas vontades sem vícios sociais ou de consentimento e o objeto do negócio é lícito, 
possível e determinado, pois envolve apenas questão de direito patrimonial, ainda que de caráter público. A propósito, a autonomia das 
partes foi devidamente resguardada.
Demais disso, a forma utilizada não é defesa em lei. 
Logo, o acordo e o negócio que as partes entabularam, na forma de transação civil, obedece ao disposto nos artigos 104 e 107 do Código 
Civil e foi celebrado observando as regras da boa-fé.
Dessarte, as partes terminaram o litígio por termo nos autos, mediante transação civil.
Isso posto, nos termos do art. 840 usque art. 842, ambos do Código Civil e art. 3º, §§ 2º e 3º; art. 5º; art. 166 e art. 200, caput, todos 
do Código de Processo Civil, homologo o acordo de transação civil realizado entre as partes, acordo que será regido pelas cláusulas e 
condições contidas no documento vinculado ao ID n. 80568386.
A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. A transação não 
aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.
A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. A transação não se anula por erro de 
direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.
Esta sentença tem natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC e art. 57 da Lei n. 9.099/95.
Sem incidência de custas judiciais finais (CPC, art. 90, § 3º e art. 8º, III, da Lei Estadual n. 3.896/2016 – Regimento de Custas do egrégio 
TJRO).
Cada parte arcará com os honorários de seus advogados.
Sentença publicada e registrada eletronicamente pelo PJe.
Intimem-se os advogados da parte autora por meio eletrônico (CPC, art. 270) ou pelo DOJe, conforme o caso.
Ciência à Procuradoria do Município.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, ou seja, uma meta do Estado e que não deve ser estimulada só por esse, mas 
também por todos os envolvidos no processo.
Nesse sentido, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida 
que se impõe.
RESOLVO a demanda com mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Nada pendente, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7002379-87.2020.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: WENDELL KRUFK TEIXEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: YURI CHRISTOPHER ROSALINO, OAB nº RO7995
REU: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Decisão
Altere-se a classe processual para cumprimento definitivo de sentença em face da Fazenda Pública.
1. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 
autos, impugnar a execução (art. 535, CPC);
2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se precatório/RPV em favor do exequente (art. 535, § 
3º, CPC);
3. Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da 
execução (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC), deduzidos os honorários da fase de conhecimento, cujo montante deverá ser acrescido ao débito 
principal (art. 85, § 13, CPC). Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja 
impugnação (art. 85, § 7º, CPC);
4. Havendo impugnação, ouça-se a parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias. Se concordar com os valores apresentados na impugnação, 
expeça-se precatório/RPV em favor do exequente independentemente de nova decisão. Não havendo concordância, conclusos para 
decisão.
5. Expedido o Precatório/RPV, aguarde-se o pagamento em arquivo.
6. Comprovado o pagamento em deposito judicial, expeça-se alvará para levantamento. 
7. Em seguida, conclusos para extinção.
Expeça-se o necessário, instruindo-se com os documentos do processo necessários ao cumprimento da ordem.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7007909-04.2022.8.22.0005
Classe: Divórcio Litigioso
REQUERENTES: R. S. D. S., D. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: L. V. G. A., CPF nº 02653151235, RUA DOM AUGUSTO 253, APTO 04 CENTRO - 76900-022 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
RONALDO SOARES DA SILVA e LILIAN VERONICA GONÇALVES AFONSO DA SILVA, ambos qualificados e regularmente representados 
processualmente nos autos, reivindicam, de modo consensual, conforme Ata de audiência de ID n. 81188063, a dissolução, pelo divórcio 
do vínculo matrimonial havido entre eles, bem como a homologação de disposições relacionadas à dívidas adquiridas durante a união 
conjugal.
As partes informaram a inexistência de filhos e de bens a partilhar, pleiteando apenas pela decretação do divórcio, o retorno do nome de 
solteira à requerente, e por fim, que a dívida adquirida durante a união do casal seja adimplida pelo Sr. Ronaldo Soares da Silva.
Inexistentes os requisitos que ensejariam a intervenção do Ministério Público, os autos não foram remetidos ao Parquet.
Vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relatório. 
O DIVÓRCIO.
Pretendem os requerentes a dissolução do vínculo matrimonial que os unia já que os interesses afetivos que motivaram seu casamento 
não mais subsistem.
Os requerentes se casaram em 9 de dezembro de 2019, na cidade de Capixaba/AC.
De fato, não cabe ao Juiz perquirir sobre a existência de culpa em demandas desta natureza, sendo-lhe vedado impor às partes que 
desnudem a intimidade do casal, mostrando-se irrazoável trazer a juízo fatos que tornaram intolerável a vida em comum.
A propósito, a família natural ou a vida aos pares preexistiria ao Estado, surgindo de necessidades e conveniências (fatores naturais), 
bem assim da aversão à solidão, da busca do fim de conflitos tribais, sem prejuízo do instinto de perpetuação e de conservação da 
espécie (química biológica), além da busca da felicidade – para alguns – que só ocorreria no convívio afetuoso e respeitoso de duas 
ou mais pessoas. De fato natural, a vida aos pares transformou-se em fenômeno social, cultural e psicológico, sofrendo ou ganhando 
interferência jurídico-estatal com o tempo. Vide DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
RT, 2011, p. 27-28 e LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1990, p. 169.
Atualmente, o casamento não tem a mesma conotação demonstrada por Fustel de Coulanges em sua obra monumental intitulada “A 
Cidade Antiga”, de modo que, sobretudo a mulher, não mais abandona a infância, a religião do pai e seu deus paterno, colocando-se, 
doravante, mediante solenidade sagrada e diante do fogo doméstico, sob o império e sacrifício do altar do marido, após ser doada pela 
autoridade de seu genitor ao futuro cônjuge, que simulava raptá-la, conduzindo-a nos braços até seu novo lar (COULANGES, Numa–
Denis Fustel de. A Cidade Antiga. São Paulo: RT, 2003, p. 43-47).
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Não gozando mais o casamento de tais efeitos, o divórcio, hoje, não demanda a renovação de cerimônias, nem da presença de 
testemunhas, tampouco de palavras odiosas (Ibidem), ainda que esse tipo de dissolução do vínculo matrimonial tenha sofrido grandes 
limitações quando os Imperadores Romanos adotaram o Cristianismo como religião oficial (MARKY, Thomas. Curso elementar de direito 
romano. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 164).
O casamento não mais representa regra de conduta capaz de permitir a “aceitação social” da união entre pessoas, nem ato capaz de 
refrear os impulsos e desejos do ser humano na busca de prazer, do sexo eventual, do afeto passageiro. Entretanto, diverso era o 
pensamento dos antigos. Nesse sentido, com arrimo em Venosa e Rodrigo Cunha, DIAS, p. 27.
Com efeito, o intervencionismo patriarcal, religioso e, por fim, mais tarde, a interferência estatal nas relações de afetividade fez do 
casamento regra de conduta limitadora da total liberdade do homem, reprimindo-lhe pulsões e instintos de gozo, de modo que somente 
com o matrimônio os vínculos afetivos desfrutariam de aceitação social e reconhecimento jurídico, mesmo que, com a revolução industrial, 
a família tenha se tornado unidade de produção terciária – (DIAS, p. 28).
Entrementes, no mundo contemporâneo, o casamento se justifica à vista de laços afetivos de carinho, amor, igualdade, solidariedade, 
lealdade, confiança, respeito mútuo, da dignidade do outro, vedado ao Estado interferências que causem dano à liberdade do “ser”, 
bem assim punitivismos retrógrados, hipocrisia e preconceito às pessoas (DIAS, p. 30). Rompido o afeto, rompido estará o casamento. 
Descabe o convívio por mera aparência ou aceitação social.
A rigor, diante da modificação e evolução das relações familiares na busca do atendimento aos interesses mais valiosos da pessoa 
humana, o divórcio, por si, não acaba com a família, eis que esta possui multifacetadas formações, a exemplo das famílias monoparentais, 
pluriparentais, informais, eudemonistas, etc., sem prejuízo da incidência do princípio da vedação do retrocesso.
Dessarte, como asseverado por Sérgio Gischkow Pereira, “o regramento jurídico da família não pode insistir, em perniciosa teimosia, no 
obsessivo ignorar das profundas modificações culturais e científicas, petrificado, mumificado e cristalizado em um mundo irreal ou sofrerá 
do mal da ineficácia” (in Estudos de direito de família, p. 35, ob. cit. por DIAS, p. 29).
Segundo Maria Berenice Dias, “É ilusória a ideia de eternidade do casamento. A separação, apesar de ser um trauma familiar doloroso, 
é um remédio útil e até necessário, representando, muitas vezes, a única chance para se ser feliz” (DIAS, p. 33).
Além disso, nos termos do § 6º do art. 226 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, o 
casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, não sendo mais exigido períodos de carência por meio de separação judicial ou de fato.
Deveras, a liberdade de escolha prevalece não só na constituição e na manutenção, mas também na extinção da entidade familiar. 
Deveras, nos termos da teoria da deterioração factual, a ninguém é dado restringir ou impor a existência ou permanência de uma entidade 
familiar, muito menos ao Estado.
A seu tempo, o divórcio tem natureza de direito potestativo. Logo, não admite resistência ou contestação. “[...] nada justifica impor que as 
pessoas fiquem dentro de uma relação quando já rompido o vínculo afetivo” (DIAS, p. 321).
Tratando-se atualmente o divórcio de instituto amparado na deterioração factual do matrimônio, sobre o qual, a exemplo do caso dos autos, 
não recai discussão ou controvérsia de fato ou de direito, tampouco oposição, dependendo a sua declaração e eficácia desconstitutiva da 
sociedade conjugal apenas da vontade de um dos cônjuges ou de ambos, que não mais deseja(m) manter(em)-se casado(s), nada obsta 
seja acolhido o pleito deduzido na inicial.
DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, e art. 1.582 do Código Civil, e diante do direito potestativo ora em debate, 
bem como o acordo realizado no ID n. 81188063:
1. DECRETO o divórcio de RONALDO SOARES DA SILVA e LILIAN VERONICA GONÇALVES AFONSO DA SILVA, já qualificados nos 
autos, e, como consequência, declaro dissolvido o casamento válido antes havido entre eles (matrícula 154393 01 55 2019 3 00002 088 
0000091 09) do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Capixaba/AC), destituindo-os, portanto, da condição de consortes 
e desobrigando-os ainda da comunhão de vida plena e dos deveres previstos no art. 1.566 do Código Civil. Quanto a dívida adquirida 
durante a união conjugal, DECLARO que o requerente RONALDO SOARES DA SILVA assume totalmente esta dívida e fica responsável 
em devolver o restante do dinheiro dos contratantes Luis Rodrigo Barbosa, Giovana Melo, Mateus Nascimento e do casal Tanires e 
Adriel, o valor a ser repassado para estas pessoas corresponde o total de cerca de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). o requerente 
compromete-se a adimplir esta dívida diretamente com as pessoas mencionadas até o dia 05 de setembro de 2022. 
2. Resolvo a demanda com exame de mérito, nos termos do art. 203, § 1º; art.354, caput; art. 356, II e art. 487, III, alínea “b”, todos do 
CPC.
3. A mulher voltará a usar seu nome de solteira, qual seja, LILIAN VERONICA GONÇALVES AFONSO.
4. Sirva-se esta sentença como mandado de averbação ou carta de ordem judicial para registro público do divórcio no assento de 
casamento dos ex-cônjuges (art. 10, I, do Código Civil; arts. 781; 793 e seguintes, todos das Diretrizes Gerais Extrajudiciais; art. 29, § 1º 
e art. 100, ambos da Lei n. 6.015/73 – LRP e Despacho CGJ 5849/2019 no SEI 0000716-15.2019.8.22.8007).
5. Antes de averbada, esta sentença não produzirá efeito contra terceiros.
6. Nos termos do art. 797 das DGExtraj., cópia desta decisão é entregue às partes (e também disponibilizada a elas e a seus advogados, 
via PJe) para apresentação obrigatória ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais onde registrado o casamento (Ji-Paraná/RO), 
para averbação, no prazo de 05 (cinco) dias. Melhor explicando: as partes ou seus patronos deverão, no prazo de 5 dias, apresentar uma 
via desta decisão no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do local do casamento, para averbação.
7. Nos termos do art. 100, § 4º, da Lei n. 6.015/73, o Oficial do RCPN da comarca onde realizado o casamento deverá, mediante ofício 
instruído com certidão de casamento atualizada e da qual conste a anotação do divórcio, comunicar este juízo, dentro de 5 (cinco) dias, 
o lançamento do ato registral. Sirva-se como ofício e mandado.
8. Cumpra o Oficial do RCPN o disposto no art. 107, § 2º, da LRP e art. 802 das DGExtraj. (anotação ou comunicação do divórcio nos 
assentos de nascimento dos cônjuges).
9. Sem incidência de custas finais judiciais (CPC, art. 90, § 3º), sem prejuízo da incidência das custas extrajudiciais, devendo os 
interessados arcarem com os custos da averbação da sentença do divórcio. 
Transitado em julgado neste ato, ante a falta de interesse recursal, nos moldes do art. 1.000 do CPC.
Publicada e registrada automaticamente, intimem-se. 
Cumprido o determinado, arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO. 
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
J.C.S e L.S.V.C
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7009940-31.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOSIAS VIEIRA NUNES
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE AUGUSTO FERRAZ SELLITTO, OAB nº RO6541, AVENIDA MARECHAL RONDON 756, - DE 606 A 
828 - LADO PAR CENTRO - 76900-058 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, LUANA GOMES DOS SANTOS, OAB nº RO8443
REU: BANCO C6 S.A., CNPJ nº 31872495000172, AVENIDA NOVE DE JULHO 3186, - DE 2302 A 3698 - LADO PAR JARDIM PAULISTA 
- 01406-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REU: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, RUA SENADOR JOSE HENRIQUE, 224 , 11º ANDAR - 50070-460 
- RECIFE - PERNAMBUCO
DECISÃO
Tendo em vista a manifestação do perito ante a discordância quanto à redução dos honorários fixados, DESTITUO-O da incumbência.
NOMEIO perito grafotécnico, ROBSON DA COSTA FARIAS (email: perito.robsonfarias@gmail.com e telefone 69 99234-0693) que 
deverá ser intimado por SISTEMA da presente nomeação, podendo apresentar escusa no prazo de 05 (cinco) dias (art. 146 do CPC), 
presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo se mantenha silente.
Intime-se o perito nomeado. Em caso de aceitação expressa deverá, no mesmo ato, apresentar proposta de honorários, designar o dia, 
horário e local para realização da perícia, observando uma data mínima de 30 (trinta) dias úteis, para viabilizar a intimação das partes.
O laudo deverá responder objetivamente aos quesitos formulados pelas partes e deverá ser encartado aos autos, em 10 (dez) dias após 
a data agendada pelo perito para realização da perícia.
Quesitos já foram apresentados pelas partes.
Intime-se para apresentação dos assistentes técnicos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
Advindo aceitação do perito, ou no caso de silêncio, intime-se a requerida para que comprove nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 
depósito judicial da respectiva quantia, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra. Em caso de inércia, 
venham conclusos para sentença.
Na sequência, intimem-se as partes do dia, horário e local da realização da perícia. Apresentado o laudo, deverão os assistentes 
apresentarem seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, contados da intimação das partes da apresentação do laudo (art. 433, 
parágrafo único do CPC), se tiverem sido indicados.
Após, intimem-se as partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.
CONTATO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO:
a) Email: jipcac@tjro.jus.br
b) Sala Virtual: https://meet.google.com/ixg-wwbf-qzb
c) Fones: (69) 3411-2910.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7006692-91.2020.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: JAQUELINE SANTIAGO DA FONSECA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, KAROLINE PEREIRA GERA, OAB nº RO9441, RUA VILAGRAN 
CABRITA 1050, - DE 834 A 1162 - LADO PAR CENTRO - 76900-018 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB 
nº RO4046, RUA ABÍLIO FREIRE DOS SANTOS 152 DOIS DE ABRIL - 76900-842 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REQUERIDO: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA 
ÉDSON LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GILSON SYDNEI DANIEL, OAB nº RO2903, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, GRACIELA 
HORSTH SILVA, OAB nº AM4013, - 76900-057 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
DECISÃO
A exequente pleiteou penhora no rosto dos autos de ação civil pública, que tramita na seara trabalhista, bem como bloqueio dos valores 
a receber pelo executado, perante a Receita Federal. Contudo, aconstrição efetuada nos autos n. 0000481-97.2022.5.14.0091 possui 
natureza trabalhista, a qual possui preferência no recebimento do crédito, por força do art. 100, § 1º da Carta Magna, art. 833, § 3º do 
CPC e art. 186 do Código Tributário Nacional.
Em igual cognição, nosso Eg. Tribunal de Justiça já asseverou que “O crédito trabalhista, quando comparado com outros de categoria 
diversa, possui preferência e não se submete à ordem cronológica de penhoras” (TJ-RO - AI: 08070558220208220000 RO 0807055-
82.2020.822.0000, Data de Julgamento: 13/01/2021).
Ademais, eventuais créditos tributários da executada disponíveis junto à Receita Federal já foram bloqueados pela Justiça Trabalhista, 
conforme informado pela própria exequente, razão pela qual a medida é inócua. 
Forte nessas razões, INDEFIRO os pedidos solicitados. 
SERVE via desta de ofícios ao IDARON como segue ao final. Incumbe à parte credora imprimir via do ofício e apresentá-lo aos órgãos 
respectivos, juntando em seguida eventual resposta positiva e postulando no seu interesse.
Caso postule pelo envio do ofício pelo juízo o pedido deve vir acompanhado do comprovante do recolhimento da respectiva taxa.
No mais, diante da não localização de bens e com fundamento no artigo 921, inciso III e § 1º do CPC, suspendo o feito por 01 (um) ano.
Findo do prazo sem a localização do executado ou bens penhoráveis, fica desde já determinado o arquivamento dos autos.
Nos termos do §3º do mesmo dispositivo, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem 
encontrados bens penhoráveis.”
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SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO 
Destinatário: Chefe da ULSAV/IDARON em Ji-Paraná/RO
Finalidade: fornecer à parte credora ou seu advogado relatório contendo saldo de semoventes registrados em nome da parte devedora, 
bem como a localização das reses, se houver.
Observações: Serve via desta decisão de Ofício a ser apresentado diretamente pela parte autora ou por seu advogado, munido de 
procuração, habilitando-os ao recebimento da informação.
EXECUTADO: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA (CNPJ: 33.129.474/0001-97).
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7006882-83.2022.8.22.0005
REQUERENTE: R. P. H., RUA EWERTON CANDIDO FERREIRA 1763 RONDON - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: J. D. S., CPF nº 00509761259, ARAPONGA 4241 BOM FUTURO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Em atenção à ATA acostada no ID n. 81306827, DEFIRO o pedido.
Isso posto, suspendo a tramitação processual pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da audiência, qual seja, 23/08/2022.
Decorrido o prazo, manifestem-se as partes, independentemente de intimação. 
Após, ao Ministério Público.
Por fim, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz(a) de direito
L.S.V.C. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 0013009-11.2012.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOAO RODRIGUES NETO
ADVOGADOS DO AUTOR: MILTON FUGIWARA, OAB nº RO1194A, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA
REU: MUNICIPIO DE JI-PARANA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Decisão
Altere-se a classe processual para cumprimento definitivo de sentença em face da Fazenda Pública.
1. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 
autos, impugnar a execução (art. 535, CPC);
2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se precatório/RPV em favor do exequente (art. 535, § 
3º, CPC);
3. Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da 
execução (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC), deduzidos os honorários da fase de conhecimento, cujo montante deverá ser acrescido ao débito 
principal (art. 85, § 13, CPC). Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja 
impugnação (art. 85, § 7º, CPC);
4. Havendo impugnação, ouça-se a parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias. Se concordar com os valores apresentados na impugnação, 
expeça-se precatório/RPV em favor do exequente independentemente de nova decisão. Não havendo concordância, conclusos para 
decisão.
5. Expedido o Precatório/RPV, aguarde-se o pagamento em arquivo.
6. Comprovado o pagamento em deposito judicial, expeça-se alvará para levantamento. 
7. Em seguida, conclusos para extinção.
Expeça-se o necessário, instruindo-se com os documentos do processo necessários ao cumprimento da ordem.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb



1816DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova 
Brasília, Ji-Paraná/RO E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900 
PROCESSO: 7007434-48.2022.8.22.0005
Classe: Protesto
REQUERENTE: IGREJA PENTECOSTAL NUCLEO DOS MILAGRES
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LISDAIANA FERREIRA LOPES, OAB nº RO9693, AVENIDA MARECHAL RONDON 141, - ATÉ 201 
- LADO ÍMPAR UNIÃO - 76900-005 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ELIANE JORDAO DE SOUZA, OAB nº RO9652, AVENIDA MARECHAL 
RONDON 141, - ATÉ 201 - LADO ÍMPAR UNIÃO - 76900-005 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, GEOVANE CAMPOS MARTINS, OAB nº 
RO7019, AVENIDA MARECHAL RONDON 141, - ATÉ 201 - LADO ÍMPAR UNIÃO - 76900-005 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, SAMARA 
KAROLINE CAMPOS MARTINS, OAB nº RO12259
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR sn, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Versam os autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DANOS 
MORAIS proposta por REQUERENTE: IGREJA PENTECOSTAL NUCLEO DOS MILAGRES em desfavor de REQUERIDO: ESTADO 
DE RONDONIA, pela qual pretende seja declarado inexistente o débito no valor de R$ 7.478,78 (sete mil, quatrocentos e setenta e oito 
reais e setenta e oito centavos), vencido no dia 21/03/2018, objeto de protesto efetivado no 2º Tabelionato de Protesto de Títulos, desta 
cidade Criminal de Ji-Paraná/RO. 
Em seus fundamentos narra que a requerente juntamente com o Sr. Marcio Macedo Coelho, foram denunciados pela conduta delituosa 
tipificada no art. 42, I e III, da LCP, sob o processo de n. 1000004-94.2015.8.22.0005, o qual tramitou na 1ª Vara do Juizado Especial, 
por fazer o uso imoderado de equipamentos sonoros no estabelecimento religioso, produzindo sons/ruídos acima do permitido. Aduz 
contudo, que foi reconhecida sua ilegitimidade para responsabilização criminal e em relação ao Sr. Marcio Macedo Coelho, foi absolvido 
por atipicidade, já que a conduta tipificada na denúncia exige que a perturbação de sossego atinja várias pessoas. 
Não obstante, aduz que ainda persiste a cobrança da multa pela utilização de equipamento sonoro.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela provisória, para que a requerida retire o nome da parte autora do serviço de proteção ao 
crédito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo ser expedido ofício para o 2º Cartório de protesto desta cidade e demais órgãos, 
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil reais).
Determinou-se que a autora emendasse a inicial, a fim de juntar aos autos a Certidão de Dívida Ativa, correspondente ao débito (ID. 
80353509), advinda aos autos na peça processual de ID. 80840381. 
É o relatório. Decido.
Como é cediço, o conceito de interesse está fundado no binômio da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional invocada, conforme 
demonstram respeitáveis lições doutrinárias:
“É caracterizado o interesse de agir pela necessidade de utilidade do provimento jurisdicional, demonstrada por pedido idôneo lastreado 
em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado” (João Batista Lopes, in “o interesse de agir na ação declaratória”, 
RT 688/255).
“Há interesse de agir sempre que a pretensão ajuizada, por ter fundamento razoável, se apresente viável no plano objetivo. Interesse de 
agir significa existência de pretensão objetivamente razoável” (José Frederico Marques, in Manual de Direito Processual Civil, 2ª Edição, 
Volume 1, página 58).
Na mesma esteira de raciocínio, ensina Marcus Vinicius Rios Gonçalves que o interesse de agir constitui-se pelo “binômio necessidade 
e adequação. Para que se tenha interesse é preciso que o provimento jurisdicional seja útil a quem o postula”. Necessidade é a 
indispensabilidade para que o sujeito obtenha o bem desejado. “Se o puder sem recorrer ao Judiciário, não terá interesse de agir.” Já a 
adequação, de outro viso, “refere-se à escolha do meio processual pertinente, que produza um resultado útil. [...] A escolha inadequada 
da via processual torna inútil o provimento e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito” (in Novo curso de direito processual 
civil, v.1: teoria geral e processo de conhecimento (1ª parte). 7.ed. Saraiva, 2010).
No caso vertente o interesse processual da parte autora inexiste na medida em que é inadequado ao fim que se destina. 
Veja-se que na forma da Certidão de Dívida Ativa encartada aos autos (ID. 80840381) a dívida refere-se a dívida ativa não tributária 
objeto de multa de auto de infração de n. 003787 transitado em julgado em 31/10/2017, pelo que não se trata de débito inexistente, mas 
ao contrário está-se diante de ato administrativo que nos termos do art. 3º , parágrafo único, da LEF, a dívida ativa regularmente inscrita 
goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser elidida por meio de prova inequívoca. A inscrição, por sua vez, gera 
a certidão de dívida ativa, a qual constitui título executivo extrajudicial para efeito de ajuizamento da execução pelo rito especial da Lei 
nº 6.830 , de 1980. 
Destaca-se ainda que a imunidade constitucional conferida às entidades religiosas, pelo art. 150 da CF não engloba as multas, 
que constituem-se em sanção por ato ilícito, não se enquadrando no conceito de tributo. 
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ECT. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. CDA. VALIDADE. MULTA 
ADMINISTRATIVA. ALVARÁ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração na 
definição se o valor é necessário ou não, para fins de execução. Súmula 452 do STJ. Por se encontrar regularmente inscrita, milita 
em favor da CDA a presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca de vício, por parte do 
devedor. A execução fiscal visa à cobrança de multa por infração administrativa (art. 137 da Lei Municipal nº 1.224/74)- não exposição 
de alvará de funcionamento em local visível -, não se aplicando, na espécie, a imunidade recíproca, que é restrita a impostos. (TRF-4 - 
AC: 50290351120144047200 SC 5029035-11.2014.404.7200, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 
07/12/2016, QUARTA TURMA)
Além do que, o fato de a autora ter sido considerada ilegítima para a ação penal, em nada afeta a certeza e liquidez da dívida ativa, já 
que as esferas penais e administrativas são independentes, sendo a multa aplicável quando se está diante do ato ilícito administrativo, 
pelo que diante da presunção de legalidade e legitimidade, cabia a parte interessada ingressar com pretensão para desconstituição do 
ato administrativo, caso presentes os requisitos legais, o que não se dá nos autos. 
Logo, inexiste interesse processual que justifique a tramitação do presente feito, que apenas implica em movimentação desnecessária da 
máquina pública, em prejuízo de tantos outros processos.
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Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISSO, com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 
mérito, ante a ausência de interesse processual.
Pelo princípio da causalidade, arcará a parte autora com as despesas processuais, nos termos do artigo 85, parágrafo 8° do CPC, cuja 
exigibilidade resta suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Sentença registrada e publicada no ato. Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
Leonardo Leite Mattos e Souza Juiz de Direito J.C.S e J.B

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 0011199-30.2014.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
EXECUTADO: FABIO RAMIRO ZAMPA, CPF nº 02012856900
ADVOGADOS DO EXECUTADO: ELESSANDRA APARECIDA FERRO, OAB nº RO4883, AV. CASTELO BRANCO 469 ALVORADA - 
76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, HENRIQUE SCARCELLI SEVERINO, OAB nº RO2714A, . 422 . - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
DECISÃO
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA em face de FABIO RAMIRO 
ZAMPA, a fim de obter a quantia de R$ 19.256,67, oriunda de prova escrita sem eficácia de título executivo.
O requerido foi devidamente citado no ID n. 9212236 - Pág. 38.
Decurso de prazo para oposição de embargos monitórios (ID n. 9212236 - Pág. 41).
SISBAJUD e RENAJUD negativos (ID n. 9212236 - Pág. 47 a 49).
O feito foi chamado à ordem, diante da constituição, de pleno direito, do título judicial (ID n. 9212236 - Pág. 55).
Intimação por mandado restou positiva (ID n. 9212236 - Pág. 67).
Buscas por ativos financeiros e veículos não logrou êxito (ID n. 9212236 - Pág. 79 a 81).
Inexistência de semoventes junto ao IDARON (ID n. 9212236 - Pág. 85; n. 9212236 - Pág. 93).
Processo migrado para digitalização (ID n. 9393130).
Endereço localizado via INFOJUD (ID n. 15362572).
Nova tentativa de penhora online restou infrutífera (ID n. 18365211 - Pág. 1 ao n. 18365219 - Pág. 1).
Juntada de informações pelo IDARON e INFOJUD (ID n. 22129447; n. 25963144 - Pág. 1 ao n. 25963143 - Pág. 1 e n. 31006207 - Pág. 1).
SISBAJUD negativo (ID n. 29368735).
Executado não localizado para a penhora de vencimentos (ID n. 37721952 - Pág. 14).
Penhora online infrutífera (ID n. 39381772).
Anexada as declarações prestadas junto a Receita Federal (ID n. 43482504 ao n. 43482509 - Pág. 10).
Ofício juntado pelo IDARON (ID n. 47324668).
Pedido de liberação de penhora pelo executado (ID n. 51358294).
Após a manifestação do exequente no ID n. 54786727, a constrição foi mantida (ID n. 57566023).
Interposto agravo de instrumento pelo executado (ID n. 58186319).
Informações prestadas pelo juízo no ID n. 58424943.
O recurso teve seu provimento negado (ID n. 62398637).
Deferida a penhora de semoventes no ID n. 62948937.
Juntada de extrato da ficha de bovídeo e ofício do IDARON (ID n. 66024247 e n. 66159692 ao n. 66159692 - Pág. 12).
Constrição parcial de R$ 169,33 e de R$ 84,62 via SISBAJUD (ID n. 76514303 e n. 78655459 - Pág. 1).
Pedido de ofício ao IDARON (ID n. 78728987).
Intimação do exequente para manifestação acerca de eventual ocorrência de prescrição (ID n. 79223046).
Petição da parte autora juntada no ID n. 79223046.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Em que pese a manifestação de ID n. 79223046, antes de proceder a análise da prescrição, por derradeiro, oficie-se ao IDARON 
conforme solicitado no ID n. 78728987.
Com a vinda das informações, diga o exequente o que de direito em 05 (cinco) dias.
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Na inércia, conclusos para deliberação.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz de Direito
gms

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7000129-47.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VANESSA PALHANO GURGEL
ADVOGADOS DO AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, RUA ABÍLIO FREIRE DOS SANTOS 152 DOIS DE 
ABRIL - 76900-842 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, KAROLINE PEREIRA GERA, OAB nº RO9441, RUA VILAGRAN CABRITA 1050, - DE 
834 A 1162 - LADO PAR CENTRO - 76900-018 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA ÉDSON 
LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: GRACIELA HORSTH SILVA, OAB nº AM4013, R ORESTES MATANA DISTRITO INDUSTRIAL - 76804-120 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
DECISÃO
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença. 
1) Intime-se o executado POR SEU ADVOGADO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado pela exequente 
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa e honorários 
advocatícios de 10% na forma do art. 523, § 1º do CPC. 
2.) Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
3) Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
4) Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente em termos de prosseguimento do cumprimento 
de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, 
de 24/08/2016. Salvo, beneficiário da justiça gratuita. 
5) Em caso de pagamento, INTIME-SE a parte Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como 
sendo o pagamento integral da obrigação.
6) Após, voltem conclusos. 
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7007369-24.2020.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JANETH DA SILVA GOMES
ADVOGADOS DO AUTOR: KAROLINE PEREIRA GERA, OAB nº RO9441, RUA VILAGRAN CABRITA 1050, - DE 834 A 1162 - LADO 
PAR CENTRO - 76900-018 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, RUA RIO BRANCO 1258, COLONI & WENDT 
ADVOGADOS PRINCESA ISABEL - 76964-084 - CACOAL - RONDÔNIA, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA ÉDSON 
LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: GRACIELA HORSTH SILVA, OAB nº AM4013, R ORESTES MATANA DISTRITO INDUSTRIAL - 76804-120 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
DECISÃO
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença. 
1) Intime-se o executado POR SEU ADVOGADO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado pela exequente 
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa e honorários 
advocatícios de 10% na forma do art. 523, § 1º do CPC. 
2.) Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
3) Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
4) Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente em termos de prosseguimento do cumprimento 
de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, 
de 24/08/2016. Salvo, beneficiário da justiça gratuita. 
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5) Em caso de pagamento, INTIME-SE a parte Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como 
sendo o pagamento integral da obrigação.
6) Após, voltem conclusos. 
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
Número do processo: 7010561-91.2022.8.22.0005
AUTOR: LEYDSON KLISMMAN SODRE DA SILVA, CPF nº 00377809217, RUA RIO ARIPUANÃ 1274 DOM BOSCO - 76907-812 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: LISDAIANA FERREIRA LOPES, OAB nº RO9693, ELIANE JORDAO DE SOUZA, OAB nº RO9652, GEOVANE 
CAMPOS MARTINS, OAB nº RO7019, RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB nº RO11172
REU: ANTONIO F LEITE MANON MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, CNPJ nº 42017361000190, SEIS DE 
MAIO 1106, - DE 983 A 1173 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-069 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO INICIAL
Defiro a gratuidade da justiça.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LEYDSON KLISMMAN SODRÉ DA SILVA em 
face de ANTONIO F LEITE MANON MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.
Narra que no dia 23/10/2021 o autor levou seu veículo até a oficina, ora Requerida, a fim de que fosse realizada vistoria e o conserto ante 
as falhas que o carro estava apresentando. Foi diagnosticado que o defeito estava no motor do veículo, sendo realizada a desmontagem 
do motor e o suposto conserto do problema, contudo, o reparo foi mal sucedido e o veículo continuou apresentando as falhas.
Sustenta que o veículo é ferramenta essencial para o trabalho do autor, que recebe da empresa um adicional pelo uso de veículo próprio, 
valor este que deixou de ser pago pelo fato de o veículo estar impossibilitado de circular. Ainda, que após levar o carro por diversas vezes 
na primeira oficina, ora Requerida, o Autor levou o carro em outra oficina, em que foi constatado que o defeito no motor permanecia, uma 
vez que algumas peças do motor que deveriam ter sido trocadas estavam empenadas.
INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art. 6º, VIII do CDC.
É o relatório.
No mais determino: 
I - Considerando que o art. 5º do Ato Conjunto n. 010/2022-PR-CGJ permitiu a realização/manutenção de audiências por videoconferência 
até regulamentação interna. 
II - DETERMINO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, A SER DESIGNADA PELA CENTRAL DE PROCESSAMENTO 
ELETRÔNICO, que adotará pauta automática, e será realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC da Comarca de 
Ji-Paraná - a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp ou Google Meet, observando 
os termos do Provimento da Corregedoria n° 018/2020, publicado no DOJ nº 96, de 25.05.2020.
III – Intime-se a parte autora, através do seu advogado(a), ficando responsável por informar nos autos, o nome e número de telefone 
de quem vai participar da audiência, até 5 (cinco) dias antes da data designada, devendo ainda, promover a orientação para aguardar 
chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e hora marcado no item anterior ou informar o link de acesso ao Google Meet.
IV – Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública ou Ministério Público, esta será realizada pelo sistema 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), através de carga ou remessa, nos termos do art. art. 183, § 1º, do CPC.
V – Cite-se dos termos da presente ação, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência de conciliação, sob pena de serem considerados verdadeiros os 
fatos alegados na inicial (art. 344, CPC), intimando-a ainda, para participação no ato.
VI - A parte requerida deverá informar o telefone com Whatsapp e e-mail para que o CEJUSC faça o contato para realização da audiência. 
Caso a citação ocorra por carta ou oficial de justiça, a parte deverá informar os referidos dados mediante peticionamento nos autos até 5 
(cinco) dias antes da audiência ou diretamente ao oficial de justiça, respectivamente.
VII – Advirtam-se as partes que devem observar as seguintes ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como instalar em seus dispositivos (celular, notebook ou desktop) e 
acessar os aplicativos WhatsApp e Google Meet, a partir do link (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 

PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
VIII – Advirtam-se ainda as partes que devem observar as seguintes ORIENTAÇÕES GERAIS:
1. Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio;
2. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar que a videoconferência se dará por 
ligação do WhatsApp ou de informar a elas o link para acesso à audiência virtual. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a 
intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio WhatsApp, e-mail, carta ou mandado, nessa respectiva ordem de preferência. (art. 
2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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3. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz as intimações enviadas ao número anterior, se não houver comunicação, que poderá ser feita, 
excepcionalmente, pelo próprio aplicativo, ao 

PODER JUDICIÁRIO (art. 7° II, Prov. 018/2020-CG);
4. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
5. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
6. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em 
juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 018/2020-CG);
7. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
8. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado ou 
defensores públicos (art. 7° X, Prov. 018/2020-CG) ou que estejam munidos de poderes específicos para transigir;
9. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
10. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicia-l; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
11. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
12. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
13. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
IX - Nos termos do art. 8º, do Provimento já mencionado, no horário agendado para a audiência virtual, O CONCILIADOR DEVERÁ 
OBSERVAR O SEGUINTE ROTEIRO:
1. caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, desde logo 
AUTORIZO o(a) conciliador(a) a REDESIGNAR nova conciliação, providenciando o necessário para que as partes sejam intimadas para 
comparecerem ao ato;
2. Caso a audiência deixe de ocorrer em virtude da inexistência de citação válida, desde logo, AUTORIZO o(a) conciliador(a) intimar a 
parte autora e seu advogado(a) na própria solenidade para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção, redesignando o ato;
3. ainda que a citação seja negativa, o conciliador deverá permanecer com os presentes por 5 (cinco) minutos, aguardando eventual 
comparecimento espontâneo da parte requerida;
4. se a audiência deixar de ser realizada por fato não atribuível às partes e seus advogados, o processo permanecerá no Cejusc, devendo 
preferencialmente ser redesignada a audiência no mesmo ato com intimação dos presentes;
5. se instalada a audiência e não houver acordo, os advogados das partes serão informados que o prazo para contestar (15 dias úteis) 
terá início no dia posterior ao da audiência ou, caso a parte requerida manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da 
apresentação do pedido (art. 335, I e II, CPC);
6. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, CPC).
7. Se houver acordo, o conciliador redigirá os termos e enviará para os presentes via mensagem de texto pelo WhatsApp ou via recurso 
de chat do Google Meet, solicitando que se houver alguma observação deverá haver apontamento pelo mesmo meio, sob pena de 
compreender-se o silêncio como concordância de que a ata representa os exatos termos do que ficou pactuado na audiência virtual;
8. Se houver apontamentos, o conciliador deverá fazer as correções e submeter a aprovação de todos na mesma forma do inciso anterior, 
até que não haja mais objeções;
9. para substituir a assinatura das partes, seus advogados e outros profissionais o conciliador enviará o teor da deliberação por mensagem 
de texto ou lançará no recurso de chat, solicitando que todos manifestem suas anuências aos termos, por escrito;
10. O conciliador sempre fará constar no topo da ata a hipótese de ocorrência para facilitar a leitura da circunstância no momento da 
deliberação judicial;
11. O conciliador imprimirá e assinará a ata de audiência aprovada e fará juntada dela, acompanhada da imagem de mensagens de 
textos ou do conteúdo do chat no processo até o final do horário forense matutino ou vespertino em que for realizada, enviando os autos 
conclusos para homologação pelo Juízo;
12. Havendo a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, por tratar-se de processo de família que envolva interesse de 
incapaz, nos termos do artigo 698 do CPC, deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo, reduzindo-se a termo na própria 
ata de audiência, se estiver presente, ou remetendo-se os autos para parecer, e somente após, vir conclusos para sentença, o que desde 
logo autorizo seja promovido diretamente pelo(a) conciliador(a).
X - Advirto ainda às partes de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). A presença do Advogado(a) não supre a exigência de 
comparecimento pessoal do(a) autor(a).
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XI - Caso a parte requerida não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), observando-se que em caso de litisconsórcio o desinteresse deverá 
ser manifestado por todos (§ 6.º), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja manifestação de anuência 
da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC).
XII – Não havendo acordo, e tendo a parte requerida formulado reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 
do CPC ou juntado documentos, desde logo determino que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma 
do art. 351 do CPC. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, 
em 10 dias.
XIII - Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes representadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao interesse 
em produzir outras provas, justificando a necessidade e utilidade, sob pena de julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC.
XIV– As partes poderão, no prazo de 24 horas, contados da realização da audiência, manifestar acerca de fatos envolvendo sua 
ocorrência, caso queiram.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Nos termos do art 9º, encerradas as medidas de afastamento social por ato do TJRO, as audiências designadas até então serão realizadas 
por videoconferência.
A petição inicial e os documentos que instruem a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam, nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
Não tendo condições de constituir advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública.
Cite(m)-se. Intime(m)-se as partes.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
CONTATO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO:
a) Email: jipcac@tjro.jus.br
b) Sala Virtual: https://meet.google.com/ixg-wwbf-qzb
c) Fones: (69) 3411-2910
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp/Google Meet que receberá no dia marcado no item 
anterior.
SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
PARA CUMPRIMENTO: ANTONIO F LEITE MANON MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CNPJ nº 
42.017.361/0001-90, com sede na Rua Seis de Maio, 1106, Centro, CEP 76.900-069, Ji-Paraná/RO.
Ji-Paraná-RO, 1 de setembro de 2022.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA 
Juiz(a) de direito
L.S.V.C. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7010399-96.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: LUCILENE DOS SANTOS SIMPLICIO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, CNPJ nº 61550836000154, ALAMEDA PICASSO 71, (ALPHAVILLE 
SANT’ANNA) ALPHAVILLE - 06539-300 - SANTANA DE PARNAÍBA - SÃO PAULO, RIO MACHADO REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 
nº 38347304000100, AVENIDA MARECHAL RONDON 755, - DE 607 A 819 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-057 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
A petição inicial não informou o estado civil da autora (nos termos do art. 319 do CPC), bem como, em havendo cônjuge, qual seria a 
renda deste, comprovada documentalmente, para fins de aferir a renda familiar total e possibilidade de suporte das custas e despesas 
processuais.
Também não consta o questionário da situação econômica da autora, geralmente formulado pela autora e que cabalmente confirmariam 
a suficiência financeira da autora.
Ademais, não restou esclarecido quem é a pessoa de Valcir de Souza, constante no comprovante de residência da autora.
Por fim, a parte autora não juntou telas do anuncio feito pela requerida, ou das conversas via whatsapp, telefone ou redes sociais, que 
comprovem minimamente as tratativas iniciais do negócio jurídico.
Ressalto que não se trata de deliberação quanto ao ônus da prova, mas dever da parte autora em instruir o feito com os documentos 
mínimos e elementos indiciários, de que dispõe, para sinalizar os fatos que fundamentaram a causa de pedir, até mesmo, porque os 
documentos juntados indicam a aquisição de cotas de consórcios e, não do alegado financiamento habitacional pela autora.
Assim, intime-se para as correções necessárias, no prazo de 15 dias.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
wj
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Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7002472-79.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
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AUTOR: THALISSON LUAN NEVES DE LIMA
ADVOGADOS DO AUTOR: MATHEUS ARAUJO MAGALHAES, OAB nº RO10377, ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB nº 
RO10103, RUA PADRE CHIQUINHO 1.493, - DE 1225/1226 A 1492/1493 PEDRINHAS - 76801-504 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA ÉDSON 
LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311, RUA FORTALEZA, - ATÉ 2236/2237 SETOR 03 - 76870-505 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO
Trata-se de indenização por danos morais movida por T. L. N de L. em desfavor de FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CARNES LTDA, alegando que é residente e domiciliada em imóvel no Residencial Jardim Capelasso – proveniente de 
recursos de programas governamentais – e que, após a realização do sonho da casa própria, vem sofrendo com o mau cheiro decorrente 
da ação do requerido, ao descartar em céu aberto os dejetos de animais abatidos em suas instalações.
Aduz que além do grande incômodo gerado a si e outros moradores, com limitação à plena utilização de sua propriedade, ainda há o risco 
de contaminação das represas da região, pelo que requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, 
no valor de seis mil reais.
Em sua contestação, o requerido arguiu as preliminares de inépcia da inicial e, no mérito, pugnou pela concessão da justiça gratuita e 
improcedência da demanda por ausência de provas, nexo causal e por se tratar de mero dissabor.
Após a manifestação do Ministério Público, vieram os autos conclusos.
É o breve relato. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO 
Do julgamento antecipado do feito.
Como cediço, a reunião de processos para julgamento simultâneo, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, se dá com vistas 
a se evitar decisões conflitantes em causas que guardem estreita relação entre si.
Tal circunstância causaria evidente prejuízo ao jurisdicionado, como também um grande desprestígio ao Poder Judiciário, eu emitir 
provimentos jurisdicionais incompatíveis entre si, em causas estreitamente vinculadas pelo objeto ou pela causa de pedir.
É oportuno ressaltar que, havendo conexão, deve-se proceder à união dos feitos, para que sejam processados e julgados em conjunto, 
também porque tal providência objetiva a economia processual, já que, em função da afinidade quanto ao objeto ou causa de pedir, é 
comum que a mesma fase probatória possa ser partilhada por ambas as ações, e as provas, que deverão dar origem a duas ou mais 
sentenças, sejam produzidas de uma só vez.
O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:
PROCESSO CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇAO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 
PRESTAÇAO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕESINDENIZATÓRIAS. CONEXAO. EXISTÊNCIA. 
CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum 
vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar “o 
vocábulo comum”, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária 
a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. 2. O art. 105 do CPC, em torno do qual existe 
certa divergência acerca de sua exata interpretação, afirma que “havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”. 
(…) 3. Parcela significativa da doutrina relativiza a cogência da norma, partilhando do entendimento de que existe margem para uma 
discricionariedade do magistrado na apreciação da conveniência ou não da reunião dos processos. Precedentes. 4. Esse permissivismo, 
porém, deve ser tratado com cautela, realizando-se um juízo criterioso, a fim de evitar a reunião desnecessária e desmedida de ações. 
O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos 
processos. 5. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes 
em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última 
análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e da pacificação social. 6. Mostra-se razoável, na espécie, a reunião de ações 
indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito), considerando-se que são somente 
duas as vítimas do evento, que ambas as ações não mostram discrepância no tocante à fase processual em que se encontram e que 
não haverá delongas na remessa dos autos ao juízo prevento, haja vista que as varas localizam-se no mesmo Foro Regional de uma 
mesma comarca. Tal medida resultaria em uma maior celeridade e economia processual, permitindo o aproveitamento em benefício 
do Juízo prevento dos atos instrutórios realizados pelo outro Juízo, evitando-se, ainda, o risco de haver decisões contraditórias. 7. Se 
as ações conexas tramitam na mesma comarca, competente é o juiz que despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 do Código de 
Processo Civil. 8. A expressão “despachar em primeiro lugar”, inserida no art. 106 do CPC, salvo exceções, deve ser entendida como 
o pronunciamento judicial positivo que ordena a citação. Precedentes. 9. Recurso especial provido para reconhecer a conexão entre 
as demandas e a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Bangu/RJ para processar e julgar os feitos conexos. (STJ. Recurso Especial 
1226016/RJ. Relatora Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 15/03/2011. DJE: 25/03/2011).
Da análise dos autos, anoto que realmente há identidade no pedido entre as ações e semelhança na causa de pedir, o que leva a 
necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto perante este Juízo, com comunhão das provas.
A esse respeito, foi determinada nos autos de n. 7005662-21.2020.8.22.0005, que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
do Estado de Rondônia (SEDAM) realizasse vistoria nas instalações do Frigorífico requerido, para apuração de irregularidades ambientais, 
causadoras de emissão de gazes que exalam mau odor, com relatório ali encartado no ID n. 52861524.
Mesma produção de prova determina-se neste feito, posto que as ações têm fato jurídico (emissão de odores) e causa de pedir comum, 
o que demandam prova única, gerando às partes idênticas manifestações, julgamento antecipado da lide ou realização de perícia, 
que passo a utilizar em todos os processos reunidos, primando-se pela celeridade e eficácia processual, evitando-se a prática de atos 
processuais repetitivos.
Veja-se que a requerida pleiteou realização de prova pericial por engenheiro ambiental, narrando necessidade de apuração mais 
detalhada dos fatos, a fim de aferir o cumprimento e/ou não das determinações da legislação ambiental pela Ré, regularidade da forma 
como está sendo tratado o conteúdo ruminal pela Requerida, se o tratamento dispensado pela ré encontra-se dentro dos padrões legais, 
se eventual odor constatado está dentro dos padrões normais. Contudo, reputo injustificável a prova pericial, tendo em vista que tais 
questões foram objeto da vistoria da SEDAM, que apresentou relatório de Engenheiro Químico e Bióloga, razão pela qual INDEFIRO o 
pedido de realização de prova pericial pela requerida.
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Entendo conveniente e oportuno o julgamento no estado que se encontra o presente processo, uma vez que as provas carreadas aos 
autos são suficientes à formação da convicção do Juízo, bem como à resolução da lide, razão pela qual reputo desnecessária a produção 
de novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Além do que, como já mencionado, fora realizado nos autos vistoria pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), 
apresentando-se nos autos relatório, que entendo suficiente para julgamento do feito.
DAS PRELIMINARES
Da inépcia da inicial.
Acerca da alegada inépcia da petição inicial, por ter o autor se limitado a vagas, genéricas e imprecisas referência aos danos morais, 
deixando de demostrar o alegado abalo sofrido, dispõe o Código de Processo Civil que:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
O caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para que seja declarada a inépcia da inicial, ao contrário, a 
redação da exordial permite compreensão lógica dos fatos e dos fundamentos jurídicos, bem como é de possível a identificação do pedido 
e da causa de pedir, razão pela qual não há que se falar em indeferimento da inicial.
O pedido indenizatório possui como fundamento o mal-estar ocasionado pelo mau cheiro gerado pela requerida, em razão da eliminação 
dos dejetos de forma incorreta.
Da justiça gratuita.
A parte requerida afirma que não detém condições de arcar com os custos e despesas processuais, em razão de fraude perpetrada pelos 
antigos administradores e que o frigorífico vem sofrendo enormes prejuízos financeiros, com a decretação judicial de ordens de bloqueio 
em ativos financeiros, indisponibilidade de imóveis e veículos, entre outros.
Observo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, outrora regulamentada no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo 
no Capítulo II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98, o qual prescreve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a alegação de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto, tal 
presunção não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza, com o intuito de 
obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, sendo que tal comando também é acolhido 
pelo Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado 
tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ, 
Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 
02/12/2008, DJe 18/12/2008).
De igual forma, de acordo com a Súmula n. 481 do Superior Tribunal, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em apreço, a parte ré não apresentou nenhum elemento ou documento que corroborasse seus argumentos, tais como 
extratos, balanço patrimonial, certidões negativas, declaração de imposto de renda e etc e a decisão proferida nos autos n. 7005261-
51.2022.8.22.0005, por si só, não tem o condão de provar que a empresa faz jus as benesses da justiça gratuita, como bem atesta a 
cognição de nosso Eg. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. SÚMULA N. 481 STJ. COMPROVAÇÃO. 
AUSÊNCIA. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o 
entendimento da Súmula n. 481 do STJ. 2. O fato de a parte ser entidade sindical não faz presumir sua hipossuficiência, para fins de 
deferimento de gratuidade da justiça. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - AI: 08024193920218220000 RO 0802419-39.2021.822.0000, 
Data de Julgamento: 25/11/2021) e;
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 
NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção da Súmula 481 do STJ, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, deve 
evidenciar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Agravo provido. (TJ-RO - AI: 08044789720218220000 RO 
0804478-97.2021.822.0000, Data de Julgamento: 26/10/2021).
Forte nessas razões, indefiro a justiça gratuita em favor da parte ré.
DO MÉRITO 
A requerente pretende ser indenizada ante o desagradável odor causado pela eliminação irregular de dejetos pela requerida, próximo ao 
residencial em que reside.
Em que pese os argumentos da requerida de que não há emissão de odores em sua atividade e que implantou medidas para minimizar 
possíveis odores ou que o mesmo seria de responsabilidade da empresa Sebo Ji-Paraná Indústria e Comércio de Produtos Animais 
LTDA, da análise do relatório da SEDAM, órgão responsável pela fiscalização do Frigorífico, é possível concluir, que os fortes odores 
persistem. Veja-se a conclusão:



1824DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

“3 – CONSIDERAÇÕES: Puderam ser observadas melhorias no sistema de disposição dos resíduos, porém não é possível inferir que 
não esteja havendo contaminação do solo pela percolação do chorume do processo da compostagem, principalmente devido ao volume 
ali depositado, e dado o período de tempo que ocorre a disposição. A presença dos animais/aves que consomem produtos em putrefação 
demonstra a ocorrência de odor denunciada pelos moradores. Desde 2019 a empresa vem tratando de projeto de compostagem junto a 
Sedam, contudo o mesmo ainda não fora aprovado, segundo o acompanhamento das notificações. A última notificação (nº 4093/2020 de 
06/11/2020) teve sua resposta protocolada em 23/11/2020, sendo que no item 07, que refere ao projeto de compostagem, o responsável 
técnico informa que o estudo está em andamento, e será apresentado tão logo seja finalizado! Conforme o representante da empresa, 
o uso do rúmen na caldeira é um procedimento caro que está sendo estudado de modo a viabilizar sua implantação, o que resultaria na 
paralisação do uso da área de compostagem. Outra consideração a ser feita é quanto a viabilidade ambiental da área. Sugere-se que seja 
solicitado à Semeia (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a viabilidade ambiental para a área de compostagem, uma vez que não se 
trata da mesma área (imóvel) da planta do frigorífico” (ID n. 76049257 - Pág. 10 a 11).
A permanência dos fortes odores foi confirmada pela presença no local de animais consumidores de putrefação e ainda pelos moradores 
da região, que foram ouvidos a esmo pelos fiscais da Sedam, assim, inegável sua emissão.
Quanto aos argumentos de que instalou-se na região muitos anos antes da construção do residencial e que este não contou com 
planejamento adequado e não cumpriu exigências ambientais e urbanísticas, não afasta seu dever de evitar danos à população, seja 
vizinha ou não, pois, deve eliminar adequadamente seus resíduos, não deve causar dano ambiental de qualquer espécie e cumprir as 
normas sanitárias da sua atividade de maneira rigorosa.
Outrossim, o fato de possuir alvará e licença ambiental para funcionamento, não afasta e impede que realize os atos de degradação e 
risco ambiental, como noticiado nos autos, mas tão somente, comprovam que não tem cumprido as normas sanitárias e ambientais, como 
já aduzido.
Destaco que a empresa não possuía projeto de compostagem aprovado junto a SEDAM, não tendo sequer finalizado projeto desta ordem 
junto ao órgão, visto que informado pela requerida a SEDAM, que o estudo para projeto está em andamento e que o apresentará assim 
que finalizado.
Logo, diferente do que afirma a requerida, não trata-se de mero aborrecimento, pois conviver com um mau cheiro, como relatado nos 
autos, interfere na realização de atividades básicas e rotineiras do homem, como alimentação, repouso, liberdade em seu lar para deixá-
lo aberto para ventilação, culminando na explosão de sentimentos como desconforto, angústia, tristeza e até depressão, a considerar as 
dificuldades para aquisição da tão sonhada casa própria por parte da população brasileira.
Neste sentido, entendo demonstrado nos autos que a requerida descartou irregularmente os resíduos de sua atividade, emanando forte 
odor, estando presente, portanto, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a rigor do que dispõem os artigos 186 e 927 do 
Código Civil.
No tocante a fixação do valor indenizatório, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser 
nem tão ínfimo que não sirva de caráter educativo para a parte ré, mas nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento sem 
causa para a requerente.
O valor deve ser fixado num grau de moderação, levando-se em conta o poderio econômico das partes, o grau de culpa, a extensão do 
dano e também para desencorajar a repetição de atos dessa natureza, aliado ao fato de que a parte autora compõe o mesmo ambiente 
familiar dos autos n. 7004464-75.2022.8.22.0005, processo o qual a genitora do demandante almeja a mesma indenização.
Assim, levando-se em conta os parâmetros acima, bem como a extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) a título de danos morais, consoante precedente em caso análogo: Processo nº 7005662-21.2020.822.0005, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão – Des. Isaias Fonseca Moraes –, Data de julgamento: 30/09/2021.
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório formulado por T.L.N de L. em face de FRIGORIFICO 
RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos 
morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros a partir da citação.
Como consequência, decreto a extinção do processo, com resolução do mérito com fundamento no 487, I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que, 
nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a celeridade processual, 
determino a imediata intimação da parte contrária para as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça.
Sentença registrada e publicada automaticamente pelo sistema PJE.
Intimem-se. Com trânsito em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7003462-70.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: SOPHIA FERREIRA URMAN
ADVOGADOS DO AUTOR: MATHEUS ARAUJO MAGALHAES, OAB nº RO10377, ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB nº 
RO10103, RUA PADRE CHIQUINHO 1.493, - DE 1225/1226 A 1492/1493 PEDRINHAS - 76801-504 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA ÉDSON 
LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311, RUA FORTALEZA, - ATÉ 2236/2237 SETOR 03 - 76870-505 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
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DECISÃO 
Diante do interesse de incapaz dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para parecer na forma do art. 178. 
Após, venham-me conclusos para julgamento. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7003459-18.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: PEDRO HENRIQUE NEVES
ADVOGADOS DO AUTOR: ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB nº RO10103, RUA PADRE CHIQUINHO 1.493, - DE 1225/1226 A 
1492/1493 PEDRINHAS - 76801-504 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MATHEUS ARAUJO MAGALHAES, OAB nº RO10377
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA ÉDSON 
LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB nº RO5497A, RUA FORTALEZA centro SETOR 03 - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO
Trata-se de indenização por danos morais movida por P. H. N. em desfavor de FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CARNES LTDA, alegando que é residente e domiciliada em imóvel no Residencial Jardim Capelasso – proveniente de recursos de 
programas governamentais – e que, após a realização do sonho da casa própria, vem sofrendo com o mau cheiro decorrente da ação do 
requerido, ao descartar em céu aberto os dejetos de animais abatidos em suas instalações.
Aduz que além do grande incômodo gerado a si e outros moradores, com limitação à plena utilização de sua propriedade, ainda há o risco 
de contaminação das represas da região, pelo que requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, 
no valor de seis mil reais.
Em sua contestação, o requerido arguiu as preliminares de inépcia da inicial e, no mérito, pugnou pela concessão da justiça gratuita e 
improcedência da demanda por ausência de provas, nexo causal e por se tratar de mero dissabor.
Após a manifestação do Ministério Público, vieram os autos conclusos.
É o breve relato. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO 
Do julgamento antecipado do feito.
Como cediço, a reunião de processos para julgamento simultâneo, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, se dá com vistas 
a se evitar decisões conflitantes em causas que guardem estreita relação entre si.
Tal circunstância causaria evidente prejuízo ao jurisdicionado, como também um grande desprestígio ao Poder Judiciário, eu emitir 
provimentos jurisdicionais incompatíveis entre si, em causas estreitamente vinculadas pelo objeto ou pela causa de pedir.
É oportuno ressaltar que, havendo conexão, deve-se proceder à união dos feitos, para que sejam processados e julgados em conjunto, 
também porque tal providência objetiva a economia processual, já que, em função da afinidade quanto ao objeto ou causa de pedir, é 
comum que a mesma fase probatória possa ser partilhada por ambas as ações, e as provas, que deverão dar origem a duas ou mais 
sentenças, sejam produzidas de uma só vez.
O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:
PROCESSO CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇAO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 
PRESTAÇAO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕESINDENIZATÓRIAS. CONEXAO. EXISTÊNCIA. 
CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum 
vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar “o 
vocábulo comum”, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária 
a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. 2. O art. 105 do CPC, em torno do qual existe 
certa divergência acerca de sua exata interpretação, afirma que “havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”. 
(…) 3. Parcela significativa da doutrina relativiza a cogência da norma, partilhando do entendimento de que existe margem para uma 
discricionariedade do magistrado na apreciação da conveniência ou não da reunião dos processos. Precedentes. 4. Esse permissivismo, 
porém, deve ser tratado com cautela, realizando-se um juízo criterioso, a fim de evitar a reunião desnecessária e desmedida de ações. 
O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos 
processos. 5. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes 
em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última 
análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e da pacificação social. 6. Mostra-se razoável, na espécie, a reunião de ações 
indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito), considerando-se que são somente 
duas as vítimas do evento, que ambas as ações não mostram discrepância no tocante à fase processual em que se encontram e que 
não haverá delongas na remessa dos autos ao juízo prevento, haja vista que as varas localizam-se no mesmo Foro Regional de uma 
mesma comarca. Tal medida resultaria em uma maior celeridade e economia processual, permitindo o aproveitamento em benefício 
do Juízo prevento dos atos instrutórios realizados pelo outro Juízo, evitando-se, ainda, o risco de haver decisões contraditórias. 7. Se 
as ações conexas tramitam na mesma comarca, competente é o juiz que despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 do Código de 
Processo Civil. 8. A expressão “despachar em primeiro lugar”, inserida no art. 106 do CPC, salvo exceções, deve ser entendida como 
o pronunciamento judicial positivo que ordena a citação. Precedentes. 9. Recurso especial provido para reconhecer a conexão entre 
as demandas e a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Bangu/RJ para processar e julgar os feitos conexos. (STJ. Recurso Especial 
1226016/RJ. Relatora Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 15/03/2011. DJE: 25/03/2011).
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Da análise dos autos, anoto que realmente há identidade no pedido entre as ações e semelhança na causa de pedir, o que leva a 
necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto perante este Juízo, com comunhão das provas.
A esse respeito, foi determinada nos autos de n. 7005662-21.2020.8.22.0005, que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
do Estado de Rondônia (SEDAM) realizasse vistoria nas instalações do Frigorífico requerido, para apuração de irregularidades ambientais, 
causadoras de emissão de gazes que exalam mau odor, com relatório ali encartado no ID n. 52861524.
Mesma produção de prova determina-se neste feito, posto que as ações têm fato jurídico (emissão de odores) e causa de pedir comum, 
o que demandam prova única, gerando às partes idênticas manifestações, julgamento antecipado da lide ou realização de perícia, 
que passo a utilizar em todos os processos reunidos, primando-se pela celeridade e eficácia processual, evitando-se a prática de atos 
processuais repetitivos.
Veja-se que a requerida pleiteou realização de prova pericial por engenheiro ambiental, narrando necessidade de apuração mais 
detalhada dos fatos, a fim de aferir o cumprimento e/ou não das determinações da legislação ambiental pela Ré, regularidade da forma 
como está sendo tratado o conteúdo ruminal pela Requerida, se o tratamento dispensado pela ré encontra-se dentro dos padrões legais, 
se eventual odor constatado está dentro dos padrões normais. Contudo, reputo injustificável a prova pericial, tendo em vista que tais 
questões foram objeto da vistoria da SEDAM, que apresentou relatório de Engenheiro Químico e Bióloga, razão pela qual INDEFIRO o 
pedido de realização de prova pericial pela requerida.
Entendo conveniente e oportuno o julgamento no estado que se encontra o presente processo, uma vez que as provas carreadas aos 
autos são suficientes à formação da convicção do Juízo, bem como à resolução da lide, razão pela qual reputo desnecessária a produção 
de novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Além do que, como já mencionado, fora realizado nos autos vistoria pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), 
apresentando-se nos autos relatório, que entendo suficiente para julgamento do feito.
DAS PRELIMINARES
Da inépcia da inicial.
Acerca da alegada inépcia da petição inicial, por ter o autor se limitado a vagas, genéricas e imprecisas referência aos danos morais, 
deixando de demostrar o alegado abalo sofrido, dispõe o Código de Processo Civil que:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
O caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para que seja declarada a inépcia da inicial, ao contrário, a 
redação da exordial permite compreensão lógica dos fatos e dos fundamentos jurídicos, bem como é de possível a identificação do pedido 
e da causa de pedir, razão pela qual não há que se falar em indeferimento da inicial.
O pedido indenizatório possui como fundamento o mal-estar ocasionado pelo mau cheiro gerado pela requerida, em razão da eliminação 
dos dejetos de forma incorreta.
Da justiça gratuita.
A parte requerida afirma que não detém condições de arcar com os custos e despesas processuais, em razão de fraude perpetrada pelos 
antigos administradores e que o frigorífico vem sofrendo enormes prejuízos financeiros, com a decretação judicial de ordens de bloqueio 
em ativos financeiros, indisponibilidade de imóveis e veículos, entre outros.
Observo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, outrora regulamentada no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo 
no Capítulo II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98, o qual prescreve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a alegação de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto, tal 
presunção não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza, com o intuito de 
obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, sendo que tal comando também é acolhido 
pelo Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado 
tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ, 
Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 
02/12/2008, DJe 18/12/2008).
De igual forma, de acordo com a Súmula n. 481 do Superior Tribunal, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em apreço, a parte ré não apresentou nenhum elemento ou documento que corroborasse seus argumentos, tais como 
extratos, balanço patrimonial, certidões negativas, declaração de imposto de renda e etc e a decisão proferida nos autos n. 7005261-
51.2022.8.22.0005, por si só, não tem o condão de provar que a empresa faz jus as benesses da justiça gratuita, como bem atesta a 
cognição de nosso Eg. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. SÚMULA N. 481 STJ. COMPROVAÇÃO. 
AUSÊNCIA. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o 
entendimento da Súmula n. 481 do STJ. 2. O fato de a parte ser entidade sindical não faz presumir sua hipossuficiência, para fins de 
deferimento de gratuidade da justiça. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - AI: 08024193920218220000 RO 0802419-39.2021.822.0000, 
Data de Julgamento: 25/11/2021) e;
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 
NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção da Súmula 481 do STJ, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, deve 
evidenciar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Agravo provido. (TJ-RO - AI: 08044789720218220000 RO 
0804478-97.2021.822.0000, Data de Julgamento: 26/10/2021).
Forte nessas razões, indefiro a justiça gratuita em favor da parte ré.
DO MÉRITO 
A requerente pretende ser indenizada ante o desagradável odor causado pela eliminação irregular de dejetos pela requerida, próximo ao 
residencial em que reside.
Em que pese os argumentos da requerida de que não há emissão de odores em sua atividade e que implantou medidas para minimizar 
possíveis odores ou que o mesmo seria de responsabilidade da empresa Sebo Ji-Paraná Indústria e Comércio de Produtos Animais 
LTDA, da análise do relatório da SEDAM, órgão responsável pela fiscalização do Frigorífico, é possível concluir, que os fortes odores 
persistem. Veja-se a conclusão:
“3 – CONSIDERAÇÕES: Puderam ser observadas melhorias no sistema de disposição dos resíduos, porém não é possível inferir que 
não esteja havendo contaminação do solo pela percolação do chorume do processo da compostagem, principalmente devido ao volume 
ali depositado, e dado o período de tempo que ocorre a disposição. A presença dos animais/aves que consomem produtos em putrefação 
demonstra a ocorrência de odor denunciada pelos moradores. Desde 2019 a empresa vem tratando de projeto de compostagem junto a 
Sedam, contudo o mesmo ainda não fora aprovado, segundo o acompanhamento das notificações. A última notificação (nº 4093/2020 de 
06/11/2020) teve sua resposta protocolada em 23/11/2020, sendo que no item 07, que refere ao projeto de compostagem, o responsável 
técnico informa que o estudo está em andamento, e será apresentado tão logo seja finalizado! Conforme o representante da empresa, 
o uso do rúmen na caldeira é um procedimento caro que está sendo estudado de modo a viabilizar sua implantação, o que resultaria na 
paralisação do uso da área de compostagem. Outra consideração a ser feita é quanto a viabilidade ambiental da área. Sugere-se que seja 
solicitado à Semeia (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a viabilidade ambiental para a área de compostagem, uma vez que não se 
trata da mesma área (imóvel) da planta do frigorífico” (ID n. 76049257 - Pág. 10 a 11).
A permanência dos fortes odores foi confirmada pela presença no local de animais consumidores de putrefação e ainda pelos moradores 
da região, que foram ouvidos a esmo pelos fiscais da Sedam, assim, inegável sua emissão.
Quanto aos argumentos de que instalou-se na região muitos anos antes da construção do residencial e que este não contou com 
planejamento adequado e não cumpriu exigências ambientais e urbanísticas, não afasta seu dever de evitar danos à população, seja 
vizinha ou não, pois, deve eliminar adequadamente seus resíduos, não deve causar dano ambiental de qualquer espécie e cumprir as 
normas sanitárias da sua atividade de maneira rigorosa.
Outrossim, o fato de possuir alvará e licença ambiental para funcionamento, não afasta e impede que realize os atos de degradação e 
risco ambiental, como noticiado nos autos, mas tão somente, comprovam que não tem cumprido as normas sanitárias e ambientais, como 
já aduzido.
Destaco que a empresa não possuía projeto de compostagem aprovado junto a SEDAM, não tendo sequer finalizado projeto desta ordem 
junto ao órgão, visto que informado pela requerida a SEDAM, que o estudo para projeto está em andamento e que o apresentará assim 
que finalizado.
Logo, diferente do que afirma a requerida, não trata-se de mero aborrecimento, pois conviver com um mau cheiro, como relatado nos 
autos, interfere na realização de atividades básicas e rotineiras do homem, como alimentação, repouso, liberdade em seu lar para deixá-
lo aberto para ventilação, culminando na explosão de sentimentos como desconforto, angústia, tristeza e até depressão, a considerar as 
dificuldades para aquisição da tão sonhada casa própria por parte da população brasileira.
Neste sentido, entendo demonstrado nos autos que a requerida descartou irregularmente os resíduos de sua atividade, emanando forte 
odor, estando presente, portanto, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a rigor do que dispõem os artigos 186 e 927 do 
Código Civil.
No tocante a fixação do valor indenizatório, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser 
nem tão ínfimo que não sirva de caráter educativo para a parte ré, mas nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento sem 
causa para a requerente.
O valor deve ser fixado num grau de moderação, levando-se em conta o poderio econômico das partes, o grau de culpa, a extensão do 
dano e também para desencorajar a repetição de atos dessa natureza, aliado ao fato de que a parte autora compõe o mesmo ambiente 
familiar dos autos n. 7004464-75.2022.8.22.0005, processo o qual a genitora do demandante almeja a mesma indenização.
Assim, levando-se em conta os parâmetros acima, bem como a extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) a título de danos morais, consoante precedente em caso análogo: Processo nº 7005662-21.2020.822.0005, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão – Des. Isaias Fonseca Moraes –, Data de julgamento: 30/09/2021.
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório formulado por P. H. N. em face de FRIGORIFICO RIO 
MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros a partir da citação.
Como consequência, decreto a extinção do processo, com resolução do mérito com fundamento no 487, I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que, 
nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a celeridade processual, 
determino a imediata intimação da parte contrária para as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça.
Sentença registrada e publicada automaticamente pelo sistema PJE.
Intimem-se. Com trânsito em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7010639-56.2020.8.22.0005
Classe: Execução Fiscal
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: A. C. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI - ME, CNPJ nº 04248415000130, RUA NEREU 
RAMOS, 1096, - DE 974/975 AO FIM RIACHUELO - 76913-770 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: RODRIGO RODRIGUES, OAB nº RO2902A, RUA JOSÉ EDUARDO VIEIRA 1460, NÃO INFORMADO 
NOVA BRASILIA - 99999-999 - NÃO INFORMADO - ACRE
DECISÃO
Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE RONDONIA em face de A. C. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
COSMETICOS EIRELI - ME, para o fim de obter a quantia de R$ 1.155.329,32, oriunda de dívida ativa tributária referente ao parcelamento 
de ICMS.
Citações por AR restou positiva (ID n. 57469645 - Pág. 1).
Pedido de suspensão efetuada pelo executado (ID n. 57657902).
Petição do exequente pugnando pelo sobrestamento em razão de parcelamento (ID n. 61088215).
Marcha processual suspensa por três meses (ID n. 61280845).
Requerimento de penhora online nos sistemas conveniados (ID n. 65963836).
RENAJUD infrutífero (ID n. 67136738).
SISBAJUD parcial ao bloquear R$ 6.368,58 (ID n. 67137148).
Pedido de liberação de valores pelo exequente (ID n. 68682309).
Decurso de prazo para manifestação do executado (ID n. 79232351).
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relato. DECIDO.
Considerando a ausência de impugnação específica, converto a indisponibilidade em penhora, nos termos do §5º do art. 854 do CPC, 
sem necessidade de lavratura de termo.
Procedi com a transferência do montante indisponível para conta judicial, conforme espelho anexo.
Deixo de intimar a parte executada para manifestar-se sobre a substituição da penhora, já que se trata de dinheiro, que ocupa o topo da 
ordem de preferências do artigo 835, do CPC.
Promova-se o necessário para fins de transferência do montante bloqueado no ID n. 67137148, na forma solicitada no ID n. 68682309.
Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, acompanhado do cálculo do saldo remanescente.
Na inércia, conclusos para deliberação.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz de Direito
gms

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7003460-71.2020.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: EVANDRO QUEIROZ MOISES
ADVOGADO DO AUTOR: ROSIANE DE SOUZA E SILVA REIS, OAB nº RO9153
REU: ROSENICE MARIA DA SILVA, CPF nº 72203684291, CHACARA FLOR DO PE DA SERRA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS, OAB nº RO2736A, RUA RIO BRANCO - ATÉ 1651/1652 1123, FONE 
8446-0000 CENTRO - 99999-999 - NÃO INFORMADO - ACRE, JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800, RUA RIO MAMORÉ 768, - 
ATÉ 1111/1112 DOM BOSCO - 76907-748 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
DECISÃO INICIAL
Retifique-se a autuação para Cumprimento de Sentença.
Mantenho a gratuidade da justiça, considerando que já foi reconhecido o direito ao benefício, na fase de conhecimento.
Intime-se a executada, observando as disposições do artigo 513, § 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância executada, 
mais as custas processuais, sob pena de o débito ser acrescido de multa processual e honorários advocatícios, cada um na razão de 10% 
sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do débito 
e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em observância 
ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo aos 
cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
excutido, bem como para requerer o que entender pertinente para a satisfação de seu crédito.
Caso solicite bloqueio de bens e valores, a petição deverá vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas previstas no art. 
17, do Regimento de Custas, sob pena de indeferimento, ressalvando a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. 
Com os cálculos, venham os autos conclusos. 
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo a expedição da certidão do teor da decisão, que deverá ser fornecida 
conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte efetue o protesto.
Pratique-se o necessário. 
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SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA/ CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO SE O EXECUTADO NÃO TIVER 
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, VIA SISTEMA PJE, CONFORME ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO 
185/2013.
Após, intime-se o exequente, com prazo de 5 dias.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito
wj

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007705-91.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Em segredo de justiça
Advogado do(a) AUTOR: DELAIAS SOUZA DE JESUS - RO1517
REU: Em segredo de justiça
Advogado do(a) REU: IDENIRIA FELBERK DE ALMEIDA - RO1213
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7011318-56.2020.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BRASIL DE RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - RO0000813A
EXECUTADO: FORTEDOMINGOS LTDA - ME
INTIMAÇÃO Decorrido o prazo para resposta do ofício, fica a parte EXEQUENTE intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 
dias, para promover o andamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7009721-52.2020.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO EDUARDO GOMES SAYAO LOBATO - RS28362
REU: ROBERT ALEXSANDER PIANA FIOROTTI
Advogado do(a) REU: ANOAR MURAD NETO - RO9532
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS MONITÓRIOS Fica a parte AUTORA intimada a responder aos embargos monitórios, no prazo de 
15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007551-44.2019.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
EXECUTADO: BRUNO DE CASTRO ANDRADE
Advogado do(a) EXECUTADO: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO1537
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05, para manifestar-se acerca da petição 
apresentada pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7011461-50.2017.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
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EXEQUENTE: ELZIRA TERESINHA BEZ BATTI DE MATTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - MT7069-O
EXECUTADO: NEMIAS RODRIGUES
Advogado do(a) EXECUTADO: JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR - RO0314627A
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 10 dias, para manifestar-se acerca da resposta 
do ofício.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7004216-12.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: RENATA DIAS
ADVOGADOS DO AUTOR: KAROLINE PEREIRA GERA, OAB nº RO9441, RUA VILAGRAN CABRITA 1050, - DE 834 A 1162 - LADO 
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- ARIQUEMES - RONDÔNIA
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO
Trata-se de indenização por danos morais movida por AUTOR: RENATA DIASem desfavor de FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA 
E COMERCIO DE CARNES LTDA, alegando que é residente e domiciliada em imóvel no Residencial Jardim Capelasso – proveniente de 
recursos de programas governamentais – e que, após a realização do sonho da casa própria, vem sofrendo com o mau cheiro decorrente 
da ação do requerido, ao descartar em céu aberto os dejetos de animais abatidos em suas instalações.
Aduz que além do grande incômodo gerado a si e outros moradores, com limitação à plena utilização de sua propriedade, ainda há o risco 
de contaminação das represas da região, pelo que requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. 
Em sua contestação, o requerido arguiu preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, pugnou pela concessão da justiça gratuita e 
improcedência da demanda por ausência de provas, nexo causal e por se tratar de mero dissabor.
É o breve relato. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO 
Do julgamento antecipado do feito.
Como cediço, a reunião de processos para julgamento simultâneo, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, se dá com vistas 
a se evitar decisões conflitantes em causas que guardem estreita relação entre si.
Tal circunstância causaria evidente prejuízo ao jurisdicionado, como também um grande desprestígio ao Poder Judiciário, eu emitir 
provimentos jurisdicionais incompatíveis entre si, em causas estreitamente vinculadas pelo objeto ou pela causa de pedir.
É oportuno ressaltar que, havendo conexão, deve-se proceder à união dos feitos, para que sejam processados e julgados em conjunto, 
também porque tal providência objetiva a economia processual, já que, em função da afinidade quanto ao objeto ou causa de pedir, é 
comum que a mesma fase probatória possa ser partilhada por ambas as ações, e as provas, que deverão dar origem a duas ou mais 
sentenças, sejam produzidas de uma só vez.
O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:
PROCESSO CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇAO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 
PRESTAÇAO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕESINDENIZATÓRIAS. CONEXAO. EXISTÊNCIA. 
CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum 
vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar “o 
vocábulo comum”, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária 
a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. 2. O art. 105 do CPC, em torno do qual existe 
certa divergência acerca de sua exata interpretação, afirma que,”havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”. 
(…) 3. Parcela significativa da doutrina relativiza a cogência da norma, partilhando do entendimento de que existe margem para uma 
discricionariedade do magistrado na apreciação da conveniência ou não da reunião dos processos. Precedentes. 4. Esse permissivismo, 
porém, deve ser tratado com cautela, realizando-se um juízo criterioso, a fim de evitar a reunião desnecessária e desmedida de ações. 
O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos 
processos. 5. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes 
em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última 
análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e da pacificação social. 6. Mostra-se razoável, na espécie, a reunião de ações 
indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito), considerando-se que são somente 
duas as vítimas do evento, que ambas as ações não mostram discrepância no tocante à fase processual em que se encontram e que 
não haverá delongas na remessa dos autos ao juízo prevento, haja vista que as varas localizam-se no mesmo Foro Regional de uma 
mesma comarca. Tal medida resultaria em uma maior celeridade e economia processual, permitindo o aproveitamento em benefício 
do Juízo prevento dos atos instrutórios realizados pelo outro Juízo, evitando-se, ainda, o risco de haver decisões contraditórias. 7. Se 
as ações conexas tramitam na mesma comarca, competente é o juiz que despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 do Código de 
Processo Civil. 8. A expressão “despachar em primeiro lugar”, inserida no art. 106 do CPC, salvo exceções, deve ser entendida como 
o pronunciamento judicial positivo que ordena a citação. Precedentes. 9. Recurso especial provido para reconhecer a conexão entre 
as demandas e a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Bangu/RJ para processar e julgar os feitos conexos. (STJ. Recurso Especial 
1226016/RJ. Relatora Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 15/03/2011. DJE: 25/03/2011).
Da análise dos autos, anoto que realmente há identidade no pedido entre as ações e semelhança na causa de pedir, o que leva a 
necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto perante este Juízo, com comunhão das provas.
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A esse respeito, foi determinada nos autos de n. 7005662-21.2020.8.22.0005, que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
do Estado de Rondônia (SEDAM) realizasse vistoria nas instalações do Frigorífico requerido, para apuração de irregularidades ambientais, 
causadoras de emissão de gazes que exalam mau odor, com relatório ali encartado no ID n. 52861524.
Mesma produção de prova determina-se neste feito, posto que as ações têm fato jurídico (emissão de odores) e causa de pedir comum, 
o que demandam prova única, gerando às partes idênticas manifestações, julgamento antecipado da lide ou realização de perícia, 
que passo a utilizar em todos os processos reunidos, primando-se pela celeridade e eficácia processual, evitando-se a prática de atos 
processuais repetitivos.
Veja-se que a requerida pleiteou realização de prova pericial por engenheiro ambiental, narrando necessidade de apuração mais 
detalhada dos fatos, a fim de aferir o cumprimento e/ou não das determinações da legislação ambiental pela Ré, regularidade da forma 
como está sendo tratado o conteúdo ruminal pela Requerida, se o tratamento dispensado pela ré encontra-se dentro dos padrões legais, 
se eventual odor constatado está dentro dos padrões normais. Contudo, reputo injustificável a prova pericial, tendo em vista que tais 
questões foram objeto da vistoria da SEDAM, que apresentou relatório de Engenheiro Químico e Bióloga, razão pela qual INDEFIRO o 
pedido de realização de prova pericial pela requerida.
Entendo conveniente e oportuno o julgamento no estado que se encontra o presente processo, uma vez que as provas carreadas aos 
autos são suficientes à formação da convicção do Juízo, bem como à resolução da lide, razão pela qual reputo desnecessária a produção 
de novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Além do que, como já mencionado, fora realizado nos autos vistoria pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), 
apresentando-se nos autos relatório, que entendo suficiente para julgamento do feito.
DAS PRELIMINARES
Da inépcia da inicial.
Acerca da alegada inépcia da petição inicial, por ter o autor se limitado a vagas, genéricas e imprecisas referência aos danos morais, 
deixando de demostrar o alegado abalo sofrido, dispõe o Código de Processo Civil que:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
O caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para que seja declarada a inépcia da inicial, ao contrário, a 
redação da exordial permite compreensão lógica dos fatos e dos fundamentos jurídicos, bem como é de possível a identificação do pedido 
e da causa de pedir, razão pela qual não há que se falar em indeferimento da inicial.
O pedido indenizatório possui como fundamento o mal-estar ocasionado pelo mau cheiro gerado pela requerida, em razão da eliminação 
dos dejetos de forma incorreta.
Da justiça gratuita.
A parte requerida afirma que não detém condições de arcar com os custos e despesas processuais, em razão de fraude perpetrada pelos 
antigos administradores e que o frigorífico vem sofrendo enormes prejuízos financeiros, com a decretação judicial de ordens de bloqueio 
em ativos financeiros, indisponibilidade de imóveis e veículos, entre outros.
Observo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, outrora regulamentada no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo 
no Capítulo II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98, o qual prescreve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a alegação de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto, tal 
presunção não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza, com o intuito de 
obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, sendo que tal comando também é acolhido 
pelo Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado 
tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ, 
Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 
02/12/2008, DJe 18/12/2008).
De igual forma, de acordo com a Súmula n. 481 do Superior Tribunal, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em apreço, a parte ré não apresentou nenhum elemento ou documento que corroborasse seus argumentos, tais como 
extratos, balanço patrimonial, certidões negativas, declaração de imposto de renda e etc e a decisão proferida nos autos n. 7005261-
51.2022.8.22.0005, por si só, não tem o condão de provar que a empresa faz jus as benesses da justiça gratuita, como bem atesta a 
cognição de nosso Eg. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. SÚMULA N. 481 STJ. COMPROVAÇÃO. 
AUSÊNCIA. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o 
entendimento da Súmula n. 481 do STJ. 2. O fato de a parte ser entidade sindical não faz presumir sua hipossuficiência, para fins de 
deferimento de gratuidade da justiça. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - AI: 08024193920218220000 RO 0802419-39.2021.822.0000, 
Data de Julgamento: 25/11/2021) e;
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 
NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção da Súmula 481 do STJ, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, deve 
evidenciar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Agravo provido. (TJ-RO - AI: 08044789720218220000 RO 
0804478-97.2021.822.0000, Data de Julgamento: 26/10/2021).
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Forte nessas razões, indefiro a justiça gratuita em favor da parte ré.
DO MÉRITO 
A requerente pretende ser indenizada ante o desagradável odor causado pela eliminação irregular de dejetos pela requerida, próximo ao 
residencial em que reside.
Em que pese os argumentos da requerida de que não há emissão de odores em sua atividade e que implantou medidas para minimizar 
possíveis odores, da análise do relatório da SEDAM, órgão responsável pela fiscalização do Frigorífico, é possível concluir, que os fortes 
odores persistem. Veja-se a conclusão: 
“3 – CONSIDERAÇÕES 
Puderam ser observadas melhorias no sistema de disposição dos resíduos, porém não é possível inferir que não esteja havendo 
contaminação do solo pela percolação do chorume do processo da compostagem, principalmente devido ao volume ali depositado, e 
dado o período de tempo que ocorre a disposição. 
A presença dos animais/aves que consomem produtos em putrefação demonstra a ocorrência de odor denunciada pelos moradores. 
Desde 2019 a empresa vem tratando de projeto de compostagem junto a Sedam, contudo o mesmo ainda não fora aprovado, segundo 
o acompanhamento das notificações. A última notificação (nº 4093/2020 de 06/11/2020) teve sua resposta protocolada em 23/11/2020, 
sendo que no item 07, que refere ao projeto de compostagem, o responsável técnico informa que o estudo está em andamento, e será 
apresentado tão logo seja finalizado!
Conforme o representante da empresa, o uso do rúmen na caldeira é um procedimento caro que está sendo estudado de modo a viabilizar 
sua implantação, o que resultaria na paralisação do uso da área de compostagem. 
Outra consideração a ser feita é quanto a viabilidade ambiental da área. Sugere-se que seja solicitado à Semeia (Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente) a viabilidade ambiental para a área de compostagem, uma vez que não se trata da mesma área (imóvel) da planta 
do frigorífico”. 
A permanência dos fortes odores foi confirmada pela presença no local de animais consumidores de putrefação e ainda pelos moradores 
da região, que foram ouvidos a esmo pelos fiscais da Sedam, assim, inegável sua emissão.
Quanto aos argumentos de que instalou-se na região muitos anos antes da construção do residencial e que este não contou com 
planejamento adequado e não cumpriu exigências ambientais e urbanísticas, não afasta seu dever de evitar danos à população, seja 
vizinha ou não, pois, deve eliminar adequadamente seus resíduos, não deve causar dano ambiental de qualquer espécie e cumprir as 
normas sanitárias da sua atividade de maneira rigorosa.
Outrossim, o fato de possuir alvará e licença ambiental para funcionamento, não afasta e impede que realize os atos de degradação e 
risco ambiental, como noticiado nos autos, mas tão somente, comprovam que não tem cumprido as normas sanitárias e ambientais, como 
já aduzido. Aqui destaco que a empresa apesar de estar em pleno funcionamento, não possui até o momento projeto de compostagem 
aprovado junto a SEDAM, não tendo sequer finalizado projeto desta ordem junto ao órgão, visto que informado pela requerida a SEDAM, 
que o estudo para projeto está em andamento e que o apresentará assim que finalizado. 
Logo, diferente do que afirma a requerida, não trata-se de mero aborrecimento, pois conviver com um mau cheiro, como relatado nos 
autos, interfere na realização de atividade básicas e rotineiras do homem, como alimentação, repouso, liberdade em seu lar para deixá-lo 
aberto para ventilação, culminando na explosão de alguns sentimentos como desconforto, angústia, tristeza e até depressão, levando-se 
em consideração que comprar um imóvel novo e sofrer tais constrangimentos é deprimente, a considerar as dificuldades para aquisição 
da tão sonhada casa própria por parte da população brasileira. 
Neste sentido, entendo demonstrado nos autos que a requerida descartou irregularmente os resíduos de sua atividade, emanando forte 
odor, estando presente, portanto, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a rigor do que dispõem os artigos 186 e 927 do 
Código Civil. 
No tocante a fixação do valor indenizatório, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser 
nem tão ínfimo que não sirva de caráter educativo para a parte ré, mas nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento sem 
causa para a requerente.
O valor deve ser fixado num grau de moderação, levando-se em conta o poderio econômico das partes, o grau de culpa, a extensão do 
dano e também para desencorajar a repetição de atos dessa natureza.
Assim, levando-se em conta os parâmetros acima, bem como a extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) a título de danos morais, consoante precedente em caso análogo em relação ao anterior proprietário do local, do Tribunal 
de Justiça de Rondônia na APELAÇÃO CÍVEL 7011375-45.2018.8.22.0005 de Relatoria do Desembargador RADUAN MIGUEL FILHO, 
da 1ª Câmara Cível, julgado em 07/07/2020.
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado por AUTOR: RENATA DIASem face de Frigorífico Rio 
Machado Indústria e Comércio de Carnes LTDA (Rio BEEF), condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros a partir da citação. 
Como consequência, decreto a extinção do processo, com resolução do mérito com fundamento no 487, I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que, 
nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a celeridade processual, 
determino a imediata intimação da parte contrária para as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça.
Sentença registrada e publicada automaticamente pelo sistema PJE.
Intimem-se. Com trânsito em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO 
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 7002476-19.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: NICOLLAS FELIPE RODRIGUES
ADVOGADOS DO AUTOR: MATHEUS ARAUJO MAGALHAES, OAB nº RO10377, ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB nº 
RO10103, RUA PADRE CHIQUINHO 1.493, - DE 1225/1226 A 1492/1493 PEDRINHAS - 76801-504 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA ÉDSON 
LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB nº RO5497A, RUA FORTALEZA centro SETOR 03 - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO
Trata-se de indenização por danos morais movida por N. F. R. em desfavor de FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CARNES LTDA, alegando que é residente e domiciliada em imóvel no Residencial Jardim Capelasso – proveniente de recursos de 
programas governamentais – e que, após a realização do sonho da casa própria, vem sofrendo com o mau cheiro decorrente da ação do 
requerido, ao descartar em céu aberto os dejetos de animais abatidos em suas instalações.
Aduz que além do grande incômodo gerado a si e outros moradores, com limitação à plena utilização de sua propriedade, ainda há o risco 
de contaminação das represas da região, pelo que requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, 
no valor de seis mil reais.
Em sua contestação, o requerido arguiu as preliminares de inépcia da inicial e, no mérito, pugnou pela concessão da justiça gratuita e 
improcedência da demanda por ausência de provas, nexo causal e por se tratar de mero dissabor.
Após a manifestação do Ministério Público, vieram os autos conclusos.
É o breve relato. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO 
Do julgamento antecipado do feito.
Como cediço, a reunião de processos para julgamento simultâneo, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, se dá com vistas 
a se evitar decisões conflitantes em causas que guardem estreita relação entre si.
Tal circunstância causaria evidente prejuízo ao jurisdicionado, como também um grande desprestígio ao Poder Judiciário, eu emitir 
provimentos jurisdicionais incompatíveis entre si, em causas estreitamente vinculadas pelo objeto ou pela causa de pedir.
É oportuno ressaltar que, havendo conexão, deve-se proceder à união dos feitos, para que sejam processados e julgados em conjunto, 
também porque tal providência objetiva a economia processual, já que, em função da afinidade quanto ao objeto ou causa de pedir, é 
comum que a mesma fase probatória possa ser partilhada por ambas as ações, e as provas, que deverão dar origem a duas ou mais 
sentenças, sejam produzidas de uma só vez.
O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:
PROCESSO CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇAO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 
PRESTAÇAO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕESINDENIZATÓRIAS. CONEXAO. EXISTÊNCIA. 
CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum 
vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar “o 
vocábulo comum”, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária 
a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. 2. O art. 105 do CPC, em torno do qual existe 
certa divergência acerca de sua exata interpretação, afirma que “havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”. 
(…) 3. Parcela significativa da doutrina relativiza a cogência da norma, partilhando do entendimento de que existe margem para uma 
discricionariedade do magistrado na apreciação da conveniência ou não da reunião dos processos. Precedentes. 4. Esse permissivismo, 
porém, deve ser tratado com cautela, realizando-se um juízo criterioso, a fim de evitar a reunião desnecessária e desmedida de ações. 
O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos 
processos. 5. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes 
em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última 
análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e da pacificação social. 6. Mostra-se razoável, na espécie, a reunião de ações 
indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito), considerando-se que são somente 
duas as vítimas do evento, que ambas as ações não mostram discrepância no tocante à fase processual em que se encontram e que 
não haverá delongas na remessa dos autos ao juízo prevento, haja vista que as varas localizam-se no mesmo Foro Regional de uma 
mesma comarca. Tal medida resultaria em uma maior celeridade e economia processual, permitindo o aproveitamento em benefício 
do Juízo prevento dos atos instrutórios realizados pelo outro Juízo, evitando-se, ainda, o risco de haver decisões contraditórias. 7. Se 
as ações conexas tramitam na mesma comarca, competente é o juiz que despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 do Código de 
Processo Civil. 8. A expressão “despachar em primeiro lugar”, inserida no art. 106 do CPC, salvo exceções, deve ser entendida como 
o pronunciamento judicial positivo que ordena a citação. Precedentes. 9. Recurso especial provido para reconhecer a conexão entre 
as demandas e a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Bangu/RJ para processar e julgar os feitos conexos. (STJ. Recurso Especial 
1226016/RJ. Relatora Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 15/03/2011. DJE: 25/03/2011).
Da análise dos autos, anoto que realmente há identidade no pedido entre as ações e semelhança na causa de pedir, o que leva a 
necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto perante este Juízo, com comunhão das provas.
A esse respeito, foi determinada nos autos de n. 7005662-21.2020.8.22.0005, que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
do Estado de Rondônia (SEDAM) realizasse vistoria nas instalações do Frigorífico requerido, para apuração de irregularidades ambientais, 
causadoras de emissão de gazes que exalam mau odor, com relatório ali encartado no ID n. 52861524.
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Mesma produção de prova determina-se neste feito, posto que as ações têm fato jurídico (emissão de odores) e causa de pedir comum, 
o que demandam prova única, gerando às partes idênticas manifestações, julgamento antecipado da lide ou realização de perícia, 
que passo a utilizar em todos os processos reunidos, primando-se pela celeridade e eficácia processual, evitando-se a prática de atos 
processuais repetitivos.
Veja-se que a requerida pleiteou realização de prova pericial por engenheiro ambiental, narrando necessidade de apuração mais 
detalhada dos fatos, a fim de aferir o cumprimento e/ou não das determinações da legislação ambiental pela Ré, regularidade da forma 
como está sendo tratado o conteúdo ruminal pela Requerida, se o tratamento dispensado pela ré encontra-se dentro dos padrões legais, 
se eventual odor constatado está dentro dos padrões normais. Contudo, reputo injustificável a prova pericial, tendo em vista que tais 
questões foram objeto da vistoria da SEDAM, que apresentou relatório de Engenheiro Químico e Bióloga, razão pela qual INDEFIRO o 
pedido de realização de prova pericial pela requerida.
Entendo conveniente e oportuno o julgamento no estado que se encontra o presente processo, uma vez que as provas carreadas aos 
autos são suficientes à formação da convicção do Juízo, bem como à resolução da lide, razão pela qual reputo desnecessária a produção 
de novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Além do que, como já mencionado, fora realizado nos autos vistoria pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), 
apresentando-se nos autos relatório, que entendo suficiente para julgamento do feito.
DAS PRELIMINARES
Da inépcia da inicial.
Acerca da alegada inépcia da petição inicial, por ter o autor se limitado a vagas, genéricas e imprecisas referência aos danos morais, 
deixando de demostrar o alegado abalo sofrido, dispõe o Código de Processo Civil que:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
O caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para que seja declarada a inépcia da inicial, ao contrário, a 
redação da exordial permite compreensão lógica dos fatos e dos fundamentos jurídicos, bem como é de possível a identificação do pedido 
e da causa de pedir, razão pela qual não há que se falar em indeferimento da inicial.
O pedido indenizatório possui como fundamento o mal-estar ocasionado pelo mau cheiro gerado pela requerida, em razão da eliminação 
dos dejetos de forma incorreta.
Da justiça gratuita.
A parte requerida afirma que não detém condições de arcar com os custos e despesas processuais, em razão de fraude perpetrada pelos 
antigos administradores e que o frigorífico vem sofrendo enormes prejuízos financeiros, com a decretação judicial de ordens de bloqueio 
em ativos financeiros, indisponibilidade de imóveis e veículos, entre outros.
Observo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, outrora regulamentada no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo 
no Capítulo II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98, o qual prescreve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a alegação de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto, tal 
presunção não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza, com o intuito de 
obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, sendo que tal comando também é acolhido 
pelo Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado 
tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ, 
Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 
02/12/2008, DJe 18/12/2008).
De igual forma, de acordo com a Súmula n. 481 do Superior Tribunal, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em apreço, a parte ré não apresentou nenhum elemento ou documento que corroborasse seus argumentos, tais como 
extratos, balanço patrimonial, certidões negativas, declaração de imposto de renda e etc e a decisão proferida nos autos n. 7005261-
51.2022.8.22.0005, por si só, não tem o condão de provar que a empresa faz jus as benesses da justiça gratuita, como bem atesta a 
cognição de nosso Eg. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. SÚMULA N. 481 STJ. COMPROVAÇÃO. 
AUSÊNCIA. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o 
entendimento da Súmula n. 481 do STJ. 2. O fato de a parte ser entidade sindical não faz presumir sua hipossuficiência, para fins de 
deferimento de gratuidade da justiça. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - AI: 08024193920218220000 RO 0802419-39.2021.822.0000, 
Data de Julgamento: 25/11/2021) e;
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 
NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção da Súmula 481 do STJ, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, deve 
evidenciar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Agravo provido. (TJ-RO - AI: 08044789720218220000 RO 
0804478-97.2021.822.0000, Data de Julgamento: 26/10/2021).
Forte nessas razões, indefiro a justiça gratuita em favor da parte ré.
DO MÉRITO 
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A requerente pretende ser indenizada ante o desagradável odor causado pela eliminação irregular de dejetos pela requerida, próximo ao 
residencial em que reside.
Em que pese os argumentos da requerida de que não há emissão de odores em sua atividade e que implantou medidas para minimizar 
possíveis odores ou que o mesmo seria de responsabilidade da empresa Sebo Ji-Paraná Indústria e Comércio de Produtos Animais 
LTDA, da análise do relatório da SEDAM, órgão responsável pela fiscalização do Frigorífico, é possível concluir, que os fortes odores 
persistem. Veja-se a conclusão:
“3 – CONSIDERAÇÕES: Puderam ser observadas melhorias no sistema de disposição dos resíduos, porém não é possível inferir que 
não esteja havendo contaminação do solo pela percolação do chorume do processo da compostagem, principalmente devido ao volume 
ali depositado, e dado o período de tempo que ocorre a disposição. A presença dos animais/aves que consomem produtos em putrefação 
demonstra a ocorrência de odor denunciada pelos moradores. Desde 2019 a empresa vem tratando de projeto de compostagem junto a 
Sedam, contudo o mesmo ainda não fora aprovado, segundo o acompanhamento das notificações. A última notificação (nº 4093/2020 de 
06/11/2020) teve sua resposta protocolada em 23/11/2020, sendo que no item 07, que refere ao projeto de compostagem, o responsável 
técnico informa que o estudo está em andamento, e será apresentado tão logo seja finalizado! Conforme o representante da empresa, 
o uso do rúmen na caldeira é um procedimento caro que está sendo estudado de modo a viabilizar sua implantação, o que resultaria na 
paralisação do uso da área de compostagem. Outra consideração a ser feita é quanto a viabilidade ambiental da área. Sugere-se que seja 
solicitado à Semeia (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a viabilidade ambiental para a área de compostagem, uma vez que não se 
trata da mesma área (imóvel) da planta do frigorífico” (ID n. 76049257 - Pág. 10 a 11).
A permanência dos fortes odores foi confirmada pela presença no local de animais consumidores de putrefação e ainda pelos moradores 
da região, que foram ouvidos a esmo pelos fiscais da Sedam, assim, inegável sua emissão.
Quanto aos argumentos de que instalou-se na região muitos anos antes da construção do residencial e que este não contou com 
planejamento adequado e não cumpriu exigências ambientais e urbanísticas, não afasta seu dever de evitar danos à população, seja 
vizinha ou não, pois, deve eliminar adequadamente seus resíduos, não deve causar dano ambiental de qualquer espécie e cumprir as 
normas sanitárias da sua atividade de maneira rigorosa.
Outrossim, o fato de possuir alvará e licença ambiental para funcionamento, não afasta e impede que realize os atos de degradação e 
risco ambiental, como noticiado nos autos, mas tão somente, comprovam que não tem cumprido as normas sanitárias e ambientais, como 
já aduzido.
Destaco que a empresa não possuía projeto de compostagem aprovado junto a SEDAM, não tendo sequer finalizado projeto desta ordem 
junto ao órgão, visto que informado pela requerida a SEDAM, que o estudo para projeto está em andamento e que o apresentará assim 
que finalizado.
Logo, diferente do que afirma a requerida, não trata-se de mero aborrecimento, pois conviver com um mau cheiro, como relatado nos 
autos, interfere na realização de atividades básicas e rotineiras do homem, como alimentação, repouso, liberdade em seu lar para deixá-
lo aberto para ventilação, culminando na explosão de sentimentos como desconforto, angústia, tristeza e até depressão, a considerar as 
dificuldades para aquisição da tão sonhada casa própria por parte da população brasileira.
Neste sentido, entendo demonstrado nos autos que a requerida descartou irregularmente os resíduos de sua atividade, emanando forte 
odor, estando presente, portanto, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a rigor do que dispõem os artigos 186 e 927 do 
Código Civil.
No tocante a fixação do valor indenizatório, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser 
nem tão ínfimo que não sirva de caráter educativo para a parte ré, mas nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento sem 
causa para a requerente.
O valor deve ser fixado num grau de moderação, levando-se em conta o poderio econômico das partes, o grau de culpa, a extensão do 
dano e também para desencorajar a repetição de atos dessa natureza, aliado ao fato de que a parte autora compõe o mesmo ambiente 
familiar dos autos n. 7004464-75.2022.8.22.0005, processo o qual a genitora do demandante almeja a mesma indenização.
Assim, levando-se em conta os parâmetros acima, bem como a extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) a título de danos morais, consoante precedente em caso análogo: Processo nº 7005662-21.2020.822.0005, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão – Des. Isaias Fonseca Moraes –, Data de julgamento: 30/09/2021.
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório formulado por N. F. R. em face de FRIGORIFICO RIO 
MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros a partir da citação.
Como consequência, decreto a extinção do processo, com resolução do mérito com fundamento no 487, I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que, 
nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a celeridade processual, 
determino a imediata intimação da parte contrária para as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça.
Sentença registrada e publicada automaticamente pelo sistema PJE.
Intimem-se. Com trânsito em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb
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ADVOGADOS DO AUTOR: KAROLINE PEREIRA GERA, OAB nº RO9441, RUA VILAGRAN CABRITA 1050, - DE 834 A 1162 - LADO 
PAR CENTRO - 76900-018 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, RUA RIO BRANCO 1258, COLONI & WENDT 
ADVOGADOS PRINCESA ISABEL - 76964-084 - CACOAL - RONDÔNIA, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 33129474000197, AVENIDA ÉDSON 
LIMA DO NASCIMENTO 5991, - DE 4480/4481 AO FIM JARDIM CAPELASSO - 76912-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB nº RO5497A, RUA FORTALEZA centro SETOR 03 - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO
Trata-se de indenização por danos morais movida por AUTOR: SIMONE MARQUES DA COSTAem desfavor de FRIGORIFICO RIO 
MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, alegando que é residente e domiciliada em imóvel no Residencial Jardim 
Capelasso – proveniente de recursos de programas governamentais – e que, após a realização do sonho da casa própria, vem sofrendo 
com o mau cheiro decorrente da ação do requerido, ao descartar em céu aberto os dejetos de animais abatidos em suas instalações.
Aduz que além do grande incômodo gerado a si e outros moradores, com limitação à plena utilização de sua propriedade, ainda há o risco 
de contaminação das represas da região, pelo que requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. 
Em sua contestação, o requerido arguiu preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, pugnou pela concessão da justiça gratuita e 
improcedência da demanda por ausência de provas, nexo causal e por se tratar de mero dissabor.
É o breve relato. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO 
Do julgamento antecipado do feito.
Como cediço, a reunião de processos para julgamento simultâneo, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, se dá com vistas 
a se evitar decisões conflitantes em causas que guardem estreita relação entre si.
Tal circunstância causaria evidente prejuízo ao jurisdicionado, como também um grande desprestígio ao Poder Judiciário, eu emitir 
provimentos jurisdicionais incompatíveis entre si, em causas estreitamente vinculadas pelo objeto ou pela causa de pedir.
É oportuno ressaltar que, havendo conexão, deve-se proceder à união dos feitos, para que sejam processados e julgados em conjunto, 
também porque tal providência objetiva a economia processual, já que, em função da afinidade quanto ao objeto ou causa de pedir, é 
comum que a mesma fase probatória possa ser partilhada por ambas as ações, e as provas, que deverão dar origem a duas ou mais 
sentenças, sejam produzidas de uma só vez.
O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:
PROCESSO CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇAO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 
PRESTAÇAO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕESINDENIZATÓRIAS. CONEXAO. EXISTÊNCIA. 
CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum 
vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar “o 
vocábulo comum”, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária 
a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. 2. O art. 105 do CPC, em torno do qual existe 
certa divergência acerca de sua exata interpretação, afirma que,”havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”. 
(…) 3. Parcela significativa da doutrina relativiza a cogência da norma, partilhando do entendimento de que existe margem para uma 
discricionariedade do magistrado na apreciação da conveniência ou não da reunião dos processos. Precedentes. 4. Esse permissivismo, 
porém, deve ser tratado com cautela, realizando-se um juízo criterioso, a fim de evitar a reunião desnecessária e desmedida de ações. 
O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos 
processos. 5. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes 
em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última 
análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e da pacificação social. 6. Mostra-se razoável, na espécie, a reunião de ações 
indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito), considerando-se que são somente 
duas as vítimas do evento, que ambas as ações não mostram discrepância no tocante à fase processual em que se encontram e que 
não haverá delongas na remessa dos autos ao juízo prevento, haja vista que as varas localizam-se no mesmo Foro Regional de uma 
mesma comarca. Tal medida resultaria em uma maior celeridade e economia processual, permitindo o aproveitamento em benefício 
do Juízo prevento dos atos instrutórios realizados pelo outro Juízo, evitando-se, ainda, o risco de haver decisões contraditórias. 7. Se 
as ações conexas tramitam na mesma comarca, competente é o juiz que despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 do Código de 
Processo Civil. 8. A expressão “despachar em primeiro lugar”, inserida no art. 106 do CPC, salvo exceções, deve ser entendida como 
o pronunciamento judicial positivo que ordena a citação. Precedentes. 9. Recurso especial provido para reconhecer a conexão entre 
as demandas e a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Bangu/RJ para processar e julgar os feitos conexos. (STJ. Recurso Especial 
1226016/RJ. Relatora Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 15/03/2011. DJE: 25/03/2011).
Da análise dos autos, anoto que realmente há identidade no pedido entre as ações e semelhança na causa de pedir, o que leva a 
necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto perante este Juízo, com comunhão das provas.
A esse respeito, foi determinada nos autos de n. 7005662-21.2020.8.22.0005, que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
do Estado de Rondônia (SEDAM) realizasse vistoria nas instalações do Frigorífico requerido, para apuração de irregularidades ambientais, 
causadoras de emissão de gazes que exalam mau odor, com relatório ali encartado no ID n. 52861524.
Mesma produção de prova determina-se neste feito, posto que as ações têm fato jurídico (emissão de odores) e causa de pedir comum, 
o que demandam prova única, gerando às partes idênticas manifestações, julgamento antecipado da lide ou realização de perícia, 
que passo a utilizar em todos os processos reunidos, primando-se pela celeridade e eficácia processual, evitando-se a prática de atos 
processuais repetitivos.
Veja-se que a requerida pleiteou realização de prova pericial por engenheiro ambiental, narrando necessidade de apuração mais 
detalhada dos fatos, a fim de aferir o cumprimento e/ou não das determinações da legislação ambiental pela Ré, regularidade da forma 
como está sendo tratado o conteúdo ruminal pela Requerida, se o tratamento dispensado pela ré encontra-se dentro dos padrões legais, 
se eventual odor constatado está dentro dos padrões normais. Contudo, reputo injustificável a prova pericial, tendo em vista que tais 
questões foram objeto da vistoria da SEDAM, que apresentou relatório de Engenheiro Químico e Bióloga, razão pela qual INDEFIRO o 
pedido de realização de prova pericial pela requerida.
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Entendo conveniente e oportuno o julgamento no estado que se encontra o presente processo, uma vez que as provas carreadas aos 
autos são suficientes à formação da convicção do Juízo, bem como à resolução da lide, razão pela qual reputo desnecessária a produção 
de novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Além do que, como já mencionado, fora realizado nos autos vistoria pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), 
apresentando-se nos autos relatório, que entendo suficiente para julgamento do feito.
DAS PRELIMINARES
Da inépcia da inicial.
Acerca da alegada inépcia da petição inicial, por ter o autor se limitado a vagas, genéricas e imprecisas referência aos danos morais, 
deixando de demostrar o alegado abalo sofrido, dispõe o Código de Processo Civil que:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
O caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para que seja declarada a inépcia da inicial, ao contrário, a 
redação da exordial permite compreensão lógica dos fatos e dos fundamentos jurídicos, bem como é de possível a identificação do pedido 
e da causa de pedir, razão pela qual não há que se falar em indeferimento da inicial.
O pedido indenizatório possui como fundamento o mal-estar ocasionado pelo mau cheiro gerado pela requerida, em razão da eliminação 
dos dejetos de forma incorreta.
Da justiça gratuita.
A parte requerida afirma que não detém condições de arcar com os custos e despesas processuais, em razão de fraude perpetrada pelos 
antigos administradores e que o frigorífico vem sofrendo enormes prejuízos financeiros, com a decretação judicial de ordens de bloqueio 
em ativos financeiros, indisponibilidade de imóveis e veículos, entre outros.
Observo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, outrora regulamentada no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo 
no Capítulo II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98, o qual prescreve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a alegação de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto, tal 
presunção não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza, com o intuito de 
obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, sendo que tal comando também é acolhido 
pelo Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado 
tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ, 
Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 
02/12/2008, DJe 18/12/2008).
De igual forma, de acordo com a Súmula n. 481 do Superior Tribunal, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em apreço, a parte ré não apresentou nenhum elemento ou documento que corroborasse seus argumentos, tais como 
extratos, balanço patrimonial, certidões negativas, declaração de imposto de renda e etc e a decisão proferida nos autos n. 7005261-
51.2022.8.22.0005, por si só, não tem o condão de provar que a empresa faz jus as benesses da justiça gratuita, como bem atesta a 
cognição de nosso Eg. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. SÚMULA N. 481 STJ. COMPROVAÇÃO. 
AUSÊNCIA. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o 
entendimento da Súmula n. 481 do STJ. 2. O fato de a parte ser entidade sindical não faz presumir sua hipossuficiência, para fins de 
deferimento de gratuidade da justiça. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - AI: 08024193920218220000 RO 0802419-39.2021.822.0000, 
Data de Julgamento: 25/11/2021) e;
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 
NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção da Súmula 481 do STJ, pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, deve 
evidenciar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Agravo provido. (TJ-RO - AI: 08044789720218220000 RO 
0804478-97.2021.822.0000, Data de Julgamento: 26/10/2021).
Forte nessas razões, indefiro a justiça gratuita em favor da parte ré.
DO MÉRITO 
A requerente pretende ser indenizada ante o desagradável odor causado pela eliminação irregular de dejetos pela requerida, próximo ao 
residencial em que reside.
Em que pese os argumentos da requerida de que não há emissão de odores em sua atividade e que implantou medidas para minimizar 
possíveis odores, da análise do relatório da SEDAM, órgão responsável pela fiscalização do Frigorífico, é possível concluir, que os fortes 
odores persistem. Veja-se a conclusão: 
“3 – CONSIDERAÇÕES 
Puderam ser observadas melhorias no sistema de disposição dos resíduos, porém não é possível inferir que não esteja havendo 
contaminação do solo pela percolação do chorume do processo da compostagem, principalmente devido ao volume ali depositado, e 
dado o período de tempo que ocorre a disposição. 
A presença dos animais/aves que consomem produtos em putrefação demonstra a ocorrência de odor denunciada pelos moradores. 
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Desde 2019 a empresa vem tratando de projeto de compostagem junto a Sedam, contudo o mesmo ainda não fora aprovado, segundo 
o acompanhamento das notificações. A última notificação (nº 4093/2020 de 06/11/2020) teve sua resposta protocolada em 23/11/2020, 
sendo que no item 07, que refere ao projeto de compostagem, o responsável técnico informa que o estudo está em andamento, e será 
apresentado tão logo seja finalizado!
Conforme o representante da empresa, o uso do rúmen na caldeira é um procedimento caro que está sendo estudado de modo a viabilizar 
sua implantação, o que resultaria na paralisação do uso da área de compostagem. 
Outra consideração a ser feita é quanto a viabilidade ambiental da área. Sugere-se que seja solicitado à Semeia (Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente) a viabilidade ambiental para a área de compostagem, uma vez que não se trata da mesma área (imóvel) da planta 
do frigorífico”. 
A permanência dos fortes odores foi confirmada pela presença no local de animais consumidores de putrefação e ainda pelos moradores 
da região, que foram ouvidos a esmo pelos fiscais da Sedam, assim, inegável sua emissão.
Quanto aos argumentos de que instalou-se na região muitos anos antes da construção do residencial e que este não contou com 
planejamento adequado e não cumpriu exigências ambientais e urbanísticas, não afasta seu dever de evitar danos à população, seja 
vizinha ou não, pois, deve eliminar adequadamente seus resíduos, não deve causar dano ambiental de qualquer espécie e cumprir as 
normas sanitárias da sua atividade de maneira rigorosa.
Outrossim, o fato de possuir alvará e licença ambiental para funcionamento, não afasta e impede que realize os atos de degradação e 
risco ambiental, como noticiado nos autos, mas tão somente, comprovam que não tem cumprido as normas sanitárias e ambientais, como 
já aduzido. Aqui destaco que a empresa apesar de estar em pleno funcionamento, não possui até o momento projeto de compostagem 
aprovado junto a SEDAM, não tendo sequer finalizado projeto desta ordem junto ao órgão, visto que informado pela requerida a SEDAM, 
que o estudo para projeto está em andamento e que o apresentará assim que finalizado. 
Logo, diferente do que afirma a requerida, não trata-se de mero aborrecimento, pois conviver com um mau cheiro, como relatado nos 
autos, interfere na realização de atividade básicas e rotineiras do homem, como alimentação, repouso, liberdade em seu lar para deixá-lo 
aberto para ventilação, culminando na explosão de alguns sentimentos como desconforto, angústia, tristeza e até depressão, levando-se 
em consideração que comprar um imóvel novo e sofrer tais constrangimentos é deprimente, a considerar as dificuldades para aquisição 
da tão sonhada casa própria por parte da população brasileira. 
Neste sentido, entendo demonstrado nos autos que a requerida descartou irregularmente os resíduos de sua atividade, emanando forte 
odor, estando presente, portanto, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a rigor do que dispõem os artigos 186 e 927 do 
Código Civil. 
No tocante a fixação do valor indenizatório, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser 
nem tão ínfimo que não sirva de caráter educativo para a parte ré, mas nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento sem 
causa para a requerente.
O valor deve ser fixado num grau de moderação, levando-se em conta o poderio econômico das partes, o grau de culpa, a extensão do 
dano e também para desencorajar a repetição de atos dessa natureza.
Assim, levando-se em conta os parâmetros acima, bem como a extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) a título de danos morais, consoante precedente em caso análogo em relação ao anterior proprietário do local, do Tribunal 
de Justiça de Rondônia na APELAÇÃO CÍVEL 7011375-45.2018.8.22.0005 de Relatoria do Desembargador RADUAN MIGUEL FILHO, 
da 1ª Câmara Cível, julgado em 07/07/2020.
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado por AUTOR: SIMONE MARQUES DA COSTAem face 
de Frigorífico Rio Machado Indústria e Comércio de Carnes LTDA (Rio BEEF), condenando a requerida ao pagamento de indenização 
por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros a partir 
da citação. 
Como consequência, decreto a extinção do processo, com resolução do mérito com fundamento no 487, I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que, 
nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a celeridade processual, 
determino a imediata intimação da parte contrária para as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça.
Sentença registrada e publicada automaticamente pelo sistema PJE.
Intimem-se. Com trânsito em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb
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DECISÃO 
A parte autora pleiteou pela aplicação da teoria da aparência para reconhecimento de validade da citação, que fora entregue ao porteiro 
da requerida (ID. 75690909). Contudo, incabível sua aplicação no caso presente, haja vista que consoante já destacado pelo Juízo 
na decisão de ID. 77882678, no momento do recebimento da citação a empresa estava paralisada, gerando dúvidas se a pessoa que 
recebeu a citação tratava-se de preposto da requerida ou do proprietário do imóvel. 
Contudo, da análise do documento de ID. n. 79839423, conclui-se que o administrador da requerida nomeado judicialmente, Antônio 
Carlos Faitaroni concedeu poderes específicos para que seus advogados recebam citação (ID. 79839423), pelo que acolho o pedido 
alternativo e determino que a citação seja procedida POR CARTA em nome dos Advogados Arlindo Frare Neto inscrito na OAB/RO n.º 
8.983, Michael R. S. Peres inscrito na OAB/RO n.º 5.497, Marcus Vinícius da Silva Siqueira inscrito na OAB/RO n.º 10.703, integrantes da 
sociedade de advogados ARLINDO FRARE NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS com registro na OAB/RO n.º 210/0143, com escritório 
localizado no endereço Rua Fortaleza, 2.153, Setor 03, 1ª andar, Ariquemes/RO, CEP 76870-505, telefone 3536-3185 e e-mail escritorio@
frareadvocacia.com. 
Segue abaixo decisão a fim de instrumentalizar a citação: 
DECISÃO INICIAL
Cuida-se da espécie de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em desfavor de Frigorífico Rio Machado Indústria 
e Comércio de Carnes Ltda (Rio Beef), em razão de suposta irregularidade na atividade empresarial desenvolvida, emitindo-se gazes, 
causadores de mau cheiro. Há demandas individuais repetitivas na comarca, sendo que em consulta ao Sistema Processual localizou-
mais de 40 (quarenta) processos nesta data, pelo que reputo adequada a conexão e necessidade de reunião dos feitos, destacada na 
peça inicial, razão pela qual ACOLHO a competência em razão da conexão e recebo o feito para processamento. 
Excepcionalmente, deixo de designar audiência de conciliação, haja vista que em consulta aos feitos, relativos ao tema, que tiveram suas 
audiências de conciliação realizadas, observou-se que em nenhum dos processos a conciliação foi frutífera, nem sequer constando-se a 
requerida proposta de acordo, pelo que reputo que a designação de conciliação apenas atrasará a marcha processual. 
Destaco que não haverá prejuízo às partes, que poderão solicitar designação da solenidade, caso queiram. 
Consoante artigo 697, do CPC, não realizado acordo, passarão a incidir as normas do procedimento comum. Assim, considerando a 
ausência de designação da audiência, cite-se a parte requerida por correios, contando-se o prazo para resposta na forma do artigo 335, 
III, do CPC.
Defiro a assistência judiciária gratuita, por tratar-se o Residencial Jardim Capelasso - local de moradia da parte autora e que supostamente 
tem sido atingido pelo mau cheiro - de programa habitacional de parceria dos governos federal e estadual, dos quais participam moradores 
que sabidamente possuem baixa renda, tratando-se de requisito para participação no programa, inclusive. 
No mais, as alegações da inicial relatam suposto crime/dano ambiental, contudo o Ministério Público, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) já foram notificadas em demandas conexas, pelo que 
desnecessária nova comunicação, por se tratarem de demandas fundadas no mesmo fato (poluição/mau cheiro). 
Nos autos de nº 7005662-21.2020.8.22.0005 determinou-se que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) realize 
vistoria na sede da empresa requerida, apurando-se se há irregularidades ambientais, causadoras de emissão de gazes que emitem mau 
odor, apresentando-se relatório ao Juízo no prazo de 30 (trinta) dias.
Pelo que junte-se relatório da SEDAM dos autos de nº 7005662-21.2020.8.22.0005 neste feito, posto que a ação tem fundamento (causa 
de pedir) comum, fundada no mesmo fato jurídico, que demandam em tese prova única, devendo a requerida manifestar-se acerca do 
documento no prazo de defesa. 
Cumpridas as determinações acima, e transcorrido o prazo de defesa retornem os autos conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO DE CARTA DE CITAÇÃO
FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA (RIO BEEF), pessoa jurídica de direito privado, inscrito 
no CNPJ sob o n. 33.129.474/0001-97 representada pelo sócio minoritário ANTÔNIO CARLOS FAITARONI, em nome dos Advogados 
Arlindo Frare Neto inscrito na OAB/RO n.º 8.983, Michael R. S. Peres inscrito na OAB/RO n.º 5.497, Marcus Vinícius da Silva Siqueira 
inscrito na OAB/RO n.º 10.703, integrantes da sociedade de advogados ARLINDO FRARE NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS com 
registro na OAB/RO n.º 210/0143, com escritório localizado no endereço Rua Fortaleza, 2.153, Setor 03, 1ª andar, Ariquemes/RO, CEP 
76870-505, telefone 3536-3185 e e-mail escritorio@frareadvocacia.com. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
jb
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, Av. Brasil, n. 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO
E-mail: jipcac@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3411-2900
PROCESSO: 0012375-10.2015.8.22.0005
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Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JI-PARANA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
EXECUTADOS: B J SANTOS & CIA LTDA - ME, TRANSCONTINENTAL 4423, - DE 3250 A 4654 - LADO PAR FLORIDA - 76914-650 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ADILSON EMIR DOS SANTOS, CPF nº 44303653934, JOAQUIM NABUCO 166 - 87013-340 - MARINGÁ 
- PARANÁ, NEIL ROWILSON DOS SANTOS, CPF nº 48489280959, RUA LUIZ DE CAMÕES 186, AP 901 ZONA 01 - 87013-270 - 
MARINGÁ - PARANÁ
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICIPIO DE JI-PARANA em face de ADILSON EMIR DOS SANTOS, B J SANTOS & CIA 
LTDA – ME e NEIL ROWILSON DOS SANTOS, a fim de obter a quantia de R$ 3.682,48, oriunda de taxa por licença de funcionamento 
de 2014.
Citação por mandado negativa (ID n. 8750485 - Pág. 12).
Deferida a citação por edital (ID n. 8750485 - Pág. 16).
Processo migrado para digitalização (ID n. 8768446).
Defesa apresentada pelo Curador Especial nomeado (ID n. 9958640).
Declarada a nulidade de citação editalícia (ID n. 12018264).
Tentativa de citação por precatória restou infrutífera (ID n. 15518189).
SISBAJUD e RENAJUD negativos e processo suspenso na forma do art. 40 da LEF em junho/18 (ID n. 19355823 - Pág. 1).
SISBAJUD infrutífero (ID n. 31295139).
RENAJUD não obteve resultado positivo (ID n. 34891917).
Decretada a indisponibilidade de bens em face do executado (ID n. 39385706).
Processo suspenso em junho/20 (ID n. 43686951).
Deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios (ID n. 73601256).
Citação dos sócios restou negativa (ID’s n. 75628843 - Pág. 1 e n. . 75674940 - Pág. 1).
Deferida a citação por edital (ID n. 76987586).
Manifestação da Curadora Especial nomeada (ID n. 79194444)
Intimação do exequente para manifestação acerca de eventual ocorrência de prescrição (ID n. 79453596).
Petição da parte autora juntada no ID n. 80851855.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
O procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente quando não forem encontrados bens do devedor e não 
houverem a requisição de diligências úteis pela Fazenda exequente. 
Neste sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. 
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA 
DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei 
n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou 
da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 
por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia 
processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará 
prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da 
Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente 
a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu 
início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a 
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato 
de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir 
a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) 
ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 
40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis 
no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e 
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, 
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo 
do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 
da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo 
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do 
disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo 
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano 
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de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual 
o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o 
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva 
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando 
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os 
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável 
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, 
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 
-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência 
frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do 
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo 
que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar 
a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, 
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, 
inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos 
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)
No caso em apreço, a inexistência de bens foi informada em julho/16 (ID n. 8750485 - Pág. 12), sendo que os atos posteriores não tiveram 
êxito em sua localização e, tampouco, houve a citação da parte executada.
A citação por edital – efetuada em outubro/16 – foi anulada pelo juízo (ID n. 12018264), sendo que a citação ficta determinada no ID n. 
76987586, muito embora interrompa a prescrição, foi efetuada após o transcurso do prazo quinquenal.
O feito se arrasta desde 2015 e, além do decurso de 7 anos sem encontrar bens ou o executado para citação, o exequente foi intimado 
para dizer sobre eventual causa suspensiva/interruptiva, mas não apresentou nenhum marco (apenas declarou ciência da decisão de ID 
n. 79453596), impondo-se reconhecer a prescrição do débito em execução, diante da ausência de efetiva constrição patrimonial e citação.
Corroborando com tal assertiva, trago a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 
PRECEDENTES. 1. Não sendo localizado o devedor ou seus bens, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da 
Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual ficará prescrito o crédito. 2. Apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial é apta 
a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo. 3. Recurso a que se nega 
provimento. (TJ-RO - AC: 00870741920088220101 RO 0087074-19.2008.822.0101, Data de Julgamento: 09/10/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. EXCEÇÃO À HIPÓTESE 
DE RESSARCIMENTO EM CONDENAÇÃO DE PRÁTICA DOLOSA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. LAPSO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. É suscetível à 
prescrição, inclusive intercorrente, a obrigação de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil, sendo imprescritíveis apenas as ações 
de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Glosa das teses firmadas 
nos Temas nº 666 e 897 de repercussão geral. O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, tem início 
automático na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 
Tema Repetitivo nº 566 do STJ. Somente a constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper a prescrição intercorrente, 
não bastando mero peticionamento. Tema Repetitivo nº 568 do STJ. Independentemente de petição ou mesmo pronunciamento judicial, 
findado o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente. Tema Repetitivo nº 569 do 
STJ. (TJ-RO - APL: 01224703420068220002 RO 0122470-34.2006.822.0002, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 
13/05/2020).
Em relação aos ônus de sucumbência, consigno que o acolhimento da preliminar da prescrição não elide a análise do princípio da 
causalidade.
Desta feita, uma vez que a parte executada foi responsável pelo ajuizamento do feito executivo – ao inadimplir sua obrigação – não há 
que se falar em fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, com supedâneo no raciocínio do Superior Tribunal 
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS 
DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. ?É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários 
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade? (tema decidido no 
REsp 1.185.036/PE, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º/10/2010). 2. Contudo, o ônus da sucumbência 
deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; e, ao contrário da prescrição do crédito tributário ocorrida antes da 
instauração da relação processual, o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação 
da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo 
ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens. 3. ?Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano 
do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele 
inerentes [...] a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte 
executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente? (REsp 1835174/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 
Turma, DJe 11/11/2019). 4. No caso dos autos, o TRF da 4ª Região manteve decisão que, ao extinguir execução fiscal em decorrência da 
prescrição intercorrente, deixou de condenar a Fazenda em honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 5. Agravo interno 
não provido. (AgInt no REsp 1845936/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 
02/06/2021) e;
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PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO 
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da 
execução fiscal de dívida referente ao IRPF proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, 
julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 
85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários 
advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido 
de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição 
intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.532.496/SP, 
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020 e REsp n. 1.768.530/SP, relator Ministro Gurgel 
de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 29/6/2020). III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1892578/CE, Rel. Ministro 
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).
De outra forma, o TJ/RO já sedimentou que “a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis 
não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente” (APELAÇÃO CÍVEL, 
Processo nº 0109886-17.2006.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 09/09/2020).
Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA a pretensão com fundamento no artigo 174, do CTN e na Súmula n. 314 do Superior Tribunal 
de Justiça e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito na forma do 487, inciso II, do Código de Processo 
Civil.
Liberem-se de imediato as constrições realizadas nos autos, expedindo-se o necessário.
Custas e honorários não incidentes.
Em caso de recurso, desnecessária conclusão, devendo a CPE proceder conforme parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 1.010 do CPC.
Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa.
Ji-Paraná/RO, {{data.extenso_sem_dia_semana}}
Leonardo Leite Mattos e Souza 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone/Fax: (69) 34112910
e-mail:cpe2civjip@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: trinta dias
Intimação DE: F L T GRAVENA SERVICOS E ENGENHARIA - EPP, CNPJ n. 05.878.972/0001-05 e seu representante legal, FÁBIO LUÍS 
TRAMONTINA GRAVENA, CPF n. 611.335.152-15, ambos atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7011191-21.2020.8.22.0005 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: MUNICIPIO DE JI-PARANA 
Executado: F L T GRAVENA SERVICOS E ENGENHARIA - EPP e outros 
CDA: 3282/2020
Valor da Dívida: R$ 2.270,29 - atualizado até 21/08/2021
FINALIDADE: De ordem da MM Juíza de Direito, fica a parte executada INTIMADA das penhoras “on-line”, realizadas pelo sistema 
SISBAJUD, ID 70102660/77101243 do feito em referência, no montante de R$ 2.114,85 (DOIS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E 
OITENTA E CINCO CENTAVOS), bem como de que dispõe do prazo de cinco dias para comprovar se as quantias tornadas indisponíveis 
são impenhoráveis, conforme determinado no despacho abaixo: 
DESPACHO: “[...] Intime a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. A intimação deverá ser feita por Correios, no mesmo 
endereço em que já localizado Rua Professor Benedito Marra da Fonseca, nº 930, Bairro Luizote de Freitas, Uberlândia – MG. Para a 
hipótese de não ser localizado, intime-o por edital, devendo constar cópia desta decisão e menção aos prazos acima referidos (REsp: 
337679 PR 2013/0124042-0). Não havendo manifestação ou decorrido o prazo da intimação por edital, intime-se o exequente para fins 
de satisfação do crédito. Ji-Paraná/RO, 19 de maio de 2022. FÁBIO BATISTA DA SILVA - Juiz de Direito”.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
ELIVALDA RAMOS NOGUEIRA 
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 
e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006600-50.2019.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, ANA PAULA 
SANCHES - RO9705
EXECUTADO: ELAERCIO ALVES BARBOSA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
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3ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7009745-12.2022.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO - RO6338
REU: IDIONE SUNIGA MOREIRA 95525629291
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004965-63.2021.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: NOEMI MARTINI
Advogado do(a) EXEQUENTE: MILTON FUGIWARA - RO1194
EXECUTADO: LUCAS JOSE MARQUES e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca da resposta dos Ofícios do Sicoob e Credsis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005495-38.2019.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RANCHO PANTANEIRO
Advogado do(a) AUTOR: ROQUE CARDOSO BARROS JUNIOR - RO0006076A
REU: JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP e outros
Advogado do(a) REU: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - MT6469/O
Advogado do(a) REU: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004455-50.2021.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HILARIO TAVARES LAUNE e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES - RO0003911A
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES - RO0003911A
EXECUTADO: RICARDO CARVALHO ROCHA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS 
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.
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Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7010415-50.2022.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTORES: ROMILDO DA SILVA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: DANIEL SANTANA, CPF nº 67077846253
REU SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 2.864,55
DESPACHO
Analisando os autos verifico que não restou comprovada a resistência do requerido em realizar a transferência do veículo. Destarte, 
antes da análise da antecipação da tutela, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 
complementar a inicial.
Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.
Ji-Paraná/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTORES: ROMILDO DA SILVA DOS SANTOS, RUA PORTO RICO 3383 BOA ESPERANÇA - 76909-524 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AV.: MARECHAL RONDON 527 CENTRO - 76900-244 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: DANIEL SANTANA, CPF nº 67077846253, RUA DO JASMIN 1169, - DE 2008/2009 A 2746/2747 SANTIAGO - 76901-181 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7008955-62.2021.8.22.0005
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: GELSON DE SOUZA SANTOS
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7010063-92.2022.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Contratos Bancários, Empréstimo consignado
AUTOR: CELSO GONÇALVES, CPF nº 35724978920
ADVOGADO DO AUTOR: EDUARDO SANTOS HERNANDES, OAB nº PR46530
REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CNPJ nº 92702067015894, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A, PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL S.A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
VALOR DA CAUSA: R$ 1.668,52
DESPACHO
A parte Requerente pretende a repactuação de dívidas, com fundamento da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21). Postulou a 
intimação dos Requeridos para que apresentem os respectivos contratos. 
O pedido de intimação dos Requeridos para exibirem os contratos deve ser indeferido. 
Os contratos das dívidas que pretende repactuar, devem ser apresentados na inicial, pelo próprio Requerente, por serem necessários 
para demonstrar que não se enquadram nas hipóteses legais de exclusão de repactuação, previstas no art. 54-A, § 3º e 104-A do CDC, 
ou seja, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários, de crédito rural e aquelas para 
aquisição de produtos e serviços de luxo de alto valor. 
Assim, trata-se de documento indispensável à propositura da ação, de sorte que deve vir com a inicial, sendo incabível pedido de exibição 
no bojo da ação principal. 
Ademais, a cumulação de pedidos, a teor do 327, §1º do CPC, tem como requisito essencial, a identidade de procedimentos, o que não 
é o caso eis que a exibição de documentos possui rito especial. 
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Desta feita, indefiro o pedido formulado pela parte Requerente, para compelir os Requeridos a apresentarem os contratos, porquanto, 
tratam-se de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme estabelece o art. 320 do CPC, cuja falta impõe o indeferimento 
da inicial.
Determino à parte Requerente, que emende a inicial, juntando aos autos os referidos contratos, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 
indeferimento, nos termos do que dispõe o art. 321, parágrafo único do CPC. 
Int. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo n.: 7007361-76.2022.8.22.0005
Classe: Usucapião
Assunto:Usucapião Ordinária
AUTOR: LAURINDA GERVAZIO PINHEIRO, CPF nº 40821277200, AVENIDA JOSÉ CARLOS MARTINS VILELA 1070, CASA BAIRRO 
COLINA PARK 01 - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA HELENA DE PAIVA, OAB nº RO3425
REU: RUBENS DOURADO GOMES, CPF nº 20820259187, LINHA 2ª, LOTE 81 GLEBA G S/N, NOVA LONDRINA ÁREA RURAL DE 
JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 18.000,00
DESPACHO
Defiro a gratuidade judiciária.
Porém, no que toca à qualificação dos confinantes, observo que restou omitida pela requerente em sua emenda o terceiro confinante, de 
modo que deve ser complementada a informação, mormente, por haver nos documentos juntados dois possíveis titulares, a saber, Esdra 
Ribeiro de Morais Lopes (id Num. 79590676 - Pág. 1) e José Francisco Pereira (Id Num. 79590677 - Pág. 1), devendo pois, a Requerente, 
promover a respectiva emenda.
Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo n.: 0008629-08.2013.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
BRADESCO
EXECUTADOS: FREDDY MENEGUSSI, MENEGUSSI E FERNANDES LTDA - EPP
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 170.986,45
SENTENÇA
Pelas partes foi informado que entabularam acordo ID. 81027051, requerendo a extinção.
A autocomposição é sempre o melhor caminho para pôr fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade das partes.
Assim é que o CPC consagrou, no bojo do art. 3º, §2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, ou seja, uma meta do Estado e que não deve ser estimulada só por esse, mas 
também por todos os envolvidos no processo.
Nesse sentido, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida 
que se impõe.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo 
celebrado pelas partes, via de consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com resolução 
de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Sem custas finais nos termos da Lei Estadual 3.896/2016.
Dou por dispensado o prazo recursal. Decisão transitada em julgado nesta data.
Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Sentença publicada de forma automática. Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7011271-48.2021.8.22.0005
Classe : Ação de Exigir Contas
Assunto : Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores
AUTOR: SABRINA DIAS DA SILVA, CPF nº 00599685247
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ADVOGADOS DO AUTOR: TONY FRANCK NUNES VIEIRA, OAB nº RO8510, AMANDA CAROLINA NUNES, OAB nº RO9319
REU: ROSIMAURA COSTA DIAS, CPF nº 73662755220
REU SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 1.045,00
DESPACHO
Não tendo indicado a parte autora instituição conveniada a este 

PODER JUDICIÁRIO com vistas à busca de endereços da Requerida, determinei a busca de informações junto ao sistema Infojud 
(Receita Federal), o qual encontrou a seguinte informação: Rua Francisco Moreira e Silva nº 355, Colina Park I, CEP 76.906-673, 
conforme espelho em anexo.
Assim, promova-se nova tentativa de citação da ré nos termos da decisão de ID 65903686.
Restando negativa a diligência, fica deferida a requisição de informações junto às concessionárias de energia elétrica caso em que deverá 
a autora informar previamente nos autos o respectivo endereço para envio postal.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: SABRINA DIAS DA SILVA, CPF nº 00599685247, RUA ELVIRA CREPALDI MENDES 5091 JARDIM ELDORADO - 76987-122 
- VILHENA - RONDÔNIA
REU: ROSIMAURA COSTA DIAS, CPF nº 73662755220, RUA GONÇALVES DIAS 1475, - DE 1130/1131 A 1558/1559 JARDIM 
PRESIDENCIAL - 76901-022 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7012241-53.2018.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário
AUTOR: CLAYTON NUNES DOS SANTOS, CPF nº 02348777231
ADVOGADOS DO AUTOR: EDNAYR LEMOS SILVA DE OLIVEIRA, OAB nº RO7003A, ABEL NUNES TEIXEIRA, OAB nº RO7230
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
VALOR DA CAUSA: R$ 32.018,45
DESPACHO
Intime-se o INSS para que se manifeste acerca dos cálculos apresentados no ID , no prazo de 15 (quinze) dias, pena de preclusão.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: CLAYTON NUNES DOS SANTOS, CPF nº 02348777231, RUA SÃO VICENTE 288, - ATÉ 686/687 PARQUE SÃO PEDRO - 
76907-878 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 114 CENTRO - 76900-082 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo n.: 7008653-96.2022.8.22.0005
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto:Alienação Fiduciária
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A, NUC CIDADE DE DEUS S/N., ANDAR 4, PRED. PRATA VILA YARA - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: LUCIANA DE SOUZA LEMOS CARNEIRO, CPF nº 92297617291, RUA DA PROCLAMAÇÃO - MURO AZL 196, - ATÉ 256/257 
PRIMAVERA - 76914-838 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 13.847,77
SENTENÇA
As partes firmaram acordo visando por fim ao litígio, dando por resolvidas todas questões debatidas nos presente autos.
Ante o exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado pelas partes no id. 80700664, pag. 1-6, via 
de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 
Indefiro o pedido de suspensão, tendo em conta que havendo descumprimento do acordo, a parte Requerente poderá postular o 
desarquivamento para execução, sem qualquer ônus. 
Revogo a medida liminar concedida. 
Sem custas finais, face o acordo ter ocorrido antes da sentença de mérito.
Dou por dispensado o prazo recursal, feito transitado em julgado nesta data. 
Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Publicada e registrada automaticamente, intimem-se. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005187-65.2020.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LEONICE DOS SANTOS SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLOS LUIZ PACAGNAN - RO107-B, CARLOS LUIZ PACAGNAN JUNIOR - RO6718
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa (Pagamento Condenação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010924-88.2016.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: PEDRO SOARES - EPP e outros (5)
Advogado do(a) EXECUTADO: OSVALDO NAZARENO SILVA BARBOSA - RO6944
Advogados do(a) EXECUTADO: OSVALDO NAZARENO SILVA BARBOSA - RO6944, ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - RO1382
Advogado do(a) EXECUTADO: ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - RO1382
Advogados do(a) EXECUTADO: OSVALDO NAZARENO SILVA BARBOSA - RO6944, ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - RO1382
Advogado do(a) EXECUTADO: ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - RO1382
Advogado do(a) EXECUTADO: ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - RO1382
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 10 dias, conforme determinado em 
Despacho de ID 80041664.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007507-54.2021.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)EXEQUENTE: DOMINUS QUIMICA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RICARDO ROSSI SIGNOLFI - PR69850, IGOR FABRICIO MENEGUELLO - PR37741
EXECUTADO: DIMAM AGROPECAS DISTRIBUIDORA LTDA
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 137,17
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 104,68
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007007-51.2022.8.22.0005
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: ZENILDE VIAU DOS SANTOS
Advogado do(a) EMBARGANTE: DELOMAR SOARES GODOI - PR51368
EMBARGADO: C. A. RURAL LTDA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 0015097-51.2014.8.22.0005
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: JURACI DA SILVA DOS REIS e outros (21)
Advogado do(a) REQUERENTE: ILMA MATIAS DE FREITAS ARAUJO - RO0002084A
Advogado do(a) REQUERENTE: ILMA MATIAS DE FREITAS ARAUJO - RO0002084A
INVENTARIADO: IDNAIR DE SOUSA LIMA
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] Notifique-se o devedor para esclarecimentos acerca da situação, considerando 
o comprovante sob ID 76697476, ou recolhimento do valor referente às custas processuais finais no prazo de 15 (quinze) dias, nos 
termos do artigo 35, § 1.º, da Lei 3.896/2016 (custas). Caso não recolhidas as custas e decorrido o prazo de pagamento espontâneo sem 
que o devedor o faça, promova a CPE o necessário para inclusão em dívida ativa e protesto, conforme nova orientação dada quanto as 
custas processuais, salientando que após a inscrição, a emissão de boleto para pagamento deverá ser feita pelo site da SEFIN, Estado 
de Rondônia ou Tabelionato de Protesto, pois conforme artigo 38, §3º, da Lei de custas, depois de efetivada a inscrição na dívida ativa, 
a unidade judiciária não poderá receber qualquer valor a título de pagamento de custas. Após, arquivem-se. SERVE A PRESENTE DE 
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO. Ji-Paraná/22 de agosto de 2022 Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro Juiz(a) de Direito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7009114-68.2022.8.22.0005
Classe : OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)
REQUERENTE: EUGENIA MARIA MOTA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SANDRO ANDAM DE BARROS - RO0004424A
REQUERIDO: ELIEZER ANTONIO PEREIRA MOTA
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença : “[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE ação ajuizada por EUGÊNIA MARIA MOTA DOS 
SANTOS, como curadora de seu irmão ELIEZER ANTÔNIO PEREIRA MOTA em substituição a JOSÉ DAMASIO MOTA, e por essa 
razão: NOMEIO como curadora de ELIEZER ANTÔNIO PEREIRA MOTA a sua irmã EUGÊNIA MARIA MOTA DOS SANTOS, em 
substituição a José Damasio Mota, a quem competirá a administração dos negócios e bens do curatelado, especialmente perante o 
INSS para fins de benefício/amparo social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado 
mensalmente, renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear 
tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em 
prol do curatelado. Ficam ressalvados outros valores que eventualmente o curatelado venha a ter direito, os quais somente poderão ser 
movimentados pela curadora mediante autorização judicial por alvará. A curatela exercida pela parte autora deverá ser sempre norteada 
pelos princípios da proteção e busca da preservação dos interesses do curatelado, ficando advertida de que deve se resguardar de todos 
os meios de provas, em especial documentos, para fins de prestação de contas, conforme determina a lei acima. Via de consequência, 
declaro extinto o feito, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, após 
o cumprimento integral das determinações, arquivem-se. Sentença registrada e publicada automaticamente. Ciência ao MP. Intimem-
se. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO / AVERBAÇÃO / OFÍCIO. Ji-Paraná/RO, terça-feira, 
30 de agosto de 2022 Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro Juiz (a) de Direito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
CITAÇÃO DE: JOSE ADEMIR TELLES DE LIMA CPF: 022.979.782-27, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: CITAR e INTIMAR o Requerido acima mencionado, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar, em querendo, 
contestação ao pleito inicial.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7010066-18.2020.8.22.0005
Classe: DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
Requerente: VERONICA VALENTIM DOS SANTOS CPF: 038.139.422-01
Requerido: JOSE ADEMIR TELLES DE LIMA CPF: 022.979.782-27 
Despacho ID 80842565: “Defiro a citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, para que o Requerido promova sua defesa no prazo de 
15 (quinze) dias. Decorridos os prazos sem manifestação, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que promova a defesa do réu 
no prazo legal como Curadora de Ausente. Promova-se o necessário, após, torne os autos conclusos para decisão. SERVE DE CARTA / 
MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Ji-Paraná/RO, 22 de agosto de 2022 Juiz(a) de Direito”.
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Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná/RO, 76900-261 3422-1784 e-mail: cpe1civjip@tjro.jus.br
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7003841-45.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANESSA KELLY ARDAYA DE SOUZA
REU: IZAQUIEL JUCA DA SILVA
Advogado do(a) REU: SANDRO LUIS DOS SANTOS - RO10837
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] Ante o exposto, homologo o acordo dos requerentes, que se regerá pelas 
cláusulas e condições fixadas no IDs 76948004 e 77994687, para, via de consequência: a) DECLARO que a guarda da filha comum 
do casal, a saber, V. A. de S. J., Certidão de Nascimento nº 157586 01 55 2017 1 00007 108 0001908 00, será exercida de forma 
compartilhada tendo a residência da genitora como domicílio de referência. b) DECLARO que a convivência será exercida pelo genitor de 
forma livre devendo este respeitar os horários escolares e de descanso da criança, podendo a criança viajar e passar finais de semana 
na companhia do genitor que poderá retirá-la da comarca mediante a comunicação prévia à genitora com o prazo mínimo de 2 (dois) dias 
de antecedência. Quanto às datas especiais, cada genitor poderá ficar com a filha metade do período das férias escolares; no dia das 
mães/pais e do seu próprio aniversário e, alternadamente, nas festividades de final do ano (Natal e Ano Novo) e data de aniversário (da 
criança), sendo que a organização das visitas será previamente combinada entre os genitores com a antecedência mínima referida. c) 
Fica dispensada do termo de guarda por serem, os guardiões, genitores da criança. d) DECLARO que o genitor arcará a título de 
alimentos com o importe de 30% sobre o salário-mínimo, atualmente correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), além de 
50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (despesas médicas, exames, medicamentos, material escolar, uniformes e 
vestuários). Os pagamentos deverão ser realizados mediante depósito na conta bancária da genitora da criança, qual seja, conta nº xxxx, 
agência nº xxxx, do Banco Bradesco S. A., de titularidade da Sra. V. K. A. de S., CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx. e) JULGO extinto o processo 
com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Face a convergêcia de entendimentos, dou 
por dispensado o prazo recursal. Decisão transitada em julgado nesta data. Cumpra-se, após, arquivem-se os autos, observadas as 
formalidades legais. Sem custas por serem as partes beneficiárias da gratuidade judiciária na forma do que dispõe o inc. III do art. 5º da 
Lei 3.896/16. P.R.I. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA Ji-Paraná/RO, segunda-feira, 22 de agosto 
de 2022 Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro Juiz (a) de Direito”. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006300-83.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ERICA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
REU: RONALDO CAMPOS DO NASCIMENTO
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] 3. Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos 
do art. 1.022, II, do CPC para, suprindo a omissão existente na sentença sob ID 78054681, DECLARAR que, conforme item 4 do 
acordo firmado (ID 77582367) “as partes (...), quando precisarem tratar de questões afetas aos interesses da adolescente, irão se 
comunicar através do telefone celular de Kelry (69 xxxxxx) e Ronaldo (69xxxxxxx) bem como se comprometem a comunicarem um ao 
outro sobre eventual mudança de número de telefone de uma dessas pessoas.” No mais, permanece inalterada a sentença. Cientifique-
se o Ministério Público. Intimem-se. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA Ji-Paraná/RO, segunda-
feira, 22 de agosto de 2022 Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro Juiz (a) de Direito”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001197-95.2022.8.22.0005
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: RONICLEIA DOS SANTOS BRUM e outros
REU: RICARDO PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS
Intimação RÉU - SENTENÇA
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca da sentença : “[...] JULGO extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, 
III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Fica dispensada do termo de guarda por ser, a guardiã, genitora da crianças. Por se tratar de 
jurisdição voluntária, dou por dispensado o prazo recursal. Decisão transitada em julgado nesta data. Cumpra-se. Após, arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. Sem custas por serem as partes beneficiárias da gratuidade de justiça, na forma do que dispõe 
o inc. III do art. 5º da Lei 3.896/16. Sentença registrada e publicada de forma automática. Intimem-se. SERVE A PRESENTE COMO 
CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA Ji-Paraná/RO, segunda-feira, 22 de agosto de 2022 Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro Juiz 
(a) de Direito”.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br 
Processo : 7004247-32.2022.8.22.0005
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: MARLI DE SOUZA COUTO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARILZA RAMOS NOGUEIRA - RO8730
REQUERIDO: NEWTON NUNES PEREIRA
Intimação AUTOR - AUDIÊNCIA
Fica a parte AUTORA, por intermédio de seu advogado(a), a comparecer a audiência deste processo, a ser realizada por 
VIDEOCONFERÊNCIA via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp ou Google Meet, observando os termos do Provimento da 
Corregedoria n° 018/2020, publicado no DOJ nº 96, de 25.05.2020. , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC- SALA 2 Data: 17/11/2022 Hora: 08:00 Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC- SALA 2 Data: 04/08/2022 Hora: 
11:00 horas.
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas 
– independentemente de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível

Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7001319-11.2022.8.22.0005
EMBARGANTE: LUZIMAR SANTOS DA SILVA, CPF nº 04358885799
ADVOGADO DO EMBARGANTE: JUSTINO ARAUJO, OAB nº RO1038
EMBARGADO: HIGO RABELO LEITE, CPF nº 86352806287
ADVOGADO DO EMBARGADO: AIRTON ALVES DE ARAUJO JUNIOR, OAB nº RO7432
VALOR DA CAUSA: R$ 50.783,85
SENTENÇA
Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO interpostos por LUZIMAR SANTOS DA SILVA em face da execução nº 7004729-14.2021.8.22.0005 
promovida por HIGO RABELO LEITE em desfavor de ALCEU BELINI, que levou à constrição de imóvel de sua propriedade. 
Em audiência de conciliação, as partes entabularam acordo, requerendo a extinção do feito e o prosseguimento da execução, Id. 81294229.
Vieram os autos conclusos. 
É o relatório. Fundamento e decido. 
A autocomposição é sempre o melhor caminho para pôr fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade das partes.
Assim é que o CPC consagrou, no bojo do art. 3º, §2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, ou seja, uma meta do Estado e que não deve ser estimulada só por esse, mas 
também por todos os envolvidos no processo.
Nesse sentido, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida 
que se impõe.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO O ACORDO efetuado entre as partes, Id. 81294229, a fim de que 
surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Por consequência, RESOLVO o processo, com mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Sem custas finais, consoante o art. 8º, III, da Lei 3.896/2016.
Sentença Publicada de forma automática. Intimem-se.
Transitada em julgado neste ato, diante da falta de interesse recursal, nos moldes do art. 1.000, do CPC.
Certifique-se nos autos da ação de execução nº 7004729-14.2021.8.22.0005, para seguimento. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
EMBARGANTE: LUZIMAR SANTOS DA SILVA, CPF nº 04358885799, RUA JOSÉ OLAVO DE AMORIM 2324 COLINA PARK I - 76906-
562 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EMBARGADO: HIGO RABELO LEITE, CPF nº 86352806287, RUA BARÃO DO RIO BRANCO 2713, - DE 2562/2563 A 3005/3006 
VALPARAÍSO - 76908-704 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7013570-95.2021.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: ROSELI APARECIDA MACIEL
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
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2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006860-59.2021.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: RAFAEL TEATONI DOS SANTOS
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010636-43.2016.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ENI ALVES DIAS MENDES
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO DANIEL ALVES MENDES - RO2233
EXECUTADO: ROSILENE LEMES DE OLIVEIRA REIS 
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAELA DIAS DAMIAO - RO7989
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010056-03.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLEICIANE SOARES DE LIMA
Advogados do(a) AUTOR: LISDAIANA FERREIRA LOPES - RO9693, ELIANE JORDAO DE SOUZA - RO9652, GEOVANE CAMPOS 
MARTINS - RO7019, RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - RO11172
REU: JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81341671 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 08:30 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006676-69.2022.8.22.0005
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: CANAÃ INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA
Advogados do(a) EMBARGANTE: RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO0001112A, EDILSON STUTZ - RO309-
B-B
EMBARGADO: MOURAO PNEUS EIRELI - ME e outros (2)
Advogados do(a) EMBARGADO: EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - RO0000296A-B, JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - 
RO0000813A
Advogados do(a) EMBARGADO: EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - RO0000296A-B, JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - 
RO0000813A
Advogados do(a) EMBARGADO: EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - RO0000296A-B, JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - 
RO0000813A
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte EMBARGANTE intimada, por meio de seu advogado, para apresentar manifestação à impugnação aos 
embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000641-93.2022.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: CARLOS AUGUSTO VIEIRA LYRA
Advogados do(a) AUTOR: EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - RO11773, MARIO CESAR TORRES MENDES - RO2305
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Advogado do(a) REU: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA - RO0005497A
INTIMAÇÃO Fica a parte REQUERIDA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar acerca da petição 
apresentada pelo autor (desinteresse na audiência).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7009536-48.2019.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCIA GOMES DO NASCIMENTO SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JORGE LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO1017-E, EDSON CESAR CALIXTO - RO0001873A, EDSON 
CESAR CALIXTO JUNIOR - RO0003897A
EXECUTADO: EDGAMOR DE BRITO SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7004589-19.2017.8.22.0005
Classe : Execução de Título Extrajudicial
Assunto : Citação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação , Expropriação 
de Bens
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA, CNPJ nº 01664968000185
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SOLANGE APARECIDA DA SILVA, OAB nº RO1153A
EXECUTADOS: O L SILVA - EPP, CNPJ nº 05416168000104, MARIA ESTELA LIMA SILVA, CPF nº 31687830215, JOSE ODILIO LIMA 
SILVA, CPF nº 04864301387
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM, OAB nº RO6374, JUSTINO ARAUJO, OAB nº RO1038, 
ALEXANDRE BARNEZE, OAB nº RO2660
VALOR DA CAUSA: R$ 66.267,56
DESPACHO
Torno sem efeito o despacho retro, haja vista não pertecerem a estes autos.
Expeça-se de mandado de penhora, avaliação e intimação dos imóveis indicados no Id. 75573207.
Decorrido os prazos, para averbação da penhora, deve a parte recolher as custas necessárias para efetivação da penhora junto ao Arisp/
SREI.
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Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA, CNPJ nº 01664968000185, 
AVENIDA CALAMA 2468 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-769 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADOS: O L SILVA - EPP, CNPJ nº 05416168000104, RUA JÚLIO GUERRA 2170, - DE 2170/2171 A 2670/2671 DOIS DE 
ABRIL - 76900-858 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MARIA ESTELA LIMA SILVA, CPF nº 31687830215, RUA JÚLIO GUERRA 2170, - DE 
2170/2171 A 2670/2671 DOIS DE ABRIL - 76900-858 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JOSE ODILIO LIMA SILVA, CPF nº 04864301387, 
RUA JÚLIO GUERRA 2170, - DE 2170/2171 A 2670/2671 DOIS DE ABRIL - 76900-858 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7009042-52.2020.8.22.0005
EXEQUENTES: V. H. D. S. P., M. O. D. S.
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
VALOR DA CAUSA: R$ 1.028,63
DESPACHO
Ao Ministério Público.
Após, tornem conclusos.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7003790-05.2019.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Cheque, Contratos Bancários
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO
EXECUTADO: DANIEL FREITAS DOS SANTOS EIRELI - ME - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
VALOR DA CAUSA: R$ 4.195,10
DESPACHO
Chamo o feito à ordem. 
Analisando os autos, verifico que o mesmo manteve-se arquivado pela falta de pedido de cumprimento de sentença, entre 27/01/2022 e 
25/07/2022. Nestes autos a prestação jurisdicional foi exaurida, tanto que no sistema de custas, já foi inserido em protesto e inscrito na 
dívida ativa a condenação do executado, impossibilitando, portanto, eventuais movimentações.
Diante disso, considerando que o feito já se encontrava arquivado, deve o pedido de cumprimento de sentença tramitar em autos 
apartados, e estes retornarem ao arquivo, a fim de se evitar prejuízo ao relatório estatístico desta vara, com o desarquivamento de 
processo para tramitação quando na verdade, deveria estar arquivado.
Torno sem efeito o Despacho proferido no Id. 80041858, e o Expediente de Id. 80835169.
Intime-se o exequente para que promova a distribuição do pedido de cumprimento de sentença em autos apartados.
Após, tornem-se os autos ao arquivo.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. S/N, CIDADE DE DEUS VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
EXECUTADO: DANIEL FREITAS DOS SANTOS EIRELI - ME - ME, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 5557 SANTIAGO - 76901-201 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7012869-37.2021.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Empréstimo consignado
AUTOR: ROSELI APARECIDA PESSIN CORREIA, CPF nº 29041074287
ADVOGADOS DO AUTOR: JOZIMEIRE BATISTA DOS SANTOS, OAB nº RO8838, YONAI LUCIA DE CARVALHO, OAB nº RO5570A
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS DO REU: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
VALOR DA CAUSA: R$ 13.061,48
DESPACHO
Este juízo nomeou profissional para a realização de perícia técnica, sendo fixado honorários pelo juízo.
A contrariedade à proposta de honorários, por parte da requerida, limitou-se ao inconformismo quanto ao valor fixado, não trazendo nada 
de concreto aos autos que justifique a sua pretensão.
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Assim, considerando as peculiaridades do caso, verifico que o valor fixado está dentro da razoabilidade. Ademais é o valor praticado, em 
média, em todos os processos dessa natureza em trâmite na comarca.
No mais, verifico que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual a produção da prova pericial deve ser custeada pela 
parte requerida, a quem recai o ônus probatório.
Desta forma, mantenho a fixação de honorários do perito, pelas razões acima especificadas.
Nesse diapasão, proceda o requerido com o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.
Com o depósito, intime-se o expert para que designe data e horário para o início dos trabalhos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: ROSELI APARECIDA PESSIN CORREIA, CPF nº 29041074287, RUA ANTÔNIO FERREIRA DE FREITAS 1112, - DE 936/937 
A 1211/1212 JARDIM PRESIDENCIAL - 76901-056 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., AVENIDA NOVE DE JULHO 3186, - DE 2302 A 3698 - LADO PAR JARDIM PAULISTA - 01406-
000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7007549-69.2022.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Cancelamento de vôo
AUTOR: JOAO GUILHERME POSSAMAI FRANZONI, CPF nº 04514485292
ADVOGADO DO AUTOR: CAROLINE TOLEDO LUCAS, OAB nº RO11391
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 
S/A
VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00
SENTENÇA
Trata-se de pedido de homologação de acordo constante no Id nº 81005642.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, parecer oferecido no Id nº 81229278, no sentido de homologar-se o acordo firmado.
A autocomposição é sempre o melhor caminho para pôr fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade das partes.
Assim é que o CPC consagrou, no bojo do art. 3º, §2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, ou seja, uma meta do Estado e que não deve ser estimulada só por esse, mas 
também por todos os envolvidos no processo.
Nesse sentido, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida 
que se impõe.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO O ACORDO efetuado entre as partes no Id nº 81005642, a fim 
de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Por consequência, RESOLVO o processo, com mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Sem custas processuais, consoante o art. 8º, III, da Lei 3.896/2016.
P. R. I.
Transitada em julgado neste ato, diante da falta de interesse recursal, nos moldes do art. 1.000, do CPC.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7012069-77.2019.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Duplicata, Liminar 
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000159
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
EXECUTADO: AMIGAO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 02563981000100
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 17.098,62
DESPACHO
1. Indefiro, por ora, a busca de bens no sistema SNIPER uma vez que a nova ferramenta não foi disponibilizada a este Juízo. 
2. Assim, determino a parte exequente que indique bens idôneos, livres e desembaraçados, no prazo de 15(quinze) dias, apresentando 
prova quanto a existência do bem e requerendo o que entender de direito.
3. Decorrido o prazo in albis ou inexistindo bens, arquive-se. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000159, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 
309, - DE 281 A 501 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-041 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EXECUTADO: AMIGAO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 02563981000100, AVENIDA JORGE 
TEIXEIRA 270 CENTRO - 76934-000 - SERINGUEIRAS - RONDÔNIA



1855DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7001199-65.2022.8.22.0005
Classe : Monitória
Assunto : Cheque
AUTOR: MARTICIDAN VALIM GOMES, CPF nº 22148060244
ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO CAETANO GOMES, OAB nº RO3269
REU: ROSE MARGARETE DE MELO CORDEIRO, CPF nº 05071099888
REU SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 19.153,11
DESPACHO
Defiro o pedido de Id. 78790503.
Exepa-se nova carta AR para citação do requerido, no endereço: Rua Rio Amazonas, 1362, Jd Presidencial, CEP: 76.901-100, Ji-Paraná/
RO, encaminhando cópia da decisão inicial.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: MARTICIDAN VALIM GOMES, CPF nº 22148060244, RUA DAS PEDRAS 346, - DE 226/227 A 517/518 JARDIM DOS 
MIGRANTES - 76900-722 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: ROSE MARGARETE DE MELO CORDEIRO, CPF nº 05071099888, RUA SANTA LUZIA 1362, - DE 1100/1101 A 1808/1809 
JARDIM MIGRANTES - 76901-100 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7009402-16.2022.8.22.0005
AUTORES: CLEUSA GOMES DA SILVA, CPF nº 40922103291, ISAC CABREIRA DE SOUZA, CPF nº 10660658291
ADVOGADO DOS AUTORES: GUNTER FERNANDO KUSSLER, OAB nº RO6534
REU: DANIEL COLARES DE ALVARENGA, CPF nº 61950386287, ANA MARIA DE ALVARENGA, CPF nº 27196941268, LEONICE 
COLARES EYNG, CPF nº 22109366249, AIRTON JOSE BARBOSA, CPF nº 58821252949, SOLANGE COLARES DE ALVARENGA, 
CPF nº 41907213287
REU SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 190.000,00
DESPACHO INICIAL
RECONSIDERO A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL (Id. 80491717).
1. Diante dos documentos apresentados, defiro gratuidade de justiça.
2. Citem-se os requeridos, bem como os confinantes declinados na inicial, pessoalmente (artigo 246, § 3º, CPC), e, por edital com prazo 
de 20 (vinte) dias, os réus em lugar incerto e dos eventuais interessados (artigo 259, inciso I, do CPC), para que respondam aos termos 
da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.
2.1. Adverte-se à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (art. 344, CPC).
2.2. Não tendo condições de constituir advogado, a parte deverá procurar a Defensoria Pública.
3. Intimem-se, via sistema, os representantes da Fazenda Pública da União (Procuradoria Federal), do Estado e do Município, para 
manifestarem se possuem interesse na causa.
4. Intime-se o Ministério Público.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTORES: CLEUSA GOMES DA SILVA, CPF nº 40922103291, AVENIDA JK 1877, - DE 1540/1541 A 1858/1859 CASA PRETA - 76907-
643 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ISAC CABREIRA DE SOUZA, CPF nº 10660658291, AVENIDA JK 1877, - DE 1540/1541 A 1858/1859 
CASA PRETA - 76907-643 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: DANIEL COLARES DE ALVARENGA, CPF nº 61950386287, RUA JOÃO DOS SANTOS FILHO 403, - DE 341 A 435 - LADO 
ÍMPAR DOIS DE ABRIL - 76900-835 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ANA MARIA DE ALVARENGA, CPF nº 27196941268, RUA JOÃO DOS 
SANTOS FILHO 403, - DE 341 A 435 - LADO ÍMPAR DOIS DE ABRIL - 76900-835 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, LEONICE COLARES 
EYNG, CPF nº 22109366249, RUA JÚLIO GUERRA 1889, - DE 1878/1879 A 2077/2078 DOIS DE ABRIL - 76900-832 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA, AIRTON JOSE BARBOSA, CPF nº 58821252949, RUA JOSÉ TOMASI 467 ou 153 SANTA FELICIDADE - 82015-630 
- CURITIBA - PARANÁ, SOLANGE COLARES DE ALVARENGA, CPF nº 41907213287, RUA JOSÉ TOMASI 467 ou 153 SANTA 
FELICIDADE - 82015-630 - CURITIBA - PARANÁ

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7001069-75.2022.8.22.0005
Classe : Execução de Título Extrajudicial
Assunto : Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
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ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338, PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA DE 
CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS, CPF nº 68678487291, COMERCIAL VIEIRA EIRELI - ME, CNPJ nº 26502731000129
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 31.684,92
DESPACHO
Defiro o pedido de Id. 78297393.
Expeça-se mandado de citação dos executados COMERCIAL VIEIRA EIRELI - ME (CNPJ: 26.502.731/0001-29) e EDNALDO VIEIRA 
DOS SANTOS (CPF: 686.784.872-91), a ser cumprido na Rua São João, 523, Casa Preta, Ji-Paraná/RO – CEP: 76.907-606.
Desde já, havendo indicativos e que o mesmo procura ocultar-se, defiro a citação por hora certa.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7004322-81.2016.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Nota Promissória
EXEQUENTE: COMERCIO DE MOVEIS JI-PARANA LTDA - ME, CNPJ nº 34450460000133
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: THIAGO ROBERTO DA SILVA PINTO, OAB nº RO5476A, JOSE FERNANDO ROGE, OAB nº RO5427
EXECUTADO: PALOMA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 81244274291
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 1.972,36
SENTENÇA
As partes firmaram acordo, Ids. 79692852 e 79891990. 
Ante o exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado pelas partes e, via de consequência, julgo 
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.
Informa-se que o pagamento deverá ser realizado através de deposito/transferência na Conta Corrente nº 47.124-0, Agência do Banco 
do Brasil nº 1401-X, de titularidade de José Fernando Roge, CPF nº 330.385.938-85, OU através do PIX advocacia.rogeevian@hotmail.
com, devendo ser encaminhando pelo Embargante os comprovantes no número de Telefone/WhatsApp nº 9.9303-0296 (WhatsApp).
Sem custas finais.
Dou por dispensado o prazo recursal, feito transitado em julgado nesta data.
Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
EXEQUENTE: COMERCIO DE MOVEIS JI-PARANA LTDA - ME, CNPJ nº 34450460000133
EXECUTADO: PALOMA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 81244274291

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7007242-18.2022.8.22.0005
Classe : Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto : Alienação Fiduciária
AUTOR: A. C. F. E. I. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, OAB nº SP115665, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
REU: M. A. D. S. M., CPF nº 53126394272
REU SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 9.936,56
DESPACHO
Manifeste-se a parte autora, nos termos do Id. 79672249.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: A. C. F. E. I. S., RUA AMADOR BUENO 474, BLOCO C 1 ANDAR SANTO AMARO - 04752-005 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
REU: M. A. D. S. M., CPF nº 53126394272, AVENIDA HOLANDA 889 JARDIM SÃO CRISTÓVÃO - 76913-834 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7003186-44.2019.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Despejo para Uso Próprio, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
EXEQUENTE: ANTONIO DA COSTA RAMOS, CPF nº 06982689972
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS LUIZ PACAGNAN JUNIOR, OAB nº RO6718
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EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO, CPF nº 47926350206
ADVOGADO DO EXECUTADO: POLYANA LUSTOSA BEZERRA, OAB nº RO8210
SENTENÇA
Pela parte Exequente na petição do ID nº 80385133 foi informado que entabularam acordo, permitindo ao Executado o pagamento 
parcelado da dívida postulando, em seguida, a homologação.
Decido.
Havendo acordo entre as partes em caso de descumprimento, pela Executada, poderá a exequente postular o desarquivamento e 
prosseguimento do feito.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo 
celebrado pelas partes, via de consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com resolução 
de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Expeça-se o alvará necessário em favor do Exequente, para levantamento dos valores depositados em conta judicial.
Sem custas finais nos termos da Lei Estadual 3.896/2016.
Parte autora intimada via D.J.E..
Intime-se a parte Executada representada pela Defensoria Pública.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Sentença publicada de forma automática.
SIRVA a presente decisão como ALVARA JUDICIAL, autorizando o beneficiário ANTONIO DA COSTA RAMOS, CPF nº 06982689972, 
ou por seu procurador com poderes específicos o(a) Dr(a). CARLOS LUIZ PACAGNAN JUNIOR, OAB / RO nº 6718, a proceder o 
levantamento do saldo e acréscimos legais, existente na conta judicial do ID de nº 072022000014924089, essa conta deverá ser zerada, 
junto a Caixa Econômica Federal, que se encontra vinculada ao Juízo da 3ª Vara Cível de Ji-Paraná/RO. 
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7004578-82.2020.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
EXEQUENTE: RUBENS JORGE DA CRUZ, CPF nº 91197147268
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: cibele moreira do nascimento cutulo, OAB nº RO6533, PAULO NUNES RIBEIRO, OAB nº RO7504
EXECUTADO: EDUARDO MARCAL FILHO
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte Executada representada pela Defensoria Pública, quanto ao teor do Despacho ID nº 81127719, e para pagar juntamente 
com a 3ª parcela o saldo remanescente da segunda parcela, sob pena de descumprimento do acordo, conforme petição da parte 
Exequente juntada no ID nº 81235498, no prazo de 10(dez) dias.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7010555-84.2022.8.22.0005
Classe : Execução de Título Extrajudicial
Assunto : Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB nº PR60295, PROCURADORIA DA UNIRONDÔNIA - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA
EXECUTADOS: ALISSON FERNANDO BONOMO, CPF nº 00188610243, D. J. G. GONCALVES EIRELI - ME, CNPJ nº 24613808000102
DESPACHO
Emende-se a inicial, promovendo o recolhimento das custas processuais no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
causa, observado o valor mínimo em parcela única, eis que por se tratar de procedimento especial, não será designada audiência de 
conciliação a permitir o fracionamento das custas.
Prazo de 15(quinze) dias, pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC. 
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7010506-19.2017.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Rescisão / Resolução
AUTOR: PEDRO DE OLIVEIRA, CPF nº 76269647720
ADVOGADO DO AUTOR: RENATO FIRMO DA SILVA, OAB nº RO9016
REU: ODAIR JOSE DOS SANTOS
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ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00
DESPACHO
Redistribua-se, com urgência, o mandado de citação dando-se cumprimento aos demais comandos de ID 72200407.
Com o mandado encaminhe-se cópia da peça de ID 73838508.
Int. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: PEDRO DE OLIVEIRA, CPF nº 76269647720, CASA s/n DISTRITO BOSCO - 76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - 
RONDÔNIA
REU: ODAIR JOSE DOS SANTOS, ARIOSTO DA RIVA S/N CENTRO - 78580-000 - ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7006548-83.2021.8.22.0005
Classe : Usucapião
Assunto : Usucapião Ordinária
AUTORES: MARLENE VALLIM HERMOGENES, CPF nº 16201574204, MOZAIR HERMOGENES, CPF nº 05856361253
ADVOGADO DOS AUTORES: LENI MATIAS, OAB nº RO3809
REU: MALVINO AZEVEDO, CPF nº 06751440944, ERNANDE BRANDEMBURG TORRES, CPF nº 46900217249
REU SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 275.000,00
DESPACHO
À Curadoria de Ausentes- Defensoria Pública, para promover a defesa dos Requeridos, citados por edital. 
Int. 
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7001591-05.2022.8.22.0005
AUTOR: POSTO NORTAO LTDA, CNPJ nº 18183059000128
ADVOGADO DO AUTOR: DAIANE GOMES BEZERRA, OAB nº RO7918
REU: E DOS S SILVA EIRELI - ME, CNPJ nº 09338959000106
REU SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 8.711,62
DESPACHO INICIAL
Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por POSTO NORTÃO LTDA em face de E DOS SANTOS SILVA EIRELI – ME, objetivando 
o recebimento de R$11.581,46 (onze mil, quinhentos e oiteta e um reais e quarenta e seis centavos), conforme ID 81146928.
Intime-se o devedor, observando as disposições do artigo 513, § 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância executada, 
mais as custas processuais, sob pena de o débito ser acrescido de multa processual e honorários advocatícios, cada um na razão de 10% 
sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do débito 
e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em observância 
ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo aos 
cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
excutido, bem como para requerer o que entender pertinente para a satisfação de seu crédito.
Caso solicite bloqueio de bens e valores, a petição deverá vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas previstas no art. 
17, do Regimento de Custas, sob pena de indeferimento, ressalvando a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. 
Com os cálculos, venham os autos conclusos. 
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo a expedição da certidão do teor da decisão, que deverá ser fornecida 
conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte efetue o protesto. 
Pratique-se o necessário. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: POSTO NORTAO LTDA, CNPJ nº 18183059000128, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 2575, - DE 2351 A 2583 - LADO ÍMPAR 
DOIS DE ABRIL - 76900-853 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: E DOS S SILVA EIRELI - ME, CNPJ nº 09338959000106, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 1494, - DE 1024 A 1652 - LADO PAR 
CASA PRETA - 76907-552 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo n.: 7004341-19.2018.8.22.0005
Classe: Monitória
Assunto:Correção Monetária, Duplicata, Serviços Profissionais, Correção Monetária
AUTOR: VITAMAIS NUTRICAO ANIMAL LTDA, CNPJ nº 05802757000112
ADVOGADO DO AUTOR: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN, OAB nº RO64A
REU: J. B. SANCHES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 14362945000168, AV. RONDONIA 4290, ALTA FLORESTA DO OESTE 
CENTRO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 1.625,02
DESPACHO
Recebo os autos para processamento, cumpra-se o v. Acórdão.
Diante do lapso transcorrido do ajuizamento do feito até a presente data, promova, o Requerente, a atualização do crédito objeto da 
pretensão no prazo de 15 (quinze) dias, após, prossiga nos seguintes termos:
1. CITE-SE para pagamento da dívida informada na inicial, acrescido de honorários de 5% (cinco) por cento, no prazo de 15 (quinze) dias 
(Art. 701 do CPC), ou querendo oferecer embargos (Art. 702, § 5º do CPC), pena de constituição em título executivo judicial (Art. 701, § 
2º do CPC) e conversão do mandado inicial em mandado executivo.
2. Mencione-se que, o(a) requerido(a) cumprindo o mandado, ficará isento do pagamento das custas.
3. Em caso de não pagamento ou não oferecimento de embargos monitórios, por disposição legal, fica constituído em título executivo 
judicial e convertido o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701, § 2º do CPC).
4. Não efetivado o pagamento, nem interposto embargos monitórios(item3), o cartório deve converter a ação para procedimento de 
Cumprimento de Sentença, intimando o executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, pena de multa de 10% e honorários 
de 10% a teor do art 523, § 1º do CPC. 
5.1 Decorrido o prazo mencionado no item 4, sem pagamento a parte Exequente deverá cumprir o estatuído na parte final do art. 523 c/c 
art. 524, ambos do CPC, apresentando o demonstrativo do débito atualizado, incluídos todos os consectários legais (custas finais, multas 
e honorários advocatícios fixados no item anterior), bem como, indicando bens do devedor para garantia da dívida, NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS após o escoamento do prazo do devedor, ficando ciente desde já que deverá acompanhar o término do prazo do devedor, 
posto que não será mais intimado para tanto.
6 - A parte executada poderá ofertar impugnação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, com início após escoado o prazo de pagamento 
constante do item 4.
6.1. Apresentado o demonstrativo do débito, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação do executado, e/ou venham 
conclusos, caso tenha pedido de diligências do Juízo (sisbajud, renajud, infojud, etc).
7. Caso a parte exequente pretenda diligências junto ao INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, TRE ou outras diligências do Juízo e não 
seja beneficiária da gratuidade, deverá instruir o pedido com comprovante de recolhimento das taxas judiciárias, por cada ato postulado, 
conforme disposto no art. 17, da Lei 3.896/2016. 
8. Sem atendimento do item 5 e/ou em caso de pedido de diligências (item 7), sem o comprovante da taxa devida, fica desde já determinado 
o arquivamento dos autos, por falta de impulso processual adequado.
9. As empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverão ser citadas por meio 
eletrônico. Caso as referidas empresas não estejam cadastradas, deverão cadastrar-se nos referidos sistemas de processo em autos 
eletrônicos, para efeito de recebimento de citações, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do que dispõe o art. 246, § 1º do CPC, 
Lei 4.912/2020 e ATO CONJUNTO N. 023/2020-PR-CGJ, sob pena de responder pelas despesas com a citação convencional. Havendo 
audiência, a referida despesa deve ser paga no prazo de 05(cinco) dias após a solenidade, independente da realização de acordo. 
Intime-se.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juíza de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7007529-49.2020.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer
REQUERENTE: ALDO OLIVEIRA DOS REIS, CPF nº 83126864287
ADVOGADOS DO REQUERENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, KAROLINE 
PEREIRA GERA, OAB nº RO9441
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
DECISÃO
Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido em face de COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RONDÔNIA - CAERD.
Extinto o feito diante da satisfação da obrigação, e determinado o recolhimento de custas finais pela concessionária, apresentou a 
CAERD pedido de isenção de custas, afirmando tratar-se de sociedade de economia mista estadual, concessionária de serviços públicos, 
que possui privilégios de Fazenda Pública ID nº 81037550.
Em que pese a parte Executada / Requerida ter os benefícios processuais da Fazenda Pública, não detém isenção de custas, enquanto 
Sociedade de Economia Mista, a teor do art. 5º, I da Lei Estadual 3.896/2016.
Sem razão a parte Executada / Requerida.
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O instituto da isenção deve ser interpretado e aplicado de acordo com os critérios próprios da legislação tributária. 
É certo que as custas processuais atraem o olhar sob o prisma do direito tributário. No entanto, deve-se distinguir os institutos da 
imunidade e isenção tributária; isto porque, a imunidade recíproca somente abrange impostos e mesmo as custas processuais tendo 
natureza tributária, não se enquadra como imposto, mas sim como taxa. 
Logo, não pode a CAERD utilizar-se da imunidade recíproca.
Por fim, registra-se que a ADPF 387 está restrita a conteúdo proibitivo de penhora ou bloqueio em conta única estatal, não alcançando 
as custas processuais, porquanto não contempladas pela imunidade constitucional ou isenção legal. Assim, a sua leitura não abrange 
interpretação extensiva, porque submetida às regras tributárias.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de isenção tributária em favor da CAERD do ID nº 81037550.
Desta feita, determino que a Requerida / Executada comprove o recolhimento de custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de 
inscrição em dívida ativa e protesto. 
Cumpra-se integralmente a sentença sob ID nº 80041954.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7002453-44.2020.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
EXEQUENTE: ELLEN PATRICIA DE SOUZA GASPAR, CPF nº 02174520273
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JANCLEIA DE JESUS BARROS KVASNE, OAB nº RO4205A, CAMILA SOUZA DA ROSA, OAB nº 
RO9758
EXECUTADO: JESSICA THIARA BARRETO DE LIMA, CPF nº 00657756270
ADVOGADO DO EXECUTADO: NILTON MENEZES SOUZA CORTES, OAB nº RO8172A
DESPACHO
Manifeste o Exequente em termos de seguimento, quanto a petição da parte Executada juntada no ID nº 80244222, requerendo o que 
entender de direito, sob pena de arquivamento, no prazo de 10 (dez) dias.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7010556-69.2022.8.22.0005
Classe : Execução de Título Extrajudicial
Assunto : Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB nº PR60295, PROCURADORIA DA UNIRONDÔNIA - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA
EXECUTADOS: DANILO LOPES MORAIS, CPF nº 01682714276, DANILO LOPES MORAIS, CNPJ nº 24177722000184
DESPACHO
Emende-se a inicial, promovendo o recolhimento das custas processuais no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
causa, observado o valor mínimo em parcela única, eis que por se tratar de procedimento especial, não será designada audiência de 
conciliação a permitir o fracionamento das custas.
Prazo de 15(quinze) dias, pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC. 
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7000019-48.2021.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Defeito, nulidade ou anulação, Liminar 
EXEQUENTE: RODRIGO DAMASCENO DE OLIVEIRA, CPF nº 99553848249
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DARIO ALVES MOREIRA, OAB nº RO2092
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO EXECUTADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Em consulta ao sistema da Caixa Econômica Federal, constatei que a parte executada depositou a diferença determinada na Despacho 
do ID nº 80041692, sendo assim satisfez integralmente a obrigação, de sorte que o feito deve ser extinto ante o cumprimento da obrigação, 
conforme arquivo em anexo.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, julgo extinto o processo nos termos do inc. II do art. 924 do Código de Processo 
Civil, ante a satisfação da obrigação.
Expeça-se o alvará necessário em favor do Exequente, para levantamento dos valores depositados em conta judicial.
O Executado / Requerido deverá recolher e comprovar o pagamento das custas judiciais pendentes da fase de conhecimento no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena protesto e após inscrição na dívida ativa, o que desde já fica deferido.
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Transitada em julgado, recolhidas as custas e/ou protestado e inscrito em dívida ativa, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais.
Sentença publicada de forma automática.
Partes intimadas via D.J.E..
SIRVA a presente decisão como ALVARA JUDICIAL, autorizando o beneficiário RODRIGO DAMASCENO DE OLIVEIRA, CPF nº 
99553848249, ou por seu procurador com poderes específicos o(a) Dr(a). DARIO ALVES MOREIRA, OAB / RO nº 2092 A, a proceder o 
levantamento do saldo e acréscimos legais, existente na conta judicial nº 1824 / 040 / 01531109 - 2, essa conta deverá ser zerada, junto 
a Caixa Econômica Federal, que se encontra vinculada ao Juízo da 3ª Vara Cível de Ji-Paraná/RO. 
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7007917-15.2021.8.22.0005
Classe : Execução de Título Extrajudicial
Assunto : Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED, CNPJ nº 
02309070000151
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1537, ARTUR BAIA RAMOS, OAB nº RO6721
EXECUTADOS: LANCHONETE E RESTAURANTE SERVE BEM LTDA - ME, CNPJ nº 25116136000192, CARLOS GOMES DO 
NASCIMENTO, CPF nº 38908921249
SENTENÇA
Pela parte Exequente na petição do ID nº 80389753 foi informado que entabularam acordo juntado no ID nº 80768550, permitindo ao 
Executado o pagamento parcelado da dívida postulando, em seguida, a homologação e a extinção do feito.
Decido.
Havendo acordo entre as partes em caso de descumprimento, pela Executada, poderá a exequente postular o desarquivamento e 
prosseguimento do feito.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo 
celebrado pelas partes, via de consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com resolução 
de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Sem custas finais nos termos da Lei Estadual 3.896/2016.
Dou por dispensado o prazo recursal. Decisão transitada em julgado nesta data.
Parte autora intimada via D.J.E..
Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Sentença publicada de forma automática.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7000037-35.2022.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Fornecimento de Água, Energia Elétrica
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
REU: ROSELI GOMES DE OLIVEIRA, CPF nº 19065429883
DESPACHO
Considerando o pedido da parte Requerente do ID nº 80584479, procedi as pesquisas junto aos sistemas : SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, 
para obtenção do endereço da parte requerida, com resultado conforme arquivos em anexos.
Manifeste-se a parte Requerente, em termos de seguimento, requerendo o que entender de direito.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7001648-23.2022.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Empréstimo consignado
AUTOR: ELOISA ALVES PINTO, CPF nº 45715416272
ADVOGADOS DO AUTOR: AGLAENE PATRICIA DOS SANTOS CARVALHO, OAB nº RO8113, SORAYA MAIA GRISANTE, OAB nº 
RO8935
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS DO REU: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
VALOR DA CAUSA: R$ 10.944,40
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DECISÃO
A parte Requerida opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença id. 80041991 , alegando contradição no tocante ao termo 
inicial dos juros da indenização por danos morais. Aduz que deve ser fixado o termo inicial como sendo a data da sentença. 
No tocante aos honorários sucumbenciais sustenta que devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. 
DECIDO
Analisando os Embargos Declaratórios, vejo que devem ser parcialmente conhecidos. 
O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais, não se afigura contradição a ser atacada mediante Embargos de 
Declaração, porquanto trata-se de entendimento do juízo firmado em consonância com o art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.
Ademais, os Embargos de Declaração por Contradição restringe-se a sanar contradição na própria decisão, quando esta se afigura 
contraditória e/ou incoerente com ela própria, é a chamada “contradição interna”. Eventuais contradições entre a decisão atacada e outros 
elementos, tais como provas, jurisprudências e outros, devem ser resolvidos pela via recursal adequada, no caso, a Apelação. 
Nesse sentido, o eis o julgado da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça: 
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS 
EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. 
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. 
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, 
incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No 
caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo 
propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. 3. A jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao 
julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 
26/2/2016. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1737151 RS 2017/0279898-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).
Assim, o inconformismo do Embargante deverá ser resolvido mediante a via recursal adequada, qual seja, a apelação. 
Ante o exposto, deixo de conhecer dos Embargos de Declaração por contradição, face a inadequação da via eleita. 
Os Embargos de Declaração concernente a base de cálculo estabelecida para fixação da verba honorária, na verdade, não se trata de 
contradição, mas sim, de erro material e como tal será apreciado. 
A sentença condenou a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da causa, contudo, o art. 85, §2º do CPC, estabelece o valor da condenação prioritariamente. A fixação sobre o valor da causa apenas 
será admitida quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, o que não é o caso dos autos, 
estando patente que houve erro material, e deve ser corrigido, a fim de estabelecer que os honorários devem incidir sobre o valor da 
condenação. 
De outro norte, o percentual de 10% sobre o valor da condenação que é de R$3.000,00 se afigura irrisório, razão porque, deve ser 
elevado para 20% (vinte por cento). 
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração por contradição, como sendo por erro material e no mérito, dou provimento 
nos seguintes termos: 
“Ante o ônus da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do 
Patrono do Requerente, que fixo em 20%( vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.”
Decorrido o prazo recursal, cumpra-se a parte final da sentença.
Int. 
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7003653-52.2021.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Defeito, nulidade ou anulação
EXEQUENTE: HENEDINA SOTELI MAGALHAES, CPF nº 13948725268
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARINA DALLA MARTHA, OAB nº RO2612
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO EXECUTADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº 
RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
VALOR DA CAUSA: R$ 87.095,26
DECISÃO
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada por HENEDINA SOTELI MAGALHÃES em face de BANCO DO BRASIL S/A, na 
qual pretende receber a importância de e R$32.603,71 (trinta e dois mil seiscentos e três reais e setenta e um centavos). 
A parte Executada, ofertou impugnação (id. 80083754) alegando que o valor pretendido pela Exequente não está de acordo com o 
comando da sentença. Afirmou que o valor devido importa em R$15.126,31 (quinze mil, cento e vinte e um reais, trinta e um centavos). 
Aduz que os cálculos apresentados pela Exequente foram elaborados unilateralmente, razão porque, não devem ser acolhidos. Postulou 
o acolhimento dos cálculos apresentados. Alternativamente, a remessa dos autos a contadoria para elaboração dos cálculos. Comprovou 
o depósito judicial do valor exigido pela Exequente. 
Em resposta a impugnação (id. 80536245) a Exequente afirmou que deixou de incluir a importância de R$4.950,00 (quatro mil, novecentos 
e cinquenta reais) nos cálculos iniciais, relativo ao dano material. Postulou a aplicação da multa e juros de 10% sobre o valor total. 
DECIDO
A impugnação deve ser rejeitada. 
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Muito embora a Executada, tenha apontado o valor de R$15.126,31 como sendo o devido, o fez de forma genérica, sem apontar 
especificamente o que foi cobrado indevidamente, inviabilizando a apreciação da impugnação. 
Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada, via de consequência, declaro devida a importância de R$32.603,71 (trinta e dois mil 
seiscentos e três reais e setenta e um centavos). 
Considerando o depósito judicial realizado pela Executada, incabível a cominação de multa. 
Condeno a Executada ao pagamento dos honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre a parcela controvertida. 
Considerando o aditamento realizado pela Exequente (id. 80536245) à parte Executada para que efetue o pagamento da diferença 
apontada, qual seja, R$4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de incidência da multa 
e honorários da fase de cumprimento de sentença. 
Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará em favor da Exequente, para levantamento do depósito judicial (id.80083753). 
Intime-se. 
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná Processo n.: 7008033-84.2022.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Cartão de Crédito
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO, JOSE EDUARDO VIEIRA 1811, INEXISTENTE NOVA BRASILIA - 78964-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635
PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: RADUAN DE MATOS MARQUES, CPF nº 00939083264, RUA ANGELIM, - DE 2645/2646 AO FIM VALPARAÍSO - 
76908-696 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JULIA AYUMI SASAYA, CPF nº 02227442190, RUA ANGELIM 2748, - DE 2645/2646 AO FIM 
VALPARAÍSO - 76908-696 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 29,93
DESPACHO
Considerando que a própria genitora dos Executados informou que estes estão residindo nos EUA (id. 80095065), sem contudo, informar 
o endereço, tem-se que os executados encontram-se em lugar incerto, situação esta que, a teor do disposto no art. 256, II do CPC, 
autoriza a citação editalicia, razão porque, defiro o pedido id.80658462. 
Cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da decisão id.79138232. 
Decorrido o prazo sem pagamento e/ou interposição de Embargos, à Defensoria Publica para proceder a Defesa do revel citado por edital.
Int.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022.
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz(a) de Direito 
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7002711-83.2022.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Compra e Venda
AUTOR: COUTINHO SILVA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 28175704000114
ADVOGADO DO AUTOR: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A
REU: INOVACAO COR COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA - ME, CNPJ nº 20974379000148
ADVOGADO DO REU: ANDERSON CARVALHO DA MATTA, OAB nº RO6396A
VALOR DA CAUSA: R$ 31.306,77
DESPACHO
À CPE para que promova a juntada, com urgência, do v. Acórdão (completo) proferido nos autos de Agravo de Instrumento nº 0804053-
36.2022.8.22.0000, com a imediata conclusão dos autos para decisão.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: COUTINHO SILVA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 28175704000114, RUA JACY FLORES 1751 VILA DE RONDÔNIA - 
76900-467 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: INOVACAO COR COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA - ME, CNPJ nº 20974379000148, AVENIDA CANDEIAS 2291 
JARDIM AMÉRICA - 76871-012 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7000795-19.2019.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Violação aos Princípios Administrativos
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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EXECUTADO: EDNA IZABEL MANHABOSCO POQUIVIQUI, CPF nº 42056047187
ADVOGADO DO EXECUTADO: JUSTINO ARAUJO, OAB nº RO1038
DESPACHO
Decorrido o prazo quanto ao determinado no Despacho do ID nº 803038566, intimada na pessoa do respectivo patrono, a parte Executada 
EDNA IZABEL MANHABOSCO POQUIVIQUI quedou-se inerte.
Com isso, intime-se o Ministério Público para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7006096-39.2022.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Fornecimento de Energia Elétrica
AUTOR: ELTON GOMES DE OLIVEIRA, CPF nº 63876981204
ADVOGADOS DO AUTOR: ELIANE JORDAO DE SOUZA, OAB nº RO9652, LISDAIANA FERREIRA LOPES, OAB nº RO9693, GEOVANE 
CAMPOS MARTINS, OAB nº RO7019
REU: ENERGISA, CNPJ nº 00864214000106
ADVOGADO DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828
VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00
DESPACHO
Especifiquem as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, devendo, em se tratando de prova 
testemunhal, esclarecerem especificamente em que a oitiva de cada uma delas colaborará para a solução do feito, informando qual 
o conhecimento das testemunhas arroladas acerca dos fatos e o que pretende provar com o depoimento de cada uma, sob pena de 
indeferimento da oitiva. 
Após, tornem os autos conclusos.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
AUTOR: ELTON GOMES DE OLIVEIRA, CPF nº 63876981204, ÁREA RURAL ZONA RURAL ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-
899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: ENERGISA, CNPJ nº 00864214000106, AVENIDA MARECHAL RONDON 327, - DE 223 A 569 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-
027 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7002367-78.2017.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Nota Promissória
REQUERENTE: COMERCIO DE MOVEIS JI-PARANA LTDA - ME, CNPJ nº 34450460000133
ADVOGADOS DO REQUERENTE: THIAGO ROBERTO DA SILVA PINTO, OAB nº RO5476A, JOSE FERNANDO ROGE, OAB nº 
RO5427
EXCUTADO: DELCI INGRACA DE OLIVEIRA, CPF nº 34906860206
DESPACHO
Considerando o pedido da parte Exequente do ID nº 80638852, procedi a pesquisa “on line” de veículos junto ao sistema RENAJUD, com 
resultado(s) negativo(s), conforme arquivo(s) anexo(s). 
Manifeste-se a parte Exequente, em termos de seguimento, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7009376-52.2021.8.22.0005
Classe : Embargos de Terceiro Cível
Assunto : Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
EMBARGANTE: HELENA DIAS DOS SANTOS ADOLFO, CPF nº 35119470220
ADVOGADO DO EMBARGANTE: EDNA GONCALVES DE SOUZA, OAB nº RO6874
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
ADVOGADOS DO EMBARGADO: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338, PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA DE 
CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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VALOR DA CAUSA: R$ 67.000,00
SENTENÇA
HELENA DIAS DOS SANTOS ADOLFO propôs EMBARGOS DE TERCEIRO em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 
E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO alegando, em síntese, que, em julho de 
2017 adquiriu de Angelo Farias Martins o veículo marca/modelo MMC/L200-TRITON 3.2 D, cor branca, ano/modelo 2010/2011, 
placa NDA1001, sendo-lhe pelo vendedor entregue o recibo devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida para que 
pudesse realizar a transferência do bem. Contudo, logo após a aquisição do automóvel, sofreu grave acidente, que deixou o bem 
extremamente danificado e por muito tempo não utilizado. Afirmou que, quando conseguiu recuperar o veículo, tomou conhecimento de 
que havia restrição judicial sobre ele, que continua cadastrado, junto ao Detran, em nome de Angelo Farias Martins, demandado nos 
autos de execução n.º 7010920-17.2017.8.22.0005, ajuizada pela cooperativa embargada. Disse, por fim, que como o bem não pertence 
ao executado, deve ser cancelada a constrição imposta, reconhecendo-se como sua a propriedade e condenando-se a embargada ao 
pagamento dos honorários advocatícios.
Juntou documentos e requereu a concessão de gratuidade de justiça.
A inicial foi recebida, concedendo-se gratuidade de justiça, determinando-se retirada de restrição de circulação do veículo e designando-
se audiência de tentativa de conciliação, que restou infrutífera (ID 68900180).
Citada, a embargada ofereceu contestação (ID 74350891). Preliminarmente, impugnou a gratuidade concedida à embargante. No 
mérito, asseverou que quando da aquisição do veículo pela embargante já havia gravame de alienação fiduciária em favor da cooperativa 
embargada, devido à garantia ofertada pelo então proprietário Angelo Farias Martins em razão da contratação de cédula de crédito 
bancário, registrado na Central Nacional de Gravames em 03/02/2017, ou seja, cinco meses antes da suposta aquisição do veículo pela 
embargante, o que derruba a alegação de boa-fé da embargada. Aduziu, ainda, que como titular da propriedade resolúvel do bem, não 
só pode, mas é preferível que indique à penhora o bem objeto do contrato de alienação fiduciária, que lhe foi dado como garantia para 
quitação de seus débitos. Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, com condenação da embargada aos ônus da sucumbência. 
Juntou documentos.
Sob ID 75446379 impugnação à contestação, refutando a embargante os argumentos apresentados e ratificando os constantes da 
exordial. Deixou de se manifestar quanto à impugnação à gratuidade.
Na fase de especificação de provas, devidamente intimadas, as partes postularam pelo julgamento antecipado do mérito (ID 76694293 e 
ID 76829578).
Sob ID 76959092,determinação de juntada de documentos pela parte embargada (ID 76959092), que atendeu ao comando, apresentando-
os (ID 77731758, ID 77731761 e ID 77731762).
Instada a manifestar-se sobre referidas provas (ID 80041909), a embargante quedou-se inerte.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de embargos de terceiro proposta pela adquirente compradora de veículo constrito, visando à liberação do bem, por não ser de 
propriedade do executado. Eis o extrato da lide.
Do Julgamento Antecipado:
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 
que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida 
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em 
audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima 
se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado [(RTJ 115/789)(STF- 
RESP- 101171 - Relator: Ministro Francisco Rezek)].
A esse respeito, confira-se:
“O propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes 
para embasar o convencimento do magistrado” (Supremo Tribunal Federal RE96725 RS - Relator: Ministro Rafael Mayer).
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por 
outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar 
livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/
SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).
Passo, portanto, ao julgamento da causa.
Preliminarmente: 
Razão assiste à embargada. As alegações da embargante, embasadas nos documentos sob ID 63339279 e ID 63339280 não 
comprovam sua hipossuficiência, o que se faz necessário para a concessão de gratuidade de justiça.
Isso porque os extratos de conta poupança apresentados pela embargante, referentes tão somente ao mês de julho de 2021, não são 
suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, já que pode haver outras contas, inclusive correntes, com movimentações 
desconhecidas por este Juízo, assim como podem ter acontecido movimentações bancárias nos meses que antecederam a retirada do 
extrato, ou mesmo nos posteriores. Exatamente por isso, para deferir-se o benefício, este Juízo costuma determinar a juntada de diversos 
documentos, dentre os quais os 03 (três) últimos extratos bancários das contas de titularidade do pleiteante, o que permite completa 
demonstração de sua vida financeira, o que não aconteceu no caso em tela.
Por outro lado, tem-se que o documento do INSS, do qual se denota requerimento da embargante para recebimento de benefício 
previdenciário de auxílio doença, data de 15 de maio de 2019, portanto quase 02 (dois) anos antes do ajuizamento dos embargos, e 
apresenta negativa, justamente sob a assertiva de que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica da autarquia, a 
incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.” Da negativa não foi noticiado, pela embargante, se interposto recurso 
administrativo ou proposta ação judicial.
No mais, observo que a embargante não informa qual sua fonte de renda e, por sua vez, os documentos apresentados não demonstram 
renda alguma, o que leva a crer que a menos que dependa integralmente da ajuda de terceiros para sua sobrevivência, omitiu deste Juízo 
sua fonte de subsistência, o que no mínimo se mostra reprovável.
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Por fim, importante salientar que muito embora oportunizado, não foi apresentada pela embargante oposição à impugnação, presumindo-
se que ou concorda com a narrativa da embargada, ou não possui formas de refutá-la. De um modo ou de outro, fez-se incontroversa a 
impugnação. 
Assim, revogo a gratuidade concedida, por não fazer jus a embargante ao benefícios, já que não preenchidos os obrigatórios requisitos 
legais.
Mérito:
Conforme se infere dos autos, notadamente do contrato n.º 14642-1 (ID 77731763), o veículo reivindicado pela embargante foi dado, à 
embargada, como garantia de pagamento de empréstimo realizado pelo então proprietário Angelo Farias Martins em 02 de fevereiro de 
2017.
Ainda, conforme comprovantes sob ID 77731761 e ID 77731762, o referido contrato foi registrado junto ao DETRAN/RO em 03 de 
fevereiro de 2017, nos moldes do que impõe a Resolução do CONTRAN de n.º 689, de 27/09/2017.
A alienação fiduciária impede a transferência do registro a outrem; aliás, impede a venda, porque a ninguém é dado vender o que não é 
seu. Ou seja, o veículo não pertencia a Angelo Farias Martins para que pudesse vendê-lo ou, de qualquer forma, dele dispor.
Como é cediço, nos contratos de mútuo garantidos por alienação fiduciária, o devedor fica com a posse direta do bem financiado e o 
credor fiduciário permanece com a propriedade resolúvel até o pagamento integral da dívida, quando então se extingue a garantia em 
favor do devedor, que se torna proprietário e possuidor pleno da coisa. 
O devedor-fiduciante tem apenas a posse direta consentida pelo credor, na confiança de que pagará as prestações ou restituirá o bem 
nas hipóteses de inadimplemento, com a expectativa de se tornar seu proprietário após cumprimento integral do contrato.
Assim, considerando que a embargante adquiriu o veículo objeto dos embargos no mês de julho de 2017, vale dizer, depois da mencionada 
transação, forçoso reconhecer que o fez de quem detinha apenas sua posse direta, mas não sua propriedade. Titular da propriedade, 
embora resolúvel, e possuidora indireta, já era a cooperativa embargada desde fevereiro de 2017, circunstância da qual presumivelmente 
tinha conhecimento a embargante, já que registrada no órgão de trânsito do Estado. 
Deste modo, o contrato firmado entre a embargante e Angelo Farias Martins se revela juridicamente inidôneo para impedir a constrição 
do veículo pela credora-fiduciária. 
Assim, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO e, considerando tudo que dos autos consta, REVOGO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida à HELENA DIAS 
DOS SANTOS ADOLFO e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, mantendo-se a constrição do veículo marca/modelo MMC/
L200-TRITON 3.2 D, cor branca, ano/modelo 2010/2011, placa NDA1001, e resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código 
de Processo Civil. 
Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. 
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Na hipótese de interposição de apelação, sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 
(quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. 
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se com as anotações de estilo. 
Sentença registrada e publicada automaticamente.
Oportunamente, certifique-se nos autos principais (execução de título extrajudicial n.º 7010920-17.2017.8.22.0005) e promovam-se as 
baixas devidas no sistema. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
EMBARGANTE: HELENA DIAS DOS SANTOS ADOLFO, CPF nº 35119470220, RUA AMAPÁ 2348, - DE 1860/1861 A 2055/2056 
VALPARAÍSO - 76908-742 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO, RUA MARINGÁ 520, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7009359-50.2020.8.22.0005
Classe : Procedimento Comum Cível
Assunto : Direito de Imagem, Consórcio, Práticas Abusivas
AUTOR: ELISANDRA MOREIRA, CPF nº 70491747268
ADVOGADO DO AUTOR: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO, OAB nº RO4147
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando a petição da parte Requerida juntada no ID nº 80354850, informando e comprovando o recolhimento das custas, conforme 
comprovante juntado no ID nº 80355602; considerando ainda que não há pedido de cumprimento de sentença da Decisão do ID nº 
64032728.
Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7013031-32.2021.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Direito de Imagem, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer
EXEQUENTE: HEBERT MARCELO SANTINI ANTONIO, CPF nº 41941101291
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANYELLY TORRES MACHADO, OAB nº RO9533
REQUERENTE: DARCY MARIA BARROS DE OLIVEIRA, CPF nº 67625924220
ADVOGADO DO REQUERENTE: HEBERT MARCELO SANTINI ANTONIO, OAB nº RO8609
SENTENÇA
Considerando a petição da parte Exequente do ID nº 80980806, o feito deve ser extinto.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, julgo extinto o processo nos termos do inc. II do art. 924 do Código de Processo 
Civil, ante a satisfação da obrigação.
Expeça-se o alvará em favor da parte Exequente, para transferência dos valores depositados em conta judicial, para a conta indicada na 
petição do ID nº 80980806, devendo ser enviado ao Banco da Caixa para o seu devido cumprimento.
O Executado / Requerido deverá recolher e comprovar o pagamento das custas judiciais pendentes da fase de conhecimento no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena protesto e após inscrição na dívida ativa, o que desde já fica deferido.
Transitada em julgado, recolhidas as custas e/ou protestado e inscrito em dívida ativa, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais.
Sentença publicada de forma automática.
Partes intimadas via D.J.E..
Sirva a presente decisão como Alvará Judicial, ficando autorizado o Sr. Gerente da Caixa Econômica Federal, a proceder a destinação 
dos valores e acréscimos legais, depositado na conta Judicial de nº 1824 / 040 / 01532255 - 8, essa conta deverá ser zerada, que se 
encontram à disposição do juízo da 3ª Vara Cível de Ji-Paraná, transferindo todo saldo para : Banco do Brasil (001), Conta Corrente nº 
44.074-4, Agência nº 3181-X, de titularidade HEBERT MARCELO SANTINI ANTONIO, CPF nº 419.411.012-91, efetuada a transferência, 
a instituição bancária deverá, de imediato, encaminhar a este Juízo os respectivos comprovantes.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001656-97.2022.8.22.0005
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: JOCELENE CARINE REINERT HILGERT
Advogado do(a) AUTOR: JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597A
REU: MARIA RAIMUNDA LIMA CHAVES
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7003073-22.2021.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: JEFERSON SANTOS DE JESUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERGIO LUIZ MILANI FILHO - RO7623
EXECUTADO: WAGNER PEREIRA DE CARVALHO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006937-34.2022.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)EXEQUENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
EXECUTADO: ROSA COMERCIO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 137,17
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 104,68
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006548-49.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSANA GOMES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: ROSICLER CARMINATO - RO0000526A, DIEGO VAN DAL FERNANDES - RO9757
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizerem se pretendem produzir provas, especificando-as.

Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO: 7000795-19.2019.8.22.0005
Classe : Cumprimento de sentença
Assunto : Violação aos Princípios Administrativos
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: EDNA IZABEL MANHABOSCO POQUIVIQUI, CPF nº 42056047187
ADVOGADO DO EXECUTADO: JUSTINO ARAUJO, OAB nº RO1038
DESPACHO
Decorrido o prazo quanto ao determinado no Despacho do ID nº 803038566, intimada na pessoa do respectivo patrono, a parte Executada 
EDNA IZABEL MANHABOSCO POQUIVIQUI quedou-se inerte.
Com isso, intime-se o Ministério Público para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz (a) de Direito
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4ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7013680-94.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTOR: COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - COOPMEDH, RUA ALMIRANTE BARROSO 1530, 
- DE 1227/1228 A 1566/1567 CENTRO - 76900-079 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO, OAB nº RO1529
Polo Passivo: REU: IZABEL ALVES DE LANA, RUA PEDRO DE OLIVEIRA 3209 CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança proposta por COOPMEDH – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES em face de 
Espólio de JOVITA ALVES DE LANA, representada por Izabel Alves de Lana, afirmando ser credor da requerida, na importância de R$ 
26.897,11 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e onze centavos), referente ao tempo em que permaneceu internada em 
leito de UTI no período compreendido entre 14/10/2020 a 17/10/2020, que atualizado perfaz o valor de R$ 38.184,75 (trinta e oito mil, 
cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), requerendo a condenação da mesma ao pagamento da quantia. Apresentou 
procuração e documentos.
A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 75207761).
Citada, a requerida apresentou contestação em ID 76993761, oportunidade em que arguiu preliminar de ausência de interesse processual, 
haja vista a existência de recurso pendente de julgamento nos autos do processo nº 7001419-31.2020.8.22.0006 em que se pretende a 
responsabilização do Estado de Rondônia e do Município de Ji-Paraná ao custeio das despesas médicas e hospitalares.
Requereu a denunciação à lide do Estado de Rondônia e Município de Ji-Paraná, bem como alegou a incompetência do foro, por entender 
se tratar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
No mérito, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a vulnerabilidade material da requerida e sua 
hipossuficiência processual. 
Afirma que, no desespero de salvar a vida de sua mãe, a requerida teve que assinar o contrato de prestação de serviços, encontrando-se 
em estado de perigo, razão pela qual o contrato merece ser anulado. Requereu a apuração dos valores por perícia, bem como do que 
fora necessário diante do quadro médico. Pugnou pela exclusão das despesas referentes ao dia 17, abarcado pela decisão judicial nos 
autos n. 7001419-31.2020.8.22.0006. Postulou pela contagem dos juros a partir da citação ocorrida em 11/03/2022. 
Pugnou pela improcedência da ação.
Em sede de reconvenção, requereu a condenação da reconvinda ao pagamento de R$ 38.184,75 (trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro 
reais e setenta e cinco centavos) a título de danos morais.
Impugnação a contestação sob ID 78578917 e resposta à reconvenção em ID 78578933.
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, não sendo necessário a produção de outras provas, além das constantes 
nos autos.
Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual arguida pela requerida, visto que ao recurso interposto nos autos n. 7001419-
31.2020.8.22.0006 não foi atribuído o efeito suspensivo, deixando de surtir efeitos na presente ação de cobrança.
Do mesmo modo não merecem prosperar as preliminares de denunciação à lide e incompetência do foro.
Com efeito, inexistem quaisquer pressupostos que autorizem a denunciação da lide dos entes, na forma estabelecida pelo artigo 125 e 
incisos, do Código de Processo Civil, já que não exposto qualquer liame obrigacional de direito material.
Inexiste, da mesma forma, qualquer conexão entre esta ação e a que foi julgada nos autos do processo nº 7001419-31.2020.8.22.0006, 
uma vez que este foi extinto sem resolução do mérito.
Assim, presentes as condições da ação e pressupostos processuais, ausentes impedimentos, passo à análise do mérito.
A parte requerente faz prova da relação jurídica travada entre as partes, sobretudo pelo contrato de ID 66725338 e a nota fiscal de ID 
66725340 emitida em nome da paciente, dos quais se comprovam o negócio jurídico sub examine.
Por outro lado, a requerida admite a existência de contrato celebrado entre as partes, entretanto, não comprova ter honrado com o 
compromisso assumido, nada trazendo aos autos que justificasse fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora 
(CPC, art. 373, II).
Acerca da tese de estado de perigo, alega a requerida que obrigação foi assumida em um momento de pressão, tendo em vista o quadro 
de saúde apresentado pela sua genitora.
Nos termos do art. 156, do CC, para a configuração do estado de perigo é necessário que reste configurado os seguintes requisitos: 
iminência de um dano, obrigação excessivamente onerosa, necessidade de salvar a si ou pessoa de sua família e conhecimento do 
perigo pela outra parte.
Logo, o estado de perigo somente se configura se demonstrado que o contratante assumiu obrigação excessivamente onerosa em 
situação aflitiva e que o contratado tinha o objetivo de se beneficiar com a circunstância, o que não restou comprovado no presente caso, 
vez que não comprovada a excessiva onerosidade da contraprestação.
Quanto ao pedido de afastamento da cobrança referente ao dia 17/10/2020 sob o argumento de que a decisão que concedeu a tutela 
antecipada nos autos n. 7001419-31.2020.8.22.0006 foi proferida nesse dia, também não merece prosperar, pois foi concedido o prazo 
de 24 horas ao Estado de Rondônia e ao Município de Presidente Médici para cumprimento, encerrando-se o prazo no dia 18/10/2020. 
Assim, comprovados os fatos narrados na exordial, o deferimento dos pedidos é medida que se impõe e consequente improcedência do 
pedido reconvencional, visto que não comprovado o dano moral suportado pela requerente em razão da licitude da cobrança.
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Destarte, julgo procedente o pedido formulado por COOPMEDH – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES em 
face de Espólio de JOVITA ALVES DE LANA, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 26.897,11 (vinte e seis mil, 
oitocentos e noventa e sete reais e onze centavos), que deve ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e computados 
os juros de mora a contar da citação – 11/03/2022 (ID 74171074), acrescidos dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 
o valor do título constituído, além das custas processuais adiantadas pela requerente, bem como as custas finais.
Julgo improcedente o pedido de reconvenção e condeno o reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que 
fixo em 10% (dez) sobre o valor da causa reconvencional.
As obrigações decorrentes da sucumbência da requerida/reconvinte ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade no prazo de 5 
(cinco) anos ante a gratuidade da justiça que concedo à requerida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
P.R.I.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7004494-81.2020.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: REQUERENTE: ACIR MARCOS GURGACZ, RUA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO 40, - ATÉ 265/266 CENTRO - 76900-111 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RUI ALVES PEREIRA, OAB nº RO5354, EDUARDO RODRIGO COLOMBO, OAB nº PR42782
Polo Passivo: EXCUTADO: CLEILSON MARTINS GOMES, RUA VAINER DE FALCO 2309, - ATÉ 2674/2675 JK - 76909-726 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXCUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado entre as partes, realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, conforme 
o descrito no Termo de Audiência de ID n. 80754223, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e julgo extinto o processo, com 
resolução do mérito, com base no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7001774-73.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, RUA JOAQUIM CASSIANO 573 CAPELASSO - 76912-202 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, KAROLINE PEREIRA 
GERA, OAB nº RO9441
Polo Passivo: REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD , AVENIDA PINHEIRO MACHADO, - DE 1964 A 
2360 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
SENTENÇA
Maria Aparecida dos Santos propõe ação de indenização em face de Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, alegando, 
em resumo, que reside no bairro Jardim Capelaso e que no ano de 2019 houve várias falhar na prestação de serviço da requerida, o que 
afetou grande parte dos moradores do referido bairro, tendo ficado o próprio requerente sem a prestação de serviço da requerida por mais 
de 4 (quatro) dias seguidos, o que lhe causou prejuízos, pretendendo a reparação pelo dano moral sofrido em razão de tais fatos. Juntou 
procuração e documentos.
Determinou-se a citação da requerida (ID 75627696) que, devidamente citada, apresentou procuração e documentos constitutivos.
Ofereceu contestação no ID 77034654, alegando preliminarmente, não cabimento da inversão do ônus da prova bem como da equiparação 
das prerrogativas da Fazenda Pública, asseverando que a competência seria do Juízo da Fazenda Pública; no mérito, alega que não 
houve interrupção, pois o abastecimento permanecia, mas em menor quantidade e que a requerente sequer comprovou que tenha ficado 
desabastecida, uma vez que não entrou em contato com a requerida pelos canais de atendimento da requerida.
Alegou que não encontram-se presentes os requisitos ensejadores da condenação por dano moral, não estando caracterizado o dano 
moral ventilado vez que a requerente nem ao menos junta aos autos qualquer documento que comprove o suposto abalo moral sofrido, 
postulando assim a improcedência da ação. Apresentou documentos. 
A requerente impugnou as alegações da requerida, reafirmando o já aduzido na inicial, requerendo ao final, a procedência de seu pedido 
(ID 79211490).
É o relatório.
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DECIDO.
Inicialmente, não há que se falar em aplicação das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, em relação ao trâmite na Fazenda 
Pública, isenção das custas processuais e demais benefícios, pois, diferente das autarquias e fundações públicas, as sociedades de 
economia mista e empresas públicas, pois estas não desfrutam dos mesmos privilégios processuais conferidos à Fazenda Pública. No 
mais a pretendida isenção não consta no rol do art. 5º da Lei 3896/2016.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Rondônia assim decidiu: 
“Acerca do tema, a apelante defende que o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento firmado, no sentido de que as sociedades de 
economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de 
precatórios e, por conseguinte, devem ser-lhe reconhecidos todos os benefícios inerentes à Fazenda Pública. Contudo, a tese da apelante 
não prospera, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, na decisão (ADPF 556) em que estendeu a aplicação do regime de 
precatórios às empresas que exercem atividade pública primária e essencial com exclusividade, não conheceu os pedidos de concessão 
de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas e dispensa de depósito recursal. De fato, tratou-se apenas da aplicabilidade do regime 
de precatórios às sociedades de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, sem intuito primário de lucro. 
Outrossim, embora a apelante desempenhe serviço público, não há previsão legal no sentido de lhe serem aplicáveis os privilégios da 
Fazenda Pública, pois as prerrogativas previstas à Fazenda Pública no ordenamento jurídico devem ser interpretadas restritivamente, de 
forma que a extensão deve ter como fundamento expressa previsão legal. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL 
EM RECURSO ESPECIAL – INTEMPESTIVIDADE – PRIVILÉGIO DA FAZENDA PÚBLICA DE PRAZO EM DOBROPARA RECORRER 
NÃO EXTENSÍVEL ÀS EMPRESAS PÚBLICAS – NÃO CONHECIMENTO. 1. […]. 2. Nos termos da jurisprudência deste STJ, as normas 
que criam privilégios ou prerrogativas especiais devem ser interpretadas restritivamente, não se encontrando as empresas públicas 
inseridas no conceito de Fazenda Pública previsto no Art. 188 do CPC, não possuindo prazo em quádruplo para contestar e em dobro 
para recorrer. 3. Agravo regimental não conhecido (STJ – AgRg no REsp: 1266098 RS 2011/01743633, relatora: ministra Eliana Calmon, 
data de julgamento: 23/10/2012, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/10/2012). Exemplo disso é a isenção dada à Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em que há expressa previsão no DL 509/1969 para a isenção de custas. Vale salientar que a 
Lei de Custas (Lei n. 3.896/2016) do Estado de Rondônia traz a previsão daqueles que estão isentos do pagamento de custas, in verbis: 
Art. 5º. São isentos do pagamento de custas: I - a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, e respectivas autarquias, bem 
como por aqueles que gozam de isenção legal; II - o Ministério Público; III - o beneficiário da assistência judiciária; IV - o réu pobre, nos 
processos criminais; e V - a vítima nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme se verifica, em nenhum dos 
incisos do artigo 5º, consta que empresas públicas e sociedades de economia mista estejam isentas do recolhimento de custas. Portanto, 
não há que se falar em isenção da CAERD, dada a ausência de previsão legal específica nesse sentido.”
Assim, desnecessária a produção de outras provas ante a notoriedade do fato que a falta de abastecimento de água potável ocorre 
invariavelmente neste município.
Em que pese a alegação da requerida quanto a ausência de indicação dos dias se abastecimento, não se olvida que a requerida passa 
por problemas financeiros ao longo de muitos anos, tanto que o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível desta comarca presidiu ação civil pública 
n. 0012956-93.2013.8.22.0005 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que teve por finalidade a intervenção judicial para 
que houvesse operacionalidade administrativa da companhia, ante a péssima qualidade dos serviços de abastecimento de água nesta 
cidade, inclusive com o bloqueio de contas bancárias da requerida para que a gestão patrimonial pudesse se verificar de forma adequada.
Todavia, passam-se os anos e a requerida continua se cercando de maus gestores, porquanto é inconcebível que uma empresa que 
recebe matéria-prima gratuita e que não tenha concorrente possa ainda estar nesta condição lamentável de deixar os consumidores dias 
e dias a fio e de forma indefinida sem o abastecimento de água.
A responsabilidade das concessionárias e permissionárias de serviço público é objetiva, consoante disposição expressa do art. 37, § 
6º da CF/88 e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta responsabilidade objetiva na medida em que o dano causado 
ao consumidor deve ser reparado independente de culpa da entidade prestadora do serviço, quando não comprovada qualquer causa 
excludente de sua responsabilização.
Assim, os fatos alegados pela requerente são verdadeiros, estando comprovado, portanto, a má prestação de serviço pela parte ré, sendo 
importante registrar que, por mais que a requerida possa interromper os serviços para reparos, prescinde de prazos a serem cumpridos 
e normas técnicas que devem ser respeitadas, até que o conserto do sistema de abastecimento seja finalizado não se pode admitir 
que o serviço seja totalmente ou parcialmente interrompido por longos dias, acarretando desabastecimentos sem qualquer garantia de 
fornecimento por meio meios alternativos e temporários, causando riscos irreparáveis à vida dos consumidores, de modo que não há que 
se falar em caso fortuito ou força maior.
Nesse sentido, temos o seguinte precedente:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CEDAE. DEFICIÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA EM RESIDÊNCIA SITUADA NO DISTRITO DE SANTA CLARA, MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA. 1. Versa a controvérsia a 
respeito da responsabilidade civil da Companhia Estadual de Águas e Esgotos pelo regular abastecimento de água na residência do 
autor, localizada no distrito de Santa Clara, município de Porciúncula. 2. A relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas 
de proteção ao consumidor, havendo previsão expressa, no art. 22 da Lei n 8.078/90, quanto à aplicação daquele diploma legal em 
relação às concessionárias de serviço público. 3. Sendo assim, aplicável ao caso em comento o disposto no art. 14, caput, do CDC, 
que consagra a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, com base na teoria do risco de empreendimento. 4. É dever 
da empresa ré prestar o serviço de forma adequada e contínua, não havendo que se falar em descumprimento do art. 333, inciso I, do 
CPC, por ausência de comprovação de falha no abastecimento de água, porquanto é fato notório a falta de regularidade do fornecimento 
de água naquela localidade e, de acordo com o art. 334, inciso I, do CPC, os fatos notórios são dispensados da produção de prova. 5. 
Fornecimento de água que constitui serviço público essencial, indispensável à população. Dano moral in re ipsa. 6. Tendo em vista as 
inúmeras demandas ajuizadas pelos moradores da região, que sofrem com as mesmas irregularidades do serviço prestado, entendo 
que o montante fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) se revela excessivo, devendo ser reduzido para R$1.000,00 (mil reais), a fim de 
se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Parcial provimento do recurso, com fulcro no art. 557, § 1º-A do 
CPC. (TJ-RJ - APL: 52454020098190044 RJ 0005245-40.2009.8.19.0044, Relator: DES. BENEDICTO ABICAIR, Data de Julgamento: 
12/01/2012, SEXTA CAMARA CIVEL)
Ademais, cabe a concessionária de serviço público se assegurar de cuidados, equipamentos e sistemas alternativos que busquem 
manter o abastecimento da cidade, não podendo o consumidor ser penalizado pela ineficiência, falta de cautela e zelo no trato de um 
serviço público de tamanha importância à vida das pessoas.
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É patente que a deficiência no abastecimento de água potável à parte autora, serviço essencial e indispensável, ocasionou dano moral 
e deve ser reparado, não havendo que se cogitar em prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação 
(damnum in re ipsa).
Para fins de fixação do valor da indenização a título de danos morais, ao magistrado compete estimar-lhe o valor utilizando-se dos critérios 
da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 
pagamento do ultraje, mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido, o caráter punitivo pedagógico 
de um serviço cuja exploração se dá por concessão pública.
Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê 
de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano, bem como o 
nível de reprovação do ato.
Assim, considerando capacidade econômica do ofensor e a intensidade do dano sofrido em toda a sua dimensão, e ainda, com base no 
recente precedente da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Rondônia, no julgamento da Apelação C nº 7010786-24.2016.8.22.0005, 
em data de 26/06/2019, tendo como Relator o Exmo. Sr. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, arbitro o valor da indenização em R$2.000,00 
(dois mil reais).
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 
sofridos pela requerente, que fixo no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com base na fundamentação supra, que deverá ser corrigido 
monetariamente e computados os juros de mora a partir desta data.
Condeno-a ainda no pagamento das custas processuais iniciais e finais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigida.
P.R.I.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002695-03.2020.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: T & C EDITORA GRAFICA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: SUELLEN SANTANA DE JESUS - RO5911
REU: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7008805-81.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALTO NIVEL MODA COUNTRY E AGRONEGOCIOS EIRELI - ME
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS FERNANDO DIAS - RO6192, DAYANE FERNANDES DIAS - RO11382
REU: MARIA ROSIMAR KINUPS
Advogados do(a) REU: JUSTINO ARAUJO - RO1038, TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM - RO6374
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000975-64.2021.8.22.0005
Classe : PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA (193)
REQUERENTE: SAMUEL FARIAS DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: FELIPE WENDT - RO4590, KAROLINE PEREIRA GERA - RO9441, EBER COLONI MEIRA DA SILVA 
- RO4046
REQUERIDO: ANTONIO MAURO DE ROSSI (PERITO) registrado(a) civilmente como ANTONIO MAURO DE ROSSI e outros (2)
Advogado do(a) REQUERIDO: KARINA DALLAVALLE MERTEN - RO6353
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ao ID 81153444 e seguintes.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001435-17.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TAIS PRATA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA - RO0001338A
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone/Fax: (69) 34112910
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo: 7000857-59.2019.8.22.0005 
Exequente: MUNICIPIO DE JI-PARANA 
Executado: R P DE LIMA ARMARINHOS E BRINQUEDOS EIRELI - ME e outros
Advogado: Advogado(s) do reclamado: HEBERT MARCELO SANTINI ANTONIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO HEBERT 
MARCELO SANTINI ANTONIO
INTIMAÇÃO
De ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito, fica Vossa Senhoria INTIMADA do inteiro teor da Decisão ID N. 81146133. 
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022.
LORENA MARCIA RODRIGUES ALENCAR
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005925-82.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MATEUS TEODORO CALDEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIO CESAR TORRES MENDES - RO2305
REU: LUCAS ZANCHETTA RIBEIRO e outros (5)
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, intimada para tomar ciência acerca da audiência de conciliação designada 
para 27/10/2022, às 11:00h, nos termos da Certidão de ID 81293599.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7000380-31.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTOR: EDUARDO DA COSTA ROCHA, RUA MATOGROSSENSE 89, CASA B URUPÁ - 76900-297 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ELAINE TORRES DE SOUZA MESTOU, OAB nº RO10587, BASSEM DE MOURA MESTOU, OAB nº RO3680
Polo Passivo: REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 2289/2290 
A 2653/2654 - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de 
urgência proposta por EDUARDO DA COSTA ROCHA em face de ENERGISA RONDÔNIA – Distribuidora de Energia S/A, aduzindo que 
teve sua energia elétrica suspensa no dia 11/01/2022 sem notificação, sob alegação da requerida de suposta recuperação de consumo 
referente ao período de janeiro a agosto de 2021 motivada por desvio nos bornes do medidor.
Pugnou pela concessão de liminar para religação da energia elétrica. 
Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos com a declaração de Inexistência de débito referente ao período e a condenação da 
requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Apresentou procuração e documentos.
Deferiu-se o pedido de tutela, determinando que a requerida promovesse o restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora 
número 20/95413-1 (ID 67115955).
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Conciliação restou infrutífera conforme ID 54686480.
Sob ID 68570271, a requerida ofereceu contestação, alegando em síntese que foi realizada vistoria no medidor do requerente, sendo 
constatada irregularidade que impedia o aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel e que após 
a vistoria, procedeu-se a revisão do faturamento em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da 
unidade e que o procedimento administrativo foi formalizado em consonância com as resoluções da ANEEL.
Alega que a requerente foi notificada sobre o procedimento realizado e informada do prazo para apresentar recurso, todavia não o fez, 
além de inexistir desvio de conduta a ensejar a indenização por danos morais.
Afirma incapacidade do leiturista para averiguar irregularidade na medição, vez que não possui conhecimento técnico.
Requereu, em caso de condenação, que a verba indenizatória seja arbitrada em valores condizentes com os danos supostamente 
sofridos pelo requerente.
Impugnação a contestação (ID 68726058).
Intimada a requerida para apresentação de cópia das faturas de energia elétrica da unidade consumidora do requerente, se manifestou 
sob ID 79415624, tendo o requerente se manifestado em ID 79829092.
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas, além das já 
constantes nos autos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, derivada de supostos débitos irregulares lançados unilateralmente pela 
requerida em face de alegada fraude no medidor de energia elétrica do autor.
Observa-se dos autos que o requerente pretende declarar a inexigibilidade do débito descrito na notificação de ID 67110379, no valor de 
R$ 2.116,24 (dois mil, cento e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), insurgindo-se quanto ao laudo elaborado unilateralmente, tendo 
em vista que não foi conferido direito de ampla defesa e contraditório.
A Resolução 414/2010, da ANEEL, em seu artigo 129, exige um procedimento pré determinado a ser adotado, em caso de irregularidade, 
sendo reconhecido que o procedimento de recuperação de energia com base somente na perícia unilateral é ilícito.
No caso dos autos, denota-se que além da perícia, existem outros elementos que demonstram a irregularidade na medição do consumo 
na unidade consumidora.
O histórico de medição juntado aos autos (ID 79415634), faz prova de que após a substituição/regularização do medidor (08/2020) houve 
a alteração do consumo de energia, indicando o real consumo da unidade consumidora em questão, sendo que para tal confirmação não 
precisa de exame pericial, vez que basta comparar o consumo mensal antes e depois da troca do medidor.
Em análise aos referidos documentos, constata-se que há uma diferença significativa no consumo de energia na unidade consumidora do 
requerente, referentes aos meses anteriores à troca do medidor (até agosto de 2020), e o período posterior a sua troca, o que confirma 
a irregularidade do medidor.
A título de exemplo, verifica-se que os meses de janeiro a agosto de 2020, meses referentes a recuperação de consumo, possuem a 
média de 0kwh, enquanto que a média dos três meses posteriores, setembro a novembro de 2020, possuem a média de 211kwh (480 + 
435 + 387 = 1.302 / 3 = 434kwh) (ID 79415634).
Deste modo, tendo o medidor registrado consumo de energia elétrica inferior ao real, houve prejuízo a requerida que deixou de receber 
pelo que foi efetivamente consumido.
Assim, o requerente é responsável pelo pagamento da energia consumida, ainda que não tenha sido culpada pela irregularidade 
constatada.
Nesse sentido:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Energia elétrica. Medição regular. Recuperação de consumo. Cobrança. 
Possibilidade. Parâmetros para apuração do débito. Dano moral. Não configurado. Honorários advocatícios. Fase recursal. Majoração 
de ofício. É possível que a concessionária de serviço público proceda a recuperação de consumo de energia elétrica, em razão da 
constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que haja outros elementos suficientes para demonstrar a irregularidade na 
medição, a exemplo do histórico de consumo e o levantamento carga, dentre outros. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito 
deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de 
doze meses. Não existindo demonstração de atos de ofensa à honra objetiva ou subjetiva do consumidor, não há que se falar em dano 
moral decorrente da imposição de pagamento de débito indevido pela concessionária de serviço público, principalmente se não ocorreu 
a negativação do nome do consumidor ou a interrupção no fornecimento do serviço. Aplica-se à sentença proferida após a entrada em 
vigor do novo CPC a regra estampada no art. 85, §11, do CPC/2015, para majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal. 
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001998-59.2018.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Grangeia, Marcos Alaor Diniz, julg.15/7/2019).
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Excesso de consumo não demonstrado. Ausência de acesso ao medidor. 
Consumo pela média. Apuração da diferença. Possibilidade, art. 87, § 1º, da Resolução da ANEEL. Inscrição devida. Indenização por 
dano moral descabimento. Ocorrendo a impossibilidade de aferir o consumo da residência do consumidor no período cobrado, cabível a 
cobrança relativa à recuperação de consumo, tendo em vista a ausência de acesso ao medidor. A cobrança apurada pela concessionária, 
considerando a média dos 12 últimos meses de consumos, mostra-se adequada, nos termos do art. 87, § 1º, da Resolução da ANEEL. 
Inexistindo ilegalidade na cobrança e negativação do nome do autor o pedido de indenização por danos morais mostra-se indevido. 
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0024084-88.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Miguel, Alexandre, julg. 5/6/2019).
Quanto a inspeção realizada pela requerida, é preciso destacar que os documentos juntados a partir de ID 79415625, comprovam 
que a requerida, ao realizar o exame na unidade consumidora, cumpriu as formalidades administrativas, oportunizou a participação da 
requerida nos procedimentos, tanto que o requerente recebeu a notificação de ID 67110379, onde consta a ocorrência encontrada, assim 
como os procedimentos realizados e os que seriam realizados posteriormente.
Ressalta-se que alegação da requerente, no sentido de que o procedimento adotado pela requerida, quando da realização da perícia no 
relógio medidor, dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa, tal circunstância, por si só, não tem o condão afastar o direito 
da requerida em pretender a recuperação do consumo, sendo certo que a verificação dessa questão teria pertinência, apenas nos casos 
em que fosse apurar eventual cometimento de ilícito penal, como, por exemplo, furto ou estelionato, que demandaria prova robusta da 
conduta realizada pelo indiciado.
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Assim, demonstrado nos autos que houve medição incorreta, não é razoável isentar o consumidor de pagamento dos valores devidos, 
repassando o ônus à sociedade em geral e estimulando a continuidade de práticas que, inclusive, podem representar crime, razão pela 
qual é exigível o débito descrito na notificação de ID 67110379, no valor de R$ 2.116,24 (dois mil, cento e dezesseis reais e vinte e quatro 
centavos).
Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, é sabido que trata-se de serviço essencial.
Sendo assim, o art. 172, § 2º, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) só permite que as concessionárias 
de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas dos últimos 90 (noventa) dias.
A requerida, no entanto, insiste em descumprir, não somente tal regulamento, mas também a já consolidada jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, que já pacificou o entendimento da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais por débitos pretéritos, no 
julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, em sede de recurso repetitivo:
A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos, Tema n. 699, firmou a tese de que:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que 
apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço 
de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 
90 dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem 
prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 
90 dias de retroação”. (apud STJ; AgInt-EDcl-AgInt-AREsp 1.032.324; Proc. 2016/0328400-7; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco 
Falcão; Julg. 07/05/2019; DJE 13/05/2019)
Portanto, há evidente dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação conforme entendimento do STJ, mediante a adoção de método 
bifásico como parâmetro de arbitramento equitativo, afastando-se a tarifação do dano (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018). Portanto, demonstrada que a suspensão foi indevida, adequada é a 
condenação da requerida à reparação moral, pois se trata de bem essencial para sobrevivência humana.
No tocante a fixação do valor indenizatório, deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser 
nem tão ínfimo que não sirva de caráter educativo para a parte ré, mas nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento sem 
causa para o autor.
O valor deve ser fixado num grau de moderação, levando-se em conta o poderio econômico das partes, o grau de culpa, a extensão do 
dano e para desencorajar a repetição de atos dessa natureza.
Assim, levando-se em conta os parâmetros acima, bem como a ausência de extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito cobrado no valor de R$ 2.116,24 (dois mil, 
cento e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), com vencimento para o dia 29/11/2021, que deverá ser corrigido monetariamente a 
partir desta data e computados os juros de mora a partir da citação.
Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data, computados os juros de mora a partir da citação.
Para fins de apuração do “quantum debeatur”, deverá ser promovida a compensação entre o valor devido à título de recuperação de 
consumo e o valor da condenação.
Condeno a requerida no pagamento das custas processuais, iniciais e finais, limitadas ao valor da condenação, assim entendida o valor 
da condenação, devidamente compensado, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o a mesma base.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7006810-09.2016.8.22.0005
Classe: Inventário
Polo Ativo: REQUERENTE: LUCIANA CASEMIRO DE SA, RUA GOIÂNIA 1663 NOVA BRASÍLIA - 76908-680 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CARLOS LUIZ PACAGNAN JUNIOR, OAB nº RO6718, CARLOS LUIZ PACAGNAN, OAB nº RO107B
Polo Ativo: INVENTARIADO: CLANILTO PEREIRA VENANCIO, RUA GOIÂNIA 1663 NOVA BRASÍLIA - 76908-680 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO INVENTARIADO: LUIZ HENRIQUE FARIAS DA SILVA, OAB nº RO9264
Homologo o laudo pericial apresentado em ID 53286185, visto que não foi impugnado por nenhuma das partes.
Indefiro o pedido de avaliação judicial dos bens que integram o espólio (ID 62948711 - Pág. 10), pois as partes são capazes e não houve 
impugnação da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos, nos termos do art. 633 do CPC.
Indefiro o pedido de tutela de urgência de ID 80546595, pois o art. 619 do CPC prevê que a alienação de bens e movimentação do 
rebanho junto ao IDARON depende de oitiva dos herdeiros e autorização judicial, não havendo que se falar em poderes ilimitados no 
acesso e trato junto ao IDARON.
(ID 80546595): Intime-se a inventariante para especificar as dívidas que serão objeto de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 
de quantificar as reses que serão comercializadas para os respectivos pagamentos.
Deverá a inventariante apresentar os contratos de empréstimos para análise dos pontos levantados pelo herdeiro Carlito Pereira Costa 
em ID 61427307.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7003523-28.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTOR: ANDRE LUCIO AREA, LINHA 206 S/N, LOTE 57 S/N ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA, OAB nº RO8565, FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA FILHO, 
OAB nº RO2935
Polo Passivo: REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 327, - DE 223 A 569 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-027 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ação de indenização por danos morais e pedido de tutela, proposta por ANDRÉ 
LÚCIO AREA em face de ENERGISA RONDÔNIA, aduzindo que mesmo em dia com o pagamento da fatura de consumo do mês 
de agosto/2021, com vencimento em 23/09/2021, no valor de R$ 274,90 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), foi 
surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo a concessão de tutela antecipada para retirada 
do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 
Requereu, no mérito, a declaração da inexistência do débito bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 
danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Apresentou procuração e documentos. 
O pedido de tutela foi deferido, designando ainda, audiência de tentativa de conciliação entre as partes (ID 75528428).
A audiência de tentativa de conciliação resultou infrutífera entre as partes (ID 78057578).
A requerida ofereceu contestação afirmando que a fatura encontra-se pendente em razão do valor não ter sido repassado à conta da 
concessionária. 
Aduziu inexistir ilícito hábil a ser passível de indenização, postulando pela improcedência dos pedidos do autor (ID 78936999).
O autor impugnou à contestação no ID 80050366, postulando ao final, pela procedência dos seus pedidos. 
É o relatório. 
DECIDO.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, além das 
já constantes nos autos.
Assim, presentes as condições da ação e pressupostos processuais, ausentes impedimentos, passo à análise do mérito. 
Resta incontroverso a relação contratual firmada entre as partes bem como que os dados cadastrais do autor foram inscritos nos órgãos 
de proteção ao crédito por determinação da requerida, restando perquirir tão somente acerca da legalidade da inscrição.
A requerida em sua contestação afirmou que o valor não foi repassado a sua conta, de modo que a baixa da fatura não foi confirmada 
(ID 7893699 – p. 2). Argumentou ainda, que o valor foi estornado e que a restituição do valor é disponibilizado apenas ao portador do 
comprovante de pagamento (ID 78936999 – p. 4). 
É incontestável que o autor efetuou o pagamento da fatura em casa lotérica, devidamente credenciada pela requerida, em 30/08/2021, ou 
seja, antes do vencimento, ocorrido em 23/09/2021, consoante evidencia-se pelo comprovante juntado no ID 75362360. 
Assim, ainda que a requerida não tenha recebido o valor da instituição financeira – da Caixa Econômica Federal (CEF), é certo que a 
responsabilidade pelo não repasse do pagamento, decorrente de erro de comunicação entre a requerida e a lotérica ou a CEF, que 
recebeu o pagamento, e não dever ser imputado ao autor, cabendo à requerida pleitear, em ação regressiva, o ressarcimento dos danos 
causados pela instituição financeira por negligência na prestação dos serviços bancários.
Nesse sentido, vejamos: 
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS – PAGAMENTO DA FATURA – CORTE NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA – EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO E NÃO 
REPASSE DO PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR – PEDIDO DE APLICAÇÃO 
DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O defeito 
no código de barras não pode ser imputado ao consumidor, mormente quando quitou a fatura de telefonia, sendo que eventual erro 
constante do código de barras de fatura de linha telefônica é de responsabilidade da requerida que a confeccionou e autorizou seu 
pagamento por meio de instituições financeiras. (TJ-MS - AC: 08000832320218120006 MS 0800083-23.2021.8.12.0006, Relator: Des. 
Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 25/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)”
Logo, resta evidente a ilegalidade na conduta da requerida, merecendo credibilidade as alegações do autor, e diante da evidente prática 
do ato ilícito pela parte ré, caracterizado in continenti o dano moral indenizável.
É pacífico o entendimento de que, nesses casos de negativação indevida, o dano moral é presumido, não dependente de prova efetiva 
de sua ocorrência (do dano), bastando comprovação da negativação junto aos órgãos protetivos. Trata-se de dano moral in re ipsa, ou 
seja, presumido.
Sobre a questão, tem-se o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Em 
caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa. 2. É inviável o reexame das questões 
fático-probatórias que ensejaram indenização por danos morais. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Em sede de recurso especial, a 
revisão do quantum indenizatório fixado pelo Tribunal de origem a título de danos morais apenas é viável quando o valor arbitrado seja 
exorbitante ou irrisório. 4. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à fixação de honorários advocatícios se, 
para tanto, faz-se necessário reexaminar elementos fáticos. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 
AREsp 348.619/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)”
Em conclusão, estão presentes os requisitos informadores da responsabilidade civil por parte da requerida. Com efeito, o agir ilícito ficou 
consubstanciado no cadastramento injusto do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.
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A seu turno, o nexo de causalidade consiste na relação entre a inscrição indevida do nome da parte autora no órgão de proteção ao 
crédito.
Neste passo, é necessário levar em consideração que a requerida levou o nome da requerente aos cadastros de inadimplentes por ato 
omissivo de terceiro, que não procedeu ao repasse do valor pago, devendo ser atenuada sua responsabilidade.
Assim, levando-se em conta os parâmetros acima, bem como a ausência de extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Posto isso, julgo procedente em parte os pedidos, para: a) declarar a inexistência do débito referente a fatura do mês agosto/2021, vencida 
em 23/09/2021, no valor de R$ 274,90 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos); b) condenar a ré a pagar indenização por 
danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária segundo tabela prática do TJRO a partir 
desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar do evento danoso - inscrição – 25/01/2021 
(ID 75362364 – p. 01) (Súmula 54, do STJ).
Confirmo a decisão liminar de antecipação de tutela de exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição de crédito.
Condeno a requerida no pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 
da condenação, devidamente corrigida.
P.R.I.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010249-86.2020.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SUELI DE JESUS PINTO COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: FAGNER REZENDE - RO5607
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ID 80817521.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001692-42.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EQUATORIAL VIAGENS E TURISMO - EIRELI
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA RODRIGUES DANTAS - RO0001803A
REPRESENTADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, intimada para tomar ciência da audiência de conciliação designada para 
27/10/2022, às 11:30, nos termos da Certidão de ID 81297094.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7003769-97.2017.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: SEBASTIAO MARTINS
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7046122-91.2022.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA
Advogado do(a) AUTOR: DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
REU: F G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, intimada para tomar ciência acerca da audiência de conciliação designada 
para 27/10/2022, às 12:00h, nos termos da Certidão de ID 81300112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006029-79.2019.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: APARECIDO MARIANO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO NUNES RIBEIRO - RO7504
REU: BANCO DO BRASIL e outros
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Advogado do(a) REU: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE0016477A
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7008999-47.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SIDNEIA DOS SANTOS MEDEIROS
Advogado do(a) AUTOR: LELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO GOMES NETA - RO0004308A
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7003172-26.2020.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SOLANGE APARECIDA DOMINGOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO - RO0005316A
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006989-64.2021.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - COOPMEDH
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529
REU: IRENE TEREZINHA MOTA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
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1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005492-78.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SANTOS e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: ROSANA FERREIRA SANTOS ALVES - RO10584
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005939-66.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EVERALDO JOSE DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS HENRIQUE NEIVA COLOMBARI - RO7907, ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO1423
REU: Leonardo Da Silva Correa 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010062-10.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DÃ DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: FELIPE CRUZ CALEGARIO - SP469413
REU: Banco Bradesco Financiamentos S.A
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, intimada para tomar ciência acerca da audiência de conciliação designada 
para 27/10/2022, às 12:00h, conforme Certidão de ID 81302934.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006862-92.2022.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO
Advogado do(a) AUTOR: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
REU: ARTHUR RODRIGUES CALDEIRA COSTA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007672-67.2022.8.22.0005
Classe : DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)
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AUTOR: MARIA LEOPOLDINA FROES YAGUE
Advogado do(a) AUTOR: ROSANA APARECIDA DALLA MARTHA - RO0002025A
REU: MARCOS PEREIRA
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010172-09.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: WANDIR ANDRE DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: DIEISSO DOS SANTOS FONSECA - RO0005794A, NICOLLY PRICILA KREITLOW COSTA - RO9335
REU: JEFFERSON RONERIO ALVES e outros (2)
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, intimada para tomar ciência acerca da audiência de conciliação designada 
para 27/10/2022, às 12:30h, conforme Certidão de ID 81302950.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000382-98.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. V. R. G.
Advogados do(a) AUTOR: FILIPH MENEZES DA SILVA - RO0005035A, JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES - RO9480
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A 
Advogado do(a) REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7008572-50.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GEOVANE ESPERIDIAO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: NAIRA DA ROCHA FREITAS - RO5202
REU: COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - COOPMEDH e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005080-50.2022.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: POSTO NORTAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLEITON CARLOS DE ABREU COELHO BARRETO - RO10160-E
EXECUTADO: CONFAPAR TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI EPP e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7008494-56.2022.8.22.0005
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 
AUTOR: C. F. D. F.
Advogado do(a) AUTOR: SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA - RO0005099A
REU: V. G. P. D. F., RENILDA NEPOMUCENO PALMEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 03/11/2022 10:00 
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, com o número (69) 98406-6074, preferencialmente por whatsapp, sobre 
como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com 
(art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do Poder Judiciário; (art. 7° V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
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5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7010965-79.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTOR: MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA, RUA GOIÂNIA 1053, - DE 766/767 A 1198/1199 NOVA BRASÍLIA - 
76908-462 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1537
Polo Ativo: REU: BANCO DAYCOVAL S/A, AVENIDA PAULISTA 1793, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR BELA VISTA - 01311-200 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL 
S.A
Defiro o prazo suplementar de 10 dias para que a requerida apresente o contrato celebrado entre as partes.
Cumprida a determinação, cumpra-se a CPE a determinação de id Num. 78541885.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7005647-81.2022.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTORES: CARLOS EDUARDO BARROS BORGES, AVENIDA MARECHAL RONDON S/N, CASA CENTRO - 76900-101 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA, PATRICIA DE OLIVEIRA BARROS, AVENIDA MARECHAL RONDON S/N, CASA CENTRO - 76900-101 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: JOHNE MARCOS PINTO ALVES, OAB nº RO6328A, CAMILA PAULA GONZAGA CRUZ, OAB nº 
RO12272
Polo Passivo: REU: ADALTON DA SILVA LOPES, ÁREA RURAL RODOVIA 135, KM 01 - DEPOSITO DE AREIA LOPES ÁREA RURAL 
DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR, OAB nº RO5477, DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA 
DOMINGUES, OAB nº RO5963A
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme o descrito no Termo de ID n. 81304979, para que produzam seus legais e 
jurídicos efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Sem custas finais.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7007212-56.2017.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: EXEQUENTE: F. G. P. D. S., AVENIDA JI-PARANÁ 1499, - DE 1359 A 1581 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 76900-305 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BELMIRO GONCALVES DE CASTRO, OAB nº MT2193
Polo Passivo: EXCUTADO: M. B. D. S., TRAVESSA GUAPORÉ 34, SALA 01 CERÂMICA - 69905-052 - RIO BRANCO - ACRE
EXCUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Defiro o pedido Id. 76806933, ordenando o bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade repetição programada, no limite da dívida, 
com prazo de 30 (trinta) dias. 
Assim, aguarde-se o resultado da ordem em cartório, após, retornem conclusos.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7004433-89.2021.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTOR: COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES - COOPMEDH, RUA ALMIRANTE BARROSO 1530, 
- DE 1227/1228 A 1566/1567 CENTRO - 76900-079 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO, OAB nº RO1529
Polo Passivo: REU: LAIZIR GOMES DA SILVA FRANCISCO, RUA AURÉLIO BERNARDI 1934, - DE 1636/1637 A 2000/2001 NOVA 
BRASÍLIA - 76908-496 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, DANIEL GOMES DA SILVA, RUA AURÉLIO BERNARDI 1231, - DE 1636/1637 A 
2000/2001 NOVA BRASÍLIA - 76908-496 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: ILSON JACONI JUNIOR, OAB nº RO5643A, DIVO DE PAULA NEVES JUNIOR, OAB nº RO5039A
DECISÃO
Considerando a decisão proferida no Conflito de Competência n. 0803081-66.2022.8.22.0000, que afastou a alegação de suspeição do 
Juízo Titular da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos processos em que figura como parte a pessoa jurídica COOPMEDH – COOPERATIVA 
DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, devolva-se os autos ao Juízo 3ª Vara Cível desta Comarca.
Intimem-se.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7003926-94.2022.8.22.0005
Classe: Divórcio Litigioso
Polo Ativo: REQUERENTE: T. D. S. O., RUA PEDRO AUGUSTO SOTTE 169 COLINA PARK II - 76906-768 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA, OAB nº RO3655
Polo Ativo: REQUERIDO: A. A. D. O., BORGES LEAL - DE 1824 ATE FIM 4170, CARANAZAL APARECIDA - 68040-080 - SANTARÉM 
- PARÁ
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Promoveu-se a pesquisas de endereço através do sistema Sisbajud, tendo gerado o seguinte protocolo: 20220009742681, sendo que o 
resultado será juntado no momento oportuno.
Fica a requerente intimada a pagar a diligência realizada, bem como mais três taxas a fim de que sejam realizadas pesquisas nos 
sistemas Infojus, Siel e Renajud.
Prazo: 10 dias.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7008272-59.2020.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: REQUERENTE: COMERCIO DE MOVEIS JI-PARANA LTDA - ME, AVENIDA BRASIL 1375, - DE 1315 A 1801 - LADO ÍMPAR 
NOVA BRASÍLIA - 76908-503 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: THIAGO ROBERTO DA SILVA PINTO, OAB nº RO5476A
Polo Passivo: REQUERIDO: MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, RUA ANTÔNIO SERPA DO AMARAL 2354, - ATÉ 1685/1686 NOVA 
BRASÍLIA - 76908-516 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Defiro o pedido Id. 78819777, ordenando o bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade repetição programada, no limite da dívida, 
com prazo de 30 (trinta) dias. 
Assim, aguarde-se o resultado da ordem em cartório, após, retornem conclusos.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7011145-95.2021.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: EXEQUENTE: ELLEN LORRAINE CARLOS ME - ME, AVENIDA BRASIL 490, - DE 478/479 A 813/814 NOVA BRASÍLIA - 
76908-408 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAIANE GOMES BEZERRA, OAB nº RO7918
Polo Ativo: EXECUTADO: VALERIA DA ROCHA GUEDES, RUA DA FORTUNA 1569, CASA VERDE DE MADEIRA HABITAR BRASIL - 
76909-898 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Manifeste-se a requerente, no prazo de 10 dias, quanto aos endereços localizados através do sistema Sisbajud.
Caso pretenda a citação em alguns dos endereços, desde já defiro.
O despacho inicial encontra-se localizado no id Num. 63332448.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasília, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7011095-40.2019.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: EXEQUENTE: ALCINO FERMINO MOREIRA, AVENIDA MARECHAL RONDON 615, LOJAS ROYAL CENTRO - 76900-057 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIA RONCHI DIAS, OAB nº RO2738
Polo Ativo: EXECUTADO: CECILIA LETICIA SEDLACEK, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 6469, - DE 6050/6051 A 10292/10293 
DISTRITO INDUSTRIAL - 76904-501 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: LENI MATIAS, OAB nº RO3809
Conforme petição de id Num. 59255188 dos autos do processo n. 7000449-97.2021.8.22.0005, a executada não possui contrato de 
arrendamento, porém informou o arrendante.
Assim, deverá formular os pedidos pertinentes a fim de receber seus créditos.
Aguarde-se pelo prazo de 10 dias.
Nada sendo requerido, conclusos para suspensão.
Ji-Paraná, 2 de setembro de 2022
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7003668-84.2022.8.22.0005
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: E.I.P.M.
REQUERIDO: SEBASTIAO LUIZ MARTINS
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
Considerando a revelia do requerido, e de acordo com Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos termos da sentença, via 
Diário da Justiça.
“Homologo o acordo celebrado entre as partes, realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, conforme 
o descrito no Termo de Audiência ID n. 78060315, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e julgo extinto o processo, com 
resolução do mérito, com base no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão como mandado de 
averbação ao Ofício de Registro Civil e Pessoas Naturais de Ouro Preto D’Oeste/RO, para que seja promovida a averbação do divórcio 
dos requerentes na matrícula do assento de casamento n° 096057 01 55 1991 2 00018 007 0003918 76, realizado em 10 de maio de 
1991, observando que a mulher voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Ednalva Izabel Pereira.” Cópia desta decisão servirá de 
aditamento à decisão de ID n. 78123596. Anexe-se ao expediente cópia do documento de ID n. 75445984, p. 3. Int. Ji-Paraná, 26 de 
agosto de 2022 Silvio Viana Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010420-09.2021.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JEANDRO VALERIANO DE PAULA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DIEGUES NETO - SP307279
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DIEGUES NETO - SP307279
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
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A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004940-16.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: Y. L. G. S.
Advogado do(a) AUTOR: MATHEUS ARAUJO MAGALHAES - RO10377
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) REU: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER - RO5530
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Iniciais e Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006483-88.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DEODATO NEPOMUCENO DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: ESTEFANIA SOUZA MARINHO - RO7025, LUCICLEIDE LIMA DOS SANTOS - RO8567, LUCAS GATELLI 
DE SOUZA - RO7232
REU: BANCO PAN S.A. 
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005193-14.2016.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GRACIELE RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS FERNANDO TAVANTI - RO2333
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para ciência e manifestação 
acerca da certidão de Id 81360448 (saldo em conta judicial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe4civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001507-38.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CELIO MARTINS NUNES
Advogado do(a) AUTOR: EDER KENNER DOS SANTOS - RO4549
REU: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.
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5ª VARA CÍVEL 

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7003829-31.2021.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: FORT ALIMENTOS LTDA. - EPP
Endereço: Rua dos Mineiros, 731, - de 310/311 a 730/731, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-162
Advogado: GUNTER FERNANDO KUSSLER OAB: RO6534 Endereço: desconhecido Advogado: ADEMAR SELVINO KUSSLER OAB: 
RO1324 Endereço: Avenida Transcontinental, 808, sala 02, Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-564 
Nome: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 327, - de 223 a 569 - lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-027
Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB: RO5546 Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76801-235 
Vistos. 
O valor depositado nos autos, conta judicial id. 049182400042105038, deverão ser utilizados para pagamento das custas processuais, 
encaminhando-se os documentos necessários à CEF. 
Pagas as custas, expeça-se alvará de eventual valor remanescente em favor da parte exequente, intimando-a, por telefone, e-mail ou carta/
mandado, para proceder o levantamento no prazo de 5 (cinco). Decorrido o prazo, proceda-se transferência para conta centralizadora.
Caso haja alguma incongruência nos dados constante no tópico supra que inviabilize o levantamento dos valores, deverá a Escrivania 
diligenciar junto a instituição financeira e expedir alvará em favor do credor, viabilizando o levantamento dos valores, prescindindo nova 
conclusão do feito.
Serve a presente decisão de mandado / carta/ e-mail e intimação .
Ji-Paraná, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7008989-03.2022.8.22.0005 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: ARTHUR PISSINATI
Endereço: LINHA 16, S/N, ZONA RURAL, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Advogado: ALESSANDRO RIOS PRESTES OAB: RO9136 Endereço: desconhecido Advogado: JOSE ANDRE DA SILVA OAB: RO9800 
Endereço: Rua Rio Mamoré, 768, - até 1111/1112, Dom Bosco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-748
Nome: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Endereço: Rua São Paulo, 2355, - de 2173 a 2489 - lado ímpar, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-781
Advogado: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB: MS5871 Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2029, - de 1932/1933 ao 
fim, JARDIM DOS ESTADOS, Campo Grande - MS - CEP: 79020-300
Vistos.
1. As custas foram pagas id. 80054516. Vincule-se aos autos a guia juntada aos autos.
2. Tratando-se de caso que admite autocomposição, nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação ou mediação para 
o dia 10 DE OUTUBRO DE 2022 de 2022 às 11h30, sala 3, a ser realizada pelo CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania).
A audiência realizar-se-á, preferencialmente, por videoconferência, conforme determinado, devendo as partes indicar nos autos ou 
diretamente para o whatsapp do CEJUSC n. (69) 9 8406-6074 os números de whatsapp, inclusive da parte contrária, caso possua, para 
facilitar o contato dos conciliadores.
3. Cite-se o(a) Réu(é), preferencialmente por seu endereço eletrônico, caso tenha cadastrado, com todas as advertências legais, 
consignando-se que o prazo para contestar, será de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência, bem como, não sendo contestada 
a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos dos art. 344, do CPC.
4. Deverá constar no mandado de citação e na intimação ao autor que as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados (art. 
334, §9º, do CPC) e que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação ou mediação implicará em multa de até 2% (dois 
por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, do CPC).
5. Não obtida a conciliação, apresentada a contestação, intime a parte autora para replicar, em 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do CPC), 
sendo que na hipótese de alegação de ilegitimidade passiva, deverá ser observada a prerrogativa prevista nos arts. 338 e 339, ambos 
do CPC.
6. Na sequência, deverão as partes ser intimadas para especificação das provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) 
dias, justificando-as.
7. Após, venham conclusos para decisão de saneamento (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado, ainda que parcial, do mérito (arts. 
355 e 356 do CPC).
8. Em sendo o caso, independente da natureza da demanda, como orientação padrão, as partes deverão observar as seguintes 
determinações em relação as custas:
a) não havendo audiência de conciliação, a parte autora deverá recolher a integralidade das custas iniciais (2%);
b) não sendo frutífera a conciliação, a parte autora deverá, no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência, independente de nova intimação, 
comprovar o pagamento das custas adiadas no importe de 1%, conforme artigo 12, I do Regimento Interno de Custas, sob pena de 
extinção;
c) antes da conclusão do processo para sentença, as custas deverão estar recolhidas em sua integralidade (3%);
d) interposta a reconvenção, o reconvinte deverá recolher as custas iniciais (2%), sobre o valor dado à reconvenção;
e) havendo requerimento de qualquer diligência (expedição de ofício, pesquisa/consulta em sistemas), deverá vir acompanhado do 
pagamento das custas do art. 17, do Regimento de Custas;
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f) havendo a necessidade de repetição ou adiamento de atos (tentativa de citação/intimação em endereço diverso), deverá a parte que 
deu causa efetuar o pagamento da custas previstas no art. 19, do Regimento. 
9. Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se habilitar no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os 
prazos correrem independentemente de intimação.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO.
Ji-Paraná, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Nome: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Endereço: Rua São Paulo, 2355, - de 2173 a 2489 - lado ímpar, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-781
Advogado: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB: MS5871
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2029, - de 1932/1933 ao fim, JARDIM DOS ESTADOS, Campo Grande - MS - CEP: 79020-
300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001029-93.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA SELMA LIMA DE PAULA
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT15056/O
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado do(a) REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
INTIMAÇÃO PARTES- CUSTAS PRO RATA 
Ficam AS PARTES intimadas, por meio dos seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 
processuais pro-rata iniciais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf >>>> Emissão de 2ª via >>>> selecionar a referida custa e gerar >>>> clicar no documento gerado e baixar 
boleto para pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001029-93.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA SELMA LIMA DE PAULA
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT15056/O
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado do(a) REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
INTIMAÇÃO PARTES- CUSTAS PRO RATA 
Ficam AS PARTES intimadas, por meio dos seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 
processuais pro-rata iniciais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf >>>> Emissão de 2ª via >>>> selecionar a referida custa e gerar >>>> clicar no documento gerado e baixar 
boleto para pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7003229-10.2021.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: F. A. O.
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
REQUERIDO: STEPHAN SEBASTIAN DE ALMEIDA ANDRADE
Advogado do(a) REQUERIDO: TIAGO DE AGUIAR MOREIRA - RO5915
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000459-15.2019.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - RO8590, RODRIGO RODRIGUES - RO0002902A
EXECUTADO: ALAN CESAR SILVA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7009209-35.2021.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA.
Endereço: Avenida Transcontinental, 3685, - de 3221 a 4583 - lado ímpar, Jardim São Cristóvão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-899
Advogado: RODRIGO BARBOSA MARQUES DO ROSARIO OAB: RO0002969A Endereço: desconhecido Advogado: FABIO CAMARGO 
LOPES OAB: RO8807 Endereço: Avenida Calama, 1383, - de 710 a 1232 - lado par, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-327 
Advogado: PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEITOSA OAB: RO9622 Endereço: Rua das Camélias, 5342, - de 5282/5283 a 5521/5522, 
Eldorado, Porto Velho - RO - CEP: 76811-858 
Nome: MAP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI
Endereço: Rua João Albuquerque, 2855, Setor 05, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Decisão
Visto.
1.Intimado a se manifestar, a parte exequente apresentou pedido de informações de bens da parte executada PMAP COMERCIO E 
TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 28.830.612/0001-20 ao sistema Sisbajud. 
2. Defiro o pedido. Este juízo realizou diligências no sistema Sisbajud, visando a constrição de bens do devedor, as quais restaram 
infrutíferas, consoante adiante se vê. 
Determino o retorno dos autos conclusos, após 30 ( trinta) dias para verificação da resposta e outras providências. 
3. Cumpre esclarecer, que eventual pedido de pesquisa a outro sistema informatizado, será realizada após o retorno da resposta do 
Sisbajud. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA 
Ji-Paraná, Segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
José Antônio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7010199-60.2020.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ELLEN LORRAINE CARLOS ME - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE SILVA DE SOUZA - RO6058, ANA KAROLINE SILVA SOUSA - RO9988
EXECUTADO: OSVALDO DA SILVA COSTA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000499-26.2021.8.22.0005
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: YNGRID PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO - RO4147
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO - RO4147
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7006536-69.2021.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ANDREA DA SILVA PINHEIRO
Advogados do(a) AUTOR: LUIZ HENRIQUE CHAGAS DE MELLO - RO9919, NORIVALDO JOSE FERREIRA - RO8538, SORAYA MAIA 
GRISANTE - RO8935
REU: C R DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA - ME 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007326-19.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO CARLOS RIBAS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GIORDANO LEAO PEREIRA - RO10130
REU: BANCO PAN S.A. e outros 
Advogado do(a) REU: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Advogado do(a) REU: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007326-19.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO CARLOS RIBAS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GIORDANO LEAO PEREIRA - RO10130
REU: BANCO PAN S.A. e outros 
Advogado do(a) REU: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Advogado do(a) REU: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007326-19.2022.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO CARLOS RIBAS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GIORDANO LEAO PEREIRA - RO10130
REU: BANCO PAN S.A. e outros 
Advogado do(a) REU: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Advogado do(a) REU: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7005836-59.2022.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: SAMILLA MARIANE MORETTI DE SOUZA
Endereço: Rua Rodrigues Alves, 201, - até 211 - lado ímpar, São Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-561
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Nome: ISIS LAVINIA MORETTI
Endereço: Rua Rodrigues Alves, 201, - até 211 - lado ímpar, São Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-561
Nome: OLIVIA BRUNA MORETTI
Endereço: Rua Rodrigues Alves, 201, - até 211 - lado ímpar, São Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-561
Nome: CAMILA GOMES MORETTI
Endereço: Rua Rodrigues Alves, 201, - até 211 - lado ímpar, São Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-561 
Nome: SERGIO CONCEICAO DE SOUZA
Endereço: Rua Equador, 2289, - de 2240/2241 ao fim, Jardim das Seringueiras, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-496
Advogado: JAEDSON REZENDE DOS SANTOS OAB: RO2325 Endereço: , - de 1860/1861 a 2156/2157, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-
388 
Vistos.
S. M. M. D. S, I. L. M., e O. B. M.. representados por sua genitora CAMILA GOMES MORETTI, ingressou com ação de cumprimento de 
sentença de alimentos, em face de SERGIO CONCEICAO DE SOUZA, ambos qualificados nos autos.
O executado foi citado (Num. 77869693 - Pág. 1) e expedido mandado de prisão em seu desfavor.
No id. 81212279 o executado realizou proposta de acordo, nas seguintes condições: uma entrada no valor de R$ 1.800,00 (um mil e 
oitocentos reais) e o restante em parcelas de R$ 100,00 (cem reais) mensais até quitação total do débito.
Intimada, a defensoria pública se manifestou nos autos pela homologação do acordo em razão da parte autora ter confirmado que realizou 
acordo (Num. 81254982 - Pág. 1).
No id. 81258660 o executado ratificou as datas do acordo e juntou comprovante de pagamento da parcela do mês de setembro/2022.
Posto isso, com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença para que surta os jurídicos e legais 
efeitos o acordo celebrado entre as partes conforme Num. 81254982 - Pág. 2/ e Num. 81212279 - Pág. 2, cujos termos passam a fazer 
parte da presente sentença, e via de consequência, julgo extinto o feito com julgamento do mérito.
Sem custas finais e honorários.
Ciência ao Ministério Público.
Recolha-se o mandado de prisão expedido em desfavor da parte SERGIO CONCEICAO DE SOUZA, CPF: 595.635.672-34.
Sentença transita em julgado nesta data, por força do art. 1.000, parágrafo único do CPC.
P. R. I.
Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná, quinta-feira, 01 de setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7010381-75.2022.8.22.0005
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
Nome: VALCIR DE SOUZA COUTINHO
Endereço: Rua Manoel Franco, 904, - de 776/777 a 1176/1177, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-442
Nome: CAIO RUIZ PRADO COUTINHO
Endereço: Rua Manoel Franco, 904, - de 776/777 a 1176/1177, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-442
Nome: YAN RUIZ PRADO COUTINHO
Endereço: Rua Manoel Franco, 904, - de 776/777 a 1176/1177, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-442
Advogado: JOAO PEDRO CAMELO COSTA OAB: RO12321 Endereço: desconhecido Advogado: AMANDA CAROLINA NUNES OAB: 
RO9319 Endereço: Avenida Transcontinental, 1579, - de 1395 a 1777 - lado ímpar, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-309 Advogado: 
TONY FRANCK NUNES VIEIRA OAB: RO8510 Endereço: Avenida Transcontinental, 1579, - de 1395 a 1777 - lado ímpar, Jotão, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76908-309 
Nome: RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Endereço: AV. DOM BOSCO, 1767, CENTRO, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000
Vistos. 
1. Aos autores para emendar a inicial, nos termos do art. 321, CPC, anexando aos autos documentos pessoais do filho menor. 
2. No mesmo prazo acima deverão comprovar o pagamento das custas processuais (2%). 
3. Após, oficie-se ao Estado de Rondônia – Secretaria de Educação – SEDUC, para que informe no prazo de 5 (cinco) dias, se há 
dependentes da falecida Maria Helena Ruiz Prado matricula 300088033, habilitados em sua ficha funcional. 
3. Após, abra-se vista ao MP para manifestação e tornem conclusos.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7013564-88.2021.8.22.0005 
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO
Endereço: Rua José Eduardo Vieira, - de 1604/1605 a 1810/1811, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-404
Advogado: RODRIGO TOTINO OAB: RO6338 Endereço: desconhecido
Nome: EVANDRO PREISIGHE EVANGELISTA
Endereço: Rua Maracatiara, 76, - até 379/380, Jorge Teixeira, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-862
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Vistos.
1. Este juízo realizou diligências no sistema Sisbajud, visando a constrição de bens do devedor, consoante adiante se vê, aguarde-se o 
término das repetições programadas.
2. Na sequência, intime-se o exequente para se manifestar sobre a resposta do consulta aos sistemas, no prazo de 5 (cinco) dias, 
indicando bens que possam ser penhorados. Desde já resta indeferido, neste momento, novos pedidos de consulta junto aos sistemas 
acima.
3. Decorrido o prazo supra sem manifestação, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do 
processo, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
4. Aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da existência de patrimônio passível de penhora ou prazo para 
prescrição intercorrente. Enquanto a parte exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite da execução não será retomado.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7008984-78.2022.8.22.0005 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Endereço: AVENIDA JORGE TEIXEIRA, 2775, NÃO CADASTRADO, Nova Londrina (Ji-Paraná) - RO - CEP: 76915-500
Advogado: ALESSANDRO RIOS PRESTES OAB: RO9136 Endereço: desconhecido Advogado: JOSE ANDRE DA SILVA OAB: RO9800 
Endereço: Rua Rio Mamoré, 768, - até 1111/1112, Dom Bosco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-748
Nome: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Endereço: Rua São Paulo, 2355, - de 2173 a 2489 - lado ímpar, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-781
Advogado: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB: MS5871 Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2029, - de 1932/1933 ao 
fim, JARDIM DOS ESTADOS, Campo Grande - MS - CEP: 79020-300
Vistos.
1. As custas já foram pagas. Se for o caso, vincule-se aos autos a guia juntada aos autos.
2. Tratando-se de caso que admite autocomposição, nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação ou mediação para 
o dia 10 de OUTUBRO de 2022 às 10:00h, sala 3, a ser realizada pelo CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania).
A audiência realizar-se-á, preferencialmente, por videoconferência, conforme determinado, devendo as partes indicar nos autos ou 
diretamente para o whatssapp do CEJUSC n. (69) 9 8406-6074 os números de whatssapp, inclusive da parte contrária, caso possua, 
para facilitar o contato dos conciliadores.
3. Cite-se o(a) Réu(é), preferencialmente por seu endereço eletrônico, caso tenha cadastrado, com todas as advertências legais, 
consignando-se que o prazo para contestar, será de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência, bem como, não sendo contestada 
a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos dos art. 344, do CPC.
4. Deverá constar no mandado de citação e na intimação ao autor que as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados (art. 
334, §9º, do CPC) e que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação ou mediação implicará em multa de até 2% (dois 
por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, do CPC).
5. Não obtida a conciliação, apresentada a contestação, intime a parte autora para replicar, em 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do CPC), 
sendo que na hipótese de alegação de ilegitimidade passiva, deverá ser observada a prerrogativa prevista nos arts. 338 e 339, ambos 
do CPC.
6. Na sequência, deverão as partes ser intimadas para especificação das provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) 
dias, justificando-as.
7. Após, venham conclusos para decisão de saneamento (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado, ainda que parcial, do mérito (arts. 
355 e 356 do CPC).
8. Em sendo o caso, independente da natureza da demanda, como orientação padrão, as partes deverão observar as seguintes 
determinações em relação as custas:
a) não havendo audiência de conciliação, a parte autora deverá recolher a integralidade das custas iniciais (2%);
b) não sendo frutífera a conciliação, a parte autora deverá, no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência, independente de nova intimação, 
comprovar o pagamento das custas adiadas no importe de 1%, conforme artigo 12, I do Regimento Interno de Custas, sob pena de 
extinção;
c) antes da conclusão do processo para sentença, as custas deverão estar recolhidas em sua integralidade (3%);
d) interposta a reconvenção, o reconvinte deverá recolher as custas iniciais (2%), sobre o valor dado à reconvenção;
e) havendo requerimento de qualquer diligência (expedição de ofício, pesquisa/consulta em sistemas), deverá vir acompanhado do 
pagamento das custas do art. 17, do Regimento de Custas;
f) havendo a necessidade de repetição ou adiamento de atos (tentativa de citação/intimação em endereço diverso), deverá a parte que 
deu causa efetuar o pagamento da custas previstas no art. 19, do Regimento. 
9. Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se habilitar no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os 
prazos correrem independentemente de intimação.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Advogado: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB: MS5871 Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2029, - de 1932/1933 ao 
fim, JARDIM DOS ESTADOS, Campo Grande - MS - CEP: 79020-300
Nome: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Endereço: Rua São Paulo, 2355, - de 2173 a 2489 - lado ímpar, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-781
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Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7010381-75.2022.8.22.0005
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
Nome: VALCIR DE SOUZA COUTINHO
Endereço: Rua Manoel Franco, 904, - de 776/777 a 1176/1177, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-442
Nome: CAIO RUIZ PRADO COUTINHO
Endereço: Rua Manoel Franco, 904, - de 776/777 a 1176/1177, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-442
Nome: YAN RUIZ PRADO COUTINHO
Endereço: Rua Manoel Franco, 904, - de 776/777 a 1176/1177, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-442
Advogado: JOAO PEDRO CAMELO COSTA OAB: RO12321 Endereço: desconhecido Advogado: AMANDA CAROLINA NUNES OAB: 
RO9319 Endereço: Avenida Transcontinental, 1579, - de 1395 a 1777 - lado ímpar, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-309 Advogado: 
TONY FRANCK NUNES VIEIRA OAB: RO8510 Endereço: Avenida Transcontinental, 1579, - de 1395 a 1777 - lado ímpar, Jotão, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76908-309 
Nome: RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Endereço: AV. DOM BOSCO, 1767, CENTRO, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000
Vistos. 
1. Aos autores para emendar a inicial, nos termos do art. 321, CPC, anexando aos autos documentos pessoais do filho menor. 
2. No mesmo prazo acima deverão comprovar o pagamento das custas processuais (2%). 
3. Após, oficie-se ao Estado de Rondônia – Secretaria de Educação – SEDUC, para que informe no prazo de 5 (cinco) dias, se há 
dependentes da falecida Maria Helena Ruiz Prado matricula 300088033, habilitados em sua ficha funcional. 
3. Após, abra-se vista ao MP para manifestação e tornem conclusos.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7008134-58.2021.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: MARIA FERREIRA DA ROCHA
Endereço: Rua Brasiléia, 2717, - de 2503 a 2863 - lado ímpar, Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-087
Advogado: HEBERT MARCELO SANTINI ANTONIO OAB: RO8609 Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 3046, - de 2900 a 
3446 - lado par, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-002 
Nome: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Endereço: Rua Líbero Badaró, 2401, - lado ímpar, Centro, São Paulo - SP - CEP: 01009-000
Advogado: FELICIANO LYRA MOURA OAB: PE0021714A Endereço: RUA SENADOR JOSE HENRIQUE,, 224 , 11º ANDAR , Recife - 
PE - CEP: 50070-460 
Vistos.
MARIA FERREIRA DA ROCHA, qualificada nos autos, ingressou com a presente ação de indenização por danos morais e materiais c/c 
tutela de urgência em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (BANCO FICSA S.A.), alegando que está sendo descontado indevidamente 
de sua aposentadoria o importe de R$ 186,96 (cento e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), e provisionado o desconto de mais 72 
parcelas. Que nunca celebrou contrato de empréstimo com a referida instituição bancária. Pugnou pela concessão da tutela antecipada 
para cessação dos descontos. Procedência dos pedidos iniciais para que o réu seja condenado ao pagamento de danos materiais, 
no importe de R$ 1.495,68 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) referente a totalidade de descontos 
indevidos, danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Juntou documentos (id 60840426/60840429).
A ação foi recebida, deferido o pedido de tutela de urgência e designada audiência de conciliação (id.61009771).
Citado, o banco réu contestou a ação (id.62981902), alegando preliminares e no mérito alegou, em síntese, que a parte autora celebrou 
o contrato de empréstimo consignado, razão pela qual a contratação é regular. Juntou documentos.
A parte autora apresentou réplica à contestação (id.63504790).
Intimadas as partes quanto a necessidade de produção de outras provas, somente a parte autora se manifestou, pugnando pela prova 
pericial (id.65145082).
Em decisão saneadora foram analisadas e afastadas as preliminares, deferida a produção de prova pericial (id.66167717).
Foi realizada a perícia técnica, juntado laudo no id. 76415103, concluindo o perito que as assinaturas constantes no contrato são 
divergentes da assinatura da parte autora.
As partes se manifestaram sobre o laudo, e apresentaram alegações finais.
Despacho em que foi determinada a juntada de extratos bancários, que foi cumprido pela parte autora (id 80756876/80980824).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
A lide comporta julgamento no estado em que se encontra por incidir à hipótese vertente o disposto no artigo 355, I, do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Os bancos ou instituições financeiras são considerados prestadores de serviços de modo que estão submetidos às disposições do Código 
de Defesa do Consumidor, o qual versa expressamente sobre o assunto no art. 3º, § 2º.
A Súmula 297 do STJ dispõe que as operações bancárias estão sujeitas ao CDC, norma especial e de caráter público.
O cerne da questão posta aqui em discussão consiste em aferir a (in)existência do contrato que dá fundamento aos descontos que foram 
determinados na conta da parte autora.
A parte autora veio a juízo alegando que foi surpreendida com descontos mensais, que nunca solicitou empréstimo e não celebrou 
nenhum contrato com a parte ré.
A parte ré, por sua vez, alega que o contrato foi realizado pela parte autora.
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Em controvérsias desta natureza, o mais seguro é a realização de perícia grafotécnica, a fim de auferir a veracidade das assinaturas nos 
contratos apresentados.
Determinada e realizada a perícia grafotécnica, foi juntada nos autos (ID. 76415103), chegando-se a conclusão de que a assinatura não 
é da parte autora.
Logo, a pretensão de declaração da inexistência de relação entre as partes, com nulidade de eventual contrato de mútuo é medida de 
rigor, devendo o réu se abster de cobrá-lo extrajudicialmente ou inscrevê-lo em cadastro de inadimplentes.
No tocante à restituição dos valores descontados de forma indevida, por força do preceito elencado no art. 42, §único do Código de 
Defesa do Consumidor, esta deve se operar em dobro apenas quando evidenciada a má-fé no ato da cobrança a maior.
No presente caso, a má-fé da instituição financeira não restou evidenciada, dessa forma, os valores cobrados indevidamente devem ser 
repetidos na forma simples e não em dobro, autorizando-se a compensação com os valores descontados.
Assim, uma vez que o crédito foi disponibilizado na conta da autora, no importe de R$ 7.269,05, consoante comprovante juntado aos 
autos no id. 80980824, deverá este ser compensado com os valores descontados, (março/2021 a agosto/2021 – 06 parcelas no valor de 
R$ 186,96 – total de R$ 1.121,76 (mil cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos) a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
Logo, a autora deverá restituir ao réu o valor de R$ 6.147,79(seis mil cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), subtraindo-
se o valor dos descontos indevidos, qual seja R$ 1.121,76 ( mil cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos).
O valor a ser restituído deve se dar de forma simples, pois não restou demonstrada má-fé da parte ré, sendo inaplicável o art. 42, § único, 
do CDC.
Assim, para que haja o retorno ao status quo ante, a parte autora deverá devolver os valores depositados em sua conta, a fim de se evitar 
o enriquecimento ilícito, sendo permitida a compensação com o montante a receber.
Prosseguindo, quanto ao dano moral, embora a autora tenha sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sua única fonte 
de renda, e teve seus dados pessoais utilizados indevidamente, gerando transtornos, ansiedade e aflição, tal fato não enseja dano moral 
indenizável, pois neste caso, ela utilizou o valor creditado sem questionar, como demonstrado no documento de id 80980824, embora 
tivesse ciência de que não havia contratado nenhum empréstimo.
Assim, embora a autora não tenha assinado o contrato de empréstimo consignado, e sejam indevidos os descontos, houve a utilização 
do valor, portanto, uma condescendência com o erro. Assim, indevida é a condenação em dano moral.
Outrossim, para caracterizar o dano moral não basta a existência de contrariedade, dissabor ou incômodo, sendo necessária a presença 
de dano grave a justificar a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao ofendido, como preleciona Sérgio Cavalieri Filho: “Nesta 
linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem 
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o 
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (in “Programa de Responsabilidade 
Civil”, 9ª ed., 2010, p. 87).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para:
a) declarar a inexistência do débito discutido nestes autos provenientes do contrato nº 020026968439.
b) condenar o Banco réu a devolver de forma simples os valores descontados da conta bancária da autora, nos termos da fundamentação, 
no importe de R$ 1.121,76 (mil cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos). Devendo a parte autora devolver o valor depositado 
em sua conta bancária no importe de R$ 6.147,79(seis mil cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), autorizada a 
compensação, nos termos da fundamentação.
Mantenho a tutela de urgência para determinar que o banco exclua as cobranças referentes ao contrato em discussão.
Diante da sucumbência recíproca, condeno a autora e o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, à razão de 50% (cinquenta 
por cento) para cada um dos polos da demanda. Condeno, ainda, a autora e o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro 
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, observando-
se, no entanto, o disposto no § 3º, do art. 98, do mesmo diploma processual, uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária.
P.R.I.
Após, arquivem-se observadas as formalidades legais.
Disposições finais.
1. Em sendo interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 
1.010, §1º do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese de apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil), intime-se a parte contrária para 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010, §2º do Código de Processo Civil).
3. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, com as cautelas de estilo e 
homenagens deste Juízo.
Sirva a presente decisão de alvará em favor do perito Fernando Vilas Boas, inscrito no CPF nº 033.799.369-60,para saque/transferência 
do importe de R$ 3.200,0 (três mil e duzentos reais) e seus acréscimos legais, disponível agência/conta nº 1824 040 01528759-0,sob id 
nº049182400092201219, da Caixa Econômica Federal.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7001074-34.2021.8.22.0005 
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
Endereço: RODOVIA RO 383, KM 1 LADO SUL, S/N, ZONA RURAL, ZONA RURAL, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado: LARRUBIA DAVIANE HUPPERS OAB: RO3496 Endereço: desconhecido
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Nome: DAIANE SENA DA SILVA
Endereço: Rua Rio Mamoré, 746, - de 1161/1162 a 1327/1328, Dom Bosco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-744
Vistos. 
1. A citação por edital já foi realizada (id. 68364489/68497400) 
2. Ao credor para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias.
3. Decorrido o prazo supra sem manifestação, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do 
processo, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
4. Aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da existência de patrimônio passível de penhora ou prazo para 
prescrição intercorrente. Enquanto a parte exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite da execução não será retomado.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007588-42.2017.8.22.0005
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES DE TINTAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUSTINO ARAUJO - RO1038
EXECUTADO: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR52154
INTIMAÇÃO Fica a parte exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para manifestação nos termos do 
item 3 do despacho ID 37431770.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7010513-35.2022.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Nome: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
Endereço: AV TANCREDO NEVES, JD MIRANTE, Tangará da Serra - MT - CEP: 78300-000
Nome: SILMARA KLAIMEIRICK GUIMARAES
Endereço: Rua Menezes Filho, n. 3818, - de 3684/3685 ao fim, Bela Vista, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-664
Vistos. 
Intime-se a parte autora para instruir a missiva com os documentos necessários, conforme determina o art. 260 do CPC, no prazo de 5 
(cinco) dias. 
Devidamente instruída, cumpra-se servindo a presente como mandado.
Após, devolva-se com as cautelas e homenagens deste juízo.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004258-32.2020.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA - RO0002027A
EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUZA 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7003203-46.2020.8.22.0005
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Nome: SILVANO EDSON ZAPELINI
Endereço: ESPERANCA, 2038, Rua Martins Costa 249, HABITA BRASIL, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-971
Advogado: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA OAB: RO7495 Endereço: , Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057 Advogado: MIRELLY 
VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA OAB: RO0005174A Endereço: , Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057 Advogado: NILTON CEZAR RIOS 
OAB: RO1795 Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76900-000 
Nome: EMILAINE RODRIGUES DE SA
Endereço: Rua São Luiz, 2824, - até 392/393, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-334
Nome: HEITOR GAEL RODRIGUES DE SA
Endereço: Rua São Luiz, 2824, - até 392/393, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-334
Advogado: NILTON CEZAR RIOS OAB: RO1795 Endereço: CRUZEIRO DO SUL, 3489, - de 3229/3230 a 3388/3389, JORGE TEIXEIRA, 
Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-699 
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Vistos.
Cumpra-se a decisão de id 50474293. Caso haja alguma incongruência, poderá a CPE expedir alvará independente de conclusão.
Cumpridas as determinações da sentença, arquivem-se.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7003934-13.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: OLAVO RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO
Endereço: RUA FERNANDO PESSOA, 75, INCRA, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76940-000
Advogado: ARIANE MARIA GUARIDO OAB: RO0003367A Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA OAB: 
RO0004477A Endereço: Rua dos Seringueiros, 997, A, Jardim Topical, Porto Velho - RO - CEP: 76812-100 
Nome: MARCELO NOGUEIRA FRANCO
Endereço: Rua Alfredo dos Santos, 205, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-218
Advogado: MARCELO NOGUEIRA FRANCO OAB: RO0001037A Endereço: ALFREDO DOS SANTOS, 205, URUPA, Ji-Paraná - RO - 
CEP: 76900-218 Advogado: PAULO BARROSO SERPA OAB: RO4923-E Endereço: , Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970 
Vistos. 
Intime-se o perito judicial para que proceda a avaliação do imóvel excluindo-se as benfeitorias edificadas. 
Outrossim, considerando tratar-se de imóvel rural, deverá ser considerada a avaliação por hectare e não por metro quadrado. 
Prazo de 20 (vinte) dias. 
Após, vista as partes por 5 (cinco) dias
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7006084-25.2022.8.22.0005 
Classe: HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (111)
Nome: JOSE BRAZ DE ARAUJO
Endereço: Rua Martinho Lutero, 583, - de 271/272 ao fim, Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-446
Advogado: JEFFERSON FREITAS VAZ OAB: RO0001611A Endereço: desconhecido
Nome: TULANY PATRICIA FERRAZ
Endereço: Avenida Transcontinental, 8496, - de 6050/6051 a 10292/10293, Distrito Industrial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76904-501
Nome: JOSE NETO FERRAZ CODATO
Endereço: Avenida Transcontinental, 8496, - de 6050/6051 a 10292/10293, Distrito Industrial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76904-501
Nome: GIOVANA FERRAZ CODATO
Endereço: Avenida Transcontinental, 8496, - de 6050/6051 a 10292/10293, Distrito Industrial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76904-501
Nome: MARIA CLARA FERRAZ CODATO
Endereço: Avenida Transcontinental, 8496, - de 6050/6051 a 10292/10293, Distrito Industrial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76904-501
Nome: JOSE RAFAEL VIEIRA CODATO
Endereço: avenida ivai, 1029, Distrito Industrial, Engenheiro Beltrão - PR - CEP: 87270-000
Nome: ESPÓLIO DE ERMANDO CARLOS DE OLIVEIRA CODATO
Endereço: Avenida Transcontinental, 8496, - de 4926 a 6032 - lado par, São Bernardo, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-296
Despacho
Vistos.
Intime-se o requerente para que efetue o preparo das custas processuais, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de ser cancelada a 
distribuição.
Não sendo efetuado o pagamento das custas processuais no prazo acima assinalado, tornem conclusos para sentença.
Terça-feira, 30 de Agosto de 2022
José Antônio Barretto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7003848-42.2018.8.22.0005
Classe: INVENTÁRIO (39)
Protocolado em: 20/04/2018 16:12:32
REQUERENTE: LEONORA BRITO GONCALVES, LAURITA GONCALVES DOS SANTOS, MARINALVA SANTIAGO DE MAROS, 
ELIZABETH GONCALVES SANTIAGO, GILSON PEREIRA DA SILVA, JOSE SALACIE SANTIAGO, GELSON PEREIRA DA SILVA, 
GILDETE PEREIRA DA SILVA PINTO, IRENE PEREIRA DA SILVA, IRENE PEREIRA DA SILVA BARRETO, GESSICA RENATA DE 
MORAIS SILVA, ELIZA REGINA PEREIRA DA SILVA, ALESSANDRO GOMES SANTIAGO, CELIOMAR GOMES SANTIAGO, IDALINO 
DA SILVA SANTIAGO, JARDEL DA SILVA SANTIAGO, JULIANO GONCALVES SANTIAGO, IDALICE DA SILVA SANTIAGO, TEREZA 
MORAES SANTIAGO, ALICIO GOMES SANTIAGO, LINDACIR DA SILVA SANTIAGO, VALQUIRIA GOMES SANTIAGO, LINDAURA DA 
SILVA SANTIAGO, ONEZIA DA SILVA GOMES SANTIAGO, JULIANA GOMES SANTIAGO DE ARAUJO
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INVENTARIADO: FIRMINO SANTIAGO, IDALICE GONÇALVES SANTIAGO
Despacho 
Vistos.
Manifeste-se a inventariante quanto a última petição. Se for o caso o esboço de partilha poderá ser apresentado em conjunto havendo 
evidente cooperação entre as partes interessadas.
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7003848-42.2018.8.22.0005
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: GILSON PEREIRA DA SILVA e outros (24)
Advogado do(a) REQUERENTE: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN - RO0000064A-B
Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA CAMILA SANTOS E SILVA - RO10484
INVENTARIADO: FIRMINO SANTIAGO e outros
Despacho 
Vistos.
Manifeste-se a inventariante quanto a última petição. Se for o caso o esboço de partilha poderá ser apresentado em conjunto havendo 
evidente cooperação entre as partes interessadas.
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz(a) de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 0015975-73.2014.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: IVANETE MENDES LIMA
Endereço: Av. Integração Nacional, 725, Centro, Seringueiras - RO - CEP: 76934-000
Nome: MATILDE MENDES
Endereço: Rua Castro Alves, 1743, - até 1915/1916, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-530
Advogado: MATILDE MENDES OAB: RO0001558A Endereço: Rua Castro Alves, 1743, - até 1915/1916, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO 
- CEP: 76963-530 
Nome: RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Aurélio Bernardi, 2762, - de 2531/2532 a 2940/2941, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-718
Nome: JOEL MOYSES DE LIMA
Endereço: Rua Dom Augusto, 1099, - de 861/862 a 1111/1112, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-077
Nome: ALCIENE MORAES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Natal, 1288, - de 1200/1201 ao fim, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-728
Nome: LEONETE ALVES MOREIRA
Endereço: Avenida Nicarágua, 2380, - de 2200/2201 a 2958/2959, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-788
Nome: MARCIA REGINA GOULART
Endereço: DOIS DE ABRIL, 2254, DOIS DE ABRIL, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057
Nome: Marcelo de Melo Goulart
Endereço: Avenida Nicarágua, 2380, - de 2200/2201 a 2958/2959, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-788
Nome: Rayr Maykon Morais de Oliveira
Endereço: Rua Aurélio Bernardi,, 2762, rua T-13, 2762, Val Paraiso, Ji-Paraná, VAL PARAÍSO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-720
Nome: ANTONIA MORAES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Campo Grande, 1477, - de 1311/1312 a 1641/1642, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-720
Nome: DANIELA MORAIS DE OLIVEIRA
Endereço: Avenida das Seringueiras, 3118, - de 3001/3002 a 3191/3192, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-707
Nome: DAWANY AGDA MORAES DE OLIVEIRA
Endereço: Avenida das Seringueiras, 3118, - de 3001/3002 a 3191/3192, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-707
Nome: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA
Endereço: JOAO BATISTA NETO, 2528, - de 2464/2465 a 2800/2801, VALPARAISO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-716
Nome: MARCELA MORAIS DE OLIVEIRA
Endereço: AURELIO BERNARDES, 2762, - de 2531/2532 a 2940/2941, VALPARAISO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-718
Nome: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
Endereço: BECO SAO DOMINGO, 24, CASA 6, PRES VARGAS, Manaus - AM - CEP: 69025-250
Indefiro o pedido do id. 80189426, uma vez que compete a parte exequente apresentar o endereço do imóvel, a fim de dar cumprimento 
ao objeto da presente.
Devolva-se à comarca de origem, por ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 267, inciso I, do CPC.
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Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7005085-72.2022.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: VANUSA DE JESUS FERREIRA
Endereço: RODRIGUES ALVES, 129, - até 211 - lado ímpar, SAO PEDRO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-561
Advogado: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN OAB: RO0000064A-B Endereço: , Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057 
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: , Jaru - RO - CEP: 76890-000
Intime-se a parte autora pessoalmente para que junte aos autos a decisão administrativa do indeferimento do benefício pleiteado, bem 
como CNIS referente aos períodos de benefício concedido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.
Com a juntada, intime-se a parte ré para se manifestar em igual prazo.
SERVE DE MANDADO
Endereço: Rua Rodrigues Alves, n. 129, São Pedro, Ji-Paraná-RO..

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7010775-53.2020.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: JOHN CLEBER CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Coqueiros, 1891, - até 1980/1981, União II, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-257
Advogado: LIDIA EVANGELISTA PEREIRA OAB: RO8449 Endereço: desconhecido 
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
1. Intime-se o réu para, no prazo de 15 dias, promover implantação do benefício previdenciário, de acordo com o acórdão do id. 78851830.
2. Comprovada a implantação, intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante judicial, por remessa ou meio eletrônico, para, 
querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535 do CPC).
4. Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 10 dias.
5. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se precatório ou RPV, conforme o caso, em favor do 
exequente, na forma do art. 100 da Constituição Federal (art. 535, §3º, do CPC), atentando-se a CPE para constar os dados bancários 
da parte beneficiária.
6. Havendo manifestação do INSS, intime-se a parte requerente para dizer se concorda com os cálculos apresentados no prazo de 10 
(dez) dias.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7004445-06.2021.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: JAQUILANE PIMENTEL PIGORETI AMARAL
Endereço: Rua Manoel Vieira dos Santos, 2551, - de 2509/2510 ao fim, São Francisco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-210
Advogado: ABEL NUNES TEIXEIRA OAB: RO7230 Endereço: desconhecido 
Nome: Vanderlei Silveira
Endereço: Rua Castelo Branco, 1922, NÃO INFORMADO, Nova Brasília, Cacoal - RO - CEP: 76963-754
Serve de ofício à Delegacia de Polícia Civil deta comarca de Ji-Paraná/RO, por meio da Policia-Técnico Cientifica, para que seja juntado aos 
autos cópias dos laudos e pericias confeccionadas em razão do sinistro (ocorrência n. 34.180/2020 - JAQUILANE PIMENTEL PIGORETI 
AMARAL, CPF: 627.662.362-87), pois somente perícia técnica especializada é capaz de atribuir ao requerido a responsabilidade pelo 
acidente e consequentemente pelos danos causados, no prazo de 10 (dez) dias.
Serve de ofício ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), para que informe eventual 
valor recebido por JAQUILANE PIMENTEL PIGORETI AMARAL, CPF: 627.662.362-87 a título de indenização, e posterior dedução de 
eventual indenização que possa ser judicialmente fixada, nos termos da Súmula n. 246 do STJ, no prazo de 10 (dez) dias.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7008545-72.2019.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA
Endereço: INDUSTRIAL, SN, POSTO DE COMBUSTIVEL, INDUSTRIAL, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Advogado: NILTON LEITE JUNIOR OAB: RO8651 Endereço: desconhecido Advogado: ATALICIO TEOFILO LEITE OAB: RO7727 
Endereço: AUTO POSTO CENTRAL, 2297, INTERMEDIAÇÕES AUTO POSTO CENTRAL, SETOR 01, Jaru - RO - CEP: 76890-000 
Nome: PORTO SEGURO TRANSPORTES EIRELI - EPP
Endereço: Rua Idelfonso da Silva, 2221, - de 1984/1985 a 2410/2411, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-366
Nome: DAYANE ARRUDA DE MOURA
Endereço: IDELFONSO DA SILVA, 2221, A, NOVA BRASILIA, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-366
1. Sirva-se esta decisão de alvará judicial, podendo ser de transferência, para levantamento do valor de R$ R$ 155,60 (cento e cinquenta 
e cinco reais e sessenta centavos) do ID:072022000004840620, e R$ 1.547,43 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e 
três centavos) do ID:072022000004840788 e seus acréscimos legais, em favor da parte exequente AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA 
- CNPJ: 03.754.107/0001-13, a ser transferido para conta indicada no id. 78013580, qual seja, em nome de ADVOCACIA TEOFILO LEITE 
– CNPJ/PIX: 30.051.303/0001-02; Banco Sicoob – 756; AG 3337, CC 8.204-0, conforme procuração do id. 29660648.
Caso haja alguma incongruência nos dados constante no tópico supra que inviabilize o levantamento dos valores, deverá a escrivania 
diligenciar junto a Instituição Financeira e expedir alvará em favor do beneficiário, prescindindo nova conclusão do feito.
Consigno o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o saque. Decorrido o prazo sem o levantamento, proceda-se a transferência para 
conta centralizadora.
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Sendo transferido para conta centralizadora e havendo requerimento do beneficiário para levantamento, desde já resta deferido o pedido. 
Deverá a CPE realizar as diligências necessárias, solicitando a restituição do valor transferido para a conta centralizadora e, estando 
disponível o valor, expeça-se novo alvará.
SERVE DE OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA devendo ser enviado pela CPE1G diretamente à CAIXA ECONÔMICA para a devida 
transferência.
2. Realizada tentativa de penhora por meio do sistema Sisbajud, na data de 15/02/2022, a diligência mostrou-se parcialmente frutífera.
Novamente, a parte exequente requer seja realizada nova diligência via Sisbajud, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a 
utilização do sistema por mais uma vez, quando outra diligência recente já se mostrou infrutífera. A corroborar esse entendimento, é 
oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda – DJe de 29/02/2012.
Ademais, compete a parte exequente diligênciar a fim de localizar bens do devedor.
Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência Sisbajud.
3. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.
Nada sendo requerido, cumpra-se os itens 4 e 5 da decisão retro.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7010095-97.2022.8.22.0005 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: DEOMARCY JOSE DE BARROS
Endereço: Rua Rio Amazonas, 1589, - de 1100/1101 a 1808/1809, Jardim Presidencial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-100
Nome: JANICE JUSTINO DA SILVA
Endereço: Rua Rio Amazonas, 1589, - de 1100/1101 a 1808/1809, Jardim Presidencial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-100
Advogado: VANESSA SALDANHA VIEIRA OAB: RO3587-A Endereço: desconhecido 
Nome: IMOBILIARIA 2B LTDA
Endereço: DR FIEL, 1386, B, PRIMAVERA, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-868
1. Inicialmente impõe-se analisar o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo(s) requerente(s).
2. De início, salienta-se que as custas processuais recebidas revertem para um fundo público, aplicado em benefício do próprio 

PODER JUDICIÁRIO, e, consequentemente, de todos os jurisdicionados. Não podem, portanto, ser levianamente administradas. Nesse 
sentido a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos.” (grifou-se)
3. De tal modo que deve o magistrado agir com máxima cautela para não conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita a 
pessoas que, aos olhos da lei, não possam ser consideradas hipossuficientes. Seria irregular a concessão da gratuidade da justiça 
àqueles que não demonstram cabalmente a insuficiência financeira para o exercício do direito, embora com dificuldades (e dificuldade 
não é sinônimo de impossibilidade).
4. Com efeito, os auspícios da assistência judiciária não podem ser deferidos sem prudente análise das circunstâncias fáticas, pois o 
termo pobreza não pode ser afastado do requisito indispensável de impossibilidade do sustento próprio ou da família.
5. Outrossim, impõe-se a este Juízo valorar acerca do conceito, a fim de se evitar tratamento desigual das partes e, sobretudo, ato 
atentatório à própria dignidade da justiça, pois o privilégio concedido de forma desordenada, antes de assegurar acesso de todos à 
prestação jurisdicional, desestimula os auxiliares, acarreta entraves na administração da justiça e, sobretudo, prestigia de forma injusta 
os que se valem do expediente sem estarem, efetivamente, enquadrados no conceito legal.
6. Assim sendo, ausente prova da hipossuficiência, uma vez que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos que comprovassem, 
ainda que minimamente, indefiro o pleiteado benefício da justiça gratuita, firme no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.
7. Intime-se a requerente para que efetue o preparo das custas processuais, no prazo do art. 290, do CPC, sob pena de ser cancelada 
a distribuição.
8. Não sendo efetuado o pagamento das custas processuais no prazo assinalado no item “7” supra, tornem conclusos para sentença.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7004415-68.2021.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: INSTITUTO DE HEMODINAMICA DE RONDONIA LTDA
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1530, - de 1227/1228 a 1566/1567, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-079
Advogado: ANDRE LUIZ ATAIDE MORONI OAB: RO0004667A Endereço: desconhecido Advogado: CLEBER QUEIROZ SILVA OAB: 
RO0003814A Endereço: Avenida Marechal Rondon, - de 869 a 1157 - lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-081 Advogado: 
FERNANDA PRIMO SILVA OAB: RO0004141A Endereço: Avenida Marechal Rondon, - de 869 a 1157 - lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - 
RO - CEP: 76900-081 
Nome: SILVIO TOURO MAGALHAES
Endereço: Rua Maracatiara, 1692, - de 1528/1529 a 1792/1793, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-602
Nome: SANDRA REGINA GOMES DE ALMEIDA MAGALHAES
Endereço: Rua Maracatiara, 1692, - de 1528/1529 a 1792/1793, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-602
1. A repetição das diligências junto ao sistema SISBAJUD restou parcialmente frutífera.
2. Nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo Civil, intimem-se os devedores para, se for o caso, apresentarem impugnação 
no prazo de 5 dias.
3. Apresentada impugnação, intime-se a parte credora, via PJE para, querendo, manifestar-se.
4. Na sequência, venham conclusos para decisão.
5. Não havendo impugnação, expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores de R$ 155,62 e R$ 18,00.
SERVE DE MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA.
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Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7007085-16.2020.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: LIDIENE DO CARMO SANTOS
Endereço: Rua Pedro Ferreira de Castro, 1825, casa, Copas Verdes, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-620
Advogado: ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA OAB: RO5314 Endereço: desconhecido 
Nome: D. S. R. CONSTRUCOES LTDA - ME
Endereço: Avenida Guanabara, 1071, sede, São Francisco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-207
1. A diligência junto ao sistema SISBAJUD restou frutífera (R$ 26.818,87).
Desde logo, determino a transferência do valor bloqueado para conta judicial, na qual terão os rendimentos estabelecidos pelas normas 
pertinentes.
Este juízo também realizou diligência no sistema Renajud, visando a constrição de bens do devedor, qual restou infrutífero, consoante 
adiante se vê.
2. Nos termos do art. 854, §§ 2º 3º do Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora para, se for o caso, apresentar impugnação 
no prazo de 5 dias.
3. Apresentada impugnação, intime-se a parte credora, via PJE para, querendo, manifestar-se.
4. Na sequência, venham conclusos para decisão.
5. Não havendo impugnação, expeça-se alvará em favor da parte credora.
SERVE DE MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784 
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004459-53.2022.8.22.0005
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: Em segredo de justiça e outros
Advogado do(a) AUTOR: JOSE JAIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - RO12279
REU: JOSE DA SILVA SOARES JUNIOR 
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7011405-51.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO D’AGUA
Endereço: AC Ji-Paraná, Estrada do Anel Viário Lote 52-ZONA URBANA, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-901
Advogado: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES OAB: RO301-B Endereço: desconhecido 
Nome: FRANKLIN DIAS MARCIAL
Endereço: Rua Vilagran Cabrita, 1339, - de 1275 a 1445 - lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-045
Nome: RAIMUNDO BONFIM MARCIAL
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 2641, - de 2562/2563 a 3005/3006, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-704
Nome: CECILIA DIAS MARCIAL
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 2641, - de 2562/2563 a 3005/3006, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-704
Vistos.
Desentranhe-se os documentos de id 62558812, tendo em vista que se trata de certidão de imóvel alheio aos autos.
Segundo súmula 478 do STJ o crédito condominial tem preferência sobre o hipotecário, pois diz respeito a débito oriundo do próprio bem, 
obrigação propter rem, tendo o intuito de conservá-lo, e consequentemente preservar a garantia sobre ele incidente. Caso ele pereça, a 
garantia real perde a sua função, por essa razão se dá a relativização do rol estabelecido no artigo 908 do CPC, para que primeiro seja 
preservado o objeto da garantia.
Eis o teor da súmula :
Súmula 478 STJ - Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.
Desse modo, afasto o direito de preferência alegado na petição de id 78401930. Caso da venda do bem penhorado sobre valores, esses 
deverão ser reservados à Agência de Fomento do Estado do Mato Grosso-MT.
Defiro o pedido de venda judicial.
A venda judicial será realizada pela leiloeira Srª.Evanilde Aquino Pimentel, da empresa Rondônia Leilões, inscrita na JUCER sob o nº 
015/2009, leiloeira oficial, deverá observar as disposições contidas no art. 884, CPC e as disposições abaixo, podendo ser realizado o 
leilão judicial nos termos do art. 879, II do CPC, de forma presencial ou eletrônica.
Nos termos do artigo 880, §1º do Código de Processo Civil, fixo a comissão de corretagem em 3% (três por cento) do valor da alienação/
adjudicação ou 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, em caso de pagamento da dívida pelo devedor ou remissão, antes do leilão.
Nos termos do art. 885 do Código de Processo Civil, estabeleço como preço mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, o 
qual deverá ser pago à vista, observando-se neste caso o contido no art. 895, do Código de Processo Civil, sobretudo no tocante aos 
valores mínimos para arrematação e ficando como garantia o bem arrematado.
Fica a Leiloeira com a incumbência de realizar todas as tarefas que antecedem o ato, o leilão público presencial/eletrônico poderá ocorrer 
em local indicado pela empresa a ser divulgado nos editais, sítios de internet, previamente divulgados, observando-se os prazos e o 
intervalo da lei, na forma dos arts. 884, 886, 887, todos do CPC. Em caso de bens pertencentes a incapaz, deverá ser observado pela 
Leiloeira a redação do art. 896, do CPC.
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Providencie a CPE a intimação do executado, por meio de seu advogado, e as demais pessoas aplicáveis ao caso, com antecedência de 
05 (cinco) dias, na forma do art. 889, do CPC. Sendo o executado revel, atente-se a redação do § único, do mencionado dispositivo legal.
Em primeiro leilão não poderá ser considerado lance menor do valor da avaliação, no caso de arrematação e demais, nunca por preço vil 
ou menor de 60%(sessenta por cento) da avaliação (art. 891, caput e § único, do CPC).
Poderá oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção dos elencados nos incisos do I a VI, do art. 890, 
do CPC.
Efetuada a alienação, na forma acima delineada deverá o arrematante depositar o preço imediatamente ou no prazo de 24 horas, 
observando o contido no art. 892, caput, do CPC.
A Leiloeira deverá prestar contas nos 02 (dois) dias subsequentes ao depósito, cumprindo rigorosamente os comandos do art. 884, inciso 
V, do CPC.
Fixo o prazo de 90 (noventa) dias, para a conclusão da alienação.
Intimem-se e providencie-se o necessário.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7002005-03.2022.8.22.0005
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Nome: BRUNO AUGUSTO MARQUES DE ARAUJO
Endereço: Rua Presbítero Honorato Pereira, 2577, - de 2523/2524 a 2849/2850, São Francisco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-222
Nome: ZELIA CESCONETTO VERONEZ
Endereço: Rua Plácido de Castro, 2089, - de 2089/2090 ao fim, Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-132
Advogado: PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR OAB: RO5477 Endereço: , Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970 Advogado: 
DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA DOMINGUES OAB: RO0005963A Endereço: , Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057 
Vistos.
BRUNO AUGUSTO MARQUES DE ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, ofereceu embargos à execução c/c pedido de efeito 
suspensivo ajuizada por ZELIA CESCONETTO VERONEZ, igualmente qualificada, alegando, em síntese: a) inexigibilidade do título 
executivo extrajudicial, uma vez que realizaram acordo de rescisão do contato; b) a impossibilidade de penhora dos valores bloqueadas 
por meio de Sisbajud e Renajud em razão da quitação do acordo realizado de forma extracontratual. Ao final, postulou pela procedência 
dos embargos a fim de reconhecer a inexigibilidade da cobrança dos valores com consequente extinção da execução. 
Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo (Num. 74993258 - Pág. 1). 
Intimada, a embargada apresentou impugnação aos embargos, sustentando, em síntese, a inexistência de acordo entre as partes. 
Postulou pela improcedência dos embargos. Juntou documentos. 
Na fase de especificação de provas, devidamente intimada, as partes embargante e embargada afirmaram que não pretende produzir 
outras provas além daquelas já produzidas. 
Vieram os autos conclusos. 
Do julgamento antecipado 
Possível o julgamento antecipado, visto que o Código de Processo Civil permite a imediata apreciação de feito que verse sobre matéria 
exclusivamente de direito ou, se de fato e de direito, quando não houver mais provas a produzir. 
Uma vez que as provas trazidas aos presentes autos se fazem suficientes para a possibilidade do pronto julgamento, sem necessidade 
de que seja acostada nos autos qualquer outra espécie de prova. Ademais, intimadas, as partes não pugnaram pela produção de outras 
provas. 
Assim, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. 
Inicialmente, afasto a preliminar de necessidade da garantia do juízo. A parte embargada apresentou defesa, arguindo a necessidade de 
garantir o juízo, sob o fundamento do artigo 737, I, CPC. 
No entanto, nas execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais aplica-se o disposto no art. 914 do Código de Processo Civil, 
determina que a oposição de embargos à execução por parte do executado ocorre independentemente de penhora, depósito ou caução. 
Por essa razão, vê-se que não há necessidade de garantir o juízo para apresentação dos embargos a execução. 
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, sob nº 7010458-21.2021.8.22.0005, fundamentada em contrato de locação assinada 
pelo embargante, constituindo-se em documento expressamente elencado no rol dos títulos executivos extrajudiciais. 
Saliento que o contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso VIII, do Código de Processo 
Civil, estando adequado e suficiente para demonstrar a evolução do débito, preenchendo o título, os requisitos da liquidez, certeza e 
exigibilidade. 
A embargante sustenta a inexigibilidade do valor executado, em razão da resolução do contrato pelo pagamento/acordo. Pois, em razão 
dos problemas econômicos do embargante e pela embargada não ter interesse na redução do valor do aluguel, restou acordado que 
o embargante deveria pagar a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título dos dias que ultrapassaram a data de 
vencimento do aluguel, energia elétrica, e a reforma e a pintura do imóvel. 
No entanto, na impugnação da embargante id. 76124450 nega a realização do acordo de rescisão contratual, afirma que os valores 
mencionados pelo embargante se referem a saldo devedor de aluguel e compras de mercadorias. 
A afirmação da embargante de que houve pagamento de acordo realizado entre as partes, quando existe, é fato extintivo do direito do 
credor, de modo que é do devedor o ônus de prová-lo. 
Se o executado/embargante alega pagamento por acordo e que a parte exequente não levou tal fato em consideração, é daquele o ônus 
de provar o fato alegado. A alegação de pagamento é fato que se comprova por documento, e não por meras alegações. 
No entanto, não havendo prova de quitação regular da dívida, presume-se, portanto, a subsistência integral da obrigação. Uma vez que 
o pagamento é um dos fatos extintivos da obrigação, ao devedor incumbe prová-lo. A prova tem que ser cabal, produzindo-se com a 
demonstração de que a prestação cumprida corresponde integralmente ao objeto da obrigação a que se refere. 
Nesse sentido: 
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“A prova da quitação da dívida se faz por documentos (…) Alegatio et non probatio quase non alegatio” (STJ - AREsp: 1309351, Relator: 
Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 27/08/2018). 
“AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. (...) ÔNUS DA PROVA. O devedor, ao alegar o pagamento em maior proporção 
do que o reconhecido na sentença, possuía o ônus de provar o fato modificativo do direito do autor. Sem se desincumbir desse ônus, 
impõe-se a rejeição do alegado excesso de cobrança” (Apelação Cível Nº 70079505590, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 21/02/2019). 
As provas juntados aos autos de conversas de whatsapp não foram suficientes para provar a realização do acordo entre as partes, implica 
ao inquilino realizar aviso de quebra de contrato de aluguel ao proprietário do imóvel, hipóteses não evidenciada nos autos, não existes 
documento ou qualquer meio eficaz que comprove a realização de acordo e o pagamento integral da obrigação contratual. 
Trataram-se, pois, de alegações totalmente genéricas. Ou seja, a mera alegação da embargante não pode servir de base para a 
desconstituição do título que deu fundamento ao processo executivo. 
Salienta-se que é ônus da embargante a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, o que não cuidou de 
fazer. Em caso análogo, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE 
CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO 
ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ART. 333, I, DO CPC.LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA.”A 
nota promissória é título autônomo que independe da investigação sobre sua ‘causa debendi’, salvo a ilicitude. A falta de prova que 
contraponha a presunção de sua exigibilidade confirma a exata obrigação por ele representada, pois incumbe ao devedor, nos termos 
do artigo 333, I, do CPC, o ônus de demonstrar o vício do ato jurídico que acusa” (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1156526-1 - Toledo - Rel.: 
Hamilton Mussi Correa - Unânime - J. 05.02.2014).APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 
1240096-3 - Curitiba - Rel.: Shiroshi Yendo - Unânime - - J. 28.01.2015).
Diante de tal fato e, inexistindo nos autos prova do alegado pela embargante/executada, não há como aceitar que o título exequendo é 
inexigível, pois não há prova que houve pagamento, e nem realização de acordo. 
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos consubstanciado em embargos à execução, resolvendo o mérito na forma do art. 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil. 
Condeno a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 ( quinhentos 
reais), consoante art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, atendendo o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, bem como 
a complexidade da causa. 
Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se. 
Traslade-se cópia da presente sentença para instruir a execução de título extrajudicial. 
Transitado em julgado, promova-se o desapensamento e arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 25 de agosto de 2022.
José Antônio Barretto 
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 0006565-88.2014.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: BANCO DO BRASIL
Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 4, Bloco C, lt. 32, Sede III, Brasília - DF - CEP: 70073-901
Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: RO6673-A Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76801-
006 Advogado: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB: RO6676 Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, - até 799/800, BARRO 
PRETO, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-110 
Nome: ARAUJO & FRANCISCHINI LTDA - ME
Endereço: Avenida Brasil, 1593, - de 1315 a 1801 - lado ímpar, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-503
Nome: SIDNEI APARECIDO ARAUJO
Endereço: rua Mogno,, 199, avTranscontinental 2435, Jorge Teixeira, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-876
Nome: MARLY FRANCISCHINI
Endereço: rua Mogno, 199, - até 343/344, Jorge Teixeira, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-876
Aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da existência de patrimônio passível de penhora. Enquanto a parte 
exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite não será retomado.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 
Processo nº: 7007195-44.2022.8.22.0005 
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Endereço: Rua São Paulo, 926, centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000
Advogado: HOSNEY REPISO NOGUEIRA OAB: RO6327 Endereço: desconhecido Advogado: JONATHAN GONCALVES IZIDORO 
OAB: RO11715 Endereço: Rua Antônio de Paula Nunes, 3192, - de 3135/3136 a 3231/3232, Floresta, Cacoal - RO - CEP: 76965-710 
Advogado: NEWITO TELES LOVO OAB: RO7950 Endereço: Rua Presidente Médici, 1897, Repiso Nogueira Advogados Associados, 
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-620 
Nome: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Endereço: Avenida Édson Lima do Nascimento, 5991, - de 4480/4481 ao fim, Jardim Capelasso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-100
Vistos.
1. Com base no parágrafo único do art. 294, c/c arts. 297 e 311, todos do CPC, este Juízo efetivou consulta junto aos sistemas Sisbajud e 
Renajud, como adiante se vê nos anexos.
2. Deverá o exequente comprovar o pagamento da taxa do art. 17 do Regimento de Custas, no prazo de 5 (cinco) dias.
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3. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s), preferencialmente por sistema, caso tenha cadastro, para em 3 (três) dias efetuar o pagamento da 
dívida cobrada na inicial.
4. Decorrido o prazo sem o pagamento, o oficial de justiça deverá proceder a penhora de valor e veículos acima, se for o caso, ou tantos 
bens quantos suficientes para cobrir o valor executado, bem como avaliação, intimação e remoção, observando-se o rol constante no 
artigo 835 do CPC, e lavrando-se o respectivo auto, intimando o(a)(s) executado(a)(s) de tais atos.
5. Não localizando o(a)(s) devedor(a)(es) para ser(em) citado(a)(s), arreste tantos bens, cumprindo-se em seguida o disposto nos 
parágrafos do art. 830, do mesmo código acima, e a seguir, intime(m)-se o(a)(s) exequente(s), inclusive na hipótese de não serem 
encontrados bens.
6. O(A)(s) executado(a)(s) independente de penhora, depósito ou caução, poderá(ão) opor-se à execução por meio de embargos, que 
serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do CPC.
Devem os mesmos ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes 
(art. 914 do CPC).
Arbitro os honorários em 10%, para pronto pagamento, reduzidos em metade no caso de pagamento integral no prazo de 3 (três) dias 
(art. 827, CPC).
7. Em sendo o caso, independente da natureza da demanda, como orientação padrão, as partes deverão observar as seguintes 
determinações em relação as custas:
a) não havendo audiência de conciliação, a parte autora deverá recolher a integralidade das custas iniciais (2%);
b) não sendo frutífera a conciliação, a parte autora deverá, no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência, independente de nova intimação, 
comprovar o pagamento das custas adiadas no importe de 1%, conforme artigo 12, I do Regimento Interno de Custas, sob pena de 
extinção;
c) antes da conclusão do processo para sentença, as custas deverão estar recolhidas em sua integralidade (3%);
d) em caso de extinção por abando da causa, é devido o pagamento da integralidade das custas (3%).
e) interposta a reconvenção, o reconvinte deverá recolher as custas iniciais (2%), sobre o valor dado à reconvenção;
f) havendo requerimento de qualquer diligência (expedição de ofício, pesquisa/consulta em sistemas), deverá vir acompanhado do 
pagamento das custas do art. 17, do Regimento de Custas;
g) havendo a necessidade de repetição ou adiamento de atos (tentativa de citação/intimação em endereço diverso), deverá a parte que 
deu causa efetuar o pagamento da custas previstas no art. 19, do Regimento;
Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se habilitar no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os prazos 
correrem independentemente de intimação.
SIRVA-SE DE MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), PENHORA, E AVALIAÇÃO(ÕES) e 
REMOÇÃO(ÕES), CONFORME O CASO.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz(a) de Direito
Nome: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Endereço: Avenida Édson Lima do Nascimento, 5991, - de 4480/4481 ao fim, Jardim Capelasso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-100

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7009265-68.2021.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO
Endereço: Rua José Eduardo Vieira, - de 1604/1605 a 1810/1811, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-404
Advogado: RODRIGO TOTINO OAB: RO6338 Endereço: desconhecido 
Nome: LEONIRIO BARTNIK
Endereço: Rua das Flores, 650, - de 425/426 ao fim, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-884
Vistos.
1.Deixo de analisar o pedido de id 80889469, tendo em vista que o peticionamento nos autos da execução não é o meio adequado para 
levantamento de penhora lançada sobre bem pertencente a terceiro.
2.Manifeste-se o exequente, no prazo de cinco dias, dando o devido impulso a execução, requerendo o que entender de direito.
3.Decorrido o prazo supra sem manifestação, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do 
processo, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
4.Aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da existência de patrimônio passível de penhora ou prazo para prescrição 
intercorrente. Enquanto a parte exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite da execução não será retomado.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7009245-43.2022.8.22.0005
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
Nome: ADMEDISON POLIDORIO
Endereço: AV. GOV. JORGE TEIXIERA, 755, NOVO ORIENTE, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Advogado: MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA OAB: RO10124 Endereço: desconhecido 
Nome: RODRIGO ALCANTARA COLIN
Endereço: Rua Aurélio Bernardi, 3118, - de 2978/2979 ao fim, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-732
Vistos. 
1. Defiro, por ora, a gratuidade da justiça. 
2. Como é cediço, nos termos do artigo 291 do CPC, “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 
imediatamente aferível”. 
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Assim, o valor da causa no caso em espeque é o valor do bem, já que este é o benefício econômico pretendido pela parte. Logo, emende 
o embargante a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, atribuindo o valor da causa, o qual deverá corresponder ao valor do veículo objeto dos 
autos. 
3. Cumprido o item supra, recebo a petição inicial. Decorrido o prazo sem a emenda, tornem conclusos para sentença. 
4. Verifico que de acordo com os documentos juntados com a inicial restou comprovada a qualidade de terceira pela parte embargante, 
sendo que o veículo em questão foi objeto de ordem de constrição judicial. Assim, considerando que a parte embargante demonstrou 
suficientemente a sua posse sobre o bem embargado (veículo placa GM/CORSA HATCH 2004/2004, placa NCT1206), mantenho o 
embargante na posse do bem, determinando a suspensão dos autos principais exclusivamente em relação o veículo objeto destes autos. 
5. Esclareço que tal medida não trará prejuízo ao exequente, eis que ainda persistirá restrição junto ao Renajud com bloqueio de 
transferência. 
6. Certifique-se a existência dos presentes embargos de terceiro e o teor desta decisão nos autos da execução, intimando-se naqueles 
autos a parte exequente para que se manifeste sobre o certificado, pois o feito principal poderá ter seguimento com a realização de outros 
atos executivos a pedido da parte interessada. 
7. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu advogado (caso configurada a hipótese do art. 657, §3º do Código de Processo Civil), 
sendo que o prazo para apresentar defesa é de 15 (quinze) dias (art. 679 do Código de Processo Civil). 
8. Com a resposta, abra-se vista à parte embargante para réplica. 
9. Vincule-se aos autos nº 7011024-04.2020.8.22.0005.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7007695-13.2022.8.22.0005 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: AGHATA DOS SANTOS COIMBRA
Endereço: Área Rural, 94, Área Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Nome: ENZO GABRIEL DOS SANTOS COIMBRA
Endereço: Área Rural, 94, Área Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Advogado: JAQUELINE FELIX RIGON OAB: RO2290 Endereço: desconhecido 
Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460-040
A. D. S. C. e outros, devidamente qualificados nos autos, por seu advogado, ajuizou a presente ação em face de AZUL LINHAS AEREAS 
BRASILEIRAS S.A..
Indeferida a gratuidade judiciária, a parte autora foi intimada para providenciar o pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento 
da inicial e cancelamento da distribuição.
Decorreu o prazo para a parte autora recolher as custas iniciais. 
É o relatório. DECIDO.
Os requerentes não recolheram as custas processuais como determinado, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, de maneira 
que deve ser indeferida a inicial.
O artigo 82, § 1º do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao autor adiantar as custas tendo em vista que estas se referem 
a despesas forenses decorrentes de atos judiciários como citação, intimação, entre outros. 
Diante do exposto, com base no art. 485, I do Código de Processo Civil, indefiro a inicial extinguindo o processo sem julgamento de mérito.
Sem custas e honorários advocatícios.
P. R. I. Aguarde-se o trânsito em julgado no arquivo.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7008695-48.2022.8.22.0005
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Nome: JOSELIA MARIA DA SILVA
Endereço: Rua Nori de Souza Silva, 1709, CASA RONDON, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970
Nome: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AV.: MARECHAL RONDON, 527, CENTRO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-244
Nome: BANCO BMG S.A.
Endereço: Avenida Presidente Juscelino K, 1830, andar 10, 11, 13 e 14, bloco 0, Vila Nova Conce, São Paulo - SP - CEP: 04543-900
Advogado: SERGIO GONINI BENICIO OAB: SP195470 Endereço: RUA SAO BENTO, - de 321 ao fim - lado ímpar, CENTRO, São Paulo 
- SP - CEP: 01011-100 
1. Comprovada a hipossuficiência financeira, defiro a gratuidade judiciária.
2. Embora não seja o caso de ação de consignação em pagamento (procedimento especial do art. 539 e ss do CPC), fundamentado no 
princípio da instrumentalidade das formas, recebo a ação para processamento pelo procedimento comum.
3. Defiro o depósito judicial da quantia referente ao valor do empréstimo, no valor de R$ 3.082,89 (três mil, oitenta e dois reais e oitenta 
e nove centavos), em até 5 (cinco) dias.
4. Deixo de designar audiência de conciliação do art. 334, do CPC, pois em casos análogos o requerido vem manifestando seu desinteresse 
na autocomposição, tornando inócuo o ato. Ademais, as circunstâncias da causa narrada na inicial evidenciam ser improvável a obtenção 
de acordo.
Porém, poderão as partes manifestar interesse na audiência conciliatória, a qual poderá ser posteriormente designada, sem prejuízo de 
eventual acordo extrajudicial.
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5. Cite(m)-se, por seu endereço eletrônico, para apresentação de resposta no prazo legal (art. 335 e 183, ambos do CPC). Deve constar 
no mandado a advertência de que na contestação deverá o réu deverá alegar toda a matéria de defesa possível, inclusive no que diz 
respeito a questões de ordem pública, e que a falta de contestação implicará na presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 
autora (arts. 341 e 344, ambos do CPC).
6. Apresentada a contestação, se for o caso, intime a parte autora para replicar, em 15 (quinze) dias úteis (arts. 350 e 351 do CPC), sendo 
que na hipótese de alegação de ilegitimidade passiva, deverá ser observada a prerrogativa prevista nos arts. 338 e 339, ambos do CPC.
7. Na sequência, deverão as partes ser intimadas para especificação das provas que pretendem produzir no prazo comum de 10 (dez) 
dias úteis, justificando-as.
8. Após, venham conclusos para decisão de saneamento (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado, ainda que parcial, do mérito (arts. 
355 e 356 do CPC).
Caberá ao procurador da parte ré se habilitar no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os prazos correrem independentemente 
de intimação.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 0002395-25.2004.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
Endereço: Setor Bancário Sul Quadra 1 Banco do Brasil - Edifício Sede III - Asa Sul, Brasília - DF, , , Brasília - DF - CEP: 70073-901
Advogado: CARLOS ALBERTO CANTANHEDE DE LIMA JUNIOR OAB: RO8100 Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - 
RO - CEP: 76801-006 Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: RO6673-A Endereço: , Buritis - RO - CEP: 76880-000 Advogado: 
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB: RO6676 Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76801-006 
Advogado: GABRIELA DE LIMA TORRES OAB: RO5714 Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76801-006 
Advogado: VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES OAB: RO8985 Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 
76801-006 Advogado: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB: MG87318 Endereço: , Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-057 
Nome: OSMAR ORLETTI
Endereço: Av. Transcontinental, 2346, - de 2184 a 2398 - lado par, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-826
1. Procedi o levantamento da restrição da motocicleta de placa NBJ4375 junto ao sistema Renajud.
2. Nos termos do arts. 10 e 921, §5º, ambos do CPC, considerando a ausência de bens, manifeste-se o exequente sobre a ocorrência da 
prescrição intercorrente contida no art. 921, §4º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.
3. Após, conclusos para decisão.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 0001365-13.2008.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COOPEJI COOPERATIVA DE EDUCADORES DE JI-PARANA
Endereço: Rua 22 de Novembro, 180, , C.preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-001
Advogado: JEFFERSON FREITAS VAZ OAB: RO0001611A Endereço: Avenida Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 762, 
Núcleo de Práticas Jurídicas, Sala 16-B, Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-438 
Nome: RENILSON MERCADO GARCIA
Endereço: desconhecido
Advogado: RENILSON MERCADO GARCIA OAB: RO2730 Endereço: desconhecido 
Vistos.
1. Quanto ao pedido do id. 80146560, em consulta ao sistema sisbajud, verifica-se que não constam ordens pendentes de desdobramento.
Ademais, na decisão do id. 79044019, pág. 43, houve determinação para desentranhamento da diligência realizada junto ao sisbajud, a 
fim de juntar aos autos corretos (execução fiscal), qual foi cumprida conforme certidão do id. 79044020, entretanto, não há informação 
do número do processo.
2. Serve de ofício ao Banco do Brasil agência 951, para informar a destinação dos valores depositados na conta judicial n. 3700110048373 
informando conta, destino, titularidadde e número dos autos, se houve levantamento/transferência, no prazo de 5 (cinco) dias. Deverá ser 
encaminhado anexo a este despacho os documentos do id. 79044020, págs. 145/147, 150 e 152 destes autos.
Com a juntada da resposta, façam os autos conclusos.
Ji-Paraná, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7008665-18.2019.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO
Endereço: Rua Maringá, 520, - de 450 a 804 - lado par, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-402
Advogado: RODRIGO TOTINO OAB: RO6338 Endereço: desconhecido 
Nome: ALEANJOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
Endereço: Rua Tarauacá, 2964, - de 2762/2763 a 3079/3080, Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-154
Nome: ALESSANDRO DOS ANJOS
Endereço: Rua Holanda, 2252, - de 2151/2152 ao fim, Jardim das Seringueiras, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-544
Vistos.
1. Defiro o requerimento retro.
Deverá o exequente efetuar o pagamento da taxa do art. 17 do Regimento de Custas, no prazo de 05 (cinco) dias.
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2. Sirva-se de ofício ao INSS solicitando informações acerca de eventual benefício, vínculo de emprego, bem como as três últimas 
remunerações em nome de ALESSANDRO DOS ANJOS -CPF: 648.414.722-15. 
3. Com a resposta do ofício, intime-se o credor para se manifestar, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
4. Nada sendo requerido, arquivem-se conforme já determinado.
Os ofícios deverão ser instruídos com os documentos necessários para seu cumprimento
Ji-Paraná, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7008031-17.2022.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO
Endereço: Jose Eduardo Vieira, 1811, Inexistente, Nova Brasilia, Ji-Paraná - RO - CEP: 78964-020
Advogado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB: RO635 Endereço: desconhecido 
Nome: WILLIAM VENANCIO FERREIRA
Endereço: Avenida Brasil, 2692, - de 2426/2427 a 2729/2730, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-596
Nome: GISELLE LOPES DA SILVA FERREIRA
Endereço: Rua Maracatiara, 3780, - de 3289/3290 a 3700/3701, JK, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-710
Considerando que a parte exequente pretende a homologação do acordo do id. 80706523, intime-se para juntar aos autos termo de 
acordo assinado pelo executado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo pagamento.
2ª Publicação 
SENTENÇA SERVINDO DE EDITAL

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7011687-50.2020.8.22.0005
Classe: INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
Nome: DANIEL ANTONIO DA CONCEICAO
Endereço: Linha KM 11, LT n° 165, S/N, Área Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Nome: IVANILDE LOUZEIRA CABRAL
Endereço: Linha KM 11, LT n° 165, S/N, Área Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Vistos.
Trata-se de Ação de Interdição e Curatela ajuizada por DANIEL ANTONIO DA CONCEIÇÃO em face de IVANELDE LOUZEIRA CABRAL, 
sua esposa, para que possa passar a desenvolver os atos de interesse do interditando, tendo em vista que é portadora de sequelas de 
infarto cerebral (CID I69. 3), Hemiplegia NE (CID G819), além distúrbios da fala ( CID 10-R47), encontrando-se, atualmente, incapacitada 
para a prática dos atos da vida civil.
Na decisão de Id 52770855, o requerente foi nomeado curador provisório da requerida e determinada realização de estudo social.
A requerida foi citada (Id 73827659). Decorrido o prazo sem defesa, foi nomeado curador para apresentar defesa do réu, a qual foi feita 
por negativa geral (Id 76732583).
Apresentado estudo social na residência das partes (Id 64092618).
O Ministério Público apresentou parecer pugnando pelo deferimento do pedido.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório. Decido.
Através da análise dos documentos juntados aos autos, do relatório psicossocial, e, sobretudo, do laudo médico apresentado na Id 
52764540 – Pág. 5, verifica-se que a requerida é portadora de sequelas de infarto cerebral (CID I69. 3), Hemiplegia NE (CID G819), além 
distúrbios da fala (CID 10-R47), impedindo que ele continue na livre administração de seus bens.
O art. 1767, inciso II do Código Civil dispõe: “Estão sujeitos a curatela: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade.” No caso dos autos, sendo a doença de caráter permanente, e sendo a causa duradora, que dificulta o réu exprimir 
sua vontade de forma clara e precisa, oportuna é a interdição e a nomeação de curador.
Com efeito, a Lei 13.146/2015, que instituiu o estatuto da pessoa com deficiência, dispõe que “Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
No entanto, cumpre ressaltar que, a doença, ainda que permanentemente impossibilite a expressão da vontade, não implica na 
incapacidade absoluta, hipótese na qual enquadra-se apenas o menor de dezesseis anos. Trata-se, pois, o caso analisado nos autos de 
incapacidade relativa.
Assim, presentes os requisitos para sua decretação, é de ser deferida a pretensão do requerente.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, de modo que confirmo a liminar antes concedida, resolvendo o mérito da 
demanda na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, DECRETO a curatela de IVANILDE LOUZEIRA 
CABRAL - CPF: 012.327.822-89, devidamente qualificada na inicial.
Em consequência, de acordo com o art. 1.775, caput, do CC, nomeio curador o autor DANIEL ANTONIO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, 
casado, do lar, portador da cédula de identidade RG n. 1433135 SESDEC/RO, inscrita no CPF sob o n. 348.360.122-87, a fim de 
representá-la exclusivamente nos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos dos artigos 84 e 85 do Estatuto das Pessoas com 
Deficiência, sendo que, considerando o estado da curatelada, em caráter excepcional, tal exercício se dará por tempo indeterminado.
ESTA SENTENÇA, ASSINADA DIGITALMENTE, SERVIRÁ TAMBÉM COMO TERMO DE COMPROMISSO, válido por tempo 
indeterminado, independentemente de assinatura do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os fins legais. Deverá a pessoa do curador 
imprimi-la diretamente no portal PJe do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em cartório.
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SERVA A PRESENTE SENTENÇA DE TERMO DE COMPROMISSO DO CURADOR, na forma do art. 759, caput, I e II, do Código de 
Processo Civil. No mais, FICA O CURADOR advertido a cumprir o que determina o artigo 758 do CPC, ou seja, buscar os tratamentos 
que forem necessários e possíveis e apoio destinados a dar a conquista de autonomia para o requerido, seja parcial ou total, devendo, 
caso haja alterações na situação, comunicar a este juízo, para reanálise dos limites da interdição/curatela.
Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC e no artigo 9º, III, do Código Civil, desde que acompanhada de cópia da certidão 
do trânsito em julgado, servirá a presente como mandado para a inscrição no Registro Civil, certidão de casamento matrícula nº 096297 
01 55 2019 2 00106 144 0024894 27, do Cartório de Ji-Paraná/RO, observada a gratuidade deferida.
Servirá também a presente como edital a ser publicado por (03) três vezes, com intervalo de dez (10) dias, na imprensa, cumprindo-se, 
quando estiver disponível, as demais exigências do referido dispositivo legal.
Fica o curador dispensador da prestação de contas, à falta de existência de bens em nome do curatelado.
Ciência ao Ministério Público.
Isento de custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da assistência judiciária ao autor.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná, Terça-feira, 21 de Junho de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz(a) de Direito
Assinado eletronicamente por: MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
22/06/2022 10:20:21
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 78441347 22062210201897000000075356341 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 0019474-12.2007.8.22.0005
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: Luiz Carlos Menezes de Souza
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO REICHMANN - RO3291
REQUERIDO: LAURITA DE PAULA VIEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA/REQUERENTE intimada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca da petição do requerido, consoante 
determinado no item 5 do id 77806333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001685-84.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CARMELINA MARIA RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO STEGMANN - RO6063
REU: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RO10059
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001163-23.2022.8.22.0005
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: VANILDE CECILIA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA - PR102963
REQUERIDO: GERALDO MENDES DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA/REQUERENTE intimada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca da petição do requerido, consoante 
determinado no item 5 do id 77806333.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001005-65.2022.8.22.0005
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665
REU: YURI SIDNEI VIEIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7008135-09.2022.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: ASP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7007085-45.2022.8.22.0005
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: MARIA JOSEFA SALES DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005465-95.2022.8.22.0005
Classe : AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (45)
AUTOR: ASSOCIACAO DE MORADORES CONDOMINIO ALDEIA DO LAGO
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO - RO6338
REU: ANTONIO FERNANDO LEITE 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7009755-56.2022.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOLICIT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: SINELZA BORGES DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7008855-73.2022.8.22.0005
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE0021678A
REU: HS FERNANDES TRANSPORTES LTDA - ME
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7010012-91.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: MOURAO PNEUS LTDA - ME
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1296, SL 04, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-100
Advogado: NAIANY CRISTINA LIMA OAB: RO7048 Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1296, - de 1218 a 1500 - lado par, Centro, 
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-100 



1909DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Nome: EDSON DE ALMEIDA
Endereço: Rua Francisco de Freitas, 1019, Eldorado, Cacoal - RO - CEP: 76966-200
1. Encerrada a repetição das diligências junto ao sistema Sisbajud, esta restou infrutífera.
2. Quanto ao pedido de informações de bens do executado perante a Receita Federal, considerando que, devidamente citado, o executado 
permaneceu inerte a saldar a dívida, bem como não foram localizados outros bens, DEFIRO o pedido. 
3. Realizada a pesquisa por meio do sistema INFOJUD, referente aos últimos 3 anos, esta restou infrutífera.
4. . Aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da existência de patrimônio passível de penhora ou prazo para 
prescrição intercorrente. Enquanto a parte exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite da execução não será retomado. 

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7007282-97.2022.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: NILCINEIA VICENTE DA SILVA
Endereço: Rua Belém, 1382, - de 1360/1361 a 1637/1638, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-722
Nome: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AV.: MARECHAL RONDON, 527, CENTRO, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-244
Nome: ADRIELY VICENTE CHAVES
Endereço: Rua Belém, 1382, - de 1360/1361 a 1637/1638, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-722
Nome: HUDSON BENFICA LOPES
Endereço: Rua Joversino Modesto Gomes, 330, Capelasso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-196
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença proposta por ADRIÉLY VICENTE CHAVES em face de HUDSON BENFICA LOPES.
No id. 80245067 a parte juntou proposta de acordo, tendo a parte exequente aceitado mediante desconto em folha de pagamento, tendo 
requerido a homologação.
Posto isso, com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado, conforme id. 
80245067, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença, e via de consequência, julgo extinto o feito com julgamento do mérito.
Sirva-se de ofício à empregadora do executado, empresa Parceirão da Carne, situada na Rua São Luiz, n. 522, Bairro Nova Brasília, 
Ji-Paraná - RO, CEP 76908-602 para efetue o desconto das parcelas direto na folha de pagamento de HUDSON BENFICA LOPES, 
CPF 009.699.372-37, sendo 5 (cinco) parcelas de 212,70 (duzentos e doze reais e setenta centavos), cada, a ser pago mensalmente, 
a contar do dia 08/09/2022, valores estes que deverão ser depositados até o dia 8 de cada mês pela empregadora na conta judicial 
vinculada a estes autos.
Sem custas finais.
Sentença transita em julgado nesta data, por força do art. 1.000, parágrafo único do CPC.
P. R. I. Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7013202-57.2019.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO
Endereço: Rua Maringá, 520, - de 450 a 804 - lado par, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-402
Advogado: RODRIGO TOTINO OAB: RO6338 Endereço: desconhecido 
Nome: FARMACIA E DROGARIA MELO LTDA. - ME
Endereço: Avenida Brasil, 407, - até 439/440, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-354
Nome: JANAINA DA SILVA MELO
Endereço: Rua Ipê, 2641, - de 2600/2601 a 3056/3057, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-698
Nome: ERICA LETICIA DE OLIVEIRA BATISTA
Endereço: Rua Júlio Guerra, 2315, - de 2170/2171 a 2670/2671, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-858
1. Defiro parcialmente o pedido do id. 78125275, uma vez que já realizado o Infojd em nome de FARMACIA E DROGARIA MELO LTDA-
ME (CNPJ: 24.126.545/0001-07) e ERICA LETICIA DE OLIVEIRA BATISTA (CPF: 000.165.552-36), consiste na busca de DIRPF, DIPJ/
PJ Simples e ECF, qual restou infrutífera (id. 58273152).
2. Considerando que, devidamente citada, a executada JANAINA DA SILVA MELO (CPF: 004.997.372-02), permanece inerte a saldar a 
dívida, bem como não foram localizados bens, DEFIRO o pedido de Infojud. 
3. Porém, deixo de juntar resposta ante o fato de não ter sido apresentada declarações.
4. Não sendo indicado bens para o prosseguimento do feito em 5 (cinco) dias, cumpra-se os itens 4 e 5 da decisão do id. 75156902. 
Decorrido o prazo supra sem manifestação, aguarde-se em arquivo.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7001492-35.2022.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: ADELINO DE OLIVEIRA FILHO
Endereço: Rua Jerusalém, 305, Parque dos Pioneiros, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-225
Advogado: DARIO ALVES MOREIRA OAB: RO2092 Endereço: desconhecido 
Nome: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 327, - de 223 a 569 - lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-027
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Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB: RO5546 Endereço: Estrada da Penal , 4405, Bloco 04 , AP 1001, 
SALA 102 , AV SETE DE SETEMBRO, FLODOALDO PONTES PINTO, Porto Velho - RO - CEP: 76804-141 
Vistos.
ADELINO OLIVEIRA FILHO, devidamente qualificado, ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por 
danos morais c/c tutela de urgência, em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA – ENERGISA, aduzindo em síntese que: é 
titular de uma unidade consumidora Código Único n. 1176265-3, e que em 1 de junho de 2021 os funcionários da parte ré procederam à 
retirada e substituição de medidor; no mês de setembro de 2021 recebeu uma fatura com vencimento para 29 de novembro de 2021 no 
importe de R$ 6.699,50 referente à recuperação de consumo dos meses de junho de 2018 a maio de 2021 (36 meses).
Requereu a tutela de urgência para: a) que a parte ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica; b) se abstenha-se de 
promover a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu e declaração de inexigibilidade do débito em 
relação à fatura referente à recuperação de consumo com vencimento em 29 de novembro de 2021, o qual corresponde à R$ 6.699,50 
(seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos 
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Deferida a tutela de urgência no id. 71423628 para determinar que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora junto aos 
cadastros restritivos de crédito, referente à fatura de 29 de novembro de 2021 no valor de R$ 6.699,50, bem como se abster de suspender 
o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 20/1176285-3, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até 
o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Citada, a parte ré apresentou contestação no id. 75322013, alegando, em síntese, que após conclusão da inspeção, em 01/06/2021, na 
unidade consumidora n. 20/1176285-3, foi emitida carta à parte autora juntamente com o demonstrativo de cálculo da recuperação de 
consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas 
deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor. Alega que utilizou da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis 
de consumo pela parte autora, na proporção de 30 (trinta) dias dentro dos 12 (doze) ciclos completos de medição regular, anteriores ao 
comprovado início da irregularidade. Pugnou pela improcedência da ação. Juntou documentos.
Impugnação à contestação apresentada no id. 77365363.
As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 78618530), tendo a parte ré pugnado pelo julgamento 
antecipado do feito (id. 78887589).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Do julgamento antecipado
Possível o julgamento antecipado, visto que o Código de Processo Civil permite a imediata apreciação de feito que verse sobre matéria 
exclusivamente de direito ou, se de fato e de direito, quando não houver mais provas a produzir.
Uma vez que as provas trazidas nos presentes autos se fazem suficientes para a possibilidade do pronto julgamento, sem necessidade 
de que seja acostada nos autos qualquer outra espécie de prova, aplicável a previsão contida no art. 355, inciso I, do Código de Processo 
Civil.
Assim, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.
Não havendo preliminares ou questões prejudiciais pendentes, passa-se à análise do mérito.
Do mérito
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito do valor de R$ 6.699,50, referente à recuperação de consumo, decorrente 
de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da U.C. n. 1176265-3 e indenização por danos morais em razão cobrança de 
valores ilícitos, apurados de forma ilícita, coagindo o devedor ao pagamento sob ameaça de suspensão dos serviços.
Ao que consta na inicial, a parte ré cobrou um consumo referente à meses pretéritos, entendendo que a parte autora lhe devia uma 
quantia de R$ 6.699,50, referente a recuperação de consumo equivalente a 8.753 kWh, do período de 06/2018 a 05/2021, correspondente 
a 36 meses.
Extrai-se das provas acostadas aos autos que houve inspeção realizada pelos técnicos da ENERGISA em 01/06/2021 conforme Termo 
de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 097062 (id. 75322017), qual consta que o medidor não estava registrando o consumo correto, bem 
como estava com o disco travado. Observa-se o seguinte no campo de dados da inspeção: “durante a inspeção realizada foi identificado 
medidor com disco travado, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica na unidade consumidora.
Consta no id. 75322017, comunicado de substituição de medidores assinada pela parte autora em 01/06/2021.No id. 75322026, foi 
juntado relatório de ensaio de medidor n. 57157 e demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, Termo de Ocorrência n. 97062, 
fatura e carta ao cliente com AR - id. 75322022.
Ainda, verifico nos autos a existência de registros fotográficos (id. 75322021, 75322035), que subsidiam o argumento de irregularidade 
na unidade consumidora.
Portanto, a parte ré seguiu o procedimento para apuração da recuperação de receita, conforme art. 129 da Resolução 414/2010, da 
ANEEL.
Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade. Nesse sentido, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO 
DE ENERGIA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA NA CAIXA DE MEDIÇÃO. A produção de prova judiciária se destina ao 
processo, sendo, porém, o juiz o destinatário principal das provas, pois essas têm por finalidade a formação da sua convicção. No caso, 
desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de 
desvio da energia antes do sistema de medição. A drástica redução no consumo médio de energia é suficiente a demonstrar a incorreta 
medição do consumo, circunstância que viabiliza a recuperação pretendida. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS. Apelação Cível Nº 
70077044246, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 13/07/2018).
Conforme histórico de consumo juntado no id. 75322029, verifica-se que após a inspeção feita em 01/06/2021 e troca do medidor, o 
consumo mensal de média de 91, passou a ser 281, o que, sem grande dificuldade, constitui prova robusta da ocorrência de irregularidade, 
já que justamente após a vistoria e troca de medidor, os valores de consumo mensais passaram a ser muito superiores.
A parte autora não comprovou o motivo pelo qual houve substancial aumento do consumo após a inspeção e troca de medidor.
Assim, entendo como comprovado nos autos a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, pelos documentos 
constantes nos autos, o que gerou proveito econômico, até mesmo porque, não comprovado qualquer outro fato que justificasse a 
discrepância de consumo após a inspeção e troca de medidor.
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Com efeito, a responsabilidade do consumidor pela custódia dos equipamentos, na qualidade de depositário a título gratuito está prevista 
no artigo 164, inciso IV da Resolução 414/2010 da ANEEL. E cabe ao consumidor a responsabilidade de pagar a diferença apurada, 
ainda que não tenha sido ele autor das alterações no equipamento de medição, nos termo do artigo 115 da Resolução 4142010 da Aneel.
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. 
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. HISTÓRICO QUE DEMONSTRA AUMENTO NO CONSUMO 
APÓS REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. Restou comprovada nos autos, além da adulteração no medidor, que houve considerável 
elevação do consumo após a regularização do equipamento (fls. 48-53), com o que a consumidora teve proveito econômico com a fraude, 
já que não refuta ter residido no local no período em questão. Desse modo, impõe-se a sua responsabilização pelo adimplemento da 
recuperação de consumo discutida na presente demanda, de molde a que não haja enriquecimento sem causa da consumidora, com os 
acréscimos legais e parcelamento fixados na sentença. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007773542, Segunda Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 18/07/2018).
Desta forma, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, 
considerando que a parte autora é responsável pelo consumo de energia elétrica, porém somente do período dos últimos 12 meses, e 
não conforme apurado pela concessionária.
Assim sendo, considerando que restou demonstrado que o medidor estava com disco travado, deixando de registrar corretamente o 
consumo de energia elétrica na unidade consumidora, é devida a cobrança de valores referente a recuperação de consumo, entretanto, 
em valor diverso, uma vez a parte ré afirmou que realizou o cálculo da recuperação de consumo tendo utilizado a média dos 3 (três) 
maiores valores disponíveis de consumo pela autora, na proporção de 30 (trinta) dias, dentro dos 12 (doze) ciclos completos de medição 
regular.
A jurisprudência deste e. tribunal, fixou os parâmetros a serem adotados para a apuração do débito decorrente da recuperação de 
consumo de energia elétrica, conforme ementas a seguir: 
ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COM BASE EM CONSUMO ESTIMADO. RECUPERAÇÃO 
DE CONSUMO. PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. É inexigível o débito decorrente de 
valor estimado de consumo após a realização de perícia realizada unilateralmente. Embora a Resolução n. 414/2010 da ANEEL preveja 
uma forma de cálculo para apuração do débito em seu art. 130, inc. III, essa norma interna deve ser adaptada mediante interpretação mais 
favorável ao consumidor, devendo ser considerada a média de consumo dos 3 (três) meses imediatamente posteriores à substituição do 
medidor e pelo período pretérito máximo de 1 (um) ano, pois revela o consumo médio e efetivo de energia elétrica da unidade no padrão 
do novo medidor instalado. De acordo com o entendimento desta Câmara Cível, o envio de cobranças indevidas referente a recuperação 
de consumo, em razão de fraude no medidor, por si só, não causa dano moral. (Apelação Cível n. 0010645-44.2013.8.22.0001, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, em 24/9/2014).
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Energia elétrica. Medição irregular. Recuperação de consumo. Cobrança. 
Possibilidade. Parâmetros para apuração do débito. É possível que a concessionária de serviço público proceda à recuperação de consumo 
de energia elétrica, em razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que haja outros elementos suficientes para 
demonstrar a irregularidade na medição, a exemplo do histórico de consumo e o levantamento carga, dentre outros. O parâmetro a ser 
utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à substituição do medidor 
e pelo período pretérito máximo de doze meses. (Apelação, Processo no 0000176-56.2015.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017).
Logo, sendo diversa a forma de realização do cálculo da fatura de recuperação de consumo cobrada pela parte ré, deverá ser recalculado 
o valor, observando a média de consumo dos 3 (três) meses imediatamente posteriores à substituição do equipamento, qual seja, junho/
julho/agosto de 2021, com emissão de nova fatura, e referente somente aos 12 (doze) últimos meses de recuperação de consumo, 
conforme jurisprudência acima.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este deve ser julgado improcedente, considerando que restou demonstrado que 
houve alteração do medidor de energia elétrica, conforme consta no TOI (id. 75322017), bem como ser devida a cobrança de valores 
referente a recuperação de consumo do período dos 12 últimos meses anterioeres a troca do medidor. Assim, não há que se falar em 
danos de ordem moral, sendo incabível a caracterização do dano moral somente pelo fato de ter havido a cobrança de valor indevido.
DISPOSITIVO
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil 
para reconhecer a obrigação de não fazer, para que a parte ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 
consumidora n. 1176265-3, em razão do débito de recuperação de consumo; bem como para que a parte ré promova novos cálculos 
referentes à fatura da recuperação de consumo da unidade consumidora, somente dos últimos 12 (doze) meses à troca do medidor, 
devendo observar a média de consumo dos 3 (três) meses imediatamente posteriores à substituição do equipamento, ocorrida em 
01/06/2021.
Confirmo a tutela de urgência concedida na decisão do id. 71423628
Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, 
enquanto a parte ré responderá pelos outros 50% (cinquenta por cento) dessas despesas.
Ainda, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do procurador da parte 
autora. Por sua vez, condeno a parte autora ao pagamento honorários em favor do procurador da parte ré de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
Havendo interposição de recurso apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis (art. 1.010, §1º do Código de Processo Civil).
Na hipótese de apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil), intime-se a parte contrária para 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010, §2º do Código de Processo Civil).
Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo veiculem as matérias elencadas no art. 1.009, §1º do Código de Processo Civil, 
intime-se a parte recorrente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 1.009, §2º do Código de Processo 
Civil).
Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, com as cautelas de estilo e homenagens deste Juízo.
Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se.
P.R.I.
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Ji-Paraná, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
3ª Publicação
SENTENÇA SERVINDO DE EDITAL 

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7011687-50.2020.8.22.0005
Classe: INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
Nome: DANIEL ANTONIO DA CONCEICAO
Endereço: Linha KM 11, LT n° 165, S/N, Área Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Nome: IVANILDE LOUZEIRA CABRAL
Endereço: Linha KM 11, LT n° 165, S/N, Área Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Vistos.
Trata-se de Ação de Interdição e Curatela ajuizada por DANIEL ANTONIO DA CONCEIÇÃO em face de IVANELDE LOUZEIRA CABRAL, 
sua esposa, para que possa passar a desenvolver os atos de interesse do interditando, tendo em vista que é portadora de sequelas de 
infarto cerebral (CID I69. 3), Hemiplegia NE (CID G819), além distúrbios da fala ( CID 10-R47), encontrando-se, atualmente, incapacitada 
para a prática dos atos da vida civil.
Na decisão de Id 52770855, o requerente foi nomeado curador provisório da requerida e determinada realização de estudo social.
A requerida foi citada (Id 73827659). Decorrido o prazo sem defesa, foi nomeado curador para apresentar defesa do réu, a qual foi feita 
por negativa geral (Id 76732583).
Apresentado estudo social na residência das partes (Id 64092618).
O Ministério Público apresentou parecer pugnando pelo deferimento do pedido.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório. Decido.
Através da análise dos documentos juntados aos autos, do relatório psicossocial, e, sobretudo, do laudo médico apresentado na Id 
52764540 – Pág. 5, verifica-se que a requerida é portadora de sequelas de infarto cerebral (CID I69. 3), Hemiplegia NE (CID G819), além 
distúrbios da fala (CID 10-R47), impedindo que ele continue na livre administração de seus bens.
O art. 1767, inciso II do Código Civil dispõe: “Estão sujeitos a curatela: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade.” No caso dos autos, sendo a doença de caráter permanente, e sendo a causa duradora, que dificulta o réu exprimir 
sua vontade de forma clara e precisa, oportuna é a interdição e a nomeação de curador.
Com efeito, a Lei 13.146/2015, que instituiu o estatuto da pessoa com deficiência, dispõe que “Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
No entanto, cumpre ressaltar que, a doença, ainda que permanentemente impossibilite a expressão da vontade, não implica na 
incapacidade absoluta, hipótese na qual enquadra-se apenas o menor de dezesseis anos. Trata-se, pois, o caso analisado nos autos de 
incapacidade relativa.
Assim, presentes os requisitos para sua decretação, é de ser deferida a pretensão do requerente.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, de modo que confirmo a liminar antes concedida, resolvendo o mérito da 
demanda na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, DECRETO a curatela de IVANILDE LOUZEIRA 
CABRAL - CPF: 012.327.822-89, devidamente qualificada na inicial.
Em consequência, de acordo com o art. 1.775, caput, do CC, nomeio curador o autor DANIEL ANTONIO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, 
casado, do lar, portador da cédula de identidade RG n. 1433135 SESDEC/RO, inscrita no CPF sob o n. 348.360.122-87, a fim de 
representá-la exclusivamente nos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos dos artigos 84 e 85 do Estatuto das Pessoas com 
Deficiência, sendo que, considerando o estado da curatelada, em caráter excepcional, tal exercício se dará por tempo indeterminado.
ESTA SENTENÇA, ASSINADA DIGITALMENTE, SERVIRÁ TAMBÉM COMO TERMO DE COMPROMISSO, válido por tempo 
indeterminado, independentemente de assinatura do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os fins legais. Deverá a pessoa do curador 
imprimi-la diretamente no portal PJe do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em cartório.
SERVA A PRESENTE SENTENÇA DE TERMO DE COMPROMISSO DO CURADOR, na forma do art. 759, caput, I e II, do Código de 
Processo Civil. No mais, FICA O CURADOR advertido a cumprir o que determina o artigo 758 do CPC, ou seja, buscar os tratamentos 
que forem necessários e possíveis e apoio destinados a dar a conquista de autonomia para o requerido, seja parcial ou total, devendo, 
caso haja alterações na situação, comunicar a este juízo, para reanálise dos limites da interdição/curatela.
Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC e no artigo 9º, III, do Código Civil, desde que acompanhada de cópia da certidão 
do trânsito em julgado, servirá a presente como mandado para a inscrição no Registro Civil, certidão de casamento matrícula nº 096297 
01 55 2019 2 00106 144 0024894 27, do Cartório de Ji-Paraná/RO, observada a gratuidade deferida.
Servirá também a presente como edital a ser publicado por (03) três vezes, com intervalo de dez (10) dias, na imprensa, cumprindo-se, 
quando estiver disponível, as demais exigências do referido dispositivo legal.
Fica o curador dispensador da prestação de contas, à falta de existência de bens em nome do curatelado.
Ciência ao Ministério Público.
Isento de custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da assistência judiciária ao autor.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná, Terça-feira, 21 de Junho de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz(a) de Direito
Assinado eletronicamente por: MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
22/06/2022 10:20:21
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 78441347 22062210201897000000075356341
Imprimir



1913DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7002452-59.2020.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ALA LTDA
Endereço: rua tijucas, 111, centro, São João Batista - SC - CEP: 88240-000
Advogado: JADERSON CIM OAB: SC33863 Endereço: desconhecido 
Nome: EMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
Endereço: Avenida Brasil, 519, - de 478/479 a 813/814, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-408
Sentença
A parte exequente foi intimada para se manifestar nos autos no prazo de 5 dias e permaneceu inerte.
Intimada pessoalmente a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento, 
permaneceu inerte (id. 74630354).
Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, §1º do Código de Processo Civil, por 
não promover a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Condeno a parte exequente nas custas e honorários de advogado (§2º do art. 485, do CPC).
Proceda-se a intimação da parte exequente para efetuar o pagamento das custas processuais atualizadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Em 
caso de inércia, desde já defiro a inscrição em dívida ativa e protesto.
Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 
Processo nº: 7010232-79.2022.8.22.0005 
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: MONZA TINTAS LTDA
Endereço: Rua Martins Costa, 99, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-000
Advogado: BARBARA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA OAB: RO8849 Endereço: desconhecido 
Nome: WELLINGTON GONCALVES VIEIRA
Endereço: Rua Santa Izabel, 1077, - de 700/701 a 1158/1159, Jardim Presidencial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-064
1. Intime-se o exequente para comprovar o pagamento das custas processuais (2% sobre o valor da causa), no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena de extinção.
2. Pagas as custas, cumpram-se os itens abaixo.
3. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s), preferencialmente por sistema, caso tenha cadastro, para em 3 (três) dias efetuar o pagamento da 
dívida cobrada na inicial.
4. Decorrido o prazo sem o pagamento, o oficial de justiça deverá proceder a penhora de valor e veículos acima, se for o caso, ou tantos 
bens quantos suficientes para cobrir o valor executado, bem como avaliação, intimação e remoção, observando-se o rol constante no 
artigo 835 do CPC, e lavrando-se o respectivo auto, intimando o(a)(s) executado(a)(s) de tais atos.
5. Não localizando o(a)(s) devedor(a)(es) para ser(em) citado(a)(s), arreste tantos bens, cumprindo-se em seguida o disposto nos 
parágrafos do art. 830, do mesmo código acima, e a seguir, intime(m)-se o(a)(s) exequente(s), inclusive na hipótese de não serem 
encontrados bens.
6. O(A)(s) executado(a)(s) independente de penhora, depósito ou caução, poderá(ão) opor-se à execução por meio de embargos, que 
serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do CPC.
Devem os mesmos ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes 
(art. 914 do CPC).
Arbitro os honorários em 10%, para pronto pagamento, reduzidos em metade no caso de pagamento integral no prazo de 3 (três) dias 
(art. 827, CPC).
7. Em sendo o caso, independente da natureza da demanda, como orientação padrão, as partes deverão observar as seguintes 
determinações em relação as custas:
a) não havendo audiência de conciliação, a parte autora deverá recolher a integralidade das custas iniciais (2%);
b) não sendo frutífera a conciliação, a parte autora deverá, no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência, independente de nova intimação, 
comprovar o pagamento das custas adiadas no importe de 1%, conforme artigo 12, I do Regimento Interno de Custas, sob pena de 
extinção;
c) antes da conclusão do processo para sentença, as custas deverão estar recolhidas em sua integralidade (3%);
d) em caso de extinção por abando da causa, é devido o pagamento da integralidade das custas (3%).
e) interposta a reconvenção, o reconvinte deverá recolher as custas iniciais (2%), sobre o valor dado à reconvenção;
f) havendo requerimento de qualquer diligência (expedição de ofício, pesquisa/consulta em sistemas), deverá vir acompanhado do 
pagamento das custas do art. 17, do Regimento de Custas;
g) havendo a necessidade de repetição ou adiamento de atos (tentativa de citação/intimação em endereço diverso), deverá a parte que 
deu causa efetuar o pagamento da custas previstas no art. 19, do Regimento;
Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se habilitar no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os prazos 
correrem independentemente de intimação.
SIRVA-SE DE MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), PENHORA, E AVALIAÇÃO(ÕES) e 
REMOÇÃO(ÕES), CONFORME O CASO.
Nome: WELLINGTON GONCALVES VIEIRA
Endereço: Rua Santa Izabel, 1077, - de 700/701 a 1158/1159, Jardim Presidencial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-064



1914DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7008832-35.2019.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ANA VITORIA PEGO MULLER DOS SANTOS
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1433, - de 1227/1228 a 1566/1567, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-079
Advogado: REBECA MORENO DA SILVA OAB: RO3997 Endereço: desconhecido Advogado: MONICA MILLER RODRIGUES DA SILVA 
OAB: RO7786 Endereço: Rua Seis de Maio, 867, sala 03, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-258 
Nome: AVIOR AIRLINES BRASIL C.A
Endereço: Avenida Santos Dumont, 135, Tarumã, Manaus - AM - CEP: 69041-000
Quanto ao pedido do id. 79918432 para realização de penhora via SISBAJUD, não há evidências quanto a modificação da situação do 
executado a ponto de justificar a repetição da diligência Sisbajud já efetuada recentemente.
Embora não exista previsão legal no tocante a quantidade máxima de utilização do Sistema, tenho que para realização de nova diligência 
há necessidade de demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado, o que não ocorre no presente caso.
Diante disso, uma vez que não restou comprovado que tenha ocorrido modificação da situação econômica do devedor, indefiro o pedido de 
nova diligência perante o Bacenjud (TRF-1 – AGA: 734871820124010000 MG 0073487-18.2012.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 30/07/2013, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.405 de 
16/08/2013).
1. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de repetição da diligência on-line já efetuada.
2. Realizada pesquisa junto ao Infojud, esta restou infrutíufera.
3. Ante a ausência de bens, aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da existência de patrimônio passível de 
penhora ou prazo para prescrição intercorrente. Enquanto a parte exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite da 
execução não será retomado.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7004792-05.2022.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: SEBASTIAO MARTINS
Endereço: Rua Vista Alegre, 457, - de 226/227 a 508/509, Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-710
Advogado: SAMARA KAROLINE CAMPOS MARTINS OAB: RO12259 Endereço: desconhecido Advogado: GEOVANE CAMPOS 
MARTINS OAB: RO7019 Endereço: Avenida Marechal Rondon, 141, - até 201 - lado ímpar, União, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-005 
Advogado: LISDAIANA FERREIRA LOPES OAB: RO9693 Endereço: Avenida Marechal Rondon, 141, - até 201 - lado ímpar, União, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-005 Advogado: ELIANE JORDAO DE SOUZA OAB: RO9652 Endereço: Avenida Marechal Rondon, 141, - até 
201 - lado ímpar, União, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-005 
Nome: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Endereço: Avenida Édson Lima do Nascimento, 5991, - de 4480/4481 ao fim, Jardim Capelasso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-100
Advogado: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA OAB: RO0005497A Endereço: Rua Fortaleza, centro, setor 03, Ariquemes - RO - 
CEP: 76870-000 Advogado: ARLINDO FRARE NETO OAB: RO3811 Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 
76801-006 Advogado: RAFAEL SILVA COIMBRA OAB: RO5311 Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 
76801-006 
Vistos.
1. Realizada tentativa de penhora por meio do sistema Sisbajud, na data de 08/05/2022, com repetição de diligência até 07/06/2022, esta 
mostrou-se infrutífera, conforme id. 76595602.
Novamente, a parte exequente requer seja realizada nova diligência via Sisbajud, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a 
utilização do sistema por mais uma vez, quando outra diligência recente já se mostrou infrutífera. A corroborar esse entendimento, é 
oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda – DJe de 29/02/2012.
Ademais, compete a parte exequente diligênciar a fim de localizar bens do devedor, ou demonstrar a modificação da situação financeira 
da devedora.
Indefiro, portanto, o pedido de nova diligência Sisbajud, uma vez que realizada recentemente.
2. Intime-se a parte exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Decorrido o prazo, sem manifestação, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo, 
pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
4. Aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da existência de patrimônio passível de penhora ou prazo para 
prescrição intercorrente. Enquanto a parte exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite da execução não será retomado.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7008962-20.2022.8.22.0005 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: EZEQUIAS RAMOS DOS SANTOS
Endereço: Rua da Prosperidade, 2092, Habitar Brasil, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-896
Advogado: SAMARA KAROLINE CAMPOS MARTINS OAB: RO12259 Endereço: desconhecido Advogado: GEOVANE CAMPOS 
MARTINS OAB: RO7019 Endereço: Avenida Marechal Rondon, 141, - até 201 - lado ímpar, União, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-005 
Advogado: ELIANE JORDAO DE SOUZA OAB: RO9652 Endereço: Avenida Marechal Rondon, 141, - até 201 - lado ímpar, União, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-005 Advogado: LISDAIANA FERREIRA LOPES OAB: RO9693 Endereço: Avenida Marechal Rondon, 141, - 
até 201 - lado ímpar, União, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-005 Advogado: PRISCILA BRONDOLO DE BARROS GOMES OAB: RO12495 
Endereço: IRAJA HAISCH MACHADO, 1842, SUB ESQUINA, COLINA PARK, Ji-Paraná - RO - CEP: 76906-640 
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Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76801-006
1. Defiro a assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.
2. Deixo de designar audiência de conciliação do art. 334, do CPC, pois em casos análogos a parte ré vem manifestando seu desinteresse 
na autocomposição, tornando inócuo o ato. Ademais, as circunstâncias da causa narrada na inicial evidenciam ser improvável a obtenção 
de acordo, sem a prévia realização de prova pericial médica. 
3. Cite(m)-se, por seu endereço eletrônico, para apresentação de resposta no prazo legal (art. 335 e 183, ambos do CPC). Deve constar 
no mandado a advertência de que na contestação deverá o réu deverá alegar toda a matéria de defesa possível, inclusive no que diz 
respeito a questões de ordem pública, e que a falta de contestação implicará na presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 
autora (arts. 341 e 344, ambos do CPC). Ainda, deverá indicar se pretende produção de prova médico-pericial, única e necessária para 
o deslinde do feito.
4. Apresentada a contestação, voltem conclusos.
Advirta-se que caberá ao procurador da parte ré se habilitar no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os prazos correrem 
independentemente de intimação. 
SIRVA O PRESENTE DESPACHO COMO CARTA DE CITAÇÃO.
Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Edifício Citibank, 100, Rua da Assembleia 100, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-904

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7013202-57.2019.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO
Endereço: Rua Maringá, 520, - de 450 a 804 - lado par, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-402
Advogado: RODRIGO TOTINO OAB: RO6338 Endereço: desconhecido 
Nome: FARMACIA E DROGARIA MELO LTDA. - ME
Endereço: Avenida Brasil, 407, - até 439/440, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-354
Nome: JANAINA DA SILVA MELO
Endereço: Rua Ipê, 2641, - de 2600/2601 a 3056/3057, Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-698
Nome: ERICA LETICIA DE OLIVEIRA BATISTA
Endereço: Rua Júlio Guerra, 2315, - de 2170/2171 a 2670/2671, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-858
1. Defiro parcialmente o pedido do id. 78125275, uma vez que já realizado o Infojd em nome de FARMACIA E DROGARIA MELO LTDA-
ME (CNPJ: 24.126.545/0001-07) e ERICA LETICIA DE OLIVEIRA BATISTA (CPF: 000.165.552-36), consiste na busca de DIRPF, DIPJ/
PJ Simples e ECF, qual restou infrutífera (id. 58273152).
2. Considerando que, devidamente citada, a executada JANAINA DA SILVA MELO (CPF: 004.997.372-02), permanece inerte a saldar a 
dívida, bem como não foram localizados bens, DEFIRO o pedido de Infojud. 
3. Porém, deixo de juntar resposta ante o fato de não ter sido apresentada declarações.
4. Não sendo indicado bens para o prosseguimento do feito em 5 (cinco) dias, cumpra-se os itens 4 e 5 da decisão do id. 75156902. 
Decorrido o prazo supra sem manifestação, aguarde-se em arquivo.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7007752-31.2022.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Nome: S. O. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP
Endereço: Avenida Brasil, 2376, - de 1782 a 2414 - lado par, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-616
Advogado: IRVANDRO ALVES DA SILVA OAB: RO5662 Endereço: desconhecido 
Nome: REJANE COSTA SILVA
Endereço: Rua dos Mineiros, 268, - até 297/298, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-115
Trata-se de ação monitória ajuizada por S.O. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, em face de SUELY 
PEREIRA QUIRINO, ambos qualificados nos autos.
A parte autora pugnou pela desistência da presente demanda. Em decorrência do princípio da disponibilidade processual, admite-se que 
a parte autora desista da demanda proposta, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.
Isto posto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA o pedido de desistência formulado, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinta a presente ação com fulcro no art. 485, VIII do mesmo estatuto.
Sem custas finais, conforme art. 8, inciso III, da Lei n. 3.896/2016.
Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas processuais iniciais de acordo com o valor da causa, conforme 
determinado na decisão do id. 78975201,no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
Transitado em julgado nesta oportunidade. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
P.R.I.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 0014042-65.2014.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: EDSON DE SOUZA SILVA
Endereço: Rua Idelfonso da Silva, 1299, - até 1536/1537, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-328
Advogado: MAGDA ROSANGELA FRANZIN STECCA OAB: RO303 Endereço: ABILIO FREITAS DOS SANTOS, 411, - de 341/342 a 
552/553, DOIS DE ABRIL, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-536 
Nome: GILBERTO DA SILVA LUCAS
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1.770, Apartamento 301, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-136
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Nome: NATAL MESSIAS DA SILVA
Endereço: Rua Tarauacá,nº 3.637,, 3.637, - até 1536/1537, BNH,, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-328
Advogado: TIAGO DE AGUIAR MOREIRA OAB: RO5915 Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76804-120 
Sirva-se esta decisão de alvará judicial, podendo ser de transferência, para levantamento do valor dos de R$ 7.510,60 (sete mil, quinhentos 
e dez reais e sessenta centavos) da conta 1824 040 02729494-5 e seus acréscimos legais (id. 77386530), em favor de EDSON DE 
SOUZA SILVA - CPF: 191.630.452-49, ou sua advogada MAGDA ROSANGELA FRANZIN STECCA - OAB RO303 - CPF: 527.577.659-
49, se com poderes para tanto.
Caso haja alguma incongruência nos dados constante no tópico supra que inviabilize o levantamento dos valores, deverá a escrivania 
diligenciar junto a Instituição Financeira e expedir alvará em favor do beneficiário, prescindindo nova conclusão do feito.
Consigno o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o saque. Decorrido o prazo sem o levantamento, proceda-se a transferência para 
conta centralizadora.
Sendo transferido para conta centralizadora e havendo requerimento do beneficiário para levantamento, desde já resta deferido o pedido. 
Deverá a CPE realizar as diligências necessárias, solicitando a restituição do valor transferido para a conta centralizadora e, estando 
disponível o valor, expeça-se novo alvará.
SERVE DE OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA devendo ser enviado pela CPE1G diretamente à CAIXA ECONÔMICA para a devida 
transferência.
Após, nada sendo requerido, arquivem-se.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7002352-36.2022.8.22.0005
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Nome: JOSEFINA ROQUETTI DRESCH
Endereço: Rua Trinta e Um de Março, 178, apto 8, Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-799
Advogado: ALICE REIGOTA FERREIRA LIRA OAB: RO352-B Endereço: desconhecido Advogado: KARINE MEZZAROBA OAB: RO6054 
Endereço: Avenida Transcontinental, 500, - de 162/163 a 515/516, Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-582 
Nome: MIRTA RITA DE MOURA
Endereço: Avenida São Paulo, 1734, - de 1723/1724 a 2276/2277, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-632
Advogado: LUCAS MARIO MOTTA DE OLIVEIRA OAB: RO10354 Endereço: Avenida Transcontinental, 951, - de 849 a 1019 - lado 
ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-091 
Vistos.
1. O patrono da parte exequente requer cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais nos autos da ação de embargos a 
execução (80862987). 
2. Convém obtemperar que, nos termos do art. 85, §13, do CPC, “as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução 
rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os 
efeitos legais.” Sendo indevido a ação de cumprimento de sentença neste feito. 
3. A propósito, neste sentido já ponderou o STJ no Ag. no Resp nº 1708040 - PR (Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, em 
05/10/2020), verbis: 
O cumprimento de sentença tem por objeto a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em embargos à execução. 
O art. 85, § 13, do CPC/2015, prescreve que: 
§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento 
de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. Com efeito, as verbas sucumbenciais fixadas em 
embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas ao valor do débito 
principal, para todos os efeitos legais, o que significa dizer que, para sua cobrança, não há a necessidade de instauração de uma nova 
fase processual. Ao contrário, os valores devidos àquele título serão somados ao quantum já executado e exigidos na própria execução/
cumprimento de sentença originário, independentemente de novo procedimento autônomo ou incidente, a justificar o arbitramento de 
novos honorários advocatícios. 
Entendimento contrário iria de encontro, inclusive, a um dos escopos da nova legislação processual civil - qual seja, o de simplificar o rito 
processual, tornando-o mais célere e satisfativo -, porque implicaria a cobrança contínua de verbas honorárias sucessivas. (…). (grifei). 
4. Assim, descabe cumprimento de sentença neste feito. 
P. R. I. Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 26 de agosto de 2022.
José Antônio Barretto
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7011752-11.2021.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ADEMIR DOS SANTOS MUNIZ
Endereço: av. 25 de agosto, 7291, cidade alta, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado: CATIANE DARTIBALE OAB: RO6447 Endereço: desconhecido 
Nome: ALCIDES EGIDIO ADAMI
Endereço: Avenida Cosmo Ferreira de Melo, 649, Jardim São Cristóvão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-860
1. O encerramento da repetição da diligência junto ao sistema Sisbajud restou infrutífero.
2. Defiro o requerimento retro, contudo o requerimento de diligências deve vir acompanhado da guia de custas devidamente recolhida, 
nos termos do art. 17 do Regimento de Custas. Intime-se a exequente para recolher as custas da diligência requerida no prazo de 5 
(cinco) dias.
3. Comprovado o recolhimento, sirva a presente de ofício ao IDARON determinando o bloqueio de todos os bovinos registrados em nome 
de ALCIDES EGIDIO ADAMI, CPF/MF sob o n. 860.328.102-59
4. Sendo positiva a resposta, desde já resta deferido a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bovinos.
5. Sendo negativa, arquivem-se conforme já determinado nos autos.
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Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910
Processo nº: 7010712-28.2020.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, ,2435, - de 2371 a 2701 - lado ímpar, Riachuelo, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-805
Advogado: YURI ROBERT RABELO ANTUNES OAB: RO4584 Endereço: desconhecido 
Nome: SUPERMERCADO TAI LTDA
Endereço: Avenida das Seringueiras, 1599, - de 1470/1471 a 1878/1879, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-520
Sentença
Considerando que a exequente informou ter habilitado seu crédito em processo autônomo, vislumbra-se a perda superveniente do 
interesse processual.
A pretensão material buscada pela parte deixou de ser útil executivamente nesta demanda em virtude de habilitação do crédito aqui 
pleiteado no juízo da recuperação judicial.
Tal fato impede o pagamento nesta demanda, não sendo razoável que este processo aguarde indefinidamente pela comunicação de 
pagamento da exequente naquele processo.
Ressalte-se que não haverá qualquer prejuízo à parte exequente.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a falta superveniente 
de interesse processual.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Após, arquivem-se.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7007782-71.2019.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Não informado, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB: RO2930 Endereço: desconhecido Advogado: NOEL NUNES DE ANDRADE OAB: 
RO1586 Endereço: flroriano peixoto, 401, Alvorada, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000 Advogado: ANA PAULA SANCHES OAB: 
RO9705 Endereço: Avenida Alcinda Ribeiro de Souza, 975, Não informado, Alvorada, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000 
Nome: E A BARBOSA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 5177, Inexistente, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Nome: ELAERCIO ALVES BARBOSA
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 5177, Inexistente, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
1. O encerramento da repetição da diligência junto ao sistema Sisbajud restou infrutífero.
2. Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual 
se suspenderá a prescrição.
3. Decorrido o prazo supra sem manifestação, aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da existência de patrimônio 
passível de penhora. Enquanto a parte autora não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite não será retomado.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7009682-55.2020.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: JOAO LUIZ ESTEVES
Endereço: Rua Alfredo dos Santos, 107, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-218
Advogado: JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR OAB: RO0314627A Endereço: desconhecido 
Nome: NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
Endereço: Rua Mario Quintana, 454, Industrial Nova Prata, Sorriso - MT - CEP: 78890-000
Nome: PERGENTINO MANCIOLA
Endereço: RUI BARBOSA, 251, CENTRO, Sorriso - MT - CEP: 78890-000
Advogado: FERNANDO MASCARELLO OAB: MT11726/O Endereço: DOS JACARANDAS, 3219, SALA 02, CENTRO, Primavera do 
Leste - MT - CEP: 45160-000 Advogado: FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA OAB: MT10082/O Endereço: AV DAS ITAUBAS N 
3.100, - de 1623 ao fim - lado ímpar, SETOR COMERCIAL, Sinop - MT - CEP: 78550-108 Advogado: XENIA MICHELE ARTMANN OAB: 
MT13697/O Endereço: AVENIDA DAS ITAUBAS , 3100, - de 2512 a 3158 - lado par, SETOR COMERCIAL, Sinop - MT - CEP: 78550-086 
Sirva-se esta decisão de alvará judicial, podendo ser de transferência, para levantamento do valor dos honorários de R$ 841,23 (oitocentos 
e quarenta e um reais e vinte e três centavos) da conta 1824 040 01532619 -7 e seus acréscimos legais, em favor de FERNANDO 
MASCARELLO, OAB/MT 11726, CPF 027.221.699-24, conta corrente n. 19691-6, Agência n.1492-3, do Banco do Brasil.
Caso haja alguma incongruência nos dados constante no tópico supra que inviabilize o levantamento dos valores, deverá a escrivania 
diligenciar junto a Instituição Financeira e expedir alvará em favor do beneficiário, prescindindo nova conclusão do feito.
Consigno o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o saque. Decorrido o prazo sem o levantamento, proceda-se a transferência para 
conta centralizadora.
Sendo transferido para conta centralizadora e havendo requerimento do beneficiário para levantamento, desde já resta deferido o pedido. 
Deverá a CPE realizar as diligências necessárias, solicitando a restituição do valor transferido para a conta centralizadora e, estando 
disponível o valor, expeça-se novo alvará.
SERVE DE OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA devendo ser enviado pela CPE1G diretamente à CAIXA ECONÔMICA para a devida 
transferência.
Após, nada sendo requerido, arquivem-se.
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7009612-67.2022.8.22.0005 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: LUCAS DA SILVA SANTANA
Endereço: Rua Manoel Pinheiro Machado, 1136, - até 1789/1790, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-580
Advogado: GABRIELA CRISTINA MORETTO ALVES OAB: RO12595 Endereço: desconhecido Advogado: PAULO NUNES RIBEIRO 
OAB: RO7504 Endereço: Avenida Aracaju, 2233, - de 2007 a 2317 - lado ímpar, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-527
Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, - até 56 - lado par, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-203.
Vistos. 
1. Recebo a emenda apresentada. Defiro a assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.
2. Deixo de designar audiência de conciliação do art. 334, do CPC, pois em casos análogos a parte ré vem manifestando seu desinteresse 
na autocomposição, tornando inócuo o ato. Ademais, as circunstâncias da causa narrada na inicial evidenciam ser improvável a obtenção 
de acordo, sem a prévia realização de prova pericial médica. 
3. Cite(m)-se, por seu endereço eletrônico, para apresentação de resposta no prazo legal (art. 335 e 183, ambos do CPC). Deve constar 
no mandado a advertência de que na contestação deverá o réu deverá alegar toda a matéria de defesa possível, inclusive no que diz 
respeito a questões de ordem pública, e que a falta de contestação implicará na presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 
autora (arts. 341 e 344, ambos do CPC). Ainda, deverá indicar se pretende produção de prova médico-pericial, única e necessária para 
o deslinde do feito.
4. Apresentada a contestação, voltem conclusos.
Advirta-se que caberá ao procurador da parte ré se habilitar no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os prazos correrem 
independentemente de intimação. 
SIRVA O PRESENTE DESPACHO COMO CARTA DE CITAÇÃO.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, - até 56 - lado par, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-203

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7009582-32.2022.8.22.0005 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Nome: VANDERSONIA GOMES DA SILVA
Endereço: Rua Doutor Osvaldo, 1904, - de 1750/1751 a 1989/1990, Primavera, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-810
Advogado: JOACI FERREIRA DA SILVA OAB: RO9261 Endereço: desconhecido 
Nome: Antônio Vulgo “Toninho do Detran”
Endereço: desconhecido
1. Inicialmente impõe-se analisar o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.
2. De início, salienta-se que as custas processuais recebidas revertem para um fundo público, aplicado em benefício do próprio Poder 
Judiciário, e, consequentemente, de todos os jurisdicionados. Não podem, portanto, ser levianamente administradas. Nesse sentido a 
Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos.” (grifou-se)
3. De tal modo que deve o magistrado agir com máxima cautela para não conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita a 
pessoas que, aos olhos da lei, não possam ser consideradas hipossuficientes. Seria irregular a concessão da gratuidade da justiça 
àqueles que não demonstram cabalmente a insuficiência financeira para o exercício do direito, embora com dificuldades (e dificuldade 
não é sinônimo de impossibilidade).
4. Com efeito, os auspícios da assistência judiciária não podem ser deferidos sem prudente análise das circunstâncias fáticas, pois o 
termo pobreza não pode ser afastado do requisito indispensável de impossibilidade do sustento próprio ou da família.
5. Outrossim, impõe-se a este Juízo valorar acerca do conceito, a fim de se evitar tratamento desigual das partes e, sobretudo, ato 
atentatório à própria dignidade da justiça, pois o privilégio concedido de forma desordenada, antes de assegurar acesso de todos à 
prestação jurisdicional, desestimula os auxiliares, acarreta entraves na administração da justiça e, sobretudo, prestigia de forma injusta 
os que se valem do expediente sem estarem, efetivamente, enquadrados no conceito legal.
6. Assim sendo, ausente prova da hipossuficiência, uma vez que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos que comprovassem, 
ainda que minimamente, indefiro o pleiteado benefício da justiça gratuita, firme no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.
7. Intime-se a requerente para que efetue o preparo das custas processuais, no prazo do art. 290, do CPC, bem como indicar o nome do 
réu e endereço, pois trata-se de requisito da petição inicial, sob pena de ser indeferida/cancelada a distribuição.
8. Não sendo efetuado o pagamento das custas processuais no prazo assinalado no item “7” supra, tornem conclusos para sentença.
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Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7000512-88.2022.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: ANTNIO CARLOS DA SILVA
Endereço: Rua Triângulo Mineiro, 1421, - de 901/902 a 1103/1104, São Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-694
Advogado: MARIO CESAR TORRES MENDES OAB: RO2305 Endereço: desconhecido Advogado: EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS 
OAB: RO11773 Endereço: Avenida José do Patrocínio, 4554, Centro (S-01), Vilhena - RO - CEP: 76980-036 
Nome: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Endereço: Avenida Édson Lima do Nascimento, 5991, - de 4480/4481 ao fim, Jardim Capelasso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-100
Advogado: PAULO BARROSO SERPA OAB: RO4923-E Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76932-000 Advogado: ANDREY 
CAVALCANTE DE CARVALHO OAB: RO303-B Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76801-006 
Ante a decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica juntada no id. 77052381, lanço a suspensão do feito até seu 
julgamento. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005542-41.2021.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO NAZARE DE FREITAS
Advogados do(a) AUTOR: VITORIA RAMALHO FERREIRA - RO10790, MARCOS MEDINO POLESKI - RO9176, AMANDA DE SOUZA 
PEREIRA - RO9692
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: FELICIANO LYRA MOURA - PE0021714A
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca da petição juntada 
pela parte adversa.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7004265-53.2022.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Nome: PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 740, - de 626 a 1088 - lado par, Primavera, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-874
Advogado: SILVANIO DOMINGOS DE ABREU OAB: RO0004730A Endereço: desconhecido 
Nome: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Endereço: Avenida Dois de Abril, 1701, - de 1649 a 1731 - lado ímpar, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-149
Decisão
1- Recebo para processamento.
2- Indefiro a tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois as teses lançadas na inicial quanto a não incidência 
tributária do ISSQN (que não foram, registro, detalhadas na inicial), necessitam de ampliação da fase instrutória, sendo prematura, em 
grau de cognição sumária, ilidir a presunção da atuação do fisco, situação que afasta a plausibilidade do direito afirmado.
Ademais, o autor sequer juntou aos autos cópia integral do pedido administrativo junto à prefeitura municipal, juntado no id. 75906009.
Quanto ao perigo de dano, não verifico como insuperável, haja vista a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em 
tempo e modo, com o depósito do montante integral, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
3. Deixo de designar audiência de conciliação do art. 334, do CPC, pois em casos análogos o requerido vem manifestando seu desinteresse 
na autocomposição. Ademais, as circunstâncias da causa narrada na inicial evidenciam ser improvável a obtenção de acordo.
4. Cite(m)-se, na forma requerida, para apresentação de resposta no prazo legal (art. 335 e 183, ambos do CPC). Deve constar no 
mandado a advertência de que na contestação deverá o réu deverá alegar toda a matéria de defesa possível, inclusive no que diz respeito 
a questões de ordem pública, e que a falta de contestação implicará na presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora 
(arts. 341 e 344, ambos do CPC).
5. Apresentada a contestação, se for o caso, intime a parte autora para replicar, em 15 (quinze) dias úteis (arts. 350 e 351 do CPC), sendo 
que na hipótese de alegação de ilegitimidade passiva, deverá ser observada a prerrogativa prevista nos arts. 338 e 339, ambos do CPC.
6. Na sequência, deverão as partes ser intimadas para especificação das provas que pretendem produzir no prazo comum de 10 (dez) 
dias úteis, justificando-as.
7. Após, venham conclusos para decisão de saneamento (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado, ainda que parcial, do mérito (arts. 
355 e 356 do CPC).
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7004265-53.2022.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Nome: PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 740, - de 626 a 1088 - lado par, Primavera, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-874
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Advogado: SILVANIO DOMINGOS DE ABREU OAB: RO0004730A Endereço: desconhecido 
Nome: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Endereço: Avenida Dois de Abril, 1701, - de 1649 a 1731 - lado ímpar, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-149
Decisão
1- Recebo para processamento.
2- Indefiro a tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois as teses lançadas na inicial quanto a não incidência 
tributária do ISSQN (que não foram, registro, detalhadas na inicial), necessitam de ampliação da fase instrutória, sendo prematura, em 
grau de cognição sumária, ilidir a presunção da atuação do fisco, situação que afasta a plausibilidade do direito afirmado.
Ademais, o autor sequer juntou aos autos cópia integral do pedido administrativo junto à prefeitura municipal, juntado no id. 75906009.
Quanto ao perigo de dano, não verifico como insuperável, haja vista a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em 
tempo e modo, com o depósito do montante integral, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
3. Deixo de designar audiência de conciliação do art. 334, do CPC, pois em casos análogos o requerido vem manifestando seu desinteresse 
na autocomposição. Ademais, as circunstâncias da causa narrada na inicial evidenciam ser improvável a obtenção de acordo.
4. Cite(m)-se, na forma requerida, para apresentação de resposta no prazo legal (art. 335 e 183, ambos do CPC). Deve constar no 
mandado a advertência de que na contestação deverá o réu deverá alegar toda a matéria de defesa possível, inclusive no que diz respeito 
a questões de ordem pública, e que a falta de contestação implicará na presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora 
(arts. 341 e 344, ambos do CPC).
5. Apresentada a contestação, se for o caso, intime a parte autora para replicar, em 15 (quinze) dias úteis (arts. 350 e 351 do CPC), sendo 
que na hipótese de alegação de ilegitimidade passiva, deverá ser observada a prerrogativa prevista nos arts. 338 e 339, ambos do CPC.
6. Na sequência, deverão as partes ser intimadas para especificação das provas que pretendem produzir no prazo comum de 10 (dez) 
dias úteis, justificando-as.
7. Após, venham conclusos para decisão de saneamento (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado, ainda que parcial, do mérito (arts. 
355 e 356 do CPC).
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7010554-02.2022.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: HAROLDO FRANCO
Endereço: Rua Vinte e Dois de Novembro, 538, - de 378/379 a 537/538, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-095
Advogado: GUSTAVO CAETANO GOMES OAB: RO3269 Endereço: desconhecido 
Nome: LUCAS JOSE MARQUES
Endereço: Rua Doutora Telma Rios, 1162, Colina Park I, Ji-Paraná - RO - CEP: 76906-580
Vistos. 
A concessão do benefício do parcelamento das custas judiciais, está condicionado à efetiva comprovação da impossibilidade do 
interessado, em arcar com o pagamento integral das custas processuais, nos termos do que dispõe a Lei de Custas. 
Não havendo nos autos comprovação acerca da impossibilidade da parte exequente arcar com o pagamento das custas iniciais em uma 
única parcela, indefiro o parcelamento. 
Intime-se o exequente para comprovar o pagamento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção. 
Decorrido o prazo assinalado, tornem conclusos.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível - e-mail: gab5varacivel@gmail.com
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 34112910 Processo nº: 7010554-02.2022.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Nome: HAROLDO FRANCO
Endereço: Rua Vinte e Dois de Novembro, 538, - de 378/379 a 537/538, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-095
Advogado: GUSTAVO CAETANO GOMES OAB: RO3269 Endereço: desconhecido 
Nome: LUCAS JOSE MARQUES
Endereço: Rua Doutora Telma Rios, 1162, Colina Park I, Ji-Paraná - RO - CEP: 76906-580
Vistos. 
A concessão do benefício do parcelamento das custas judiciais, está condicionado à efetiva comprovação da impossibilidade do 
interessado, em arcar com o pagamento integral das custas processuais, nos termos do que dispõe a Lei de Custas. 
Não havendo nos autos comprovação acerca da impossibilidade da parte exequente arcar com o pagamento das custas iniciais em uma 
única parcela, indefiro o parcelamento. 
Intime-se o exequente para comprovar o pagamento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção. 
Decorrido o prazo assinalado, tornem conclusos.
Ji-Paraná, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
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1ª VARA CRIMINAL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0004337-34.2000.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal de Competência do Júri
ASSUNTO: Homicídio Qualificado
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
RECORRIDO: JOSE CORDEIRO DA ROCHA, DESCONHECIDO, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Mantenho a suspensão já decretada nos autos até 02/02/2040 . 
Ji-Paraná terça-feira, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal
Processo nº: 0002625-76.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
Assunto: [Receptação]
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: GUILHERME CAIK MARTINS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REU: ROGER MARQUES MENDES - AM9516, FRED FIGUEIREDO CESAR - AM9508, JORGE LUIS ENRIQUE 
GALLARDO ORDINOLA - AM10044, VANESSA MELO DE SOUZA - AM16668
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar o (a) advogado (a) supramencionado, do evento ID. 81157516.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO. 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411 - 2927 - E-mail: jip1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(15 dias)
NOTIFICAÇÃO DE: GERALDO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 28/01/1967, natural de de Prado/BA, filho de Gaudêncio 
Nunes dos Santos e de Maurina Dias dos Santos, portador do RG n. 35011195 SSP/SP e do CPF n. 364.615.551-53, atualmente 
residindo à Rua 020 R.O7 LT 11 Km 17 DVO, Planaltina- DF.
Finalidade: Notificar o réu acima qualificado para, para no prazo de 10 (dez) dias efetuar o pagamento da multa penal, no valor de R$ 
20.604,36(vinte mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos), cientificando-o que não o fazendo no prazo será inscritos em 
Dívida Ativa.
Obs: O pagamento da multa poderá ser efetuando mediante depósito bancário na conta correte nº 12090-1, agência 2757, Banco do 
Brasil S.A., em favor do Fundo Penitenciário, CNPJ 15.837.081/0001-56, ou através de boleto bancário, o qual deverá ser retirado no 
Cartório da 1ª Vara Criminal de Ji-Paraná, e que após efetuar o depósito/pagamento do boleto, deverá entregar o comprovante da 
transação diretamente ao Cartório da 1ª Vara Criminal, Comarca de Ji-Paraná/RO.
Processo nº: 0002955-39.2019.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: GERALDO NUNES DOS SANTOS
Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022. 
Diretor (a) de Cartório 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7002025-91.2022.8.22.0005
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: TANCREDO JUNIOR DE SOUZA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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SENTENÇA
Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas 
atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, tombado sob nº 99/2022, ofereceu denúncia em face de TANCREDO JÚNIOR 
DE SOUSA, brasileiro, solteiro , filho de Ademar José de Sousa e de Isabel Luzia de Souza, nascido em 23/04/1985, natural de Ji-Paraná/
RO, portador do RG n.º M-8483173 SESDEC/MG e inscrito no CPF sob o n.º 795.263.812-20, residente na Rua das Flores, n.º 2337, 
Bairro Santiago, nesta Cidade e Comarca, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, pela prática dos seguintes 
fatos:
Consta do incluso Inquérito Policial, que na tarde do dia 03 de março de 2022, do imóvel onde se encontra instalado o estabelecimento 
comercial “Pizzaria Big Bang”, localizado na Rua Menezes Filho, n.º 1641, Bairro Jardim dos Migrantes, nesta Cidade e Comarca, 
TANCREDO JÚNIOR DE SOUSA, subtraiu para si aproximadamente 39 (trinta e nove) metros de fiação elétrica, pertencentes a Vinícius 
de Oliveira Pinheiro.
Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia de um furto em andamento, sendo que ao chegarem no 
local indicado, os policiais se depararam com o denunciado deixando o imóvel e com ele os agentes estatais lograram encontrar os fios 
da instalação elétrica que havia sido retirada do daquele imóvel, bem como, ferramentas por ele empregadas na extração daquela fiação.
A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022 (ID 74708464) e veio acompanhada do respectivo inquérito policial.
Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ID 76349624).
Em audiência foi ouvida a vítima, testemunha e o acusado foi interrogado (mídia no PJE).
O Ministério Público em alegações finais pugnou pela condenação nos termos da denúncia (ID 80187348).
Por outro lado, a Defesa requereu: Seja absolvido por atipicidade material do fato, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código 
de Processo Penal, e no princípio da insignificância ou da bagatela; subsidiariamente, seja fixada a pena base no mínimo legal, o 
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a causa de diminuição específica referente ao furto privilegiado; a causa de 
diminuição prevista no art. 14, II do CP em seu patamar máximo; seja fixado o regime inicialmente aberto, a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, a dispensa do pagamento das custas processuais (ID 80925158).
É o relatório.
Decido.
Induvidosa a materialidade do delito, ante as provas coligidas aos autos, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão (pág. 
18 - ID 74257700), Termo de Restituição (pág. 19 - ID 74257700), Laudo de Exame de Avaliação Merceológica Indireta (pág. 22/24 – ID 
74257700), e Laudo de Exame em Local de Furto (ID 74878365) e demais provas.
Passo a analisar a autoria.
A testemunha SD PM Vilmar Hoepers dos Santos confirmou o seu depoimento prestado perante a autoridade policial. Afirmou que 
abordaram o acusado que estava carregando uma bolsa com os fios que haviam sido furtados.
As declarações da vítima Vinícius de Oliveira Pinheiro foram nos mesmos sentidos das prestadas pelo policial ouvido em Juízo.
O acusado TANCREDO JÚNIOR DE SOUSA confessou os fatos e disse que subtraiu os fios para vender e comprar droga.
Pois bem, diante da confissão do acusado, que está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, não havendo exclusão 
de ilicitude e sendo o acusado perfeito conhecedor da proibição da prática dos seus atos, deve ser responsabilizado na medida de sua 
culpabilidade.
A defesa pugnou pela absolvição por atipicidade material do fato e no princípio da insignificância ou da bagatela. Tal tese não merece 
prosperar pelas razões a seguir expostas.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância pressupõe a ofensividade mínima da conduta do agente; a 
inexpressividade da lesão jurídica provocada, ausência de periculosidade social da conduta e reduzidíssimo grau de reprovabilidade da 
conduta, o que não é o caso em tela, pois o acusado ostenta comportamento voltado para a prática reiterada de crimes, inclusive em 
crimes de mesma natureza.
É válido ressaltar que o acusado insiste em praticar condutas delituosas, inclusive à época dos fatos ele estava cumprindo medidas 
cautelares diversas da prisão nos autos 7000026-06.2022.8.22.0005, e mesmo assim voltou a delinquir, o que descarta a ofensividade 
mínima da conduta do agente.
In casu, inobstante o pequeno valor das coisas subtraídas, o acusado não possui condições subjetivas favoráveis para a concessão da 
benesse.
Nota-se dos seus antecedentes que o acusado vem reiterando na prática de crimes, principalmente contra o patrimônio, evidenciando 
conduta tendente à habitual prática criminosa e que não terá condições de se ressocializar através de medidas extrapenais.
Outrossim, no presente caso entendo ser aplicável a figura do furto privilegiado, uma vez que para seu reconhecimento necessita da 
cumulação de dois requisitos: ser de pequeno valor a coisa furtada e ser o acusado primário.
Embora a lei não tenha mencionado o que significa o “pequeno valor” é unânime na doutrina e na jurisprudência que o parâmetro a se 
levar em consideração é o salário-mínimo vigente à época dos fatos.
“A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a 
primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter 
como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Precedentes. 
Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior 
ao valor do salário mínimo à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada” (AgRg no 
HC 583.651/SC, j. 23/06/2020).
No caso concreto, o valor do salário-mínimo na época dos fatos era de R$ 1212,00 (um mil e duzentos e doze reais), enquanto o bem 
subtraído foi avaliado em R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), conforme laudo de fls. 22/23 ID 74257700. Além disso, o acusado 
não ostenta em seus antecedentes condenações com o trânsito em julgado. Portanto, cabível o privilégio no presente caso.
Sendo assim, estando configurado o furto, julgo procedente, em parte, a denúncia com o fim de CONDENAR o acusado TANCREDO 
JÚNIOR DE SOUSA, já qualificado, nas penas do artigo 155, §2º, do Código Penal.
Passo a dosar sua pena:
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Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo 
incurso, nada tendo a valorar. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado, ao que tudo indica, era primário à época dos 
fatos. Em relação à sua conduta social não há nos autos parâmetro para valorá-la. Quanto a personalidade tem-se que o acusado praticou 
o crime em questão no momento em que estava em liberdade condicional em outro processo (7000026-06.2022.8.22.0005), o que 
demonstra sua personalidade voltada para o crime e, portanto, será objeto de valoração nesta fase. Os motivos do crime são de somenos 
importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem o menor esforço, o que já é valorado negativamente pelo legislador. As 
consequências foram as normais do tipo. A vítima não contribuiu para o crime.
Por tudo isso, fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e torno sua pena em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Não há causas de aumento a ser considerada. Reconheço a causa de diminuição referente ao privilegio, sendo aplicada a fração de 2/5, 
tendo em vista que o acusado chegou a subtrair os objetos e acondicioná-los em sua mochila, por isso torno a pena definitiva em 07 (sete) 
meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.
Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-
mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a condição socioeconômica do acusado, perfazendo o valor de R$ 250,27 (duzentos e 
cinquenta reais e vinte e sete centavos). 
Em conformidade com o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena é ABERTO, já que não existem 
outros elementos que autorizem a adoção de regime mais severo, observado o disposto nos artigos 33 e 36 do Código Penal e 110 da 
LEP.
Deixo de conceder a substituição prevista no art. 44 do CP em razão da personalidade ter sido valorada negativamente.
Respondendo preso os termos deste processo, presentes ainda os seus elementos ensejadores - agora também para a garantia da 
aplicação da lei penal - não poderá o acusado recorrer desta em liberdade.
Demais deliberações: 
Oficie-se para a imediata remoção do preso da casa de detenção para o setor de monitoração em razão da pena e regime prisional a ele 
ora determinado.
Determino a destruição dos objetos que ainda estão apreendidos nestes autos, vez que foram utilizados na prática do crime.
Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpram-se as seguintes determinações:
Expeça-se guia para cumprimento da pena, enviando-se à 2ª Vara Criminal;
Comunique-se à Justiça Eleitoral;
Considerando que o acusado foi defendido pela defensoria pública, isento-o pagamento das custas processuais.
Com relação ao pagamento da multa, proceda-se nos termos do artigo 269-B das Diretrizes judiciais.
Após, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
quarta-feira, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
PROCESSO N.: 7010075-09.2022.8.22.0005
CLASSE: Restituição de Coisas Apreendidas
ASSUNTO: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
REQUERENTE: VOU DE CAR SEDE DE PORTO VELHO/RO LTDA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LEONARDO COSTA LIMA, OAB nº RO10001
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 78800-000 - POXORÉO - MATO GROSSO
ADVOGADO DO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Decisão
A empresa VOU DE CAR SEDE DE PORTO VELHO/RO, por intermédio de advogado constituído, requereu a restituição do veículo FIAT/
TORO FREED TURB AT6, PLACA RSX0G48, CÓDIGO RENAVAM 01277377330 , apreendido nos autos 7002136-75.2022.8.22.0005.
Juntou documentos e justificativas a respeito da real propriedade do veículo.
O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de restituição.
É o relatório. Decido. 
Nos termos do artigo 118 do Código Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
De qualquer modo, a restituição apenas pode ser concedida quando demonstrada a propriedade do bem a ser devolvido e afastada a 
presunção de que o mesmo tenha sido objeto de crime.
No caso dos autos, muito embora a ampla argumentação trazida pela parte autora, consta nos autos que o veículo que se pretende 
a restituição pertence ao investigado WALASSON DUTRA DA SILVA, pois o CRLV está em seu nome, sendo que não há elementos 
suficientes para comprovar o alegado pela requerente, até porque o contrato de locação não tem firma reconhecida e o simples pagamento 
pelo sócio da empresa não é suficiente para comprovação da propriedade.
De mais a mais, trata-se da apuração de crime de tráfico de drogas, onde pode haver inclusive a decretação da perda do veículo se 
presentes os requisitos e, por esta razão, sua apreensão ainda interessa ao processo.
Por tudo isto, verifica-se que existem dúvidas quanto ao direito da requerente, demonstrando-se temerária a restituição do veículo no 
presente momento. 
Desta forma, INDEFIRO, por hora, o pedido formulado nos autos, aguardando-se pronunciamento de mérito acerca da ação penal própria.
Intimem-se e notifiquem-se. 
Junte-se cópias nos autos principais e arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 7007606-87.2022.8.22.0005
CLASSE: Termo Circunstanciado
ASSUNTO: Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
AUTOR DO FATO: THIAGO JOSÉ DA SILVA, RUA MONTE CASTELO 1256, - DE 994 AO FIM - LADO PAR JARDIM DOS MIGRANTES 
- 76900-714 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR DO FATO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Decisão
O acusado foi citado por edital para responder por escrito a acusação e, decorrido o prazo, não compareceu em Juízo e nem constituiu 
defensor.
Desta forma, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. 
Visando a localização do acusado, diligencie-se e expeça-se o necessário.
O período de suspensão é regulado pelo máximo da pena cominada, nos termos da Súmula 415 do STJ, onde volta a correr a suspensão 
no aguardo da prescrição.
Dessa forma, a presente suspensão deverá se manter até 24/11/2030 ou até a intimação pessoal do acusado, o que acontecer primeiro.
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0002686-63.2020.8.22.0005
CLASSE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
ASSUNTO: Receptação
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: CARLOS HENRIQUE EXPOSITO DA SILVA, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas 
atribuições legais, com base no incluso inquérito policial tombado sob nº 671/2020, ofereceu denúncia em face de CARLOS HENRIQUE 
EXPÓSITO DA SILVA, vulgo “Polaco”, brasileiro, solteiro, nascido aos 18.07.2002, natural de Ouro Preto do Oeste/RO, filho de Gilmar da 
Silva e de Eunice Pedreiro Expósito, portador do RG n. 1.614.877 SSP/RO, residente na rua T-28 com K-05, próximo ao Clube Império, 
nesta cidade e comarca de Ji-Paraná, dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 155, § 1º (repouso noturno), § 4º, incisos 
I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal, e artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do citado 
código, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos:
1º FATO DELITUOSO: FURTO QUALIFICADO
No dia 10 de novembro de 2020, durante a madrugada, no estabelecimento comercial denominado Charles Cell, situado na rua Horácio 
Spadare, n. 180, bairro Vila Jotão, nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, o denunciado CARLOS HENRIQUE EXPÓSITO DA SILVA, 
agindo dolosamente, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si um notebook, marca Acer, 
cor cinza, um aparelho de telefone celular, modelo J7 PRO, dourado, 64 GB, marca Samsung, oito caixas de som de modelos diversos, 
vinte capinhas para celular, três carregadores de celular, marca Inova, seis fones, quatro cabos USB e três conectores/adaptadores, 
pertencentes ao estabelecimento acima descrito.
Segundo o apurado, após escalar uma estrutura de esquadria metálica, localizada na lateral esquerda da edificação, e romper parcialmente 
o telhado do imóvel, conforme Laudo de Exame em Local de fls. 51/55, o denunciado adentrou e subtraiu os objetos acima descritos. 
Ao chegar no estabelecimento comercial a vítima constatou o furto, pelas imagens do circuito interno reconheceu o denunciado como 
autor do delito e saiu em diligências, logrando encontrá-lo no bairro Primavera, nas proximidades da entrada do Parque Ecológico. Na 
ocasião o denunciado estava de posse apenas do notebook, sendo que a vítima o imobilizou e acionou a Polícia Militar. 
Os agentes estatais compareceram ao local e prenderam CARLOS HENRIQUE em flagrante delito.
Apurou-se, ainda, que a vítima retornou ao local em que abordou o denunciado de posse do notebook e logrou encontrar, em um matagal 
próximo à cerâmica do bairro Primavera, os demais objetos subtraídos do seu estabelecimento comercial.
2º FATO DELITUOSO: POSSE DE ENTORPECENTE
Na mesma data, no período matutino, no bairro Primavera, o denunciado CARLOS HENRIQUE EXPÓSITO DA SILVA trazia consigo, 
para consumo pessoal, 0,3g (três decigramas) de droga, tipo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 14 e Laudo Toxicológico Preliminar de fls. 25/26.
Apurou-se ainda, que por ocasião da revista pessoal os agentes estatais apreenderam em poder do denunciado a droga acima descrita, 
que se destinava ao consumo pessoal.
A denúncia foi recebida em 19/05/2021 (ID 57860265).
O acusado foi citado (ID 58070614) e apresentou resposta à acusação através da Defensoria Pública (ID 59231990).
Em audiência realizada por videoconferência foram ouvidas as testemunhas e o acusado interrogado (IDs 67566066 e 73797531).
Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.
Por outro lado, a Defensoria Pública postulou a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, a aplicação de pena de advertência ao crime de posse de 
entorpecente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da 
majorante do repouso noturno, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos e, por fim, a dispensa do pagamento das custas processuais. 
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Brevemente relatado.
Decido.
Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade criminal de CARLOS HENRIQUE EXPÓSITO 
DA SILVA, anteriormente qualificado, pela prática dos delitos de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de 
obstáculo e escalada e posse de drogas para consumo pessoal.
Induvidosa a materialidade, ante as provas coligidas aos autos, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 16 – ID 
57521103), termo de restituição (fl. 17 – ID 57521103), laudo de exame merceológico (fls. 26/27 – ID 57521103), laudo de exame em 
local (fls. 64/68 – ID 57521103) e laudos toxicológicos preliminar e definitivo (fls. 27/28 e 73/74 – ID 57521103).
Passo a analisar a autoria.
A vítima Charles de Andrade relatou que sua loja foi furtada durante a noite e o furto foi descoberto pelo funcionário que chegou pela 
manhã, ocasião em que registrou ocorrência. Nesse meio tempo, tomou conhecimento que o autor dos fatos estava escondido no 
Bairro Primavera e então foi até lá buscar seus pertences. O acusado entrou pelo telhado da loja, quebrando uma telha e o forro. Foram 
subtraídos vários aparelhos eletrônicos de alto valor, sendo todos eles recuperados posteriormente. Encontrou o acusado no Bairro 
Primavera e já sabia que era ele por causa das imagens das câmeras de segurança de uma loja vizinha. Na ocasião, o acusado foi 
detido na posse do notebook, sendo os demais objetos localizados nas proximidades com outras pessoas, sendo que foi ele mesmo 
quem indicou com quem estavam, pois os havia vendido e, nessa ocasião, assumiu o furto. Inicialmente o acusado falou que comprou o 
notebook por R$ 10,00, mas as imagens da câmera de segurança comprovam que foi ele quem furtou. O vídeo não grava, por isso não 
foi juntado no processo, bem como não informou para a polícia a esse respeito. Não houve reconhecimento do acusado na delegacia, 
apenas sua pessoa que o identificou através das imagens da câmera de segurança. Não viu se foi apreendida droga com o acusado. 
Inicialmente o acusado negou o furto, mas depois que soube que sua pessoa também morava no bairro, confessou. 
O Policial Militar Carlos Alberto Dutra Silva relatou que foram acionados mediante indicação da vítima, no sentido em que esta tinha 
conseguido deter a pessoa que havia furtado sua loja durante a noite. Na ocasião, com o acusado foi apreendido um notebook e uma 
porção de drogas, sendo que ele afirmou que comprou o aparelho por R$ 10,00, bem como o entorpecente da mesma pessoa, sendo que 
já estava negociando o notebook por R$ 50,00. A vítima não disse a respeito de imagens de alguma câmera de segurança. 
No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar Alessandro Santos Rodrigues que não se recordou com precisão dos fatos, 
mas confirmou os termos do depoimento prestado perante a Autoridade Policial.
O acusado CARLOS HENRIQUE EXPÓSITO DA SILVA reservou-se no direito de permanecer em silêncio. Após confirmou que a droga 
apreendida consigo seria destinada a seu consumo, pois é usuário. Negou o furto do notebook, indicando que o comprou por R$ 10,00 e 
que o venderia para comprar “pedra”. Assim que o comprou, a vítima já chegou e lhe abordou. 
Compulsando detidamente toda a prova coligida aos autos, verifico que a negativa de autoria do crime apresentada pelo acusado deve 
prosperar. 
Nesse sentido, constato que o depoimento da vítima, embora confirmado em Juízo, não foi convalidado por nenhuma outra prova coligida. 
Pelo contrário, os policiais ouvidos disseram que não houve menção de imagens de câmeras de segurança por parte da vítima. Ademais, 
ambos foram firmes em apontar que o acusado não confessou o furto mas, sim, uma possível receptação, sendo isto também dito pela 
vítima na delegacia.
Ademais, a recuperação dos demais objetos também foi uma situação não confirmada pelas provas colhidas, pois a vítima afirmou em 
seu segundo depoimento na delegacia que os recuperou em um matagal após sair da delegacia no dia dos fatos (fl. 52 – ID 57521103). 
Todavia, em Juízo afirmou que foi o acusado quem a levou nas pessoas que haviam comprado os aparelhos eletrônicos.
É certo que o depoimento da vítima de crimes contra o patrimônio ouvida em Juízo é tido como válido testemunho, desde que comprovado 
por outros elementos, o que não é o caso dos autos. 
Ademais, não consta nos autos qual foi o horário do furto e, considerando o local dos fatos e da prisão do acusado, não seria difícil que 
ele realmente já tivesse comprado o referido aparelho eletrônico por algum valor. 
Por fim, saliento que o valor alegado pelo acusado pela compra do notebook é extremamente baixo. Todavia, sabe-se que o comércio 
espúrio não respeita as regras do comércio legal, havendo casos de trocas de bens de valor elevado por uma simples pedra de crack. 
De mais a mais, quanto ao pedido de desclassificação do crime de furto para o de receptação formulado pela defensoria pública, situação 
esta que até mesmo foi confessada pelo acusado, entendo ser inviável em face da ausência de imputação ao acusado quanto a tal 
conduta, uma vez que a instrução se encerrou e o Ministério Público não ofereceu aditamento neste sentido, pelo contrário, requereu a 
condenação pelo crime de furto. 
Com efeito, conforme exposto por Gustavo Badaró (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. Rio de Janeiro: 
Elsevier,2012, p. 374/375.), “a regra de correlação entre a acusação e a sentença significa que deve haver uma identidade entre o objeto 
da imputação e o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado, sendo condenado ou absolvido, pelos fatos que constam da denúncia 
ou queixa. O acusado não pode ser julgado por fato diverso”. 
De todo o processado, verifica-se que existem dúvidas acerca do envolvimento do acusado no furto qualificado descrito na denúncia e, 
em que pese haver indícios na fase inquisitorial de sua participação, estes não foram confirmados em Juízo. Assim, não sendo o conjunto 
probatório suficiente para ensejar uma condenação, deve se ele absolvido em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
Com relação ao delito de posse de entorpecente, o acusado confessou que a droga apreendida lhe pertencia, uma vez que era usuário 
deste produto.
O Policial Militar também confirmou a apreensão da droga na posse do acusado.
Além disso, há nos autos os laudos preliminar e definitivo, indicando que a droga apreendida se trata de cocaína (fls. 27/28 e 73/74 – ID 
57521103).
Assim, a prova testemunhal colhida torna certa a autoria do delito e encontra-se em harmonia com a confissão do acusado, devendo ser 
condenado pelo delito de posse de entorpecente para consumo pessoal.
Desta forma, não havendo excludentes de ilicitude e sendo o acusado perfeito conhecedor da proibição da prática dos seus atos, deve 
ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para: 
1. ABSOLVER o acusado CARLOS HENRIQUE EXPÓSITO DA SILVA, qualificado nos autos, das penas do artigo 155, § 1º (repouso 
noturno), § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código 
Penal.



1926DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

2. CONDENAR o acusado CARLOS HENRIQUE EXPÓSITO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Passo a dosar sua pena:
Considerando-se que a Lei 11.343/06 deu nova penalização em relação à posse de entorpecente para consumo pessoal, fixo ao acusado 
a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 03 (três) meses, em entidade a ser designada por ocasião da audiência 
admonitória, uma vez que a advertência verbal não se mostra suficiente, ante sua reiteração criminosa.
Demais deliberações:
Determino a destruição da droga apreendida e a restituição do dinheiro apreendido ao acusado, pois não houve indicação de que este é 
objeto do crime pelo qual foi condenado.
Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpram-se as seguintes determinações:
Expeça-se guia para cumprimento da pena, enviando-se à 2ª Vara Criminal;
Comunique-se à Justiça Eleitoral.
Considerando que o condenado foi defendido pela Defensoria Pública, isento-o do pagamento das custas processuais.
Após, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0001561-31.2018.8.22.0005
CLASSE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
ASSUNTO: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: JAQUELINE DE PAULA MIRANDA, BEIRA RIO 245, - DE 79/80 AO FIM CASA PRETA - 76907-588 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
LEONICE JOSINA DA SILVA, RUA AJUDIAI 2712 JK - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ROBERTO FELIPE DE LIMA, RIOZINHO, 
157 175 URUPA - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Decisão
A acusada Jaqueline de Paula Miranda foi citada por edital para responder por escrito a acusação e, decorrido o prazo, não compareceu 
em Juízo e nem constituiu defensor.
Desta forma, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. 
Visando a localização da acusada, diligencie-se e expeça-se o necessário.
O período de suspensão é regulado pelo máximo da pena cominada, nos termos da Súmula 415 do STJ, onde volta a correr a suspensão 
no aguardo da prescrição.
Dessa forma, a presente suspensão deverá se manter até 24/07/2042 ou até a intimação pessoal da acusada, o que acontecer primeiro.
Ji-Paraná/RO, 29 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 7003330-13.2022.8.22.0005
CLASSE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
ASSUNTO: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: JOAO VICTOR FERNANDES SILVA, RUA DOS COQUEIROS 1931, ENTRE T-15 UNIÃO II - 76900-001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: CLEDERSON VIANA ALVES, OAB nº RO1087
Decisão
Recebo a apelação interposta pelo acusado.
Expeça-se a guia de execução provisópria, se for o caso
Dê-se vista às partes para apresentação de razões e contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça.
Ji-Paraná/RO, 29 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0041173-88.2009.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal de Competência do Júri
ASSUNTO: Homicídio Simples
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
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REU: AMAIR PEREIRA DOS SANTOS, MACAE 5429, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR 09 - 76870-970 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Mantenho a suspensão já decretada nos autos até 19/04/2052 . 
Ji-Paraná segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 0001599-43.2018.8.22.0005
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
Polo Ativo: FABIANA DE LUCENA AMANCIO
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Despacho
Adiro a manifestação ministerial para destinar à Coordenadoria Regional de Criminalística de Ji-Paraná – POLITEC, para aplicação exclusiva 
a atividades diretamente vinculadas à elaboração de perícias, o valor apreendido neste processo, com a expedição dos respectivos 
alvarás em nome do coordenador, perito criminal regional Marco Antônio Helbel.
Fixo o prazo de até 90 dias para a prestação de contas, após venham-me os autos conclusos.
segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0021517-19.2007.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
ASSUNTO: Furto Qualificado , Roubo Majorado
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: CLAUDINEI GUEDES DA SILVA, NÃO INFORMADO - 76801-235 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JUAN RODOLFO NEGRETE 
MENDES
REU SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Mantenho a suspensão já decretada nos autos até 26/06/2039 . 
Ji-Paraná segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7011999-89.2021.8.22.0005
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO INDICIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas 
atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, tombado sob nº 626/2021, ofereceu denúncia em face de ROGERIO OLIVEIRA 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavador, filho de Paulo Castro da Silva e Leni Domingos de Oliveira, nascido em 31/08/1987, natural de Ji-
Paraná/RO, portador do RG n.º 1001104SSP/RO e inscrito no CPF sob o n.º 901.203.292-04, residente na rua Maracatiara (T-20), entre 
K-1 e K-0, n.º 2970, bairro Valparaíso, nesta comarca, dando-o como incurso nas penas dos artigos 155, §1.° (durante repouso noturno) 
e §4.°, incisos I (rompimento de obstáculo) do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos:
Consta do incluso Inquérito Policial que, na madrugada do dia 06 de novembro de 2021, nas dependências da Cooperativa de Crédito 
– SICOOB, localizada na rua José Eduardo Vieira (T-05), n.º 1797, esquina com avenida Maringá, bairro Nova Brasília, nesta cidade e 
comarca, ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular Samsung A022 
de cor preta, bem como várias cártulas bancárias de diversos correntistas, em prejuízo de Cibele da Silva Simões, gerente da cooperativa 
e responsável pela guarda dos objetos. 
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Segundo restou apurado, o denunciado quebrou a porta frontal em blindex com um bloco de concreto para ter acesso ao local. Na 
sequência, já no interior do imóvel, danificou outra porta, tendo acesso ao recinto onde se apossou dos bens acima descritos. Todavia, 
populares perceberam a ação delitiva e acionaram a Polícia Militar, que deteve ROGERIO e o conduziu para a Delegacia.
A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (ID 65569487) e veio acompanhada do respectivo inquérito policial.
Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ID 71407596). Em audiência foram ouvidas testemunhas e o acusado foi interrogado 
(mídia no PJE).
O Ministério Público em alegações finais pugnou pela condenação do acusado nas penas do artigo 155, §4º, I do CP (ID 79546096).
Por outro lado, a Defesa requereu: a) a pena-base no mínimo legal; b) seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea; c) a 
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal em 2/3; d) a fixação de regime aberto; 
e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; f) seja rejeitado o pedido de fixação de valor para reparação de 
danos e, por fim, seja dispensado o pagamento das custas processuais (ID 80447532).
É o relatório.
Decido.
Induvidosa a materialidade do delito, ante as provas coligidas aos autos, notadamente pelos autos de apresentação e apreensão (ID 
64995485 - págs. 19 e 20), termo de restituição (ID 64995485 - pág. 21), laudo de exame em local (ID 64995485 - págs. 34/41), laudo de 
exame merceológico (ID 64995485 - págs. 42/44), laudo de constatação e eficiência em objeto (ID 64995485 - págs. 48/50), filmagens 
captadas pelo circuito de vigilância da SICOOB (IDs 65160204, 65160205, 65160206, 65160207,65158682, 65158683 e 65158684) e 
demais provas.
Passo a analisar a autoria.
A testemunha SGT PM Nazareno Audineilson Pereira da Silva informou que quando a equipe policial chegou no local encontraram a 
porta do estabelecimento já danificada e o acusado estava dentro de uma das repartições já com os objetos escondidos nas vestes dele.
A testemunha Cibele da Silva Simões, gerente da cooperativa, informou que estava em sua residência quando foi informada que o alarme 
tinha sido disparado e ao chegar no local se deparou com o vidro quebrado e com o acusado já detido pelos policiais. Informou que ele 
havia subtraído um celular e vários cheques dos correntistas.
O acusado ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA confessou os fatos a ele imputados. Informou que estava sob efeito de entorpecentes e que 
o objetivo era encontrar dinheiro para comprar mais drogas. Afirmou que utilizou uma pedra para quebrar o vidro da agência e adentrar 
no local.
Pois bem, diante da confissão do acusado, que está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, não havendo exclusão 
de ilicitude e sendo o acusado perfeito conhecedor da proibição da prática dos seus atos, deve ser responsabilizado na medida de sua 
culpabilidade.
Quanto a majorante do repouso noturno, embora o furto tenha ocorrido a noite, o STJ fixou entendimento no REsp 1891007(2020/0213373-
3 de 27/06/2022) no sentido de não incidir a majorante do repouso noturno no furto qualificado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. 
REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE 
DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O 
REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, 
devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto 
durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do 
CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo 
que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide 
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido
No entanto, nada impede que essa possibilidade de valoração do horário noturno seja feira na primeira fase da dosimetria como 
circunstâncias judiciais.
Quanto ao rompimento de obstáculo, foi confirmado pelas testemunhas, vítima, pelo acusado e pelo laudo de exame em local (ID 
64995485 - págs. 34/41) que concluiu o rompimento de obstáculo caracterizado pelo quebramento do vidro do estabelecimento comercial.
A defesa pugnou pelo reconhecimento da tentativa, tese que merece ser acolhida.
No caso em questão, o acusado pegou os objetos e os escondeu em suas vestes, o que demonstra que era plenamente possível a 
consumação do delito nos moldes planejados pelo réu, ocorre que quando os policiais chegaram ROGÉRIO ainda se encontrava no 
estabelecimento com os objetos subtraídos, ou seja, embora ele tenha praticado os atos executórios o crime não se consumou por razões 
alheias a sua vontade.
Sendo assim, estando configurado o furto, julgo procedente, em partes, a denúncia com o fim de CONDENAR o acusado ROGERIO 
OLIVEIRA DA SILVA, já qualificado, nas penas do artigo 155, 4º, I, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Passo a dosar sua pena:
Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao 
tipo incurso, nada tendo a valorar. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado, possui uma condenação com trânsito 
em julgado, que não será valorada nesta fase para não incorrer em bis in idem. Em relação à sua conduta social não há nos autos 
elementos para valorá-la. Quanto à personalidade tem-se que o acusado estava cumprindo pena nos autos de execução de n. 0º 
0005728-38.2011.8.22.0005, quando do cometimento do crime em questão, o que demonstra sua personalidade voltada para o crime e, 
portanto, será valorada nesta fase. Os motivos do crime são de somenos importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem 
o menor esforço, o que já é valorado negativamente pelo legislador. As consequências foram as normais do tipo. A vítima não contribuiu 
para o crime.
Por tudo isso, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e aplico a compensação entre elas, mantendo a pena 
anteriormente fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
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Há de se considerar a causa especial de diminuição de pena pertinente à tentativa prevista no artigo 14, inciso II, sendo aplicada a fração 
de 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, que chegou a pegar os produtos e acondicioná-los em seu corpo, só não 
consumando por razões alheias à sua vontade. Em razão disso, redimensiono a pena do sentenciado para 09 (nove) meses e 10 (dez) 
dias de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa a qual torno definitiva.
Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-
mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a condição socioeconômica do acusado, perfazendo o valor de R$ 117,30 (cento e 
dezessete reais e trinta centavos), atualizado desde a data dos fatos.
O acusado cumprirá sua pena em regime inicialmente SEMIABERTO, em razão de sua reincidência. Pelo mesmo motivo deixo de 
conceder a substituição prevista no artigo 44 do CP.
Respondendo preso os termos deste processo , presetnes ainda os seus elementos ensejadores -- agora também para a garantia da 
aplicação da lei penal -- não poderá o acusado recorrer desta em liberdade
Demais deliberações: 
Em relação ao requerimento feito na denúncia sobre a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, dispõe 
o art. 387, IV, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, que, em caso de condenação do réu, deve o magistrado fixará o valor 
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos. No caso em tela, apesar 
de ter havido pedido expresso do MP na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, não houve instrução específica para 
esse fim, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova. Por essas razões, se torna impossível o 
arbitramento do valor mínimo da reparação dos danos, pois violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo a parte 
ofendida, se entender necessário, buscar a liquidação da sentença penal condenatória no juízo competente, visando apurar o prejuízo 
efetivamente sofrido, para poder ser indenizada.
Determino a destruição dos objetos apreendido, se inservíveis e não reclamados
Expeça-se a guia de execução, mesmo que provisória se for o caso
Desde já, junte-se cópia deste no nos autos do processo de execução de pena 0005728-38.2011.8.22.0005 (SEEU)
Após o trânsito em julgado, proceda-se as anotações e comunicações de praxe, lance-lhe o nome no rol dos culprados e arquive-se este 
feito
Considerando que o acusado foi defendido pela defensoria pública, isento-o do pagamento das custas processuais.
P.R.I.
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
segunda-feira, 29 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7003439-27.2022.8.22.0005
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: WILIAM DIAS TEIXEIRA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas 
atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, tombado sob nº 170/2022, ofereceu denúncia em face de WILIAM DIAS 
TEIXEIRA, brasileiro, casado, reciclador, filho de Nivaldo Alves Teixeira e Silvania Dias Lima, nascido em 30/10/1993, natural de Vitória/
ES, portador do RG n.º 375155946 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 234.872.308-52, residente na rua Cabral, n.º 2833, bairro Santiago, 
nesta comarca, dando-o como incurso nas penas dos artigos 155 §4.º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos:
Conforme se extrai do incluso Inquérito Policial, na manhã do dia 01 de abril 2022, na rua Antônio Ferreira de Freitas, n.º 310, bairro 
Jardim Presidencial, nesta cidade e comarca, WILIAM DIAS TEIXEIRA, previamente ajustado e em unidade de desígnios com terceira 
pessoa não identificada, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um) botijão de gás cheio; 01 (uma) serra circular da 
marca Skil; 01 (uma) serra circular da marca Makita; 01 (um) vidro de perfume da marca Phytodermi Victory; 01 (um) aparelho celular da 
marca Samsung, modelo J7 e 01 (uma) pulseira de metal dourado, bens estes pertencentes a Marlúcia Carolina de Jesus.
Segundo restou apurado, o denunciado e seu comparsa não identificado arrombaram a porta da cozinha da residência da vítima para 
terem acesso ao seu interior e aos bens que ali se encontravam depositados, constando que provocada, uma guarnição da Polícia Militar 
logrou flagrar WILIAM logo após o crime, na posse de parte dos objetos subtraídos da vítima.
A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2022 (ID 75796204 ) e veio acompanhada do respectivo inquérito policial.
Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ID 77576081). Em audiência foi ouvida uma testemunha e o acusado foi interrogado 
(mídia no PJE).
O Ministério Público em alegações finais pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (ID 79981229).
Por outro lado, a Defesa requereu: a) seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo; b) a fixação da pena-base no mínimo 
legal; c) seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea; d) a fixação de regime aberto; e) a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, seja dispensado o pagamento das custas processuais (ID 80791009).
É o relatório.
Decido.
Induvidosa a materialidade do delito, ante as provas coligidas aos autos, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão (ID 
75503530 - pág. 17), termo de restituição (ID 75503530 - pág. 18), laudo de exame merceológico (ID 75503530 - págs. 28/30), laudo de 
exame de constatação em local de furto (ID 75503530 - págs. 31/34) e demais provas.
Passo a analisar a autoria.
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A testemunha PM Jefferson Barbosa da Silva informou que foi até o local dos fatos e foi informado pela vítima sobre o ocorrido. De posse 
das informações, a equipe intensificou o patrulhamento nas imediações e encontraram o acusado, que ao avistar a viatura, tentou evadir 
do local. Ao abordarem o acusado, verificaram que ele trazia consigo um celular, que tinha as mesmas características informadas pela 
vítima e depois informou aos policiais o local onde estava a serra que ele teria subtraído.
O acusado WILIAM DIAS TEIXEIRA confessou os fatos a ele imputados. Informou que ele praticou o delito junto com “Fininho”. Alegou 
que quem arrombou a porta foi seu comparsa.
Pois bem, diante da confissão do acusado, que está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, não havendo exclusão 
de ilicitude e sendo o acusado perfeito conhecedor da proibição da prática dos seus atos, deve ser responsabilizado na medida de sua 
culpabilidade.
Quanto ao rompimento de obstáculo, foi confirmado pelo laudo de exame em local (ID 75503530 - págs. 31/34) que concluiu o rompimento 
de obstáculo caracterizado pelos danos na porta frontal da residência e pelo depoimento do acusado que alegou que quem arrombou a 
porta foi seu comparsa.
O concurso de pessoas restou configurado pela dinâmica dos fatos e pela confissão do acusado que alegou ter praticado o crime com 
uma pessoa de alcunha “Fininho”.
Sendo assim, estando configurado o furto, julgo procedente, a denúncia com o fim de CONDENAR o acusado WILIAM DIAS TEIXEIRA, 
já qualificado, nas penas do artigo 155, 4º, incisos I e IV do Código Penal.
Passo a dosar sua pena:
Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo 
incurso, nada tendo a valorar. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado, ao que tudo indica, era primário na data dos 
fatos. Em relação à sua conduta social não há nos autos elementos para valorá-la. Quanto à personalidade tem-se que o acusado estava 
cumprindo medidas cautelares nos autos n. 7012243-18.2021.8.22 e 7002039-75.2022.8.22.0005 quando do cometimento do crime em 
questão, e mesmo assim voltou a delinquir, o que demonstra sua personalidade voltada para o crime e, portanto, será valorada nesta 
fase. Os motivos do crime são de somenos importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem o menor esforço, o que já é 
valorado negativamente pelo legislador. Como circunstâncias considero a existência de duas qualificadoras, sendo certo que uma delas 
servirá para deslocar a reprimenda para modalidade qualificada e a outra servirá como circunstância negativa As consequências foram 
as normais do tipo. A vítima não contribuiu para o crime.
Por tudo isso, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e atenuo sua pena em 1/6, perfazendo-a em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) 
dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição de 
pena.
Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-
mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a condição socioeconômica do acusado, perfazendo o valor de R$ 410,11 (quatrocentos 
e dez reais e onze centavos), atualizado desde a data dos fatos.
O acusado cumprirá sua pena em regime inicialmente ABERTO
Respondendo o acusado preso por este processo, presentes ainda os elementos ensejadores do decreto de prisão cautelar -- agora 
também para garantia da aplicação da lei penal -- não poderá recorrer desta em liberdade
Demais deliberações: 
Determino a destruição da mochila apreendida.
Oficie-se para a imediata remoção do preso da casa de detenção para o setor de monitoração em razão da pena e regime prisional a ele 
ora determinado
Expeça-se a guia de execução, se for o caso, por ora provisóriaa Criminal;
Comunique-se à Justiça Eleitoral;
Considerando que o acusado foi defendido pela defensoria pública, isento-o do pagamento das custas processuais.
Após, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
segunda-feira, 29 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná-RO 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411-2927 - E-mail: jip1criminalgab@tjro.jus.brPROCESSO N.: 0002038-25.2016.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
ASSUNTO: Leve
AUTOR: MPRO - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
DENUNCIADO: MARCOS DA ROCHA SILVA, RUA SÃO LUIZ 1080, NOVA BRASÍLIA - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO DENUNCIADO: THIAGO GARCIA DE SOUZA, OAB nº RO11779, ELIANE JORDAO DE SOUZA, OAB nº RO9652, 
GEOVANE CAMPOS MARTINS, OAB nº RO7019, LISDAIANA FERREIRA LOPES, OAB nº RO9693, LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, 
OAB nº RO4198A
Decisão
Vistos.
A defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado MARCOS DA ROCHA SILVA .
Juntou documentos, atestados e receitas médicas.
O Ministério Público se manifestou-se desfavorável ao pedido.
Relatei. Decido. 
Havendo dúvidas a respeito da sanidade mental do acusado, determino a instauração do incidente de insanidade mental de MARCOS DA 
ROCHA SILVA, a fim de ser ele submetido a exame, o que faço com fundamento no artigo 149 do Código de Processo Penal.
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Na forma do § 2º do aludido artigo 149, suspendo o curso destes autos até a solução do incidente e nomeio como Curador o Advogado Thiago 
Garcia de Souza. 
Formulo, desde já, os seguintes quesitos para serem respondidos pelo perito médico:
1) O acusado MARCOS DA ROCHA SILVA, à época do crime (07/03/2016), era portador de doença mental? 
2) Qual a doença mental? 
3) Caso o questionamento acima seja respondido negativamente, apresentava o acusado MARCOS DA ROCHA SILVA desenvolvimento 
mental retardado à época do crime? 
4) Sendo o caso de desenvolvimento mental retardado, o acusado, à época dos fatos (07/03/2016), tinha plena capacidade de entender 
a ilicitude do fato? Ele tinha capacidade de autodeterminação? 
5) Em virtude da doença mental ou do desenvolvimento mental retardado, o acusado era, ao tempo da ação (07/03/2016), inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do ato criminoso que praticou?
6) Se era capaz de entender, estava, contudo, inteiramente incapacitado de determinar-se de acordo com esse entendimento? 
7) Se era capaz de entender, ele possuía condições mentais para ter evitado a prática criminosa? 
8) Se o acusado não possuía doença mental, era ele, à época dos fatos (07/03/2016), portador de perturbação de saúde mental? 
9) A doença mental do acusado MARCOS DA ROCHA SILVA sobreveio ao crime por ele praticado na data assinalada acima? 
O exame pericial deverá ser realizado no CAPS desta cidade, o qual deverá informar a este Juízo a data e horário para realização dos 
exames.
Dê-se vista à defesa para que apresente outros quesitos que entender necessários, bem como ao Ministério Público.
Intime-se o indiciado para que compareça no dia informado para a realização do exame.
Determino a suspensão do processo até a elaboração do laudo.
Expeça-se o que for necessário. Intimem-se. Cientifique-se. 
Cópia deste serve de ofício n. ______________________________.
Ji-Paraná/RO, 11 de julho de 2022
Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO. 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411 - 2927 - E-mail: jip1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(90 dias)
INTIMAÇÃO DE: ELITON FABIANO DOS REIS MARTINS, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 17.05.1981, natural de 
Ji-Paraná/RO, filho de João Batista Martins e de Júlia Ferreira Martins, portador do RG n. 1212261 SESDEC/RO e do CPF n. 710.210.002-
72, residente à Rua Calama, bairro São Francisco, perto do CRAS, apartamento, CEP 76908158 Cidade: Ji-Paraná/RO, atualmente em 
local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Intimar o réu acima qualificado, que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido a tomar conhecimento da 
sentença prolatada pelo MM. Valdecir Ramos de Souza, cuja sentença transcrevo: ‘’..Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para o 
fim de CONDENAR o acusado WELITON FABIANO DOS REIS MARTINS, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 155, caput, 
do Código Penal. Passo a dosar a sua pena: Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que 
a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo incurso, nada tendo a valorar. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado 
registra uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos, não considerado nesta fase para não incorrer em bis in idem. Em 
relação à sua conduta social e personalidade, embora registre outros antecedentes criminais, estes não são parâmetros para valoração. 
Os motivos do crime são de somenos importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem o menor esforço, o que já é valorado 
negativamente pelo legislador. As consequências foram as normais do tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Por 
tudo isso, fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Embora o acusado tenha afirmado que saiu com a 
motocicleta do local, ele não confessou a prática do furto, tanto é que a Defensoria Pública também pediu sua absolvição por insuficiência 
probatória, razão pela qual deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Ainda, reconheço a reincidência e agravo sua 
pena, perfazendo-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Não há causas de aumento ou diminuição a se 
considerar, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ante a ausência 
de outras causas modificadoras da pena. Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 
49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a falta de informações a respeito da condição 
socioeconômica do acusado, perfazendo o valor de R$ 437,02 (quatrocentos e trinta e sete reais e dois centavos), atualizado desde a 
data dos fatos. O acusado cumprirá sua pena em regime inicialmente semiaberto, em razão de sua reincidência, independente de maiores 
considerações, pois é a regra legal em razão da sua atual situação (artigo 33, § 32º, letra “c”, do CP e súmula 269 do STJ). Pelo mesmo 
motivo, deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Demais deliberações: Oficie-se à Vara 
Única da Comarca de Presidente Médici com informações do último endereço conhecido do acusado, em razão dos autos suspensos n. 
0000164-94.2019.8.22.0006. Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpram-se as seguintes determinações: Expeça-se guia para 
cumprimento da pena, enviando-se à 2ª Vara Criminal; Comunique-se à Justiça Eleitoral. Considerando que o condenado foi defendido 
pela Defensoria Pública, isento-o do pagamento das custas processuais. Com relação ao pagamento da multa, proceda-se nos termos 
do artigo 269-B das Diretrizes judiciais. Após, arquivem-se os autos. P.R.I. Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Valdecir 
Ramos de Souza Juiz de Direito.. ‘’.
Processo nº: 0000304-34.2019.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto: [Furto]
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Sentenciado: WELITON FABIANO DOS REIS MARTINS
Terça-feira, 30 de Agosto de 2022. 
Diretor (a) de Cartório 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná-RO
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO.
76900-261 Fone:(69) 3411-2927 - E-mail: jip1criminalgab@tjro.jus.br
PROCESSO N.: 7004159-91.2022.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
ASSUNTO: Furto 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: EDIPO INACIO BARBOSA, RUA DA BATALHA 1386 CONCEIÇÃO - 09993-130 - DIADEMA - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Na resposta à acusação a defesa reservou o direito de apreciar o mérito na fase de alegações finais. 
Não vislumbro de plano nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP, havendo necessidade de dilação probatória.
Assim, designo audiência de instrução para o dia 07 de novembro de 2022, às 08h30min.
Intimem-se as partes.
Intime-se/requisite-se o acusado ÉDIPO INÁCIO BARBOSA, brasileiro, solteiro, filho de Helena Aparecida Barbosa, nascido em 
30/03/1992, natural de Ji-Paraná/RO, portador do RG n.º 1117545 SSP/RO e inscrito no CPF sob o n.º 010.359.112-56, residente na rua 
Saul Benesby, n.º 235, bairro Aurélio Bernardi, nesta comarca, atualmente recolhido no Presídio Central 
Intime (m)-se testemunha (s)/informante (s), bem como requisitem-se os policiais miliares para comparecer (em) pessoalmente à sala de 
audiências da 1ª Vara Criminal (Av. Brasil, T-5).
As partes, acusado (s) preso (s), e eventual testemunha/informante ou acusado solto residentes em outra comarca, poderão, excepcional 
e eventualmente, participar do ato por videoconferência, acessando, para tanto, o link: https://meet.google.com/aiy-pysq-dff.
Neste último caso, deverá ser expedido o necessário visando à realização do ato processual, inclusive, constando a necessidade de 
colher e/ou confirmar número de telefone, bem como a advertência à (s) testemunha (s)/informante (s) no sentido de que deverá (ão) ficar 
à disposição da justiça no referido horário da audiência, pronto para atender à eventual ligação telefônica e/ou acesso ao link quando 
permitido, sob pena de responderem pelo crime de desobediência, além do dever de arcar (em) com as custas processuais decorrentes 
de eventual necessidade de redesignação da audiência.
O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7003133-58.2022.8.22.0005
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: FABIO MARQUES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas 
atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, tombado sob nº 160/2022, ofereceu denúncia em face de FABIO MARQUES DA 
SILVA SANTOS, brasileiro, nascido aos 14.03.1987, natural de Ariquemes/RO, filho de Antenor dos Santos e de Dilza Marques da Silva, 
portador do RG n. 781.199 SSP/RO, sem residência fixa (morador de rua), dando-o como incurso nas penas dos artigos 155 §4.°, inciso 
I (rompimento de obstáculo) do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos:
No dia 27 de março de 2022, por volta das 15 horas, na Biblioteca Municipal de Ji-Paraná, situada na Avenida Transcontinental, n. 369, 
Centro de Ji-Paraná/RO, o denunciado FABIO MARQUES DA SILVA SANTOS, agindo dolosamente, mediante rompimento/destruição 
de obstáculo, consistente no arrombamento de uma janela, conforme Ocorrência Policial n. 52037/2022 (fl. 11, ID: 75349931), subtraiu 
para si um aparelho evaporador de ar-condicionado, descrito no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 15, ID: 75349931), pertencente 
ao acervo da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná/Biblioteca Municipal.
Segundo o apurado uma guarnição da Polícia Militar, após receber solicitação para atender ocorrência de furto à Biblioteca Municipal, 
abordou o denunciado em via pública carregando o aparelho furtado em uma bicicleta.
Consta que Harison Roneire Coêlho dos Santos, funcionário da empresa inviolável, informou aos policiais que recebeu notificação do 
alarme sobre a presença de alguém no interior do imóvel, e que ao chegar no local se deparou com o denunciado deixando a biblioteca 
com o aparelho de ar-condicionado, tendo então acionado a polícia.
A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2022 (ID 75795597) e veio acompanhada do respectivo inquérito policial.
Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ID 77580180). Em audiência foram ouvidas testemunhas e o acusado foi interrogado 
(mídia no PJE).
O Ministério Público em alegações finais pugnou pela condenação do acusado nas penas do artigo 155, caput, do CP (ID 80253391).
Por outro lado, a Defesa requereu: a) seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo; b) a pena-base no mínimo legal; c) seja 
reconhecida a atenuante da confissão espontânea; d) a fixação de regime aberto; e) a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos; e, por fim, seja dispensado o pagamento das custas processuais (ID 81014853).
É o relatório.
Decido.
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Induvidosa a materialidade do delito, ante as provas coligidas aos autos, notadamente pela Ocorrência Policial n. 52037/2022 (fls. 11, ID 
75349931), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 15, ID: 75349931), Termo de Restituição (fl. 11, ID 76616459), Laudos de Exames 
Merceológico (ID 75516939) e demais provas.
Passo a analisar a autoria.
A testemunha Harison Roneire Coêlho dos Santos narrou que estava próximo do local dos fatos e ouviu o disparo do alarme. Que quando 
chegou no local foi informado por populares que um indivíduo tinha acabado de sair levando o ar-condicionado. Informou que conseguiu 
visualizar o acusado, acionou a polícia e ficou acompanhando o acusado até a chegada dos policiais. Alegou que o compartimento do 
ar-condicionado estava aberto e tinha uma peça de compensado fechando o local. Afirmou que não houve arrombamento. Esclareceu, 
ainda, que o local do furto foi a UBS Adolf Holl, e não a biblioteca municipal.
A testemunha SGT Jonatas Garcia Testa informou que foi acionado pelo funcionário da empresa “inviolável” que comunicou o furto ocorrido. 
Ao chegar no local, a equipe policial se deparou com o acusado em sua bicicleta carregando um ar-condicionado subtraído daquela 
instituição. Acrescentou que o funcionário da “inviolável” acompanhou o acusado até a chegada dos policiais. Segundo informações, 
FÁBIO teria adentrado no local por um buraco do ar-condicionado, mas que não sabe dizer que se o arrombamento foi feito pelo acusado. 
Afirmou que no ponto de vista dele o local não tinha sinal de que tinha sido arrombado recentemente.
O acusado FABIO MARQUES DA SILVA SANTOS confessou que subtraiu o ar-condicionado mas que não houve arrombamento do local. 
Afirmou que furtou o objeto para comprar entorpecentes. Disse que quando foi preso neste processo estava em livramento condicional 
em outro processo.
Pois bem, diante da confissão do acusado, que está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, não havendo exclusão 
de ilicitude e sendo o acusado perfeito conhecedor da proibição da prática dos seus atos, deve ser responsabilizado na medida de sua 
culpabilidade.
Quanto ao rompimento de obstáculo, não restou comprovado, tendo em vista que a aludida qualificadora está condicionada à comprovação 
por laudo pericial, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios, quando a prova testemunhal, a confissão do acusado ou exame 
indireto poderão lhe suprir a falta.
Por tudo que dos autos consta, em razão da ausência de laudo pericial no local dos fatos, tendo em vista que a perícia foi feita na Biblioteca 
Municipal e os fatos ocorreram na UBS Adolfo Holl, a referida qualificadora deverá ser afastada, restando, portanto, desconsiderado o 
laudo juntado às fls. 4/8 do ID 76616459.
Sendo assim, estando configurado o furto, julgo procedente, em partes, a denúncia com o fim de CONDENAR o acusado FABIO 
MARQUES DA SILVA SANTOS, já qualificado, nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.
Passo a dosar sua pena:
Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao 
tipo incurso, nada tendo a valorar. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado, possui condenações com trânsito em 
julgado que não serão consideradas nesta fase para não incorrer em bis in idem. Em relação à sua conduta social não há nos autos 
elementos para valorá-la. Quanto à personalidade tem-se que o acusado estava cumprindo pena nos autos de execução de n. 0002179-
91.2009.8.22.0004, quando do cometimento do crime em questão, o que demonstra sua personalidade voltada para o crime e, portanto, 
será valorada nesta fase. Os motivos do crime são de somenos importância, mas é certo que procurou conseguir dinheiro sem o menor 
esforço, o que já é valorado negativamente pelo legislador. As consequências foram as normais do tipo. A vítima não contribuiu para o 
crime.
Por tudo isso, fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, sendo o acusado multirreincidente, aplico a compensação 
parcial e, sendo esta preponderante, agravo sua pena em 1/8, perfazendo-a em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de 
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.
Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-
mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a condição socioeconômica do acusado, perfazendo o valor de R$ 500,54 (quinhentos 
reais e cinquenta e quatro centavos), atualizado desde a data dos fatos.
O acusado cumprirá sua pena em regime inicialmente SEMIABERTO, em razão de sua reincidência. 
Pelo mesmo motivo deixo de conceder a substituição prevista no artigo 44 do CP
Da mesma forma, tendo respondido preso os termos deste process, presentes ainda os seus elementos ensejadora, em especial, agora, 
para garantia da aplicação da lei penal, não poderá ele recorrer desta em liberdade
Demais deliberações: 
Determino a destruição dos objetos apreendidos, caso inservíveis e não reclamados
Expeça-se a guia de execução, provisória se for o caso
Comunique-se ao juízo da Vara Criminal de Ouro Preto do Oeste essa nova condenação, vez que lá o acusado registra o processo de 
exeucção de pena 0002179-91.2009.8.22.0004
Também considerando a existência de tal processo de execução mais antigo, para tal comarca deverá o réu ser recambiado
Por ora e até que tal ocorra, deverá ser ele de imediato removido para a penitenciária local e lá permanecer no regime semiaberto
Cópias desta servirão como autorização para tanto: remoção provisória da casa de detenção para o semiaberto local e de lá para a para 
a comarca de origem, Ouro Preto do Oeste
Após o trânsito em julgado, proceda-se as anotações e comunicações de praxe, lance-lhe o nome no rol dos culpados e e arquive-se 
este feito
Considerando que o acusado foi defendido pela defensoria pública, isento-o do pagamento das custas processuais.
Publique-se
Registre-se
Intime-se, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
terça-feira, 30 de agosto de 2022
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná-RO
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO.
76900-261 Fone:(69) 3411-2927 - E-mail: jip1criminalgab@tjro.jus.br
PROCESSO N.: 7008233-91.2022.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
ASSUNTO: Furto 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
FLAGRANTEADO: CELSO ALVES GOMES, DO PROGRESSO 2230, - DE 555/556 A 780/781 PRIMAVERA - 76914-708 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO FLAGRANTEADO: RAFAEL SILVA ARENHARDT, OAB nº RO10525, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Na resposta à acusação a defesa reservou o direito de apreciar o mérito na fase de alegações finais. 
Não vislumbro de plano nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP, havendo necessidade de dilação probatória.
Assim, designo audiência de instrução para o dia 04 de novembro de 2022, às 10h20min.
Intimem-se as partes.
Intime-se/requisite-se o acusado CELSO ALVES GOMES, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, filho de Cícero Bernardino 
Gomes e Nair Alves, nascido em 29/07/1986, natural de Ji-Paraná/RO, portador do RG n.º 1729447 SESDEC/RO e inscrito no CPF 
sob o n.º 709.500.792-60, residente na rua Argemiro Luiz Fontoura (T28), n.º 2230, bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta comarca, 
atualmente recolhido no Presídio Central 
Intime (m)-se testemunha (s)/informante (s), bem como requisitem-se os policiais militares para comparecer (em) pessoalmente à sala de 
audiências da 1ª Vara Criminal (Av. Brasil, T-5).
As partes, acusado (s) preso (s), e eventual testemunha/informante ou acusado solto residentes em outra comarca, poderão, excepcional 
e eventualmente, participar do ato por videoconferência, acessando, para tanto, o link: https://meet.google.com/qmt-uvqw-wfg.
Neste último caso, deverá ser expedido o necessário visando à realização do ato processual, inclusive, constando a necessidade de 
colher e/ou confirmar número de telefone, bem como a advertência à (s) testemunha (s)/informante (s) no sentido de que deverá (ão) ficar 
à disposição da justiça no referido horário da audiência, pronto para atender à eventual ligação telefônica e/ou acesso ao link quando 
permitido, sob pena de responderem pelo crime de desobediência, além do dever de arcar (em) com as custas processuais decorrentes 
de eventual necessidade de redesignação da audiência.
O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná-RO 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411-2927 - E-mail: jip1criminalgab@tjro.jus.br 
PROCESSO N.: 7005499-70.2022.8.22.0005
CLASSE: Inquérito Policial
ASSUNTO: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: D. D. P. F. E. J., Ministério Público do Estado de Rondônia
INDICIADO: SHAIANE DA SILVA AGUIAR, PARQUE LARANJEIRA 44, PS AIRTON SENA ICUI GUAJARA - 67125-087 - ANANINDEUA 
- PARÁ
ADVOGADOS DO INDICIADO: ARAO DE JESUS ROCHA, OAB nº PA7827, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Decisão
Vistos.
SHAIANE DA SILVA AGUIAR, brasileira, solteira, nascida aos 07.07.2000, natural de Belém/PA, filha de Almir dos Santos Aguiar e Sheila 
Vasconcelos da Silva, portadora do RG n. 8040983 SSP/PA e do CPF n. 042.876.882-28, residente na Passagem Pinto Marques, LT PQ 
Laranjeira, n. 114, bairro Icuí Guajará, na cidade de Ananindeua/PA, CEP 67.124.245, telefone (91) 98281-2118, atualmente recolhida 
em prisão domiciliar, foi denunciada pelo Ministério Público pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso 
V, ambos da Lei n. 11.343/2006, considerando crime equiparado a hediondo.
Notificada, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006, apresentou defesa prévia, oportunidade em que requereu a absolvição sumária 
da acusada e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei de drogas.
Breve relatório. Decido.
A matéria alegada pela defesa diz respeito ao mérito motivo por que será analisada no momento processual adequado.
A inicial narra um fato criminoso com todas as suas circunstâncias e encontra-se apoiada em elementos informativos constantes dos 
autos.
As condições da ação e os pressupostos processuais estão presentes, havendo, inclusive, justa causa.
Assim, recebo a denúncia. 
Designo audiência de instrução para o dia 04 de novembro de 2022, às 09h.
Intimem-se as partes. 
Cite-se/intime-se e requisite-se a acusada acima qualificada, expedindo-se o necessário.
Intime (m)-se testemunha (s)/informante (s), para comparecer (em) pessoalmente à sala de audiências da 1ª Vara Criminal (Av. Brasil, 
T-5).
As partes, acusado (s) preso (s), e eventual testemunha/informante ou acusado (s) solto (s) residentes em outra comarca, poderão, 
excepcional e eventualmente, participar do ato por videoconferência, acessando o link https://meet.google.com/nsi-sheo-rbj.
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Neste último caso, deverá ser expedido o necessário, no prazo legal, com ciência ao Ministério Público e à Defesa, devendo ser salientado, ainda, 
que no ato da intimação, necessário colher número do telefone/e-mail, visando à realização do ato processual, advertindo testemunhas/
informantes que deverão ficar à disposição da justiça no referido horário da audiência, pronto para atender à eventual ligação telefônica 
e/ou acesso ao link quando permitido, sob pena de responderem pelo crime de desobediência, além do dever de arcarem com as custas 
processuais decorrentes de eventual necessidade de redesignação do ato.
O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 0007395-20.2015.8.22.0005
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
Polo Ativo: GILSON MARTINS DOS SANTOS, SANDRO ALBINO DOS SANTOS
ADVOGADO DOS RECORRIDOS: RICARDO MARCELINO BRAGA, OAB nº RO4159
Despacho
Intime-se o acusado GILSON para se manifestar a respeito do pedido de restituição formulado no ID 79713341. 
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
terça-feira, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
PROCESSO N.: 7010075-09.2022.8.22.0005
CLASSE: Restituição de Coisas Apreendidas
ASSUNTO: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
REQUERENTE: VOU DE CAR SEDE DE PORTO VELHO/RO LTDA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LEONARDO COSTA LIMA, OAB nº RO10001
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 78800-000 - POXORÉO - MATO GROSSO
ADVOGADO DO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Decisão
A empresa VOU DE CAR SEDE DE PORTO VELHO/RO, por intermédio de advogado constituído, requereu a restituição do veículo FIAT/
TORO FREED TURB AT6, PLACA RSX0G48, CÓDIGO RENAVAM 01277377330 , apreendido nos autos 7002136-75.2022.8.22.0005.
Juntou documentos e justificativas a respeito da real propriedade do veículo.
O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de restituição.
É o relatório. Decido. 
Nos termos do artigo 118 do Código Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
De qualquer modo, a restituição apenas pode ser concedida quando demonstrada a propriedade do bem a ser devolvido e afastada a 
presunção de que o mesmo tenha sido objeto de crime.
No caso dos autos, muito embora a ampla argumentação trazida pela parte autora, consta nos autos que o veículo que se pretende 
a restituição pertence ao investigado WALASSON DUTRA DA SILVA, pois o CRLV está em seu nome, sendo que não há elementos 
suficientes para comprovar o alegado pela requerente, até porque o contrato de locação não tem firma reconhecida e o simples pagamento 
pelo sócio da empresa não é suficiente para comprovação da propriedade.
De mais a mais, trata-se da apuração de crime de tráfico de drogas, onde pode haver inclusive a decretação da perda do veículo se 
presentes os requisitos e, por esta razão, sua apreensão ainda interessa ao processo.
Por tudo isto, verifica-se que existem dúvidas quanto ao direito da requerente, demonstrando-se temerária a restituição do veículo no 
presente momento. 
Desta forma, INDEFIRO, por hora, o pedido formulado nos autos, aguardando-se pronunciamento de mérito acerca da ação penal própria.
Intimem-se e notifiquem-se. 
Junte-se cópias nos autos principais e arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 1000445-07.2017.8.22.0005
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
Polo Ativo: MICHELE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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Despacho
Adiro a manifestação ministerial para destinar à Coordenadoria Regional de Criminalística de Ji-Paraná – POLITEC, o valor apreendido 
neste processo, com a expedição dos respectivos alvarás em nome do coordenador, perito criminal regional Marco Antônio Helbel.
Fixo o prazo de até 90 dias para a prestação de contas, após venham-me os autos conclusos.
terça-feira, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 7009447-54.2021.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
ASSUNTO: Roubo 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: LUCINEI JACSON DE SOUZA BONFIM, LINHA 03, LOTE 14 ZONA RURAL - 31080-970 - BELO HORIZONTE - MINAS 
GERAIS
ADVOGADO DO REQUERIDO: CLEDERSON VIANA ALVES, OAB nº RO1087
Vistos.
Mantenho a decisão de não recebimento do recurso de apelação, tendo em vista ser intempestivo, conforme despacho de ID 80868999.
Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça. 
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0000012-78.2021.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal de Competência do Júri
ASSUNTO: Homicídio Qualificado
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
RECORRIDOS: DIONIZIO LUIZ DA SILVA, 86 35, LINHA ZONA RURAL - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JOSE LOPES DIAS, 
PRINCIPAL S NO, KM 32 NOVACOLINA - 76908-524 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, SANDRO FERREIRA DIAS, RUA V. 3, CEL. 99905-
2006 COLINA PARK - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JEFFERSON FREITAS DE MIRANDA, RUA 1º DE OUTUBRO 1988 
DISTRITO DE NOVA COLINA - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: JEFFERSON CARLOS SANTOS SILVA, OAB nº RO5754, ALESSANDRO SANTOS MOREIRA, 
OAB nº RO11656, JOSE OTACILIO DE SOUZA, OAB nº RO2370, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA
Despacho:
Aguarde-se o julgamento da carta testemunhável 0807722-97.2022.8.22.0000.
Ji-Paraná terça-feira, 30 de agosto de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 7000277-24.2022.8.22.0005
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: FRANCISCO REGINALDO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADOS DO DENUNCIADO: CLEDERSON VIANA ALVES, OAB nº RO1087, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado FRANCISCO REGINALDO DOS SANTOS 
SOUSA, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.
É o breve relato. Decido.
Inicialmente, verifica-se que o acusado teve sua prisão temporária decretada no dia 27 de janeiro de 2022, posteriormente convertida para 
preventiva, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado.
Quanto ao suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução, em análise pormenorizada dos autos, entendo que neste momento 
não restou configurado. Isto porque o feito tramita regularmente, sem qualquer desídia deste juízo.
Neste sentido, importante destacar que o Tribunal de Justiça de Rondônia no HC TJ-RO - HC: 00025658420198220000 RO 0002565-
84.2019.822.0000, Data de Julgamento: 03/07/2019, se manifestou no sentido que o prazo para a conclusão da instrução processual não 
deve ser analisado apenas sob a ótica objetiva dos prazos aritméticos da legislação processual.
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Logo, a verificação do excesso de prazo demanda um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão 
provisória, mas também as peculiaridades da causa.
Não obstante tenha havido a redesignação da audiência de instrução e julgamento, esta encontra-se designada para o dia 14 de outubro 
de 2022, não se verificando qualquer desídia estatal na marcha do processo. 
Em análise à decisão que decretou a prisão preventiva não vislumbro modificação no contexto fático, razão pela qual a motivação 
subsiste. Destarte, ainda encontra-se presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.
In casu, os pressupostos da prisão preventiva, os quais perfazem o fumus comissi delicti, encontram-se presentes. A materialidade 
do delito restou demonstrada pelas ocorrências policiais que instruem o inquérito policial . Por sua vez os indícios de autoria restaram 
demonstrados em razão das provas coligidas no processo. 
Nesse sentido, a prisão do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, bem como pela demonstração de perigo gerado 
pelo seu estado de liberdade, mormente porque, segundo consta, o Requerente se evadiu do local dos fatos e só foi encontrado 14 dias 
depois, razão pela qual a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão restam insuficientes à hipótese.
Desta feita, pelas razões expostas, decido manter a prisão preventiva de FRANCISCO REGINALDO DOS SANTOS SOUSA.
Ciência ao Ministério Público e Defesa. 
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
terça-feira, 30 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0002565-35.2020.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
ASSUNTO: Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTOR: MPRO - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
REQUERIDO: MARCOS VINICIUS GONCALVES SILVA, RUA PARAGUAI 3096 JARDIN DAS SERINGUEIRAS - 76900-970 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES, OAB nº RO9228
Vistos.
Defiro o pedido da defesa Id. 79799554.
Redesigno audiência de instrução para o dia 05 de outubro de 2022, às 08h:30min. 
Cumpra-se nos termos do Despacho Id. 78310825.
Ji-Paraná quarta-feira, 27 de julho de 2022
Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO. 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411 - 2927 - E-mail: jip1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
INTIMAÇÃO DE: NEISIQUELI VARGAS PAIXAO, brasileira, vivendo em união estável, diarista, nascida aos 04.03.1997 em Plácido de 
Castro/AC, filha de Manoel Moreira da Paixão e de Maria Hélida de Souza Vargas, e do CPF n. 038.058.732-71.
- MATHEUS GUARI DE SOUZA, nascido aos 01.01.2001 em Ji-Paraná/RO, filho de Rosimeire Guari de Souza e de Sansão Guari de 
Souza, portador do RG n. 1642225 SESDEC/RO.
Finalidade: INTIMAR o denunciado NEISIQUELI VARGAS PAIXAO e MATHEUS GUARI DE SOUZA, da audiência de instrução e 
julgamento designada para o dia 04 de OUTUBRO de 2022, às 09h30min.
Processo nº: 7006236-10.2021.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
Assunto: [Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados 
à Produção ou Tráfico de Drogas]
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: NEISIQUELI VARGAS PAIXAO e outros
Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022. 
Diretor (a) de Cartório 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná-RO 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411-2927 - E-mail: jip1criminalgab@tjro.jus.brPROCESSO N.: 7008625-31.2022.8.22.0005
CLASSE: Auto de Prisão em Flagrante
ASSUNTO: Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
FLAGRANTEADO: VITOR GABRIEL VENANCIO DA SILVA, NATAL CARVALHO DA SILVA 1293, CASA BOSQUE DOS IPÊS II - 76900-
001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
FLAGRANTEADO SEM ADVOGADO(S)
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Vistos.
CARLOS ROBSON DA SILVA, apelido “Buiú”, brasileiro, servente de pedreiro, nascido aos 09.08.1981 em Ecoporanga/ES, filho de 
Pedro Carlos e Dorotildes Isabel da Silva, portador do RG n. 1.251.157 SESDEC/RO, residente na rua São Luis, n. 308, bairro Nova 
Brasília, em Ji-Paraná, telefone (69) 98479-7643, nesta cidade de Ji-Paraná/RO, foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta 
prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.
É o relatório. Decido. 
A inicial narra um fato criminoso com todas as suas circunstâncias e encontra-se apoiada em elementos informativos constantes dos 
autos.
As condições da ação e os pressupostos processuais estão presentes, havendo, inclusive, justa causa.
Assim, recebo a denúncia. 
Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, expedindo-se o necessário.
Vencido o prazo sem a resposta, ou sendo de imediato declarada a impossibilidade de constituir advogado, encaminhem-se os autos à 
Defensoria Pública para apresentá-la.
Junte-se a folha de antecedentes criminais do acusado (CEU), ficando a cargo do Ministério Público a certidão junto ao INI/DF, nos termos 
do artigo 47 do CPP.
A PRESENTE DECISÃO SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO/OFÍCIO.
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0001776-36.2020.8.22.0005
CLASSE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
ASSUNTO: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADOS: MARCOS ANTONIO SANTOS DE ANDRADE, LINHA 94 SÃO PEDRO - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
ELIENE DE JESUS DOS SANTOS ANDRADE, RUA POMPALHAS, Nº2.037, UNIÃO II, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JOENE 
APOLINARIO DA SILVA, SENA MADUREIRA 1100, - DE 888/889 A 1243/1244 RIACHUELO - 76913-703 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: ADONYS FOSCHIANI HELBEL, OAB nº RO8737, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas 
atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, tombado sob nº 407/2020, ofereceu denúncia em face de MARCOS ANTONIO 
SANTOS DE ANDRADE, brasileiro, lavador, nascido aos 28.12.1997 em Ji-Paraná, filho de Antônio Marcos de Andrade e Eliene Jesus 
dos Santos, portador do RG n. 1.865.008 SSP/RO e CPF n. 033.748.722-71, residente e domiciliado na Rua Tereza de Jesus, n. 497, 
bairro Aurélio Bernardi, nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, ELIENE DE JESUS DOS SANTOS ANDRADE, brasileira, nascida 
aos 23.07.1979 em Ouro Preto do Oeste/RO, filha de Jorge José dos Santos e Aparecida José de Jesus dos Santos, portadora do RG 
n. 956.280SSP/RO e CPF n. 765.510.402-68, residente e domiciliada na rua Tereza de Jesus, n. 497, bairro São Pedro, nesta cidade e 
comarca de Ji-Paraná/RO e JOENE APOLINÁRIO DA SILVA, conhecido como “Jhow”, brasileiro, nascido aos 17.02.1980 em Ji-Paraná/
RO, filho de Antônio Severo da Silva e Aranildes Apolinário da Silva, portador do RG n. 804.010 SESDEC/RO e CPF n. 700.878.492-91, 
residente na rua Tereza de Jesus, n. 497, bairro São Pedro, nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, dando-os como incursos nas penas 
do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei n.° 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos devidamente descritos na peça 
vestibular acusatória, nos seguintes termos:
No dia 08 de julho de 2020, por volta de 12h30min, na residência situada na rua Tereza de Jesus, n. 497, bairro Jardim Aurélio Bernardes, 
nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, os denunciados MARCOS ANTONIO SANTOS DE ANDRADE, ELIENE DE JESUS DOS 
SANTOS ANDRADE e JOENE APOLINÁRIO DA SILVA, agindo dolosamente e em unidade de desígnios, tinham em depósito e 
guardavam, para o tráfico ilícito de drogas, 47 (quarenta e sete) porções, pesando no total aproximadamente 132g (cento e trinta e dois 
gramas) de droga tipo maconha, substância que causa dependência física ou psíquica, isso sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, especialmente a Portaria n. 344/98-SVS/MS, conforme Auto de Apreensão à fls. 37/38 e Laudo 
Toxicológico Preliminar (fls. 42/44).
Segundo restou apurado, equipe de investigação da Polícia Civil estava monitorando o endereço acima, em razão de diversas denúncias 
de que o local era utilizado como ponto de vendas de drogas. Na data dos fatos os agentes estatais visualizaram duas pessoas (Elivelton 
e Arquimedes) em atitude suspeita e os abordaram. Em revista pessoal verificaram que cada um deles trazia consigo porções de 
maconha, indicando que haviam adquirido no local dos fatos. Ato contínuo, os policiais civis se dirigiram à residência dos acusados onde 
realizaram buscas, encontrando as porções de drogas supracitadas na área, na cozinha e no quarto do denunciado MARCOS.
MARCOS ANTONIO, filho da também denunciada ELIENE, assumiu que comercializava drogas em sua residência e relatou que na 
sua ausência JOENE (Jhow), que estava morando temporariamente no local, realizava a entrega das drogas para os compradores, fato 
confirmado por JOENE (mídia fl. 71).
Apurou-se, mais, que na ausência de MARCOS ANTONIO, a denunciada ELIENE também entregava drogas para os pretensos 
compradores, inclusive entregou a droga para Arquimedes.
Apurou-se que a substância apreendida se destinava à venda para terceiros, atuando os denunciados MARCOS ANTONIO, ELIENE 
DE JESUS e JOENE APOLINÁRIO de forma associada para o tráfico de drogas, tanto na negociação do entorpecente, quanto no seu 
recebimento e vendas, sendo que a infração penal vinha sendo perpetrada de forma contínua e reiterada.
A denúncia veio acompanhada de inquérito policial, instaurado mediante auto de prisão em flagrante e, após a notificação dos acusados 
e apresentação de defesa prévia, foi recebida em 18/11/2020 (fl. 26 – ID 58430444).
Inicialmente, o processo foi suspenso com relação ao acusado JOENE em razão de sua notificação e citação por edital (ID 59989001), 
sendo que voltou ao curso normal após sua citação pessoal (ID 60046906).
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Em audiência realizada por videoconferência foram ouvidas as testemunhas e os acusados interrogados, com exceção de JOENE, que 
não foi localizado para intimação (IDs 62650227 e 68496593).
O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação dos acusados MARCOS ANTÔNIO SANTOS DE ANDRADE e JOENE 
APOLINÁRIO DA SILVA pelo crime de tráfico de drogas, a absolvição de ELIENE DE JESUS DOS SANTOS por este crime e a absolvição 
de todos eles pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
A defesa de ELIENE DE JESUS DOS SANTOS e MARCOS ANTÔNIO SANTOS DE ANDRADE ratificou os pedidos de absolvição 
formulados pelo Ministério Público, com o reconhecimento do tráfico privilegiado ao acusado MARCOS em grau médio, a detração do 
tempo que esteve preso e a restituição dos demais objetos apreendidos. 
Ainda, a Defensoria Pública, assistindo o acusado JOENE APOLINÁRIO DA SILVA, postulou preliminarmente o reconhecimento da 
nulidade dos autos ante a violação do direito ao silêncio, com a consequente absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso 
VII do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição de JOENE com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de 
Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea 
e do tráfico privilegiado no patamar máximo, a imposição de regime aberto para início de cumprimento da pena, a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, a dispensa do pagamento das custas processuais. 
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
1. Da preliminar:
A Defensoria Pública alegou ilegalidade na violação do direito ao silêncio do acusado JOENE, por ausência de advertência do direito legal 
no momento da abordagem.
Compulsando detidamente os autos, não verifico a ilegalidade arguida, uma vez que os policiais já estava acompanhando o local em 
razão das denúncias da ocorrência de tráfico de drogas, sendo que, munidos de fundadas razões ante a abordagem de duas pessoas 
que saíram de lá com entorpecentes, decidiram realizar a abordagem. 
Outrossim, os policiais estavam realizando a abordagem em uma situação de flagrância, razão pela qual realização de algumas perguntas 
constituíam condutas elementares e eles tomaram especial cuidado na materialização de tais informações, ante a gravação de vídeos.
Neste sentido, mostra-se inoportuno que, a toda abordagem policial, o agente estatal adivirta acerca do direito constitucional ao silêncio, 
sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas.
Ademais, é possível verificar nos vídeos gravados que os acusados apresentavam tranquilidade e não estavam sendo obrigados a 
responder as perguntas feitas pelo policial no momento da abordagem.
Vale ressaltar que Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não ser necessário os policiais, durante a abordagem, 
informar sobre o direito ao silêncio:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
ENTREVISTA INFORMAL. DILIGÊNCIA POLICIAL. PRESCINDE DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO FLAGRANTEADO. 
DISPENSA EM INFORMAR AO PRESO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ocorrendo suspeita de que o agravante estava praticando o delito de tráfico de drogas, os policiais militares poderiam, mesmo sem 
qualquer informação por ele fornecida, averiguar o local, e diante da localização de grande quantidade de drogas, apreender a substância 
entorpecente e prendê-lo em flagrante, sem que seja necessário informá-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual 
não há falar em confissão informal ilícita. Precedentes.
[…]”
(AgRg no HC 674.893/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
Ademais, quando formalmente interrogados pela Autoridade Policial, foram devidamente advertidos do direito de permanecer em silêncio.
Portanto, NÃO ACOLHO a preliminar de nulidade em razão da violação do direito ao silêncio arguida pela Defensoria Pública e passo à 
análise do mérito.
2. Do mérito
Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade criminal dos acusados MARCOS ANTONIO 
SANTOS DE ANDRADE, ELIENE DE JESUS DOS SANTOS ANDRADE e JOENE APOLINÁRIO DA SILVA, anteriormente qualificados, 
pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Induvidosa a materialidade do crime, ante as provas coligidas aos autos, notadamente o auto de apresentação e apreensão (fls. 46/47 – 
ID 58430442) e laudos toxicológicos preliminar e definitivo (fls. 52/53 – ID 58430442 e fls. 94/95).
Passo à análise da autoria.
O Policial Civil Jacy Lopes da Silva Júnior relatou que estavam fazendo campana na residência dos acusados em razão da informação 
a respeito do tráfico de drogas e, no dia dos fatos, abordaram dois usuários saindo do local na posse de entorpecentes. Diante disso, 
realizaram abordagem na residência dos acusados e lograram êxito em apreender o entorpecente já fracionado em pequenas porções, 
prontas para a venda. Indicou que JOENE, que estava em cadeira de rodas, também tinha consigo parte da droga. Esclareceu que 
MARCOS não estava em casa no momento da prisão, mas chegou em seguida, depois da droga já ter sido apreendida. Indicou que a 
equipe achou estranha a confissão de JOENE, pois viram que alguns dos usuários iam apenas até o portão e saíram com drogas, sendo 
que ele não conseguiria levar o entorpecente até lá por causa de sua dificuldade de locomoção e falta de acesso na casa. Não se recordou 
se os usuários falaram de quem eles haviam comprado a droga, mas foi tudo registrado no relatório. Também não se lembrou se, além de 
JOENE, mais alguém assumiu a prática do tráfico, mas além da droga apreendida com ele havia mais entorpecente espalhado pela casa, 
em vários locais. Após a leitura do depoimento prestado na delegacia, confirmou que MARCOS também assumiu a prática do tráfico. As 
embalagens apreendidas na casa eram semelhantes às que foram apreendidas com os usuários. Asseverou que enquanto MARCOS não 
estava na residência, alguém entregou drogas para os usuários no portão, mas não era capaz de ver quem era de onde estava.
No mesmo sentido foram as declarações do Policial Civil Ângelo Sadovski de Souza. Acrescentou que ficou responsável pelas fotografias 
constantes no relatório. Da posição que estava, visualizou os usuários entrando na residência e saindo com a droga, mas não viu quem a 
entregou. Relatou que de início ELIENE indicou outras duas pessoas como proprietários da droga apreendida, mas depois disso MARCOS 
chegou e assumiu a prática do crime. JOENE também assumiu, mas não houve segurança nesse sentido, pois o monitoramento indicava 
que o tráfico era feito por MARCOS e ELIENE. Um dos abordados disse que a droga tinha sido entregue por uma senhora e a única que 
estava na casa era ELIENE, pois havia comprado drogas na ausência de MARCOS. JOENE não tinha condições de atender ninguém fora 
da casa e inclusive foi interrogado lá mesmo, por conta da dificuldade de locomoção até a delegacia. 
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O Policial Civil Leondas Fernandes Ferreira também prestou informações nesta linha.
O acusado MARCOS ANTÔNIO SANTOS confirmou a propriedade do entorpecente apreendido. Indicou que JOENE estava morando 
na casa enquanto recuperava sua perna quebrada. Esclareceu que recebeu a droga como parte do pagamento de uma motocicleta e, 
como a droga não era boa para seu consumo, decidiu vender. Como JOENE estava na casa “de favor”, ele disse que venderia enquanto 
sua pessoa não estivesse. Vendia cada paranga a R$ 10,00. A droga que estava vendendo era a que estava com JOENE, o restante, 
apreendido em sua casa, era para seu consumo. Fizeram tudo isso sem que sua mãe soubesse, caso contrário ela mandaria JOENE 
embora. JOENE conseguia andar, tomar banho e era só ele que entregava o entorpecente para quem ia em sua casa. As pessoas 
compravam droga na hora que sua mãe não estava em casa, pois ela trabalhava o dia todo. A apreensão foi na hora do almoço. Sua mãe 
sabia apenas sobre a droga que estava dentro de casa, que era para seu consumo. Indicou aos policiais onde estava a droga que foi 
apreendida. Não utilizava a motocicleta para entregar drogas. Não prometeu pagamento a JOENE. Foi preso com o uniforme da empresa 
em que trabalha. Não dependia da venda da droga para seu sustento e não é vinculado a organização criminosa. 
A acusada ELIENE DE JESUS DOS SANTOS indicou que não sabia que havia comércio de drogas em sua casa pois saía cedo para 
trabalhar e voltava só à tarde. No dia dos fatos estava em casa pois tinha voltado para almoçar e pagar uma conta, o que não era costume. 
Sabia que seu filho usava drogas com um amigo, pois via a droga em cima da geladeira. Nunca foi presa, nem seu filho, não sabe sobre 
JOENE. Soube após a prisão que MARCOS havia recebido entorpecente como parte do pagamento de uma motocicleta que ele havia 
vendido e que decidiu vender pois estragaria. JOENE conseguia se locomover de muletas, inclusive saía de casa. A cerca é encostada 
na casa e JOENE podia atender as pessoas de lá. Quando MARCOS chegou, ele assumiu o crime de imediato. MARCOS trabalha desde 
os 17 anos na mesma empresa. Esclareceu sobre a propriedade dos bens apreendidos. MARCOS havia recebido no dia 06 e foi preso no 
dia 08, sendo que o dinheiro apreendido na carteira dele era do seu pagamento. Nunca teve conhecimento de seu filho se envolver com 
crime e voltou a trabalhar na mesma empresa após ser solto nestes autos. 
JOENE APOLINÁRIO DA SILVA não foi interrogado em Juízo, pois não foi localizado para intimação. Por outro lado, perante a Autoridade 
Policial confessou o crime, indicando que quando MARCOS não estava era sua pessoa quem vendia o entorpecente.
2. 1. Do crime de tráfico de drogas:
2. 1. 1 Dos acusados MARCOS ANTÔNIO E JOENE APOLINÁRIO:
Pois bem, consta que foram apreendidas 47 (quarenta e sete) porções, pesando no total aproximadamente 132g (cento e trinta e dois 
gramas) de droga tipo maconha na casa dos acusados, sendo que MARCOS confessou a propriedade e venda do entorpecente e JOENE 
confessou que o vendia quando MARCOS não estava, sendo que fez isso uns dois dias antes dos fatos.
A confissão dos acusados no momento da abordagem e o interrogatório de JOENE foram materializados por meio de vídeos e, por mais 
que não tenham sido juntados no PJE por impossibilidade técnica na época, estes foram encaminhados a todas as partes, conforme 
certidão no ID 62239402. 
Além disso, a movimentação de usuários de drogas foi registrada pela equipe de investigação da polícia civil que registraram tudo em 
fotografias e confirmaram em Juízo (ID 62235143). 
Ademais, toda a droga apreendida já estava dividida em pequenas porções, todas prontas para a venda, sendo que parte dela estava com 
JOENE e o restante dentro da casa de MARCOS.
Por fim, razão não assiste à Defensoria no tocante ao pedido de absolvição do acusado JOENE, pois ele sequer compareceu em Juízo 
para confirmar ou não sua versão apresentada anteriormente. 
Ainda, é possível verificar nas imagens (ID 62235143) que MARCOS está em casa quando um dos usuários chega no local, sendo que a 
afirmação de JOENE que ele não vendia entorpecente quando a pessoa não entrava na casa aceitável. 
De mais a mais, JOENE não era parente dos demais acusados e estava no local de favor e, como MARCOS trabalhava o dia todo, 
dificilmente ele o esperava chegar do trabalho, todos os dias, para que pudesse realizar suas necessidades básicas, considerando que 
as demais pessoas da residência não teriam condições de carregá-lo no colo para tanto.
Diante disso, não se trata de consideração exclusiva da confissão dos acusados mas, sim, desta aliada as demais provas coligidas e 
demonstradas.
Desta forma, deixo de atender o pedido defensivo de absolvição de JOENE pois plenamente confirmada a prática do crime de tráfico de 
drogas pelos acusados MARCOS ANTÔNIO e JOENE APOLINÁRIO.
Por sua vez, cabe analisar se os acusados fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, 
que se aperfeiçoa mediante o preenchimento de requisitos cumulativos, que, se não estiverem presentes em sua totalidade, conduzem à 
impossibilidade de seu reconhecimento.
Para que ocorra a incidência, o acusado deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas nem 
mesmo integrar organização criminosa.
No caso em debate, vemos que o acusado MARCOS ANTÔNIO é primário e não possui maus antecedentes, ante a inexistência de 
comprovação de qualquer sentença penal condenatória anterior transitada em julgado.
Embora a droga apreendida já estivesse fracionada, pronta para a venda, tal fato, por si só, não é suficiente para o afastamento da 
minorante prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que, no caso concreto, não restou demonstrado envolvimento em 
maior profundidade com o tráfico por parte do acusado, pois as circunstâncias que envolveram o fato são típicas da pequena venda de 
entorpecentes comumente visto nesta Comarca.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia: 
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CRIME, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL OU QUALIFICADA. 
RECONHECIMENTO. PATAMAR DESPROPORCIONAL. AMPLIAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA 
FRAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Deve ser reconhecida a atenuante de confissão na dosimetria da pena, mesmo que parcial ou qualificada, pois utilizada para a 
formação da convicção do magistrado.
2. Diante da ausência de previsão específica do quantum das agravantes e atenuantes no Código Penal, adota-se o mesmo parâmetro 
das causas de aumento, ou seja, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) e, evidenciando-se desproporcional a fração aplicada, deve ser 
readequada.
3. Mantém-se a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado quando não restar demonstrado que o réu estaria envolvido no crime de 
tráfico de forma reiterada ou que se dedicaria às atividades criminosas.
4. Constatada a grande quantidade (4kg) de cocaína apreendida, é viável a aplicação do patamar mínimo da redução de pena previsto 
no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
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(APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0002516-58.2020.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 10/03/2022) destaquei.
Assim, será a causa de diminuição de pena reconhecida na condenação do acusado MARCOS ANTÔNIO.
Por outro lado, não verifico o mesmo com relação ao acusado JOENE APOLINÁRIO pois, por mais que suas execuções de pena já 
tenham sido extintas pelo cumprimento, passado também o período depurador, tal fato é capaz de ensejar a configuração de maus 
antecedentes, sendo esta causa impeditiva para aplicação da especial causa redução de pena. 
2. 1. 2. Da acusada ELIENE DE JESUS DOS SANTOS: 
Em que pese a casa ser da acusada ELIENE, esta indicou que não sabia do comércio de drogas realizado em sua casa, pois trabalhava 
durante todo o dia, sendo que o dia de sua prisão coincidiu com o fato de ter voltado para almoçar em casa, pois tinha que pagar uma 
conta. 
Os indícios de autoria contra ELIENE levantados pelos policiais que estavam nas proximidades realizando acompanhamento do 
movimento não foram confirmados em Juízo. 
Nesse sentido, verifica-se que não houve provas no sentido se, de fato, era ELIENE quem entregava a droga aos usuários que iam até 
lá comprar na ausência de MARCOS, sendo que isso não foi mencionado por nenhum dos acusados no momento de suas confissões. 
Ademais, ao que parece, há duas casas no mesmo terreno, sendo que ELIENE mora em uma e MARCOS e JOENE em outra, dificultando 
assim que ela de fato sabia ou praticava o crime em conjunto com os demais acusados. 
Dessa forma, ainda que existam indícios na fase inquisitorial de sua participação na conduta delituosa, estes indícios não foram 
confirmados em Juízo e, havendo dúvida, atendo o pedido das partes e aplico o princípio in dubio pro reo.
2. 2. Do crime de associação para o tráfico de drogas:
A denúncia imputou aos acusados a prática do crime capitulado no artigo 35 da Lei 11.343/06, ou seja, associação para o tráfico de 
drogas.
Nesse sentido, como anteriormente demonstrado, restou claro o envolvimento dos acusados MARCOS ANTÔNIO e JOENE no crime de 
tráfico de drogas. Todavia, muito embora estivessem morando na mesma casa (JOENE temporariamente), vislumbra-se que nenhuma 
prova aportou aos autos que trouxesse a certeza de que realmente os dois acusados formassem uma associação estável e permanente 
para o tráfico de drogas, pois não restou demonstrado que eles praticavam o comércio em conjunto.
No mesmo sentido é o entendimento dos dois acusados e ELIENE, uma vez que esta inclusive foi absolvida pela prática do tráfico de 
drogas.
Por tudo isso e diante da fragilidade do conjunto probatório, entendo que o melhor caminho a trilhar seja o de absolvição dos acusados 
MARCOS ANTONIO SANTOS DE ANDRADE, ELIENE DE JESUS DOS SANTOS ANDRADE e JOENE APOLINÁRIO DA SILVA em 
relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei Repressiva, em respeito ao brocardo latino in dúbio pro reo.
Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para o fim de:
1. CONDENAR o acusado MARCOS ANTONIO SANTOS DE ANDRADE qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, 
§4º, da Lei 11.343/06.
2. CONDENAR o acusado JOENE APOLINÁRIO DA SILVA qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 
11.343/06.
3. ABSOLVER a acusada ELIENE DE JESUS DOS SANTOS ANDRADE qualificada nos autos, das imputações que lhe foram feitas na 
denúncia como incursa nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
4. ABSOLVER os acusados MARCOS ANTONIO SANTOS DE ANDRADE, ELIENE DE JESUS DOS SANTOS ANDRADE e JOENE 
APOLINÁRIO DA SILVA, qualificados nos autos, das imputações que lhe foram feitas na denúncia como incursos nas penas do artigo 35 
da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
Passo a dosar suas penas: 
1. Para o acusado MARCOS ANTONIO SANTOS DE ANDRADE:
Considerando as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais) observo que a quantidade da 
droga apreendida é comum para este tipo de conduta. A culpabilidade do acusado é inerente ao tipo incurso, nada tendo a valorar. Com 
relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado, ao que tudo indica, é primário. Em relação à sua conduta social e personalidade, 
não há nos autos parâmetros para sua mensuração. Os motivos do crime são relevantes, pois a Lei Antidrogas protege a saúde pública, 
porém, já valorados negativamente pelo legislador. As circunstâncias não foram as normais do tipo, pois o acusado se valia da “ajuda” de 
JOENE para vender o entorpecente quando não estava. As consequências do crime não foram tão graves, pois a droga foi apreendida.
Considerando-se todos estes aspectos, fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) 
dias-multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e atenuo sua pena em 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, perfazendo-a 
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Aplico a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em 2/5, tendo em vista apreensão de toda a droga 
devidamente embalada para a venda, podendo o acusado aferir certo lucro, considerando que já estava realizando o comércio há alguns 
dias antes de sua prisão, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.
Com relação à pena de multa, aplico o valor do dia-multa no mínimo previsto no § 1º do art. 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-
mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a condição socioeconômica do condenado, perfazendo o valor de R$ 12.697,51 (doze 
mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), atualizado desde a data dos fatos.
O acusado cumprirá a sua pena em regime inicialmente aberto (artigo 33, §2º, alínea “c”).
Contudo, diante das circunstâncias e características do caso, entendo que a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal se mostra 
razoável, posto que para sua regeneração e ressocialização esta medida se faz suficiente.
Assim sendo, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, aplico ao acusado, em substituição da pena privativa de 
liberdade, as seguintes penas:
a) prestação de serviço gratuitos, em entidade a ser designada quando da audiência admonitória (art. 43, IV e 46, do CP);
b) interdição temporária de direitos pelo tempo da condenação, consistente na proibição de frequentar bares, prostíbulos e congêneres 
(arts. 43, V c.c 47, IV do CP).
2. Para o acusado JOENE APOLINÁRIO DA SILVA:
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Considerando as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais) observo que a quantidade da 
droga apreendida é comum para este tipo de conduta. A culpabilidade do acusado é inerente ao tipo incurso, nada tendo a valorar. Com 
relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado, ao que tudo indica, é primário, todavia é portador de maus antecedentes. Em 
relação à sua conduta social e personalidade, não há nos autos parâmetros para sua mensuração. Os motivos do crime são relevantes, 
pois a Lei Antidrogas protege a saúde pública, porém, já valorados negativamente pelo legislador. As circunstâncias não foram as normais 
do tipo, pois o acusado JOENE ficava responsável pela venda da droga enquanto MARCOS trabalhava, pois estava em sua casa “de 
favor”. As consequências do crime não foram tão graves, pois a droga foi apreendida.
Considerando-se todos estes aspectos, fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e 
cinquenta) dias-multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e atenuo sua pena em 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, perfazendo-a 
em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.
O acusado não faz jus à redução prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006, como já fundamentado.
Assim, torno a pena definitiva 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, ante a ausência de 
outras causas de diminuição ou aumento capazes de exercerem influência na quantificação da pena.
Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-
mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a falta de informações a respeito da condição socioeconômica do acusado, perfazendo o 
valor de R$ 22.009,02, (vinte e dois mil e nove reais e dois centavos) atualizado desde a data dos fatos.
O acusado cumprirá a sua pena em regime inicialmente semiaberto (artigo 33, §2º, alínea “b”).
Tendo em vista os maus antecedentes apresentados pelo acusado e a pena imposta, deixo de conceder a substituição prevista no artigo 
44 do Código Penal.
Demais deliberações:
Em razão da absolvição da acusada ELIENE, revogo as cautelares impostas quando de sua soltura, servindo cópia desta de ofício.
A droga e suas embalagens deverão ser incineradas, como de costume.
Determino a juntada das mídias referidas no ID 62239402.
Proceda-se à restituição dos demais objetos, veículo e R$ 106,40 (cento e seis reais) em moedas que foram apreendidos, mediante 
comprovação da propriedade, no prazo de 30 dias, uma vez que não restou demonstrada a utilização destes na prática delitiva. Não 
havendo a restituição, decreto a perda em favor da União.
Decreto a perda do restante do dinheiro apreendido em favor da União por estar comprovado seu envolvimento com o tráfico, haja vista 
que o comércio espúrio já vinha acontecendo há alguns dias e não houve comprovação da licitude por parte do acusado, nos termos do 
artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06.
Após o trânsito em julgado, proceda-se as anotações e comunicações de praxe, expeça-se as guias de execução respectivas (definitivas, 
se for o caso).
Comunique-se à Justiça Eleitoral.
Considerando que o acusado MARCOS foi defendido por advogado constituído, condeno-o ao pagamento das custas processuais, “pro 
rata”.
Por outro lado, tendo em vista que a acusada ELIENE foi absolvida e o acusado JOENE foi defendido pela Defensoria Pública, isento-os 
do pagamento das custas processuais.
Com relação ao pagamento da multa, proceda-se nos termos do artigo 269-B das Diretrizes judiciais.
No caso das custas processuais, proceda-se nos termos do Provimento 002/2017-PR-CG.
Após, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
PROCESSO N.: 7009597-98.2022.8.22.0005
CLASSE: Auto de Prisão em Flagrante
ASSUNTO: Homicídio Qualificado
AUTORIDADE: M. P. D. E. D. R.
FLAGRANTEADO: JOSE RICARDO BORGES DO COUTO, RUA ALBINO VAGO 995 SANTO ANTÔNIO - 76967-360 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO FLAGRANTEADO: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS, OAB nº RO2736A
DESPACHO
Na resposta à acusação a defesa reservou o direito de apreciar o mérito na fase de alegações finais. 
Não vislumbro de plano nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP, havendo necessidade de dilação probatória.
Assim, designo a audiência de instrução para o dia 25 de novembro de 2022, às 08h:30min. 
Intimem-se as partes.
Intime-se as testemunhas. 
Intime-se/requisite o acusado. 
Requisitem-se os policiais militares.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 7010591-29.2022.8.22.0005
CLASSE: Insanidade Mental do Acusado
ASSUNTO: Homicídio Qualificado
ACUSADO: JOSE RICARDO BORGES DO COUTO
REPRESENTADO: M. P. D. R., AC BURITIS, AVENIDA PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REPRESENTADO SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Ao Ministério Público quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental (ID 81305155 ).
Ji-Paraná sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná-RO 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411-2927 - E-mail: jip1criminalgab@tjro.jus.brPROCESSO N.: 7008625-31.2022.8.22.0005
CLASSE: Auto de Prisão em Flagrante
ASSUNTO: Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
FLAGRANTEADO: VITOR GABRIEL VENANCIO DA SILVA, NATAL CARVALHO DA SILVA 1293, CASA BOSQUE DOS IPÊS II - 76900-
001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
FLAGRANTEADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
VITOR GABRIEL VENÂNCIO DA SILVA, também conhecido como “Brow”, brasileiro, solteiro, tapeceiro, nascido aos 12.09.2003, natural 
de Ji-Paraná/RO, filho de Rosalvo José da Silva e de Edna Venâncio da Silva, portador do RG n. 1689108 SSP/RO e do CPF n. 
997.485.762-72, residente na Rua T-14 entre Avenida Brasil e Maringá, sem número (VR Móveis e Estofados), bairro Nova Brasília, 
cidade de Ji-Paraná, telefone (69) 98471-5804, foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime previsto no artigo 14 
da Lei n. 10.826/2003.
É o relatório. Decido. 
A inicial narra um fato criminoso com todas as suas circunstâncias e encontra-se apoiada em elementos informativos constantes dos 
autos.
As condições da ação e os pressupostos processuais estão presentes, havendo, inclusive, justa causa.
Assim, recebo a denúncia. 
Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, expedindo-se o necessário.
Vencido o prazo sem a resposta, ou sendo de imediato declarada a impossibilidade de constituir advogado, encaminhem-se os autos à 
Defensoria Pública para apresentá-la.
Junte-se a folha de antecedentes criminais do acusado (CEU), ficando a cargo do Ministério Público a certidão junto ao INI/DF, nos termos 
do artigo 47 do CPP.
A PRESENTE DECISÃO SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO/OFÍCIO.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
PROCESSO N.: 0000062-07.2021.8.22.0005
CLASSE: Ação Penal de Competência do Júri
ASSUNTO: Homicídio Qualificado
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: CHARLES SOUZA DOS SANTOS, RUA CAMAÇARI 360 JORGE TEIXEIRA - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: EVANDRO DA SILVA DIAS, OAB nº RJ211008, HELOISA RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10580
Despacho:
Considerando que não houve complementação do pedido do ID 80502510, conforme despacho do ID 80694311, deixo de decidir a 
respeito e determino regular prosseguimento do feito. 
Ji-Paraná sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná-RO 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411-2927 - E-mail: jip1criminalgab@tjro.jus.brPROCESSO N.: 7008555-14.2022.8.22.0005
CLASSE: Auto de Prisão em Flagrante
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ASSUNTO: Furto 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
FLAGRANTEADO: MATEUS ELIZIARIO HOFFMANN, MARACANA 126 - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO FLAGRANTEADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
MATEUS ELIZIÁRIO HOFFMANN, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 09.12.2000 em Ji-Paraná/RO, filho de Laércio Hoffmann 
e de Rosilane Eliziário, portador do RG n. 1477624 SSP/RO e do CPF n. 046.115.792-63, residente na Rua Maracanã, n. 126, bairro 
Capelasso, cidade de Ji-Paraná/RO, foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, 
na forma do artigo 71 (duas vezes), ambos do Código Penal.
É o relatório. Decido. 
A inicial narra um fato criminoso com todas as suas circunstâncias e encontra-se apoiada em elementos informativos constantes dos 
autos.
As condições da ação e os pressupostos processuais estão presentes, havendo, inclusive, justa causa.
Assim, recebo a denúncia. 
Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, expedindo-se o necessário.
Vencido o prazo sem a resposta, ou sendo de imediato declarada a impossibilidade de constituir advogado, encaminhem-se os autos à 
Defensoria Pública para apresentá-la.
Junte-se a folha de antecedentes criminais do acusado (CEU), ficando a cargo do Ministério Público a certidão junto ao INI/DF, nos termos 
do artigo 47 do CPP.
A PRESENTE DECISÃO SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO/OFÍCIO.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 0002753-28.2020.8.22.0005
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: DIOMAR DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS DO RECORRIDO: DECIO BARBOSA MACHADO, OAB nº RO5415, RAFAEL SILVA ARENHARDT, OAB nº RO10525
SENTENÇA
Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas 
atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, tombado sob nº 67/2020, ofereceu denúncia em face de DIOMAR DOS SANTOS 
LIMA, brasileiro, solteiro, mecânico. Filho de Luiz Carlos de Lima e de Luciana dos Santos, nascido em 25/06/1997, natural de Ji-Paraná/
RO, portador do RG n.1.373.639-6 SSP/AC e inscrito no CPF sob o n. 700.209.852-74, residente na Rua Contagem, n. 156, Bairro 
Primavera, nesta Cidade e Comarca, dando-o como incurso nos artigos 121, § 2.º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e 
no artigo 121, § 2.º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal pela prática do fato 
delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos: 
Consta do incluso Inquérito Policial. que na manhã do dia 22 de novembro de 2020, na Rua Tiradentes, n.° 422, Bairro Vila Jotão, 
nesta Cidade e Comarca, DIOMAR DOS SANTOS LIMA, determinado a matar as vitimas Wagner Domingos de Jesus e Rauany Lopes. 
empregando uma faca desferiu golpes contra elas, produzindo em Wagner os ferimentos que foram a causa determinante de sua morte, 
e em Rauany os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito Direto de fl. 20,através dos quais, o denunciado deu início 
a prática de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, representada pela eficaz 
prestação de socorro a vítima.
Conforme descrito, com prévia intenção de matar o casal Wagner e Rauany, por motivos que não ficaram devidamente esclarecidos nos 
autos, o denunciado DIOMAR invadiu a residência das vítimas, colhendo-as de surpresa em seus aposentos, e valendo-se de uma faca, 
as atacou desferindo-lhes vários golpes provocando o óbito de Wagner e causando ferimentos em Rauany, sendo que esta só não veio 
a óbito porque fez-se de morta ao ser golpeada no pescoço, levando o denunciado a deixar o local, acreditando que havia consumado 
seu intento.”
A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2020 e veio acompanhada do inquérito policial (ID 76943805, fl. 18). 
Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 37/38 - ID: 76943805). Em audiência foi ouvida a vítima, testemunha e informantes 
(mídia em anexo).
Foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado (autos n. 0000528-98.2021.8.22.0005), motivo pelo qual o processo ficou 
suspenso até a realização da perícia que atestou ser o acusado, à época dos fatos, capaz de entender o caráter criminoso de sua ação 
e determinar-se de acordo com este entendimento.
Após, foi determinado o regular prosseguimento do feito passando ao interrogatório do acusado.
O Ministério Público em alegações finais requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia (ID 79473988).
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A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de Homicídio descrito no art. 121, caput, do CPB, acusado contra vítima 
Raunay Lopes, para o crime de lesão corporal, tipificada no art. 129, §1º do Código Penal (ID 81090673).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de crime de homicídio tendo como vítima a pessoa de Wagner e tentativa de homicídio figurando como vítima Rauany, cuja 
autoria está sendo imputada ao acusado.
Vejamos.
A vítima Rauany Lopes informou que estava deitada com seu marido, a outra vítima, e só viu DIOMAR quando ele já estava em cima do 
Wagner, já golpeando-o com faca. Neste momento o marido dela caiu e o acusado foi pra cima dela, e na tentativa de se defender ela 
utilizou as mãos e ele acabou cortando os pulsos dela. Além dessa lesão, tiveram lesões no braço, no joelho e no pescoço. Alegou que no 
dia dos fatos estavam todos na “querência” e que DIOMAR queria ficar com uma prima dela e como ela não quis ele saiu do local bravo. 
Que não sabe o motivo de o acusado ter atacado ela e seu marido. Disse que Wagner não teve como se defender.
A testemunha Valmir informou que foram acionados para atenderem uma ocorrência e ao chegarem encontraram a vítima Rauny bastante 
apavorada e sangrando. Que a vítima narrou como teria acontecido os fatos e deu certeza quanto a autoria imputada a DIOMAR. Quanto 
à prisão do acusado, esclareceu que ele fugiu do local e a outra equipe encontrou o endereço dele e foram até lá. Quando chegaram 
e chamar pelo nome, o acusado saiu e negou os fatos, no entanto, os policias verificaram que nas mãos dele possuíam ferimentos de 
cortes e aparentavam ser recentes. Afirmou que viu as lesões na perna e no pescoço de Rauany. Disse que a faca objeto do crime não 
foi encontrada.
A testemunha Claudemir, as informantes Sabrina e Luciana nada souberam esclarecer a respeito dos fatos.
O acusado DIOMAR DOS SANTOS LIMA exerceu o seu direito de ficar em silêncio.
Verifica-se que os requisitos da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria em relação aos acusados estão demonstrados 
nos autos, conforme faz certo a prova testemunhal colhida na instrução criminal.
O caput do artigo 413 do Código de Processo Penal é claro ao dizer que para a pronúncia basta a presença dos dois requisitos supra-
assinalados.
Mister ressaltar que o dispositivo acima, ao disciplinar o que é necessário para a pronúncia, veda por completo o chamado excesso de 
linguagem, considerando que a referida decisão é de natureza estritamente processual, cabendo aos jurados a decisão quanto ao mérito 
do fato posto a julgamento.
O juiz, em hipótese alguma, deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. 
Além disso, a sentença de pronúncia é um ato provisório que não tem o condão de tornar certa a responsabilidade do acusado pelo fato 
criminoso, cujo encargo cabe ao Conselho de Sentença e não ao juiz singular que presidiu a primeira fase inerente aos crimes dolosos 
contra a vida.
Dessa forma, impossível o reconhecimento da tese apresentada pela defesa de desclassificação para lesão corporal nesta fase processual, 
uma vez que não se mostrou inequívoca, sendo que o reconhecimento neste momento subtrairia a competência dos Juízes competentes 
para a análise do mérito, quais sejam, os jurados.
De outro modo, a qualificadora articulada na denúncia encontra ressonância no acervo probatório dos autos e, portanto, deve ser 
submetida à apreciação do Tribunal do Júri. 
O cometimento do crime de forma que teria impedido a defesa das vítimas, encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos 
autos. Observa-se dos depoimentos e documentos juntados, que as vítimas estavam em casa, e foram surpreendidas pelo acusado que 
as atacou desferindo-lhes vários golpes de faca, de forma compatível à narrativa acusatória. Nesse contexto, deve o Tribunal do Júri 
avaliar se restou suficientemente demonstrada a dinâmica delitiva e a consequente configuração da qualificadora.
Ademais, é de trivial sabença que as qualificadoras descritas só podem ser afastadas pela decisão de pronúncia quando totalmente 
divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para 
PRONUNCIAR DIOMAR DOS SANTOS LIMA, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.º, inciso IV (recurso que dificultou a 
defesa da vítima) quanto à vítima Wagner Domingos de Jesus, e no artigo 121, § 2.º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), 
c/c artigo 14, inciso II quanto à vítima Rauany Lopes, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Eg. Tribunal 
do Júri.
O acusado responde preso ao processo, subsistindo íntegros os fundamentos que inspiraram o decreto preventivo, pois inexistentes 
alterações fático-jurídicas que justifiquem a revogação da medida cautelar. A prisão preventiva visa à garantia da instrução processual. 
Desse modo, considerando que, em processos submetidos ao procedimento do Júri, a instrução se estende até a Sessão Plenária, 
necessária a manutenção da prisão do acusado. Dessa forma, mantém-se, por ora, a prisão preventiva do acusado.
Com a preclusão desta decisão, dê-se vista às partes para os fins preconizados no artigo 422 do Código de Processo Penal.
P.R.I.
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
sexta-feira, 2 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO. 
Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411 - 2927 - E-mail: jip1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
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INTIMAÇÃO DE: WANDERSON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, serviços gerais, nascido aos 29/01/1989, natural de Ji-Paraná/RO, 
filho de Valdeli Rodrigues da Silva e Miriam Rodrigues de Alcântara, portador do RG n. 1.196.239 SSP/RO e CPF n. 976.648.122-91, 
residente na rua João Batista Neto, n. 1459, bairro Nova Brasília, cidade de Ji-Paraná/RO, telefone (69) 3424-5300. 
Finalidade: INTIMAR o denunciado WANDERSON RODRIGUES DA SILVA, da audiência de instrução e julgamento designada para o 
dia 11/10/2022 10:30.
Processo nº: 7009828-62.2021.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto: [Furto]
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: WANDERSON RODRIGUES DA SILVA
Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022. 
Diretor (a) de Cartório 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná 
PROCESSO N.: 7010606-95.2022.8.22.0005
CLASSE: Auto de Prisão em Flagrante
ASSUNTO: Furto 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
FLAGRANTEADO: PAULO SOARES DA SILVA, AVENIDA DAS SERINGUEIRAS 3263, - DE 3230/3231 AO FIM VALPARAÍSO - 76908-
734 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
FLAGRANTEADO SEM ADVOGADO(S)
ATA DA AUDIÊNCIA
Aos 02 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca de Ji-Paraná/RO, nos termos do PROVIMENTO 
CORREGEDORIA Nº 009/2021, realizou-se audiência por videoconferência, utilizando-se a plataforma Google Meet, com a participação 
do MM. Juiz de Direito Dr. EDEWALDO FANTINI JÚNIOR, do Secretário de seu cargo, do Dr. PEDRO WAGNER ALMEIDA PEREIRA 
JÚNIOR – Promotor de Justiça, do Dr. ALDO LINHARES ALMEIDA - Defensor Público, bem como do conduzido PAULO SOARES DA 
SILVA, qualificado no respectivo auto de prisão em flagrante. Pelo MM Juiz foi a ele esclarecido sobre a finalidade desta audiência de 
custódia (retomada por determinação do E. TJRO através do Provimento Corregedoria nº 009/2021, de (Resolução nº 213/2015 – CNJ) 
e ainda o direito de permanecer em silêncio. Indagado especificamente sobre as circunstancias da sua prisão/abordagem por parte 
de policias ou outros agentes públicos afirmou não ter ocorrido qualquer abuso de poder. Não faz uso de remédios controlados. Foi 
submetido a exame de corpo de delito no IML. Foi a ele oportunizado o direito de comunicar sua prisão a familiares/conhecidos. A seguir 
o MM. Juiz de Direito proferiu a deliberação “Vistos. De acordo com as informações ora colhidas, não havendo indicação de violação 
dos direitos e garantias fundamentais. Registre-se que, visualmente o conduzido encontra-se lúcido e bem orientado, pelo que passa-se 
diretamente à análise do auto de prisão em flagrante, e que ainda foi submetido a exame de corpo de delito, conforme laudo juntado. Na 
sequência, pela ordem o Ministério Público com a devida vênia discordou do parecer constante do ID 81333039 e pugnou pela conversão 
da prisão em flagrante em preventiva, por entender presentes os requisitos e pressupostos necessários para tanto, notadamente 
pela vasta folha de antecedentes criminais do infrator, conforme razões expostas oralmente. Por sua vez a Defesa, nada requereu no 
momento, deixando para fazê-lo oportunamente quando dispuser de maiores elementos, conforme exposto oralmente. A seguir o MM. 
Juiz de Direito proferiu a decisão nos seguintes termos: “Vistos. Ratifico a homologação este flagrante, pois formalmente em ordem. 
Nesse sentido ressalte-se que o conduzido foi preso e autuado em flagrante delito como incurso nas sanções do art. Art. 155, caput do 
Código Penal. A materialidade dos fatos encontra-se demonstrada através dos registros feitos, especialmente auto de apresentação 
e apreensão juntado. Da mesma forma os indícios colhidos apontam o conduzido como sendo o autor. Analisando a situação tenho 
que, no caso específico e em que pese a manifestação da Defesa em contrário, estão presentes os pressupostos legais da prisão 
cautelar, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, conforme bem ressaltado pelo Ministério 
Público, não se mostrando o suficiente eventual imposição ao conduzido de medidas cautelares diversas da prisão, pois o infrator registra 
diversas condenações, além de responder a três ações penais perante a 3ª Vara Criminal (7011680-24.2021.8.22.0005, 7005237-
57.2021.8.22.0005 e 7005237-57.2021.8.22.0005) e uma que tramita perante a 1ª Vara (0000346-15.2021.822.0005), das quais três são 
contra o patrimônio, demonstrando com isso possuir personalidade voltada para a prática de crimes, desrespeitando, bens, direitos e 
valores reconhecidos pelo corpo social, de maneira que notório o perigo gerado pelo estado de liberdade. Fatos dessa natureza merecem 
uma pronta e enérgica resposta do Poder Público, observando que o conduzido, em liberdade, poderia se evadir do distrito de culpa, 
comprometer a instrução processual ou se furtar à aplicação de eventual condenação criminal. Aliado a isso tenho que ele, em liberdade 
e, ao menos por ora, aumentaria a sensação de impunidade que infelizmente, em muitos casos, se verifica perante a sociedade, o que 
também se não fundamento único para a manutenção de custódia preventiva, dever ser sim também considerado. Pelo exposto, casso 
a fiança arbitrada e converto em prisão preventiva a prisão em flagrante do conduzido PAULO SOARES DA SILVA, já qualificado, nos 
termos dos arts. 311 e seguintes do CPP. Servirá cópia deste como MANDADO DE PRISÃO para todos os efeitos legais. Encaminhe-se 
cópia desta ata ao Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca para fins de conhecimento, bem como à Unidade prisional onde encontra-se 
o preso, para cumprimento e entrega de uma via para a ele. Junte-se cópia desta ata nos autos 0000346-15.2021.822.0005. Proceda-se 
as comunicações de praxe e aguarde-se os autos principais. Saem todos intimados, sendo dispensada a assinatura da ata. Nada mais.
Ji-Paraná/RO, 2 de setembro de 2022
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
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2ª VARA CRIMINAL 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7001363-30.2022.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia e outros (2)
REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO
Advogado do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE ANDERSON HOFFMANN - RO 3709
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado, acima mencionado, para apresentar as alegações finais em favor do requerido, no prazo legal.
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo n.: 7010553-17.2022.8.22.0005
Classe: Carta Precatória Criminal
Assunto:Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76950-000 - SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: JULIANA SILVA DA CUNHA, RUA ARGELIM 3179 VALPARAÍSO - 76908-770 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a denunciada para que compareça perante este juízo (na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, no fórum local), isso no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, durante o expediente forense (matutino) e independentemente de pauta para participar da audiência admonitória 
e assim dar início com cumprimento das condições da suspensão condicional do seu processo (ID 81268019)
Cópias deste e da carta precatória servirão como MANDADO DE INTIMAÇÃO para todos os efeitos legais
Se não encontrada no endereço indicado, restitua-se com as nossas homenagens
Ji-Paraná/RO, 31 de agosto de 2022.
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 0003790-61.2018.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: ALOISIO PAULINO DE CARVALHO
Advogados do(a) REU: CAIO ANTUNES DE ASSIS - RO10963, THIAGO MURILO DOS SANTOS - RO10405, RUBIA GOMES CACIQUE 
- RO5810
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado do réu supracitado da sentença proferida nos referidos autos para, querendo, interpor recurso de 
apelação, no prazo legal. 
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIAPODE R JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 0000702-10.2021.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: NAIMY DA SILVA MACHADO
Advogado do(a) REQUERIDO: JUSTINO ARAUJO - RO1038
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado do réu supracitado da sentença nos referidos autos para, querendo, interpor recurso de apelação, no 
prazo legal. 
Ji-Paraná, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7008573-69.2021.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
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REQUERIDO: IVONE PEREIRA DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo: 65 dias)
Intimação DE: IVONE PEREIRA DA SILVA vulgo “florzinha”, brasileira, filha de Sebastião Florentino da Silva e de Judite da Silva e Silva, 
nascida aos 04/05/1984, natural e Ji-Paraná/RO, RG 1161039 SSP/RO, CPF 006.047.782-28, residente na Rua Goiânia, n. 2965, bairro 
Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
Proc. : 7008573-69.2021.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)Autor
Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado : IVONE PEREIRA DA SILVA
Finalidade: Proceder a intimação do(a) denunciado(a) supracitado(a), do teor da r. sentença.
SENTENÇA: “... V i s t o s … 01 – DO RELATÓRIO IVONE PEREIRA DA SILVA, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério 
Público como incursa nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06, tendo em vista que no dia 15 de agosto de 2021, no período noturno, 
no endereço indicado, prevalecendo-se das relações familiares, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 
7007589-85.2021.8.22.0005 (p. 05/06 – ID 62057866), deferidas em favor da vítima Suely Pereira da Silva. A denúncia foi recebida no 
ID 66179764 e veio acompanhada pelo respectivo inquérito policial iniciado devidamente relatado. Citada pessoalmente, em seu favor 
apresentou-se a resposta à acusação (ID 66878594). Não sendo o caso de absolvição sumária e nada tendo a sanear, designou-se a 
audiência de instrução para o dia 11 de abril de 2022 (ID 67460035). Na ocasião foram inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia, 
tendo a sido decretada a revelia da acusada naquele ato, por não ter comparecido deliberadamente à audiência (ata de audiência de ID 
75699866). Nenhuma diligência foi Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, com a condenação do 
réu nos termos em foi ela oferecida (ID 76392165). Por sua vez, a defesa postulou pela sua absolvição, defendendo a atipicidade do fato 
e, subsidiariamente, pela aplicação da atenuante inominada (ID 77453039). Os autos vieram-me conclusos para sentença. É O BREVE 
RELATÓRIO D E C I D O : 02 – DA FUNDAMENTAÇÃO Conforme mencionado, a acusada foi denunciada nestes autos pela prática do 
crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. A materialidade encontra-se demonstrada mediante auto de prisão em flagrante de p. 02/17, 
ocorrência policial de p. 20/21, decisão de medidas protetivas de urgência deferida de p. 05/06 (todos do ID 62057866), certidão oficial 
de justiça de ID 66194733, além da prova oral produzida em juízo (mídia inserida no sistema PJe). Quanto à autoria, também é certa em 
relação à acusada, porque o conjunto probatório o confirmou. Em juízo, vítima relatou que possuía medidas protetivas de urgência contra 
Ivone, sendo que esta teria ido até a casa da vítima no dia dos fatos, quando passou a atirar diversos objetos contra ela e sua residência, 
sendo que a ré afirmava não aceitar o relacionamento da vítima com seu filho. Contou que acionou a polícia militar que logrou êxito em 
prender a acusada em flagrante (mídia inserida no sistema PJe). O informante Gustavo Pereira da Silva disse em juízo que presenciou os 
fatos, afirmando que no dia sua genitora, ora ré, passou a ingerir bebidas alcoólicas, sendo que sempre fica alterada nesses momentos. 
Narrou que estava na casa de sua companheira, a vítima Suely, quando sua mãe chegou passou a atirar paus, pedras, latinhas, dentre 
outros objetos em direção à casa da vítima (mídia inserida no sistema PJe). O policial militar que atendeu a ocorrência, na condição de 
testemunha, afirmou que, ao chegar no local dos fatos, encontrou a acusada próxima ao local, tendo a vítima narrado que possui medidas 
protetivas de urgência contra Ivone, porém ela vai até sua casa por diversas vezes e sempre que a polícia é acionada empreende fuga. 
Ainda, disse o policial que, em conversa com a acusada, esta confirmou ter conhecimento das medidas protetivas contra ela deferidas 
(mídia inserida no sistema PJe). A ré Ivone Pereira da Silva deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo sido 
declarada revelia, o que impossibilitou seu interrogatório judicial (ID 75699866). É certo que as palavras da vítima assumem importante 
peso no contexto de provas nos crimes envolvendo violência doméstica e, no presente caso, sua versão foi confirmada pelas testemunhas 
e, em especial, o policial militar que atendeu a ocorrência na data dos fatos (mídia inserida no sistema PJe). Portanto, considerando a 
revelia da acusada (decretada na ata de audiência de ID 75699866), bem como tendo em vista as provas colhidas em sede policial e 
na fase judicial, à acusada competia demonstrar o contrário do que consta da acusação e foi relatado pela vítima, o que nem tentou 
fazer. Dessa maneira, provada a materialidade e autoria, além do elemento subjetivo do tipo, deve ser ela responsabilizada penalmente 
pelos seus atos e então condenada nos termos da denúncia. Quanto à indenização por danos O STJ firmou tese no tema n. 983 de 
que, considerando que houve pedido expresso da acusação no presente caso, independentemente de não ter sido realizada instrução 
probatória acerca da extensão dos danos sofridos pela vítima e do valor correspondente de sua reparação, deverá ser esta indenizada, 
fixando-se o patamar mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais). Desta forma, entendo que reparar os danos causados por sua catastrófica atitude 
é o mínimo que o réu deve fazer no caso em tela. Assim, condeno-o à reparação dos danos à vítima no importe de R$ 1.000,00 (mil 
reais). 03 – DODISPOSITIVO Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para condenar a ré IVONE PEREIRA DA SILVA, já qualificada, 
incursa nas sanções do art. 24-A da Lei n 11.340/06. 04 – DA DOSIMETRIA DA PENA Atento as diretrizes do art. 59 do Código Penal, 
passo a fixar e individualizar a pena sua pena. Provada a intensidade do dolo na sua ação, pois ciente da ilicitude do seu ato; é reincidente 
(SEEU de n. 4000319-61.2021.8.22.0005 – processo de n. 0002848-29.2018.8.22.0005), agravante que será sopesada na segunda fase; 
possui antecedente criminal (SEEU de n. 4000319-61.2021.8.22.0005 – processo de n. 0004037-42.2018.8.22.0005) não há informações 
comprovadas nos autos que contrariem a presunção de ser pessoa trabalhadora; não restou provado se realmente a vítima, de alguma 
forma, concorreu para o resultado; os motivos e demais circunstâncias judiciais não lhe são contrários, pelo que fixo a sua pena base 
em 04 (quatro) meses de detenção. Presente a agravante da reincidência, como acima expostos, razão pela qual agravo em mais 01 
(um) mês a pena da acusada. Não considero presente a atenuante apresentada pela defesa em suas alegações finais, vez que o uso 
deliberado do álcool não pode ser subterfúgio para atenuar a pena da ré. Sem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo sua 
pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção. 05 – DO REGIME PRISIONAL E DISPOSIÇÕES GERAIS Fixo-lhe o regime aberto para 
o início do cumprimento de sua pena (art. 33, “caput” do Código Penal). Considerando a natureza do crime e a reincidência da condenada, 
deixo de aplicar a ela a substituição de sua pena. Ainda, a título reparatório, considerando o pedido expresso da vítima e a tese firmada 
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vislumbra na fundamentação alhures, referentes aos danos sofridos, fixo tal valor a título 
de indenização a ser pago pela acusada em favor da vítima, o fazendo com fundamento no art. 387, IV do Código de Processo Penal, no 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com o trânsito em julgado procedam-se as anotações, lançando-lhe o nome no rol dos culpados. Então, 
expeça-se o necessário com vistas a formação dos respectivos autos de execução de pena. Notifique-se a vítima desta sentença (art. 
21 da Lei n. 11.340/06), o que poderá ser eventualmente feito por qualquer meio de comunicação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ji-Paraná/RO, 25 de julho de 2022. Edewaldo Fantini Junior Juiz de Direito...”
DESPACHO: “...Vistos. Considerando a informação certificada no ID 81100739, intime-se a requerida por edital dos termos da sentença. 
Ji-Paraná/RO, 29 de agosto de 2022. Edewaldo Fantini Junior Juiz de Direito...”
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7012996-72.2021.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERENTE: 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ji-Paraná e outros
REQUERIDO: GERALDO GONCALVES
ATO ORDINATÓRIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo: 65 dias)
INTIMAÇÃO DE: GERALDO GONCALVES, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, filho de Pedro Gonçalves e Lúcia de Fátima 
Gonçalves, nascido aos 08/08/1991, natural de São Jorge do Ivaí/PR, portador do RG n. 1.224.559 SSP/RO, CPF n. 016.909.722-62, 
residente e domiciliado na Rua Ranieri Mazzilli, n. 124, casa, bairro Riachuelo, na cidade de Ji-Paraná/RO, Atualmente em lugar incerto 
e não sabido.

Proc. : 7012996-72.2021.8.22.0005 
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Autor : Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado : GERALDO GONCALVES
FINALIDADE: Proceder a intimação do(a) denunciado(a) supracitado(a), do teor da r. sentença. 
SENTENÇA: “...V i s t o s … 01 – DO RELATÓRIO GERALDO GONÇALVES qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público 
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal c/c arts. 5º e 7º, da Lei n. 11.340/06, tendo em vista que no dia 06 de 
dezembro de 2021, no período noturno, no endereço indicado, prevalecendo-se das relações familiares, ofendeu a integridade corporal de 
seu genitor, Pedro Gonçalves, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de p. 14 – ID 66356212. 
A denúncia foi recebida no ID 59935589, p. 55) e veio acompanhada pelo respectivo inquérito policial devidamente relatado. Citado 
pessoalmente, em seu favor apresentou-se a resposta à acusação (ID 68559463). Não sendo o caso de absolvição sumária e nada tendo 
a sanear, designou-se a audiência de instrução para o dia 05 de maio de 2022 (ID 68617055). Na ocasião foi colhida a oitiva da vítima 
e das testemunhas, tendo sido declarada a revelia do acusado (ata de audiência – ID 76506762). Nenhuma diligência foi requerida. Em 
alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, com a condenação do réu nos termos em foi ela oferecida 
(ID 77463184). A Defesa protestou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no quantum mínimo legal 
(ID 78375108). Os autos vieram-me conclusos para sentença. É O BREVE RELATÓRIO D E C I D O : 02 – DA FUNDAMENTAÇÃO 
Conforme mencionado, o acusado foi denunciado nestes autos pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º do Código Penal c/c arts. 
5º e 7º, da Lei n. 11.340/06. A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de p. 02/13, ocorrência policial de 
p. 17/20, laudo de exame de corpo de delito de p. 14 (todos no ID n. 66356212), além da prova oral produzida em juízo. Quanto à autoria, 
também é certa em relação ao acusado, porque o conjunto probatório o confirmou. Disse que no dia dos fatos, seu filho, ora acusado 
chegou em casa e pediu uma quantia em dinheiro, tendo ele negado, pois não tinha para dá-lo, instante que o filho, ora acusado, passou 
a agredi-lo com socos, inclusive se apoderou de um pedaço de madeira que trancava a janela e tentou lhe acertar, disse que conseguiu 
se desvencilhar do acusado após aplicar um golpe em sua cabeça. Relatou o que o acusado, há muitos anos apresenta o comportamento 
agressivo e alterado, sendo assim com todos os demais familiares (mídia inserida no sistema PJe). A informante Simone Aparecida 
Gonçalves, relatou que, no dia dos fatos, estava na casa de seu genitor, ora vítima, quando o réu chegou de forma agressiva, fazendo 
exigências, quando então passou a agredir a vítima. Disse que tentou intervir para separar a briga que também saiu correndo para a 
rua para pedir ajuda (mídia inserida no sistema PJe). O policial militar que atendeu a ocorrência, na condição de testemunha, narrou 
em juízo que ao chegar no local tomou conhecimento através da filha vítima, a qual relatou que o acusado chegou em casa agressivo, 
exigindo dinheiro do pai, como este não lhe deu a quantia pretendida, ficou alterado, agressivo e passou a lhe agredir. Em contato com o 
acusado, disse que este demonstrava fortes sinais de embriaguez (mídia inserida no sistema PJe). O acusado GERALDO GONÇALVES, 
mesmo intimado, não compareceu para seu interrogatório, pelo que foi decretada sua revelia (deliberação contida na ata de audiência 
– ID 76506762). É certo que as palavras da vítima assumem importante peso no contexto de provas nos crimes envolvendo violência 
doméstica e, no presente caso, sua versão foi confirmada pelas testemunhas e, em especial, o policial militar que atendeu a ocorrência 
na data dos fatos (mídia inserida no sistema PJe e depoimento acima transcrito). Também confirmando os termos do depoimento da 
vítima e testemunha, está o laudo médico pericial nela produzido (p. 14 – ID 66356212), onde restaram evidenciadas as lesões descritas 
pela vítima em juízo, o que confirmam os termos da denúncia. Ademais, considerando a revelia do acusado (decretada em audiência 
(ID 76506762) e tendo em vista a prova colhida e a natureza das lesões corporais sofridas pela vítima supracitado ao acusado competia 
demonstrar o contrário do que consta da acusação e foi relatado pela vítima, o que nem tentou fazer. Portanto, provada a materialidade 
e autoria, além do elemento subjetivo do tipo, deve ser ele responsabilizado penalmente pelos seus atos e então condenado nos termos 
da d e n ú n c i a . 03 – DO DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o réu GERALDO GONÇALVES, já 
qualificado, incurso nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal c/c arts. 5º e 7 º , d a L e i n . 1 1 . 3 4 0 / 0 6 . 04 – DA DOSIMETRIA 
DA PENA Atento as diretrizes do art. 59 do Código Penal, passo a fixar e individualizar a pena sua pena. Provada a intensidade do dolo 
na sua ação, pois ciente da ilicitude do seu ato; é primário (certidão no ID 66108242); não há informações que contrariem a presunção de 
ser ele pessoa trabalhadora; não se provou se a vítima, de alguma forma, contribuiu para o resultado; os motivos e demais circunstâncias 
judiciais não lhe são contrários, pelo que fixo a sua pena base em 03 (três) meses de detenção. Como bem ressaltado pelo Ministério 
Público em suas alegações finais, presente a agravante do art. 61, inc. II, “h” do CP, visto se tratar de vítima maior de 60 (sessenta) 
anos na data dos fatos, razão pela qual, agravo 01 (um) mês de detenção a sua pena base, para torná-la definitiva agora em 04(quatro) 
meses de detenção. 05 – DO REGIME PRISIONAL E DISPOSIÇÕES GERAIS Fixo-lhe o regime aberto para o início do cumprimento 
de sua pena (art. 33, “caput” do Código Penal). Considerando a pena aplicada, a natureza do crime, o tempo em que esteve preso 
preventivamente, a primariedade do réu e as condições pessoais favoráveis do art. 59, do CP, substituo tal pena privativa de liberdade 
por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem definidos pelo juízo da execução. 
Com o trânsito em julgado procedam-se as anotações, lançando-lhe o nome no rol dos culpados. Então, expeça-se o necessário com 
vistas a formação dos respectivos autos de execução de pena. Notifique-se a vítima desta sentença (art. 21 da Lei n. 11.340/06), o que 
poderá ser eventualmente feito por qualquer meio de comunicação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ji-Paraná/RO, 9 de agosto de 
2022. Edewaldo Fantini Junior Juiz de Direito.
DESPACHO: “... Vistos. Considerando a não localização do condenado (ID 81099926), realize-se sua intimação da Sentença via edital. 
Ji-Paraná/RO, 29 de agosto de 2022. Edewaldo Fantini Junior Juiz de Direito...”
Ji-Paraná, 29 de agosto de 2022
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7010253-55.2022.8.22.0005
Classe: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: ADIVALDO MARTINS DOS REIS
Advogado do(a) REQUERIDO: ALINE SILVA DE SOUZA - RO 6058
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar a advogada, acima mencionada, do despacho de ID 81267293.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 0002758-21.2018.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: JOSE PAULINO DE JESUS
Advogados do(a) REQUERIDO: ROOGER TAYLOR SILVA RODRIGUES - RO4791, FRANCIELY CAMPOS FRANCA - RO8652
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado do réu supracitado da sentença nos referidos autos para, querendo, interpor recurso de apelação, no 
prazo legal.
Ji-Paraná, 30 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7010405-06.2022.8.22.0005
Classe: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: CLEMILDA DE SOUZA COELHO
REU: CLEITON DE OLIVEIRA SILVA
ATO ORDINATÓRIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo: 10 dias)
Intimar O INFRATOR: CLEITON DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, filho de Darcy Brasiliano da Silva e de Rosicleide de Oliveira, nascido aos 
12/07/1997, RG n. 1470278 SSP/RO, CPF n. 045.259.162-73, residente na Linha 08 da Itapirema, Zona Rural, nesta cidade, atualmente 
em lugar incerto e não sabido.
Proc. : 7010405-06.2022.8.22.0005
Classe: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
Autor : Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado : CLEITON DE OLIVEIRA SILVA
FINALIDADE: : Intimar o infrator, acima qualificado, da decisão que concedeu as medidas protetivas abaixo transcritas.
DECISÃO: “...Recebido no plantão semanal forense. Trata-se de requerimento para aplicação de medidas protetivas em favor da vítima 
CLEMILDA DE SOUZA COELHO em razão de supostas perseguições e ameaças praticadas pelo ex-marido CLEITON DE OLIVEIRA 
SILVA, o qual, segundo a vítima, não se conforma com a separação. A vítima não quis ser submetida ao exame de corpo delito delito 
e não deseja representar o infrator criminalmente. Pois bem. As medidas de proteção previstas na Lei 11.340/2006 visam assegurar 
que situações conflituosas acabem por gerar desdobramentos mais graves. Vislumbro que os fatos narrados se amoldam no alcance 
protetivo da Lei Maria da Penha, posto que este diploma tutela toda e qualquer violência doméstica e familiar contra a mulher que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, praticados, inclusive, no âmbito da família e da 
unidade doméstica. No caso vertente há necessidade de preservação da integridade física da vítima, visto que não pode ficar à mercê da 
conduta agressiva do infrator. Ao exposto, concedo em favor da vítima CLEMILDA DE SOUZA COELHO as seguintes medidas protetivas, 
as quais devem ser obrigatoriamente respeitadas pelo infrator CLEITON DE OLIVEIRA SILVA: a) afastamento imediato do infrator do lar 
comum, caso ainda resida no local. b) proibição de o infrator aproximar-se da vítima ou de familiares desta, ou de testemunhas, a menos 
de 100 (cem) metros; c) proibição de o infrator manter contato com a vítima ou familiares desta, ou testemunhas, por qualquer meio de 
comunicação. Cópia da decisão servirá de mandado para intimação da vítima e do infrator. Ji-Paraná/RO, 28 de agosto de 2022. Jose 
Antonio Barretto Juiz de Direito..
DESPACHO: “...Vistos... Já tendo sido deferidas as medidas protetivas objeto deste procedimento com base na Lei n. 11.340/06 e 
expedidos os atos necessários para a intimação das partes, arquive-se. Caso não tenha sido o representado intimado pessoalmente por 
não ter sido encontrado no seu endereço conhecido, realize-se sua intimação via edital quanto a tais medidas protetivas. Observo que, no 
arquivo, deverá ser aguardada eventual provocação dos interessados quanto a mesma questão. Para conhecimento e acompanhamento 
da situação e caso tal providência não tenha sido adotada, da mesma forma remeta-se cópia deste, da representação da autoridade 
policial e do termo de depoimento da vítima para a “Patrulha Maria da Penha”, através do NUPEVID (no e-mail: nupevid.pm@gmail.
com) Faculto à “Patrulha”, em entendendo necessário, o encaminhamento da vítima e/ou filho para atendimento pelos profissionais que 
atuam no Projeto “Nascer de Novo” da Igreja Metodista em Ji-Paraná. Proceda-se as anotações de praxe. Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 
2022. Edewaldo Fantini Junior Juiz de Direito...”
Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2022
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 0003991-53.2018.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: VALDECI MORAES
Advogado(s) do reclamado: CORINA FERNANDES PEREIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: CORINA FERNANDES PEREIRA - RO2074
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar a Advogada acima qualificada para, no prazo legal, apresentar razões do recurso de Apelação.
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7007680-44.2022.8.22.0005
Classe: INQUÉRITO POLICIAL (279)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia
INDICIADO: LUCIANO SANTOS FAGUNDES DA SILVA
Advogado do(a) INDICIADO: RAFAEL SILVA ARENHARDT - RO 10525
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado, acima mencionado, para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7008799-40.2022.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL (355)
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
AUTOR DO FATO: PAULO LOURENCO SANTANA
Advogado(s) do reclamado: ANTONIO FRACCARO, FABIO LEANDRO AQUINO MAIA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FABIO 
LEANDRO AQUINO MAIA
Advogados do(a) AUTOR DO FATO: FABIO LEANDRO AQUINO MAIA - RO0001878A, ANTONIO FRACCARO - RO1941
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar os advogados acima qualificados da audiência para Depoimento Especial designada nos autos em epígrafe, perante 
o NUPS (Núcleo de Apoio Psicossocial) de Ji-Paraná, no dia 30/09/2022, às 10h30min.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal 
Avenida Brasil, nº 595, Bairro Nova Brasilia, CEP 76908-594, Ji-Paraná
Número do processo: 
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: PAULO SERGIO SANTANA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas 
atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, tombado sob nº 53/2022, ofereceu denúncia em face de PAULO SÉRGIO 
SANTANA, brasileiro, pintor automotivo, filho de Raquel Lana Santana, nascido em 10/05/1988, natural de JiParaná/RO, portador do 
RG n.º 889688 SSP/RO, residente na Rua Colorado do Oeste, n.º3891, Bairro Cafézinho, nesta comarca, dando-o como incurso nas 
sanções previstas no artigo 121, § 2.º, inciso VI (feminicídio), c/c o § 2.º-A, inciso I, e com o § 7.º,inciso III (na presença de descendente 
e ascendente da vítima), na forma do artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, pela prática do fato delituoso devidamente 
descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos: 
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Consta do incluso Inquérito Policial, que na tarde do dia 05 de março de 2022, na Rua Colorado do Oeste, n.º 3891, Bairro Jorge Teixeira, 
nesta cidade e comarca, PAULO SÉRGIO SANTANA, empregando um facão , desferiu golpes contra Wandia Natielle Rodrigues Pinto, 
produzindo nesta as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal (pág. 14 - ID: 74240518), que pela sede, potencialidade dos 
golpes e do instrumento empregado, evidenciaram propósito homicida.
Conforme se infere, no primeiro momento, o denunciado surpreendeu a vítima com uma rasteira, tendo a derrubando de degrau que 
existia na calçada de cerca de 1 metro de altura, levando-a chocar o rosto contra o chão, momento em que o denunciado PAULO SÉRGIO 
desferiu contra ela inúmeros chutes, enquanto caída ao solo.
Consta que ato contínuo, Wandia conseguiu se desvencilhar das agressões, tendo se apoderado de um canivete e golpeado PAULO 
SÉRGIO em um dos braços.
Conforme apurado PAULO SÉRGIO na sequência se apossou de um facão e passou a golpear Wandia nas costas e na cabeça, no 
momento em que ela tentava defender sua filha de apenas 03 anos de idade.
Apurou-se que PAULO SÉRGIO somente sessou as agressões após a interferência do pai da vítima Wandia, morador da casa ao lado, 
que se apresentou no local e o impediu de prosseguir com o desferimento dos golpes e a consumação de um feminicídio.
Restou apurado que denunciado e vítima conviviam maritalmente, tendo o crime sido motivado pelas condições advindas das relações 
íntimas de afeto e por menosprezo à condição do sexo feminino. Consta a mencionada prática infracional foi presenciada pela filha menor 
da vítima de apenas 03 anos de idade.
A denúncia foi recebida em 29 de março de 2022 e veio acompanhada do inquérito policial (ID 75125880). 
Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ID 76352608). Em audiência, foi ouvida a vítima, uma testemunha, bem como o 
acusado foi interrogado (mídia no PJE).
O Ministério Público em alegações finais requereu a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal leve (ID 80150103).
Da mesma forma, a Defensoria Pública reiterou o pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público (ID 81069417).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de crime de tentativa de homicídio, cuja autoria está sendo imputada ao acusado.
Quanto à autoria, esta restou comprovada através da prova colhida durante a instrução processual.
No entanto, em relação à capitulação do delito, merece destaque as argumentações das partes, quando em suas alegações requereram 
a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal leve.
Vejamos.
O Policial Militar Enivaldo afirmou que quando chegou ao local o acusado e a vítima já estavam calmos e que PAULO informou aos 
policiais que agrediu a vítima para se defender. Alegou que não houve necessidade de esforço físico para contê-los. Disse que tinha uma 
criança no local.
A vítima Wandia Natielle Rodrigues Pinto, relatou que estava em casa com o acusado e começaram a brigar por causa de um ventilador, 
neste momento ela jogou o ventilador fora e o acusado bateu nela e a derrubou. Que quando ela se deu conta viu que o nariz estava 
sangrando, então ela se levantou e deu um golpe de canivete em PAULO e ele foi e a agrediu com um facão. Afirmou que depois eles 
ficaram esperando a polícia chegar. Acredita que ele não tinha a intenção de matá-la. Disse que a filha dela, de 03 anos, estava no local 
dos fatos.
O acusado PAULO SÉRGIO SANTANA narrou que estava em casa com a vítima quando ela tirou o ventilador da tomada para colocar o 
carregador do telefone, então ele foi, tirou o carregador, e colocou novamente o ventilador, neste momento ele levantou para ir embora e 
ela não quis deixar ele ir. Informou que a vítima furou o pneu da moto dele e veio com o canivete pra cima dele e desferiu alguns golpes 
nele, depois ele pegou o facão e golpeou ela, mas que não tinha a intenção de ceifar a vida dela.
Do que se apurou nos autos, verifica-se que não há como afirmar que o acusado possuía animus necandi, dolo necessário para configurar 
a tentativa de homicídio, requisito essencial para este delito. 
Ademais, verifica-se que a própria vítima afirmou que teria desferidos golpes contra o acusado, com o canivete, e que quando ele a 
golpeou não tinha a intenção de ceifar a sua vida, vez que ele estava munido com um facão e teria como prosseguir na ação caso 
houvesse o dolo de matar.
Some-se a isso ao fato de a testemunha ouvida em Juízo afirmar que quando chegou ao local os dois (acusado e vítima) já estavam 
calmos e um do lado do outro, dando a entender que se ele quisesse ter prosseguido com as agressões, assim teria feito.
De outro norte, o laudo juntado à fl. 14 do ID 74240518 indica que houve lesão corporal de natureza leve.
Assim, acolho a manifestação das partes no tocante à desclassificação do crime de homicídio tentado, para afastar o animus necandi 
e encaminhar os autos à 2ª Vara Criminal desta Comarca, para apurar possível crime de lesão corporal de natureza leve, no âmbito da 
violência doméstica, uma vez que é competente para processar e julgar os referidos crimes.
Em razão da desclassificação operada e, pelo crime ter sido praticado em decorrência de violência doméstica, remetam-se os autos ao 
Juízo da 2ª Vara Criminal, competente para tal julgamento, após a preclusão desta decisão.
Tendo em vista que a prisão do acusado foi revogada em audiência, determino que seja retirado a informação de “réu preso” constante 
nos autos.
Sem custas.
P.R.I.
Edewaldo Fantini Junior
Juiz de Direito
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7009604-90.2022.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: POLÍCIA CIVIL - JI-PARANA - DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER - DEAM 
e outros
REQUERIDO: VALDENIR ALVES
Advogado do(a) REQUERIDO: GESIANE POSSMOSER ALVES DE SOUZA - RO11036
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar a advogada Gesiane Possmoser Alves de Souza OAB/RO 11036 da audiência de Instrução e Julgamento designada 
para o dia 27 de setembro de 2022, às 09:00 horas, nos autos em epígrafe.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Criminal
Processo: 7012992-35.2021.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ji-Paraná e outros
REQUERIDO: VALDOMIRO DA SILVA CHAGAS
ATO ORDINATÓRIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo: 65 dias)
Intimar O ACUSADO: VALDOMIRO DA SILVA CHAGAS, brasileiro, filho de José Martins da Silva e de Esmeralda Gomes Chagas, 
nascido aos 11/06/1956, natural de Belo Horizonte/MG, RG n. 13451672 SSP|SP, CPF n. 152.130.642-72, residente na Rua T-28 com 
Av. Brasil, próximo ao posto de combustível – casa laranja, bairro Nova Brasília, nesta cidade. Atualmente em lugar incerto e não sabido.
Proc. : 7012992-35.2021.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Autor :Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado : VALDOMIRO DA SILVA CHAGAS
FINALIDADE: Citar o denunciado XXX, já qualificado acima, dos termos da Ação Penal cujo resumo da denúncia segue abaixo transcrito, 
bem como para no prazo de 10 (dez) dias, contados da dilação deste, apresentar RESPOSTA INICIAL, por meio de advogado constituído, 
ficando advertida de que caso não constitua advogado sua defesa será efetuada pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
SENTENÇA: “... Vistos... 01 – DO RELATÓRIO VALDOMIRO DA SILVA CHAGAS, já qualificado nos autos, o qual é ex-marido da vítima 
Graça Friciano Bento, prevalecendo-se de relações familiares, no dia 26 de dezembro de 2021, às 17h13min, no endereço indicado nesta 
comarca, ameaçou-a por meio de palavras, de causar mal injusto e grave, inclusive contra o atual namorado dela, vítima José Cardoso 
Pereira, pelo que foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes) 
c/c arts. 5º e 7º, da Lei 11.340/06. O feito foi relatado em 14 de dezembro de 2021 (id 66378354) e a denúncia recebida no dia 23 de 
fevereiro de 2022 (id 70783045) e veio acompanhada pelo respectivo inquérito policial relatado, iniciado por auto de prisão em flagrante 
delito. Após a citação pessoal do acusado, em seu favor a Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação (id 75000153). Não 
sendo o caso de absolvição sumária e nada tendo a sanear, designou-se a audiência de instrução, quando então, na ocasião, foram 
inquiridas a vítima e a testemunha. André Barbosa (depoimentos gravados), não sendo interrogado o acusado vez que lhe foi declarada 
à revelia (id 79372413). Na fase de diligências, nada foi requerido. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da 
denúncia, com a condenação do réu nos termos em que foi ofertada (id 79975081), e a Defesa por seu turno, pela absolvição, e, em caso 
de condenação, seja aplicada a pena no quantum mínimo legal (id 80868413). Os autos vieram-me conclusos para sentença. É BREVE 
RELATÓRIO DECIDO: 02 - DA FUNDAMENTAÇÃO Conforme mencionado, o acusado foi denunciado pelos crimes previstos no art. 147 
do Código Penal (duas vezes) c/c arts. 5º, III e 7º, II da Lei nº 11.340/06. A materialidade de ambos os delitos encontra-se provada através 
dos respectivos registros de ocorrência policial (id 66378353 – pp. 2-5), auto de prisão em flagrante (id 66378353 – pp. 6-10) e especialmente 
pela prova testemunhal colhida em juízo (gravação em áudio-vídeo inserida no PJe). De igual modo, a autoria imputada ao acusado é 
inconteste e se extrai claramente da prova testemunhal colhida em juízo, confirmando integralmente os termos da denúncia. Nesse 
sentido, quando ouvida em juízo, a vítima Graça Friciano Bento afirmou, em síntese, que está separada do acusado há mais de dez anos, 
inclusive ele a expulsou de casa, mas, durante esse período sempre a perturbou, indo a sua residência ou local de trabalho armado com 
faca ou chave de fenda, proferindo xingamentos e ameaças de morte contra sua pessoa. Tratando-se especificamente ao dia dos fatos, 
ela narrou que o réu chegou em frente a sua residência gritando palavras de baixo calão e ameaças de morte direcionada a sua pessoa, 
xingando-a de “biscate, vagabunda e que iria lhe matar”, quando o seu vizinho (a testemunha André Barbosa) acionou a polícia e então 
prenderam em flagrante o acusado. Narrou, ainda, que a polícia militar já foi acionada para atender outras ocorrências dessa natureza, 
mas não tiveram êxito em prendê-lo. É certo que as palavras da vítima assumem relevante peso probatório no contexto de violência 
doméstica, onde os crimes acontecem longe dos olhos de testemunhas, mas que tais palavras precisam ser confirmadas por outros 
elementos de prova. No presente caso, com uniformidade do que consta na denúncia e o narrado pela vítima, é o depoimento prestado 
pela única testemunha ouvida em juízo, André Barbosa, quando afirmou que foi vizinho dela durante dois anos e, nesse período, 
presenciou inúmeras situações do acusado em estado de embriaguez proferindo xingamentos e ameaças de morte contra ela. De forma 
segura, expressou que no dia dos fatos viu o momento em que o acusado chegou, em uma motocicleta, em frente da residência da vítima 
e começou a buzinar, proferindo xingamentos e ameaçando-a de morte, quando ele mesmo acionou a polícia e então foi preso em 
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flagrante o réu. Asseverou ainda, que ao acionar a polícia, logo entrou para a sua residência, pelo que não viu o momento da abordagem 
dos policiais, mas que presenciou a apreensão de uma faca que estava de posse do acusado, o qual ainda, mesmo já detido pelos 
policiais, continuava proferindo xingamentos e ameaças de morte contra a vítima Graça Friciano Bento e também com relação à vítima 
José Cardoso Pereira, que chegou naquela ocasião. Cumpre observar, que o réu, embora intimado pessoalmente para tanto, nem se 
dignou a comparecer em juízo para ser interrogado e dar a sua versão, pelo que foi decretada a sua revelia. De qualquer forma, diante 
das evidências e circunstâncias do caso, aliada ao harmônico depoimento da vítima e da testemunha ouvida em juízo, o ônus da prova 
se inverte e ao acusado competia provar o contrário do que consta da denúncia, o que nem tentou fazer. Portanto e estando preenchidos 
os seus elementos caracterizadores, deve ele ser responsabilizado penalmente pelos seus atos e então condenado pelos dois crimes de 
ameaça que praticou em relação às vítimas. 3- DO DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o réu 
VALDOMIRO DA SILVA CHAGAS como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal (por duas vezes) c/c arts. 5º, III e 7º, II da Lei 
nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal. 4 – DA DOSIMETRIA Atento as diretrizes do art. 59 do Código Penal, passo a fixar e 
individualizar a sua pena: Provada a intensidade do dolo na sua ação, pois ciente da ilicitude do seu ato; não há informações que 
contrariem a presunção de ser ele tecnicamente primário (id 81101230); que não seja pessoa trabalhadora; as circunstâncias dos crimes 
em questão, em razão do seu modus operandi – por estar embriagado e portando uma faca, inclusive chegou a exibi-la, conforme descrito 
na denúncia e corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo –, o que lhe dar contorno de maior gravidade do delito. As vítimas 
não contribuíram para o resultado; as consequências do crime, especificamente com relação à vítima Graça Friciano Bento, deve ser 
valorada também negativamente, considerando o longo tempo que vem importunando e ameaçando-a, inclusive registra procedimentos 
de medidas protetivas de urgências anteriores, o que decerto causou-lhe temor e traumas, isso visivelmente percebido durante o seu 
depoimento gravado em áudio-vídeo; os motivos e demais circunstâncias judiciais não lhe são contrários. Nestes termos, fixo a pena-
base em relação à vítima Graça Friciano Bento, em 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção; e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de 
detenção referente à vítima José Cardoso Pereira. Ainda, com relação à vítima Graça Friciano Bento, considerando que a conduta 
delituosa do acusado ocorreu motivada por ciúmes, reconheço – nos termos do art. 61, II, “a”, do Código Penal e conforme recente 
entendimento do STJ (AREsp 1441372) – a agravante de motivo torpe pelo que elevo a sua pena-base para 2 (dois) meses e 29 (vinte e 
nove) dias de detenção. Não vislumbrando a presença de atenuantes ou causas de aumento/diminuição da pena, torno-a definitiva em 2 
(dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção relativo ao crime praticado contra a vítima Graça Friciano Bento e, quanto à vítima José 
Cardoso Pereira, em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Agora, observadas as regras do art. 69 do CP em relação aos crimes 
distintos entre si e somando-se as respectivas penas, torno-as definitivas em 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. 5 – 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Fixo-lhe o regime aberto para o início do cumprimento de sua pena (art. 33, “caput” do Código Penal). 
Tratando-se de crime praticado também mediante violência, considerando as circunstâncias já citadas em que ele ocorreu e por não se 
mostrar medida socialmente recomendável no seu caso, deixo de deferir em favor do acusado eventual substituição de sua pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional de sua pena (art. 44, II e 77 do CP). Transitada em julgado a 
presente sentença, lance-lhe o nome no rol dos culpados, com as comunicações e anotações de estilo. Então, expeça-se o necessário 
com vistas a formação dos respectivos autos de execução da pena. Sem custas, dada a presunção de pobreza. Quanto à faca apreendida, 
comunique-se à autoridade policial para que proceda a sua destruição. Ratifico as medidas protetivas de urgência requerido pela vítima, 
quando do seu depoimento gravado durante a audiência de instrução (id 79372413), determinando ao acusado as seguintes medidas 
protetivas: a) proibição da aproximação da vítima, inicialmente por seis meses, pelo que deverá manter-se a uma distância mínima de 
cem metros dela; b) proibição de contato com a vítima e seus familiares, a princípio pelo mesmo prazo, isso, por qualquer meio de 
comunicação. Registro que o descumprimento de tais medidas de urgência por parte do réu poderá eventualmente motivar o decreto de 
sua prisão preventiva (Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – 
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ji-Paraná (RO), em 31 de agosto de 2022. Edewaldo 
Fantini Júnior Juiz de Direito...”
DESPACHO: Vistos Intime-se o Ministério Público, Defesa e o réu, por edital, quanto a sentença condenatória Ji-Paraná/RO, 31 de 
agosto de 2022. Edewaldo Fantini Junior Juiz de Direito
Ji-Paraná/RO, 1 de setembro de 2022

3ª VARA CRIMINAL 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 7011248-05.2021.8.22.0005 Classe: Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Trânsito AUTORIDADE: Ministério Público do 
Estado de Rondônia FLAGRANTEADO: ADILSON TEIXEIRA 
DESPACHO
VISTOS.
Diligencie o Cartório junto aos sistemas INFOSEG, Boa Vista e SEEU visando localizar o(s) endereço(s) do(s) denunciado(s) .
Sendo localizado o novo(s) endereço(s) do(s) denunciado(s), expeça-se o necessário para citação/intimação pessoal.
Em caso de negativa, voltem os autos conclusos para deliberação. 
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito Autos nº: 0000764-55.2018.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de 
Trânsito AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia DENUNCIADO: PAULO GONCALVES, PA BELO HORIZONTE - 76868-000 
- MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
VISTOS.
Considerando que o acusado não foi localizado para restituição do valor pago a título de fiança, proceda-se a transferência para conta 
única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia. 
Expeça-se no necessário com as cautelas de praxe.
Após, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe. 
Ji-Paraná/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito Autos nº: 7007368-68.2022.8.22.0005 Classe: Termo Circunstanciado - Leve, Crimes de Trânsito 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia AUTOR DO FATO: DANIEL MIGUEL, D 91, QDRA 04 ALTO DA BELA VISTA 
- 78120-000 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO 
VISTOS.
Proceda-se conforme postulado pelo Ministério Público. 
Ji-Paraná/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7002773-26.2022.8.22.0005 Classe: Inquérito Policial - Crimes de Trânsito AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
INDICIADO: BRUNO ALEX PEREIRA ADVOGADO DO INDICIADO: RODRIGO DA SILVA SOUZA, OAB nº RO 10784 
VISTOS.
BRUNO ALEX PEREIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi investigado, em tese, pela prática do crime previsto no 
artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), em virtude de fatos ocorridos em 20/3/2022.
Ao 1/8/2022, considerando que o acusado preenchia os requisitos legais, foi proposta o Acordo de Não Persecução Penal, o qual foi 
aceitado pelo acusado e homologado por este Juízo, nos moldes do artigo 28-A, caput e §4º, do CPP, de ND 80278706.
Após o cumprimento integral e a comprovação de que o investigado cumpriu as condições estabelecidas, o Ministério Público se 
manifestou pela extinção da punibilidade, conforme o ND 80565292.
É o relatório. 
DECIDO.
Diante do contexto processual, acolho o Parecer Ministerial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de 
decidir, sendo assim, nos termos do artigo 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do infrator BRUNO 
ALEX PEREIRA, determinando o arquivamento do feito com as baixas e anotações necessárias. 
Em concretude aos princípios da celeridade e economia processual, serve a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para informar 
o infrator.
Considerando que não há prejuízo para as partes, dou o feito por transitado em julgado.
Sem custas. 
Registre-se.
Ji-Paraná/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 7009893-23.2022.8.22.0005 Classe: Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado AUTORIDADE: Ministério Público do 
Estado de Rondônia FLAGRANTEADOS: LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI, CPF nº 05828940260, RUA JOVINO 4551 
PARQUE BRASIL - 76900-001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, SANDRO ARRUDA MARTINS, CPF nº 03797836228, GUANAMBI 1947, 
AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR 02 - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, DENISON EDUARDO DE QUADRA 
BONADIMAN, CPF nº 05162375276, RUA PARAGUAI 331 JARDIM DAS SERINGUEIRAS - 76900-001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS FLAGRANTEADOS: CLEDERSON VIANA ALVES, OAB nº RO1087, THIAGO RAFAEL ALVES, OAB nº RO9461, 
HELOISA RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10580, RAFAEL SILVA ARENHARDT, OAB nº RO10525



1956DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

VISTOS.
1) Verifico não ser caso de rejeição preliminar de denúncia, vez que não estão demonstradas nenhuma das hipóteses previstas no artigo 
395 do CPP, ou seja, a referida peça não é manifestamente inepta, nem faltam os pressupostos processuais ou condições da ação penal, 
bem como está presente a justa causa para o exercício da ação penal, motivo pelo qual recebo-a e determino a citação dos acusados 
para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP). Vencido o prazo sem a resposta, encaminhem-se os 
autos à Defensoria Pública para oferecê-la, no mesmo prazo (Art. 396 do CPP);
2) Após, retornem para os fins dos Arts. 397 ou 399 do CPP;
3) Defiro a Cota Ministerial nos itens 2; 4; 5 e 6 e determino o seu cumprimento;
4) Notifique-se o Ministério Público;
5) Desde já autorizo a expedição de Carta Precatória para os devidos fins;
6) Em concretude aos princípios da celeridade e economia processual, serve a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO/
CITAÇÃO dos acusados LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI, SANDRO ARRUDA MARTINS e DENISON EDUARDO DE 
QUADRA BONADIMAN, devendo ser informado pelos denunciados se possuem condições para constituir advogado, ou declarem a 
impossibilidade, sendo que então ser-lhes-á nomeado a Defensoria Pública Estadual para acompanhar deslinde da ação.
Com relação ao pedido de revogação do denunciado Denison, será analisado junto aos demais pedidos.
Vista ao MP para manifestação quanto ao pedido de Revogação da Prisão do denunciado Lucas (ID81100297).
Após, conclusos para decidir acerca das prisões.
Expeça-se o necessário com as cautelas de praxe.
Ji-Paraná/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Criminal Autos nº: 0001344-51.2019.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem 
Tributária REQUERIDOS: JOARES MIGUEL SOARES JUNIOR, LEANDRO RODRIGUES MAHL ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
FABIO SALGADO PACHECO, OAB nº RS30886, EUDORO BERLINK 300, 204 AUXILIADORA - 90450-030 - PORTO ALEGRE - RIO 
GRANDE DO SUL, RODRIGO OLIVEIRA DE CAMARGO, OAB nº RS67514, CANISIO BINSELD 111, CASA ABERTA DOS MORROS - 
91788-060 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL 
VISTOS.
Diante do contexto processual, com base nos princípios da verdade real e da ampla defesa, redesigno audiência de instrução e julgamento 
para o dia 15/9/2022, às 9h30min, para inquirir as testemunhas ODAIR JOSÉ ALVES e SANDY CAROLINE P. MORAES e interrogar o 
acusado Joares, devendo ser acessada pelo aplicativo de celular Google Meet ou pelo computador através da plataforma Google Meet, 
por meio do seguinte link (https://meet.google.com/qvj-strt-pfz?authuser=0).
Ademais, considerando a Petição de ID 78825081, determino o seu integral cumprimento para requisitar ao escritório de 
contabilidade escritório BARELI ASSESSORIA CONTÁBIL para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o atual endereço e número de 
telefone atualizados do sócio-proprietário ODAIR JOSÉ ALVES. 
Após a juntada das informações retro, determino a expedição do mandado de intimação para comparecer a audiência as testemunhas 
ODAIR JOSÉ ALVES e SANDY CAROLINE P. MORAES.
Intimem-se o acusado Joares e sua Defesa constituída para comparecer a esta audiência.
Vista ao Ministério Público para tomar ciência desta decisão.
Ressaltando que caso as testemunhas e/ou acusado não puderem comparecer a audiência virtual, deverá comparecer pessoalmente na 
mesma data, para prestar o depoimento perante a Sala de Audiência da 3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito da Comarca de Ji-Paraná/
RO (Fórum de Ji-Paraná).
Expeça-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, terça-feira, 12 de julho de 2022
Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito Autos nº: 7008780-34.2022.8.22.0005 Classe: Restituição de Coisas Apreendidas - Associação 
para a Produção e Tráfico e Condutas Afins REQUERENTE: INEZ HENRIQUE DE ALMEIDA REQUERIDO: 3. V. C. D. C. D. J., AVENIDA 
BRASIL, - DE 478/479 A 813/814 NOVA BRASÍLIA - 76908-408 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
VISTOS.
Considerando a Certidão Cartorária retro, intime-se o Advogado Rafael Silva Arenhardt, para no prazo de 5 dias apresentar manifestação 
e juntada das peças pertinentes ao pedido de restituição.
Em concretude ao princípio da celeridade e economia processual serve a presente de MANDADO DE INTIMAÇÃO para o Advogado 
RAFAEL SILVA ARENHARDT OAB/RO 10.525.
Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se com as cautelas de praxe.
Expeça-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 3ª Vara Criminal
Processo: 7001589-35.2022.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: JEFFER ERY DE OLIVEIRA FILHO e outros
Advogados do(a) DENUNCIADO: ADONYS FOSCHIANI HELBEL - RO8737, JONAS GOMES RIBEIRO NETO - SP8591
FINALIDADE: INTIMAR os advogados, supramencionados, para ficarem cientes da sentença proferida nos autos supracitados, abaixo 
parcialmente transcrita:
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte a denúncia de ID 74936297 e por consequência:
A) ABSOLVO, como absolvido tenho, os acusados JEFFER ERY DE OLIVEIRA FILHO e RAFAELA GOMES DE SIQUEIRA, das 
imputações que lhe foram movidas pela Justiça Pública, como incursos nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, observadas 
as regras do artigo 69 do Código Penal, fundamentando a decisão nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
B) CONDENO os réus JEFFER ERY DE OLIVEIRA FILHO e RAFAELA GOMES DE SIQUEIRA, como incurso nas penas do artigo 
33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Oscar Francisco Alves Júnior - Juiz de Direito
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022
Alessandra Vitorino
Técnica Judiciária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Criminal
Avenida Brasil, 595, Nova Brasilia, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone:(69) 
Processo nº 7000783-97.2022.8.22.0005
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INDICIADO: WILLIAM CASTRO SILV
Advogado(s) do reclamado: MARCIO CALADO DA SILVA, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA
Intimação Por ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito do Ji-Paraná - 3ª Vara Criminal, fica V. Sa. intimada do inteiro teor da sentença dos 
autos do processo acima, conforme transcrita abaixo:
Fica V. Sa ciente de que, caso queira, poderá interpor recurso, dentro do prazo de 10(dez) dias, de acordo com o art. 42 da Lei nº 9.099/95.
Sentença “VISTOS. 
WILLIAM CASTRO SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi investigado, em tese, pela prática do crime previsto no 
artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, em virtude de fatos ocorridos em 28/1/2022.
Aos 11/4/2022, considerando que o acusado preenchia os requisitos legais, foi proposta o Acordo de Não Persecução Penal, o qual foi 
aceito pelo acusado e homologado por este Juízo, nos moldes do artigo 28-A, caput e §4º, do CPP, de ND 80072855. Após o cumprimento 
integral e a comprovação de que o investigado cumpriu as condições estabelecidas, o Ministério Público se manifestou pela extinção da 
punibilidade, conforme o ND 80566004. 
É o relatório. 
DECIDO.
Diante do contexto processual, acolho o Parecer Ministerial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de 
decidir, sendo assim, nos termos do artigo 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do infrator WILLIAM 
CASTRO SILVA, determinando o arquivamento do feito com as baixas e anotações necessárias. 
Em concretude aos princípios da celeridade e economia processual, serve a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para informar 
o infrator.
Considerando que não há prejuízo para as partes, dou o feito por transitado em julgado.
Sem custas. 
Registre-se”
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2022
Chefe de Secretaria
Nome: WILLIAM CASTRO SILVA
Endereço: ARACAJU, 3376, - de 3332 a 3536 - lado par, JORGE TEIXEIRA, Ji-Paraná - RO - CEP: 76912-678
Nome: Ministério Público do Estado de Rondônia
Endereço: Rua Jamary, 1555, Ministério Público do Estado de Rondônia, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-917

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15(quinze) DIAS
Proc.: 0025288-05.2007.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: JOSUE DE ANDRADE GOMES, CPF n.689.173.842-34, nascido em 28.03.1976, filho de Josefina de Andrade Gomes e 
Valdecir Salviano Gomes, atualmente em lugar incerto e nçao sabido. 
Finalidade: 1) INTIMAR o réu, acima qualificado, para que, no prazo de 10(dez) dias, contados de sua intimação, efetue o pagamento 
da multa, no valor de R$ 1.025,71 ( Um mil e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), valor atualizado até 30/06/2022, devendo 
comprovar o pagamento em Cartório, ciente de que, decorrido o prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado, a multa, caso não 
tenha sido paga, será encaminhada à Dívida Ativa. O pagamento da multa será realizado por meio de depósito identificado na conta 
corrente n. 12.090-1, agência n. 2757-X, do Banco do Brasil S.A, devendo o comprovante de depósito ser apresentado em Cartório.
Gisibel Dias de Souza
Técnica do Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7002773-26.2022.8.22.0005 Classe: Inquérito Policial - Crimes de Trânsito AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
INDICIADO: BRUNO ALEX PEREIRA ADVOGADO DO INDICIADO: RODRIGO DA SILVA SOUZA, OAB nº RO 10784 
VISTOS.
BRUNO ALEX PEREIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi investigado, em tese, pela prática do crime previsto no 
artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), em virtude de fatos ocorridos em 20/3/2022.
Ao 1/8/2022, considerando que o acusado preenchia os requisitos legais, foi proposta o Acordo de Não Persecução Penal, o qual foi 
aceitado pelo acusado e homologado por este Juízo, nos moldes do artigo 28-A, caput e §4º, do CPP, de ND 80278706.
Após o cumprimento integral e a comprovação de que o investigado cumpriu as condições estabelecidas, o Ministério Público se 
manifestou pela extinção da punibilidade, conforme o ND 80565292.
É o relatório. 
DECIDO.
Diante do contexto processual, acolho o Parecer Ministerial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de 
decidir, sendo assim, nos termos do artigo 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do infrator BRUNO 
ALEX PEREIRA, determinando o arquivamento do feito com as baixas e anotações necessárias. 
Em concretude aos princípios da celeridade e economia processual, serve a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para informar 
o infrator.
Considerando que não há prejuízo para as partes, dou o feito por transitado em julgado.
Sem custas. 
Registre-se.
Ji-Paraná/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 0000067-34.2018.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita AUTOR: Ministério Público do 
Estado de Rondônia DENUNCIADO: MARCELO NOGUEIRA FRANCO ADVOGADOS: HENRIQUE BARROSO SERPA OAB/RO 9117; 
ANDREY CAVALCANTE OAB/RO 303-B; PAULO BARROSO SERPA OAB/RO 4923
VISTOS.
Diante do contexto processual, intimem-se o acusado e a Defesa para manifestação acerca do parecer ministerial de ID 81027301.
Após, retornem os autos conclusos para Homologação do acordo.
Ji-Paraná/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito Autos nº: 7000269-81.2021.8.22.0005 Classe: Termo Circunstanciado - Introdução ou abandono 
de animais em propriedade alheia AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia DENUNCIADOS: CLAUDIO ROBERTO DE 
OLIVEIRA LIMA, FLORIANOPOLIS 81 EMBRATEL - 76816-800 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, HUDSON SOMBRA TORRES, RUA 
VITÓRIA 39 BOA ESPERANÇA - 76806-364 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANTONIO MARCOS DOS REIS, BORGES DE MEDEIROS 
9210, - DE 8839/8840 A 9288/9289 SAO FRANCISCO - 76813-330 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
VISTOS.
Intime-se o denunciado Antônio Marcos dos Reis para que no prazo de 05 dias indique novo advogado ou informe a impossibilidade de 
fazê-lo, sendo que então, desde já, no caso de inércia ou da impossibilidade, fica nomeada a Defensoria Pública para acompanhar o 
deslinde do feito. 
Diligencie o cartório visando localizar o endereço dos denunciados Cláudio Roberto de Oliveira Lima e Hudson Sombra Torres, nos 
sistemas disponíveis de acesso (INFOSEG, Boa Vista, SIPE, SEEU etc).
Caso seja localizado, expeça-se o necessário para citação pessoal dos denunciados. 
Após, voltem os autos conclusos para deliberação. Em relação ao réu Antônio Marcos dos Reis oferecemos a proposta de suspensão 
condicional do
processo, tendo como uma das condições o pagamento de um salário mínimo, sem prejuízo das demais condições
estabelecidas no artigo 89, §§ 1º e 2º, da Lei 9.099/95 e requeremos o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública,
eis que o réu embora tenha afirmado possuir advogado, não indicou seu nome e não houve o prazo
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legal.
Em relação aos réus Cláudio Roberto de Oliveira Lima e Hudson Sombra Torres requeremos seja
determinada a citação por edital e a aplicação dos efeitos do artigo 366 do Código de Processo Penal
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 0007103-69.2014.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito AUTOR: Ministério Público do 
Estado de Rondônia REQUERIDO: CLOVIS ARRAES CHAVES JUNIOR 
VISTOS.
CLÓVIS ARRAES CHAVES JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do órgão do Ministério 
Público, com atribuições neste Juízo, como incurso nas penas do artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) c.c artigo 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal, porque segundo denúncia de ND 57088282 - fls.4/6:
No dia 26/8/2013, por volta das 13h25min, na BR 364, Km 345, em frente ao “Caipirão Country”, em Ji-Paraná/RO, o denunciado CLÓVIS 
ARRAES CHAVES JÚNIOR conduzia o veículo Fiat Uno Way, placa NCA -1220, cor branca e, agindo com imprudência, ao inobservar 
as condições de tráfego à sua frente, provocou acidente de trânsito, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Tanatoscópico de 
fl.13 na vítima José Bento Filho (idoso), que foram a causa de sua morte.
Restou-se apurado que o denunciado trafegava pela BR 364, sentido centro, na pista da direita. À sua frente, a vítima seguia de bicicleta, 
próximo aos tachões (tartarugas/sinalização horizontal). Em determinado momento, por falta de atenção e cautela, CLÓVIS, colidiu o 
veículo que conduzia na traseira da bicicleta da vítima, arremessando-a sobre o automóvel e, seguidamente, ao chão.
Consta que, com a colisão, José Bento sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e teve traumatismo crânio-encefálico, conforme Laudo 
Tanatoscópico (fl.13) e, embora socorrido ao Hospital Municipal, veio a óbito.
Por fim, apurou-se que a vítima contava com 73 anos de idade na época do fato, tratando-se de pessoa idosa.
Foram juntadas aos autos as seguintes peças: Capa do Inquérito Policial (ND 57088282 - fl.7); Portaria (ND 57088282 - fl.8); Ocorrência 
Policial (ND 57088282 - fls.10/11); Boletim de Ocorrência Policial (ND 57088282 - fls.12/13); Termo de Declarações (ND 57088282 - fl.14); 
Termo de Depoimento (ND 57088282 - fl.15); Termo de Declarações (ND 57088282 - fl.16; ND 57960932 - fl.167); Laudo de Exame 
Tanatoscópico (ND 57088282 - fls.19/23); Boletim de Ocorrência de Trânsito (ND 57088282 - fls.24/30); Laudo de Exame Acidente 
de Tráfego (ND 57088282 - fls. 51/57); RAB - Registro de Atividades de Bombeiros (ND 57088282 - fl.60); Termo de Depoimento (ND 
57088282 - fl.61); Prontuário de Identificação Civil (ND 57088282 - fls.103/104); Relatório da Autoridade Policial (ND 57088283 - fls.107/); 
Certidão Circunstanciada Criminal (ND 57088283 - fls. 131/132; ND 57960932 - fls.198/199); Certidão de Antecedentes Criminais (ND 
57088283 - fls.139/140; ND 79282909 - fls. 226/227).
A denúncia foi recebida em 15/12/2019 (ND 57088283 - fl.114) e o réu foi citado pessoalmente (ND 57088283 - fl.133) para apresentar 
a sua Resposta à Acusação, o que foi feito em 06/8/2020 (ND 57088283 - fls.136; 146/152), sendo ratificado o recebimento da denúncia 
em 11/9/2020 (ND 57088283 - fls.137; 155/156).
A Audiência de Instrução foi realizada por meio de sistema de gravação audiovisual em 11/5/2021 com a oitiva de 3 (três) testemunhas 
de acusação sendo o PRF Roberto Silva Rodrigues; o PRF Ricardo Junior Martins Daleprani; o CB BM Wesley Castro, a testemunha de 
defesa Diego Rigamont e interrogatório do acusado (ND 80691200 - fl.229 - Mídia nos autos).
Por ocasião das alegações finais, via memoriais, o Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nas penas do artigo 302, 
caput, da Lei 9.503/97 c.c artigo 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal por entender estarem comprovadas a materialidade, a autoria e a 
culpabilidade, explicando os motivos de fato e de direito de sua postulação (ND 68704681 - fls.213/220).
Por sua vez, a Defesa, em alegações finais, via memoriais, requereu a excludente de ilicitude penal e subsidiariamente postulou pela 
absolvição por suposta ausência de provas acerca da culpa do acusado nos moldes do artigo 386, incisos IV e V do CPP, bem como 
alegou culpa exclusiva da vítima, explanando as razões de fato e de direito de sua pretensão (ND 67429634 - fls.207/211). 
É o relatório.
DECIDO.
Versa o presente feito sobre a infração penal prevista no artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) c.c 
artigo 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada pela juntada das seguintes peças: Capa do Inquérito Policial (ND 57088282 - 
fl.7); Portaria (ND 57088282 - fl.8); Ocorrência Policial (ND 57088282 - fls.10/11); Boletim de Ocorrência Policial (ND 57088282 - fls.12/13); 
Termo de Declarações (ND 57088282 - fl.14); Termo de Depoimento (ND 57088282 - fl.15); Termo de Declarações (ND 57088282 - fl.16; 
ND 57960932 - fl.167); Laudo de Exame Tanatoscópico (ND 57088282 - fls.19/23); Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (ND 
57088282 - fls.24/30); Laudo de Exame Acidente de Tráfego (ND 57088282 - fls. 51/57); RAB - Registro de Atividades de Bombeiros (ND 
57088282 - fl.60); Termo de Depoimento (ND 57088282 - fl.61); Prontuário de Identificação Civil (ND 57088282 - fls.103/104); Relatório 
da Autoridade Policial (ND 57088283 - fls.107/) e demais provas trazidas aos autos.
A autoria delitiva encontra-se evidenciada nos autos, eis que as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes 
e seguras para que se possa afirmar, sem sombra de dúvidas, que o acusado Clóvis Arraes Chaves Júnior praticou o delito narrado na 
denúncia. Assim, vejamos.
As provas demonstram que o acusado Clóvis Arraes Chaves Júnior dirigia um veículo marca Fiat, modelo Uno Mille Way Econ, Placa 
NCA-1220/RO, na BR-364, Km- 345, sentido Ouro Preto do Oeste, Bairro 02 de Abril, em frente ao estabelecimento “Caipirão Country”, 
na pista da direita, e colidiu com o ciclista que se encontrava também na mesma direção na pista da direita, atropelando o sr. José Bento 
Filho que devido a colisão sofreu múltiplas fraturas tendo sido encaminhado ao Hospital Municipal mas não resistiu e veio à óbito.
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Os elementos probatórios amealhados aos autos, tanto na fase policial, quanto na judicial, sustentam o édito condenatório, vez que a 
causa determinante do sinistro foi a conduta do acusado Clóvis, conforme consta expressamente no Boletim de Ocorrência de Acidente 
de Trânsito (ND 57088282 - fls.24/30) e Laudo de Exame de Acidente de Tráfego com Vítima (ND 57088282 - fls. 51/57) nos seguintes 
termos: 
“[...] entende o Perito Subscritor que o acidente em questão deu-se por falta de atenção e cautela por parte do condutor do veículo Uno 
placa NCA-1220-Jaru para a situação de tráfego reinante a sua dianteira, ao trafegar na BR-364, perímetro urbano do 1º distrito de Ji-
Paraná, sentido saída para Ouro Preto do Oeste - Bairro 02 de Abril, ao colidir contra o veículo de propulsão humana tipo bicicleta que 
trafegava à sua frente em área imediata de tachões, advindo as consequências supracitadas [...]”.
Pois bem, a situação posta nos autos é grave, porém de fácil solução, vez que as provas esclarecem a dinâmica dos fatos e a 
responsabilidade do envolvido, sendo que lamentavelmente se trata de caso que se repete com frequência por se tratar de Vara de 
Delitos de Trânsito, majorando a estatística catastrófica dos sinistros de trânsito.
No presente caso, não houve testemunhas presenciais, tendo após o acidente a guarnição da PRF comparecido ao local e em contato 
com o acusado Clóvis e diante dos vestígios da colisão, os policiais descreveram a dinâmica dos fatos, em que a vítima estaria transitando 
em sua bicicleta na rodovia, ocasião em que perdeu o equilíbrio na marca de canalização (tachões) e caiu na pista de rolamento, momento 
em que houve a colisão. As testemunhas apresentam um resumo da dinâmica, não sendo mencionado sobre a conduta do acusado no 
momento do acidente, no entanto, é pontuado que cabe a perícia constatar de fato o que houve, sendo verificada a imprudência do 
acusado mediante prova pericial, conforme já mencionado. 
Nesse sentido, a testemunha o PRF Roberto Silva Rodrigues (ND 80691200 - fl.229 - Mídia nos autos), em sede judicial, narrou que pelo 
decurso do tempo não se recordava muito dos fatos mas acreditava que pela leitura no B.O. possivelmente o ciclista estava transitando 
nesses “tachões” e teria perdido o equilíbrio da bicicleta adentrando parte na via na qual houve a colisão com o veículo do acusado. 
Confirmou que não viu o acidente, tendo sido chamado posteriormente para atendimento da ocorrência. Conta que essas informações 
foram dadas pelo condutor do veículo e também pela observância de vestígios no local do acidente. Frisou que não se lembra dos detalhes 
pelo decurso do tempo, mas o que fazem no local é observar os relatos de testemunhas, dos condutores envolvidos e as informações 
preliminares de vestígios, cabendo posteriormente a perícia constatar de fato o que houve no local. O que tiveram ali foi uma observação 
preliminar baseada nos vestígios e naquilo que foi dito pelo condutor, até porque não encontraram testemunhas no local. Os bombeiros 
foram chamados ao local mas não se recorda se a vítima já tinha sido socorrida quando chegaram e que é de praxe eles acompanharem 
a perícia até para fazerem a segurança do local. Não se recorda se tinha marcas de frenagem no local do acidente.
Ainda, a testemunha PRF Ricardo Júnior Martins Daleprani (ND 80691200 - fl.229 - Mídia nos autos) narrou que se lembra da ocorrência e 
que quando chegou ao local estava apenas os envolvidos, tendo a perícia comparecido ao local dos fatos. Relata que colheu os vestígios 
no local, informações documentais, registros fotográficos dos veículos envolvidos e depois foi até a unidade de saúde para colher 
informações da pessoa falecida. Conta que se recorda do acidente envolvendo um senhor que veio à óbito e que já aconteceu antes um 
acidente parecido com essa situação naquele ponto do local dos fatos de pessoas geralmente ciclistas se desviarem dos tachões e se 
perderem, se desequilibrarem ou desviarem dos tachões e acabarem por adentrar a pista de rolamento e que chegaram a essa conclusão 
ele e o outro colega, o Roberto, pela dinâmica e vestígios. Conta que não havia sinais de frenagem na pista. Explica que já atendeu caso 
parecido com esse no final do ano de 2020 por razões dos tachões também, porém, um pouco mais “para baixo”, um senhor em um 
carrinho de extração animal também foi passando por ali e puxou para o lado para a pista de rolamento e acabou sendo colidido por uma 
carreta e se não se engana esse senhor também veio à óbito. Não se recorda bem desse caso do senhor José Bento, mas acredita que 
ele já tinha sido socorrido quando chegaram ao local ou estava saindo para o hospital. Lembra que houve avarias, o para-brisa do lado 
direito do passageiro estava trincado e o farol dianteiro direito também.
Cabe frisar que embora em audiência as testemunhas não descreveram a conduta do acusado, é compreensivo pois em razão do lapso 
temporal não se recordam dos detalhes e, ainda, deve-se levar em consideração que não presenciaram os fatos. Além disso, quanto 
a conduta da vítima, a mesma aparentemente é associada a outros fatos semelhantes, o que facilita sua recordação, pois conforme 
relatado não seria a primeira vez que ocorreria tal fatalidade naquele local, uma vez que as pessoas, geralmente ciclistas, perdem o 
equilíbrio ao tentarem desviar dos tachões adentrando na pista de rolamento, sendo completamente ignoradas pelos condutores dos 
veículos de maior porte. 
Nesse particular, embora realmente exista o perigo no local dos fatos, é incontroverso que a vítima, bem como todos os ciclistas possuem 
o direito à passagem na via, não constando nos autos a existência de qualquer sinalização no local na época dos fatos que proibisse 
a circulação de bicicletas naquela área, ainda, pontua-se que os ciclistas possuem a preferência, uma vez que a legislação é clara no 
sentindo de que os veículos de maior porte são responsáveis pelos menores, sendo que o perigo existente no local infelizmente se dá 
em razão do desrespeito a legislação brasileira dos condutores dos veículos maiores, o que é o caso dos autos, diante da conduta do 
acusado já demonstra acima e não pela ação da vítima. 
Confirmando o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito da vítima, a testemunha BM Wesley de Castro Nascimento (ND 80691200 
- fl.229 - Mídia nos autos) esclareceu em seu depoimento que quando chegou ao local, a vítima estava inconsciente e com múltiplas 
fraturas, foram feitos os primeiros socorros e ele estava bem grave. Conta que estavam em três pessoas nesta época e que fizeram o 
atendimento com bastante brevidade pela gravidade do caso, tendo conduzido a vítima ao hospital. Logo em seguida soube que a vítima 
não resistiu e veio à óbito. 
A testemunha Diego Rigamonti (ND 80691200 - fl.229 - Mídia nos autos) narrou que o acusado ligou para ele e contou que havia 
acontecido esse acidente e pensou que o depoente estaria em Ji-Paraná para prestar atendimento ao acusado pois este teria dito que seu 
carro não andava mais, porém, na ocasião a testemunha não estava na cidade, estava em Jaru. Disse que perguntou para o acusado se 
ele teria prestado atendimento à vítima, chamado o Samu, a polícia, e o acusado respondeu que sim e que só precisava de ajuda porque 
teria ficado sem o carro. 
Por sua vez, o acusado Clóvis Arraes Chaves Júnior (ND 80691200 - fl.229 - Mídia nos autos), sob o crivo do contraditório e da ampla 
defesa, narrou a dinâmica sob sua ótica, alegando que realmente foi um acidente o que aconteceu pois não tinha a intenção de provocar 
o sinistro e nem de machucar ninguém, tendo acontecido uma fatalidade. Relatou que nunca se envolveu em acidente de trânsito com 
vítima apenas batida. Conta que é habilitado na categoria B desde 1995/1996. Disse que estava sol no momento do acidente, por volta de 
uma e pouco da tarde, que estava dirigindo, tendo os fatos ocorrido de maneira muito rápida. Explicou que não freou o veículo, pois não 
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teve tempo, tendo a bicicleta entrado na pista no momento em que passava. Acredita que a vítima bateu nas “tartarugas” e perdeu o 
controle e os policiais e a perícia no momento supostamente comentaram: “se tivesse passado no canto não teria acontecido isso porque 
ali não é local para trafegar”. Disse que eram tachões altos e que em nenhum momento quis passar por cima da vítima, ele simplesmente 
invadiu e o pegou por trás. Contou que estava na pista da direita e que era grande o movimento de veículos no local, bem como que 
estava perto do ciclista porque em uma situação daquela passa perto da pessoa, tendo em vista que não tem acostamento, assim, vinha 
perto do ciclista, mas na pista de rolagem. Aduz que dirigia em uma velocidade em torno de cinquenta a sessenta por hora e que não 
costuma correr muito. Explica que onde ocorreu o acidente é um “afinamento”, ficam três pistas, aí vem os tachões para finalizar ali, 
naquele momento o acusado vinha na pista da direita e o senhor veio na terceira pista, afunilando os tachões, quando a vítima entrou na 
pista da direita, tendo ficado somente duas pistas aí foi a hora que ela desequilibrou e entrou em sua frente. Menciona ainda que chamou 
a PRF e os bombeiros e que ficou preservando a vítima até a chegada dos bombeiros tendo percebido que a vítima estava respirando, 
bem como que ficou no local do acidente durante todo o tempo e depois foi até a delegacia para prestar os depoimentos tendo sido 
dispensado pelo delegado. Em um primeiro momento afirmou que com a colisão houve a quebra do para-choque e da lanterna direita, 
bem no canto, quebrando também o pisca-pisca e amassado o capô, explicando que o senhor (vítima) deslizou por cima do capô e bateu 
no para-brisa tendo quebrado, conta que acertou mais a lateral e não à frente. Após, ao ser questionado se estaria em velocidade maior 
em razão da avarias que descreveu, alegou que supostamente não foram avarias grandes mas apenas arranhões, a avaria maior seria 
o para-brisa e a lanterna quebrados, o restante foram arranhões, arranhou o capô, não tendo sido uma avaria grande. Explicou que 
não ingeriu bebida alcoólica e nem fez uso de drogas naquele dia e que ninguém da família da vítima ingressou com ação civil contra 
o acusado. E relata ainda que se encontrava com o acusado em seu carro no momento do acidente, sua filha de cinco anos de idade à 
época e um diarista de nome Pablo que ia levando para a sua fazenda no dia e que acompanhou todo o trabalho da perícia.
É crível que o acusado não tinha a intenção de ocasionar o presente acidente automobilístico, bem como não pretendia causar a morte 
de alguém, no entanto, a sua conduta imprudente resultou no sinistro, o qual levou a óbito a vítima. Nesta senda, analisando as provas 
carreadas, notadamente o depoimento das testemunhas aliados à prova pericial e o interrogatório do réu, é possível perceber que o 
acusado não se atentou às condições de tráfego, o que só faz demonstrar que ele agiu com imprudência, consubstanciada a falta de 
atenção devida.
Assim, observo diante do contexto probatório, embora o acusado alegue que a vítima adentrou repentinamente na rodovia, demonstra-se 
que o mesmo trouxe tal alegação com a única pretensão de se eximir da responsabilidade criminal pelo delito que praticou, sugerindo 
culpa exclusiva da vítima, o que não deve prosperar, haja vista o Laudo Pericial (fls.51/57) concluir que o acusado conduzia o veículo de 
forma desatenta e sem cautela, ocasionando o acidente. 
Embora as testemunhas policiais mencionem que aparentemente a vítima teria perdido o equilíbrio da bicicleta adentrando parte na 
via, são cautelosas em informar que a referida circunstancia estaria embasada no interrogatório do acusado, no momento dos fatos. 
Insta consignar a importância da prova pericial, aliás, o agente da PRF Roberto Silva Rodrigues, em seu próprio depoimento perante a 
autoridade judicial, aduz que “o que fazem é apenas uma observação preliminar cabendo posteriormente a perícia constatar os fatos”. 
Nesse ponto, tal fato nem sequer foi confirmado pela prova pericial, pois na confecção do Laudo Pericial, o Perito Criminal, pontuou 
que “posteriormente no teor do IPL n.51/2014, obteve informações que a bicicleta descrita estaria sendo conduzida em região dos tachões 
e que teria perdido sua dirigibilidade momentos antes da colisão ao adentrar em faixa da direita da BR-364, sentido saída para Ouro Preto 
Do Oeste - Bairro 02 de Abril, advindo assim a colisão, no entanto o Perito Subscritor não tem elementos técnicos que possam apontar 
tal conduta” (ND 57088282 - fls.52/53).
Observo que o Laudo de Exame Pericial acima foi produzido por Perito Criminal, que no exercício de suas funções gozam de presunção 
juris tantum de veracidade, só podendo ser ilidida pela contraprova idônea, o que inexiste nos autos. Restando confirmado que o réu e o 
ciclista, trafegavam no mesmo sentido, na faixa da direita da BR-364, ocasião em que o acusado interceptou a trajetória da vítima, vindo a 
colidir contra a bicicleta causando assim a morte do ciclista e diversos danos materiais (ND 57088282 - fls. 51/57), que inclusive conforme 
a testemunha Diego Rigamonti, após o acidente o veículo não andava mais.
Novamente, evidenciando seu intuito de culpar exclusivamente a vítima, o acusado também alega que os policiais e a perícia no 
momento comentaram que se a vítima “tivesse passado no canto não teria acontecido isso, porque ali não é local para trafegar”, o que 
não merece prosperar. Cabe pontuar, a citação do laudo pericial do autor Domingos Tochetto (ND 57088282 - fls. 51/57) “as bicicletas 
terão preferência de passagem sobre os veículos automotores [...] demandarem nos bordos da via e no mesmo sentido de circulação 
a esta destinada”. Assim, diante dos elementos probatórios juntados aos autos é possível concluir que o perigo existente no local dos 
fatos tem origem ao desrespeito das normas de trânsito por tarde dos condutores dos veículos de maior porte, que devem sempre serem 
responsáveis pela segurança dos menores e não por imprudência destes. 
No mesmo sentido, é preciso lembrar que segundo a disposição expressa no §2º do art.29 do CTB, os veículos de maior porte são 
responsáveis pelos menores e todos pelos pedestres, sendo que tal preceito não foi observado pelo acusado:
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão 
sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
Importante mencionar ainda que o sinistro aconteceu durante o dia, por volta das 13h25m da tarde e, ainda, conforme o Laudo Pericial 
se trata de uma via reta, plana, pavimentação asfáltica e com ampla visibilidade, ou seja, com todos os fatores favoráveis para contribuir 
com a segurança dos transeuntes.
Assim, quanto a tese defensiva do acusado de que a vítima teria agido com “imprudência” e “negligência” circulando e conduzindo sua 
bicicleta em área imprópria para tal, causando o sinistro que o levou a óbito, restando caracterizado que efetivamente foi o único culpado 
pelo acidente”, frisa-se que a mesma não deve prospera, conforme os fundamentos citados, bem como porque, o Laudo de Exame em 
Local de Acidente de Tráfego com Vítima Fatal (fls. 51/57) juntado aos autos é em sentido contrário, as quais revelam que de fato a falta 
de atenção e cautela do acusado foi a causa determinante, onde tudo mais foi consequência desta conduta.
Ademais, ainda que considerar as alegações da Defesa no sentido de suposta culpa da vítima, ressalto que o fato da vítima ter 
“supostamente” atravessado a via repentinamente não exime a culpa do acusado, pois ainda que fosse considerada alguma culpa dela 
no Direito Penal Brasileiro não existe o instituto da compensação de culpas, sendo certo que apenas a culpa exclusiva da vítima isentaria 
o réu da responsabilidade criminal, o que não é este o caso dos autos.
Sobre isso, importante esclarecer que no Brasil tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes ao afirmar que, no Direito Penal, 
as culpas não se compensam, sendo excludente de antijuridicidade, somente, a culpa exclusiva da vítima. Em relação a esta situação, 
conforme já mencionado acima, é fato inegável que o acusado teve contribuição relevante para o desfecho da ação. Para comprovar meu 
entendimento, colaciono um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
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Penal. Homicídio culposo no trânsito. Concorrência do acusado para a ocorrência do acidente. Conduta imprudente, negligente ou 
imperita. Compensação de culpas na esfera penal. Inexistência. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada. Absolvição. Impossibilidade. 
Para a configuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor é necessária a existência de provas robustas 
demonstrando que o condutor agiu com negligência, imprudência ou imperícia. A inobservância do dever objetivo de cuidado do condutor 
de veículo que, estando próximo de cruzamentos, a exemplo de via de acesso lateral, não reduz sua velocidade de tráfego (art. 44 do 
CTB), fator determinante para a ocorrência do sinistro e, por conseguinte, do óbito da vítima, impõe o reconhecimento da culpa do agente, 
na modalidade imprudência. No Direito Penal, não há compensação de culpas, isto é, na condução de veículos automotores o dever 
de cuidado objetivo é imposto a todos que se utilizam da via, descabendo falar-se em absolvição do recorrente, por culpa exclusiva da 
vítima, se demonstrado pelo contexto fático probatório dos autos ter este concorrido para a ocorrência do sinistro que ocasionou o óbito 
da vítima. (APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0001955-71.2014.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara 
Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 30/12/2021) [grifo nosso].
Nesta senda, forçoso reconhecer que ainda que houvesse culpa por parte da vítima, haveria que se falar em culpa concorrente, o que por 
si só não exime a culpa do acusado, neste sentido, cito as seguintes decisões:
[...] Ainda que se admitisse a possibilidade de análise de eventual conduta culposa por parte da vítima, nenhum benefício traria ao 
recorrente, pois em sede criminal não há que se falar em compensação de culpas. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - 
AgRg no REsp 881410 MT 2006/0134998-4. Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. 6ª T., DJ 03/12/2007)
Culpas não se compensam no processo criminal. E, quando o agente procura abater sua responsabilidade com a conduta também 
culposa da vítima, está na verdade, assumindo sua parcela. Pois a culpa, seja exclusiva, seja concorrente, não deixa de ser incriminatória. 
(TACRIM-SP – AC – Rel. Renato Nalini – j.09.03.1998 – Rolo flash 1159/379)
Portanto, diante dos elementos probatórios amealhados aos autos, tanto na fase policial, quanto na fase judicial, restou demonstrada a 
culpa do réu Clóvis Arraes, o que afasta de forma inconteste a suposta culpa exclusiva da vítima. 
O acusado alega que estava trafegando em velocidade compatível com a via, cerca de 50km/h a 60km/h, porém, em sede judicial disse 
que “não freou o veículo, pois não teve tempo”, evidenciando que sua atenção no trânsito não era suficiente, o que indica a imprudência do 
acusado. As consequências da conduta do acusado foram graves levando a vítima a óbito sendo certo que se estivesse prestado atenção 
na via e freado seu veículo, a fim de evitar a colisão, o dano seria menor, porém o acusado não observar as condições de tráfego no local, 
que inclusive lhe eram favoráveis, pois era uma via reta, plana, pavimentação asfáltica, com ampla visibilidade e estava de dia. 
Ressalta-se que a gravidade do acidente vai além da vida ceifada, não sendo possível mensurar o abalo físico e psicológico a que foram 
submetidos seus familiares. Aliado a este apontamento, é necessário também lembrar que o número de mortos em acidentes de trânsito 
no Brasil supera até números de guerra o que se mostra alarmante, sendo extremamente necessário que o Estado adote medidas que 
propiciem a redução desse tipo de infortúnio na sociedade contemporânea. Todavia, à míngua de políticas públicas eficazes, casos desta 
monta deságuam no Judiciário que deve adotar as medidas legais mais adequadas.
Não é à toa que ocorrem cerca de 40.000 mortes por ano e 400.000 pessoas ficam politraumatizadas decorrentes de sinistros de trânsito, 
pois apesar do conhecimento adquirido e submissão às provas teórica e prática, ainda falta a conscientização de que se deve agir 
prudentemente para evitar acidentes. 
In casu, insta consignar que o acusado tinha conhecimento da teoria e da prática vez que tinha permissão para dirigir veículo automotor, 
restando configurado o desrespeito à legislação vigente.
Outrossim, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o réu Clóvis Arraes Chaves Júnior tinha a obrigação legal de abster-se de todo ato 
que pudesse constituir perigo para o trânsito de veículos e pessoas, porém, conforme ficou cabalmente demonstrado, assim não agiu, 
o que ensejou a morte de uma vítima, além do risco para diversos outros veículos e pessoas. O artigo 26 do CTB, tratando das normas 
gerais de circulação e conduta, dispõe nesse sentido:
Art.26. Os usuários das vias terrestres devem: I – abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de 
veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;
Igualmente, pelo que consta nos autos, está claro que o réu não dirigia com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, 
agindo sem as devidas precauções, quebrando o dever de cuidado por imprudência, vez que o acidente ocorreu ante a contribuição do 
acusado que conduziu o veículo de forma imprudente, sendo causa determinante para o acidente que ocasionou a morte da vítima, não 
observando a norma de trânsito para a circulação segura do seu veículo:
CTB, art.28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 
segurança do trânsito.
Assim, a conduta do acusado reflete a inobservância do dever de cuidado que lhe era exigido nas circunstâncias do caso concreto, tendo 
agido de forma imprudente, causando, em consequência, o evento lesivo. Acerca do assunto, destaco o seguinte julgado:
A culpa na modalidade imprudência, consiste em proceder à parte sem a necessária cautela, deixando de empregar as precauções 
indicadas pela experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos (TACRIM – SP – Ac – Rel. Sidnei Beneti – JUTACRIM 
94/244).
CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - NEXO CAUSALIDADE - VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. 1. É na 
previsibilidade dos acontecimentos e na ausência de precaução que reside a conceituação da culpa penal, pois é a omissão de certos 
cuidados nos fatos ordinários da vida, perceptíveis à atenção comum, que se configuram as modalidades culposas da imprudência e 
negligência. 2- Restando caracterizado que o agente agiu com imprudência, violando o dever de cuidado objetivo, vindo dar causa ao 
acidente que resultou na morte da vítima, a condenação é medida que se impõe. Recurso provido h. 28/04/2009. 17/06/2009). (Grifo 
nosso).
Deste modo, analisando as provas carreadas, verifico que o acusado não se atentou às condições de tráfego, o que só faz demonstrar 
que ele agiu com culpa, eis que por total imprudência praticou o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Portanto, é crível que a conduta imprudente do acusado Clóvis Arraes resultou no sinistro, o qual levou a óbito a vítima José Bento Filho, 
bem como o acusado tinha condições para prever os desdobramentos de sua conduta que poderiam variar entre nada acontecer durante 
o trajeto, como também acontecer um sinistro como de fato ocorreu, elidindo assim a argumentação defensiva. 
Logo, diante dos elementos probatórios juntados aos autos, a alegação da defesa de que a “culpa” pelo sinistro é de exclusiva 
responsabilidade da vítima, bem como de que as circunstâncias do trecho foram determinantes para o acidente ocorrido, não devem 
prosperar. 
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Frise-se também que o Laudo de Exame Tanatoscópico (ND 57088282 - fls.19/23) concluiu que “a morte ocorreu por - Politraumatismo 
e Traumatismo Crânio-encefálico - provocada por trauma de agente contundente” em razão do acidente de trânsito, o qual somado as 
demais provas juntas aos autos, em especial ao Laudo de Exame Acidente de Trafego com Vitima (ND 57088282), afasto a tese de 
suposta insuficiência probatória.
Ora não restam dúvidas de que o acusado Clóvis Arraes Chaves Júnior deixou de tomar os cuidados necessários para evitar o evento, 
provocando assim o acidente de trânsito que culminou na morte da vítima José Bento Filho, conforme consta no Laudo de Exame 
Tanatoscópico (ND 57088282 - fls.19/23). Portanto, conforme apurado, a conduta irresponsável do acusado foi a causa determinante 
do acidente, restando afastada a tese de absolvição por culpa exclusiva da vítima e o pedido de aplicação do princípio da excludente de 
ilicitude penal, levantados pela Defesa.
Assim, analiso que o delito culposo está caracterizado nos autos pela existência dos seguintes elementos: a) conduta humana voluntária; 
b) inobservância do cuidado objetivo; c) previsibilidade objetiva; d) ausência de previsão; e) resultado involuntário; f) nexo de causalidade 
e g) tipicidade. Vejamos.
O réu voluntariamente praticou a ação e não observou as condições de tráfego exigidas para o local, porém, o resultado foi involuntário, 
pois o réu não agiu com a intenção de matar a vítima, não agiu com dolo, mas sim com culpa.
Também agiu com inobservância do resultado objetivo, pois agiu com imprudência, vindo dar causa ao acidente que resultou na morte da 
vítima José Bento Filho, dirigindo veículo automotor sem observar as condições de tráfego.
Vejo que no momento dos fatos o réu tinha previsibilidade objetiva, pois se espera do homem comum que não deixe de cumprir as 
regulamentações dos órgãos de trânsito que visem dar segurança e proteger a vida de condutores e pedestres, pois caso contrário, 
caracterizaria conduta imprudente cujo resultado lesivo é plenamente previsível, sendo este o caso dos autos.
O nexo de causalidade também está demonstrado, haja vista que o resultado morte ocorreu em razão de acidente de trânsito afluído em 
virtude da imprudência do acusado, conforme Laudo de Exame Tanatoscópico (ND 57088282 - fls.19/23); depoimentos das testemunhas 
e Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (ND 57088282 - fls.24/30).
A tipicidade também está presente, pois o réu incidiu em delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Além disso, constato que o acusado Clóvis possuía previsibilidade subjetiva, pois tinha condições de agir de forma diversa, porém mesmo 
assim não fez, estando demonstrada sua culpabilidade.
Assim, vejo que todos os elementos do tipo culposo restaram comprovados nos autos.
Destarte, o elemento do tipo descrito no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97 está configurado: “Praticar homicídio culposo na direção de 
veículo automotor”, conforme ficou demonstrado nos autos durante a instrução processual e em especial pelo Laudo de Exame Acidente 
de Trafego com Vitima (ND 57088282), os quais atestaram a existência da colisão na via, o acidente e a morte da vítima ocorrida em 
razão do acidente de trânsito provocado pelo acusado Clóvis Arraes Chaves Júnior. 
Isso posto, o conjunto probatório é veemente para encadear um raciocínio lógico e seguro, suficiente para proferir o decreto condenatório, 
demonstrando que a infração penal foi praticada pelo réu, conforme fundamentação supra.
Por ocasião da dosimetria não levarei em consideração a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, “d”, do CP), vez que o acusado 
em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, aliás, tentou atribuir culpa exclusiva para a vítima e de forma isolada e sem qualquer 
fundamento destoou do robusto conjunto probatório que conduziu para o édito condenatório. 
Ainda, em que pese o requerimento do Ministério Público pela aplicação da agravante do crime ter sido praticado contra maior de 60 
(sessenta) anos (artigo 61, inciso II, letra “h”, do CP), o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que, à exceção da reincidência, 
não é possível aplicar as agravantes genéricas previstas no artigo 61 do Código Penal aos crimes culposos, dada a própria natureza das 
circunstâncias elencadas na lei. Nos delitos culposos o agente não quer cometer a infração penal, sendo assim, se atropela por exemplo, 
uma mulher grávida ou pessoa idosa, não o faz de forma intencional, e por esta razão não merece a agravação da reprimenda. Para 
melhor esclarecer colaciono o julgado do Supremo Tribunal Federal:
STF - HC 62214 / MG - MINAS GERAIS. HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. DJACI FALCAO. Julgamento: 18/09/1984. Publicação: 
08/11/1984. Órgão julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 08-11-1984 PP-18767 EMENT VOL-01357-02 PP-00266. Partes: PCTE.: 
LUIX TUROLLA NETTO IMPTES.: WANDENKOLK MOREIRA E OUTROS COATOR.: TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. Ementa: - HOMICIDIO CULPOSO. INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE SER A VÍTIMA UM ANCIAO (ART-
44, INC. II, LETRA “I”, C.P.P.). SALVO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART-44, INC. I, DO C.P.), AS DEMAIS SOMENTE INCIDEM 
NOS CRIMES DOLOSOS. DEFERIMENTO DA ORDEM DO HABEAS CORPUS, ESTENDENDO-SE O EFEITO DA DECISÃO AO CO-
RÉU (ART-580 DO C.P.P.). [grifo nosso]
Pelos motivos acima indicados afasto a incidência da agravante do crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos (artigo 61, 
inciso II, letra “h”, do CP).
Outrossim, inadmissível deixar de aplicar a pena de suspensão do direito de dirigir, vez que expressamente cominada no tipo penal 
e de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, sendo decorrência legal da condenação (TJ-MG - APR: 
10024120528245001 MG, Relator: Flávio Leite, data de julgamento: 12/3/2019, data de publicação: 20/3/2019). Neste sentido:
“Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, 
quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa. (TJMT, Ap 150492/2015)”
Por fim, a culpabilidade está demonstrada uma vez que o réu Clóvis Arraes Chaves Júnior, por imprudência consubstanciada e com 
a devida desatenção, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, vindo causar a morte da vítima José Bento Filho, e 
sabendo que sua atitude era ilegal, sendo que no momento da ação tinha condições de atuar diversamente, mas não o fez.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia de ND 57088282 - fls.4/6, e, por consequência 
CONDENO o réu CLÓVIS ARRAES CHAVES JÚNIOR como incurso na pena do artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).
Resta dosar a pena observando o critério trifásico.
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Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que a conduta social do réu não deve ser considerada 
desfavorável, pois consta nos autos informação de que possui uma vida comum e normal, com endereço fixo, bem como exerce uma 
atividade lícita para seu sustento, sendo que aparentemente se pauta conforme as convenções sociais. Os motivos são injustificáveis, 
cingindo-se ao desrespeito às normas de trânsito, demonstrando que o réu tinha prévia educação de trânsito, mas não se conscientizou 
da necessidade de obedecê-la. As circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu agiu sem as devidas precauções, quebrando o dever de 
cuidado com sua conduta imprudente, ocasionando o acidente que ceifou a vida da vítima. As consequências do crime foram graves, pois 
ocasionaram a morte da vítima José Bento Filho, causando enorme perda para seus familiares, o que era evitável, haja vista as inúmeras 
Campanhas educativas, Blitz preventivas, ação do Movimento Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, Década de Ação da ONU 
voltada para segurança no trânsito etc voltadas para conscientização e educação no trânsito, em razão de 40.000 mortes anuais somente 
considerado o trânsito brasileiro. Do que consta nos autos vislumbro que sua personalidade aparentemente não é voltada para a prática 
de infrações penais, tanto é que o acusado não possui antecedentes criminais (ND 79282909 - fls.226/227). Portanto, fixo a pena em 
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e, ainda, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses, entendendo corresponder à justa resposta do Estado pela ação praticada e levando em 
consideração os precedentes da Câmara Criminal do TJ/RO. 
Quanto às circunstâncias legais constato a inexistência de atenuantes e agravantes, conforme fundamentação exposta, motivo pelo qual 
mantenho a pena inicialmente imposta. 
Em relação às circunstâncias legais específicas não constato a existência de causa de diminuição, ou aumento de pena. 
Portanto, torno definitiva a pena aplicada para fixá-la em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e, ainda, a suspensão ou proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses, a ser cumprida, inicialmente, no 
regime ABERTO, de acordo com o art.33, §2º, alínea “c” do Código Penal.
Outrossim, nos termos do artigo 44, §2º do CP e por ser medida socialmente recomendada que beneficiará tanto o réu quanto a sociedade 
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em: a) prestação de serviço à comunidade, 
nos termos do artigo 312-A do CTB, encaminhamento mediante ofício e com as cautelas de praxe para trabalhar durante o período da 
pena com Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros e/ou outra unidade móvel especializada no atendimento a vítimas de trânsito e 
b) prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos, que será destinada aos herdeiros (descendentes/ascendentes) da vítima 
José Bento Filho.
Disposições Gerais
Intime-se o acusado para pagamento e comprovação neste Cartório, das respectivas multas, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 
Provimento Corregedoria Nº 011/2021.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei nº 301, de 21/12/90, vez que defendido por Advogados Constituídos, 
evidenciando ter condições financeiras de arcar com honorários e custas.
Considerando que não houve juntada aos autos de documentos que apontassem o quantum do valor despendido a título de despesas 
médicas ou funeral, deixo de fixar multa reparatória prevista no artigo 297 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB),podendo, no entanto, as partes requererem o que entenderem de direito na esfera cível. Intimem-se os herdeiros da vítima pelo 
meio mais célere, inclusive whatsapp, dando ciência da presente sentença.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu em livro próprio, fazendo-se as anotações e comunicações de praxe (PRF/Serpro 
Renach, TRE, INI/DF, II/RO, AMT, Contran, Denatran, Detran, Ciretran etc), mormente expedição de ofício à autoridade administrativa 
competente para que sejam tomadas as providências cabíveis quanto à proibição de obter/suspensão da permissão ou da habilitação 
para conduzir veículo automotor.
Ao final do prazo da suspensão da CNH, determino ao DETRAN que sejam tomadas as providências pertinentes no sentido de submeter 
o condutor infrator condenado por crime de trânsito a curso de reciclagem e a novos exames para voltar a dirigir, conforme os requisitos 
previstos na legislação de trânsito vigente.
Os órgãos competentes deverão comunicar este Juízo sobre as providências tomadas (apreensão da CNH, caso possua, realização de 
novos exames etc).
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7003815-47.2021.8.22.0005 Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime - Preconceituosa REPRESENTANTE/
NOTICIANTE: SILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGAS REU: LUCAS EDER EVANGELISTA, CPF nº 83101632234, LINHA MIGUEL 
ARCAJO, POSTE 27, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR ZONA RURAL - 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA REU SEM ADVOGADO(S) 
VISTOS.
Citem-se / Intimem-se via Edital.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 7001627-47.2022.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins AUTORES: 
D. D. P. F. E. J., Ministério Público do Estado de Rondônia REU: HENDERSON SILVA DE MORAIS, CPF nº 86656384153, 8 81 VL 
SANTANA - 74523-560 - GOIÂNIA - GOIÁS ADVOGADO DO REU: PAULO GUILHERME DOMINGUES BASTOS, OAB nº GO31891, 1A 
RES LARISSA AP 401 14 AEROPORTO - 74075-070 - GOIÂNIA - GOIÁS 
VISTOS.
Manifeste-se o Ministério Público quanto ao ID 79843868.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito Autos nº: 0001138-03.2020.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de 
Trânsito AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia DENUNCIADO: RODIVAL LIRA DA CONCEICAO 
VISTOS.
Expeça-se o necessário mediante as cautelas de praxe. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 3ª Vara Criminal
Processo: 7009893-23.2022.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REUS: DENISON EDUARDO DE QUADRA BONADIMAN e outros (2)
Advogados do(a) REU: HELOISA RODRIGUES DE SOUZA - RO10580, RAFAEL SILVA ARENHARDT - RO10525, THIAGO RAFAEL 
ALVES - RO9461
FINALIDADE: INTIMAR as partes para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Alessandra Vitorino
Técnica Judiciária

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 3ª Vara Criminal
Processo: 0001344-51.2019.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
RÉU: LEANDRO RODRIGUES MAHL e outros
Advogado(s) do reclamado: RODRIGO OLIVEIRA DE CAMARGO, FABIO SALGADO PACHECO
Advogado do RÉU: FABIO SALGADO PACHECO - RS30886
Advogado do RÉU: RODRIGO OLIVEIRA DE CAMARGO - RS67514
Para ciência e manifestação da diligência sob ID 81223037.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15(quinze) DIAS
Proc.: 0002277-29.2016.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: NEEMIAS DOS SANTOS brasileiro, casado, vendedor autônomo, fiIho de José Tenório dos Santos e Maria dos Anjos 
Santos, nascido aos 24/11/1990 em Ji-Paraná/RO, RG 1.162.317/RO, CPF 019.402.062-27, 27, atualmente em lugar incerto.
Finalidade: 1) INTIMAR o réu, acima qualificado, para que, no prazo de 10(dez) dias, contados de sua intimação, efetue o pagamento 
da multa, no valor de R$ 753,14 (setecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), valor atualizado até 31/12/2021, devendo 
comprovar o pagamento em Cartório, ciente de que, decorrido o prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado, a multa, caso não 
tenha sido paga, será encaminhada à Dívida Ativa. O pagamento da multa será realizado por meio de depósito identificado na conta 
corrente n. 12.090-1, agência n. 2757-X, do Banco do Brasil S.A. Após, o comprovante de depósito deverá ser apresentado em Cartório.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 3ª Vara Criminal
Processo: 0003487-13.2019.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: VANDERLEI APARECIDO RIBEIRO
Advogados do(a) DENUNCIADO: RAFAEL SILVA ARENHARDT - RO10525, DECIO BARBOSA MACHADO - RO5415
FINALIDADE: INTIMAR os advogados supramencionados para ficar ciente e se manifestar no prazo de 5 dias sobre o laudo pericial 
juntado no ID n. 77591132.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022
Alessandra Vitorino
Técnica Judiciária

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - PRAZO: 60 (Sessenta) DIAS
Proc.: 0008985-66.2014.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: RICARDO NOGUEIRA DA SILVA - vulgo “Cuinha” ou “Magrão”, brasileiro, solteiro,nascido aos 12/11/1990 em Ji-Paraná/
RO, filho de Ailton Nogueira da Silva e Luzia da Soledade dos Santos Silva, atualmente em lugar incerto. 
FINALIDADE: 1) INTIMAR o réu, acima qualificado, da Sentença transcrita abaixo: 2) INTIMAÇÃO do réu, para que no prazo de 15 
(quinze) dias, EFETUE o pagamento da multa no valor de R$ 27.098,00 (vinte e sete mil e noventa e oito reais), e posterior comprovação 
neste Cartório, sob pena de encaminhamento para fins de inscrição na Dívida Ativa.
Sentença “...DO DISPOSITIVO
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte a denúncia de 58484359 - fls.III/V e por 
consequência DESCLASSIFICO a imputação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atribuída aos acusados RICARDO NOGUEIRA DA 
SILVA e JOANEZ MARQUES LOBATO, para o artigo 33, §3º da mesma Lei, e, por consequência, CONDENO os réus como incursos nas 
penas do artigo 33, §3º, caput, da Lei n. 11.343/06;
Resta dosar a pena, observando-se o critério trifásico.
a) Para o acusado Ricardo Nogueira da Silva:
Atento às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais) observo a quantidade de droga 
apreendida com o acusado (468g de maconha). A conduta social do réu não deve ser considerada desfavorável vez que teria ocupação 
lícita à época dos fatos (Ellos Construção - ID 58484359 - fls.13/14), porém, declarou ser usuário de drogas. Verifico que sua personalidade 
aparentemente não é voltada para o crime. Os motivos e as circunstâncias do crime são relevantes, pois a Lei Antidrogas protege a 
saúde pública, sendo que a ação do réu desencadeia outras condutas, como o vício e dependência ou até mesmo a morte, assim como 
fomenta outros crimes. Quanto à natureza do crime e as consequências dos delitos envolvendo drogas são reprováveis e o consumo de 
entorpecente é um dos fatos mais ignóbeis de nossa sociedade, haja vista o grande mal por ele causado. Trata-se de delito que destrói 
toda força de trabalho, toda uma estrutura familiar e, por consequência, a organização do Estado, motivo pelo qual deve ser banido de 
nossa comunidade. Do que consta nos autos vislumbro que a sua personalidade não é voltada para a prática de crimes, tanto é que 
o acusado não possui antecedentes criminais. Assim, fixo a pena em 8 (oito) meses de detenção e 800 (oitocentos) dias-multa.
Quanto às circunstâncias legais, verifico que está presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP) não havendo agravantes, 
motivo pelo qual reduzo a pena para 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa.
Em relação às circunstâncias legais específicas, não existem causas de diminuição ou aumento de pena.
Portanto, torno a pena aplicada em definitivo para fixá-la em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, ao valor equivalente 
a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato [R$27.098,00 (vinte e sete mil e noventa e oito reais) já atualizados de acordo com 
a tabela do TJ], vez que levo em consideração a situação econômica do réu, entendendo ser o necessário para a reprimenda do crime 
cometido. A pena será cumprida, inicialmente, no regime ABERTO, de acordo com o artigo 33, do Código Penal.
Outrossim, nos termos do artigo 44, §2º do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em uma 
prestação de serviço à comunidade e/ou entidade assistencial a ser designada pelo Juízo da execução, durante todo o período da pena 
(art. 46 do CP).
Disposições Gerais
Isento os réus do pagamento de custas processuais, nos termos da Lei nº 301, de 21/12/90, vez que defendidos pela Defensoria Pública.
Constato que não houve controvérsia no curso do processo, sobre a natureza da substância apreendida, nem mesmo sobre a regularidade 
do Laudo Toxicológico, motivo pelo qual determino a destruição das drogas por incineração, no prazo máximo de 30 dias (art.32, §1º da 
Lei 11.343/06), preservando-se, em caso de recurso, fração necessária para eventual contraprova (art.58, § 1º da Lei 11.343/06).
Em face do valor apreendido (ID 58484359 - fl.27), decreto a perda em favor da União, nos termos do artigo 243 da Constituição Federal 
e artigo 60 e seguintes da Lei 11.434/06, em razão de não ter sido comprovada a sua origem lícita...”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7007927-59.2021.8.22.0005 Classe: Termo Circunstanciado - Desacato AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de 
Rondônia TRANSAÇÃO PENAL: GEISSYMARA OLIVEIRA COSTA, RUA MANOEL FRANCO 678, - NOVA BRASÍLIA - 76908-592 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADO DO TRANSAÇÃO PENAL: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
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VISTOS.
Expeça-se o necessário para citação pessoal da denunciada. 
Proceda-se as devidas alterações no histórico da classe e da parte. 
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 0000630-57.2020.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito AUTOR: Ministério Público do 
Estado de Rondônia FLAGRANTEADO: AQUILES HENRIQUE DE MOURA SARTIN VALADÃO, residente na Rua das Flores, 143, Bairro 
Dois de Abril, nesta cidade e comarca. Telefone: 9 9982-0446. SENTENÇA
VISTOS.
AQUILES HENRIQUE DE MOURA SARTIN VALADÃO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi investigado, em tese, pela 
prática do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), em virtude de fatos ocorridos em 
22/02/2020.
Aos 06/10/2021, considerando que o acusado preenchia os requisitos legais, foi proposta o Acordo de Não Persecução Penal, o qual foi 
aceitado pelo acusado e homologado por este Juízo, nos moldes do artigo 28-A, caput e §4º, do CPP, de ID 63165781. 
Após o cumprimento integral e a comprovação de que o investigado cumpriu as condições estabelecidas, o Ministério Público se 
manifestou pela extinção da punibilidade, conforme o ID nº 65909254 .
É o relatório. 
DECIDO.
Diante do contexto processual, acolho o Parecer Ministerial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de 
decidir, sendo assim, nos termos do artigo 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do infrator AQUILES 
HENRIQUE DE MOURA SARTIN VALADÃO, determinando o arquivamento do feito com as baixas e anotações necessárias. 
Em concretude aos princípios da celeridade e economia processual, serve a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para informar 
o infrator.
Considerando que não há prejuízo para as partes, dou o feito por transitado em julgado.
Sem custas. 
Registre-se.
Após, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7008123-29.2021.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito REQUERENTE: Ministério 
Público do Estado de Rondônia DENUNCIADO: GALDINO ALVES DA CONCEICAO, ÁREA RURAL S/N LINHA 128 - 76914-899 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
VISTOS.
Proceda-se a secretaria deste gabinete conforme requerido pela Defesa.
Após, envaminhem-se os autos para Defensoria Pública Estadual. 
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7002649-43.2022.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins REQUERENTE: 
Ministério Público do Estado de Rondônia DENUNCIADO: ALLAN TAVARES MENDONCA, CPF nº 70327038101, RUA 1º DE MAIO 2365 
JORGE TEIXEIRA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO DENUNCIADO: JOSE OTACILIO DE SOUZA, OAB 
nº RO2370, MAMORE 601, - DE 502/503 A 900/901 J AURELIO BERNARDI - 76907-462 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
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VISTOS.
Procedo a suspensão do feito no presente momento via módulo gabinete.
Expeça-se o necessário mediante as cautelas de praxe. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7002462-35.2022.8.22.0005 Classe: Inquérito Policial - Roubo Majorado AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
DENUNCIADO: DAVI PARENTE GONCALVES 
VISTOS.
1) Verifico não ser caso de rejeição preliminar de denúncia, vez que não estão demonstradas nenhuma das hipóteses previstas no artigo 
395 do CPP, ou seja, a referida peça não é manifestamente inepta, nem faltam os pressupostos processuais ou condições da ação penal, 
bem como está presente a justa causa para o exercício da ação penal, motivo pelo qual recebo-a e determino a citação do acusado para 
responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP). Vencido o prazo sem a resposta, encaminhem-se os autos 
à Defensoria Pública para oferecê-la, no mesmo prazo (Art. 396 do CPP);
2) Após, retornem para os fins dos Arts. 397 ou 399 do CPP;
3) Defiro o item 2 da Cota Ministerial;
4) Notifique-se o Ministério Público;
5) Em concretude aos princípios da celeridade e economia processual, serve a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO/
CITAÇÃO, devendo o acusado informar se possui condições para constituir advogado, ou declare a impossibilidade, sendo que então 
ser-lhe-á nomeado a Defensoria Pública Estadual para acompanhar deslinde da ação;
Expeça-se o necessário com as cautelas de praxe.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 0003551-23.2019.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado AUTOR: Ministério Público do 
Estado de Rondônia SENTENCIADO: ALYSSON BRUNO FERREIRA DA SILVA, IZAQUE DA SILVA FIGUEIREDO 
DESPACHO
VISTOS.
1) Recebo a apelação interposta pelo sentenciado Izaque da Silva Figueiredo (ID 81044189) .
2) Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas, sendo que oferecidas ou certificado o decurso de prazo, ao apelado 
para contrarrazoar.
3) Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 7008908-54.2022.8.22.0005 Classe: Inquérito Policial - Roubo AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia INDICIADO: 
A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR 
DESPACHO
VISTOS.
Acolho o parecer Ministerial pelos seus próprios jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sendo assim proceda-se a 
suspensão do feito pelo prazo legal para que o Inquérito Policial seja relatado.
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 0002297-15.2019.8.22.0005 Classe: Petição Criminal - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor REQUERENTE: 
PEDRO PAULO CAVALCANTI MONTEIRO REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Rondônia ADVOGADO DO REQUERIDO: 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
VISTOS.
Manifeste-se o Minsitério Público. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 0001052-66.2019.8.22.0005 Classe: Inquérito Policial - Furto AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia INDICIADO: 
JANAILSON PEREIRA LACERDA, CPF nº 42243157268 INDICIADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
VISTOS.
erifico não ser caso de rejeição preliminar de denúncia, vez que não estão demonstradas nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 
do CPP, ou seja, a referida peça não é manifestamente inepta, nem faltam os pressupostos processuais ou condições da ação penal, 
bem como está presente a justa causa para o exercício da ação penal, motivo pelo qual recebo-a e determino a citação do acusado para 
responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP). Vencido o prazo sem a resposta, encaminhem-se os autos 
à Defensoria Pública para oferecê-la, no mesmo prazo (Art. 396 do CPP);
Após, retornem para os fins dos Arts. 397 ou 399 do CPP;
Defiro a Cota Ministerial e determino o seu cumprimento;
Notifique-se o Ministério Público;
Desde já autorizo a expedição de Carta Precatória para os devidos fins;
Em concretude aos princípios da celeridade e economia processual, serve a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO/
CITAÇÃO, devendo ser informado pelos denunciados se possuem condições para constituirem advogado, ou declarem a impossibilidade, 
sendo que então ser-lhes-á nomeada a Defensoria Pública Estadual para acompanhar deslinde da ação.
Expeça-se o necessário com as cautelas de praxe.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 7009447-20.2022.8.22.0005 Classe: Inquérito Policial - Extorsão AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
INVESTIGADO: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR, CPF nº 11111111111 INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S) 
VISTOS.
Manifeste-se o Ministério Público. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7009892-38.2022.8.22.0005 Classe: Comunicado de Mandado de Prisão - Prisão Preventiva AUTORIDADE: 1. D. D. P. C. D. 
J. FORAGIDO: MESSIAS MUNIZ DA SILVA, CPF nº 11858557771, RUA WADIH SAID KLAIME 1240 BOSQUE DOS IPES - 76901-392 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA FORAGIDO SEM ADVOGADO(S) 
VISTOS.
Procedam-se as devidas comunicações com URGÊNCIA pelo meio mais célere (malote digital, e-mail, telefone etc)
Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 0002014-89.2019.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário - Desacato AUTOR: Ministério Público do Estado de 
Rondônia REU: ANTÔNIO SABINO DE ARAÚJO, SEBASTIAO PEREIRA SANTANA 
DESPACHO
VISTOS.
Diligencie o Cartório junto aos sistemas INFOSEG, Boa Vista e SEEU visando localizar o(s) endereço(s) do(s) denunciado(s) .
Sendo localizado o novo(s) endereço(s) do(s) denunciado(s), expeça-se o necessário para citação/intimação pessoal.
Em caso de negativa, voltem os autos conclusos para deliberação. 
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7009091-59.2021.8.22.0005 Classe: Inquérito Policial - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins AUTOR: 
Ministério Público do Estado de Rondônia INDICIADO: JONATAN SOUZA SILVA, RUA DOM BOSCO 531 DOM BOSCO - 76900-280 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADO DO INDICIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
VISTOS.
Expeça-se edital para notificação / citação / intimação. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15(quinze) DIAS
Proc.: 0000109-49.2019.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: ANDERSON COSTA DE SOUZA CPF: 265.908.208-13, CPF: 265.908.208-13, filho de Josefa Costa de Souza e Carlos 
Fernandes de Souza, nascido aos 10/12/1977, atualmente em lugar incerto. 
FINALIDADE: 1) INTIMAR o réu, acima qualificado, para que, no prazo de 10(dez) dias, contados de sua intimação, EFETUE o pagamento 
da multa no valor de R$ 377,87 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), valor atualizado até 17/08/2021, e posterior 
comprovação neste Cartório, sob pena de encaminhamento para fins de inscrição na Dívida Ativa. O pagamento da multa será realizado 
por meio de depósito identificado na conta corrente n. 12.090-1, agência n. 2757-X, do Banco do Brasil S.A. Após, o comprovante de 
depósito deverá ser apresentado em Cartório.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 0002281-95.2018.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato AUTOR: Ministério Público do Estado 
de Rondônia DENUNCIADOS: ENOS AVELINO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS 203 ST INDUSTRIAL - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA, LUIZA CARLOS RIOS, FLORESTA 3372, - DE 3340/3341 AO FIM JK - 76909-666 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
VISTOS.
Manifestem-se as partes quanto aos ID’s 81057019 e 81057017
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7005286-98.2021.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração 
com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
INDICIADOS: MARCIONES PATROCINIO GONCALVES, LETICIA BASILIO, MAURILENE SILVA BASILIO 
VISTOS.
1) Recebo a apelação interposta pelos sentenciados.
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2) Vista aos apelantes para suas razões, sob pena de subida sem elas, sendo que oferecidas ou certificado o decurso de prazo, ao 
apelado para contrarrazoar.
3) Atente-se o cartório quanto ao prazo diferencial da Defensoria Pública e do Advogado Constituído para apresentação das suas 
respectivas razões. 
4) Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7011680-24.2021.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito AUTOR: Ministério Público do 
Estado de Rondônia INDICIADOS: DIONY RODRIGUES ALVARENGA, PAULO SOARES DA SILVA 
DESPACHO
VISTOS.
1) Recebo a apelação interposta pelo sentenciado por meio da Defensoria Pública.
2) Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas, sendo que oferecidas ou certificado o decurso de prazo, ao apelado 
para contrarrazoar.
3) Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 7000478-16.2022.8.22.0005 Classe: Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, 
Resistência , Desobediência AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia INDICIADO: ADILSON BRAS FERREIRA 
VISTOS.
1) Recebo a apelação interposta pelo Advogado Constituído.
2) Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas, sendo que oferecidas ou certificado o decurso de prazo, ao apelado 
para contrarrazoar.
3) Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 0001830-41.2016.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins AUTOR: 
Ministério Público do Estado de Rondônia DENUNCIADOS: ELIAS ANDRADE RODRIGUES, CPF nº DESCONHECIDO, DIONATHAN 
OTENIO DOS SANTOS SCALZER ADVOGADO DOS DENUNCIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
VISTOS.
Proceda-se conforme postulado pelo Ministério Público. 
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 0006363-97.2003.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo AUTOR: Ministério Público do Estado de 
Rondônia DENUNCIADOS: MARIA APARECIDA RODRIGUES, JOANA FERNANDES DE OLIVEIRA, ISAIAS SANTOS LIVRAMENTO, 
LUZIA FERNANDES 
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VISTOS.
Considerando a aceitação tácita quando ao aproveitamento das provas já produzidas, aguarde-se a audiência designada. 
Expeça-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 0000578-27.2021.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins ASSISTENTE 
DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia INDICIADOS: DARLAN FRANÇA FERREIRA, CPF nº 02664781235, RIKELMY 
KEWEN LIMA PINHEIRO, CPF nº 00024424269, ERON LEMES MELO, CPF nº 03439719251, RUA SÃO LUIZ 2612, - DE 2388/2389 AO 
FIM NOVA BRASÍLIA - 76908-560 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADOS DOS INDICIADOS: JUSTINO ARAUJO, OAB nº RO1038, 
- 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, JORDAN LUIZ MIRANDA HOLANDA, OAB nº RO10573, AVENIDA ARACAJU 666, NÃO 
INFORMADO RIACHUELO - 99999-999 - NÃO INFORMADO - ACRE, MARCIO CALADO DA SILVA, OAB nº RO10945, AC JI-PARANÁ 
3061, AV DAS SERINGUEIRAS CENTRO - 76900-901 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
VISTOS.
Considerando que mesmo a defesa constituída intimada, não houve apresentação das alegações finais via memoriais, intime-se o 
denunciado para que no prazo de 5 dias indique novo advogado ou informe a impossibilidade de fazê-lo, sendo que então, no caso da 
impossibilidade ou da inércia, desde já fica nomeada a Defensoria Pública Estadual para acompanhar o deslinde do feito. 
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO 
Autos nº: 0002969-23.2019.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito AUTOR: Ministério Público do 
Estado de Rondônia REQUERIDO: JOABE DIOGO ROSADO, LINHA 13 KM 22, INEXISTENTE RURAL - 76900-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
VISTOS.
Considerando que houve a citação do denunciado, revogo a prisão anteriormente decretada. 
Expeça-se contramandado de prisão. 
Procedam-se as devidas baixas no sistema BNMP com URGÊNCIA. 
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 7006470-55.2022.8.22.0005 Classe: Inquérito Policial - Furto AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia INDICIADO: A 
APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR 
DESPACHO
VISTOS.
Acolho o parecer Ministerial pelos seus próprios jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sendo assim proceda-se a 
suspensão do feito pelo prazo legal para que o Inquérito Policial seja relatado.
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(quinze) DIAS
Proc.: 0000636-30.2021.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: GILBERTO FRANCISCO FIGUEREDO CPF: 005.626.952-81, filho de Jucimar Figueiredo e Isabel Francisco de Oliveira 
Figueiredo, nascido aos 07/11/1990, natural de Ariquemes/RO.
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Finalidade: CITAR o denunciado acima qualificado para que no prazo de 10 (dez) dias, responda à acusação da denúncia, abaixo 
transcrita, por escrito, ciente de que na resposta, poderá) arguir preliminares e alegar(em) tudo o que interesse sua defesa, oferecer(em) 
documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar(em) testemunhas, ficando advertido(a) que não sendo 
apresentada a resposta no prazo legal e nem constituído procurador ser-lhe-á(ão) nomeado(s) Defensor Público.
RESUMO DA DENÚNCIA: (“...Apurou-se que o denunciado Gilberto foi abordado pela equipe da Policia Rodoviária Federal, conduzindo o 
veiculo Fiat Strada, placa PCO-6436, do município de Navarro/MG, sendo constatado indícios de adulteração nos elementos identificadores 
do documento no veiculo, chassi, motor, etiquetas autodestrutivas e numeração dos vidros (perícia de folhas 37/41), tratando-se de um 
“clone”, objeto de crime. Restou apurado que as informações originais do veiculo são Fiat Strada Working, PlacaPAK-1013, do município 
de Brasilia/DF, objeto de roubo ocorrido na comarca de Cidade Ocidental/GO, em 23/01/2019 (fls. 20/26). Restou apurado, ainda, que o 
denunciado adquiriu o veiculo de terceiro identificado por Marcelo, alcunha “Baixinho”, na cidade de Santo Antônio do Matupí/AM,tendo 
conhecimento que se tratava de produto de crime, ante as ausências de contrato de compra e venda, transferência do documento para 
o seu nome e vendedor não identificado. Consta que o denunciado fez uso de documento falso, ao apresentar aos policiais rodoviários 
federais certificado de registro e licenciamento de veiculo visivelmente adulterado no campo da UF, eis que apresentava MG, quando, na 
verdade, tratava-se de DF. Assim agindo o denunciado Gilberto Francisco de Oliveira Figueiredo praticados crimes descritos nos artigos 
180, caput e 304, ambos do Código Penal, observada as regras contidas no artigo 69, do Código Penal...”)
Fórum Des. Sérgio Alberto Nogueira de Lima
3ª Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da Comarca de Ji-Paraná/RO
Sede do Juízo: Av. Brasil, n. 595, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO. 
76900-261 Fone:(69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br
MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de AUDIÊNCIA
DENUNCIADO: GUSTAVO FERREIRA PRATES CPF: 051.742.462-20 - brasileiro, estudante, filho de Erivaldo da Penha Ferreira e Lúcia 
Francisco Prates de Almeida, nascido aos 05/06/2003, residente na Rua Tenente Brasil, n. 781, Bairro Urupá, em Ji-Paraná, telefone: 
9.9373-2397 ou 69.9.9249-4096.
Processo: 7010470-35.2021.8.22.0005
Classe: INQUÉRITO POLICIAL (279)
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Parte Passiva: GUSTAVO FERREIRA PRATES
Finalidade: 1) CITAR o réu acima qualificado para que no prazo de 10 (dez) dias, responda a acusação, por escrito, cientificando-o 
que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas. O réu deverá ser advertido que não sendo apresentada a resposta no prazo legal e nem 
constituído procurador ser-lhe-á nomeado a Defensoria Pública Estadual para acompanhar deslinde da ação; 2) Caso o acusado indique 
advogado nesta Comarca, intimá-lo para no prazo legal apresentar Resposta à Acusação; 3) INTIMAR o réu, acima qualificado, bem 
como o advogado, caso tenha indicado, da audiência de Instrução e Julgamento, abaixo informada, notificando-(os), de imediato, a 
informar(em) seu(s) telefone(s) e e-mail(s) atualizado(s), de preferência conta vinculada ao Gmail, para acessar(em) a videoconferência 
da audiência de Instrução e Julgamento, pela plataforma do Google Meet, através do link: https://meet.google.com/rvv-nyga-
zwm?hs=122&authuser=0
AUDIÊNCIA: 25/10/2022 às 10h30
Observação: O senhor oficial deverá perguntar ao réu e após certificar no mandado se o mesmo possui condições para constituir 
advogado particular (momento que deverá declinar o nome) ou se pretende ser defendido pela Defensória Pública.
Este Mandado Judicial foi expedido e assinado nos termos da Lei e do Provimento nº 003/93 (Diretrizes Gerais da Corregedoria da 
Justiça).
Anexos: Denúncia Ji-Paraná/RO, Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022
ALESSANDRA VITORINO DE SOUZA
JLGA
DECLARAÇÃO
( ) Tenho advogado
( ) Não tenho advogado, nem condições de constituir
( ) Não tenho advogado no momento, mas no prazo de cinco dias, farei a indicação do mesmo em Juízo
__________________________________________________________________________________

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE JI-PARANÁ
3ª VARA CRIMINAL E DE DELITOS DE TRÂNSITO
Autos nº: 0000435-38.2021.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto AUTOR: Ministério Público do Estado de 
Rondônia DENUNCIADO: ELITON SABINO DA SILVA 
VISTOS.
Expeça-se o necessário para cumprimento da pena pelo condenado. 
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Sede do Juízo: FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná/RO - CEP 76900-261 - Fone: (69) 3411-2929 - jip3criminal@tjro.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito Autos nº: 0000440-60.2021.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de 
Drogas e Condutas Afins REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia DENUNCIADOS: EDUARDO KILL, MARECHAL 
RONDON 721 1530 CENTRO - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, FABIANO GOMES CATRINCH, KM 20 17 SITIO ROCADOR 
- 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA VISTOS.
Aguarde-se o comparecimento espontâneo, a prisão ou o decurso do prazo prescricional.
Expeça-se o necessário com as cautelas de praxe.
Vista ao Ministério Público.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Comarca de Ji-Paraná

3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito Autos nº: 0002262-55.2019.8.22.0005 Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de 
Trânsito AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia REU: LUIZ TAVARES AVELINO, CPF nº DESCONHECIDO ADVOGADOS 
DO REU: ALESSANDRO SANTOS MOREIRA, OAB nº RO11656, AV. PRESIDENTE VARGAS s/n CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL 
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, JOSE OTACILIO DE SOUZA, OAB nº RO2370, MAMORE 601, - DE 502/503 A 900/901 J AURELIO 
BERNARDI - 76907-462 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
VISTOS.
Em que pesem as alegações da defesa, verifico não ser o caso de absolvição sumária do acusado, uma vez que não estão demonstradas 
nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ou seja, não há existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, não 
há existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, nem se trata de situação em que o fato narrado evidentemente 
não constituiria crime e não está extinta a punibilidade.
Assim, nos termos do art. 399 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia e designo a audiência de instrução e julgamento virtual para 
o dia 20/10/2022 às 9h que deverá ser acessada pelo computador através da plataforma Google Meet ou pelo aplicativo de 
celular Google Meet, por meio do seguinte link:
https://meet.google.com/spg-zvfs-hhu?authuser=0
Intimem-se as testemunhas e o acusado para participarem da audiência de instrução, ressaltando que deverá ser informado pelo Oficial 
de Justiça o e-mail e o número de telefone atualizado deles para acessar a referida audiência.
Ademais, caso as testemunhas e o acusado não forneçam o e-mail deverão ser intimados para comparecer a audiência designada 
perante este Juízo da 3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito cujo endereço é no FÓRUM Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de 
Lima – Avenida Brasil, 595, T-5, Nova Brasília – CEP 76900-261, Comarca de Ji-Paraná/RO.
Destaca-se que eventual dúvida poderá ser esclarecido pelo número de telefone (69) 3411-2929 deste Juízo.
Juntem-se aos autos as certidões do Oficial de Justiça devidamente cumpridas.
Vista as partes.
Expeça-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito
Fórum Desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Avenida Brasil, 595, Nova Brasília – CEP 76900-261 – Fone: (69) 3411-2929 - E-mail: jip3criminal@tjro.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(quinze) DIAS
Proc.: 1000425-16.2017.8.22.0005
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: DENUNCIADO: ROGÉRIO SANTANA DA SILVA, vulgo “Corimba”, brasileiro, solteiro, filho de Ailton de Deus Xavier e 
Maria Odete Santana Xavier, nascido em 26/08/1987, natural de Ji-Paraná/RO e/ou NIVALDO SANTANA DA SILVA, vulgo “Corimba”, 
brasileiro, solteiro, filho de Flaudino Lopes da Silva e Dauzis Santana da Silva, nascido em 26/08/1987, portador do RG nº 1.285.048SSP/
RO e CPF nº 875.229.852-34, morador de rua, podendo ser localizado na Praça da Bíblia, Ji-Paraná/RO. 
FINALIDADE: CITAR o denunciado acima qualificado para que no prazo de 10 (dez) dias, responda à acusação da denúncia, abaixo 
transcrita, por escrito, ciente de que na resposta, poderá) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse sua defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, ficando advertido que não sendo apresentada a resposta no 
prazo legal e nem constituído procurador ser-lhe-á nomeado Defensor Público.
RESUMO DA DENÚNCIA: (No dia 30 de janeiro de 2015, na Rua Júlio Guerra,centro, nesta cidade, o denunciado Rogério Santana da 
Silva e/ou Nivaldo subtraiu para si um aparelho celular e uma carteira contendo documentos pessoais, cartões e o valor de R$70,00, 
pertencentes à vítima Douglas Ruella Nascimento. Apurou-se que a vítima havia sido agredida e se encontrava desacordada no local 
acima mencionado (fato apurado nos autos nº 0002277-63.1015.8.22.0005). Ato contínuo, o denunciado Rogério e/ou Nivaldo avistou a 
vítima caída no chão e, aproveitando-se que Douglas não poderia oferecer qualquer reação, subtraiu seu aparelho celular e sua carteira, 
contendo documentos pessoais, cartões e a quantia de R$70,00. Em seguida, o denunciado Rogério e/ou Nivaldo empreendeu fuga do 
local. Assim agindo, o denunciado Rogério Santana da Silva e/ou Nivaldo Santana da Silva praticou o crime descrito no artigo 155, caput, 
do Código Penal.)
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SEGUNDA ENTRÂNCIA 

COMARCA DE ARIQUEMES

1ª VARA CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0003298-44.2019.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Falsidade ideológica, Uso de documento falso 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: MARINES THOMES, MARCO IORIO
ADVOGADOS DOS REU: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES, OAB nº RO2433, MAIELE ROGO MASCARO, OAB nº RO5122, 
NATIANE CARVALHO DE BONFIM, OAB nº RO6933, SERGIO FERNANDO CESAR, OAB nº RO7449, JORDANI LOPES FAGUNDES 
CHAGAS, OAB nº MG176298, MATHEUS HENRIQUE DALTILBA ZIRONDI, OAB nº RO10639, CATIELI COSTA BATISTI, OAB nº 
RO5145, WEVERTON JEFFERSON TEIXEIRA HERINGER, OAB nº RO2514
Vistos.
Intime-se a advogada do acusado Marco Iorio, constituída nos autos, para apresentar resposta à acusação ou ratificar a defesa preliminar 
apresentada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do denunciado ser considerado indefeso e os autos serem encaminhados 
a Defensoria Pública Estadual.
Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime(m)-se o(s) referido(s) réu(s) para que indique(m) novo(s) advogado(s), no prazo de 5 
(cinco) dias, para apresentar(em) as Alegações Finais, sob pena de não o fazendo, os autos serem encaminhados para Defensoria 
Pública do Estado para regular apresentação da defesa. Transcorrido o prazo sem manifestação, encaminham-se os autos a DPE, para 
apresentar as alegações finais.
Contudo, com a juntada das alegações finais e não havendo outras determinações a cumprir, tornem os autos conclusos para prolação 
da SENTENÇA.
Cumpra-se.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 7012126-02.2022.8.22.0002
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
INVESTIGADO: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR
INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e não está contaminada por 
qualquer ocorrência que possa ensejar rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo Estatuto Processual.
O(s) acusado(s) VINICIUS EDUARDO KOTESKY está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo que se depreende dos fatos narrados 
pelo Ministério Público, as condutas descritas são adequadas ao tipo penal consignado, além disso, a denúncia está acompanhada de 
elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva 
de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos 
legais.
Cite-se o(s) denunciado(s) para responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Na resposta, o(s) denunciado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar até oito testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário.
Intime-se ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem apresentação da resposta, fica, desde já, nomeado(a) o(a) representante da 
Defensoria Pública que atua neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo, podendo este ser contatado na Defensoria Pública do Estado 
de Rondônia (Avenida Canaã, n° 2647, Setor 03, Ariquemes/RO, CEP: 76.870-417, Telefone: (69) 3536-8665, e-mail: ariquemes@
defensoria.ro.gov.br.
Cite-se e intime-se.
No mesmo ato deverá o Oficial de Justiça:
1. Citar o acusado, devendo certificar a data e hora em que foi realizada;
2. Indagar o acusado (s) se ele (s) possui (em) testemunhas para arrolar, devendo indicar nome, número de telefone e endereço, caso 
houver;
3. Deverá indagar se o (s) réu possui (em) advogado constituído, devendo indicar o nome completo do patrono, a fim de subsidiar eventual 
intimação deste, ou se na falta de condições financeiras, manifesta(m) o desejo de ser(em) assistidos pela Defensoria Pública do Estado 
de Rondônia.
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Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento do MANDADO (DGJ, art. 384), no caso de réu preso.
Eventuais exceções deverão ser apresentadas em separado.
Apresentada a defesa, com preliminares e/ou documentos, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Não sendo arguidas questões preliminares e nem juntados documentos, venham os autos conclusos para designação de audiência de 
instrução, salvo se for alegada alguma das hipóteses previstas no art. 397, do Estatuto Processual Penal.
Atendam-se os itens da cota do Ministério Público. Inclua-se o denunciado no polo passivo da demanda.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) ACUSADO(S), devendo ser cumprindo(s) no(s) 
endereço(s) declinado(s) na denúncia.
- CONTATO VARA CRIMINAL DE ARIQUEMES - RO: Av. Tancredo Neves, n. 2606, Setor Institucional, telefone (69) 3309-8125, Diretor 
de Cartório, e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.br;
Intimem-se, Cite-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.
EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0005060-37.2015.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: CLAUDINEI RAZINI, ORLEI RIBEIRO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Considerando a certidão do Oficial de Justiça de ID 81105074, bem como nos termos do artigo 41 do CPP, incumbe ao Ministério Público 
indicar a qualificação do réu e o endereço para sua localização e citação pessoal, que é a regra.
Destarte, antes de determinar a citação por edital, faculto ao dominus litis, no prazo de trinta dias, a indicação de endereço atual do acusado 
CLAUDINEI RAZINI.
Com a vinda do endereço, cite-se pessoalmente.
Não havendo informação de endereço, cite-se por edital.
Intimem-se e Cumpra-se.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 202230 de agosto de 2022
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.br 
Processo: 0001000-45.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: EDSON CATEBURCIO DO PRADO, EDINA DOS SANTOS CUSTODIO, MIRIAN MOREIRA BATISTA, FABIO BORGES
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Razão assiste ao Ministério Público (ID 80809675), portanto, a escrivania deverá retificar as guias definitivas dos condenados Edson e 
Miriam, no termos do acórdão de ID 73242867 (p. 92/100) e ID 73242868 (p. 1/8).
Cumpra-se.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 1001969-48.2017.8.22.0002
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
INVESTIGADO: JAIR VALTER CORREA
ADVOGADO DO INVESTIGADO: CLEIDIR CORREA, OAB nº RO3461
DESPACHO 
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Em que pese a juntada dos comprovantes de pagamento da prestação pecuniária pelo compromissário nestes autos (ID: 81093886 
p. 1), estes deverão ser juntados nos autos 4000411-14.2022.8.22.0002, perante a 2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, onde tramita a 
fiscalização do acordo de não persecução penal.
Assim, intime-se a defesa do acusado para que promova a juntada dos respectivos comprovantes nos autos acima mencionado.
Após, vistas dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0002029-33.2020.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: MATHEUS CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Homologa a desistência do recurso interposto pela defesa no ID: 81186423.
Certifique-se o trânsito em julgado da SENTENÇA proferida nos autos.
Após, expeça-se guia de execução definitiva.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0003720-82.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 
Assunto: Ameaça, Crimes de Trânsito, Competência do MP, COVID-19
AUTORIDADE: M. P. D. E. D. R.
INVESTIGADO: S. S. B.
ADVOGADO DO INVESTIGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
Após a Homologação do ANPP - Acordo de Não Persecução Penal por este juízo o Ministério Público informou que dará início ao 
acompanhamento do cumprimento do referido acordo promovendo o respectivo ajuizamento da execução junto ao Juízo da Execução no 
sistema SEEU., oportunidade em que o Ministério Público manifestou pelo sobrestamento do feito, conforme ID 80338043.
Acerca disso, o §7° do art. 2º do Provimento Conjunto n° 01/2020 – CGPJRO e CGMPRO dispõe que “O juízo de conhecimento sobrestará 
o inquérito, peças de informação ou ainda a ação penal até o recebimento da comunicação do Ministério Público do cumprimento ou 
descumprimento do acordo”.
Assim, suspendo o feito por 180 dias.
Em caso de descumprimento do ANPP pelo indiciado, o Ministério Público deverá informar este juízo para analisar eventual rescisão do 
acordo (art.28-A, §10, do CPP).
Caso venha informações acerca do cumprimento integral da obrigação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca da 
extinção da punibilidade (art.28-A, §13, do CPP).
Cientifiquem-se.
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.br 
Processo: 7006371-94.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 
Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: MATEUS BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO DO REU: VLADIMIR ARAUJO DE MESQUITA, OAB nº RO10560
DECISÃO 
Vistos, 
Trata-se da ação penal em face de MATEUS BARBOSA DA SILVA, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 
n.11.343/06.
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Vieram os autos para revisar a necessidade de manutenção da prisão do denunciado nos termos do art.316 do CPP.
É o relatório. Decido.
Inicialmente insta salientar que o decurso do tempo, no caso analisado, por si só não é suficiente para exclusão da medida cautelar de 
natureza pessoal imposta anteriormente.
Além disso, já é discutida no âmbito dos Tribunais Superiores se de fato estar-se-ia diante de uma prisão que se tornaria ilegal por 
ausência de análise, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal: o prazo de 90 dias para revisar a manutenção de 
prisão preventiva, se descumprido, não implica sua revogação automática (HC 191836).
Inclusive, a análise pelo Juízo de pedido de liberdade provisória da Defesa tem sido interpretada pela Jurisprudência como revisão da 
prisão para todos os efeitos e não precisa o Juízo avocar os autos única e exclusivamente para reavaliar a prisão na forma do art. 316, 
do CPP, bastando que sua DECISÃO acerca da prisão seja feita no prazo máximo da lei.
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça está construindo o entendimento que de eventual decurso do prazo de 90 (noventa) dias não enseja, 
de pronto, na ilegalidade da prisão, pois tal prazo deve ser analisado em conjunto com a complexidade do caso.
No presente caso, compulsando a DECISÃO que decretou a prisão processual não se enxerga modificação no contexto fático, razão pela 
qual a motivação subsiste. Além disso, verifico que não houve nenhuma circunstância nova, seja de fato e/ou de direito, que ensejasse 
modificação do decreto preventivo.
Outrossim, a forma como o crime, em tese, foi praticado, revela que a prisão ainda é a medida mais eficaz para resguardar a ordem 
pública e aplicação da lei penal.
Assim, a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei 
penal, bem como restou demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
Desta forma, MANTENHO a prisão preventiva decretada em face de MATEUS BARBOSA DA SILVA.
Ciência ao MP e à Defesa.
Após, aguarde-se a realização da solenidade designada.
Cumpra-se.
Ariquemes/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0001270-69.2020.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: DINKEURI SUOTNISKI DE SOUZA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Em tempo, designo o interrogatório do réu para o dia 21/10/2022 às 09h30min.
Desde já consigno que não havendo retorno das atividades presenciais neste juízo até a data da solenidade designada, a audiência 
será realizada de forma virtual, por meio do aplicativo “Hangouts meet”, disponibilizado pelo TJRO, o qual pode ser baixado na loja de 
aplicativo do aparelho celular, ou por meio do link disponibilizado por este juízo. Frisa-se, ainda, que optando por participar da audiência 
por meio de PC/Notebook, com webcam e microfone integrado, é só acessar o link que será disponibilizado em momento oportuno, que 
terá acesso à sala virtual, na qual ocorrerá a audiência.
De igual forma, em relação às testemunhas residentes, eventualmente, em outras Comarcas, e que não possuam contatos telefônicos 
nos autos, expeça-se carta precatória, com urgência, a fim de que sejam intimadas e instruídas quanto as orientações acima.
Informações de participação do Google Meet - Link da videochamada: meet.google.com/jxk-wcwb-bhd; telefone/Whatsapp para contato 
com a secretaria do Juízo: (69) 3309-8105.
INTIMEM-SE. 
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Após, aguarde-se a realização da solenidade.
Requisite-se.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 1ª Vara Criminal
Processo: 7002629-61.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: RYAN HENRIQUE ALVES VIANA e outros
Advogado do(a) DENUNCIADO: MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO - RO6283
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima, para no prazo de 03 (três) dias, se manifestar nos auto quanto a não localização no endereço 
indicado da testemunha Alexandre Reis Dias - ID 81170988.
Ariquemes/RO, 30 de agosto de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
, nº, Bairro, CEP, Processo n.: 7014016-73.2022.8.22.0002
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto:Furto 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 78800-000 - POXORÉO - MATO GROSSO
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: CRISTIANO DE SOUZA SANTOS, AVENIDA SÃO FRANCISCO, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIA, VINICIUS FELIPE LOPES DA SILVA, RURAL BR 421 KM105 1883, CASA BR 421 - 76887-000 - CAMPO NOVO 
DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 1.000,00
Recebido no plantão judiciário.
A 1ª. Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes/RO comunicou a prisão em flagrante de: CRISTIANO DE SOUZA SANTOS e VINICIUS 
FELIPE LOPES DA SILVA por infração em tese, ao art. 155§4º, I e IV do Código Penal.
A narrativa dos fatos constante do Auto de Prisão em Flagrante demonstra que a prisão ocorreu em situação de flagrância, nos moldes 
determinados pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo vícios formais ou materiais que maculem a peça. Portanto, não 
há motivos para relaxamento de prisão.
Por ocasião da prisão, foi oportunizada a comunicação à família do(a) preso(a) ou à pessoa por ele indicada (artigo 5º, inciso LXII, da 
CF), bem como, o(a) flagranteado(a) foi informado(a) de seus direitos e oportunizada assistência da família e de defensor (artigo 5º, inciso 
LXIII, da CF).
Desta forma não se vislumbram vícios formais ou materiais que tornem ilegal a prisão cautelar. Por estas razões, reputo legal a prisão e 
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FLAGRANTEADOS: CRISTIANO DE SOUZA SANTOS e VINICIUS FELIPE LOPES DA 
SILVA.
Postergo a deliberação acerca da prisão quando da realização da audiência de custódia, na forma presencial/virtual, que será designado 
pelo juiz natural (art. 310 do CPP; art. 19 da Resolução nº 329/2020 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 357/2020 do CNJ; art. 
2º e art. 4º do Provimento da Corregedoria n° 025/2020).
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO REQUISITÓRIO. 
Ariquemes-RO, 29 de agosto de 2022.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 7007669-24.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADOS: TAINA VIANA DA SILVA, GEORGENES FARIAS DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: JONAS PINHEIRO SILVA, OAB nº RO12519, MARCO AURELIO SOARES FERNANDES, OAB nº 
RO8292, VICTOR HENRIQUE MAIA DE MOURA, OAB nº RO11722, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Intime-se o patrono da acusada TAINÁ, constituído nos autos, para apresentar resposta à acusação ou ratificar a defesa já apresentada, 
sob pena considerada indefesa e os autos serem encaminhados a Defensoria Pública.
Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vistas a Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 1ª Vara Criminal
Processo: 0001270-69.2020.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: DINKEURI SUOTNISKI DE SOUZA
Advogados do(a) REU: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890, CESAR EDUARDO MANDUCA PACIOS - 
RO520
FINALIDADE: INTIMAR os advogados acima, do DESPACHO ID 81172289, de seguinte teor: “ Em tempo, designo o interrogatório do 
réu para o dia 21/10/2022 às 09h30min. Desde já consigno que não havendo retorno das atividades presenciais neste juízo até a data 
da solenidade designada, a audiência será realizada de forma virtual, por meio do aplicativo “Hangouts meet”, disponibilizado pelo 
TJRO, o qual pode ser baixado na loja de aplicativo do aparelho celular, ou por meio do link disponibilizado por este juízo. Frisa-se, 
ainda, que optando por participar da audiência por meio de PC/Notebook, com webcam e microfone integrado, é só acessar o link que 
será disponibilizado em momento oportuno, que terá acesso à sala virtual, na qual ocorrerá a audiência. De igual forma, em relação 
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às testemunhas residentes, eventualmente, em outras Comarcas, e que não possuam contatos telefônicos nos autos, expeça-se carta 
precatória, com urgência, a fim de que sejam intimadas e instruídas quanto as orientações acima. Informações de participação do Google 
Meet - Link da videochamada: meet.google.com/jxk-wcwb-bhd; telefone/Whatsapp para contato com a secretaria do Juízo: (69) 3309-
8105. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, aguarde-se a realização da solenidade. Requisite-se. Ariquemes/RO, 
terça-feira, 30 de agosto de 2022. Larissa Pinho de Alencar Lima Juiz(a) de Direito”.
Ariquemes/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0002069-49.2019.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS DO REU: WESLEY ALMEIDA ASSUNCAO, OAB nº GO52229, ERASMO JOSE DE ANANIAS NETO, OAB nº GO24100
DESPACHO 
Considerando que os autos foram sentenciados e mantida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, bem como pelo STJ, o pedido requerido 
pela defesa no ID: 81148190, deverá ser proposto no juízo da execução penal.
Cientifique-se a defesa do réu.
Expeça-se guia definitiva.
Após, nada sendo requerido, arquivem-se.
Ariquemes/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 1ª Vara Criminal
Processo: 0000131-48.2021.8.22.0002
Classe: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326)
REQUERENTE: MATEUS MENDES DA SILVA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO SOARES FERNANDES - RO8292
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO SOARES FERNANDES - RO8292
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima da DECISÃO ID 75926926, de seguinte teor: “Vistos. Trata-se de “Procedimento de Restituição 
de Coisas Apreendidas”, apresentado por MATEUS MENDES DA SILVA, ANA APARECIDA MENDES SILVA CUNHA e TIAGO PINHEIRO 
SANTOS, com fundamento nos arts. 118 a 120, do Estatuto Processual Penal, requerendo a restituição de 47 capas de celulares, 60 
películas para celulares, 07 relógios sport e 01 aparelho celular Samsung Galaxy J7 Prime 4G g610m, de cor dourada, apreendidos nos 
autos 0002444-16.2020.8.22.0002. A petição veio instruída com cópias das notas fiscais e documento de pedido. O Ilustre presentante 
do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Em síntese é o relatório. Decido. Trata-se de pedido de restituição de coisa 
apreendida, nos termos dos arts. 120 e seguintes do CPP. Sem delongas, deixo de apreciar o presente pedido, porquanto os referidos 
objetos já foram destinados na SENTENÇA referente aos autos n° 0002444-16.2020.8.22.0002. Vejamos:
“G) Decreto o perdimento dos objetos apreendidos no auto de apresentação e apreensão (ID 59840925 p. 45). Em relação aos aparelhos 
de telefone celular, deverão ser destruídos ou encaminhados a alguma operadora de telefonia local para que dê destinação ao mesmo, 
obedecidas as normas de natureza ambiental; H) Determino a restituição de 47 unidades de capas e 60 unidades de películas de vidro 
à proprietária Ana Aparecida Mendes da Silva Cunha, conforme cópia de DANFE acostada no ID: 59840929 p. 62, condicionada à 
apresentação de nota fiscal perante a autoridade policial. I) Quanto aos objetos apreendidos nos autos (ID 59840925 p. 45), sendo 
08 relógios, 25 unidades de capinhas de celulares, 01 unidade de película de vidro e 01 roteador Intelbrás WRN 300, considerando ter sido 
apreendidos em posse dos réus, decreto o perdimento dos referidos objetos e, se servíveis, doem-se à APAE de Ariquemes, mediante 
termo de doação nos autos, do contrário, destrua-os; Quanto aos CDs, DVDs, anel dourado e boné apreendidos, destruam-nos.”
Desse modo, considerando que fora determinada a restituição dos objetos pertencentes à requerente ANA APARECIDA MENDES SILVA 
CUNHA mediante a comprovação de propriedade perante a autoridade policial, assim como decretado o perdimento dos bens apreendidos 
em posse dos réus MATEUS MENDES DA SILVA e TIAGO PINHEIRO SANTOS, verifico que o arquivamento dos autos é medida que 
se impõe pela perda do objeto. Diante do exposto, pelas razões expendidas alhures, com fundamento no art. 3º, do Estatuto Processual 
Penal, julgo extinto o procedimento. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Após, arquivem-
se estes autos. Ariquemes-RO, quinta-feira, 16 de setembro de 2021. José de Oliveira Barros Filho Juiz de Direito”.
Ariquemes/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0000546-31.2021.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: MANOEL AUDISLAN SALES DOS SANTOS
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
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Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do art. 28 
do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (27.01.2023 às 08h00 - ID 79046401). Entretanto, sendo outro o entendimento 
do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 7017696-03.2021.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
INDICIADO: GEOVANE RODRIGUES GOMES
INDICIADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (12/04/2023 às 11h00min - ID 77432213). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0002218-11.2020.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação, Despenalização / Descriminalização
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: WASCHINGTON DE JESUS BERTO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
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anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (08/03/2023 às 10h45min - ID 77432302). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0004352-50.2016.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: DANILO DOS SANTOS VIDAL
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (17/03/2023 às 11h00min - ID 77432111). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0003434-07.2020.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: EDSON CONCEICAO GONCALVES
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
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Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (22/03/2023 às 09h00min - ID 77431271). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0000030-45.2020.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: PERCIO TAVARES DA SILVA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (10/11/2022 às 10h30min - ID 76686112). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 1ª Vara Criminal
Processo: 0002102-05.2020.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: VANDERLEY VIEIRA RESENDE
Advogado do(a) DENUNCIADO: MARCIO ANDRE DE AMORIM GOMES - RO4458
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima para apresentar comprovante de pagamento diretamente nos autos nº 4000494-
30.2022.8.22.0002, perante a 2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO.
Ariquemes/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0000324-63.2021.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
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AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: VALDECIR ANTONIO LORENSSETTI
ADVOGADO DO REU: GESIANE MATIAS ESTEVES, OAB nº RO9725
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (07/12/2022 às 11h00min - ID 74172758). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0000096-25.2020.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: LEONARDO DA SILVA TEODORO
ADVOGADO DO REU: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS, OAB nº RO3044A
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (25/01/2023 às 09h30min - ID 79044343). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 7001454-32.2022.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: MAICON DOS SANTOS RODRIGUES
REU SEM ADVOGADO(S)
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DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do art. 
28 do CPP, tornem os autos conclusos para deliberação. Entretanto, sendo outro o entendimento do Parquet, os autos tornarão ao curso 
regular.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 7004116-66.2022.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra pessoas não identificadas como mulher
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: MANIEGO LIMA DE CASTRO
DENUNCIADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (02/06/2023 às 09h15min - ID 80489401). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 0005156-13.2019.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: HERCILIO BERNARDINO JOSE VIEIRA
DENUNCIADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da petição de ID 81198874.
Cumpra-se.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 7001204-96.2022.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: DALVA PEREIRA DE SOUZA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
É consabido que o acordo de não persecução penal está regulamentado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que 
poderá ser proposta a benesse em casos de infrações penais sem violência ou grave ameaça em com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, que não seja o caso de arquivamento, além da confissão formal e circunstanciada da prática do crime pelo investigado. 
Ademais, o oferecimento de ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Enunciado 11 da Recomendação Conjunta nº 
02/2020-PGJ/CG-MPRO, ante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.
Em que se pese inicialmente o Ministério Público não ter oferecido proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado, no 
presente processo infere-se que o réu preenche os requisitos do ANPP, exceto por não ter confessado a prática perante a autoridade 
policial, na fase inquisitorial.
Ocorre que, durante a pandemia, os processos de réus soltos permaneceram suspensos e após a retomada dos atos processuais, 
verifica-se que a pauta de audiências encontram-se sobrecarregada, eis que as solenidades estão sendo designadas para meados de 
julho do próximo ano, razão que este Juízo, primando pela celeridade processual, encaminhará os processos que tenham possibilidade 
e eventual acordo para nova análise do Membro do Parquet. 
Desse modo, proceda-se a escrivania a juntada de antecedentes atualizados do(s) acusado(s), após, dê-se vista ao Ministério Público 
para que se manifeste quanto a possibilidade de acordo de não persecução penal com o acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo oferecida o ANPP ao acusado, e havendo a anuência das partes em dispensar a realização da audiência prevista no §4º do 
art. 28 do CPP, os autos serão retirados da pauta de audiências (24/05/2023 às 08h00min - ID 79694010). Entretanto, sendo outro o 
entendimento do Parquet, mantenho a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ora designada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal de Ariquemes/RO
Sede do Juízo: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio - Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, CEP: 76.872-853 Fone: 3535-5251 / 
3309-8125 - e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.br
Processo: 0001017-18.2019.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: VICTOR DA SILVA FRANCO
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias 
CITAÇÃO DE: VICTOR DA SILVA FRANCO, brasileiro, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido no dia 15/11/1998, filho de Assis Pereira 
Franco e Sandra da Silva, portador do RG n. 2.964.847-5 SSP/AM, endereço anterior na Rua Alegria, n. 4880, Jardim Feliz Cidade, 
Ariquemes/RO, atualmente em lugar incerto e não sabido. 
FINALIDADE: Citar o acusado acima qualificado, para no Prazo de 10 dias, apresentar Defesa Preliminar, podendo arguir preliminares, 
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas, 
por infração no art. 180, caput, do Código Penal.
Ariquemes/RO, aos 1 de setembro de 2022.
CLAUDIA RAMOS LOPES
cad 205728

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
Telefone: (69) 3309-8125 / e-mail: aqs1criminal@tjro.jus.brProcesso: 7019505-28.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADOS: LUIZ FELIPE SILVA LIMA, LARISSA BANDEIRA DE MELO MARCAL, KEVELYN BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: LUCAS ANTUNES GOMES, OAB nº RO9318, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Considerando que o Ministério Público informou o endereço das testemunhas(ID.81047947), designo a audiência de continuação para 
23/01/2023 às 09h00min.
INTIMEM-SE.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Após, aguarde-se a realização da solenidade.
Requisite-se.
Ariquemes/RO, sábado, 27 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito
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 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 1ª Vara Criminal
Processo: 0002736-35.2019.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: EDILSON SOARES DE SOUZA
Advogado(s) do reclamado: JOSE D ASSUNCAO DOS SANTOS
Advogado do(a) REU: JOSE D ASSUNCAO DOS SANTOS - RO1226
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora/requerido, no prazo de 5 dias úteis, sobre a SENTENÇA: SENTENÇA, Vistos.
I – RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA ofereceu denúncia (ID. 62063419, fls. 01/02) contra EDILSON SOARES DE 
SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do Art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pelos seguintes fatos:
“Na tarde de 12-7-2019, na Fazenda Napoleão, localizada na RO-257, km 65, nesta comarca, o denunciado EDILSON SOARES DE 
SOUZA portou e transportou 44 munições calibre.22, 18 cartuchos calibre.16 e 10 cartuchos calibre.32, todos aptos (Laudo à f. 62-65), 
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A PM, em conjunto com BPA e SEDAM, em missão Itinerante Ambiental para “coibir a exploração, lavra e transporte irregular de minérios 
e outros crimes”, receberam informações sobre possível extração irregular de minério na Fazenda Napoleão.
Em diligências, os policiais e fiscais constataram que EDILSON era o operador da máquina PC, que ele a operava fora da área autorizada 
e ainda encontraram as munições dentro do maquinário que ele trabalhava, inclusive ele admitiu a propriedade delas.”
A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2021 (ID. 62063420, fls. 17/18), sendo determinada a citação do réu.
Embora o réu não tenha sido localizado, foi comunicada a esposa dele, que se encontrava no local (ID. 62063420, fl. 20). O réu constituiu 
defesa e apresentou resposta à acusação tempestivamente (ID: 62063420, fls. 24/28), além de ter participado de todos os atos do 
processo, razão que dou por citado o réu, nos termos do art. 570 do CPP.
Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Adriano de Almeida Mello e o PM Vanderli Alves Trindade, cujos depoimentos foram 
gravados em mídia. Após, procedeu-se o interrogatório do réu, conforme mídia audiovisual anexa aos autos.
O Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a procedência total da denúncia.
A defesa, em suas alegações finais por memoriais, requereu a improcedência da ação, com a devida absolvição do acusado ou, 
subsidiariamente, a desclassificação para o art. 12 da Lei n° 10.826/2003 (ID 79127212).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Fundamento e Decido.
No presente caso, a materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante do acusado (ID. 62063419, fl. 11), 
ocorrência policial n.º 124501/2019 (ID. 62063419, fls. 19/21), pelo auto de apresentação e apreensão (ID. 62063419, fl. 57), Exame de 
Eficiência em cartuchos (ID. 62063419, fl. 64/67), e pelas provas testemunhais constantes aos autos.
No que concerne à autoria, vejamos o que consta nos autos.
Durante a instrução, a testemunha Adriano de Almeida Mello, que era encarregado de fazer as compras e o transporte para a empresa de 
mineração, explicou que trabalhavam sete pessoas na localidade e que não havia costume de ter armamentos ou de andarem armados 
no local. Ainda, relatou que era proibido aos funcionários. Disse também que o acusado Edilson trabalhava com a empresa há cerca de 
um ano e que tinha comportamento exemplar.
Ouvido em juízo, o PC Vanderli Alves Trindade afirmou o acusado teria tentado se evadir com a máquina, tentando a esconder. Disse 
também que as munições foram encontradas na cabine da máquina e que o acusado assumiu a posse destas, mas que não tinha mais 
detalhes pois não foi quem realizou a abordagem.
Ao ser interrogado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, EDILSON negou os fatos a si atribuídos. Relatou que já estava há 
cerca de três dias operando a máquina e que tinha visto a sacola (com as munições), mas não abriu-a nem percebeu que se tratava de 
munições. Disse também que a máquina não era dele, pois é apenas empregado como operador e que qualquer funcionário tinha acesso 
ao veículo, tanto que quando estava de folga alguém o substituía.
Impende consignar, ademais, que o crime de posse ilegal de arma de fogo, acessórios e munições é de perigo abstrato, bastando o 
oferecimento de potencial poder de lesão.
No caso em tela, verifica-se das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foram suficientes para atestar a 
autoria ao acusado.
Portanto se vê neste caso que a máquina na qual foram encontradas as munições era de acesso e utilização comum, além de permanecer 
no local por longos períodos de tempo, inclusive ocasiões em que o acusado ficaria de folga e esta era operada por outros funcionários.
Durante a instrução processual não foi confirmada a autoria do réu, de forma inequívoca, pelas testemunhas e pelos policiais que 
efetuaram a prisão. É certo que, durante o inquérito policial, existiam circunstâncias que levavam a crer que o acusado portou as referidas 
munições, entretanto, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, tal situação não ficou comprovada.
Diante disso, por mais que hajam indícios de autoria, entendo que são insuficientes para a condenação do réu, se mostrando duvidoso 
o dolo do fato criminoso, ou seja, o conhecimento ou ainda a intenção de portar ou manter sob guarda as munições de uso permitido 
apreendidas.
Desse modo, inexistindo nos autos prova suficiente para configurar a porte de munição de uso permitido em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, a absolvição é medida que se impõe, sendo que o faço em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
III – DISPOSITIVO 
Posto Isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER o acusado EDILSON SOARES DE 
SOUZA, brasileiro, nascido em 12/06/1980, natural de Ariquemes/RO, filho de Maria da Conceição Rosa de Souza e Osvaldo Soares 
de Souza, residente na rua Ji-Paraná, nº 2150, Setor BNH, Ariquemes/RO, o que faço com fulcro no artigo 386, inc. VII, do Código de 
Processo Penal, diante da insuficiência probatória.
Oportunamente, após o trânsito em julgado deste decisum, determino que encaminhe-se as munições apreendidas ao 7º BPM para 
recolhimento de ASMIL, a fim de encaminhar ao Exército para destruição ou doação, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 10.826/2003, 
alterado pela Lei nº 11.706/2008, servindo a presente como ofício à Delegacia de origem
Sem custas. Proceda-se a restituição da fiança recolhida nos autos, conforme ID. 62063419 fl. 60.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente no sistema.
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Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
SIRVA A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO N._______/2022.
Ariquemes/RO, segunda-feira, 22 de agosto de 2022.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz(a) de Direito

2ª VARA CRIMINAL 

PROCESSO : 0000473-81.2022.8.22.8002
INTERESSADO(A) : Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO
ASSUNTO :  
Decisão Nº 20 / 2022 - ARI2CRIGAB/ARI2CRI/ARICRI/ARICM
Vistos.
A Associação de Mães de Autistas de Ariquemes – AMAAR, por meio de seu Presidente, apresentou o Projeto “Elos Azuis”, o qual será 
destinado ao atendimento de 278 pessoas com transtorno do espectro do autismo e suas famílias, para mobiliar salas de atendimento, 
ampliar e prover educação especializada para os atendidos, através da identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos. 
O projeto busca a liberação de recursos financeiros, no montante de R$ 39.300,00 (trinta e nove mil e trezentos reais), a fim de promover 
melhorias na qualidade de vida de crianças com espectro do autismo, de forma que o dinheiro arrecadado, que passará a ser público, 
terá destinação coletiva, com prioridade vocacionada à sociedade. 
O Ministério Público manifestou parecer favorável ao projeto. 
É o necessário. Decido.
Pelo que consta dos autos a entidade preenche os critérios estabelecidos na Resolução nº 154/2012 do CNJ, Provimento Conjunto nº 
07/2017 da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário de Rondônia e no Edital 001/2022 – 2º Vara Criminal 
de Ariquemes/RO (SEI 0000152-46.2022.8.22.8002), razão pela qual APROVO O PROJETO, por consequência, AUTORIZO o repasse 
de R$ 39.300,00 (trinta e nove mil reais e trezentos reais) a Associação de Mães de Autistas de Ariquemes – AMAAR, mediante expedição 
de Alvará Judicial expedido em nome daquele, para execução do projeto.
A Instituição deverá se atentar para o seguinte:
a) O responsável pela execução do projeto será o Sr. Paulo Cesar Feliciani, CPF sob n. 051.230.058-54;
b) O alvará judicial poderá ser sacado pelo presidente da Associação de Mães de Autistas de Ariquemes – AMAAR , Sr. PAULO CESAR 
FELICIANI - CPF n. 051.230.058-54, o qual fica responsável pela prestação de contas;
c) O início da execução do projeto será imediata;
d) A instituição deverá prestar contas da execução do projeto e do valor recebido no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 
levantamento do alvará judicial. 
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Expeça-se o necessário.
Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti
Juíza de direito

Documento assinado eletronicamente por MICHIELY APARECIDA CABRERA VALEZI BENEDETI, Juiz (a) de 
Direito, em 10/08/2022, às 11:53 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 
de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o 
código verificador 2827119e o código CRC 832593EF.

PROCESSO : 0000475-51.2022.8.22.8002
INTERESSADO(A) : @interessados_quebra_linha@
ASSUNTO :  

Decisão Nº 22 / 2022 - ARI2CRIGAB/ARI2CRI/ARICRI/ARICM
Vistos.
O presidente do Centro de Recuperação Kadosh, apresentou o Projeto “Equipar 2022”, pleiteando a destinação de recursos das penas 
pecuniárias, no importe de R$42.232,00 (quarente e dois mil, duzentos e trinta e dois reais).
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
É o relato necessário. DECIDO.
O Centro de Recuperação Kadosh é entidade regularmente cadastrada no Juízo, nos moldes do artigo 5º do Provimento Conjunto nº 
007/2017, estando apta, portanto, a ser destinatária do recurso pleiteado.
A destinação das verbas provenientes das penas pecuniárias é regulamentada pela Resolução n. 153, de 13 de julho de 2012, do 
Conselho Nacional de Justiça e pelo Provimento Conjunto da Presidência e Corregedoria n. 007/2017 de 18 de dezembro de 2017:
“Art. 2º. Os valores depositados na forma deste Provimento Conjunto, quando não destinados às vítimas ou aos seus dependentes, serão, 

file:///C:/1-%20DI%c3%81RIO%20JUSTI%c3%87A/3-DJ-INTERNET/h
file:///C:/1-%20DI%c3%81RIO%20JUSTI%c3%87A/3-DJ-INTERNET/h
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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preferencialmente, destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente cadastrada junto ao juízo para atividades 
de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a 
critério da unidade gestora, priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que:
I. Atuem diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização de apenados, e na assistência às vítimas de crimes e para 
prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade;
II. Prestem serviços de maior relevância social;
III. Apresentem projetos com viabilidade de implementação segundo a utilidade e a necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos 
nas políticas públicas específicas.”(grifei)
Como ponderado pela Douto Representante do Ministério Público, em que pese a entidade preste serviços de relevância social, o projeto 
apresentado destina-se a aquisição de maquinário, fato este que se aparta da expectativa de resultado prática específico.
Isso posto, acolho o parecer do Ministério Público, e INDEFIRO o pedido.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Após arquive-se os autos.
Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti
Juíza de direito

Documento assinado eletronicamente por MICHIELY APARECIDA CABRERA VALEZI BENEDETI, Juiz (a) de 
Direito, em 18/08/2022, às 12:00 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 
de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o 
código verificador 2885040e o código CRC 46955BB3.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Criminal 
, nº, Bairro, CEP, Processo: 7014025-35.2022.8.22.0002
Classe Processual: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Assunto: Contra a Mulher
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: K. M. S. D. S., CPF nº 02481061209, RUA ECOARA 2525, - DE 531/532 A 640/641 JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-570 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Recebido no plantão.
Trata-se pedido de concessão de medida protetiva pleiteado por LEIDIANE SARMENTO GONÇALVES, por meio da Autoridade Policial, 
em desfavor do KEVILYN MATHEUS SANTOS DA SILVA , haja vista a prática em tese de ato de violência doméstica.
Anexo ao pedido se encontram documentos comprovando a materialidade e indícios suficientes de autoria.
É o breve relatório.
A Lei nº 11.340/06 dispõe que:
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Os indícios apresentados apontam que houve a prática de violência doméstica, de modo que, considerando a narrativa da Autoridade 
Policial, bem como o pedido aduzido pela vítima, APLICO AS MEDIDAS PROTETIVAS DESCRITAS NO ART. 22 DA LEI 11.340/06, 
conforme requerido pela vítima na Delegacia de Polícia Civil, em face do acusado/representado KEVILYN MATHEUS SANTOS DA 
SILVA, pelo prazo de 06 (seis) meses, nos seguintes termos:
1. Proibição de:
a. aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, observada a distância de 500 (quinhentos) metros;
b. contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
Intime-se o infrator, cientificando-o de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência ensejará o cometimento de crime 
disciplinado no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso, inclusive ser preso, para garantir a 
integridade física e moral da vítima e seus familiares.
Notifique-se a vítima e dê-se ciência ao Ministério Público pelo meio mais rápido e econômico (e-mail, telefone, WhatsApp etc.) - art. 21, 
Lei 11.340/2006.
No momento da notificação o Sr(a). Oficial (a) de Justiça deverá orientar a Requerente que a Patrulha Maria da Penha deverá ser 
comunicada em caso de descumprimento da medida, informando o contato para tal, qual seja (69) 98404-9897.
Cumpra-se e expeça-se o necessário, servindo a presente DECISÃO como MANDADO, advertindo o requerido que o descumprimento 
das medidas acima relacionadas poderá ensejar a decretação da sua prisão preventiva.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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Encaminhe-se esta DECISÃO nos e-mail’s: 
patrulhamariadapenha7bpm@gmail.com e ddm.ariquemes@pc.ro.gov.br
Assunto: Patrulha Lei Maria da Penha, com a FINALIDADE de a Polícia Militar fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de 
urgência.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO.
Ariquemes, 30 de agosto de 2022
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz Plantonista

Processo: 7019315-65.2021.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: DIRLEI CORADELLI
Defesa Téc.: Advogado: MARCELO ANTONIO GERON GHELLERE OAB: RO0001842A Endereço:, - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto 
Velho - RO - CEP: 76801-006 Advogado: EDIO JOSE GHELLERE OAB: RO2121 Endereço: AV TANCREDO NEVES, - de 2025 a 2233 
- lado ímpar, SETOR 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-507 
INTIMAÇÃO
Fica o réu, por via de seu procurador, intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas e multa processual, sob 
pena de protesto e inscrição na dívida ativa estadual.
O boleto poderá ser retirado junto à 2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO.
Ariquemes-RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Criminal Processo: 7013873-84.2022.8.22.0002
Classe: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Assunto: Ameaça 
REQUERENTE: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: R. B. V.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Considerando que as partes foram devidamente intimadas da medida protetiva concedida, suspendam-se pelo prazo de 06 (seis) 
meses. 
Findado referido prazo sem pedido de revogação/prorrogação, retornem concluso para extinção.
Ariquemes/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Criminal Processo: 7014025-35.2022.8.22.0002
Classe: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Assunto: Contra a Mulher
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: K. M. S. D. S.
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Considerando que as partes foram devidamente intimadas da medida protetiva concedida, suspendam-se pelo prazo de 06 (seis) 
meses. 
Findado referido prazo sem pedido de revogação/prorrogação, retornem concluso para extinção.
Ariquemes/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti
Juíza de Direito

2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO
Sede do Juízo: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio - Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, CEP: 76.872-853 Fone: 3309-8126 / 
WHATS 99399-0222 - e-mail: aqs2criminal@tjro.jus.br
PROCESSO: 0001497-93.2019.8.22.0002
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DE JESUS CARMONA
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Intimação do sentenciado, através de seu advogado, para efetuar o pagamento da multa processual, bem como das custas processuais 
no valor de 636,92 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias.
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Fica o sentenciado advertido que o não pagamento no prazo legal importará na inscrição do valor em protesto e dívida ativa, bem como 
eventual execução de pena de multa pelo Ministério Público.
Ariquemes-RO, 30 de agosto de 2022.
Rafael Bellé
Diretor de Cartório

2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO
Sede do Juízo: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio - Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, CEP: 76.872-853 Fone: 3309-8126 / 
WHATS 99399-0222 - e-mail: aqs2criminal@tjro.jus.br
PROCESSO: 0000985-86.2014.8.22.0002
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: MATHEUS HENRIQUE DALTIBA ZIRONDI, BRENO EDUARDO DE SOUZA
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Intimação dos sentenciados para efetuar o pagamento da multa processual, bem como das custas processuais no valor de 636,92 
(seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias.
Fica o sentenciado advertido que o não pagamento no prazo legal importará na inscrição do valor em protesto e dívida ativa, bem como 
eventual execução de pena de multa pelo Ministério Público.
Ariquemes-RO, 30 de agosto de 2022.
RAFAEL PEREIRA BELLE
Diretor de Secretaria
ATA DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Dia: 24/08/2022 às 10h45min

Autos: 0003635-67.2018.8.22.0002 
Réu: JEFERSON SOKOLOWSKI COSTA
PARTICIPANTES: MM. Juíza de Direito, Dra. Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti, comigo, Denise Marta, Secretária de Gabinete, 
a Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Laila de Oliveira Cunha Neves, o(a) Advogado(a)/Defensor(a) Público(a), Dr(a). Marcio Andre Amorim 
Gomes
Conforme o Ato Conjunto n. 015/2021-PR-CGJ, publicado no DJE 097 de 27.05.2021, a audiência foi realizada por meio da plataforma 
do Google Meet, sendo as partes advertidas da gravação que será posteriormente incluída no sistema DRS. Ata assinada digitalmente 
pela Juíza dispensada a assinatura da(s) vítima(s), testemunha(s), réu(s), Ministério Público e Defesa. A presente gravação se destina 
única e exclusivamente para a instrução dessa causa sendo expressamente vedada a utilização ou a divulgação por qualquer meio e as 
manifestações deverão ser feitas de modo a permitir a boa captação pelo sistema de gravação e a consequente qualidade do registro sem 
prejudicar a prova produzida. O Ministério Público e a Defesa não se opõe à Magistrada realizar primeiro as perguntas às testemunhas, 
vítimas, informantes, bem como no interrogatório do réu, não havendo o que se arguir nulidade posteriormente, e sem prejuízos as partes 
e ao réu. 
INICIADOS OS TRABALHOS, foi ouvida a vítima Yasmin dos Santos, por videoconferência.
Em seguida foi interrogado o acusado, por videoconferência.
Ato contínuo a MMª Juíza declarou encerrada a instrução criminal e concedeu a palavra ao presentante do Ministério Público e a Defesa, 
que requereram prazo para alegações finais, conforme mídia.
Pela MM. Juíza foi proferida o seguinte DESPACHO: “Às partes para alegações finais. Após, venham os autos conclusos para SENTENÇA. 
Saem os presentes intimados.” Nada mais. Eu, Denise Marta, Secretária de Gabinete, digitei e revisei.”

Processo: 0001329-91.2019.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: José Evoeron Rockenbach
Defesa Téc.: Advogado: HUGO HENRIQUE DA CUNHA OAB: RO9730 Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2274, eD. gIRASSOL 
PRIMEIRO ANDAR SALA 11, Setor 04, Ariquemes - RO - CEP: 76873-500 
Intimação
Fica o réu, por via de seu procurador, intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena 
de protesto e inscrição na dívida ativa estadual.
O Boleto poderá ser requisitado junto à 2ª Vara Criminal de Ariquemes (whats 99399-0222).
Ariquemes-RO, 30 de agosto de 2022.
JEIEL MARQUES CARVALHO
Chefe de Secretaria
ATA DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Dia: 30/08/2022 às 09h00min

Autos: 7010909-55.2021.8.22.0002 
Réu: MARCELO DE ALMEIDA ALVES
PARTICIPANTES: MM. Juíza de Direito, Dra. Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti, comigo, Denise Marta, Secretária de Gabinete 
e o(a) Advogado(a)/Defensor(a) Público(a), Dr(a). Corina Fernandes Pereira. Ausência justificada do MP, conforme ofício n. 00099/2022 
– 7ª PJA.
Conforme o Ato Conjunto n. 015/2021-PR-CGJ, publicado no DJE 097 de 27.05.2021, a audiência foi realizada por meio da plataforma 
do Google Meet, sendo as partes advertidas da gravação que será posteriormente incluída no sistema DRS. Ata assinada digitalmente 
pela Juíza dispensada a assinatura da(s) vítima(s), testemunha(s), réu(s), Ministério Público e Defesa. A presente gravação se destina 
única e exclusivamente para a instrução dessa causa sendo expressamente vedada a utilização ou a divulgação por qualquer meio e as 
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manifestações deverão ser feitas de modo a permitir a boa captação pelo sistema de gravação e a consequente qualidade do registro sem 
prejudicar a prova produzida. O Ministério Público e a Defesa não se opõe à Magistrada realizar primeiro as perguntas às testemunhas, 
vítimas, informantes, bem como no interrogatório do réu, não havendo o que se arguir nulidade posteriormente, e sem prejuízos as partes 
e ao réu. 
INICIADOS OS TRABALHOS, foi tomado o depoimento especial da vítima Ana Clara Neves Coleho, pela assistente social - Larissa 
Follador, as testemunhas de acusação Edigar Barbosa Coelho, Claudirene Neves Sampaio, Bruna Neves Coelho e as testemunhas 
de defesa José Carlos Badu Da Silva, Rosângela Gonçalves Coelho, Flávia Bianca Inácio Bispo, Elaine Pires Da Silva Moura Gomes, 
Antonio Marcos Dos Santos e, como informante a mãe do acusado Cleusimar Barros De Almeida, por videoconferência. Dispensada 
pelas partes a oitiva das demais testemunhas, o que foi homologado pelo Juízo. Dispensada a oitiva das testemunhas de defesa Maria 
Madalena Neves Sampaio, o que foi homologado pelo Juízo.
Em seguida foi interrogado o acusado, por videoconferência. Ato contínuo a MMª Juíza declarou encerrada a instrução criminal.
Pela MM. Juíza foi proferido o seguinte DESPACHO: “Às partes para alegações finais. Após, venham os autos conclusos para SENTENÇA.” 
Nada mais. Eu, Denise Marta, Secretária de Gabinete, digitei e revisei.”
ATA DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Dia: 30/08/2022 às 10h30min

Autos: 7010544-98.2021.8.22.0002 
Réu: JOELTON REZENDE GOMES
PARTICIPANTES: MM. Juíza de Direito, Dra. Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti, comigo, Denise Marta, Secretária de Gabinete 
e o(a) Advogado(a)/Defensor(a) Público(a), Dr(a). José Otacilio de Souza. Ausência justificada do MP, conforme ofício n. 00099/2022 – 7ª 
PJA.
Conforme o Ato Conjunto n. 015/2021-PR-CGJ, publicado no DJE 097 de 27.05.2021, a audiência foi realizada por meio da plataforma 
do Google Meet, sendo as partes advertidas da gravação que será posteriormente incluída no sistema DRS. Ata assinada digitalmente 
pela Juíza dispensada a assinatura da(s) vítima(s), testemunha(s), réu(s), Ministério Público e Defesa. A presente gravação se destina 
única e exclusivamente para a instrução dessa causa sendo expressamente vedada a utilização ou a divulgação por qualquer meio e as 
manifestações deverão ser feitas de modo a permitir a boa captação pelo sistema de gravação e a consequente qualidade do registro sem 
prejudicar a prova produzida. O Ministério Público e a Defesa não se opõe à Magistrada realizar primeiro as perguntas às testemunhas, 
vítimas, informantes, bem como no interrogatório do réu, não havendo o que se arguir nulidade posteriormente, e sem prejuízos as partes 
e ao réu. 
INICIADOS OS TRABALHOS, foi tomado o depoimento da vítima Larissa de Oliveira Cardoso e as testemunhas de acusação Rubens 
Calsavara Neto, PM Werner Rubens Gambarti, PM Lúcio Júnior Ferreira da Silva e a testemunha de defesa Douglas Cordeiro dos Santos, 
por videoconferência.
Em seguida foi interrogado o acusado, por videoconferência.
Ato contínuo a MMª Juíza declarou encerrada a instrução criminal.
Pela MM. Juíza foi proferido o seguinte DESPACHO: “Às partes para alegações finais. Após, venham os autos conclusos para SENTENÇA.” 
Nada mais. Eu, Denise Marta, Secretária de Gabinete, digitei e revisei.”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - 2ª Vara Criminal 
Processo: 0000207-72.2021.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher
REQUERENTE: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: E. L. G., RUA JOAQUIM PEDRO SOBRINHO 1817 SETOR 02 - 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
O sentenciado, após a intimação da SENTENÇA proferida nestes autos, manifestou o interesse em recorrer (ID 78526289).
Dado vistas à Defesa, este requereu o prosseguimento do feito, sob o argumento que embora o réu tenha manifestado a vontade em 
recorrer, tecnicamente, nada melhoraria o decisum (ID 81175548).
É o relatório necessário. DECIDO.
Considerando a manifestação da Defesa (ID 81175548), bem como que na SENTENÇA condenatória fora declarado extinta a punibilidade 
do réu ante o integral cumprimento da pena e, ainda, que o Ministério Público exarou ciência da decisum (ID 78018871), DETERMINO 
que seja certificado o trânsito em julgado da SENTENÇA condenatória e o arquivamento dos autos, visto que não trará nenhum prejuízo 
ao sentenciado.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 30 de agosto de 2022
Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti
Juiz(a) de Direito

Processo: 7007001-53.2022.8.22.0002
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Contra a Mulher
AUTORIDADE: M. P. D. E. D. R.
REU: A. P. D. M., RUA MALACACHETA 3611 GARIMPO BOM FUTURO - 76879-400 - BOM FUTURO (ARIQUEMES) - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO, OAB nº RO6283, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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SENTENÇA 
Vistos.
I - RELATÓRIO 
O Ministério Público do Estado de Rondônia, ofereceu denúncia contra ALEXANDRE PEREIRA DE MIRANDA, brasileiro, nascido aos 
11/05/1990, natural de Ariquemes/RO, filho de Marli Pereira de Miranda e Marcos Pereira de Miranda, inscrito no CPF n.º 011.166.702-
08, residente na Rua Malacacheta, n.º 3611, Garimpo Bom Futuro, neste Município de Ariquemes/RO, Telefone (69) 9.9264-7152, como 
incurso nas sanções do artigo 129, §13 (1º fato), 147, caput (2º fato) e 129, §13 (3º fato), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, 
combinado com as disposições da Lei 11.340/06, pela prática dos fatos delituosos descritos nos exatos termos da denúncia:
“1º FATO - No dia 11 de maio de 2022, por volta das 22 horas, na Rua Malacacheta, n.º 3611, Garimpo Bom Futuro, neste Município de 
Ariquemes/RO, o denunciado ALEXANDRE PEREIRA DE MIRANDA, dolosamente, em razão de violência doméstica e familiar praticada 
contra a mulher, ofendeu a integridade física da vítima Crislaine de Souza Barbosa da Silva, sua companheira, causando-lhe as lesões 
corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 30/31, consistentes em “escoriações em joelhos e escoriação em região 
cervical anterior”. 
[...]
2º FATO - No mesmo dia e local, após a prática do primeiro fato, o denunciado ALEXANDRE PEREIRA DE MIRANDA, dolosamente, em 
contexto de violência doméstica, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Crislaine de Souza Barbosa da Silva, sua companheira. 
[...]
3º FATO - No mesmo dia e local, após a prática dos fatos acima narrados, o denunciado ALEXANDRE PEREIRA DE MIRANDA, 
dolosamente, em razão de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, ofendeu a integridade física da vítima Vanilda Carlos 
Pereira, sua tia, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 28/29, consistentes em “edema 
e equimose em nariz, lesão contusa e edema em lábios, escoriações em dorso”.”
A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2022 (ID 78120017).
Citado (ID 78334285), o denunciado apresentou resposta à acusação no ID 79383826.
Em audiência foram ouvidas as vítimas Crislaine de Souza Barbosa da Silva e Vanilda Carlos Pereira, sendo dispensada a oitiva das 
demais testemunhas, o qual foi homologado por este Juízo.
Após, passou-se ao interrogatório do réu.
O Ministério Público apresentou alegações finais memoriais, pugnando pela procedência da pretensão estatal para condenar o réu nos 
termos da denúncia (ID 81077694).
A Defesa Técnica apresentou alegações finais por memoriais, requerendo a absolvição do réu com relação ao artigo 147, caput, do 
Código Penal, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso II, V e VII, do Código de Processo Penal. Com relação aos demais 
fatos, pugnou, que a pena seja fixada no mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por 
preencher os requisitos objetivos para tal benefício (ID 81222728).
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação penal visando apurar eventual delito descrito nos artigos 129, §13 (1º fato), 147, caput (2º fato) e 129, §13 (3º fato), 
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, combinado com as disposições da Lei 11.340/06, imputado ao acusado ALEXANDRE 
PEREIRA DE MIRANDA.
Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo.
Durante a instrução não foram arguidas preliminares e/ou prejudiciais de MÉRITO, bem como não há incidentes pendentes de análise, 
sendo possível apreciar o MÉRITO do feito.
1º FATO - artigos 129, §13, do Código Penal
A materialidade do crime restou configurada pelo Inquérito Policial (ID 76769089 - pág. 19), Boletim de Ocorrência n. 80744/2022, pelo 
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 78120078), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.
Com relação à autoria, vejamos o que consta nos autos.
A vítima Crislaine de Souza Barbosa da Silva, em Juízo, afirmou que tiveram uma discussão; que estava indo dormir e de repente o réu 
passou a lhe agredir com palavras; que depois o réu estava indo para a casa da sua mãe e logo em seguida ele lhe atingiu por trás, vindo 
a cair ao solo. Afirmou que o réu lhe agarrou pelo pescoço e ficou inchado; que ficou com o joelho ralado. Disse que o réu lhe disse que 
se ela fosse embora iria matá-la; que ficou com medo do réu. Declarou que deseja retirar as medidas protetivas de urgência e que não 
sente medo do réu.
A vítima Vanilda Carlos Pereira, em Juízo, declarou que não consegue se lembrar de muita coisa do dia. Disse que começou porque o 
réu estava agredindo a esposa; que ele tinha segurado a sua esposa pelo pescoço e ela pediu para parar e com isso ele partiu para cima 
dela; que ela teve corte na cabeça, quebrou o nariz e sentiu muita dor na barriga. Afirmou que não considerava o réu perigoso.
O réu Alexandre Pereira de Miranda, ao ser interrogado, aduziu que ara um dia que estava comemorando o seu aniversário; que ingeriu 
bebida alcóolica no dia e perdeu a razão; que foi um deslize dele; que não se lembra de ter agredido as vítimas.
É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima torna-se de extrema relevância, tendo em vista que este tipo de 
delito, na maioria das vezes, é praticado na clandestinidade. 
Nesse sentido, em análise ao acervo probatório, não há dúvidas de que houve agressão, isto é, de que o acusado agrediu fisicamente a 
vítima.
Note-se que a palavra da vítima está em consonância com o Laudo de Exame de Corpo de Delito, em que o expert constatou a existência 
de lesão corporal consistente em “escoriações em joelhos escoriação em região cervical anterior.”
Oportuno colaciono entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos (art. 6º da Lei 11.340/2006), daí porque o reconhecimento da violência baseada no gênero como violação de direitos 
humanos impõe a adoção de um novo paradigma para orientar as respostas que o Estado deve dar para esse problema social, punindo 
os agressores, promovendo os direitos das mulheres em situação de violência doméstica. 
Há que se ter presente nos casos levados a juízo, que a violência doméstica, histórica e injustamente aceita por nossa sociedade, se 
verifica com a imposição da hegemonia e preponderância do agente sobre a vítima, pela chamada “assimetria de poder”, que ocorre 
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basicamente de cinco formas: a) física; b) psicológica; c) sexual; d) patrimonial; e, e) moral (art. 7, I a V, Lei 11.340/2006).
A palavra da vítima em crime cometido no âmbito familiar é prova suficiente para manter a SENTENÇA condenatória, especialmente 
quando harmônica com a prova e apta a evidenciar que o réu agiu na forma da conduta típica prevista pela qual foi condenado, tornando-
se desarrazoada a tese de fragilidade probatória.
Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o agente não preencher os requisitos previstos no art. 44 
do CP. (Apelação 0000694-47.2018.822.0002, Rel. Des. Miguel Monico Neto, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara 
Criminal, julgado em 21/11/2018. Publicado no Diário Oficial em 29/11/2018.) (grifei)
Destarte, restando inconteste a autoria e a materialidade, bem como havendo um perfeito enquadramento típico da conduta praticada 
com o disposto no art. 129, §13, na forma da Lei 11.340/2006, a condenação é medida de rigor.
2º FATO - art. 147, caput, do Código Penal
Inicialmente, deve ser ressaltado que o crime de ameaça é delito formal, que se consuma ainda quando não se verifica o resultado 
(intimidação) visado pelo agente.
Segundo Julio Fabbrini Mirabete, “A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada 
violência moral (...) É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral (...) O 
importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranqüilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP” (in 
Código penal interpretado, São Paulo: Atlas, 1999, p. 831).
A materialidade do crime restou configurada pelo Inquérito Policial (ID 76769089 - pág. 19), Boletim de Ocorrência n. 80744/2022, pelo 
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 78120078), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.
Com relação à autoria, vejamos o que consta nos autos.
A vítima Crislaine de Souza Barbosa da Silva, em Juízo, afirmou que tiveram uma discussão; que estava indo dormir e de repente o réu 
passou a lhe agredir com palavras; que depois o réu estava indo para a casa da sua mãe e logo em seguida ele lhe atingiu por trás, vindo 
a cair ao solo. Afirmou que o réu lhe agarrou pelo pescoço e ficou inchado; que ficou com o joelho ralado. Disse que o réu lhe disse que 
se ela fosse embora iria matá-la; que ficou com medo do réu. Declarou que deseja retirar as medidas protetivas de urgência e que não 
sente medo do réu.
A vítima Vanilda Carlos Pereira, em Juízo, declarou que não consegue se lembrar de muita coisa do dia. Disse que começou porque o 
réu estava agredindo a esposa; que ele tinha segurado a sua esposa pelo pescoço e ela pediu para parar e com isso ele partiu para cima 
dela; que ela teve corte na cabeça, quebrou o nariz e sentiu muita dor na barriga. Afirmou que não considerava o réu perigoso.
O réu Alexandre Pereira de Miranda, ao ser interrogado, aduziu que ara um dia que estava comemorando o seu aniversário; que ingeriu 
bebida alcóolica no dia e perdeu a razão; que foi um deslize dele; que não se lembra de ter agredido as vítimas.
É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima torna-se de extrema relevância, tendo em vista que este tipo de 
delito, na maioria das vezes, é praticado na clandestinidade, dentro das residências e longe de testemunhas. 
Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a ofendida confirmou os fatos narrados na denúncia e apresentou versão idêntica em 
ambas as fases da persecução penal, narrando precisamente as ameaças feitas pelo denunciado.
Oportuno colaciono entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITOS HUMANOS. VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 
POSSIBILIDADE. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CONSTITUI UMA DAS FORMAS DE VIOLAÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS (ART. 6º DA LEI 11.340/2006), RAZÃO POR QUE O RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA BASEADA 
NO GÊNERO COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS IMPÕE A ADOÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA PARA ORIENTAR AS 
RESPOSTAS QUE O ESTADO DEVE DAR PARA ESSE PROBLEMA SOCIAL, PUNINDO OS AGRESSORES, PROMOVENDO OS 
DIREITOS DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
A palavra da vítima em crime cometido no âmbito familiar é prova suficiente para manter a SENTENÇA condenatória, especialmente 
quando harmônica com a prova e apta a evidenciar que o réu agiu na forma da conduta típica prevista pela qual foi condenado, tornando-
se desarrazoada a tese de fragilidade probatória.
A simples alegação de hipossuficiência é o bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita e, consequentemente, a isenção 
do pagamento das custas. Apelação, Processo nº 1000889-34.2017.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara 
Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 01/08/2018 (Grifei)
Destarte, restando inconteste a autoria e a materialidade, bem como havendo um perfeito enquadramento típico da conduta praticada 
com o disposto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, a condenação é medida de rigor.
3º FATO - art. 129, §13, do Código Penal
A materialidade do crime restou configurada pelo Inquérito Policial (ID 76769089 - pág. 19), Boletim de Ocorrência n. 80744/2022, pelo 
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 78120078), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.
Com relação à autoria, vejamos o que consta nos autos.
A vítima Crislaine de Souza Barbosa da Silva, em Juízo, afirmou que tiveram uma discussão; que estava indo dormir e de repente o réu 
passou a lhe agredir com palavras; que depois o réu estava indo para a casa da sua mãe e logo em seguida ele lhe atingiu por trás, vindo 
a cair ao solo. Afirmou que o réu lhe agarrou pelo pescoço e ficou inchado; que ficou com o joelho ralado. Disse que o réu lhe disse que 
se ela fosse embora iria matá-la; que ficou com medo do réu. Declarou que deseja retirar as medidas protetivas de urgência e que não 
sente medo do réu.
A vítima Vanilda Carlos Pereira, em Juízo, declarou que não consegue se lembrar de muita coisa do dia. Disse que começou porque o 
réu estava agredindo a esposa; que ele tinha segurado a sua esposa pelo pescoço e ela pediu para parar e com isso ele partiu para cima 
dela; que ela teve corte na cabeça, quebrou o nariz e sentiu muita dor na barriga. Afirmou que não considerava o réu perigoso.
O réu Alexandre Pereira de Miranda, ao ser interrogado, aduziu que ara um dia que estava comemorando o seu aniversário; que ingeriu 
bebida alcóolica no dia e perdeu a razão; que foi um deslize dele; que não se lembra de ter agredido as vítimas.
Realizada a prova pericial, o expert concluiu que a vítima apresentava edema e equimose em nariz; lesão contusa e edema em lábios, 
bem como escoriações em dorso.
Desse modo, verifica-se que a narrativa da ofendida, restou corroborada pelo exame de corpo de delito.
In casu, o depoimento da vítima prestado em juízo, acrescido do laudo de exame de corpo de delito são provas capazes de sustentar 
uma condenação. 



1995DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, 
fora as partes diretamente envolvidas no ocorrido, como é o caso dos autos; consequentemente, tratando-se de delitos afetos à Lei 
Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação 
a menos, é claro, que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que, no caso, não 
foi demonstrado.
Por conseguinte, estando as declarações da vítima em harmonia com a prova pericial, constata-se a existência de provas suficientes para 
formação do édito condenatório, sendo, pois a condenação medida de rigor.
Oportuno colaciono entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITOS HUMANOS. VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 
POSSIBILIDADE. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CONSTITUI UMA DAS FORMAS DE VIOLAÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS (ART. 6º DA LEI 11.340/2006), RAZÃO POR QUE O RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA BASEADA 
NO GÊNERO COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS IMPÕE A ADOÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA PARA ORIENTAR AS 
RESPOSTAS QUE O ESTADO DEVE DAR PARA ESSE PROBLEMA SOCIAL, PUNINDO OS AGRESSORES, PROMOVENDO OS 
DIREITOS DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
A palavra da vítima em crime cometido no âmbito familiar é prova suficiente para manter a SENTENÇA condenatória, especialmente 
quando harmônica com a prova e apta a evidenciar que o réu agiu na forma da conduta típica prevista pela qual foi condenado, tornando-
se desarrazoada a tese de fragilidade probatória.
A simples alegação de hipossuficiência é o bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita e, consequentemente, a isenção 
do pagamento das custas. Apelação, Processo nº 1000889-34.2017.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara 
Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 01/08/2018 (Grifei)
Portanto, evidenciadas a materialidade e autoria delitiva e havendo um perfeito enquadramento típico da conduta com o delito capitaneado 
no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, do Código Penal, imperiosa a condenação do acusado.
III- DISPOSITIVO 
Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu ALEXANDRE PEREIRA DE MIRANDA, 
brasileiro, nascido aos 11/05/1990, natural de Ariquemes/RO, filho de Marli Pereira de Miranda e Marcos Pereira de Miranda, inscrito no 
CPF n.º 011.166.702-08, residente na Rua Malacacheta, n.º 3611, Garimpo Bom Futuro, neste Município de Ariquemes/RO, Telefone 
(69) 9.9264-7152, como incurso nas sanções do artigo 129, §13 (1º fato), 147, caput (2º fato) e 129, §13 (3º fato), na forma do artigo 69, 
todos do Código Penal, combinado com as disposições da Lei 11.340/06.
Passo a análise da fixação da pena.
a) 1º FATO - art. 129, §13, do Código Penal
Culpabilidade, o réu tinha plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por isso, deveria atuar de forma diversa; 
antecedentes, o réu é primário (ID 80221425); conduta social e personalidade, não há nos autos elementos objetivos para proceder a 
análise; motivos, decorrente da discussão entre o réu e a vítima; circunstâncias, inerentes à espécie; consequências, escoriações em 
joelhos escoriação em região cervical anterior; comportamento da vítima, não há demonstração efetiva de que esta tenha contribuído 
para a prática do crime.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.
Não vislumbro atenuantes ou agravantes.
Não vislumbro a ocorrência de causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas nessa fase. 
Em razão do exposto acima e a míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena pelo delito de ameaça em 
caráter de violência doméstica, torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) ANO DE RECLUSÃO para este delito.
b) 2º FATO - art. 147, caput, do Código Penal
Culpabilidade, o réu tinha plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por isso, deveria atuar de forma diversa; 
antecedentes, o réu é primário (ID 80221425); conduta social e personalidade, não há nos autos elementos objetivos para proceder 
a análise; motivos, decorrente da discussão entre o réu e a vítima; circunstâncias, inerentes à espécie; consequências, foram leves; 
comportamento da vítima, não há demonstração efetiva de que esta tenha contribuído para a prática do crime.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.
Não vislumbro atenuantes ou agravantes.
Não vislumbro a ocorrência de causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas nessa fase.
Em razão do exposto acima e a míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena pelo delito de ameaça em 
caráter de violência doméstica, torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) MÊS DE DETENÇÃO.
C) 2º FATO - art. 129, §13, do Código Penal
Culpabilidade, o réu tinha plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por isso, deveria atuar de forma diversa; 
antecedentes, o réu é primário (ID 80221425); conduta social e personalidade, não há nos autos elementos objetivos para proceder a 
análise; motivos, decorrente da discussão entre o réu e a vítima; circunstâncias, inerentes à espécie; consequências,edema e equimose 
em nariz; lesão contusa e edema em lábios, bem como escoriações em dorso; comportamento da vítima, não há demonstração efetiva 
de que esta tenha contribuído para a prática do crime.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.
Não vislumbro atenuantes ou agravantes.
Não vislumbro a ocorrência de causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas nessa fase. 
Em razão do exposto acima e a míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena pelo delito de ameaça em 
caráter de violência doméstica, torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) ANO DE RECLUSÃO para este delito.
Concurso Material
O agente mediante mais de uma ação praticou dois crimes, configurando o concurso material de delitos, sendo assim, deve ser aplicada 
a regra do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, assim, procedo a soma da penas, indo a pena privativa de liberdade 
para 07 (sete) meses.
Inexistindo outras causas e circunstâncias modificadora da pena, torno-a DEFINITIVA em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) 
MÊS DE DETENÇÃO.
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Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime ABERTO para cumprimento de pena.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por inteligência da súmula 588-STJ, in verbis, “a prática de 
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
De igual sorte, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), por entender mais benéfico ao réu o cumprimento da 
pena em regime aberto.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.
Nego o direito do acusado recorrer em liberdade.
Considerando que a condenação em regime semiaberto, determino que seja colocado no regime da condenação.
IV- DISPOSIÇÕES FINAIS
Transitada em julgado:
1 - Ficam suspensos os direitos políticos do Réu pelo tempo da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.
2 - Expeçam-se as comunicações necessárias (INI/DF, TRE, Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos que se faça necessário).
3 - Realize-se a detração penal.
4 - Expeça-se Guia de Execução provisória.
Notifique-se as ofendidas, nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.
Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-
se os autos.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente no sistema.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE DE ORDEM DE LIBERAÇÃO para que o acusado seja posto no regime da condenação/OFÍCIO/MANDADO DE 
INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 31 de agosto de 2022
Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti
Juíza de Direito

Processo: 7013482-32.2022.8.22.0002
Classe: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Assunto: Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher
REQUERENTES: L. G. C. S., TRAVESSA CAJARANA 3431 SETOR 01 - 76870-025 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: A. S. N., BR 364 não informado, EMPRESA NORTE PLAST - 69-99970-8292 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-
899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WALDIR GERALDO JUNIOR, OAB nº RO10548, VANYA HELENA FERREIRA BRASIL TOMAZ DOS 
SANTOS, OAB nº RO105225
DECISÃO 
Vistos.
ALEX SANDRO NICHELE, por meio de advogada constituída, peticionou nos autos solicitando a revogação das medidas protetivas, 
aduzindo, em síntese, que as medidas protetivas prejudicam diretamente os interesses do menor filho do casal. Ressaltou, ainda, que 
o requerido não possui qualquer fato que desabone sua conduta, ou qualquer processo de violência seja doméstica ou contra qualquer 
outra pessoa (ID 81209399).
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência (ID 81289427). 
É o relatório necessário. Decido. 
É cediço que a Lei 11.340/2006, foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Desse modo, a vítima solicitou auxílio do judiciário para refutar eventuais violências sofridas e, sendo as protetivas, uma medida 
preventiva, baseada na verossimilhança das alegações da vítima, não há falar em ausência de amparo legal, pois o direito da requerente 
está sobejamente alicerçado na referida Lei. Logo, não há falar em revogação.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS. 
NECESSIDADE.
Diante da constatação de violência psicológica e patrimonial, nos termos do art. 7º, incs. II e IV, da Lei 11.340/2006, torna-se necessário 
o estabelecimento de medidas protetivas em favor da vítima em situação de vulnerabilidade no âmbito familiar e doméstico.
Habeas Corpus, Processo nº 0001659-94.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) do 
Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 18/07/2019
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA. AFASTAMENTO DA 
OFENDIDA DO LAR. PEDIDO DE RETORNO E AFASTAMENTO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO QUE SE 
IMPÕE. PECULIARIDADES DO CASO.. RECURSO NÃO PROVIDO.
- As medidas protetivas de urgência visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, submetida a atos de violência física ou 
moral por parte do seu agressor, tratando-se de medida de natureza cautelar, que pode ser decretada diante da verossimilhança das 
alegações da vítima, com base apenas em Boletim de Ocorrência ou declarações prestadas perante a autoridade competente.
- No caso dos autos, pelas peculiaridades do caso, entendo pelo desprovimento do recurso.
- Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 1.0693.17.012110-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada, 4ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 13/06/2018, publicação da súmula em 20/06/2018) Grifei
Gize-se que a própria Lei 11.340/2006 não dá origem a dúvidas, no sentido de que as medidas protetivas são cautelares inominadas, 
que visam garantir direitos fundamentais e “coibir a violência” no âmbito das relações familiares (HC 340624 / SP). Portanto, não se trata 
de análise meritória ao ponto de se imiscuir na busca da verdade, sendo concedido com base na verossimilhança das alegações da 
requerente.
Registre-se, ainda, que diferentemente do que alega o requerido, da fixação das medidas protetivas não adveio prejuízo ao seu direito de 
ver e acompanhar o seu filho, pois a DECISÃO que deferiu o pedido, consignou expressamente que a visita deve ser realizado por 
interposta pessoa, para que seja mantido a efetivação das medidas protetivas de urgência.
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No mais, a DECISÃO que fixou as medidas protetivas de urgência não proibiu a aproximação do requerido a outros familiares da 
vítima, portanto, o contato com a genitora da vítima para buscar ou deixar o menor não infringiria as medidas protetivas de urgência ora 
fixadas.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência.
Prossiga-se as medidas protetivas. 
Intime-se.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti
Juiz(a) de Direito

3ª VARA CRIMINAL

Processo: 0004711-29.2018.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: EMERSON PEREIRA DA SILVA e JAQUELINE DONAIRE DA SILVA SILVEIRA
Advogados do(a) REU: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - OAB/MT 15375/O
FINALIDADE: Fica(m) o(s) réu(s), por intermédio de seu(s)s advogado(s), intimado(s) a juntar procuração nos autos, bem como apresentar 
resposta á acusação, no prazo de 10 (dez) dias.
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes
Sede do Juízo: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, CEP. 76872-853, Ariquemes-RO.
e-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br - fone (69) 3309-8127/Whatsapp 3309-8107
PROCESSO: 7008501-91.2021.8.22.0002 
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943) 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: TEOBALDO BALZ
TERMO DE INFORMAÇÃO
Por determinação da MM. Juíza de Direito da 
3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes, informo que a audiência de Instrução e Julgamento do processo, foi designada para o dia 30 
de setembro de 2022, às 9 horas, no seguinte link: meet.google.com/sxj-hmbi-exa.
Informo ainda, que nesta data intimei o acusado TEOBALDO BALZ, via whatsapp, que ciente ficou da audiência designada.
Ariquemes-RO, 25 de agosto de 2022
ROSEMEIRE LEME MOLLERO BRUSTOLON
Secretária de Gabinete
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes
Sede do Juízo: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, CEP. 76872-853, Ariquemes-RO.
e-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br - fone (69) 3309-8127/Whatsapp 3309-8107
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 90 (noventa) dias
PROCESSO: 0003759-16.2019.8.22.0002
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
ASSUNTO: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: HENRIQUE EDUARDO BISPO SANTOS
INTIMAÇÃO DE: Henrique Eduardo Bispo Santos, brasileiro, nascido aos 06/03/2000, natural de Cacaulândia, filho de Jair Silva Santos 
e Elenir Bispo Messias, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: intimar o réu supracitado da SENTENÇA prolatada, bem como do prazo para interpor recurso:
Intimar, também, para que efetue, após o trânsito em julgado da SENTENÇA, com prazo de 10 (dez) dias a multa processual no valor 
de R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser depositada diretamente no guichê de caixa 
do Banco do Brasil S/A, agência 2757-X, c/c 12090-1, Fundo Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de 
Rondônia, sob pena de execução e inscrição na Dívida Ativa Estadual, devendo apresentar o comprovante à 3ª Vara Criminal no prazo 
de 05 (cinco) dias pelo e-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br - fone (69) 3309-8127/Whatsapp 3309-8107.
SENTENÇA:
Vistos. Trata-se de ação penal onde se imputa ao acusado Henrique Eduardo Bispo dos Santos a prática ilícita tipificada no artigo 157, 
§2º, inciso II, do Código Penal (1º Fato) e artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (2º Fato).
A denúncia foi recebida em 23/10/2020 (fls. 45/46).
O réu foi citado e apresentou resposta à acusação, às fls. 50/55.
Durante a instrução criminal colhidas as provas orais e procedido o interrogatório do réu.
Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais por memoriais. 
Vieram-me os autos conclusos para SENTENÇA.
É o breve relatório.
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Fundamento e decido. 
Versam os autos sobre ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público onde se imputa ao réu acima descrito a prática 
da conduta típica do crime do artigo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (1º Fato) e artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (2º Fato).
Do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (1º fato).
Quanto à materialidade do delito sob comento, desnecessária se faz vasta explanação, vez que esta restou sobejamente comprovada 
nos autos através da Ocorrência Policial e prova testemunhal. Ademais, o conjunto da prova oral produzida em juízo, bem como na fase 
inquisitiva torna materialmente certa a ocorrência do delito descrito na denúncia. Assim sendo, não resta dúvida quanto à materialidade 
do crime.
A mesma CONCLUSÃO se estabelece quanto à autoria delitiva.
A testemunha Cassiano Baptista da Silva Filho, policial militar, inquirida em juízo, relatou que estava de plantão, em patrulhamento, 
quando recebeu a notícia de roubo, no qual os pais de Caroline, juntamente desta, foram até a Unisp e Caroline informaram a situação 
ocorrida, qual seja, de que um cidadão moreno, mais ou menos 1m70cm, magro, cabelo claro meio colorido e rosto com muita espinha, 
andando em uma bicicleta, portando arma de fogo de cor preta, tomou o celular de Caroline e sumiu. Em seguida, após uma hora e meia 
de busca, não encontrou ninguém com as características informadas pela vítima e que foi feito o registro posterior do fato.
Afirmou a testemunha que no plantão seguinte, realizou buscas por pessoas com essas características, devido a ocorrência de outros 
registros envolvendo pessoas com aspectos semelhantes. Informou que estava procurando dois cidadãos que estavam cometendo 
crimes, sendo que um deles tinham as características informadas por Caroline. Verberou que realizou a abordagem de uma pessoa muito 
parecida com as descrições, porém, este negou, e informou que estava trabalhando no mato no dia na hora do fato e que poderia informar 
onde o infrator estaria localizada. 
Relatou que ao chegar ao endereço informado pelo trabalhador, encontraram duas pessoas na bicicleta e foi feita a abordagem e foi 
constatado que a pessoa era muito parecida com a outra abordada anteriormente. Disse que os dois infratores assumiram alguns assaltos 
e os levaram até uma residência onde estava escondido um simulacro, que seria uma pistola de vacinação de bovinos, envolvido com 
fita isolante de cor preta. Como Carolina tinha cabelo curto e era meio fortinha, o infrator negou que teria roubado uma menina. Após a 
descrição de Caroline e local do fato, o réu teria reconhecido o assalto. 
Asseverou que o simulacro enganaria facilmente as pessoas como arma de fogo no período noturno, que a vítima Caroline tinha 
reconhecido o réu formalmente na Delegacia e que não sabia informar se o fato ocorrido com Caroline envolveu um ou mais infratores. 
Informou que o réu relatou que cometeu o assalto sozinho. Informou que o PM Marcos Pereira, em patrulhamento, teria realizado a 
abordagem na residência indicada pelo réu e encontrado drogas com o denunciado. 
Em seu interrogatório, o réu confessou o roubo do celular para fumar crack. Relatou que realmente o simulacro era uma pistola de 
vacinação de bovinos, com cano e enrolado com fita isolante e que o celular foi usado para comprar drogas. Negou que a droga 
encontrada na residência lhe pertencia, mas sim de outro menino que estava com ele, o Erli, que era o dono da residência em que foi 
encontrada a droga. Confirmou que no dia do roubo estava sozinho em uma bicicleta. Relatou que na casa onde foi encontrado moravam 
o réu, algumas meninas e alguns rapazes, todos usuários de drogas e era comum a reunião para consumo de todos os tipos de drogas 
e que ele consumia somente crack.
Dessa maneira, considerando as provas constantes nos autos, corroborada pela prova testemunhal colhida em ambas as fases da 
persecução penal, restou comprovado que o acusado praticou o delito em questão, de modo que sua condenação é medida que se 
impõe. 
De outra monta, vislumbrada a materialidade e autoria do crime em comento passo a análise da incidência das circunstâncias atenuantes 
e agravantes e das causas de diminuição ou aumento de pena para subsidiar a dosimetria de pena no momento oportuno. 
Milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa.
Inexistem causas de diminuição de pena. Ausente a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, 
tendo em vista que a vítima nas informações prestadas à Delegacia relatou que foi roubada apenas por um indivíduo, o qual também foi 
alegado pelo réu.
Do crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (2º fato)
Ao delito descrito no artigo 28 da Lei de Entorpecentes, por força do disposto no art. 30 da Lei nº 11.343/06, o prazo prescricional 
corresponde a 2 (dois) anos pelo tipo. Em virtude da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, o prazo é reduzido pela metade, 
conforme o artigo 115 do Código Penal.
Nesse sentido: “RECURSO CRIME. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MENORIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1- De acordo 
com o art. 30 da Lei de Drogas, o prazo prescricional para o delito em comento é de dois anos, o qual, na espécie, se reduz de metade pela 
menoridade do réu, lapso temporal já transcorrido entre a SENTENÇA condenatória recorrível e o presente momento. 2- Declarada extinta 
a punibilidade do réu pela prescrição, com fundamento nos artigo 107, inciso IV, e 115, ambos do CP, e no artigo 30 da Lei 11.343/06. 
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MÉRITO PREJUDICADO. (TJ-RS - RC: 71004222501 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de 
Julgamento: 29/04/2013, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2013).”
Assim, considerando que os fatos datam de 20 de agosto de 2019, enquanto de denúncia foi recebida apenas em 23 de outubro de 2020 
(fls. 45/46), ou seja, verifica-se que o lapso temporal entre o fato e o primeiro marco interruptivo da prescrição ultrapassou o período de 1 
(um) ano, é o caso de reconhecer a prescrição.
Logo, considerando que se trata de matéria de ordem pública, que supera qualquer outra alegação, fica irremediavelmente prejudicado 
o exame do meritum causae.
DISPOSITIVO  
Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a pretensão estatal constante da denúncia e, em 
consequência, condeno o réu Henrique Eduardo Bispo Santos como incurso nas penas do artigo 157, caputI, do Código Penal (1º Fato) 
e declaro extinta sua punibilidade quanto ao crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 com fulcro no art. 107, inc. IV, 1ª parte, c/c art. 115, 
ambos do Código Penal e art. 30 da Lei 11.343/06 (2º Fato).
Passo a dosar a pena.
Em observância ao critério trifásico de aplicação da pena, inicio a fixação da reprimenda analisando as circunstâncias judiciais previstas 
no artigo 59 do Código Penal, considerando: a) a culpabilidade encontra-se no grau médio diante da reprovabilidade de sua conduta, 
pois era sabedor da ilicitude de sua conduta e deveria agir de forma diversa; b) os antecedentes são favoráveis, conforme Certidão 
Circunstanciada Criminal c) pouco se apurou acerca de sua conduta social; d) o mesmo se diga quanto a personalidade do agente e) os 
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motivos do crime são próprios do tipo, quais sejam, locupletar-se ilicitamente em detrimento do patrimônio alheio, utilizando-se de grave 
ameaça e violência para conseguir seu intuito; f) as circunstâncias do crime foram as normais nestes casos; g) as consequências do crime 
foram as normais; h) a conduta da vítima não contribuiu para o desiderato criminoso. 
Diante de tais elementos, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. No que tange a pena de multa, fixo-a em 10 (dez) dias-
multa. 
Milita a favor do denunciado a atenuante da confissão espontânea e a menoridade relativa, reconheço, porém deixo de reduzir a reprimenda 
em razão de tê-la fixado no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes a serem analisadas.
Milita a favor do denunciado a atenuante da confissão espontânea, reconheço, porém deixo de reduzir a reprimenda em razão de tê-la 
fixado no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes a serem analisadas.
Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas. 
Em razão do exposto acima, e a míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena, torno a pena provisória de 
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em definitiva. 
Levando-se em conta a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 salário-mínimo vigente, diante da correção 
e atualização (R$ 1.100,00: 30 = R$ 36,66 x 10 dias), perfazendo o total de R$ 366,60 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta 
centavos). Fica o réu intimado de que deverá efetuar o pagamento da pena de multa até 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado da 
SENTENÇA. 
A pena ora aplicada deverá ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, pela pena aplicada e por se tratar de réu primário.
Por fim, atenta às diretrizes constantes no artigo 44 e seus parágrafos do Código Penal, entendo que o réu não poderá se beneficiar com 
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, uma vez que o crime foi praticado com grave ameaça contra a 
vítima. Da mesma forma, torna-se impossível a aplicação do “sursis”, previsto no artigo 77 do Código Penal. 
O réu permaneceu solto durante todo o processo, razão pela qual, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e proceda-se às demais anotações e comunicações de estilo; 
b) expeça-se guia de execução; c) comunique-se ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do Estado de 
Rondônia) e ao INI (Instituto Nacional de Identificação) sobre o teor desta condenação. 
Sem custas, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Fica o réu intimado de que deverá efetuar o pagamento da pena de multa acima descrita até 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado da 
SENTENÇA. Não havendo pagamento, cumpra-se o disposto no artigo 51 do Código Penal. 
Cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.
Para cumprimento das deliberações exaradas acima, expeça-se o necessário. 
Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.
Ariquemes-RO, quinta-feira, 15 de abril de 2021.
José de Oliveira Barros Filho 
Juiz Substituto

PROCESSO: 1001264-50.2017.8.22.0002
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
ASSUNTO: [Furto, Crime Tentado]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: FELIPE PEREIRA GOMES
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60 (sessenta) dias
INTIMAÇÃO DE: FELIPE PEREIRA GOMES, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 13/02/1998, natural de Porto Velho/RO, filho de 
Wanderlei Gomes Cardoso e Elizandra Pereira Monteiro, RG 1416941, CPF 040.960.132-26, residente na Rua Barcelona, 3015, Zona 
Sul, Novo Horizonte, Porto Velho/RO, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: intimar o réu supracitado da SENTENÇA prolatada, bem como do prazo para interpor recurso e intimar para que efetue, 
após o trânsito em julgado da SENTENÇA, com prazo de 10 (dez) dias a multa processual no valor de R$ 93,70 (noventa e três reais 
e setenta centavos), que deverá ser depositada diretamente no guichê de caixa do Banco do Brasil S/A, agência 2757-X, c/c 12090-1, 
Fundo Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Rondônia, sob pena de execução e inscrição na Dívida 
Ativa Estadual, devendo apresentar o comprovante à 3ª Vara Criminal no prazo de 05 (cinco) dias: 
“Decreto a revelia do réu FELIPE PEREIRA GOMES, com fundamento no artigo 367 do CPP, pois não foi localizado para ser 
intimado desta solenidade, bem como não forneceu novo endereço onde possa ser encontrado.” Na sequência, a MM. Juíza proferiu 
a SENTENÇA oralmente, consoante Provimento Conjunto n. 01/2012 PR-CGJ, publicado no Diário Oficial n. 193/2012 de 18/10/2012, 
cuja parte dispositiva segue transcrita:: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia e, em 
consequência, condeno o réu FELIPE PEREIRA GOMES como incurso nas penas do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do 
Código Penal.
Passo a dosar a pena.
Em observância ao critério trifásico de aplicação da pena, inicio a fixação da reprimenda analisando as circunstâncias judiciais previstas 
no artigo 59 do Código Penal, considerando:
a) culpabilidade: ordinária para o delito; b) antecedentes: sem registros; c) conduta social: pouco se apurou acerca desta; d) personalidade 
do agente: sem elementos para valoração negativa; e) motivos do crime: inerentes ao próprio tipo penal; f) circunstâncias do crime: 
ordinárias para o delito; g) consequências do crime: ordinárias para a espécie delitiva; h) conduta da vítima: não contribuiu para o 
desiderato criminoso.
Diante de tais elementos, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. No que tange à pena de multa, fixo-a em 10 (dez) dias-multa.
Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea, reconheço-a, contudo, deixo de reduzir a reprimenda 
por tê-la fixada no mínimo legal (Súmula 231, STJ).
Ausentes circunstâncias agravantes.
Existente a causa de diminuição da pena de tentativa (artigo 14, inciso II, Parágrafo Único, do Código Penal), de modo que diminuo a 
reprimenda em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena provisória em 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.
Inexistem causas de aumento de pena.
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Em razão do exposto acima, e a míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena, torno a pena provisória 
de 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, em definitiva.
Levando-se em conta a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 salário-mínimo vigente à época dos fatos, 
corrigidos monetariamente desde então, restando o réu intimado de que deverá efetuar o pagamento da pena de multa em até 10 (dez) 
dias, após o trânsito em julgado da SENTENÇA.
Tendo em conta o montante da pena e se tratar de réu tecnicamente primário, fixo o regime aberto, como regime inicial de cumprimento 
da pena (artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal).
Por fim, atenta às diretrizes constantes no artigo 44 e seus parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada 
ao réu por pena restritiva de direito.
Tal substituição se justifica por tratar-se de réu primário, sendo que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e 
os motivos do crime indicam que a mencionada substituição é suficiente. Assim sendo, com fulcro no artigo 44, § 2° do Código Penal, o 
réu deverá efetuar como sanção alternativa, 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) 
salário mínimo, a entidade social a ser definida no Juízo de Execução.
Em razão de ter sido deferida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, não há que se falar em aplicação 
da suspensão condicional da pena, tendo em vista o que prescreve o artigo 77, inciso III do Código Penal.
O réu respondeu o processo em liberdade, razão pela qual, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.
Após o trânsito em julgado: a) Proceda-se às anotações e comunicações de estilo; b) expeça-se guia de execução; c) comunique-se ao 
TRE (Tribunal Regional Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do Estado de Rondônia) e ao INI (Instituto Nacional de Identificação) 
sobre o teor desta condenação.
Isento o réu do pagamento das custas, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
O valor arrecadado a título de fiança seja utilizado para quitação da multa processual. Em havendo remanescente, certifique-se o cartório 
quanto ao decurso do prazo previsto no artigo 123 do CPP.
Em caso positivo encaminhe-se o valor remanescente a conta centralizadora do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Decorrido o prazo do art. 123 do CPP, em relação ao objeto apreendido, não reclamado, proceda-se a destruição mediante certidão nos 
autos.
Cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.
Para cumprimento das deliberações exaradas acima, expeça-se o necessário.
Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Criminal
, nº, Bairro, CEP, 
Fone: (069) 3309 - 8127 – e-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7007413-81.2022.8.22.0002
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia,, RUA JAMARY 1555 - 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: MARCIO GOMES DA SILVA, RUA WASHINGTON 1440, - DE 1293/1294 AO FIM SETOR 10 - 76876-104 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: RUBENS FERREIRA DE CARVALHO BARBOSA, OAB nº RO5178
SENTENÇA 
Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em desfavor de MÁRCIO GOMES DA SILVA, haja vista a 
prática em tese dos crimes previstos nos artigos 12 (4º fato) e 14 (1º fato) da Lei 10.826/2003 e artigo 147 (2º e 3º fatos - por duas vezes), 
na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, tendo em conta que segundo a Inicial acusatória os réus praticaram o seguinte: 
1º FATO (artigo 14 da Lei 10.826/2003):
No dia 19 de maio de 2022, por volta das 21h, na via pública da Rua Washington, em frente ao nº 1470, setor 10, nesta cidade, MÁRCIO 
GOMES DA SILVA portava 1 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, de fabricação artesanal1, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar. Narram os autos que, na ocasião dos fatos, a vítima Jhenifer Andressa Vaucanhi estava 
acompanhada de seu Primo Álvaro, quando avistou o denunciado, que é seu vizinho, apontando uma arma de fogo do tipo espingarda 
em sua direção. Na ocasião, a vítima correu e conseguiu se esconder do agressor e acionou a Polícia Militar, que, durante as diligências, 
localizou o artefato na residência do acusado.
2º FATO (artigo 147 do Código Penal)
Na mesma data do 1º fato, por volta das 20h, MÁRCIO GOMES DA SILVA, ameaçou a vítima Jhenifer Andressa Vaucanhi, de lhe causar 
mal injusto e grave. Conforme se extrai do depoimento da vítima, o denunciado, em posse de um facão, proferiu ameaças de morte contra 
a vítima, afirmando que iria cortar o seu pescoço com o objeto. 
3º FATO (artigo 147 do Código Penal) 
Nas mesmas circunstâncias do primeiro fato, MÁRCIO GOMES DA SILVA, novamente, ameaçou, por gestos, a vítima Jhenifer Andressa 
Vaucanhi, de lhe causar mal injusto e grave. Após ameaçar a vítima Jhenifer com um facão, o denunciado, armado com uma espingarda 
de fabricação artesanal, apontou-a em direção a Jhenifer que, ao ouvir seu primo Alvaro dizer que o denunciado iria atirar, correu. Durante 
a fuga, olhou para trás e constatou que MÁRCIO estava com a arma apontada em sua direção e com “a mão no gatilho”.
4º FATO (artigo 12 da Lei 10.826/2003) 
Logo após a ocorrência dos fatos alhures, na residência localizada na Rua Washington, n. 1440, Setor 10, nesta cidade, MÁRCIO 
GOMES DA SILVA possuía 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda de fabricação artesanal, 03 (três) cartuchos, calibre 36, marca 
CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De posse das informações, a guarnição da Polícia Militar, após localizar o 
denunciado, deslocou-se até a sua residência e lá encontrou o facão e a arma que teriam sido utilizados para ameaçar a vítima Jhenifer, 
além de munições e objetos utilizados para o recarregamento das munições, tais como pólvora, espoletas, cartuchos deflagrados e 
chumbos.
A Denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (id 77659484). 



2001DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

O réu foi citado e apresentou defesa (id 78169771). 
Na oportunidade da instrução foi ouvida a vítima Jhenifer Andressa Vaucarenghi, sem a presença do réu, com anuência da defesa, o que 
foi homologado pelo Juízo. Como informantes foram ouvidos Alvaro Valdiclei (primo da vítima) e Sueli Correia de Lima Silva (esposa do 
réu). Na qualidade de testemunhas foram ouvidos o CB PM Soares, SD PM Machado, Alcides Martins de Oliveira e Alcinei Martins de 
Oliveira. O réu Márcio Gomes da Silva foi interrogado com auxílio de sua esposa, considerando sua dificuldade de fala. (ID 79627796)
As partes apresentaram alegações finais por memorais. O Ministério Público, em aperta síntese, aduziu que o processo possui robustos 
elementos de provas, as quais são aptas a fundamentarem a condenação do denunciado, nos termos propostos. Assim, requereu a 
PROCEDÊNCIA da acusação, com a condenação do réu pelos delitos posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 12 
e 14 da Lei 10.826/2003) e de ameaça (147 do Código Penal), por duas vezes, em concurso material delitivo (art. 69 do CP).
Noutro norte, em suas alegações finais, a defesa pleiteou pela improcedência parcial da denúncia, com o fim de absolver o réu, dos delitos 
de Porte de Arma de Fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/003) e do delito de Ameaça previsto no (art. 147 do Código penal), por duas vezes, 
em concurso material delitivo (art. 69 do CP), considerando que tais fatos não restaram comprovados. 
É o relato do essencial. 
Fundamento e decido.
Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tem por objetivo apurar a prática da conduta tipificada nos artigos 12 e 14 da Lei 
10.826/2003 e artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal. Veja o teor das referidas normas:
Lei 10.826/2003
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o 
responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. 
CÓDIGO PENAL
Ameaça
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.
DO CRIME DE AMEAÇA (2° e 3° Fatos):
Materialidade
A materialidade delitiva restou demonstrada, notadamente, pela ocorrência policial nº 85143/2022 (ID 77051729 – fls. 3/5) e auto de 
prisão em flagrante delito (ID 77051729 – fl.2), bem como pela bem como pela prova testemunhal.
Autoria
Da mesma forma, inobstante a negativa do acusado, a autoria do delito também restou indubitavelmente comprovada. Veja:
A vítima Jhenifer Andressa Vaucarenghi, devidamente compromissada, ouvida em juízo, confirmou as informações prestadas durante 
a fase investigatória. Esclareceu que foi a quarta vez que foi ameaçada por Márcio e que, no dia dos fatos, estava sentada em frente 
à sua casa, junto com um primo, quando MARCIO, armado com uma espingarda, veio pelas suas costas, em sua direção; que, seu 
primo, ao avista o réu, a empurrou com o fim de protege-la, momento em o denunciado efetuou um disparou com a arma de fogo; que, 
correndo para dentro de casa e chamaram a polícia. Disse que, enquanto esperavam a policia, o réu MARCIO, em posse de uma arma 
de porte pequeno, tornou a ameaça-la. Esclareceu que MARCIO não proferiu palavras, mas que fazia sinais de que iria atirar e cortar o 
seu pescoço. Informou ainda que, na primeira vez que foi ameaçada, MARCIO utilizou-se de um facão e também ameaçou de lhe cortar 
o pescoço. Narrou que MARCIO mora um pouco para cima de sua casa, e que nunca teve nenhum desentendimento com ele ou sequer 
chegou a conversar. Esclareceu ainda que, apesar do réu não conseguir falar, ele profere as ameaças por meio de gestos e sinais que 
faz com a mão.
Corroborando com a versão da vítima, temos o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.
O informante Alvaro Valdiclei, esclareceu que presenciou as ameaças e ratificou a versão da vítima. Disse que, na ocasião, estava na 
companhia da vítima, que é sua prima, sentados em frente de casa, quando MARCIO saiu apontando o dedo para a vítima e fazendo sinais 
de que iria cortar o pescoço dela. Narrou que, em seguida, MARCIO, na posse de um facão e de uma arma de fogo, tornou a ameaçar 
a vítima, fazendo os mesmos sinais de que iria cortar o seu pescoço. Informou que, no momento desta última ameaça, ouviu um disparo 
de arma de fogo, quando, para tentar proteger, empurrou sua prima para o interior da residência. Informou que a arma portada pelo réu 
era pequena e de cor preta, e que a arma fora disparada na direção que estava com a vítima. Esclareceu que após o disparo, acionaram 
a polícia militar; que, no momento em que saiu de casa para verificar se os policiais haviam chegado, avistou MARCIO portando uma 
espingarda. Por fim, esclareceu que MARCIO empreendeu fuga, sendo capturado posteriormente pelos policiais.
O policial militar Anderson Pinto Soares participou da ocorrência e, ouvido em juízo, confirmou as informações prestadas durante a 
fase investigatória. Narrou que, naquela data, chegaram várias denúncias através do 190 de que havia um senhor na posse de uma 
facão e de uma espingarda ameaçando pessoas naquela localidade/via. Explicou que ouviu a vítima, a qual estava na companhia de 
outra pessoa, e que disse que estavam estavam em frente de casa e, em dado momento, MARCIO chegou com um espingarda e um 
facão pelas costas da vitima e apontou a arma de fogo para ela, momento em que a testemunha gritou e então saíram correndo para 
dentro da residência. Narrou que enquanto estava mantendo contato com a vítima e com a testemunha, chegou um outro vizinho e 
confirmou que MARCIO era um vizinho problemático e que além dos fatos narrados na denúncia, MARCIO já havia disparado uma de 
suas armas em uma caixa d’agua de sua propriedade, danificando o bem. Esclareceu que durante as buscas na residência do réu, com 
a devida autorização de sua esposa, localizaram uma arma de fogo (espingarda) de fabricação caseira e que esta arma foi reconhecida 
pela vítima e testemunha como sendo a mesma que foi apontado para vítima. Informou que no quintal havia uma serralheria e que no 
interior dela, foram encontrados pólvora, espoleta, chumbo e três cartuchos intactos de calibre 36. Narrou que ao questionar MARCIO 
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sobre a propriedade da arma e dos apetrechos (pólvora, espoleta, cartuchos), este, em razão de sua dificuldade com a fala, sinalizou 
positivamente com a cabeça. Que questionaram se a arma estaria funcionando e MARCIO sinalizou que sim. Esclareceu ainda que 
MARCIO estava sob efeito de bebidas alcoólicas. 
Corroborando com a versão acima, tem-se ainda o depoimento da testemunha Albert de Oliveira Machado, policial militar que também 
participou do atendimento da ocorrência.
As testemunhas arroladas pela defesa pouco contribuíram para a elucidação dos fatos. 
A informante Sueli Correia de Lima Silva, esposa do denunciado, informou que, no dia dos fatos, estava no interior da sua residência, 
quando MARCIO saiu e logo retornou nervoso. Alegou que MARCIO não agrediu e nem mostrou arma para a vítima.
A testemunha Alcides Martins de Oliveira, esclareceu que na data dos fatos, chegou a beber “teres” com MARCIO, mas que não presenciou 
os fatos.
Segundo lição de Guilherme de Souza Nucci:
“(...) ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece 
uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer 
tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um ‘mal injusto e grave’ (...) Por outro lado, indispensável que 
o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal pode acontecer; por pior que seja a intimação, se ela não for 
levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espirito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter 
por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de 
a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-
se, realmente, temeroso” (Código Penal Comentado. 10°. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, fls. 698-700).
Assim, oportunizo registrar que o dolo especifico do delito de ameaça se caracteriza pela intenção de provocar medo na vítima, exteriorizada 
de forma fria pelo agente, consumando-se no momento em que o ofendido é alcançado pela promessa de que está sujeito a mal injusto 
e grave, e sua caracterização prescindo da produção de qualquer resultado material efetivo, por se tratar de crime formal.
Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que restou devidamente demonstrado que a vítima se sentiu amedrontada/intimidada 
diante da ameaça, das atitudes e gestos do réu, tendo a mesma, inclusive, acionado a polícia. 
Não bastasse a especial valoração da palavra das vítimas nos casos de ameaça, os presentes fatos foram presenciados por terceiro, o 
qual ratificou a versão da vítima, conforme citado alhures.
Destaco ainda que a versão da vítima apresentada em Juízo, foi a mesma dada aos policiais no momento do registro da ocorrência.
Por óbvio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, como no presente caso, prevalece em relação a do réu, constituindo elemento 
probatório seguro para amparar a condenação, conforme solidificado entendimento jurisprudencial: 
Ameaça. Depoimento da vítima e de testemunha. Prova oral harmônica. Pena privativa de liberdade. Restritiva de direito. Substituição. 
Requisitos. Preenchimento. Ausência. Para a caracterização do delito de ameaça, basta que a promessa do mal injusto e futuro seja 
idônea, séria e incuta temor na vítima. A palavra da vítima, corroborada por depoimento de testemunha, é prova suficiente para a 
comprovação da ameaça, mormente quando a prova foi produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. O inc. I do art. 44 do Código 
Penal é claro ao proibir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave 
ameaça à pessoa, de modo que, tendo o apelante realizado ameaça de morte, não está preenchida a exigência legal. (Apelação, 
Processo nº 1000555-85.2017.8.22.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Robles, José Antonio, 
julg.4/4/2019). Grifei 
Desta forma, sem necessidade de maiores delongas, tenho que restou comprovado a autoria dos crimes de ameaça imputados ao 
denunciado e, portanto, a condenação é medida a que se impõe.
No entanto, diferentemente do que requer o Ministério Público, não há que se falar em concurso de crimes, considerando o tempo mínimo 
entre as ameaças proferidas/fatos.
In casu estão presentes os requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, quais sejam, pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e 
mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Resta, portanto, caracterizada a continuidade delitiva.
DO CRIME DE PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (1° e 4° Fato):
Esclareço, de pronto, que ambos os crimes serão tratados em conjunto, em razão do seu contexto fático.
A materialidade do delito resta comprovada pela ocorrência policial nº 85143/2022 (ID 77051729 – fls. 3/5), auto de prisão em flagrante 
delito (ID 77051729 – fl.2), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 77051729 – fl.21), laudo de exame em arma de fogo e objeto 
vulnerante - eficiência (ID 80572373 – fls. 1/7), bem como pela bem como pela prova testemunhal.
A autoria, por seu turno, também restou comprovada, vejamos.
Como visto nos fatos acima, Jhenifer Andressa Vaucarenghi e Alvaro Valdiclei, ouvidos em Juízo, foram categóricos em afirmar que se 
encontravam em frente de casa, quando avistaram o réu portando uma arma de fogo, chegando, a utilizar a arma para ameaçar Jhenifer 
e, inclusive, a efetuar um disparo.
Por sua vez, os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, Anderson Pinto Soares e Albert de Oliveira Machado, em juízo, 
disseram que receberam várias denúncias de que havia um homem ameaçando pessoas com uma arma naquela localidade. Asseveraram 
que na residência do réu foram encontrados uma arma de fogo, pólvora, espoleta, chumbo e cartuchos intactos. Narrou que ao questionar 
MARCIO sobre a propriedade da arma e dos apetrechos, este teria confirmado, bem como confirmado que a arma estaria funcionando, 
embora estivesse sido encontrada desmontada.
Consigno aqui que, inobstante a arma tenha sido encontrada desmontada, se encontra apta a efetuar disparos, conforme atestado pelo 
laudo de eficiência (ID 80572373).
O réu, em juízo, com auxílio de sua esposa, a Sra Sueli, confirmou a existência da arma de fogo em sua residência. Alegou que a 
espingarda era de seu falecido pai e que fazia poucos dias que o seu irmão havia levado para que ele a guardasse. Aduziu ainda que 
não havia utilizado a arma.
Como se vê, inconteste o fato do réu manter/possuir em sua residência uma arma de fogo, bem como comprovado o fato do acusado ter 
transitado/circulado com a arma em ambientes além daquele onde a arma era armazenada (sua residência), inclusive chegando a utilizar 
o armamento para ameaçar e efetuar um disparo, em via pública, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Assim, sem necessidade de maiores delongas, comprovado nos autos a materialidade e autoria delitiva e ausente quaisquer excludente, 
a condenação do acusado nas sanções do artigo 12 e 14 da Lei n. 10.826/2008 é medida que se impõe.
DISPOSITIVO 
Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, julgo procedente o pedido inicial formulado na pretensão estatal constante da 
denúncia e, em consequência condeno o réu MÁRCIO GOMES DA SILVA, como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 12 
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e 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), este na forma do artigo 71 do Código Penal e todos na forma do 
artigo 69, do Código Penal.
Passo à dosimetria da pena.
DO CRIME DE AMEAÇA (artigo 147 do CP).
Considerando o disposto na CF (art. 5º, XLVI), no CP (art. 59 e art. 68), passo a individualizar e dosar as penas, iniciando pela análise 
das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: ordinária a espécie delitiva; b) Antecedentes: possui antecedentes (autos 0004615-
77.2019.8.22.0002) c) Conduta social: sem elementos para valoração negativa; d) Personalidade: não foram colhidos elementos para 
melhor aferi-la; e) Motivos do crime: inerentes ao próprio tipo penal; f) Circunstâncias e consequências dos crimes: as ordinárias prevista 
para a espécie delitiva; g) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva. 
Considerando, pois, as referidas circunstâncias judiciais, fixo a seguinte pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Inexistem circunstancias atenuantes e agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição e aumento de pena, mantendo a 
pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Existe ainda o reconhecimento do crime continuado (art. 71, CP) e, por tal, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) mês e 10 (dez) 
dias de detenção, a qual torno definitiva, por entender que a pena ora aplicada é suficiente e necessária para a reprovação e prevenção 
do crime.
DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (artigo 14 da Lei 10.826/2003).
Considerando o disposto na CF (art. 5º, XLVI), no CP (art. 59 e art. 68), passo a individualizar e dosar as penas, iniciando pela análise 
das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: ordinária a espécie delitiva; b) Antecedentes: possui antecedentes (autos 0004615-
77.2019.8.22.0002) c) Conduta social: sem elementos para valoração negativa; d) Personalidade: não foram colhidos elementos para 
melhor aferi-la; e) Motivos do crime: inerentes ao próprio tipo penal; f) Circunstâncias e consequências dos crimes: as ordinárias prevista 
para a espécie delitiva; g) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva. 
Considerando, pois, as referidas circunstâncias judiciais, já considerada a qualificadora existente, fixo a seguinte pena-base em 02 (dois) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Inexiste atenuante ou agravante.
Não há causas de aumento e diminuição.
Em razão do mencionado acima e à míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena, torno a pena provisória 
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em definitiva para o crime de porte ilegal de arma de fogo.
DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (artigo 12 da Lei 10.826/2003).
Considerando o disposto na CF (art. 5º, XLVI), no CP (art. 59 e art. 68), passo a individualizar e dosar as penas, iniciando pela análise 
das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: ordinária a espécie delitiva; b) Antecedentes: possui antecedentes (autos 0004615-
77.2019.8.22.0002) c) Conduta social: sem elementos para valoração negativa; d) Personalidade: não foram colhidos elementos para 
melhor aferi-la; e) Motivos do crime: inerentes ao próprio tipo penal; f) Circunstâncias e consequências dos crimes: as ordinárias prevista 
para a espécie delitiva; g) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.
Considerando, pois, as referidas circunstâncias judiciais, já considerada a qualificadora existente, fixo a seguinte pena-base em 01 (um) 
ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. 
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e por tal reduzo a pena em 1/6, trazendo-a para o seu patamar mínimo, não podendo 
ser aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ), fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela inexistência de 
circunstâncias agravantes.
Inexistem causas de aumento e diminuição.
Em razão do mencionado acima e à míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena, torno a pena provisória 
de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, em definitiva.
Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, somo as penas dos crimes, 
totalizando-a DEFINITIVAMENTE EM 03 (três) anos e 04 meses de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 21 (vinte e um) 
dias-multa.
Em razão do montante da pena aplicada ao réu, fixo o regime SEMIABERTO, como regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, § 2º, 
alínea b, do CP).
A pena de multa (vinte e um dias multa) fica fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, importância a ser 
atualizada pelos índices de correção monetária ao tempo do pagamento, conforme previsto nos artigos 49 e 50 do Código Penal.
Abstenho de substituir as penas privativas de liberdade por outras restritivas de direitos, porquanto não se amoldar em nenhuma das 
hipóteses dos incisos art. 44 do Código Penal (reincidência específica).
Não concedo o direito de apelar em liberdade, considerando que o réu respondeu o processo preso.
Nos termos do Estatuto do Desarmamento, encaminhe-se as munições e/ou armas de fogo apreendidas ao Exército Brasileiro para 
destruição ou doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/2003.
Após o transito em julgado: a) proceda-se as anotações de estilo; b) expeça-se guia de execução, conforme regime inicial de cumprimento 
da pena; c) comunique-se ao TER (Tribunal Regional Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do Estado de Rondônia) e ao INI 
(Instituto Nacional de Identificação) sobre o teor da condenação.
Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais por ter sido assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 
hipossuficiência.
Cumpridas as deliberações supra promovidas anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.
CASO NECESSÁRIO, ESTA SERVIRÁ DE MANDADO /AR/OFÍCIO.
Ariquemes, 31 de agosto de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ariquemes - 1ª Vara Criminal 
, nº, Bairro, CEP, Processo n.: 7014176-98.2022.8.22.0002
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto:Furto 
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AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: GILMAR CARLOS DE OLIVEIRA, ÚLTIMA RUA S/N, BEIRA RIO SETOR 06 - 76873-664 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 1.000,00
Vistos no plantão judiciário.
Redistribua-se por sorteio, haja vista a distribuição equivocada por direcionamento.
A 1ª. Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes/RO comunicou a prisão em flagrante de GILMAR CARLOS DE OLIVEIRA, por infrações, 
em tese, ao art. 155 do Código Penal.
A narrativa dos fatos constante do Auto de Prisão em Flagrante demonstra que a prisão ocorreu em situação de flagrância, nos moldes 
determinados pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo vícios formais ou materiais que maculem a peça. Portanto, não 
há motivos para relaxamento de prisão.
Por ocasião da prisão, foi oportunizada a comunicação à família do(a) preso(a) ou à pessoa por ele indicada (artigo 5º, inciso LXII, da 
CF), bem como, o(a) flagranteado(a) foi informado(a) de seus direitos e oportunizada assistência da família e de defensor (artigo 5º, inciso 
LXIII, da CF).
Desta forma não se vislumbram vícios formais ou materiais que tornem ilegal a prisão cautelar. Por estas razões, reputo legal a prisão e 
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do flagranteado GILMAR CARLOS DE OLIVEIRA.
Postergo a deliberação acerca da prisão quando da realização da audiência de custódia, na forma virtual, que será designado pelo 
juiz natural (art. 310 do CPP; art. 19 da Resolução nº 329/2020 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 357/2020 do CNJ; art. 2º 
e art. 4º do Provimento da Corregedoria n° 025/2020).
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO REQUISITÓRIO. 
Ariquemes-RO, 31 de agosto de 2022.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito 

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes 
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853
Telefone: (69) 3309-8127
E-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Roubo Majorado
7003453-94.2021.8.22.0021
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: WESLEY DA SILVA ALVES, CPF nº 02030946206, PENITENCIÁRIA REGIONAL DR. AGENOR MARTINS CARVALHO ÁREA 
RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ALBERT MARTINS FERMIANO, RIO TOCANTINS 638 DOM BOSCO 
- 76907-817 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: CLEDERSON VIANA ALVES, OAB nº RO1087, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Diante da manifestação de interesse de recurso pelo sentenciado Wesley da Silva Alves no momento da intimação da SENTENÇA, sendo 
recebido o recurso por este Juízo, reitere-se a intimação ao causídico Clederson Viana Alves, OAB/RO 1087, para que apresente as 
Razões da Apelação, no prazo de 08 (oito) dias.
Após, ao Ministério Público para contrarrazões.
Por fim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens do Juízo.
Ariquemes-RO, 31 de agosto de 2022.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de Direito

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853
Telefone: (69) 3309-8127
E-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes de Trânsito
0002577-92.2019.8.22.0002
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDOS: JEVERSON BARBOSA ALEIXO, CPF nº 00004130200, ADSON LAERCIO DE OLIVEIRA, CPF nº 06076702150
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: JOSE SILVA DA COSTA, OAB nº RO6945, ALLAN ALMEIDA COSTA, OAB nº RO10011
DECISÃO 
O Ministério Público se manifestou favorável à realização de nova audiência de instrução.
Ante o exposto, determino o regular prosseguimento do feito e a realização de audiência de instrução e julgamento.
Para tanto, encaminhem-se os autos à Secretaria de Gabinete para agendamento do ato. 
Após, procedam-se às devidas comunicações e intimações. 
Providencie-se o necessário para realização da audiência. 
Intimem-se as partes.
Serve cópia da presente como MANDADO /carta precatória/ofício/ato cartorário.
Ariquemes/RO, 31 de agosto de 2022
Eli da Costa Junior
Juíza de Direito
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3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853
Telefone: (69) 3309-8127
E-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Ação Penal - Procedimento Sumário
Crimes de Trânsito
7016749-46.2021.8.22.0002
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: ILDINEI LEANDRO DE SA, CPF nº 08993957754, AV. NOSSA SENHORA DA PENHA 204 CENTRO - 29360-000 - CASTELO - 
ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO DO REU: MARTA AUGUSTO FELIZARDO, OAB nº RO6998
DECISÃO 
Trata-se de ação penal proposta em desfavor de ILDINEI LEANDRO DE SA, qualificado(a) nos autos, dando-o(a) como incurso(a) na(s) 
pena(s) do artigo art. 306, caput, c/c o § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.
A denúncia foi recebida e a(o) ré(u), citada(o), apresentou resposta à acusação.
A manifestação judicial, nesta fase processual, em relação à teses defensiva, limita-se a eventual demonstração, indiretamente, da (in)
admissibilidade da ação penal, sob pena de indevido prejulgamento.
A ação penal em relação ao réu deve prosseguir, em confirmação, portanto, à DECISÃO de recebimento da denúncia, à míngua da 
ocorrência das hipóteses previstas no art. 395, I a III, do CPP.
Não se cuida, também, de hipótese de absolvição sumária da(o) ré(u), porquanto não se extrai dos autos a existência de elementos 
relativos às hipóteses previstas no art. 397, I a IV, do CPP.
Ante o exposto, determino o regular prosseguimento do feito.
Determino a realização de audiência de Proposta de Suspensão.
Para tanto, encaminhem-se os autos à Secretaria de Gabinete para agendamento do ato. 
Após, procedam-se às devidas comunicações e intimações. 
Providencie-se o necessário para realização da audiência. 
Intimem-se as partes.
Serve cópia da presente como MANDADO /carta precatória/ofício/ato cartorário.
Ariquemes/RO, 31 de agosto de 2022
Eli da Costa Junior
Juíza de Direito

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes 
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853
Telefone: (69) 3309-8127
E-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Crimes contra a Ordem Tributária
1002968-98.2017.8.22.0002
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: CLEBERSON LIMA FEITOSA, CPF nº DESCONHECIDO
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
Ariquemes/RO, 31 de agosto de 2022
Eli da Costa Junior
Juíza de Direito

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes 
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853
Telefone: (69) 3309-8127
E-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Petição Criminal
Fato Atípico
0000398-20.2021.8.22.0002
REQUERENTE: ALEX SANDRO LONGO PIMENTA, CPF nº 21503810879,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
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Trata-se de pedido do requerente ALEX SANDRO LONGO PIMENTA de desistência da oitiva de testemunhas, considerando que todas 
as testemunhas relevantes foram ouvidas nos autos da ação penal e ação civil pública, cuja cópia integral já fora juntada aos autos. Por 
oportuno, requer prazo para anexar cópia das audiências realizadas na ACP já juntada (ID 81159663).
Considerando a manifestação do requerente, homologo a desistência da oitiva de testemunhas pelo requerente.
No mais, concedo prazo de 30 (trinta) dias para juntada das cópias da audiências supracitadas.
Intimem-se.
Ariquemes/RO, 31 de agosto de 2022
Eli da Costa Junior
Juiz (a) de Direito

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes 
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853
Telefone: (69) 3309-8127
E-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Ação Penal - Procedimento Sumário
Crimes de Trânsito
1004516-61.2017.8.22.0002
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: JADER DO NASCIMENTO, CPF nº 68064217253, - 76871-011 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ADEMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO503A, ADEMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO503A, 
SERGIO FERNANDO CESAR, OAB nº RO7449, ADEMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO503A
DECISÃO 
Recebo o recurso interposto pelo condenado JADER DO NASCIMENTO.
Intime-se a Defesa para que apresente as razões, e após, vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça com nossas homenagens.
Sirva cópia da presente como MANDADO /carta precatória/ofício/ato cartorário.
Ariquemes/RO, 31 de agosto de 2022
Eli da Costa Junior
Juíza de Direito

Processo: 1003750-08.2017.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: LUCAS EVANGELISTA DE LIMA NETO
Advogada: MARTA AUGUSTO FELIZARDO - OAB/RO 6998
FINALIDADE: Fica(m) o(s) réu(s), por intermédio de seu(s)s advogado(s), intimado(s) acerca da audiência de instrução e julgamento 
designada para o dia 29/09/2022 às 10:00 horas.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 3ª Vara Criminal
Processo: 0003224-87.2019.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Diego Alves de Souza
Advogada: Jane Miriam Gonçalves - OAB/RO 4996
FINALIDADE: Intimar a advogada supramencionada, do inteiro teor da SENTENÇA de extinção a seguir transcrita:
Vistos.
Trata-se de ação penal onde se imputa ao acusado a prática ilícita tipificada no art. 306, caput, c/c § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 9.503/97 
(CTB). O feito teve trâmite normal como se depreende dos autos. O réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo e, 
decorrido o período de prova, o Ministério Público se manifestou pugnando pela extinção da punibilidade, nos termos do art. 89, §5º da 
Lei n.º 9.099/95. 
É o breve relatório. Decido. 
Considerando o que consta nos autos, bem como parecer ministerial, constato que o réu cumpriu integralmente as condições que lhe foram 
impostas por ocasião da suspensão condicional do processo, razão pela qual declaro extinta sua punibilidade, e via de consequência, 
determino o arquivamento do presente feito, com base no art. 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95. 
Publique-se, registre-se e intime-se.
Expeça-se alvará no tocante à transferência do valor recolhido em fiança, se houver, consoante os termos pactuados na proposta de 
suspensão condicional do processo.
Baixas e anotações de estilo.
Não havendo mais pendências, arquivem-se.
Serve a presente de ofício/MANDADO /carta precatória.
Ariquemes-RO, quarta-feira, 18 de maio de 2022. Marcia Regina Gomes Serafim - Juíza de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Plantão Judicial 
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853 Auto de Prisão em Flagrante
Furto 
7014017-58.2022.8.22.0002
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AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 78800-000 - POXORÉO - MATO GROSSO
REU: ELIAS MELO BISPO JUNIOR, CPF nº 06108419202, RUA DO TOPÁZIO 1333 PARQUE DAS GEMAS - 76875-866 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Recebido no plantão judiciário.
A 1ª. Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes/RO comunicou a prisão em flagrante de ELIAS MELO BISPO JUNIOR por infração em tese, 
ao art. 155 caput c.c 14 do Código Penal.
A narrativa dos fatos constante do Auto de Prisão em Flagrante demonstra que a prisão ocorreu em situação de flagrância, nos moldes 
determinados pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo vícios formais ou materiais que maculem a peça. Portanto, não 
há motivos para relaxamento de prisão.
Por ocasião da prisão, foi oportunizada a comunicação à família do(a) preso(a) ou à pessoa por ele indicada (artigo 5º, inciso LXII, da 
CF), bem como, o(a) flagranteado(a) foi informado(a) de seus direitos e oportunizada assistência da família e de defensor (artigo 5º, inciso 
LXIII, da CF).
Desta forma não se vislumbram vícios formais ou materiais que tornem ilegal a prisão cautelar. Por estas razões, reputo legal a prisão e 
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FLAGRANTEADO ELIAS MELO BISPO JUNIOR.
Postergo a deliberação acerca da prisão quando da realização da audiência de custódia, na forma presencial/virtual, que será designado 
pelo juiz natural (art. 310 do CPP; art. 19 da Resolução nº 329/2020 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 357/2020 do CNJ; art. 
2º e art. 4º do Provimento da Corregedoria n° 025/2020).
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO REQUISITÓRIO
Ariquemes-RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes
Sede do Juízo: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, CEP. 76872-853, Ariquemes-RO.
e-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br - fone (69) 3309-8127/Whatsapp 3309-8107
PROCESSO: 7019481-97.2021.8.22.0002
CLASSE: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (14678)
AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INVESTIGADO: LUCAH FERRARI TREVISANE ROMA
Advogada: Mônica Maria Trevisane Liu OAB/RO 2601
INTIMAÇÃO 
De ordem da MMª. Juíza de Direito da 
3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes, fica a advogada Mônica Maria Trevisane Liu OAB/RO 2601, intimada a se manifestar no 
prazo da lei - SENTENÇA ID nº 78359915, referente a extinção da punibilidade com fulcro no artigo 28, § 13º, do Código de Processo 
Penal. 
Ariquemes/RO, 29 de agosto de 2022.
Simara Hoffmann de Vargas 
Técnico(a) Judiciário(a)

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 3ª Vara Criminal
Processo: 7003830-88.2022.8.22.0002
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
REQUERENTE: JOSE CORDEIRO FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: JAQUELINE MAINARDI - RO8520
ATA DE AUDIÊNCIA
Justificação Criminal
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 8h30min, nesta cidade e Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia, 
onde, sem qualquer oposição dos atores da justiça, através de videoconferência, pelo sistema Google Meet, se fizeram presentes a MM. 
Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal MÁRCIA REGINA GOMES SERAFIM, o Presentante do Ministério Público LINCOLN SESTITO NETO, 
a advogada JAQUELINE MAINARDI, OAB/RO 8520, patrocinando a defesa do requerente JOSÉ CORDEIRO FILHO, presente. Presentes 
as testemunhas abaixo relacionadas.
Considerando o Ato Conjunto n. 014/2022-PR-CGJ, § 4º, realizou-se a presente audiência, por videoconferência pelo Google Meet, uma 
das ferramentas disponíveis pelo TJRO e importada para o DRS Audiências, conforme Provimento Conjunto n. 001/2012-PR-CG, 
publicado no DJE n. 193/2012.pode acessar
Por fim, advertiu-se, que a gravação se destina única e exclusivamente para a instrução desta causa, sendo vedada expressamente a 
utilização ou a divulgação por qualquer meio (artigo 13, II, do referido Provimento e artigo 20, do Código Civil).
INICIADOS OS TRABALHOS, foram ouvidas as testemunhas José Aparecido Ferreira, Alessandro Rodrigues Silva, José Nilton 
Estêvão, Samoel Pereira Belato, Elvair Cândido de Souza, Antônio Carlos Kaepp conforme mídia anexa. A defesa desistiu da oitiva da 
testemunha Ivo Borges, o que foi homologado pelo Juízo.
A MM. Juíza declarou encerrada a presente Audiência de Justificação, bem como proferiu a SENTENÇA nos seguintes termos: “Em 
respeito ao que dispõe o art. 3º do Código de Processo Penal, alcançado o objetivo da presente justificação, abstendo-me de apreciar o 
MÉRITO da prova (artigo 382, §2º, CPC), encerro o presente, devendo ser publicada para produzir os seus efeitos legais. Considerando 
que os autos são digitais, ficarão a disposição das partes, para os fins que entenderem necessários, pelo período de 01 (um) mês, e, 
ainda, pelos mesmos motivos, poderá ser baixado a íntegra do mesmo pelo requerente da medida, podendo, havendo impedimento, 
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solicitá-lo ao cartório sua respectiva cópia (artigo 383, CPC). Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos.”
A seguir, determinou a MM. Juíza o encerramento da presente que vai devidamente assinada digitalmente, exclusivamente pela 
magistrada. Nada mais havendo, encerrou-se o presente ato. Eu, ___, Rosemeire Leme Mollero Brustolon, Secretária de Gabinete, 
matrícula 203550-2, digitei e subscrevi.
MÁRCIA REGINA GOMES SERAFIM
Juíza de Direito

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes 
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853
Telefone: (69) 3309-8127
E-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Roubo Majorado
7003453-94.2021.8.22.0021
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: WESLEY DA SILVA ALVES, CPF nº 02030946206, PENITENCIÁRIA REGIONAL DR. AGENOR MARTINS CARVALHO ÁREA 
RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ALBERT MARTINS FERMIANO, RIO TOCANTINS 638 DOM BOSCO 
- 76907-817 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: CLEDERSON VIANA ALVES, OAB nº RO1087, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Diante da manifestação de interesse de recurso pelo sentenciado Wesley da Silva Alves no momento da intimação da SENTENÇA, sendo 
recebido o recurso por este Juízo, reitere-se a intimação ao causídico Clederson Viana Alves, OAB/RO 1087, para que apresente as 
Razões da Apelação, no prazo de 08 (oito) dias.
Após, ao Ministério Público para contrarrazões.
Por fim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens do Juízo.
Ariquemes-RO, 31 de agosto de 2022.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - 3ª Vara Criminal 
, nº, Bairro, CEP, 
Número do processo: 0000519-53.2018.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: ALCIONE SPINDULA GARCIA
ADVOGADOS DO REU: JOSE MARTINELLI, OAB nº RS29499, RENAN DE SOUZA BISPO, OAB nº RO8702, CARLOS ERNESTO 
JOAQUIM SANTOS JUNIOR, OAB nº RO9562, SANDRO VALERIO SANTOS, OAB nº RO9137
DESPACHO 
Consigno que o pedido retro deverá ser direcionado ao Juízo da Execução (autos 4000285-61.2022.8.22.0002 - id 78963639).
No mais, com o cumprimento dos comandos da SENTENÇA, arquivem-se estes autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes-RO, 30 de agosto de 2022.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de Direito
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes
Sede do Juízo: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, CEP. 76872-853, Ariquemes-RO.
e-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br - fone (69) 3309-8127/Whatsapp 3309-8107
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60 (sessenta) dias
PROCESSO: 0001574-68.2020.8.22.0002
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
ASSUNTO: [Furto]
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: RAFAEL ARAUJO
INTIMAÇÃO DE: RAFAEL ARAUJO, brasileiro solteiro, nascido 22/04/1993, natural de Ariquemes/RO, filho de Aldenise de Araújo, 
residente na Linha 42, Km 10, Bacia Leitera, Zona Rural, Chácara Geração Eleita, Porto Velho/RO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido.
FINALIDADE: intimar o réu supracitado da SENTENÇA prolatada, bem como do prazo para interpor recurso:
Intimar, também, para que efetue, após o trânsito em julgado da SENTENÇA, com prazo de 10 (dez) dias a multa processual no valor de 
R$ 138,53 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser depositada diretamente no guichê de caixa do Banco 
do Brasil S/A, agência 2757-X, c/c 12090-1, Fundo Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Rondônia, 
sob pena de execução e inscrição na Dívida Ativa Estadual, devendo apresentar o comprovante à 3ª Vara Criminal no prazo de 05 (cinco) 
dias:
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“Decreto a revelia do réu RAFAEL ARAÚJO, com fundamento no artigo 367 do CPP, pois não foi localizada para ser intimado desta 
solenidade, bem como não forneceu novo endereço onde possa ser encontrado.” Na sequência, proferiu a SENTENÇA oralmente, 
consoante Provimento Conjunto n. 01/2012 PR-CGJ, publicado no Diário Oficial n. 193/2012 de 18/10/2012, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia e, em consequência, CONDENO o réu 
RAFAEL ARAÚJO como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Passo a dosar a pena.
Em observância ao critério trifásico de aplicação da pena, inicio a fixação da reprimenda analisando as circunstâncias judiciais previstas 
no artigo 59 do Código Penal, considerando:
a) culpabilidade: ordinária para o delito; b) antecedentes: possui condenação nos autos 0005707-24.2014.8.22.0501, pelo crime do 
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, transitada em julgado em 24/06/2014, bem como pelos delitos do artigo 14 do Estatuto do 
Desarmamento, nos autos 0006238-89.2013.8.22.0002, transitada em julgado em 19/08/2013, do artigo 180 do Código Penal, nos autos 
0010865-31.2012.8.22.0501, transitada em julgado em 07/12/2013 e artigo 155 do Código Penal, nos autos 0001302-74.2020.8.22.0002, 
transitada em julgado em 19/04/2021. Utilizo a primeira condenação para valoração negativa na segunda fase da dosimetria e as demais 
valoro negativamente nesta fase; c) conduta social: pouco se apurou acerca desta; d) personalidade do agente: sem elementos para 
valoração negativa; e) motivos do crime: inerentes ao próprio tipo penal; f) circunstâncias do crime: Extraordinárias para o delito, tendo 
em conta que o crime ocorreu durante o repouso noturno; g) consequências do crime: ordinárias para a espécie delitiva; h) conduta da 
vítima: não contribuiu para o desiderato criminoso.
Diante de tais elementos, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. No que tange a pena de multa, fixo-a em 13 
(treze) dias-multa.
Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea na fase extrajudicial, bem como a agravante da reincidência (0005707-
24.2014.8.22.0501), reconheço-as, entretanto, compenso-as e deixo de aplicá-las.
Existente a causa de diminuição da pena de tentativa (artigo 14, inciso II, Parágrafo Único, do Código Penal), de modo que diminuo 
a reprimenda em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena provisória em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-
multa.
Inexistem causas de aumento de pena.
Em razão do exposto acima, e a míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena, torno a pena provisória 
de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em definitiva.
Levando-se em conta a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 salário-mínimo vigente à época dos fatos, 
corrigidos monetariamente desde então, restando o réu intimado de que deverá efetuar o pagamento da pena de multa em até 10 (dez) 
dias, após o trânsito em julgado da SENTENÇA.
Tendo em conta o montante da pena e se tratar de réu reincidente, fixo o regime semiaberto, como regime inicial de cumprimento da pena 
(artigo 33, § 2º, alínea “b” e “c” do Código Penal).
Por fim, atenta às diretrizes constantes no artigo 44 e seus parágrafos do Código Penal, entendo que o réu não poderá se beneficiar com a 
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, uma vez que, embora seja reincidente genérico, os antecedentes 
criminais indicam que essa substituição não é suficiente, possuindo o réu condenações anteriores nos artigos 14 da Lei de Armas, 180 do 
Código Penal e pelo mesmo crime cometido nestes autos, conforme explicitado no item “antecedentes” da primeira fase da dosimetria.
Da mesma forma, torna-se impossível a aplicação do “sursis”, previsto no artigo 77 do Código Penal.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.
Após o trânsito em julgado:
a) Proceda-se às anotações e comunicações de estilo; b) expeça-se guia de execução; c) comunique-se ao TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do Estado de Rondônia) e ao INI (Instituto Nacional de Identificação) sobre o teor desta 
condenação.
Isento o réu do pagamento das custas, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Decorrido o prazo do art. 123 do CPP, em relação ao objeto apreendido, não reclamado, proceda-se a destruição mediante certidão nos 
autos.
Cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.
Para cumprimento das deliberações exaradas acima, expeça-se o necessário.
Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.” 
MÁRCIA REGINA GOMES SERAFIM
Juíza de Direito

Processo: 0002644-23.2020.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: ROSELY APARECIDA SANTOS
Advogado do(a) REU: PABLO EDUARDO MOREIRA - OAB/RO 0006281A
FINALIDADE: Fica(m) o(s) réu(s), por intermédio de seu(s)s advogado(s), intimado(s) acerca da audiência de instrução e julgamento 
designada para o dia 30/09/2022 às 09:30 horas.
Processo: 0002717-29.2019.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: REGINALDO CAVALEIRO DA SILVA
Advogados do(a) REU: SONIA SANTUZZI ZUCOLOTO BATISTA - OAB/RO 8728, VALDECIR BATISTA - OAB/RO 4271
FINALIDADE: Fica(m) o(s) réu(s), por intermédio de seu(s)s advogado(s), intimado(s) acerca da audiência de instrução e julgamento 
designada para o dia 03/10/2022 às 08:30 horas.

3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes
Av. Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 76.872-853
Telefone: (69) 3309-8127
E-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Inquérito Policial
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Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
7017817-31.2021.8.22.0002
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
INVESTIGADO: ARIANA MACHADO DIAS, CPF nº 02798364302, RUA DOS PODERES 330 JUPIARA - 78840-000 - CAMPO VERDE 
- MATO GROSSO
INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Trata-se de pedido de restituição de 01 (um) veículo Toyota Etios, na cor branca, placa original FXR-6545, chassi 9BRB29BT8H2127103, 
ano e modelo 2016/2017, formulado por ALLIANZ SEGUROS S/A, ao argumento de ser a legítima proprietária do veículo.
Expõe a requerente que, no dia 21 de fevereiro de 2020, Lucas Justo Tirloni teve o referido veículo roubado no município de São Paulo/
SP, conforme BO n.º 336/2020/2ª D.P. Santos. No entanto, afirma que o veículo possuía seguro, e que o segurado foi indenizado pela 
requerente, havendo a propriedade do bem passado a ser da seguradora.
Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido sob o fundamento de que o veículo ainda interessa ao processo, 
também expondo que o mesmo foi adulterado e encontra-se em ilegalidade, havendo óbice à restituição pretendida.
Examinados, decido.
Conforme relatado, cuida-se de pedido de restituição de veículo apreendido.
O artigo 120, caput c/c artigo 118, ambas do Código de Processo Penal, dispõem que as coisas apreendidas somente poderão ser 
restituídas quando não restarem dúvidas acerca do direito do reclamante e o bem não interessar mais ao processo, o que não é o caso 
no presente momento processual.
No presente caso, observa-se que o bem ainda interessa ao processo para o deslinde da ação, conforme bem fundamentado na cota do 
Ministério Público, havendo óbice para restituição pretendida.
Ante o exposto, frente aos fundamentos apresentados, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição do veículo Toyota Etios, na cor branca, 
placa original FXR-6545, chassi 9BRB29BT8H2127103, ano e modelo 2017, formulado pela requerente ALLIANZ SEGUROS S/A .
No mais, aguarde-se a vinda do IPL.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /carta precatória/ofício/ato cartorário.
Ariquemes/RO, 1 de setembro de 2022
Eli da Costa Junior
Juiz (a) de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 3ª Vara Criminal
Processo: 7007413-81.2022.8.22.0002
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia e outros
REU: MARCIO GOMES DA SILVA
Advogado do(a) REU: RUBENS FERREIRA DE CARVALHO BARBOSA - RO5178
SENTENÇA 
Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em desfavor de MÁRCIO GOMES DA SILVA, haja vista a 
prática em tese dos crimes previstos nos artigos 12 (4º fato) e 14 (1º fato) da Lei 10.826/2003 e artigo 147 (2º e 3º fatos - por duas vezes), 
na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, tendo em conta que segundo a Inicial acusatória os réus praticaram o seguinte:
1º FATO (artigo 14 da Lei 10.826/2003):
No dia 19 de maio de 2022, por volta das 21h, na via pública da Rua Washington, em frente ao nº 1470, setor 10, nesta cidade, MÁRCIO 
GOMES DA SILVA portava 1 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, de fabricação artesanal1, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar. Narram os autos que, na ocasião dos fatos, a vítima Jhenifer Andressa Vaucanhi estava 
acompanhada de seu Primo Álvaro, quando avistou o denunciado, que é seu vizinho, apontando uma arma de fogo do tipo espingarda 
em sua direção. Na ocasião, a vítima correu e conseguiu se esconder do agressor e acionou a Polícia Militar, que, durante as diligências, 
localizou o artefato na residência do acusado.
2º FATO (artigo 147 do Código Penal)
Na mesma data do 1º fato, por volta das 20h, MÁRCIO GOMES DA SILVA, ameaçou a vítima Jhenifer Andressa Vaucanhi, de lhe causar 
mal injusto e grave. Conforme se extrai do depoimento da vítima, o denunciado, em posse de um facão, proferiu ameaças de morte contra 
a vítima, afirmando que iria cortar o seu pescoço com o objeto.
3º FATO (artigo 147 do Código Penal)
Nas mesmas circunstâncias do primeiro fato, MÁRCIO GOMES DA SILVA, novamente, ameaçou, por gestos, a vítima Jhenifer Andressa 
Vaucanhi, de lhe causar mal injusto e grave. Após ameaçar a vítima Jhenifer com um facão, o denunciado, armado com uma espingarda 
de fabricação artesanal, apontou-a em direção a Jhenifer que, ao ouvir seu primo Alvaro dizer que o denunciado iria atirar, correu. Durante 
a fuga, olhou para trás e constatou que MÁRCIO estava com a arma apontada em sua direção e com “a mão no gatilho”.
4º FATO (artigo 12 da Lei 10.826/2003)
Logo após a ocorrência dos fatos alhures, na residência localizada na Rua Washington, n. 1440, Setor 10, nesta cidade, MÁRCIO 
GOMES DA SILVA possuía 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda de fabricação artesanal, 03 (três) cartuchos, calibre 36, marca 
CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De posse das informações, a guarnição da Polícia Militar, após localizar o 
denunciado, deslocou-se até a sua residência e lá encontrou o facão e a arma que teriam sido utilizados para ameaçar a vítima Jhenifer, 
além de munições e objetos utilizados para o recarregamento das munições, tais como pólvora, espoletas, cartuchos deflagrados e 
chumbos.
A Denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (id 77659484).
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O réu foi citado e apresentou defesa (id 78169771).
Na oportunidade da instrução foi ouvida a vítima Jhenifer Andressa Vaucarenghi, sem a presença do réu, com anuência da defesa, o que 
foi homologado pelo Juízo. Como informantes foram ouvidos Alvaro Valdiclei (primo da vítima) e Sueli Correia de Lima Silva (esposa do 
réu). Na qualidade de testemunhas foram ouvidos o CB PM Soares, SD PM Machado, Alcides Martins de Oliveira e Alcinei Martins de 
Oliveira. O réu Márcio Gomes da Silva foi interrogado com auxílio de sua esposa, considerando sua dificuldade de fala. (ID 79627796)
As partes apresentaram alegações finais por memorais. O Ministério Público, em aperta síntese, aduziu que o processo possui robustos 
elementos de provas, as quais são aptas a fundamentarem a condenação do denunciado, nos termos propostos. Assim, requereu a 
PROCEDÊNCIA da acusação, com a condenação do réu pelos delitos posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 12 
e 14 da Lei 10.826/2003) e de ameaça (147 do Código Penal), por duas vezes, em concurso material delitivo (art. 69 do CP).
Noutro norte, em suas alegações finais, a defesa pleiteou pela improcedência parcial da denúncia, com o fim de absolver o réu, dos delitos 
de Porte de Arma de Fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/003) e do delito de Ameaça previsto no (art. 147 do Código penal), por duas vezes, 
em concurso material delitivo (art. 69 do CP), considerando que tais fatos não restaram comprovados. 
É o relato do essencial.
Fundamento e decido.
Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tem por objetivo apurar a prática da conduta tipificada nos artigos 12 e 14 da Lei 
10.826/2003 e artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal. Veja o teor das referidas normas:
Lei 10.826/2003
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o 
responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. 
CÓDIGO PENAL
Ameaça
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.
DO CRIME DE AMEAÇA (2° e 3° Fatos):
Materialidade
A materialidade delitiva restou demonstrada, notadamente, pela ocorrência policial nº 85143/2022 (ID 77051729 – fls. 3/5) e auto de 
prisão em flagrante delito (ID 77051729 – fl.2), bem como pela bem como pela prova testemunhal.
Autoria
Da mesma forma, inobstante a negativa do acusado, a autoria do delito também restou indubitavelmente comprovada. Veja:
A vítima Jhenifer Andressa Vaucarenghi, devidamente compromissada, ouvida em juízo, confirmou as informações prestadas durante 
a fase investigatória. Esclareceu que foi a quarta vez que foi ameaçada por Márcio e que, no dia dos fatos, estava sentada em frente 
à sua casa, junto com um primo, quando MARCIO, armado com uma espingarda, veio pelas suas costas, em sua direção; que, seu 
primo, ao avista o réu, a empurrou com o fim de protege-la, momento em o denunciado efetuou um disparou com a arma de fogo; que, 
correndo para dentro de casa e chamaram a polícia. Disse que, enquanto esperavam a policia, o réu MARCIO, em posse de uma arma 
de porte pequeno, tornou a ameaça-la. Esclareceu que MARCIO não proferiu palavras, mas que fazia sinais de que iria atirar e cortar o 
seu pescoço. Informou ainda que, na primeira vez que foi ameaçada, MARCIO utilizou-se de um facão e também ameaçou de lhe cortar 
o pescoço. Narrou que MARCIO mora um pouco para cima de sua casa, e que nunca teve nenhum desentendimento com ele ou sequer 
chegou a conversar. Esclareceu ainda que, apesar do réu não conseguir falar, ele profere as ameaças por meio de gestos e sinais que 
faz com a mão.
Corroborando com a versão da vítima, temos o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.
O informante Alvaro Valdiclei, esclareceu que presenciou as ameaças e ratificou a versão da vítima. Disse que, na ocasião, estava na 
companhia da vítima, que é sua prima, sentados em frente de casa, quando MARCIO saiu apontando o dedo para a vítima e fazendo sinais 
de que iria cortar o pescoço dela. Narrou que, em seguida, MARCIO, na posse de um facão e de uma arma de fogo, tornou a ameaçar 
a vítima, fazendo os mesmos sinais de que iria cortar o seu pescoço. Informou que, no momento desta última ameaça, ouviu um disparo 
de arma de fogo, quando, para tentar proteger, empurrou sua prima para o interior da residência. Informou que a arma portada pelo réu 
era pequena e de cor preta, e que a arma fora disparada na direção que estava com a vítima. Esclareceu que após o disparo, acionaram 
a polícia militar; que, no momento em que saiu de casa para verificar se os policiais haviam chegado, avistou MARCIO portando uma 
espingarda. Por fim, esclareceu que MARCIO empreendeu fuga, sendo capturado posteriormente pelos policiais.
O policial militar Anderson Pinto Soares participou da ocorrência e, ouvido em juízo, confirmou as informações prestadas durante a 
fase investigatória. Narrou que, naquela data, chegaram várias denúncias através do 190 de que havia um senhor na posse de uma 
facão e de uma espingarda ameaçando pessoas naquela localidade/via. Explicou que ouviu a vítima, a qual estava na companhia de 
outra pessoa, e que disse que estavam estavam em frente de casa e, em dado momento, MARCIO chegou com um espingarda e um 
facão pelas costas da vitima e apontou a arma de fogo para ela, momento em que a testemunha gritou e então saíram correndo para 
dentro da residência. Narrou que enquanto estava mantendo contato com a vítima e com a testemunha, chegou um outro vizinho e 
confirmou que MARCIO era um vizinho problemático e que além dos fatos narrados na denúncia, MARCIO já havia disparado uma de 
suas armas em uma caixa d’agua de sua propriedade, danificando o bem. Esclareceu que durante as buscas na residência do réu, com 
a devida autorização de sua esposa, localizaram uma arma de fogo (espingarda) de fabricação caseira e que esta arma foi reconhecida 
pela vítima e testemunha como sendo a mesma que foi apontado para vítima. Informou que no quintal havia uma serralheria e que no 
interior dela, foram encontrados pólvora, espoleta, chumbo e três cartuchos intactos de calibre 36. Narrou que ao questionar MARCIO 
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sobre a propriedade da arma e dos apetrechos (pólvora, espoleta, cartuchos), este, em razão de sua dificuldade com a fala, sinalizou 
positivamente com a cabeça. Que questionaram se a arma estaria funcionando e MARCIO sinalizou que sim. Esclareceu ainda que 
MARCIO estava sob efeito de bebidas alcoólicas. 
Corroborando com a versão acima, tem-se ainda o depoimento da testemunha Albert de Oliveira Machado, policial militar que também 
participou do atendimento da ocorrência.
As testemunhas arroladas pela defesa pouco contribuíram para a elucidação dos fatos.
A informante Sueli Correia de Lima Silva, esposa do denunciado, informou que, no dia dos fatos, estava no interior da sua residência, 
quando MARCIO saiu e logo retornou nervoso. Alegou que MARCIO não agrediu e nem mostrou arma para a vítima.
A testemunha Alcides Martins de Oliveira, esclareceu que na data dos fatos, chegou a beber “teres” com MARCIO, mas que não presenciou 
os fatos.
Segundo lição de Guilherme de Souza Nucci:
“(...) ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece 
uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer 
tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um ‘mal injusto e grave’ (...) Por outro lado, indispensável que 
o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal pode acontecer; por pior que seja a intimação, se ela não for 
levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espirito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter 
por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de 
a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-
se, realmente, temeroso” (Código Penal Comentado. 10°. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, fls. 698-700).
Assim, oportunizo registrar que o dolo especifico do delito de ameaça se caracteriza pela intenção de provocar medo na vítima, exteriorizada 
de forma fria pelo agente, consumando-se no momento em que o ofendido é alcançado pela promessa de que está sujeito a mal injusto 
e grave, e sua caracterização prescindo da produção de qualquer resultado material efetivo, por se tratar de crime formal.
Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que restou devidamente demonstrado que a vítima se sentiu amedrontada/intimidada 
diante da ameaça, das atitudes e gestos do réu, tendo a mesma, inclusive, acionado a polícia.
Não bastasse a especial valoração da palavra das vítimas nos casos de ameaça, os presentes fatos foram presenciados por terceiro, o 
qual ratificou a versão da vítima, conforme citado alhures.
Destaco ainda que a versão da vítima apresentada em Juízo, foi a mesma dada aos policiais no momento do registro da ocorrência.
Por óbvio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, como no presente caso, prevalece em relação a do réu, constituindo elemento 
probatório seguro para amparar a condenação, conforme solidificado entendimento jurisprudencial:
Ameaça. Depoimento da vítima e de testemunha. Prova oral harmônica. Pena privativa de liberdade. Restritiva de direito. Substituição. 
Requisitos. Preenchimento. Ausência. Para a caracterização do delito de ameaça, basta que a promessa do mal injusto e futuro seja 
idônea, séria e incuta temor na vítima. A palavra da vítima, corroborada por depoimento de testemunha, é prova suficiente para a 
comprovação da ameaça, mormente quando a prova foi produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. O inc. I do art. 44 do Código 
Penal é claro ao proibir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave 
ameaça à pessoa, de modo que, tendo o apelante realizado ameaça de morte, não está preenchida a exigência legal. (Apelação, 
Processo nº 1000555-85.2017.8.22.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Robles, José Antonio, 
julg.4/4/2019). Grifei 
Desta forma, sem necessidade de maiores delongas, tenho que restou comprovado a autoria dos crimes de ameaça imputados ao 
denunciado e, portanto, a condenação é medida a que se impõe.
No entanto, diferentemente do que requer o Ministério Público, não há que se falar em concurso de crimes, considerando o tempo mínimo 
entre as ameaças proferidas/fatos.
In casu estão presentes os requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, quais sejam, pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e 
mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Resta, portanto, caracterizada a continuidade delitiva.
DO CRIME DE PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (1° e 4° Fato):
Esclareço, de pronto, que ambos os crimes serão tratados em conjunto, em razão do seu contexto fático.
A materialidade do delito resta comprovada pela ocorrência policial nº 85143/2022 (ID 77051729 – fls. 3/5), auto de prisão em flagrante 
delito (ID 77051729 – fl.2), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 77051729 – fl.21), laudo de exame em arma de fogo e objeto 
vulnerante - eficiência (ID 80572373 – fls. 1/7), bem como pela bem como pela prova testemunhal.
A autoria, por seu turno, também restou comprovada, vejamos.
Como visto nos fatos acima, Jhenifer Andressa Vaucarenghi e Alvaro Valdiclei, ouvidos em Juízo, foram categóricos em afirmar que se 
encontravam em frente de casa, quando avistaram o réu portando uma arma de fogo, chegando, a utilizar a arma para ameaçar Jhenifer 
e, inclusive, a efetuar um disparo.
Por sua vez, os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, Anderson Pinto Soares e Albert de Oliveira Machado, em juízo, 
disseram que receberam várias denúncias de que havia um homem ameaçando pessoas com uma arma naquela localidade. Asseveraram 
que na residência do réu foram encontrados uma arma de fogo, pólvora, espoleta, chumbo e cartuchos intactos. Narrou que ao questionar 
MARCIO sobre a propriedade da arma e dos apetrechos, este teria confirmado, bem como confirmado que a arma estaria funcionando, 
embora estivesse sido encontrada desmontada.
Consigno aqui que, inobstante a arma tenha sido encontrada desmontada, se encontra apta a efetuar disparos, conforme atestado pelo 
laudo de eficiência (ID 80572373).
O réu, em juízo, com auxílio de sua esposa, a Sra Sueli, confirmou a existência da arma de fogo em sua residência. Alegou que a 
espingarda era de seu falecido pai e que fazia poucos dias que o seu irmão havia levado para que ele a guardasse. Aduziu ainda que 
não havia utilizado a arma.
Como se vê, inconteste o fato do réu manter/possuir em sua residência uma arma de fogo, bem como comprovado o fato do acusado ter 
transitado/circulado com a arma em ambientes além daquele onde a arma era armazenada (sua residência), inclusive chegando a utilizar 
o armamento para ameaçar e efetuar um disparo, em via pública, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Assim, sem necessidade de maiores delongas, comprovado nos autos a materialidade e autoria delitiva e ausente quaisquer excludente, 
a condenação do acusado nas sanções do artigo 12 e 14 da Lei n. 10.826/2008 é medida que se impõe.
DISPOSITIVO 
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Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, julgo procedente o pedido inicial formulado na pretensão estatal constante da 
denúncia e, em consequência condeno o réu MÁRCIO GOMES DA SILVA, como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 12 
e 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), este na forma do artigo 71 do Código Penal e todos na forma do 
artigo 69, do Código Penal.
Passo à dosimetria da pena.
DO CRIME DE AMEAÇA (artigo 147 do CP).
Considerando o disposto na CF (art. 5º, XLVI), no CP (art. 59 e art. 68), passo a individualizar e dosar as penas, iniciando pela análise 
das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: ordinária a espécie delitiva; b) Antecedentes: possui antecedentes (autos 0004615-
77.2019.8.22.0002) c) Conduta social: sem elementos para valoração negativa; d) Personalidade: não foram colhidos elementos para 
melhor aferi-la; e) Motivos do crime: inerentes ao próprio tipo penal; f) Circunstâncias e consequências dos crimes: as ordinárias prevista 
para a espécie delitiva; g) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.
Considerando, pois, as referidas circunstâncias judiciais, fixo a seguinte pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Inexistem circunstancias atenuantes e agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição e aumento de pena, mantendo a 
pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Existe ainda o reconhecimento do crime continuado (art. 71, CP) e, por tal, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) mês e 10 (dez) 
dias de detenção, a qual torno definitiva, por entender que a pena ora aplicada é suficiente e necessária para a reprovação e prevenção 
do crime.
DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (artigo 14 da Lei 10.826/2003).
Considerando o disposto na CF (art. 5º, XLVI), no CP (art. 59 e art. 68), passo a individualizar e dosar as penas, iniciando pela análise 
das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: ordinária a espécie delitiva; b) Antecedentes: possui antecedentes (autos 0004615-
77.2019.8.22.0002) c) Conduta social: sem elementos para valoração negativa; d) Personalidade: não foram colhidos elementos para 
melhor aferi-la; e) Motivos do crime: inerentes ao próprio tipo penal; f) Circunstâncias e consequências dos crimes: as ordinárias prevista 
para a espécie delitiva; g) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.
Considerando, pois, as referidas circunstâncias judiciais, já considerada a qualificadora existente, fixo a seguinte pena-base em 02 (dois) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Inexiste atenuante ou agravante.
Não há causas de aumento e diminuição.
Em razão do mencionado acima e à míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena, torno a pena provisória 
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em definitiva para o crime de porte ilegal de arma de fogo.
DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (artigo 12 da Lei 10.826/2003).
Considerando o disposto na CF (art. 5º, XLVI), no CP (art. 59 e art. 68), passo a individualizar e dosar as penas, iniciando pela análise 
das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: ordinária a espécie delitiva; b) Antecedentes: possui antecedentes (autos 0004615-
77.2019.8.22.0002) c) Conduta social: sem elementos para valoração negativa; d) Personalidade: não foram colhidos elementos para 
melhor aferi-la; e) Motivos do crime: inerentes ao próprio tipo penal; f) Circunstâncias e consequências dos crimes: as ordinárias prevista 
para a espécie delitiva; g) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.
Considerando, pois, as referidas circunstâncias judiciais, já considerada a qualificadora existente, fixo a seguinte pena-base em 01 (um) 
ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e por tal reduzo a pena em 1/6, trazendo-a para o seu patamar mínimo, não podendo 
ser aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ), fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela inexistência de 
circunstâncias agravantes.
Inexistem causas de aumento e diminuição.
Em razão do mencionado acima e à míngua de qualquer outra circunstância que influencie na aplicação da pena, torno a pena provisória 
de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, em definitiva.
Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, somo as penas dos 
crimes, totalizando-a DEFINITIVAMENTE EM 03 (três) anos e 04 meses de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 21 (vinte 
e um) dias-multa.
Em razão do montante da pena aplicada ao réu, fixo o regime SEMIABERTO, como regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, § 2º, 
alínea b, do CP).
A pena de multa (vinte e um dias multa) fica fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, importância a ser 
atualizada pelos índices de correção monetária ao tempo do pagamento, conforme previsto nos artigos 49 e 50 do Código Penal.
Abstenho de substituir as penas privativas de liberdade por outras restritivas de direitos, porquanto não se amoldar em nenhuma das 
hipóteses dos incisos art. 44 do Código Penal (reincidência específica).
Não concedo o direito de apelar em liberdade, considerando que o réu respondeu o processo preso.
Nos termos do Estatuto do Desarmamento, encaminhe-se as munições e/ou armas de fogo apreendidas ao Exército Brasileiro para 
destruição ou doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/2003.
Após o transito em julgado: a) proceda-se as anotações de estilo; b) expeça-se guia de execução, conforme regime inicial de cumprimento 
da pena; c) comunique-se ao TER (Tribunal Regional Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do Estado de Rondônia) e ao INI 
(Instituto Nacional de Identificação) sobre o teor da condenação.
Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais por ter sido assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 
hipossuficiência.
Cumpridas as deliberações supra promovidas anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.
CASO NECESSÁRIO, ESTA SERVIRÁ DE MANDADO /AR/OFÍCIO.
Ariquemes, 31 de agosto de 2022.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz de Direito
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7001840-04.2018.8.22.0002
Assistência Judiciária Gratuita, Parcela Incontroversa, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Férias
EXEQUENTE: TEREZA RAMOS DE ALMEIDA, CPF nº 28408996800, RUA CEREJEIRA, 1727 SETOR 01 - 76870-103 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FERNANDO SANTINI ANTONIO, OAB nº RO3084A, JAERLI BISPO TAVARES, OAB nº RO7690, 
ANDRE ROBERTO VIEIRA SOARES, OAB nº RO4452A
EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO
DESPACHO 
Justifico a demora em despachar este feito, face o acúmulo de serviço ocasinado pelo grande volume de processos tramitando neste 
Juizados. Trata-se de ação de cumprimento de SENTENÇA.
O último cálculo apresentado pelo credor remonta a mais de um ano.
Faculto ao exequente a emenda o pedido de penhora on line com a memória de cálculo atualizado, em 5 dias.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - AUTOR: JOSE ROMUALDO DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA PARANHOS, OAB nº RO4108ADVOGADO DO AUTOR: VALDENI 
ORNELES DE ALMEIDA PARANHOS, OAB nº RO4108
REU: ESTADO DE RONDONIA, MUNICIPIO DE ARIQUEMESREU: ESTADO DE RONDONIA, MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
ARIQUEMES
DESPACHO 
Justifico a demora em despacha este feito, face o acúmulo de serviço ocasinado pelo grande volume de processos tramitando neste 
Juizados. 
Trata-se ação interposta em face do ESTADO DE RONDÔNIA e MUNICÍPIO DE ARQUEMES onde este fora condenado na obrigação 
de fornecer medicamentos de que necessita o(a) autor(a).
O MUNICÍPIO DE ARQUEMES apresentou petição (id. 77953119) informando que tem cumprido sua obrigação, entregando os 
medicamentos nos meses ímpares. 
Desta feita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10(dez) dias requeira o que entender de direito.
Após, faça-se CONCLUSÃO dos autos para DECISÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, -
Número do processo: 7019373-68.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: EDUARDO DALPIAS, FLAVIA DE SOUZA BARBOSA DALPIAS
ADVOGADOS DOS AUTORES: NATHALIA FRANCO BORGHETTI, OAB nº RO5965A, ANTONIO MAX ROSSENDY ROSA, OAB nº 
RO7024
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS DOS REU: RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, OAB nº MG129459, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA 
Justifico o atraso ao sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço pelo grande número de feitos tramitando neste Juizados Especiais.
O relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099-95. 
Cuida-se de ação de restituição de valores e indenização de danos morais movida por FLAVIA DE SOUZA BARBOSA DALPIAS, em face 
de 123 VIAGENS E TURISMO e AZUL LINHAS AÉREAS.
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A parte autora aduz, em síntese, que realizou a compra de passagens aéreas através das empresas requeridas, no valor de R$1.517,90 
(mil e quinhentos e dezessete reais e noventa centavos), por meio de cartão de crédito com destino a Natal/RN, com data prevista de ida 
em 20 de setembro de 2021. Alega que ficaram inseguros diante do avanço da COVID-19, e a decretação de pandemia com o fechamento 
de aeroportos, fronteiras e o consequente cancelamento de voos no Brasil e no mundo. Relata que solicitaram o cancelamento em 02 
de setembro de 2020. Em 05 de setembro de 2020 renovaram a solicitação de cancelamento e de reembolso, tudo via e-mail. Afirma 
que em 09 de setembro de 2020, receberam a confirmação por e-mail pela requerida Azul de que o cancelamento da reserva havia sido 
realizado. Em 23 de outubro de 2020, a requerida 123 Milhas informou que fariam uma tentativa de reembolso, conforme e-mails em 
anexo. Após várias ligações, e-mails, reclamação no PROCON, foi realizada audiência conciliatória a fim de solucionar o impasse. No 
entanto, a requerida Azul Linhas Aéreas informou que não possui proposta de acordo para o caso e até o momento não houve resolução 
problema. Por sua vez, a requerida 123 Milhas solicitou o prazo de 10 (dez) dias para verificar a possibilidade de restituição integral 
conforme solicitado referente ao pedido JK4OEPL20, mas até o presente momento não se obteve mais notícias. Assim ingressou na via 
judicial, pois até o momento não recebeu os valores gastos com as passagens. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 
e a inversão do ônus da prova. Pleiteia pelo reembolso do valor integral das passagens, na importância de R$1.517,90 (mil e quinhentos 
e dezessete reais e noventa centavos), além de indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais).
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, tendo em vista que restou comprovada a participação 
das partes na cadeia de fornecimento a justificar a inclusão da ré no polo passivo da ação (art. 7º, parágrafo único, do CDC).
A parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagem aérea as colocam na condição jurídica 
de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a 
parceria desenvolvida.
Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem 
responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, CDC), podendo o 
consumidor escolher contra quem demandar.
O caso dos autos é de responsabilidade civil decorrente de defeito na prestação de serviços.
A questão posta refere-se a ausência de reembolso integral dos valores dispendidos para aquisição de passagem aérea após cancelamento 
em razão da pandemia de Covid-19, e a tentativa de reembolso solicitado pela autora que não teve retorno até o presente momento, 
gerando severos transtornos e prejuízo à mesma, configurando dano material e moral.
Quanto a rescisão do contrato pela desistência é direito do consumidor/passageiro, conforme artigo 740 do Código Civil.
Os documentos acostados aos autos, servem de início de prova material das alegações constantes da inicial.
A parte autora trouxe documentos com a exordial, que sinalizam incontestável a relação jurídica com a ré e o seu direito, através da 
comprovação de cancelamento de reserva (ID 66685547), além dos e-mails onde a autora busca o reembolso (ID 66685548 e 66685549) e 
termo de audiência junto ao Procon (ID 6668550).
Assim, restou devidamente demonstrada nos autos a relação jurídica entre as partes, bem como a falta de reembolso dos valores de 
forma integral após o cancelamento, razão pela qual a procedência da ação é medida que se impõe.
No que tange ao dano extrapatrimonial, considera-se que houve abalo moral, pois a conduta ilícita da requerida de negar o reembolso 
integral à requerente causou-lhe transtornos que ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento, qualificando-se o dano moral. 
A respeito do valor indenizatório, há que se pautar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atender as condições do 
ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, a intensidade e duração do sofrimento, além da reprovação da conduta do agressor.
A indenização, portanto, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento 
indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, de forma proporcional ao grau de culpa 
e à gravidade da lesão.
Atendendo ao critério da razoabilidade e levando em consideração a jurisprudência, arbitro o valor da indenização em R$ 3.000,00 
(três mil reais), que leva em consideração o grau de culpa, extensão do dano e capacidade econômica do ofensor. 
DISPOSITIVO 
Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido da inicial para condenar a requerida à restituição do valor pago pela parte autora 
pelo contrato transporte aéreo discutido nestes autos, a saber, R$1.517,90 (mil e quinhentos e dezessete reais e noventa centavos), com 
incidência de juros de 1% a partir da citação e correção monetária do ajuizamento da ação. Condeno a parte ré a pagar indenização por 
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, a ser atualizado monetariamente sob o índice determinado 
pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data de publicação da SENTENÇA, conforme entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça no Resp. 903.258/RS e Súmula 362.
Sem custas e honorários, nesta fase.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se. 
P.R.I.
Ariquemes/RO, 1 de setembro de 2022
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz de Direito

7016194-29.2021.8.22.0002
REQUERENTE: MIRIAN DOS SANTOS, CPF nº 51943824215, RUA PAPOULAS 2865, - DE 2785/2786 AO FIM SETOR 04 - 76873-556 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUIZ EDUARDO FOGACA, OAB nº RO876
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1176 A 1558 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-156 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Justifico o atraso do sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço pelo grande número de feitos tramitando nestes Juizados 
especiais. 
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 
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Trata-se de pedido de indenização ajuizada por MIRIAN DOS SANTOS em face de ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S/A, sob o argumento de que sofreu a suspensão do serviço essencial na UC 20/176947-0, indevidamente. 
Segundo a inicial a requerida suspensão o serviço essencial na residência da autora em julho de 2021 sem que existisse 
inadimplemento. 
Assim, ingressou com a ação requerendo no MÉRITO e indenização por danos morais. 
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a improcedência da inicial sob a alegação de que não restou configurado o abalo 
moral e que o corte foi DEVIDO tendo em vista que a requerente estava inadimplente com a fatura de maio de 2021 com vencimento 
em 26/05/2021 no valor de R$ 695,12 e que esta fatura que originou a suspensão de energia foi paga no dia útil posterior ao dia da 
suspensão, mesmo tendo a autora recebido notificação prévia por parte da demandada, de acordo com a previsão legal.
A requerida anexou aos autos a fatura que motivou o corte de energia elétrica. 
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade do 
fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando caso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a culpa 
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados, 
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, a critério do Juiz.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se a fatura de maio de 2021 foi ou não quitada antes da data da suspensão do 
serviço. 
A causa de pedir é fundamentada na suspensão do serviço indevida sob a alegação de que não existia débito para justificar a medida. 
Ocorre que a autora ao impugnar a contestação se limitou a dizer que a fatura de maio de 2021 estava paga e que inclusive foi paga em 
duplicidade, tanto que a fatura de julho não teve valor em razão da compensação do crédito.
Ocorre que a requerida não reconhece que o pagamento da fatura tenha sido feito antes da data da suspensão do serviço, portanto, a 
contraprova neste caso, por óbvio é o comprovante de pagamento. 
O Juízo converteu o julgamento em diligência para que a parte autora apresentasse nos autos o comprovante de pagamento da fatura de 
maio de 2021, mas a requerente não trouxe aos autos esse comprovante, mas manteve a sua alegação do pagamento em duplicidade. 
Restou comprovado nos autos que existia a fatura de maior de 2021 em aberto e que a requerente foi notificada do aviso de corte 
conforme fatura anexada aos autos pela requerida. 
Assim, para a procedência do pedido a parte autora deveria ter juntado o comprovante de pagamento desta fatura, mas não o fez. 
Não comprovou o pagamento da fatura e quiçá o pagamento em duplicidade. 
Analisando as provas, os documentos e fundamentos jurídicos arguidos para ambas as partes, verifica-se que o pedido inicial 
IMPROCEDE. 
Não há como julgar procedente o pedido de dano moral uma vez que não restou comprovado nos autos que a requerente tenha estava 
adimplente antes da suspensão do serviço. 
Assim, como não restou configurada conduta lesiva por parte da requerida, não há que se falar em dano moral indenizável. Logo, o pedido 
de indenização por dano moral improcede. 
Sendo assim, inexiste ilicitude por parte da requerida e, portanto, não há que se falar em recebimento de indenização por danos morais.
Seja como for, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, é o caso de rejeitar o pedido inicial em sua totalidade, especialmente porque 
inexiste comprovação de conduta ilícita nos autos. Por todo o exposto, não há que se falar em responsabilidade civil, dada a ausência de 
comprovação de seus elementos caracterizadores na íntegra.
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do MÉRITO na forma do art. 487, inciso I, do 
CPC.
Sem honorários e sem custas, nesta fase.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, -
7014288-67.2022.8.22.0002
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Recebo a inicial.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA S/A 
objetivando via antecipação de tutela que a requerida se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e de incluir 
o nome do requerente junto aos órgãos restritivos de crédito, bem como a isenção do pagamento de diferença de consumo não faturada 
em determinado período, o que gerou uma cobrança no consumo de energia elétrica somando o importe do valor R$ 551,29, da UC 
20/174803-7, cujo valor a parte autora não reconhece, uma vez que referido débito foi apurado unilateralmente no processo administrativo 
de recuperação de consumo.
Portanto, o MÉRITO do processo reside em saber se essa cobrança é ou não legal.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Os requisitos da medida encontram-se presentes, uma vez que a parte autora está discutindo a possibilidade de suspensão do fornecimento 
de energia elétrica em seu imóvel em razão de fatura que supostamente não condiz com o consumo de sua unidade consumidora e bem 
como a inclusão de seus dados junto aos órgãos restritivos de crédito.
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Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma vez que este se limita no possível corte do fornecimento da energia 
elétrica, suspensão da cobrança de recuperação de consumo e negativação, podendo referidos atos serem praticados pela requerida, 
em momento posterior, caso seja comprovada a legitimidade de sua conduta.
Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, e via de consequência DETERMINO que a CERON/
ENERGISA:
a) SE ABSTENHA REALIZAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO de energia elétrica no imóvel da parte autora, independente de 
pagamento do débito referente à recuperação de consumo discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até 
o limite de 5 (cinco) mil reais, salvo se houver outros débitos de consumo regular vencidos e já notificados;
b) SUSPENDA a cobrança da fatura ora questionada;
c) SE ABSTENHA de anotar o nome da parte autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/SCPC/PROTESTO), 
referente ao débito ora questionado, até ulterior DECISÃO;
Desde já, esclareço que o serviço deve ser mantido em pleno funcionamento até ulterior julgamento do litígio, com fulcro nas faturas 
discutidas nos autos.
Considerando que a ENERGISA/CERON é uma das maiores litigadas deste Juizado Especial Cível, e, considerando que as demandas 
que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica para 
conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade e considerando, sobretudo, 
que no caso dos autos, a questão de fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo de designar audiência de instrução 
e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida que não há necessidade de 
provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar os 
princípios informadores da celeridade, economia processual e informalidade.
Cite-se e intime-se a ENERGISA S/A/CERON para que apresente resposta no prazo de 15 dias a contar da citação/intimação.
Caso a ENERGISA S/A/CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a 
proposta de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim de 
evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de interesse 
na conciliação.
Apresentada a contestação, faça-se CONCLUSÃO dos autos para SENTENÇA.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do direito 
que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que se manifestem nos autos informando tal 
interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por outro 
lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de Citação/Carta de Intimação/MANDADO /Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, -
7014307-73.2022.8.22.0002
ADVOGADOS DO AUTOR: DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO7633, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA, 
OAB nº RO4476, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA, OAB nº RO361B
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Recebo a inicial.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA S/A objetivando via antecipação de tutela 
o restabelecimento do serviço essencial, bem como a isenção do pagamento de diferença de consumo não faturada em determinado 
período, o que gerou uma cobrança no consumo de energia elétrica somando o importe do valor R$ 5.019,03, da UC 20/180027-5, cujo 
valor a parte autora não reconhece, uma vez que referido débito foi apurado unilateralmente no processo administrativo de recuperação 
de consumo.
Afirma que a requerida efetuou a suspensão do serviço essencial e está condicionando a ligação da energia elétrica mediante o pagamento 
da dívida em questão.
Portanto, o MÉRITO do processo reside em saber se essa cobrança é ou não legal.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Os requisitos da medida encontram-se presentes, uma vez que a parte autora está discutindo fatura de energia elétrica que supostamente 
não condiz com o consumo de sua unidade consumidora e houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica de seu imóvel.
Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma vez que este se limita no restabelecimento do fornecimento da energia 
elétrica, suspensão da cobrança de recuperação de consumo e negativação, podendo referidos atos serem praticados pela requerida, 
em momento posterior, caso seja comprovada a legitimidade de sua conduta.
Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, e via de consequência DETERMINO que a CERON/
ENERGISA: PROMOVA O FORNECIMENTO de energia elétrica no imóvel da parte autora, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS, independente de pagamento do débito referente à recuperação de consumo discutido nestes autos, sob pena de 
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multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 5 (cinco) mil reais, salvo se houver outros débitos de consumo regular vencidos e 
já notificados;
Oficie-se à CERON/ENERGISA para que RESTABELEÇA a energia elétrica da parte autora no prazo acima indicado, sob pena da multa 
já aplicada, independente de nova intimação, sem prejuízo de outras penalidades.
Desde já, esclareço que o serviço deve ser mantido em pleno funcionamento até ulterior julgamento do litígio, com fulcro nas faturas 
discutidas nos autos.
Considerando que a ENERGISA/CERON é uma das maiores litigadas deste Juizado Especial Cível, e, considerando que as demandas 
que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica para 
conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade e considerando, sobretudo, 
que no caso dos autos, a questão de fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo de designar audiência de instrução 
e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida que não há necessidade de 
provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar os 
princípios informadores da celeridade, economia processual e informalidade.
Cite-se e intime-se a ENERGISA S/A/CERON para que apresente resposta no prazo de 15 dias a contar da citação/intimação.
Caso a ENERGISA S/A/CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a 
proposta de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim de 
evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de interesse 
na conciliação.
Apresentada a contestação, faça-se CONCLUSÃO dos autos para SENTENÇA.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do direito 
que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que se manifestem nos autos informando tal 
interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por outro 
lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de Citação/Carta de Intimação/MANDADO /Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, -
7014229-79.2022.8.22.0002
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311, ARLINDO FRARE NETO, OAB nº RO3811, DIONATAN LUCAS 
SILVA ROCHA, OAB nº RO12078
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Recebo a inicial.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA S/A objetivando via antecipação 
de tutela o restabelecimento do serviço essencial, uma vez que fora interrompida sem previa notificação ou justificativa.
Afirma que a requerida efetuou a suspensão do serviço essencial mesmo não havendo faturas em aberto.
Portanto, o MÉRITO do processo reside em saber se essa interrupção é legal.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Os requisitos da medida encontram-se presentes, uma vez que a parte autora está discutindo se a interrupção de energia elétrica de seu 
imóvel é legal.
Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma vez que este se limita no restabelecimento do fornecimento da energia 
elétrica, podendo referido(s) ato(s) ser(em) praticado(s) pela requerida, em momento posterior, caso seja comprovada a legitimidade de 
sua conduta.
Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, e via de consequência DETERMINO que a CERON/
ENERGISA:
a) PROMOVA O FORNECIMENTO de energia elétrica no imóvel da parte autora, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) 
HORAS, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 5 (cinco) mil reais, salvo se houver outros débitos de consumo 
regular vencidos e já notificados;
Oficie-se à CERON/ENERGISA para que RESTABELEÇA a energia elétrica da parte autora no prazo acima indicado, sob pena da multa 
já aplicada, independente de nova intimação, sem prejuízo de outras penalidades.
Desde já, esclareço que o serviço deve ser mantido em pleno funcionamento até ulterior julgamento do litígio, com fulcro nas faturas 
discutidas nos autos.
Considerando que a ENERGISA/CERON é uma das maiores litigadas deste Juizado Especial Cível, e, considerando que as demandas 
que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica para 
conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade e considerando, sobretudo, 
que no caso dos autos, a questão de fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo de designar audiência de instrução 
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e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida que não há necessidade de 
provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar os 
princípios informadores da celeridade, economia processual e informalidade.
Cite-se e intime-se a ENERGISA S/A/CERON para que apresente resposta no prazo de 15 dias a contar da citação/intimação.
Caso a ENERGISA S/A/CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a 
proposta de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim de 
evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de interesse 
na conciliação.
Apresentada a contestação, faça-se CONCLUSÃO dos autos para SENTENÇA.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do direito 
que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que se manifestem nos autos informando tal 
interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por outro 
lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de Citação/Carta de Intimação/MANDADO /Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

7009686-67.2021.8.22.0002
AUTOR: EDONI JOSE GONCALVES, CPF nº 06078657925, 7º LINHA Lote 40/41, GALO VELHO ZONA RURAL - 76864-000 - CUJUBIM 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BIANCA SARA SOARES VIEIRA, OAB nº RO9679
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON,, - DE 8834/8835 A 
9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
Os autos vieram conclusos face à juntada de Recurso Inominado e a DECISÃO da turma recursal concedendo a gratuidade recursal.
Desta feita, considerando estarem presentes os requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual e a legitimidade, 
recebo o Recurso interposto em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Como o(a) Recorrente já apresentou suas Razões e a parte contrária suas contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal para 
apreciação do recurso interposto.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
{orgao_julgador.magistrado}

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7014286-97.2022.8.22.0002
REQUERENTE: SIRLENE APARECIDA CALSSAVARA DE OLIVEIRA, CPF nº 29572533215, LINHA C 25 KM 17 POST 19 8119, ZONA 
RURAL CENTRO - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FABRICIO MATOS DA COSTA, OAB nº RO3270, EDUARDO BELMONTH FURNO, OAB nº RO5539, 
JOSE VALTER NUNES JUNIOR, OAB nº RO5653
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO, PAULO MIOTTO 2330 PRAÇA - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
Recebo a inicial nos termos da Lei 12.153/09.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade e considerando, sobretudo, 
que no caso dos autos, a questão tratada nos autos é meramente de direito, sem necessidade de produção de provas orais, deixo de 
designar audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade ao feito sem qualquer 
benefício prático às partes.
Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) para que apresente(m) resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/intimação, 
ressaltando-se que nos termos do art. 7º da Lei 12.153/2009 não há prazos diferenciados para a prática de nenhum ato processual para 
a Fazenda Pública no procedimento instituído por esta Lei.
Caso a Fazenda Pública tenha interesse em realizar a conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim de 
evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte se conciliar.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do direito 
que pretendem provar.
Ocorrendo a juntada de Termo de Declaração de Testemunha, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para impugnação 
no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de julgamento no estado em que se encontra.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que se manifestem nos autos informando tal 
interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por outro 
lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
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Apresentada a contestação, dê-se vistas à parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias e após, inexistindo pedido 
de produção de provas orais, faça-se CONCLUSÃO dos autos para SENTENÇA.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de Citação/Carta de Intimação/MANDADO /Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7014268-76.2022.8.22.0002
REQUERENTES: LUIZ GARBINATO, ALAMEDA JANDAIAS 1858, - DE 1826/1827 AO FIM SETOR 02 - 76873-272 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA CANAÃ 2647, - DE 2639 A 2985 - LADO ÍMPAR SETOR 
03 - 76870-417 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Trata-se de ação ajuizada por LUIZ GARBINATO.
De acordo com o artigo 320 do CPC, “a petição inicial será instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação”. No entanto, 
a parte autora não apresentou documento pessoal de identificação, o qual é imprescindível para fins de recebimento do feito.
Assim, intime-se para apresentar emenda à Inicial, devendo para tanto juntar referido documento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de indeferimento da Inicial.
Decorrido o prazo, faça-se a CONCLUSÃO dos autos.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /Ofício/Carta Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, -
7014284-30.2022.8.22.0002
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Recebo a inicial.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta em face de ENERGISA S/A objetivando via antecipação 
de tutela que a requerida se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome do requerente junto 
aos órgãos restritivos de crédito, bem como a isenção do pagamento de diferença de consumo não faturada em determinado período, 
o que gerou uma cobrança no consumo de energia elétrica somando o importe do valor R$ 8.407,17, da UC 20/1180165-1, cujo valor 
a parte autora não reconhece, uma vez que referido débito foi apurado unilateralmente no processo administrativo de recuperação de 
consumo.
Portanto, o MÉRITO do processo reside em saber se essa cobrança é ou não legal.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Os requisitos da medida encontram-se presentes, uma vez que a parte autora está discutindo a possibilidade de suspensão do fornecimento 
de energia elétrica em seu imóvel em razão de fatura que supostamente não condiz com o consumo de sua unidade consumidora e bem 
como a inclusão de seus dados junto aos órgãos restritivos de crédito.
Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma vez que este se limita no possível corte do fornecimento da energia 
elétrica, suspensão da cobrança de recuperação de consumo e negativação, podendo referidos atos serem praticados pela requerida, 
em momento posterior, caso seja comprovada a legitimidade de sua conduta.
Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, e via de consequência DETERMINO que a CERON/
ENERGISA:
a) SE ABSTENHA REALIZAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO de energia elétrica no imóvel da parte autora, independente de 
pagamento do débito referente à recuperação de consumo discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até 
o limite de 5 (cinco) mil reais, salvo se houver outros débitos de consumo regular vencidos e já notificados;
b) SUSPENDA a cobrança da fatura ora questionada;
c) SE ABSTENHA de anotar o nome da parte autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/SCPC/PROTESTO), 
referente ao débito ora questionado, até ulterior DECISÃO;
Desde já, esclareço que o serviço deve ser mantido em pleno funcionamento até ulterior julgamento do litígio, com fulcro nas faturas 
discutidas nos autos.
Considerando que a ENERGISA/CERON é uma das maiores litigadas deste Juizado Especial Cível, e, considerando que as demandas 
que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica para 
conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade e considerando, sobretudo, 
que no caso dos autos, a questão de fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo de designar audiência de instrução 
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e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida que não há necessidade de 
provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar os 
princípios informadores da celeridade, economia processual e informalidade.
Cite-se e intime-se a ENERGISA S/A/CERON para que apresente resposta no prazo de 15 dias a contar da citação/intimação.
Caso a ENERGISA S/A/CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a 
proposta de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim de 
evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de interesse 
na conciliação.
Apresentada a contestação, faça-se CONCLUSÃO dos autos para SENTENÇA.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do direito 
que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que se manifestem nos autos informando tal 
interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por outro 
lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de Citação/Carta de Intimação/MANDADO /Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7014283-45.2022.8.22.0002
Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas
REQUERENTE: ROSELMA ROSA LOBATO, CPF nº 36919772272, AVENIDA CORBELIA 2194 JARDIM PARANÁ - 76871-474 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ERICA FERNANDA PADUA LIMA, OAB nº RO7490, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, OAB nº 
RO12067
REQUERIDO: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A, CNPJ nº 84638345000165, AVENIDA SETE DE 
SETEMBRO 2153, - DE 1743 A 2161 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-123 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
A análise dos autos evidencia que não fora juntado o comprovante de residência da parte autora e, como no sistema dos Juizados 
Especiais o domicílio do autor é um dos critérios para firmar a competência do juízo, conforme art. 4º, III da Lei 9.099/95, intime-se para 
apresentar emenda à Inicial, devendo para tanto juntar referido documento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Decorrido o prazo, faça-se a CONCLUSÃO dos autos.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7012603-59.2021.8.22.0002
REQUERENTE: OSVALDO FRANCISCO LEITE
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR - RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI - RO10128
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA da expedição do alvará judicial, o qual deverá ser impresso e 
apresentado junto à agência da Caixa Econômica Federal para levantamento dos valores depositado, bem como comprovar nos autos o 
levantamento do alvará e requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos valores depositado para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO), julgamento de extinção e arquivamento 
do processo.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7001383-30.2022.8.22.0002
REQUERENTE: VIRGINIA FERREIRA DOS SANTOS BICALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA da expedição do alvará judicial, o qual deverá ser impresso e 
apresentado junto à agência da Caixa Econômica Federal para levantamento dos valores depositado, bem como comprovar nos autos o 
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levantamento do alvará e requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos valores depositado para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO), julgamento de extinção e arquivamento 
do processo.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7011771-89.2022.8.22.0002
REQUERENTE: GENIVALDO ALMEIDA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSÉ CARLOS FOGACA - RO2960
REQUERIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7008103-47.2021.8.22.0002
REQUERENTE: DIMAS BAPTISTA VIEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR - RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI - RO10128
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA da expedição do alvará judicial, o qual deverá ser impresso e 
apresentado junto à agência da Caixa Econômica Federal para levantamento dos valores depositado, bem como comprovar nos autos o 
levantamento do alvará e requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos valores depositado para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO), julgamento de extinção e arquivamento 
do processo.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
Processo nº 7012574-72.2022.8.22.0002
AUTOR: RODRIGO MOURA DE ALBUQUERQUE
Advogados do(a) AUTOR: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA - RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO0004239A
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
FINALIDADE: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por FINALIDADE intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência 
de conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também 
compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 26/01/2023 08:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
deMANDADO à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/ lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos 
(art. 7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
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4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
E-mail: cejuscari@tjro.jus.br
Telefone: (69) 3309-8140
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7011254-84.2022.8.22.0002
REQUERENTE: ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: TAVIANA MOURA CAVALCANTI - RO5334
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7012114-22.2021.8.22.0002
REQUERENTE: ANTONIO BRUNO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - RO5825
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA da expedição do alvará judicial, o qual deverá ser impresso e 
apresentado junto à agência da Caixa Econômica Federal para levantamento dos valores depositado, bem como comprovar nos autos o 
levantamento do alvará e requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos valores depositado para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO), julgamento de extinção e arquivamento 
do processo.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7011414-12.2022.8.22.0002
REQUERENTE: NERENI RODRIGUES DE LIMA MORAIS
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Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7011085-97.2022.8.22.0002
AUTOR: IOLANDA CANTAREIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO - RO6559
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo nº: 7018670-40.2021.8.22.0002
Requerente: ADIL MACHADO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: HIAGO BASTOS TRINDADE - RO9858
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7006194-67.2021.8.22.0002
REQUERENTE: JAIR RAMOS BORK
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
REQUERIDO: ENERGISA, ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO DAS PARTES (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, acerca do retorno dos autos 
da turma recursal, bem como requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7016205-58.2021.8.22.0002
REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE (DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA da expedição do alvará judicial, o qual deverá ser impresso e 
apresentado junto à agência da Caixa Econômica Federal para levantamento dos valores depositado, bem como comprovar nos autos o 
levantamento do alvará e requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos valores depositado para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO), julgamento de extinção e arquivamento 
do processo.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7012432-68.2022.8.22.0002
PROCURADOR: EDUARDO CELESTINO DOS SANTOS
Advogado do(a) PROCURADOR: ALBERTO ESTEVAN GOMES FILHO - RO10262
PROCURADOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do retorno da Carta Precatória NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022. 
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7010675-39.2022.8.22.0002
AUTOR: NILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARINALVA DE PAULO - RO5142
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7002364-59.2022.8.22.0002
AUTOR: MARIA ROSA MARIANI MARQUES
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR - RO2640-A
REU: BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) REU: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330
Intimação DAS PARTES (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, acerca do retorno dos autos 
da turma recursal, bem como requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7006025-80.2021.8.22.0002
REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON DOUGLAS ALVES - RO9931
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERENTE (DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA da expedição do alvará judicial, o qual deverá ser impresso e 
apresentado junto à agência da Caixa Econômica Federal para levantamento dos valores depositado, bem como comprovar nos autos o 
levantamento do alvará e requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos valores depositado para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO), julgamento de extinção e arquivamento 
do processo.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

7013240-78.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JUVENAL TEIXEIRA DA SILVA, CPF nº 08497141253, RO 257, TV B 65 S/N, KM 1,2 ZONA RURAL - 76863-000 - RIO 
CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOAO RICARDO DOS SANTOS CALIXTO, OAB nº RO9602
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos (espelho anexo). Assim, 
convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

7007320-89.2020.8.22.0002
EXEQUENTE: RENATA BARBOSA DOS SANTOS, CPF nº 00504477269, R. PAULO MIOTO 2140 SETOR 03 - 76888-000 - MONTE 
NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EWERTON ORLANDO, OAB nº GO7847, AVENIDA DAS NAÇÕES 2228, ESCRITÓRIO CENTRO - 
76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, FABIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, OAB nº RO6016
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EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Os autos vieram conclusos face aos embargos de declaração ofertado pelo executado Estado de Rondônia face ao acórdão prolatado 
ao id 52318762.
Assim, considerando estarem presentes os requisitos legais, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, remetam-se os autos 
ao Colégio Recursal.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
quinta-feira, 1 de setembro de 2022

7015070-11.2021.8.22.0002
REQUERENTE: PAULO COCCA SOLER, CPF nº 00759437866, LINHA C-100 TB 0 LOTE 98, GLEBA 65 ZONA RURAL - 76862-000 - 
ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DANIELLI VITORIA SABADINI, OAB nº RO10128, JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR, OAB nº 
RO8698
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. s/n, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-
900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, BRADESCO
SENTENÇA 
Trata-se de procedimento do Juizado Especial Cível onde a parte autora foi devidamente intimada para imprimir alvará judicial e não se 
manifestou quanto a existência de crédito remanescente.
Consta ainda que o saldo da conta bancária encontra-se zerado, atestando o levantamento de todo o valor pela parte autora.
Sendo assim, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA e, nos termos do art. 924, II do CPC, julgo extinta a presente execução.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquive-se os autos, independentemente do trânsito em julgado e de intimação.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

7018660-93.2021.8.22.0002
REQUERENTE: JOSE FRANCISCO SOBRINHO, CPF nº 11507446268, ÁREA RURAL 5495 RO 257 - 76878-899 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JULIANA DA SILVA, OAB nº RO7162
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, - 76801-086 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se de procedimento do Juizado Especial Cível onde a parte autora foi devidamente intimada para imprimir alvará judicial e não se 
manifestou quanto a existência de crédito remanescente.
Consta ainda que o saldo da conta bancária encontra-se zerado, atestando o levantamento de todo o valor pela parte autora.
Sendo assim, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA e, nos termos do art. 924, II do CPC, julgo extinta a presente execução.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquive-se os autos, independentemente do trânsito em julgado e de intimação.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7005241-69.2022.8.22.0002
AUTOR: NOEMIA AMALIA KUHN, CPF nº 11351292234, LOTE 22, GLEBA 17 s.n, ZONA RURAL LINHA C 10 - 76889-000 - CACAULÂNDIA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCILENE AMORIM TAVARES, OAB nº RO9495, VICTORIA DIAS GIROLA, OAB nº RO9496
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 2032, - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
Trata-se de pedido onde se discute incorporação de redes elétricas rurais.
Após o trâmite processual, o juízo julgou o pedido IMPROCEDENTE e no prazo legal, a parte autora interpôs recurso e requereu os 
benefícios da assistência judiciária gratuita para o fim de não recolher custas recursais.
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Apesar de o(s) recorrente(s) ter(em) pleiteado os benefícios da assistência judiciária gratuita, os elementos dos autos NÃO autorizam 
a concessão do pedido, afinal o(s) recorrente(s) alegou(aram) ser(em) proprietário(s) de imóvel rural no local onde supostamente teria 
sido construída a subestação de energia e alegou que arcou com valores para a construção dessa subestação, razão pela qual pleiteou, 
juridicamente, o ressarcimento dessas despesas. Além disso, contratou(aram) advogado(a) particular. Essas informações permitem 
concluir que o(s) recorrente(s) possui(em) condições de efetuar o pagamento das custas processuais, afinal, se possui imóvel rural e 
condições financeiras suficientes para construção e manutenção de uma subestação, certamente possui condições financeiras para arcar 
com custas processuais. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Dessa forma, para não causar prejuízos à parte autora e permitir o processamento do recurso ora interposto, nos termos do art. 42, § 1º 
da Lei 9.099/95, determino a intimação do(s) recorrente(s) para que no prazo de 48 horas apresentar o comprovante de pagamento do 
preparo recursal, sob pena de deserção de seu recurso. 
Ariquemes – RO; data e hora certificada pelo sistema PJE.
Eli da Costa Junior

7009344-90.2020.8.22.0002
EXEQUENTE: JOSE DELFINO LOPES, CPF nº 45344450915, LINHA C-105-5, POSTE 25, ASSENTAMENTO 2 DE JULHO ZONA 
RURAL - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC ARIQUEMES, 
AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos (espelho anexo). Assim, 
convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

7011832-18.2020.8.22.0002
EXEQUENTE: NATANAEL CHENCE DE SOUZA, CPF nº 20434782220, LH C 80 SN, LT 28 GL 69 ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR HENRIQUE DOMINGOS, OAB nº RO9884
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 2032, - DE 1903 A 2021 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-861 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos (espelho anexo). Assim, 
convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, -
Número do processo: 7013334-21.2022.8.22.0002
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Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: SERAFIM CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: SILVIO ALVES FONSECA NETO, OAB nº RO8984
Polo Passivo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Inexistente o ID 80903964 informado pela requerida, reitero a DECISÃO 81006568.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de Citação/Carta de Intimação/MANDADO /Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial 
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
WhatsApp (69) 3309-8110 / e-mail: central_ari@tjro.jus.br
Autos nº: 7002035-47.2022.8.22.0002
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Infrator(a): MANOEL MESSIAS RODRIGUEZ
Advogados do(a) AUTOR DO FATO: THIAGO ANDRE HOSS - RO11955, NEILA SILVA FAGUNDES - RO7444, CATIELI COSTA BATISTI 
- RO5145, MATHEUS HENRIQUE DALTILBA ZIRONDI - RO10639, SERGIO FERNANDO CESAR - RO7449, NATIANE CARVALHO DE 
BONFIM - RO6933, MAIELE ROGO MASCARO - RO5122, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
Intimação DA PARTE - DJE
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam a parte intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), da DECISÃO anexa 
que DEFIRIU a restituição do Veículo e quanto à MADEIRA APREENDIDA, decretou sua perda e autorizou a DOAÇÃO da mesma à 
SEMA – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARIQUEMES.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

7006790-17.2022.8.22.0002
REQUERENTE: LUCINEIDE MARIA DE BRITO NOGUEIRA, CPF nº 58235825287, RUA UMUARAMA 4680, - DE 4296 A 4478 - LADO 
PAR SETOR 09 - 76876-356 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: AMANDA SILVA DOS SANTOS, OAB nº RO12064
REQUERENTE: LUCINEIDE MARIA DE BRITO NOGUEIRA, CPF nº 58235825287, RUA UMUARAMA 4680, - DE 4296 A 4478 - LADO 
PAR SETOR 09 - 76876-356 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: AMANDA SILVA DOS SANTOS, OAB nº RO12064
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Trata-se de procedimento do Juizado Especial Cível, sendo que durante a audiência conciliatória realizada perante o CEJUSC as partes 
entabularam acordo.
Desta feita, HOMOLOGO por SENTENÇA para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo efetuado pelas partes, que se regerá 
pelas cláusulas constantes na ata de audiência juntada nos autos e como consequência, EXTINGO o feito com resolução do MÉRITO na 
forma do art. 487, III, b do CPC.
Fica ciente a parte requerida que o não cumprimento da SENTENÇA ensejará multa de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 
523, § 1º do Código de Processo Civil.
Caso exista algum bem fisicamente penhorado, fica automaticamente liberado, independentemente de documento oficial ou cumprimento 
de diligência.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquivem-se, independentemente do trânsito em julgado e de intimação.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Junior

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7014256-62.2022.8.22.0002
REQUERENTE: TATIANA ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136, JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
DECISÃO 
Recebo a inicial.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta em face de ENERGISA S.A objetivando via antecipação 
de tutela a isenção do pagamento de diferença de consumo não faturada em determinado período, o que gerou uma cobrança no 
consumo de energia elétrica somando o importe do valor R$ 3.790,26 (três mil e setecentos e noventa reais e vinte e seis centavos), 
da UC n°20/1138840-2, cujo valor a parte autora não reconhece, uma vez que referido débito foi apurado unilateralmente no processo 
administrativo de recuperação de consumo.
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O MÉRITO do processo reside em saber se essa cobrança é ou não legal.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Os requisitos da medida encontram-se presentes, uma vez que a parte autora está discutindo fatura de energia elétrica que supostamente 
não condiz com o consumo de sua unidade consumidora.
Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma vez que este se limita na suspensão da cobrança de recuperação de 
consumo e negativação, podendo referidos atos serem praticados pela requerida, em momento posterior, caso seja comprovada a 
legitimidade de sua conduta.
Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, e via de consequência DETERMINO que a CERON/
ENERGISA:
a) SE ABSTENHA DE INTERROMPER o fornecimento de energia elétrica e de inserir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, 
independente de pagamento do débito referente à recuperação de consumo discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 
1.000,00 (mil reais) até o limite de 5 (cinco) mil reais, salvo se houver outros débitos de consumo regular vencidos e já notificados;
b) SUSPENDA a cobrança da fatura ora questionada.
Desde já, esclareço que o serviço deve ser mantido em pleno funcionamento até ulterior julgamento do litígio, com fulcro nas faturas 
discutidas nos autos.
Considerando que a ENERGISA/CERON é uma das maiores litigadas deste Juizado Especial Cível, e, considerando que as demandas 
que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica para 
conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade e considerando, sobretudo, 
que no caso dos autos, a questão de fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo de designar audiência de instrução 
e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida que não há necessidade de 
provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar os 
princípios informadores da celeridade, economia processual e informalidade.
Cite-se e intime-se a ENERGISA S.A para que apresente resposta no prazo de 15 dias a contar da citação/intimação.
Caso a ENERGISA S.A tenha interesse em realizar a conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim de 
evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de interesse 
na conciliação.
Apresentada a contestação, faça-se CONCLUSÃO dos autos para SENTENÇA.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do direito 
que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que se manifestem nos autos informando tal 
interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por outro 
lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de Citação/Carta de Intimação/MANDADO /Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

7000767-60.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: WILSON AMARAL DE ANDRADE, CPF nº 34069887253, RUA MOEMA 3221, - DE 3165/3166 AO FIM JARDIM JORGE 
TEIXEIRA - 76876-566 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NILTOM EDGARD MATTOS MARENA, OAB nº RO361B, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA, 
OAB nº RO4476, DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO7633
EXECUTADO: M DE F PASSOS ESTRUTURAS METALICAS - ME, CNPJ nº 21408102000110, RUA LAJES 4919, - ATÉ 4467/4468 
SETOR 09 - 76876-340 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Foi determinada a expedição de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada junto ao sistema SISBAJUD, que foi 
devidamente cumprida, conforme extrato em anexo. 
Desconsiderados eventuais valores irrisórios, insuficientes para satisfazer sequer os custos operacionais do sistema, não foram 
encontrados valores em nome do(s) executado(s). 
Assim, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

7013967-37.2019.8.22.0002
REQUERENTE: DISTRIBUIDOR DE PECAS E ACESSORIOS RECIPUTTI LTDA - ME, CNPJ nº 24502886000130, AVENIDA CANAÃ 
1510, - DE 1376 A 1718 - LADO PAR ÁREAS ESPECIAIS - 76870-240 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO DE OLIVEIRA, OAB nº RO5724A
EXCUTADO: SEBASTIAO ANTONIO MALDONADO, CPF nº 38619415204, MARANHÃO, n. 2059, SETOR 04 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
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EXCUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Foi determinada a expedição de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada junto ao sistema SISBAJUD, que foi 
devidamente cumprida, conforme extrato em anexo. 
Desconsiderados eventuais valores irrisórios, insuficientes para satisfazer sequer os custos operacionais do sistema, não foram 
encontrados valores em nome do(s) executado(s). 
Assim, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Se houver pedido de restrição RENAJUD ou SERASAJUD, faça-se CONCLUSÃO JUDS para análise desse pedido.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

7000059-73.2020.8.22.0002
REQUERENTE: KELVIS GONCALVES PEREIRA, CPF nº 03416779223, AVENIDA JARÚ 3972, - DE 3900 A 4114 - LADO PAR SETOR 
04 - 76873-546 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUCAS ANTUNES GOMES, OAB nº RO9318
REQUERIDOS: J COELHO MODA MASCULINA EIRELI - ME, CNPJ nº 26337753000180, R FRANCISCO JOSE GOMES RIBEIRO 62, 
8 ANDAR JARDIM - 09080-370 - SANTO ANDRÉ - SÃO PAULO, SULI BOLOS COMERCIO DE BOLOS E CONFEITOS EIRELI - ME, 
CNPJ nº 26661027000119, IPIRANGA 192, LOJA 7 BALNEARIO DE CAIOBA - 83260-000 - MATINHOS - PARANÁ
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos PARCIALMENTE (espelho 
anexo). Assim, convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE 
PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

7013944-57.2020.8.22.0002
REQUERENTE: LUCAS MARQUES ROCHA, CPF nº 94314713291, RUA JOSÉ MAURO VASCONCELOS 3855, TEL. 69.9.8465-8800 
SETOR 06 - 76873-624 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO FERREIRA, OAB nº RO4466
REQUERIDO: FACULDADES INTEGRADAS DE ARIQUEMES, CNPJ nº 14605984000149, AVENIDA GUAPORE 3577, - DE 1734 A 
1746 - LADO PAR SETOR INSTITUCIONAL - 76870-001 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Trata-se de pedido do credor, a fim de que a penhora eletrônica seja realizada valendo-se do recurso disponibilizado pelo sistema 
SISBAJUD.
Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações da parte devedora junto ao SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode ser 
feita pelo número do processo.
Outrossim, considerando a NÃO RESPOSTA de alguns bancos até a presente data, aguarde-se o resultado da diligência em cartório, 
devendo o feito permanecer suspenso por 15 dias, decorrido o prazo venham os autos conclusos para transcrição da resposta e 
deliberações.
SERVE A PRESENTE DE CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito
 
7007048-61.2021.8.22.0002
EXEQUENTE: GURGEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 29555290000111, RUA QUATRO 
CACHOEIRAS 2876, - DE 2259/2260 A 2936/2937 SETOR 03 - 76870-454 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA, OAB nº RO4476, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA, 
OAB nº RO361B, DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO7633
EXECUTADO: RODRIGO TOBIAS TEIXEIRA 03108624261, CNPJ nº 37555205000143, RUA ANDORINHAS 1784 SETOR 02 - 76873-
218 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
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Justifico a demora em despacha este feito, face o acúmulo de serviço ocasinado pelo grande volume de processos tramitando neste 
Juizados.
Foi determinada a expedição de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada junto ao sistema SISBAJUD, que foi 
devidamente cumprida, conforme extrato em anexo. 
Desconsiderados eventuais valores irrisórios, insuficientes para satisfazer sequer os custos operacionais do sistema, não foram 
encontrados valores em nome do(s) executado(s). 
Assim, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7013844-68.2021.8.22.0002
AUTOR: CLARICE CATARINO ULIANA, CPF nº 25127870282, RUA VILLA LOBOS 4103, - DE 3975/3976 AO FIM SETOR 11 - 76873-
806 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO, OAB nº RO11529
REU: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, CPF nº 01731703740
ADVOGADO DO REU: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890
SENTENÇA 
Justifico o atraso em sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço pelo grande volume de feitos tramitando neste Juizados Especiais.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 
Trata-se de ação de restituição c/c declaração de inexistência de débito, danos morais e tutela provisória interposta por CLARICE 
CATARINO ULIANA em face de BELMIRO ROGÉRIO DUARTE BERMUDES NETO.
Segundo consta na inicial, o deMANDADO foi contratado para realizar a representação judicial da demandante, contudo passou a impor 
óbices ao repasse à parte autora do numerário por ele recebido via alvará no intuito de procrastinar o cumprimento de seu dever legal.
Ademais, aduziu que a cláusula contratual (ID n°62333733), ao se referir “após o término do processo”, deve ser interpretada dizendo 
respeito ao processo cognitivo, e não ao executivo, posto que as ambiguidades devem ser interpretadas em favor do aderente. 
Assim, requereu a declaração de inexistência de débito previsto na cláusula terceira do contrato e a condenação do requerido a título de 
danos morais.
Citado, o requerido apresentou contestação arguindo que o contrato foi devidamente assinado e que não há nenhuma interpretação a ser 
feita; que os honorários deverão ser pagos de uma vez só; que o requerido nunca privou de realizar a prestação de contas à requerente, 
bem como explicou como funcionava a prestação de contas dos honorários advocatícios; que o contrato de honorários se enquadra nas 
regras estabelecidas pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Outrossim, o requerido formulou pedido contraposto pleiteando a condenação da parte autora no valor correspondente à totalidade dos 
honorários advocatícios em razão dos serviços prestados em ações judiciais pretéritas.
Em impugnação à contestação o requerente aduziu que a pretensão formulada em pedido contraposto extrapolou os limite do procedimento 
sumaríssimo e que o requerido não colacionou aos autos instrumentos comprovando as dívidas.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão com 
fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o 
artigo 371 do CPC em vigor.
MÉRITO  
Ao fazer uma análise detida do autos, afigura-me que não haver retenção dolosa do benefício previdenciário por parte do requerido. 
Afirma a requerente que expediu notificação extrajudicial (ID n°62333738) com a FINALIDADE de informar conta bancária para depósito 
do valor incontroverso, contudo o requerido se negou a depositar o referido valor. 
Razão assiste o requerido, posto que o valor indicado no documento supracitado (R$ 15.569,16 [quinze mil e quinhentos e sessenta e 
nove reais e dezesseis centavos]) se refere a quantia ainda Controvertida, não sendo aquele obrigado a realizar depósito de quantia 
superior ao que entende devido. 
A notificação extrajudicial (ID n°62333747), realizada pelo requerido, informa que à parte autora possui valores a receber e que a realização 
do pagamento, bem como a respectiva prestação de contas (Dever de Informação), será realizada em seu escritório profissional. Ainda, 
informa que há serviços pendentes de pagamento e que realiza a intimação da parte autora para possível acordo extrajudicial.
O fato da notificação ter sido encaminhada diretamente à demandante não desnatura sua validade, pois cabe a ela dar quitação à dívida, 
bem como ela figura como credora da relação jurídica, de modo que o simples fato da mesma já ter constituído outro advogado para 
representá-la não impede a possibilidade de ser dado conhecimento de uma tentativa de conciliação extrajudicial.
Observa-se que em nenhum momento o requerido negou o repasse ou agiu deliberadamente no intuito de postergar o pagamento, 
apenas solicitando a presença da parte autora, que inclusive poderia se fazer presente ao lado de seu atual patrono, para possível acordo 
extrajudicial tendo em vista que já havia celeuma instaurada quanto à interpretação das cláusulas do contrato de honorários advocatícios, 
bem como débitos inadimplidos em razão da prestação de serviços advocatícios em ações pretéritas. 
Outrossim, a notificação extrajudicial do requerido em nenhum momento condiciona a realização do acordo extrajudicial à presença 
tão somente da parte requerente. Dessa forma, poderia a parte autora, inclusive, comparecer com suas testemunhas e seu advogado 
constituído a fim de conferir maior validade ao acordo realizado. 
A requerente afirma que fora condicionado o repasse da quantia ao comparecimento da mesma perante o escritório profissional, conforme 
áudio em ID n°62333743, que “ou a Autora comparecesse ao seu escritório, ou ele depositaria o dinheiro numa poupança”. Contudo, 
trata-se de procedimento totalmente lícito, conhecido como consignação em pagamento: 
Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos 
e forma legais.
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Art. 335. A consignação tem lugar:
I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
Em que pese tratar de fala informal do requerido, posto que proferido em áudio de conversa via aplicativo WhatsApp, seu conteúdo 
“depositaria o dinheiro numa poupança” é plenamente compreensível como o ajuizamento de uma Ação em Consignação em 
Pagamento.
A ação de consignação em pagamento é ação proposta pelo devedor contra o credor, quando este recusar-se a receber o valor de dívida 
ou exigir do devedor valor superior ao entendido devido por este.
Ainda, comprovada a boa-fé do requerido posto que, intimado para apresentar contestação, por ato voluntário realizou o depósito judicial 
do valor incontroverso.
Conclui-se que a demora na realização do pagamento ocorreu em razão da inércia da própria parte requerente que deixou de comparecer 
quando informada dos valores a serem recebidos (inclusive fora intimada pelo requerido a comparecer presencialmente a fim de solucionar 
o conflito de modo extrajudicial, mas preferiu quedar-se inerte). Observa-se, ainda, que em nenhum momento foi obstado a presença de 
representante técnico para acompanhamento da parte demandante para qualquer ato de conciliação. 
Poderia a requerida, acompanha de seu patrono, aceitar e dar quitação quanto ao valor Incontroverso (valor que o devedor aceita pagar 
e o credor receber) e nada obstaria o ajuizamento de futura ação judicial para apurar eventual ilegalidade na retenção dos valores 
Controversos, sua restituição e perdas e danos.
Sendo assim, inexiste ilicitude por parte do requerido e, portanto, não há falar em recebimento de indenização por danos morais, posto 
que configurado culpa exclusiva da parte requerente.
O pedido de declaração de inexistência de débito, em razão da interpretação da cláusula contratual, é improcedente.
O fragmento contratual que gerou controvérsia de interpretação é o seguinte: a título de honorários o valor o equivalente a 35% (trinta e 
cinco por cento) sobre o valor acumulado/retroativo e das de 12 (doze) parcelas vincendas após o término do processo.
Aduz a requerente que: “Excelência, verifica-se do extrato previdenciário (doc. 18), que a implantação da pensão ocorreu em junho de 
2020, de modo que apenas as quantias vencidas antes disto é que se enquadram como “valor acumulado/retroativo”.”
Resta indiscutível que em nenhum momento a cláusula contratual faz menção ao termo “implantação da pensão”, mas sim “término do 
processo”. Pelo conhecimento do homem médio e segundo os meios de integração da norma, a palavra “processo”, referida na oração 
em destaque, traduz a ideia de processo judicial, o qual só se encerra com a Satisfação do direito pretendido, pois em nada adiantaria ter 
direito ao adimplemento obrigacional e não podê-lo exigir.
Em outro momento, a requerente argumenta que: “A interpretação do Réu, no sentido de que essas parcelas vincendas seriam devidas 
após o arquivamento do cumprimento de SENTENÇA, que só veio a ocorrer em agosto de 2021, diverge da interpretação literal, além de 
impor ao aderente situação demasiadamente injusta posto que enseja remuneração ao causídico, mesmo após solucionado o litígio, por 
anos, se assim durar a execução. Tem-se pois, interpretação leonina/abusiva que deve ser repelida.”
Contudo, não observa a parte autora que na fase de cumprimento de SENTENÇA é obrigatório a presença de advogado para a 
realização dos atos processuais e seguimento válido do processo, sendo justa e lícita a remuneração pela contraprestação dos serviços 
realizados.
Por fim, diz a parte autora em sua exordial: “(…) a cláusula contratual, ao se referir a “após o término do processo”, deve ser interpretada 
dizendo respeito ao processo cognitivo, e não ao executivo, posto que as ambiguidades devem ser interpretadas em favor do aderente 
(art. 423 do CCB), bem como de modo mais benéfico à parte que não o redigiu (art. 113, §1º, IV, do CCB), sendo verificável a presença 
destas características da análise do documento, com timbre do Réu nele estampado.”
O novo Código de Processo Civil adotou o Sincretismo Processual, de modo que houve a unificação, em um único processo, da atividade 
de cognição e de execução. Obtida uma SENTENÇA condenatória favorável ao seu direito, não há mais a necessidade de o credor ajuizar 
nova demanda visando a sua satisfação (mecanismo, ora ultrapassado, estabelecido pelo Código de Processo Civil de 1973), uma vez 
que a realização de seu direito se dará dentro da mesma relação jurídica processual, agora denominado de “cumprimento de SENTENÇA 
”.
Pedido contraposto
Recebo o pedido contraposto e dou início a sua análise.
O pedido contraposto deve ser recebido, pois é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3° da Lei 
9.099/95, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
O requerido se enquadra nos requisitos legais dos artigos 3°, I e 8°,§1°, da Lei 9.099/95.
Os fatos que constituem o objeto da presente ação é a relação jurídico profissional de prestação de serviços advocatícios, e seus 
desdobramentos, firmada entre a requerente e o requerido.
No caso em tela, ficou demonstrado que o réu realizou a representação judicial referente aos processos de Declaração de União Estável 
e Ação Alimentos, todavia não fora remunerado por eles. 
No tocante ao processo de Declaração de União Estável, que gerou o procedimento de nº 7003736-14.2020.8.22.0002, há nos autos o 
contrato de honorários advocatícios (ID n°62334001) que estipula que será pago a título de honorários o valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) no ato do ajuizamento e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) na prolação da SENTENÇA.
De outro modo, não restou comprovado, ante a ausência do contrato de representação judicial ou outro documento válido, que o requerido 
faz jus ao recebimento dos valores correspondentes aos honorários advocatícios no importe de 30% sobre o acordo realizado na Ação 
de Alimentos.
A mera demonstração que foi realizado a prestação dos serviços advocatícios não comprova se os foram a título oneroso, de modo que 
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
O réu não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo assim merece procedência 
parcial o pedido contraposto.
DISPOSITIVO 
Posto isto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
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Ainda, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar ao 
requerido a importância de 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente com base no INPC e acrescida de juros de 
mora de 1% ao mês, ambos os encargos incidentes a partir da data do evento danoso (inadimplemento contratual).
Sem honorários e sem custas, nesta fase.
P.R.I. 
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

7009697-96.2021.8.22.0002
REQUERENTE: CLARIO SILVA MIRANDA, CPF nº 29014956215, RUA ANDORINHA n 1897,, - DE 3789 A 3923 - LADO ÍMPAR SETOR 
02 - 76870-583 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº RO6559
REQUERIDO: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, - LADO PAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 
04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA 
Trata-se de procedimento do Juizado Especial Cível onde a parte autora foi devidamente intimada para imprimir alvará judicial e não se 
manifestou quanto a existência de crédito remanescente.
Consta ainda que o saldo da conta bancária encontra-se zerado, atestando o levantamento de todo o valor pela parte autora.
Sendo assim, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA e, nos termos do art. 924, II do CPC, julgo extinta a presente execução.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquive-se os autos, independentemente do trânsito em julgado e de intimação.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7009793-14.2021.8.22.0002
AUTOR: EUCLIDES CEOLIN JUNIOR
ADVOGADO DO AUTOR: FABIANO REGES FERNANDES, OAB nº RO4806A
REQUERIDO: ANTONIO LIMA DE CARVALHO, RUA IRACEMA QUINTAL GIAROLA 3005 JARDIM SANTA CLARA - 87505-662 - 
UMUARAMA - PARANÁ
SENTENÇA 
Justifico o atraso em sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço pelo grande número de feitos tramitando neste Juizados 
Especiais.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 
Trata-se de ação de reconhecimento e rescisão de contrato de compra e venda verbal c/c cominatória de obrigação de fazer e reparação 
de perdas e danos interposta por EUCLIDES CEOLIN JUNIOR em face de ANTONIO LIMA CARVALHO.
Segundo consta na inicial, o autor realizou um contrato de permuta enviando madeiras na importância de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais) e recebendo o veículo Camioneta I/GM CAPTIVA SPORT FWD; contudo, o requerente, ao tomar a posse do veículo, constatou 
que ele fora adquirido através de leilão e modificado. Ato contínuo, aduziu que as partes decidiram desfazer o negócio realizado e o autor 
devolveu o veículo, todavia, em que pese o desacordo firmado, o requerido não procedeu a restituição da quantia.
Assim, requereu que seja declarado a rescisão do contrato e a condenação do requerido na restituição da quantia adimplida. 
Citado, o requerido apresentou contestação arguindo que as partes firmaram contrato verbal relativo a compra e venda de madeiras, em 
que o requerido ficou responsabilizado pelo pagamento de R$ 39.072,00 (trinta e nove mil e setenta e dois reais). Argumentou que os 
cheques entregues referentes ao contrato foram sustados, no entanto o requerido realizou o pagamento da dívida através da entrega do 
veículo Camioneta I/GM CAPTIVA SPORT FWD e de um cheque, todos recebidos pelo Autor. 
Ressaltou que o pagamento da referida dívida foi efetuado através de veículo entregue ao autor.
Por fim, formulou pedido contraposto requerendo a restituição em dobro do valor já adimplido e cobrado no presente feito. 
Em contestação à reconvenção a parte autora requereu a improcedência dos pedidos.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão com 
fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, a teor do que dispõe 
o artigo 371 do CPC em vigor.
No tocante a reconvenção, o pedido reconvinte atribui como valor da causa o dobro do valor pleiteado na inicial, resultando na quantia de 
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Logo, verificando-se que o valor atribuído ao pedido reconvinte ultrapassa o limite estabelecido 
para a competência dos juizados Especiais Cíveis, de modo que, o Juiz, de ofício, poderá extinguir o processo sem apreciar o MÉRITO, 
nos termos dos artigos 51, inc. II c/c 3º, inc. I, ambos da lei nº 9.099/95 e 485, inc. I e IV do CPC.
No MÉRITO, a ação é improcedente.
Por força do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, cumpre ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a 
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega 
possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. 
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Destarte, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual a parte que alega a existência de 
determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incube o ônus de demonstrar sua existência. Desse modo, cabe-lhe o 
ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes.
No caso em tela, os documentos apresentados pela parte autora são insuficientes para comprovar suas alegações e, nesse sentido, 
levam à improcedência do pedido inicial. 
A parte autora aduz que houve vício em seu consentimento, pois desconhecia que se tratava de veículo adquirido através de leilão, 
característica que lhe diminui o valor. 
Não obstante, a parte autora não colaciona aos autos prova no sentido que demonstra que o veículo objeto da relação jurídica fora, 
realmente, adquirido através de leilão, vício oculto apto a tornar inválido a celebração do negócio jurídico posto que se soubesse do vício 
no objeto não se comportaria do modo que comportou.
Assim, não demonstrada a existência do vício oculto no objeto da relação jurídica, ônus da prova atribuído ao autor (demonstração do fato 
constitutivo de seu direito), não há falar em rescisão contratual.
A parte autora aduz que as partes realizaram o desfazimento do negócio jurídico, razão pela qual devolveu o veículo e sua respectiva 
documentação. Contudo, novamente, não demonstra documentos que corroborem à sua versão trazida na inicial. 
Insta observar que o boletim de ocorrência constitui prova unilateral, pois consiste no relato da vítima, devendo haver outras provas que 
o corroborem.
Por decorrência lógica, não há falar em restituição da quantia paga a título de danos materiais, devendo as partes retornarem ao status 
que se encontravam após a celebração do negócio jurídico.
DISPOSITIVO 
Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução do 
MÉRITO.
Nos termos dos artigos 3º, I c/c 51, II da Lei 9.099/95 reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial para julgar a Reconvenção, 
extinguindo o feito sem resolução do MÉRITO na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios, nesta fase.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, arquivem-se os autos.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
Processo nº 7014279-08.2022.8.22.0002
AUTOR: EVANDO VAZ
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634
REU: BANCO BRADESCO S.A
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
FINALIDADE: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por FINALIDADE intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência 
de conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também 
compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 26/01/2023 10:30 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
deMANDADO à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/ lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos 
(art. 7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);



2035DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
E-mail: cejuscari@tjro.jus.br
Telefone: (69) 3309-8140
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

7011498-52.2018.8.22.0002
EXEQUENTE: LINDOVAL CONTELLI, CPF nº 08946432829, ÁREA RURAL SN, VIA RO 257, KM 66, LOTE 165 A/B, GLEBA BURAREIRO 
ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GISLENE TREVIZAN, OAB nº RO7032
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO, OAB nº RO5462, MARCIO MELO 
NOGUEIRA, OAB nº RO2827, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos (espelho anexo). Assim, 
convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

7008232-23.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: IGAPO MOTOS LTDA - ME, CNPJ nº 09107941000101, AVENIDA CANAÃ 3.105, - DE 2987 A 3239 - LADO ÍMPAR 
SETOR 03 - 76870-497 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO, OAB nº RO5825
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EXECUTADOS: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO RODRIGUES, CPF nº 90655036253, AVENIDA ESPIGA 4660, - ATÉ 4842/4843 
ROTA DO SOL - 76874-044 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, SAMUEL AZEVEDO RODRIGUES, CPF nº 01696320240, AVENIDA ESPIGA 
4660, - ATÉ 4842/4843 ROTA DO SOL - 76874-044 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Trata-se de pedido do credor, a fim de que a penhora eletrônica seja realizada valendo-se do recurso disponibilizado pelo sistema 
SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo qual a ordem de bloqueio é reiterada até que se atinja o montante solicitado e por um 
período máximo de 30 dias, assim, DEFIRO o pedido.
Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações da parte devedora junto ao SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode ser 
feita pelo número do processo.
Outrossim, considerando a inviabilidade de consulta diária ao sistema, além deste juízo não dispor de servidores suficientes para tanto, 
fica a parte executada desde já advertida que tão logo tome conhecimento da ordem de bloqueio, independentemente da intimação 
prevista no art. 854, §3º do CPC, que entre em contato com este juízo informando a ocorrência do bloqueio, através da Central de 
processamento (CPE) ou Central de atendimento (CAC) valendo-se do balcão virtual cujo link de acesso é https://meet.google.com/
iaf-porq-nmf, ou pelo telefone (69) 3309-8110, a fim de agilizar a análise nos termos do art. 854 e ss. do CPC e desbloqueio de eventual 
quantia excessiva.
Aguarde-se o resultado da diligência em cartório, devendo o feito permanecer suspenso por este período, decorrido o prazo venham os 
autos conclusos para transcrição da resposta e deliberações.
SERVE A PRESENTE DE CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito
 
7006264-84.2021.8.22.0002
AUTOR: W. A. CORTES COSMESTICOS - ME, CNPJ nº 21660575000100, AMIZAEL GOMES DA SILVA 5857, INEXISTENTE JEQUITIBÁ 
- 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA, OAB nº RO6058
REQUERIDO: KLEOMAR MARQUES DE SOUZA, CPF nº 84559470120, RUA LISBOA 5520 RESIDENCIAL ALVORADA - 76875-516 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Segundo consta nos autos, a parte exequente protocolou pedido de penhora SISBA JUD anexando cálculo do montante atualizado, 
acrescido de honorários de advogado no percentual de 10%. Ocorre que, com fulcro na Lei 9.099/95 que rege o Juizado Especial Cível, 
NÃO há previsão de acréscimo de valor a título de honorários advocatícios, na fase de execução, portanto deixo de considera-los.
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos (espelho anexo). Assim, 
convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7005567-34.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: E. A. BOLZAN - ME, CNPJ nº 19542991000162, AV. JORGE TEIXEIRA 3922, AVENIDA JORGE TEIXEIRA CENTRO - 
76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033
EXECUTADO: DIOGENES MESSIAS SILVA ALVES E SOUZA - ME, CNPJ nº 05894441000106, RUA FRANCISCO GOMES PINTO 70 
ABOLIÇÃO - 59619-255 - MOSSORÓ - RIO GRANDE DO NORTE
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Trata-se de pedido do credor, a fim de que a penhora eletrônica seja realizada valendo-se do recurso disponibilizado pelo sistema 
SISBAJUD.
Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações da parte devedora junto ao SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode ser 
feita pelo número do processo.
Outrossim, considerando a NÃO RESPOSTA de alguns bancos até o momento, nesta data reiterei a pesquisa.
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Aguarde-se o resultado da diligência em cartório, devendo o feito permanecer suspenso por 15 dias, decorrido o prazo venham os autos 
conclusos para transcrição da resposta e deliberações.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

7014472-28.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: RODRIGO ANTONIO DE SOUZA PINTO, CPF nº 00915642204, RUA SANTA CATARINA 3895, TEL. 99241-6796 SETOR 
05 - 76870-590 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
EXEQUENTE SEM ADVOGADO(S)
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos (espelho anexo). Assim, 
convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

7013974-92.2020.8.22.0002
REQUERENTE: V DE P PAIVA, CNPJ nº 15860927000179, RUA ELPIDIO CHAVES 815, BR 364 MARECHAL RONDON 02 - 76876-
804 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA, OAB nº RO7403
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 2032, - DE 2044 A 2236 - LADO PAR SETOR 04 - 76873-494 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos (espelho anexo). Assim, 
convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
Processo nº: 7014925-23.2019.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LAERCIO PRADO DOS SANTOS
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
Intimação DA PARTE EXECUTADA
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa. O Valor das custas é de 1% um por cento (código 
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1013.2) nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de pagamento, 
utilize o link abaixo:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMNn_
CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial 
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
WhatsApp (69) 3309-8110 / e-mail: central_ari@tjro.jus.br
Autos nº: 7018286-77.2021.8.22.0002
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Infrator(a): CRISTIANO JOSE GOMES e outros (3)
Advogados do(a) AUTOR DO FATO: CATIELI COSTA BATISTI - RO5145, MATHEUS HENRIQUE DALTILBA ZIRONDI - RO10639, 
SERGIO FERNANDO CESAR - RO7449, NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO6933, MAIELE ROGO MASCARO - RO5122, DENIS 
AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
Advogado do(a) AUTOR DO FATO: RODRIGO ERNANE MARQUES DE FARIAS - RO11455
Infrator(a): RAFAELA EVARISTA GOMES (filha) inventariante do espólio de CRISTIANO JOSE GOMES.
Advogados do(a) AUTOR DO FATO: CATIELI COSTA BATISTI - RO5145, MATHEUS HENRIQUE DALTILBA ZIRONDI - RO10639, 
SERGIO FERNANDO CESAR - RO7449, NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO6933, MAIELE ROGO MASCARO - RO5122, DENIS 
AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
INTIMAÇÃO DA PARTE - DJE
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam a parte intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), da DECISÃO (anexa) 
que DEFERIU a restituição do veículo Scania R124, cor Branca placa NFK9764 GO e Reboque Baú CNI5435 GO, apreendido neste feito, à 
inventariante RAFAELA EVARISTA GOMES (filha) ou seu representante devidamente constituído e quanto à MADEIRA APREENDIDA, 
decretou sua perda e autorizo a DOAÇÃO da mesma à SEMA – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARIQUEMES.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

Processo: 7018654-86.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tutela de Urgência
Valor da causa: R$ 10.391,13(dez mil, trezentos e noventa e um reais e treze centavos)
AUTOR: ANA PAULA MAFFINI, CPF nº 02455469280, SAO PAULO 3484, CASA SETOR 05 - 76870-632 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANA PAULA MAFFINI, OAB nº RO11585
REU: BANCO PAN S.A., AVENIDA PAULISTA 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR BELA VISTA - 01310-100 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO REU: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, OAB nº CE30348, RUA MÁRIO ANDREAZZA, - DE 8834/8835 A 
9299/9300 SÃO FRANCISCO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, PROCURADORIA BANCO PAN S.A
SENTENÇA 
Justifico a demora em sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço ocasinado pelo grande volume de processos tramitando neste 
Juizados. 
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais onde afirma a autora que ao tentar realizar 
compras à prazo foi surpreendida com a restrição de seu nome, relativamente a inscrição no SPC inserido pela parte requerida. Afirma 
que já havia quitado o negócio jurídico realizado com a mesma, contudo não possuía nenhum débito em aberto.
Em sede de petição inicial, consta a informação de que houve inscrição da parte autora por suposta inadimplência de dívida no valor de 
R$ 391,13, data: 25/07/2021, contrato: 553450070251002.
Em sede de defesa, a parte contrária arguiu ilegitimidade passiva, por se tratar de mero administrador do cartão de crédito, suscita a 
ausência de pretensão resistida, bem como afirma a existência de saldo devedor eis que nenhuma fatura do referido cartão de crédito teria 
sido paga. Além disso, afirma que não existe qualquer violação de honra ou imagem que possam fundamentar direito à indenização.
Em sede de impugnação a parte autora dispõe que nunca se negou a pagar a quantia lançada, no entanto, em época pagou o valor parcial, 
e posteriormente, devido o contato com a própria Cobradora do Banco Pan, realizou uma negociação e quitou seu débito, apresenta o 
respectivo boleto quitado (ID 66155806) e comprovante de pagamento (ID 66248294, pg. 02), sendo o BANCO PAN o beneficiário do 
pagamento, inclusive consta o mesmo CNPJ beneficiário e a referencia do boleto tem-se o mesmo final de cartão de crédito contratado pela 
autora (5534 **** **** 1010), também foram anexados boletos anteriores, ressaltasse que o boleto incluso no ID 66155805, com vencimento 
em 13/09/2021, no valor de R$ 391,13 condiz com o mesmo valor e mês de fatura de referencia do débito incluso no SPC.
Logo, segundo a tese da parte autora, não haveria justo motivo para inclusão da dívida em nome da autora, perpetrada pela parte 
adversa, posto que a data do débito seria 25/07/2021 e a quitação do título ocorreu em 25/10/2021, a qual englobaria a fatura cobrada.
O feito comporta julgamento antecipado (NCPC, art. 355, I), pois além do atendimento das condições da ação e dos pressupostos 
processuais, afigura-se desnecessária a produção de provas em audiência, bastando ao convencimento aquela já coligida, razão pela 
qual, passo analisar o MÉRITO.
Ademais, foi oportunizada à parte requerida o prazo para impugnação dos documentos colacionados pela autora, todavia quedou-
se inerte, deixando transcorrer o prazo para tanto.
Outrossim, importa aqui evidenciar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie em comento, matéria já pacificada pela 
Doutrina e Jurisprudência, ressaindo cristalino do aludido estatuto legal a inclusão nas prestações de serviço subsumidas às disposições 
consumeristas as atividades de natureza bancária, financeira ou de crédito. Nesse contexto, impõe-se a inversão do ônus da prova.
Como se nota pelos documentos de ID’s 66155805, 66155806 e 66248294, pg. 02, a dívida que deu ensejo a negativação foi realmente 
quitada. Todavia, embora correta a inscrição do nome da parte autora no cadastro de mau pagadores, pois anterior a quitação do débito, 
ilícita se mostra a manutenção da negativação após a quitação da dívida.
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Ademais, a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes, por qualquer modo, constitui ato ilícito, pois após a realização da 
anotação, verificou-se que a parte autora efetuou o pagamento de fatura posterior, que engloba o débito cobrado pelo requerido.
Nesse diapasão, com a quitação do débito exigido pela requerida a manutenção da inscrição do débito junto ao cadastro de inadimplentes se 
deu de forma abusiva, o que merece reparação civil, pois, o credor deve requerer em cinco dias, contados da data do efetivo pagamento, 
a exclusão do nome do devedor dos serviços de proteção ao crédito, sob o risco de responder por dano moral. Neste sentido é a 
DECISÃO  da 3ª turma do STJ, ao julgar recurso no qual um ex-devedor do Rio Grande do Sul que reclamava indenização pela não 
retirada do seu nome, em tempo breve, da lista de inadimplentes. Vejamos:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. 
OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso 
dos serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida, devem 
providenciar o cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome 
deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento efetivo, sendo certo que as 
quitações realizadas mediante cheque, boleto bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, dependerão 
do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor. 3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de cada 
caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor 
em detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização 
dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 
independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.149.998 - RS (2009/0139891-0) 
Configura-se, portanto, por parte da empresa ré a culpa pela não observação dos cuidados mínimos exigidos para lançamento de uma 
restrição, constatando-se negligência em proceder a retirada do nome de forma breve após a quitação do débito.
No direito brasileiro, para caracterização da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: um dano; a 
culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa.
Não se pode olvidar que a ré tem meios para evitar o dano, cercando-se de cuidados necessários para evitar o lançamentos ou 
manutenções indevidas em lista de inadimplentes. Vale ressaltar que, sem a devida cautela, a ré manteve negativado o nome da parte 
autora de forma inconsequente, constituindo em atitude abusiva e com total afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.
A relação entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
sendo a responsabilidade da ré objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se tal 
responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva do autor ou de terceiro, o que a ele cabe provar.
A tendência, decerto, não poderia ser outra, notadamente nas atividades econômicas, regidas que deve ser pela máxima eficiência, 
segurança e qualidade, somente asseguradas pela ampla responsabilidade de seus agentes, como prevê o artigo 14 do Código de 
Defesa do Consumidor, que consagra a chamada responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
Assim, em que pese os argumentos da ré, no sentido de eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade 
ao autor, verifico, no caso concreto, que não ficou demonstrado nos autos que a parte ré tenha solucionado o problema da parte autora, 
não podendo o consumidor suportar os prejuízos ante a falha na prestação dos serviços da ré com terceiros. Ademais, a própria parte ré 
poderia levantar a inscrição da dívida e providenciar a baixa da restrição junto ao nome da autora, não o fez, devendo responder pelas 
consequências deste fato, pois não se desincumbiu do ônus da prova, ônus que lhe competia (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), cabendo a 
este juízo apenas aferir a existência ou não de danos morais.
Restou portanto, evidenciada a responsabilidade pela ré em relação ao evento danoso.
O nexo de causalidade entre o dano experimentado pela parte autora e a culpa da ré é, igualmente, indiscutível, pois, não fosse sua 
conduta negligente, a parte autora não teria sofrido a lesão moral afirmada em sua inicial, quando da negativa em efetivar compra no 
comércio local.
O dano moral, então, advém da própria prestação viciada do serviço, obrigando a autora a suportar uma situação nitidamente 
desgastante.
No caso em tela, é indiscutível a presença dos três elementos, estando perfeitamente caracterizada a responsabilidade civil da ré. 
Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade civil da ré pelo dano moral indiscutivelmente causado a parte autora, uma vez que 
presentes todos os requisitos para tanto.
Nessa conjuntura, devida se mostra a indenização por danos morais, pois é evidente que a permanência injustificada da inscrição do 
nome da autora no cadastro de inadimplentes SERASA, ofendeu a sua integridade moral, atingindo-a internamente no seu sentimento de 
dignidade, que afigura-se como in re ipsa.
Desta feita, no que se refere ao valor da indenização, a indenização por dano moral não tem, consoante à doutrina, caráter unicamente 
indenizatório, de molde a que se estabeleça exata correspondência entre a ofensa e o valor da condenação a esse título, mormente 
porque é certo que a dor íntima não tem preço, não devendo, também, constituir fator de enriquecimento do ofendido.
O que se busca, nessas hipóteses, é amenizar as consequências do mal infligido à vítima com uma compensação pecuniária, objetivando 
minorar o sofrimento causado, com a qual, por outro lado, se adverte ao ofensor que sua conduta não pode ser aceita, devendo o julgador, 
por conseguinte, conduzir-se com cautela e moderação.
Assim, o quantum indenizatório há de ser fixado segundo o arbítrio do magistrado, observadas a posição social do ofendido, a capacidade 
econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento indevido da vítima.
Com este norte, e tendo em conta os elementos contidos nos autos, fixo o indenização no valor correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil 
reais).
DISPOSITIVO:
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por SENTENÇA com resolução do MÉRITO, PROCEDENTES os pedidos 
contidos na inicial para DECLARAR a inexistência da dívida objeto destes autos e CONDENAR a requerida no pagamento em favor 
da Autora do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente 
sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta 
DECISÃO, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362.
CONFIRMO a DECISÃO que concedeu a antecipação de tutela ID 66394249, tornando-a definitiva.
Sem custas e honorários nesta fase processual.
P.R.I.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7000560-56.2022.8.22.0002
REQUERENTE: CELINA DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VALDECIR BATISTA, OAB nº RO4271, SONIA SANTUZZI ZUCOLOTO BATISTA, OAB nº RO8728
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARIQUEMES, AVENIDA TANCREDO NEVES 2166 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-854 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
SENTENÇA 
Justifico o atraso ao sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço pelo grande número de feitos tramitando neste Juizados Especiais.
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais interposta por CELINA DA SILVA RIBEIRO em 
face do MUNICÍPIO DE ARIQUEMES.
Segundo consta na inicial, a parte autora foi surpreendida com o protesto do seu nome pelo inadimplemento de dívida constante em 01 
(uma) CDA no valor de R$ 474,11 (quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), com vencimento em 24/11/2020. Tal débito, 
segundo a parte autora, é manifestamente ilegítimo, porquanto refere-se a débito tributário já adimplido. 
Assim, como afirmou que referido débito não lhe pertence, ingressou com a presente tencionando a declaração de inexistência e o 
recebimento de indenização pelos danos morais que sofreu.
Citado, o requerido apresentou contestação onde reconheceu o protesto equivocado do nome da parte autora, tendo informado ainda 
que o protesto já foi baixado.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão com 
fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o 
artigo 371 do CPC em vigor.
No MÉRITO, a ação é procedente.
Observa-se que o requerido reconheceu o pedido de declaração de inexistência do débito, tanto que procedeu a baixa do crédito 
tributário.
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público regula-se pela teoria 
objetiva, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
No tocante às entidades de Direito Público, a responsabilidade objetiva foi adotada com base na Teoria do Risco Administrativo. Para 
a teoria supracitada, não há exigência de comprovação de culpa do agente público com o fito de se configurar a responsabilidade 
da administração. Exige-se tão somente a prova da prática do ato ou da omissão do agente, a comprovação do dano e a relação de 
causalidade.
No caso em tela, há comprovação de que o nome da parte autora fora protestado por um débito no valor de R$ 474,11 (quatrocentos e 
setenta e quatro reais e onze centavos), o qual o requerido confirmou ser ilegítimo.
A conduta da parte requerida ficou provada por meio dos documentos juntados nos autos os quais demonstram o protesto do nome da 
parte autora junto ao Cartório de Protesto em razão de um débito que não lhe pertence.
Imperioso destacar que o dano moral em exame não necessita de comprovação quanto à sua ocorrência, porquanto a inscrição ilegal em 
dívida ativa, e posterior inclusão no órgão de restrição, pelas Fazendas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal faz presumir o prejuízo 
de ordem moral (dano moral in re ipsa). 
Portanto, o protesto indevido produz dano moral indenizável.
Muito embora tenha o requerido reconhecido parcialmente o pedido, o protesto manteve-se ativo até o ingresso da inicial. Logo, não há 
como isentá-lo de reparar o dano.
Assim, relativamente a fixação do valor indenizatório do dano moral, levo em consideração a conduta lesiva do requerido, a capacidade 
econômica das partes e a extensão do dano, entendendo razoável fixar o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 
morais.
DISPOSITIVO 
Posto isso, confirmo a antecipação da tutela e no MÉRITO julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de DECLARAR inexistente a protesto 
incidente em face da parte autora, relativamente à CDA no valor de R$ 474,11 (quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), 
com vencimento em 24/11/2020, bem como para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARIQUEMES a pagar em favor da parte autora o importe 
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso, em 
aplicação à Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve incidir desde a data do julgamento, nos termos da súmula 362 do STJ.A 
correção do valor deverá observar os parâmetros estabelecidos pelo IPCA-E e o juros de mora segundo índice de remuneração da 
poupança.
Considerando o teor do art. 11 da Lei 12.153/09, não há reexame necessário.
Sem custas e sem honorários, nesta fase.
O pedido de justiça gratuita será analisado em grau de recurso, se houver.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
nº: 7001979-14.2022.8.22.0002
Requerente: PASCOAL DE JESUS MOREIRA
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Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR - RO2640-A
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
da certidão apresentada pela contadoria de ID 80345576.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

7017395-56.2021.8.22.0002
PROCURADOR: ANGELA LUNARDI, CPF nº 06944588994, AVENIDA TANCREDO NEVES 1627, - DE 1525 A 1641 - LADO ÍMPAR 
SETOR 01 - 76870-033 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: ANGELA LUNARDI, OAB nº PR85357
PROCURADOR: FERNANDO MAIA GOMES, CPF nº 02236399235, RUA MONTREAL 963, - ATÉ 1269/1270 SETOR 10 - 76876-100 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Justifico a demora em despachar este feito, face o acúmulo de serviço ocasinado pelo grande volume de processos tramitando neste 
Juizados. 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor. 
2 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora on line surtiu efeitos (espelho anexo). Assim, 
convolo o bloqueio judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, em caso de revelia ou sem advogado, pessoalmente, para 
ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código 
de Processo Civil.
4 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Desde já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pela parte autora.
5 - Por outro lado, apresentada impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Defiro a expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas. 
Expeça-se o necessário.
Serve a presente DECISÃO como carta de intimação.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7009777-60.2021.8.22.0002
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AUTOR DO FATO: SODRAQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 38962250225, RUA AREIAS 5266, 69-98103-7626 SETOR 09 - 
76876-236 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR DO FATO: JEFERSON EVANGELISTA DIAS, OAB nº RO9852
SENTENÇA 
Trata-se de procedimento especial criminal instaurado em face de AUTOR DO FATO: SODRAQUE GONCALVES DE OLIVEIRA.
Consta nos autos que o Ministério Público apresentou proposta de transação penal por escrito e o(s) autor(es) do fato tomou(aram) 
conhecimento da proposta durante a AUDIÊNCIA PRELIMINAR realizada junto ao CEJUSC e aceitou(aram) expressamente a proposta 
de transação penal.
Assim, considerando a aceitação expressa por parte do(s) autor(es) do fato, é o caso de homologar a aceitação do benefício.
Diante disso, acolho a proposta do Ministério Público e aplico ao(s) autor(es) do fatoAUTOR DO FATO: SODRAQUE GONCALVES 
DE OLIVEIRA, a pena de prestação pecuniária descrita na cota do Ministério Público e reproduzida no Termo de Audiência Preliminar 
realizada perante o CEJUSC.
Advirto o(s) autor(es) do fato de que a pena não importará em reincidência, sendo apenas registrada para impedir novamente o mesmo 
benefício no prazo de 05 (cinco) anos, tudo em conformidade com o disposto no artigo 76, § 4º da Lei 9.099/95. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Intimem-se os autores do fato via Diário de Justiça, caso possuem advogado constituído.
Após, aguarde-se o cumprimento da pena.
Ariquemes – RO; data e horário certificados pelo sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, -
7000536-28.2022.8.22.0002
AUTOR: JAQUELINE MARIA SANTORO
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ADVOGADOS DO AUTOR: JONATHAN LEONARDO BRAGA DA SILVA, OAB nº RO10275, ANGELA LUNARDI, OAB nº PR85357
REQUERIDOS: CLEYTON GONCALVES MONTALVAO, AVENIDA VIOLETA 2081, - ATÉ 2027 - LADO ÍMPAR JARDIM PRIMAVERA - 
76875-735 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
DESPACHO 
Em que pese a parte autora ter requerido busca de endereço via SISBAJUD, RENAJUD, ENERGISA, procedi a busca de endereço via 
INFOJUD, cujo resultado é imediato.
Assim, proceda-se a citação do requerido CLEYTON GONÇALVES MONTALVÃO, na forma do DESPACHO inicial, no endereço: RUA 
MINAS GERAIS, n. 1020, AVENIDA CENTRO, CEP: 76863-000, na cidade de RIO CRESPO/RO.
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE. 
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

7012989-89.2021.8.22.0002
REQUERENTE: MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA, CPF nº 93187025234, LINHA C 80 LOTE 82A, GLEBA 15 ZONA RURAL - 
76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOAO RICARDO DOS SANTOS CALIXTO, OAB nº RO9602
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, ENERGISA INDUSTRIAL - 76824-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Trata-se de pedido do credor, a fim de que a penhora eletrônica seja realizada valendo-se do recurso disponibilizado pelo sistema 
SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo qual a ordem de bloqueio é reiterada até que se atinja o montante solicitado e por um 
período máximo de 30 dias, assim, DEFIRO o pedido.
Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações da parte devedora junto ao SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode ser 
feita pelo número do processo.
Outrossim, considerando a inviabilidade de consulta diária ao sistema, além deste juízo não dispor de servidores suficientes para tanto, 
fica a parte executada desde já advertida que tão logo tome conhecimento da ordem de bloqueio, independentemente da intimação 
prevista no art. 854, §3º do CPC, que entre em contato com este juízo informando a ocorrência do bloqueio, através da Central de 
processamento (CPE) ou Central de atendimento (CAC) valendo-se do balcão virtual cujo link de acesso é https://meet.google.com/
iaf-porq-nmf, ou pelo telefone (69) 3309-8110, a fim de agilizar a análise nos termos do art. 854 e ss. do CPC e desbloqueio de eventual 
quantia excessiva.
Aguarde-se o resultado da diligência em cartório, devendo o feito permanecer suspenso por este período, decorrido o prazo venham os 
autos conclusos para transcrição da resposta e deliberações.
SERVE A PRESENTE DE CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito
 
7016842-09.2021.8.22.0002
REQUERENTE: KALITA MORAIS CASTRO SANTOS 02244511200, CNPJ nº 30756983000151, ALAMEDA BRASÍLIA 2235, - DE 
2265/2266 A 2491/2492 SETOR 03 - 76870-510 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO, OAB nº RO5825
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 2032, 2032 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Justifico o atraso ao sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço pelo grande número de feitos tramitando neste Juizado Especial.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 
Trata-se de pedido de indenização ajuizada por KALITA MORAIS CASTRO SANTOS em face de ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S/A, em razão de que a requerente solicitou a ligação/transferência de titularidade da unidade consumidora localizada na 
Avenida Tancredo Neves, 1501, Sala 10, Setor 01, no município de Ariquemes/RO o que foi negado pela requerida sob a alegação de 
que exista débito do antigo inquilino. 
Segundo consta na inicial, a requerente esteve na loja da requerida nos dias 05 e 06/10/2021 para solicitar a transferência de titularidade 
da unidade consumidora conforme protocolo n. 9617517. 
Diz que a requerida não executou o serviço no prazo e isso lhe causou prejuízos. 
Assim, ingressou com a ação requerendo em sede de antecipação de tutela a ligação do serviço essencial e no MÉRITO e indenização 
por danos morais. 
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a improcedência da inicial sob a alegação de que a não restou configurado o 
abalo moral que a parte autora alega ter sofrido. 
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade do 
fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando caso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a culpa 
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados, 
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, a critério do Juiz.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se houve ou não a solicitação do serviço e se foi executado no prazo legal. 
A causa de pedir é fundamentada na demora da ligação/transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da 
requerente. 
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Ocorre que a autora se limou a anexar aos autos apenas os protocolos de atendimento da requerida que não serve como prova da 
solicitação feita pelo parte autora junto à requerida e tampouco comprova a negativa da requerida.
Como é sabido para a transferência de titularidade/solicitação de energia elétrica o consumidor precisa apresentar documentos e 
preencher alguns requisitos, dentre eles não ter dívida em aberta em seu CPF junto à requerida. Logo, não restou comprovado nos autos 
que a autora efetivamente fez a solicitação junto à requerida e que preencheu os requisitos exigidos.
Em razão da pandemia, a requerida viabilizou através dos seus canais de atendimento virtual para que as solicitações dos serviços 
fossem registradas formalmente e no caso dos autos a autora não trouxe prova mínima da negativa da parte requerida.
A autora anexou apenas duas senhas para atendimento. Com todo respeito, isso não basta, já que o Judiciário deve sempre pautar-se 
por provas legítimas.
Por outro lado, a requerida anexou aos autos telas do seu sistema interno que confirmam a solicitação do serviço em 26/10/2021, ou seja, 
data totalmente distante da data mencionada na inicial. 
Conforme extrato apresentado pela requerida o serviço foi executado e em razão de feriado com o atraso de um dia, o que é tolerável. 
A parte autora foi intimada para impugnar os documentos anexados aos autos pela requerida, mas não apresentou nenhuma contraprova 
e tampouco comprovou que solicitou o serviço em 06/10/2021. 
Analisando as provas, os documentos e fundamentos jurídicos arguidos para ambas as partes, verifica-se que o pedido inicial 
IMPROCEDE. 
Não há como julgar procedente o pedido de dano moral em razão da demora da disponibilidade do serviço, uma vez que não restou 
comprovado que o serviço foi solicitado na data descrita na inicial. 
Assim, como não restou configurada conduta lesiva por parte da requerida, não há que se falar em dano moral indenizável. Logo, o pedido 
de indenização por dano moral improcede. 
Sendo assim, inexiste ilicitude por parte da requerida e, portanto, não há que se falar em recebimento de indenização por danos morais.
Seja como for, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, é o caso de rejeitar o pedido inicial em sua totalidade, especialmente porque 
inexiste comprovação de conduta ilícita nos autos. 
Por todo o exposto, não há que se falar em responsabilidade civil, dada a ausência de comprovação de seus elementos caracterizadores 
na íntegra.
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do MÉRITO na forma do art. 487, inciso I, do 
CPC.
Sem honorários e sem custas, nesta fase. 
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Procedimento do Juizado Especial 
Cível
Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral
7017029-17.2021.8.22.0002
REQUERENTE: OLLIER & AIRES OTICA LTDA - ME
REQUERIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A
SENTENÇA 
Inicialmente, justifico o atraso em sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço pelo grande número de feitos tramitando neste Juízo.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais interposta por ÓTICA PERSONA - OLLIER & 
AIRES OTICA LTDA - ME em face de OI MÓVEL S.A – OI.
Em suma, a parte autora narra nos autos que contratou um plano OI FIXO CONTROLE (número 069 3536-3158) e OI VELOX NRES 10M, 
no valor mensal de R$ 76,28.
Ocorre que, sem solicitação prévia, no mês de agosto, a OI S/A encaminhou-lhe uma fatura no importe de R$ 929,73, sem que houvesse 
comunicação prévia referente a alteração de plano para que justificasse exorbitante cobrança.
Sendo assim, pleiteia em juízo seja declarada a inexistência o débito supramencionado, repetição de indébito e ainda a fixação de 
indenização por danos morais.
Citada, a requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido,
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão com 
fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o 
artigo 371 do CPC em vigor.
No MÉRITO, a ação é parcialmente procedente.
Os documentos juntados aos autos provam que a parte requerente de fato é usuária do serviço de telefonia, o que demonstra seu 
interesse processual e legitimidade para questionar o serviço.
Por outro lado, em que pesem as alegações expendidas pela requerida, está delineado nos autos que a prestação do serviço da requerida 
foi deficiente no tocante as informações fornecidas ao consumidor. De acordo com o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, é direito 
básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
O artigo 6°, incisos VI e VIII do CDC, esclarece ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si 
causados, com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, a critério do juiz.
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Entre as partes litigantes há evidente relação consumerista e, portanto, aplicável a inversão do ônus probatório. Nesse caso, a presunção 
de vulnerabilidade da requerente na relação jurídica acarreta sua hipossuficiência técnica. Por conta disso, cabia à requerida demonstrar 
a lícita origem de sua conduta.
Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprovou que vinha pagando, o valor de R$ 76,28 (setenta e seis reais e vinte e 
oito centavos) referente, ao plano OI FIXO CONTROLE (número 069 3536-3158) e OI VELOX NRES 10M.
A empresa requerida, na sua peça de defesa, se ateve em impugnar o pedido de dano moral.
Analisando detidamente os autos, consigno que, diante das alegações autorais de cobrança de serviços não contratados, é ônus do réu 
comprovar que cumpriu sua parte na avença e que prestou os serviços conforme o contratado ou apresentar justa causa para eventuais 
bloqueios temporários dos serviços prestados à parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Dessa forma, considerando-se a relação consumerista, impende reconhecer que à parte autora não se pode atribuir o ônus da prova 
negativa – seja esta, in casu, a de comprovar a não contratação dos serviços da empresa requerida. Cabe, assim, à demandante 
comprovar a regular contratação e exigibilidade dos valores discutidos.
No entanto, os elementos de convicção trazidos aos autos são insuficientes a demonstrar a existência e exigibilidade dos débitos cobrados 
como itens adicionais, visto que a requerida deixou de apresentar documentos que comprovassem a contratação dos serviços específicos 
impugnados pela autora, que ocasionou majoração no valor do plano originariamente adquirido.
Assim, a fim de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, caberia à requerida juntar aos autos documentos aptos a 
demonstrar a contratação dos serviços que não integraram o plano incontroversamente adquirido, por meio de contrato assinado pela 
parte autora junto com os respectivos documentos pessoais, ou, ainda, gravações referentes à celebração do negócio jurídico, capazes 
de comprovar a contratação.
Desta forma, inexistindo prova de regular contratação dos serviços adicionais, não tendo a ré se desincumbido do ônus da prova que 
lhe competia, devida a retirada dos serviços não solicitados pela consumidora, bem como a restituição de forma simples, vez que não 
demonstrada má-fé ou cobrança judicial, das quantias pagas pela parte autora.
O pedido de indenização a título de danos morais não prospera.
Para que se configure o dano moral, deve restar demonstrada insatisfação, angústia e transtornos significativos, a ponto de abalar seus 
direitos da personalidade. 
Na hipótese dos autos, contudo, não há provas de que a situação vivenciada pela parte requerente tenha lhe causado transtornos 
suficientemente graves a ponto de ofender os seus direitos de personalidade ou de lhe causar danos de natureza psíquica, passíveis de 
ressarcimento pecuniário. 
Pelo conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que a situação se limitou ao descumprimento contratual, desprovido de circunstância 
excepcional de afronte aos direitos de personalidade da parte autora. 
Para se falar em eventual indenização por dano moral, a parte autora deveria ter demonstrado que experimentou dor que ultrapassou os 
dissabores e frustrações que de forma regular e rotineiramente a vida em sociedade nos submete, ao ponto de redundar em mácula no 
direito da personalidade ou em sua honorabilidade. 
Certamente a cobrança indevida a que foi exposto o consumidor configura situação desagradável para ele. Porém, a conduta descrita e 
provada nos autos não tem relevância suficiente a caracterizar lesão à moral objetiva ou subjetiva da autora. 
Saliento que o caso não se trata de dano moral in re ipsa, em que basta a prova do ato eivado de antijuridicidade. Portanto, é de rigor a 
declaração de improcedência do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, haja vista que não ficou demonstrado que os fatos 
narrados causaram abalos suficientes para configurar a pretendida reparação moral. 
De se perquirir se, no caso concreto, seria aplicável a chamada “teoria do desvio produtivo do consumidor”, vale dizer, se o desperdício 
de tempo útil do autor para solucionar o problema se mostra de tal modo desproporcional, a ponto de ocasionar dano de ordem moral, 
isto é, lesão à imagem, honra, intimidade e outros valores intrínsecos à personalidade.
A resposta é negativa.
O dano em tela não se presume, antes, deve ser comprovado nos autos, não sendo suficientes meras alegações. No caso concreto, o 
autor não se desincumbiu do ônus de comprovar alguma circunstância especial determinante de lesão aos seus direitos da personalidade, 
pelo que não procede o pleito condenatório de indenização por danos morais. A teoria do desvio produtivo que também exige prova, 
levando a crer que o ocorrido não ultrapassou a seara do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.
DISPOSITIVO 
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR a inexigibilidade do débito no importe de R$ 929,73 (novecentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), referente 
ao mês de agosto de 2021;
b) CONDENAR a requerida OI S/A na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano firmado com a parte autora, qual 
seja: plano OI FIXO CONTROLE (número 069 3536-3158) e OI VELOX NRES 10M, no valor mensal de R$ 76,28; e 
c) CONDENAR a requerida OI MÓVEL S.A – OI a pagar à parte autora a quantia de R$ 929,73 (novecentos e vinte e nove reais e setenta 
e três centavos), a título de danos materiais, extinguindo o processo com resolução do MÉRITO.
d) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Sem custas e sem verbas honorárias, nesta fase.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, arquivem-se os autos.
Ariquemes, data e horário registrados pelo sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7002971-77.2019.8.22.0002
REQUERENTE: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI DOS SANTOS, CPF nº 66318211268, RUA FORTALEZA, SALA A 2208, - ATÉ 
2236/2237 SETOR 03 - 76870-505 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI DOS SANTOS, OAB nº RO9154
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REQUERIDOS: RENAN DAQUILA DIAS, RUA MONTREAL 1472, - DE 1295/1296 AO FIM SETOR 10 - 76876-102 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA, RENATO BERNADINO DIAS, RODOVIA BR-421, KM 05, LOTE 02, GLEBA 53/A ZALTANA RAÇÕES APOIO BR-421 - 
76877-075 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Justifico a demora em despachar este feito, face o acúmulo de serviço ocasinado pelo grande volume de processos tramitando neste 
Juizados.
Em razão da complexidade do caso, tendo em vista que os termos de declarações ora acostados restaram insuficientes para elucidação 
do feito, determino o prosseguimento dos autos com realização da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a fim de realizar 
a oitiva das partes, bem como das testemunhas a serem arroladas.
Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA conforme dados adiante descritos:
DATA E HORÁRIO: 09/11/2022, às 10:00h
PLATAFORMA: aplicativo Google Meet
LINK: meet.google.com/kzx-fxsf-xan
FORMA DE ACESSO: as partes poderão utilizar aparelho celular, tablet, notebook ou computador com acesso à internet, que possua 
sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando. Basta clicar no link acima ou digita-lo no navegador do computador ou celular e o 
equipamento irá direcionar para a sala de audiência.
RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA PARTES:
1. Utilize fones de ouvido para diminuir ruídos externos e causar microfonia;
2. Esteja de posse de algum documento pessoal com foto para comprovar sua identidade.
3. No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através de e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início.
4. No prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta DECISÃO, deverão informar no processo, o e-mail e número de telefone 
das pessoas a serem ouvidas na condição de testemunhas, para possibilitar a intimação e o envio do link da videoconferência. Caso 
deixem transcorrer esse prazo sem apresentar os dados, presumir-se-á a desnecessidade de intimá-los, hipótese em que referidas 
testemunhas deverão ser trazidas à audiência independentemente de intimação, ficando sob a responsabilidade das partes encaminhar 
links e possibilitar o ingresso dessas testemunhas na sala de audiências virtual, 
5. As testemunhas serão autorizadas a entrar na sessão somente no momento de sua oitiva.
6. As partes ficam advertidas de que eventuais erros de envio do link ocasionados pela informação de dados equivocados ou a não 
visualização do link informado ou não acesso à videoconferência, até o horário de início da audiência será considerado como ausência à 
audiência virtual, e acarretará as consequências previstas na Lei do Juizado (decretação da revelia se o(a) autor(a) do fato não participar 
e/ou presunção de que a vítima ausente renuncia à representação ou eventual queixa-crime apresentada).
7. Caso alguma das partes NÃO tenha meios tecnológicos para participar da audiência por videoconferência, deverá informar isso 
no processo com antecedência mínima de 5 dias, hipótese em que deverá comparecer à Sala de Audiências do Juizado Especial, de 
forma presencial para participar da audiência, ficando resguardado à parte contrária, participar via videoconferência. Caso ambas as 
partes estejam impossibilitadas de participar da audiência por videoconferência, ambas poderão comparecer à Sala de Audiências do 
Juizado Especial para que a audiência presencial seja realizada, ficando resguardado o direito de as testemunhas, esta magistrada e os 
advogados/Defensores participarem via videoconferência.
ORIENTAÇÕES PARA CPE:
Caso não conste no processo os dados de e-mail e telefone do(s) autor(es) do fato e seu(s) Defensor(a) ou Advogado(a) e das 
testemunhas, a CPE deverá intimar a parte responsável para no prazo de 10 (dez) dias indicar(em) tais dados a fim de possibilitar a 
participação na audiência. 
Após a apresentação de todos os dados necessários (e-mail e telefone das partes e testemunhas), encaminhe-se o processo ao Gabinete 
deste Juizado para realização da audiência, com antecedência mínima de 24 horas da solenidade, sendo de responsabilidade das partes 
e seus Advogados/Defensores a informação, sob pena de cancelamento do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO E/OU CITAÇÃO/MANDADO /CARTA 
PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Ariquemes – RO; data e hora certificados no sistema PJE.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz de Direito

7012907-29.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: JOSE LUIZ DA SILVA, CPF nº 24236349272, RUA MUTUM S/N SETOR INDUSTRIAL - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DANGELIS DAMASCENO PASSARELI, OAB nº PR90324, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, 
OAB nº RO4634
EXECUTADOS: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC ARIQUEMES, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-970 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, ENERGISA RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Trata-se de pedido do credor, a fim de que a penhora eletrônica seja realizada valendo-se do recurso disponibilizado pelo sistema 
SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo qual a ordem de bloqueio é reiterada até que se atinja o montante solicitado e por um 
período máximo de 30 dias, assim, DEFIRO o pedido.
Nesta data solicitei o bloqueio de contas/aplicações da parte devedora junto ao SISBAJUD, cuja identificação junto ao sistema pode ser 
feita pelo número do processo.
Outrossim, considerando a inviabilidade de consulta diária ao sistema, além deste juízo não dispor de servidores suficientes para tanto, 
fica a parte executada desde já advertida que tão logo tome conhecimento da ordem de bloqueio, independentemente da intimação 



2046DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

prevista no art. 854, §3º do CPC, que entre em contato com este juízo informando a ocorrência do bloqueio, através da Central de 
processamento (CPE) ou Central de atendimento (CAC) valendo-se do balcão virtual cujo link de acesso é https://meet.google.com/
iaf-porq-nmf, ou pelo telefone (69) 3309-8110, a fim de agilizar a análise nos termos do art. 854 e ss. do CPC e desbloqueio de eventual 
quantia excessiva.
Aguarde-se o resultado da diligência em cartório, devendo o feito permanecer suspenso por este período, decorrido o prazo venham os 
autos conclusos para transcrição da resposta e deliberações.
SERVE A PRESENTE DE CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7000194-17.2022.8.22.0002
REQUERENTE: DAIANE FERNANDES DE FARIAS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JANE MIRIAM DA SILVEIRA GONCALVES, OAB nº RO4996A, MATHEUS FILIPE DA SILVA COSTA, 
OAB nº RO8681
REU: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
SENTENÇA 
Justifico o atraso ao sentenciar este feito, face o acúmulo de serviço pelo grande número de feitos tramitando neste Juizados Especiais.
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais interposta por DAIANE FERNANDES DE 
FARIAS em face do MUNICÍPIO DE ARIQUEMES.
Segundo consta na inicial, a parte autora foi surpreendida com o protesto do seu nome pelo inadimplemento de dívida constante em 01 
(uma) CDA no valor de R$ 383,55 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Tal débito, segundo a parte autora, é 
manifestamente ilegítimo, porquanto refere-se a débito tributário cujo fato gerador não praticou.
Assim, como afirmou que referido débito não lhe pertence, ingressou com a presente tencionando a declaração de inexistência e o 
recebimento de indenização pelos danos morais que sofreu.
Citado, o requerido apresentou contestação onde reconheceu o protesto equivocado do nome da parte autora, tendo informado ainda 
que o protesto já foi baixado.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão com 
fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o 
artigo 371 do CPC em vigor.
No MÉRITO, a ação é procedente.
Observa-se que o requerido reconheceu o pedido de declaração de inexistência do débito, tanto que procedeu a baixa do crédito 
tributário.
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público regula-se pela teoria 
objetiva, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
No tocante às entidades de Direito Público, a responsabilidade objetiva foi adotada com base na Teoria do Risco Administrativo. Para 
a teoria supracitada, não há exigência de comprovação de culpa do agente público com o fito de se configurar a responsabilidade 
da administração. Exige-se tão somente a prova da prática do ato ou da omissão do agente, a comprovação do dano e a relação de 
causalidade.
No caso em tela, há comprovação de que o nome da parte autora fora protestado por um débito no valor de R$ 383,55 (trezentos e oitenta 
e três reais e cinquenta e cinco centavos), o qual o requerido confirmou ser ilegítimo.
A conduta da parte requerida ficou provada por meio dos documentos juntados nos autos os quais demonstram o protesto do nome da 
parte autora junto ao Cartório de Protesto em razão de um débito que não lhe pertence.
Imperioso destacar que o dano moral em exame não necessita de comprovação quanto à sua ocorrência, porquanto a simples inscrição 
ilegal em dívida ativa, e posterior inclusão no órgão de restrição, pelas Fazendas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal faz presumir o 
prejuízo de ordem moral (dano moral in re ipsa). 
Portanto, o protesto indevido produz dano moral indenizável.
Muito embora tenha o requerido reconhecido parcialmente o pedido, o protesto manteve-se ativo até o ingresso da inicial. Logo, não há 
como isentá-lo de reparar o dano.
Assim, relativamente a fixação do valor indenizatório do dano moral, levo em consideração a conduta lesiva do requerido, a capacidade 
econômica das partes e a extensão do dano, entendendo razoável fixar o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 
morais.
DISPOSITIVO 
Posto isso, confirmo a antecipação da tutela e no MÉRITO julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de DECLARAR inexistente a protesto 
incidente em face da parte autora, relativamente à CDA no valor de R$ 383,55 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco 
centavos), bem como para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARIQUEMES a pagar em favor da parte autora o importe R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso, em 
aplicação à Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve incidir desde a data do julgamento, nos termos da súmula 362 do STJ.A 
correção do valor deverá observar os parâmetros estabelecidos pelo IPCA-E e o juros de mora segundo índice de remuneração da 
poupança.
Considerando o teor do art. 11 da Lei 12.153/09, não há reexame necessário.
Não há condenação em custas ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
O pedido de justiça gratuita será analisado em grau de recurso, se houver.
Sem custas e sem verbas honorárias, nesta fase.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Eli da Costa Junior
Juiz de Direito
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7009405-77.2022.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: EDNILSON CRUZ HYGINO
Advogado do(a) AUTOR: JOAO QUENDIS CAMARGO - RO5624
REU: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação.
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7008518-93.2022.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA MACHADO, NATALIA MENDES AGORRETA LIMA
Advogados do(a) REQUERENTE: ADEMIR KRUMENAUR - RO7001, ANDREAN CESAR FILGUEIRAS DE NORMANDES - RO6660
Advogados do(a) REQUERENTE: ADEMIR KRUMENAUR - RO7001, ANDREAN CESAR FILGUEIRAS DE NORMANDES - RO6660
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação.
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
=======================================================================================================
Processo nº: 7011732-63.2020.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - RO7519
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
ATO ORDINATÓRIO 
Finalidade: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80662636.
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7010402-60.2022.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: ANTONIO MOACIR PFEFFER
Advogado do(a) REQUERENTE: BIANCA PFEFFER - PR84990
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação.
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
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=====================================================================================================
Processo nº: 7007741-11.2022.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: JULIMAR SILVA ALVES
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO2591
REU: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação.
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7012061-07.2022.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: ILVORI ANTONIO BONASSI
Advogados do(a) AUTOR: ANDRE ROBERTO VIEIRA SOARES - RO0004452A, VERONICA GONCALVES DIAS BILOTI - RO10910
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação.
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
=======================================================================================================
Processo nº: 7004680-84.2018.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: RODRIGO DE BORTOLI DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIELA NAKAD DOS SANTOS - RO7924
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ATO ORDINATÓRIO 
Finalidade: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80733608 .
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7014464-22.2017.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: RITA DE CASSIA LOCATELLI DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
ATO ORDINATÓRIO 
Finalidade: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80401906 .
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo nº : 7012450-26.2021.8.22.0002
Requerente: LAFAIETE ANDRADES DE OLIVEIRA
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7002878-80.2020.8.22.0002
AUTOR: DANIEL RICARDO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE APARECIDO PASCOAL - RO4929
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo nº : 7004718-57.2022.8.22.0002
Requerente: LUCILENE FELIX VIDAL e outros (4)
Advogado do(a) AUTOR: LINDIOMAR SILVA DOS ANJOS - RO10079
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo nº : 7001438-78.2022.8.22.0002
Requerente: FATIMA CAETANO
Advogado do(a) AUTOR: SILVIO ALVES FONSECA NETO - RO8984
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7009688-37.2021.8.22.0002
REQUERENTE: LEURI JOSE GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: BIANCA SARA SOARES VIEIRA - RO9679
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ariquemes - Juizado Especial
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7010057-94.2022.8.22.0002 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: NILDA MARIA BEMFICA TERRES
Advogados do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO0002394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO0003505A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação.
Ariquemes/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7006447-21.2022.8.22.0002
REQUERENTE: ZENY LOPES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
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FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7015967-39.2021.8.22.0002
REQUERENTE: VALDINEI DELGADO DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: VIVIANE MATOS TRICHES - RO4695, SIMONI DE MATOS LOPES - RO10406
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7015647-23.2020.8.22.0002
REQUERENTE: IGOR DIAS DE ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: HIAGO BASTOS TRINDADE - RO9858
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7011777-33.2021.8.22.0002
REQUERENTE: MERQUIDE DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO - RO6559
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7010800-07.2022.8.22.0002
REQUERENTE: SUELLEN PEREIRA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7011060-21.2021.8.22.0002
REQUERENTE: ATAIR LUIZ DAS CHAGAS
Advogados do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634, JUCYARA ZIMMER - RO5888
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7011737-51.2021.8.22.0002
REQUERENTE: MIGUEL ARCANJO DALICIO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7012070-66.2022.8.22.0002
AUTOR: WESLEY JOSE ALVES
Advogados do(a) AUTOR: ERINEY SIDEMAR DE OLIVEIRA LUCENA - RO0001849A, PAULO ROBERTO MELONI MONTEIRO - 
RO6427-A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
nº: 7019233-34.2021.8.22.0002.
REQUERENTE: MARIA VENANCIO DE JESUS
REQUERIDO: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442, JOAO VITOR CHAVES MARQUES 
DIAS - CE30348
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
I -Por força e em cumprimento do juízo INTIMA-SE a parte requerida, por intermédio de seu advogado, para dar cumprimento a sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal (Provimento 001/2008 
PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
II - Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, NOTIFICA-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de protesto extrajudicial e inscrição em dívida Ativa. O Valor das custas é de 1% um por 
cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 de 2016 (Regimento de Custas). Portanto, para gerar o boleto de pagamento 
das custas (código 1013.2) utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMNn_
CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
Processo nº 7001657-91.2022.8.22.0002
REQUERENTE: CLODOALDO CLEVERSON DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDAIANA SANA DE FREITAS - RO10368
REQUERIDO: RODRIGO DIAS DE MELLO
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência 
de conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também 
compareça(m).
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DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 26/01/2023 12:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
E-mail: cejuscari@tjro.jus.br
Telefone: (69) 3309-8140
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7017197-19.2021.8.22.0002
REQUERENTE: ROSANE RUELA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
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REQUERIDO: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7000037-78.2021.8.22.0002
REQUERENTE: LUCIANA SOARES DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINA DOS SANTOS CALIXTO - RO11447, CORINA FERNANDES PEREIRA - RO2074
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7018110-98.2021.8.22.0002
EXEQUENTE: MARCELAO AUTO CENTER LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIR ALVES - RO0001630A
EXECUTADO: SERGIO MARCELO DE LIMA BARBATO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do retorno da Carta Precatória NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Ariquemes, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 Processo 
n°: 7012481-46.2021.8.22.0002
REQUERENTE: JOAO AUGUSTO KLAUS
Advogado do(a) REQUERENTE: SILMAR KUNDZINS - RO8735
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7012071-51.2022.8.22.0002
REQUERENTE: OSIAS COSTA RIBEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: TALITA KELLY DA SILVA ALVES CABRAL - RO8120
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7000867-10.2022.8.22.0002
REQUERENTE: MARIZE PEREIRA SILVA GONCALVES, CPF nº 30022215204, BR 364 Km 460 ZONA RURAL - 76889-000 - 
CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIONEI GERALDO, OAB nº RO10420, NEIDE SKALECKI DE JESUS GONCALVES, OAB nº 
RO283B
REQUERIDOS: CASA DO CONSTRUTOR EIRELI - ME, AVENIDA DOM PEDRO I 2720 SETOR 5 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, 
DURATEX S.A., DURATEX S.A. 1938, AVENIDA PAULISTA 1938 BELA VISTA - 01310-942 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ATALICIO TEOFILO LEITE, OAB nº RO7727, NILTON LEITE JUNIOR, OAB nº RO8651, LUIZ 
FERNANDO TORREJAES ROMERO, OAB nº RO10471, RAQUEL DE AMORIM, OAB nº SC29344
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Os autos vieram conclusos para sentença. 
Trata-se de ação movida por Marize Pereira em face de Casa do Construtor e outro.
Inobstante as partes tenham apedido o julgamento antecipado da lide, no presente caso, entendendo inexistir elementos suficientes para 
o imediato julgamento
Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA conforme dados adiante descritos:
DATA E HORÁRIO: 06/10/2022 ÀS 12:00 HORAS
PLATAFORMA: aplicativo Google Meet
LINK: meet.google.com/grq-vicv-uhc 
FORMA DE ACESSO: as partes poderão utilizar aparelho celular, tablet, notebook ou computador com acesso à internet, que possua 
sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando. Basta clicar no link acima ou digita-lo no navegador do computador ou celular e o 
equipamento irá direcionar para a sala de audiência.
RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA PARTES:
1. Utilize fones de ouvido para diminuir ruídos externos e causar microfonia; 
2. Esteja de posse de algum documento pessoal com foto para comprovar sua identidade.
3. No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através de e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início. 
4. No prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, deverão informar no processo, o e-mail e número de telefone das 
pessoas a serem ouvidas na condição de testemunhas, para possibilitar a intimação e o envio do link da videoconferência. Caso deixem 
transcorrer esse prazo sem apresentar os dados, presumir-se-á a desnecessidade de intimá-los, hipótese em que referidas testemunhas 
deverão ser trazidas à audiência independentemente de intimação, ficando sob a responsabilidade das partes encaminhar links e 
possibilitar o ingresso dessas testemunhas na sala de audiências virtual, 
5. As testemunhas serão autorizadas a entrar na sessão somente no momento de sua oitiva.
6. As partes ficam advertidas de que eventuais erros de envio do link ocasionados pela informação de dados equivocados ou a não 
visualização do link informado ou não acesso à videoconferência, até o horário de início da audiência será considerado como ausência à 
audiência virtual, e acarretará as consequências previstas na Lei do Juizado (decretação da revelia se o(a) autor(a) do fato não participar 
e/ou presunção de que a vítima ausente renuncia à representação ou eventual queixa-crime apresentada).
7. Caso alguma das partes NÃO tenha meios tecnológicos para participar da audiência por videoconferência, deverá informar isso 
no processo com antecedência mínima de 5 dias, hipótese em que deverá comparecer à Sala de Audiências do Juizado Especial, de 
forma presencial para participar da audiência, ficando resguardado à parte contrária, participar via videoconferência. Caso ambas as 
partes estejam impossibilitadas de participar da audiência por videoconferência, ambas poderão comparecer à Sala de Audiências do 
Juizado Especial para que a audiência presencial seja realizada, ficando resguardado o direito de as testemunhas, esta magistrada e os 
advogados/Defensores participarem via videoconferência.
ORIENTAÇÕES PARA CPE:
Caso não conste no processo os dados de e-mail e telefone do(s) autor(es) do fato e seu(s) Defensor(a) ou Advogado(a) e das 
testemunhas, a CPE deverá intimar a parte responsável para no prazo de 10 (dez) dias indicar(em) tais dados a fim de possibilitar a 
participação na audiência. 
Após a apresentação de todos os dados necessários (e-mail e telefone das partes e testemunhas), encaminhe-se o processo ao Gabinete 
deste Juizado para realização da audiência, com antecedência mínima de 24 horas da solenidade, sendo de responsabilidade das partes 
e seus Advogados/Defensores a informação, sob pena de cancelamento do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO E/OU CITAÇÃO/MANDADO/CARTA 
PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Ariquemes – RO; data e hora certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Junior

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7011471-30.2022.8.22.0002
AUTOR: GEISE MARIA CARDOSO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - MT19066/O
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - 7000867-10.2022.8.22.0002
REQUERENTE: MARIZE PEREIRA SILVA GONCALVES, CPF nº 30022215204, BR 364 Km 460 ZONA RURAL - 76889-000 - 
CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIONEI GERALDO, OAB nº RO10420, NEIDE SKALECKI DE JESUS GONCALVES, OAB nº 
RO283B
REQUERIDOS: CASA DO CONSTRUTOR EIRELI - ME, AVENIDA DOM PEDRO I 2720 SETOR 5 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, 
DURATEX S.A., DURATEX S.A. 1938, AVENIDA PAULISTA 1938 BELA VISTA - 01310-942 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ATALICIO TEOFILO LEITE, OAB nº RO7727, NILTON LEITE JUNIOR, OAB nº RO8651, LUIZ 
FERNANDO TORREJAES ROMERO, OAB nº RO10471, RAQUEL DE AMORIM, OAB nº SC29344
Os autos vieram conclusos para sentença. 
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Trata-se de ação movida por Marize Pereira em face de Casa do Construtor e outro.
Inobstante as partes tenham apedido o julgamento antecipado da lide, no presente caso, entendendo inexistir elementos suficientes para 
o imediato julgamento
Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA conforme dados adiante descritos:
DATA E HORÁRIO: 06/10/2022 ÀS 12:00 HORAS
PLATAFORMA: aplicativo Google Meet
LINK: meet.google.com/grq-vicv-uhc 
FORMA DE ACESSO: as partes poderão utilizar aparelho celular, tablet, notebook ou computador com acesso à internet, que possua 
sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando. Basta clicar no link acima ou digita-lo no navegador do computador ou celular e o 
equipamento irá direcionar para a sala de audiência.
RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA PARTES:
1. Utilize fones de ouvido para diminuir ruídos externos e causar microfonia; 
2. Esteja de posse de algum documento pessoal com foto para comprovar sua identidade.
3. No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através de e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ter início. 
4. No prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, deverão informar no processo, o e-mail e número de telefone das 
pessoas a serem ouvidas na condição de testemunhas, para possibilitar a intimação e o envio do link da videoconferência. Caso deixem 
transcorrer esse prazo sem apresentar os dados, presumir-se-á a desnecessidade de intimá-los, hipótese em que referidas testemunhas 
deverão ser trazidas à audiência independentemente de intimação, ficando sob a responsabilidade das partes encaminhar links e 
possibilitar o ingresso dessas testemunhas na sala de audiências virtual, 
5. As testemunhas serão autorizadas a entrar na sessão somente no momento de sua oitiva.
6. As partes ficam advertidas de que eventuais erros de envio do link ocasionados pela informação de dados equivocados ou a não 
visualização do link informado ou não acesso à videoconferência, até o horário de início da audiência será considerado como ausência à 
audiência virtual, e acarretará as consequências previstas na Lei do Juizado (decretação da revelia se o(a) autor(a) do fato não participar 
e/ou presunção de que a vítima ausente renuncia à representação ou eventual queixa-crime apresentada).
7. Caso alguma das partes NÃO tenha meios tecnológicos para participar da audiência por videoconferência, deverá informar isso 
no processo com antecedência mínima de 5 dias, hipótese em que deverá comparecer à Sala de Audiências do Juizado Especial, de 
forma presencial para participar da audiência, ficando resguardado à parte contrária, participar via videoconferência. Caso ambas as 
partes estejam impossibilitadas de participar da audiência por videoconferência, ambas poderão comparecer à Sala de Audiências do 
Juizado Especial para que a audiência presencial seja realizada, ficando resguardado o direito de as testemunhas, esta magistrada e os 
advogados/Defensores participarem via videoconferência.
ORIENTAÇÕES PARA CPE:
Caso não conste no processo os dados de e-mail e telefone do(s) autor(es) do fato e seu(s) Defensor(a) ou Advogado(a) e das 
testemunhas, a CPE deverá intimar a parte responsável para no prazo de 10 (dez) dias indicar(em) tais dados a fim de possibilitar a 
participação na audiência. 
Após a apresentação de todos os dados necessários (e-mail e telefone das partes e testemunhas), encaminhe-se o processo ao Gabinete 
deste Juizado para realização da audiência, com antecedência mínima de 24 horas da solenidade, sendo de responsabilidade das partes 
e seus Advogados/Defensores a informação, sob pena de cancelamento do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO E/OU CITAÇÃO/MANDADO/CARTA 
PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Ariquemes – RO; data e hora certificados no sistema PJE.
Eli da Costa Junior

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7011121-42.2022.8.22.0002
AUTOR: JELIA ANTUNES GOMES
Advogados do(a) AUTOR: HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO6553, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO4171, PAULA ISABELA 
DOS SANTOS - RO6554
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo nº : 7001437-93.2022.8.22.0002
Requerente: FABIO JESUS DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: SILVIO ALVES FONSECA NETO - RO8984
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo n°: 7011041-78.2022.8.22.0002
AUTOR: FLAVIO BRITTO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: GISLENE TREVIZAN - RO7032
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo nº: 7007807-25.2021.8.22.0002.
REQUERENTE: VANDA DOS SANTOS CARVALHO
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontaneamente a 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
CITAÇÃO ELETRÔNICA 
(via Sistema)
PROCESSO Nº: 7012287-12.2022.8.22.0002
REQUERENTE: FELIPE PANTOJA DA FONSECA
CITAÇÃO DE
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Finalidade: Citação da parte requerida, por todo o conteúdo da petição inicial cuja cópia segue anexa, bem como a sua intimação para 
participar da audiência de conciliação por videoconferência (via WhatsApp), conforme informações abaixo.
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 26/01/2023 12:00 (horário de Rondônia)
Fica a parte também intimada a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o contato telefônico indicado para a realização da videoconferência 
(com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação judicial quanto à consideração de recusa à 
participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
Para informar/atualizar no processo o número de celular solicitado ou fazer qualquer manifestação/requerimento, a parte poderá entrar 
em contato com a Central de Atendimento.
Contatos da Central de Atendimento para consulta ou manifestação no processo (segunda a sexta-feira, de 7h às 14h):
Telefones: 3309-8110 / 3535-5156 / 99378-7745
Balcão virtual: https://meet.google.com/iaf-porq-nmf
Presencial: Fórum juiz Edelçon Inocêncio - Endereço: Avenida Juscelino Kubtschek, 2365, setor Institucional, Ariquemes/RO, CEP 
76.872-853 
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
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6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
E-mail: cejuscari@tjro.jus.br
Telefone: (69) 3309-8140
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Ariquemes - 
Juizado Especial Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853,(69) 35352493 
Processo nº: 7017227-54.2021.8.22.0002.
REQUERENTE: CLEUZA JOSE TRAPIA DA SILVA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontaneamente a 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.



2058DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
Processo nº 7009777-26.2022.8.22.0002
REQUERENTE: LOVEONE ALVES SOBRAL DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS - RO12069, JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO 
APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência 
de conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também 
compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 26/01/2023 09:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
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6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
E-mail: cejuscari@tjro.jus.br
Telefone: (69) 3309-8140
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
Processo nº 7012287-12.2022.8.22.0002
REQUERENTE: FELIPE PANTOJA DA FONSECA
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
Finalidade: Intimação para audiência de conciliação por videoconferência
Esta publicação tem por finalidade intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acima identificado(s) para que participe(m) da audiência 
de conciliação a ser realizada por videoconferência (via WhatsApp), bem como assegure(m) que seu(s) constituinte(s) também 
compareça(m).
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 26/01/2023 12:00 (horário de Rondônia)
Caso ainda não o tenha(m) feito, fica(m) também intimado(s) a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s) contato(s) telefônico(s) 
indicado(s) para a realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação 
judicial para providências quanto à extinção do processo (no caso de inércia da parte requerente) ou quanto à consideração de recusa do 
demandado à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
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1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
E-mail: cejuscari@tjro.jus.br
Telefone: (69) 3309-8140
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7011437-55.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCELA JARDIM SILVA MELLO
Advogados do(a) AUTOR: ELIANE RODRIGUES TEIXEIRA - RO10656, BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AUTOR E RÉU - RÉPLICA E PROVAS
1) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias e no mesmo prazo 
especificar provas.
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para especificar provas no prazo de 05 (cinco) dias. 
3) As PARTES deverão indicar as provas que pretendem produzir, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob 
pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7011437-55.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCELA JARDIM SILVA MELLO
Advogados do(a) AUTOR: ELIANE RODRIGUES TEIXEIRA - RO10656, BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AUTOR E RÉU - RÉPLICA E PROVAS
1) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias e no mesmo prazo 
especificar provas.
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para especificar provas no prazo de 05 (cinco) dias. 
3) As PARTES deverão indicar as provas que pretendem produzir, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob 
pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7009528-75.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOACIR SILVA SOUDRE
Advogados do(a) AUTOR: LUISA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO - RO1575, FLAVIO RIBEIRO DA COSTA - RO10202, BIANCA 
SARA SOARES VIEIRA - RO9679
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AUTOR E RÉU - RÉPLICA E PROVAS
1) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias e no mesmo prazo 
especificar provas.
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para especificar provas no prazo de 05 (cinco) dias. 
3) As PARTES deverão indicar as provas que pretendem produzir, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob 
pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7009528-75.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOACIR SILVA SOUDRE
Advogados do(a) AUTOR: LUISA PAULA NOGUEIRA RIBEIRO MELO - RO1575, FLAVIO RIBEIRO DA COSTA - RO10202, BIANCA 
SARA SOARES VIEIRA - RO9679
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
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Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AUTOR E RÉU - RÉPLICA E PROVAS
1) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias e no mesmo prazo 
especificar provas.
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para especificar provas no prazo de 05 (cinco) dias. 
3) As PARTES deverão indicar as provas que pretendem produzir, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob 
pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7008350-28.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSELI DE SOUZA DA SILVA BASSOUTO
Advogados do(a) AUTOR: RENAN DE ARRUDA REGINATO - RO11068, LUCAS AGUETONI SOBRINHO - RO10914
REU: L DALPRA - ME
Advogado do(a) REU: CELIO SOARES CERQUEIRA - RO3790
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7006192-63.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem, Empréstimo consignado
Valor da causa: R$ 33.283,02 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e dois centavos)
Parte autora: ISRAEL MARTINS CASTOR, LC-80, GB 69 Lote 72, TB-0 AREA RURAL - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SILMAR KUNDZINS, OAB nº RO8735
Parte requerida: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., AVENIDA NOVE DE JULHO 3186, - DE 2302 A 3698 - LADO PAR JARDIM PAULISTA 
- 01406-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, RUA SENADOR JOSE HENRIQUE, 224, 11º ANDAR - 50070-460 
- RECIFE - PERNAMBUCO, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
Vistos em saneador.
1- Sem preliminares. Declaro saneado o feito.
2- Considerando que se trata de relação de consumo, estando a parte autora em situação de hipossuficiente quanto ao acesso à produção 
de provas, defiro-lhe a inversão do ônus da prova em desfavor da requerida, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.
3- Face a inversão do ônus da prova, concedo à requerida 05 dias para especificação de provas.
4- A parte autora informou não ter outra provas a produzir, restando prejudicado o direito à produção de outras provas além das documentais 
já carreadas.
5- Indefiro o pedido de produção de coleta de depoimento pessoal formulado pela parte ré, por ser despiciendo para a solução da lide, 
haja vista que a matéria controvertida é eminentemente de direito, sendo suficiente para a elucidação dos fatos a prova documental já 
produzida nos autos.
6- Nos termos do artigo 370 do CPC, determino que a parte autora acoste aos autos, extrato de empréstimo consignado, contemplando os 
empréstimos ativos e inativos, bem como extrato de pagamento do benefício de novembro/2021 a setembro/2020, em 05 dias
7- Intimadas as partes de que, caso queiram, manifestem-se acerca da presente DECISÃO saneadora, em 05 dias, nos termos do art. 
357, §1º, do CPC, sob pena de se tornar estável.
8- Sem prejuízo, considerando que a parte ré possui interesse em transigir determino a realização de audiência de conciliação. Providencie 
a CPE a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCA pelo Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, via whatsapp ou hangouts meet.
8.1- Intime-se as partes, na pessoa de seus patronos, da audiência designada.
9- Ficam as partes intimadas, na pessoa de seu advogado, que deverão informar, em 5 dias, telefone com whatsapp e e-mail (autor e 
patrono), para que o CEJUSC faça o contato para a audiência por videoconferência.
10- As partes deverão comunicar o juízo, no prazo de até 5 dias antes da audiência, mudança de telefone com whatsapp e e-mail.
11 – As partes deverão instalar em seus DISPOSITIVO s (celular, notebook ou desktop) o aplicativo whatsapp e hangout meet ou buscar 
orientação de como fazê-lo e acessá-lo assim que receberem a citação ou intimação.
12 – Se quaisquer das partes enfrentar algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a 
unidade judiciária por petição ou telefone (69 3309 8140 ou
99312 1197) até antes de seu início.
13 – As partes deverão estar com telefone disponível durante o horário da audiência para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO e 
acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados.
14 - As partes deverão portar seus documentos de identificação válidos e de seus dados bancários por ocasião da audiência para fins de 
verificação, bem como para remessa de fotos dos respectivos documentos, caso necessário.
15 – As partes poderão, no prazo de 24 horas, contados da realização da audiência, manifestar acerca de fatos envolvendo sua ocorrência, 
caso queiram.
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16- Restando infrutífera a conciliação, intime-se o Ministério Público para parecer.
17- Após, voltem os autos conclusos.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:57 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014578-19.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 72.370,44 (setenta e dois mil, trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)
Parte autora: MAURO LOPES DA SILVEIRA FILHO, AVENIDA RIO BRANCO 3131, CASA SETOR 05 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BARBARA FOGACA DE MELLO, OAB nº RO8685
Parte requerida: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de cobrança/implementação do adicional de insalubridade com premissa no vencimento básico ajuizada por MAURO 
LOPES DA SILVEIRA FILHO em face do MUNICÍPIO DE ARIQUEMES.
A parte autora narrou ser servidor municipal, ocupando o cargo de médico clínico geral, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMSAU), desempenhando suas atividades exposto a agentes biológicos, percebendo como contraprestação vantagem pecuniária 
denominada adicional de insalubridade em grau médico de 40%, com base de cálculo o salário mínimo, escolhida administrativamente 
pelo requerido, ao invés de utilizar o vencimento básico. Assim, pleiteou tutela provisória de urgência para fixar seu vencimento básico 
como base de cálculo do adicional de insalubridade. Ao final, postulou pela condenação do requerido ao pagamento dos valores atrasados, 
devidos em decorrência do então direito reconhecido, acrescidos de reflexos no 1/3 de férias e 13º salário, correção monetária e juros de 
mora, respeitada a prescrição quinquenal. Juntou documentos.
Determinada emenda à inicial para adequação do valor da causa.
Cumprida a emenda, determinou-se a correção do valor da causa e o recolhimento das custas iniciais.
O requerido apresentou contestação, rebatendo os argumentos da parte autora. Preliminarmente, arguiu a prescrição quinquenal. No 
concernente ao MÉRITO, alegou a ausência de omissão legislativa, haja vista a base de cálculo fixada pela Lei Municipal n. 2.540/2021, 
que que o tema se encontra regulamentado pelo laudo pericial de insalubridade da lavra do médico Paulo Cesar Meleip e que a questão 
já foi debatida por demanda proposta pelo sindicado dos servidores públicos municipais de Ariquemes. Asseverou que o pleito autoral 
afronta a Súmula Vinculante n. 4 do STF e precedentes do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Registrou que o 
adicional não se estende em casos de afastamentos, a exemplo de férias e licença prêmio. Reforçou que eventual condenação deve se 
ater aos limites objetivos da lide, com dedução dos tributos incidentes, termo inicial de juros a citação e correção monetária o ajuizamento 
da ação. Juntou documentos.
Impugnação à contestação.
A parte autora quedou silente quanto a especificação de provas, enquanto a parte ré postulou pela juntada de novos documentos.
DECISÃO intimando a parte autora para manifestar sobre a extinção do feito em por falta de interesse.
Manifestação da parte autora, requerendo o prosseguimento do feito.
DECISÃO saneadora.
Petição da parte ré reforçando a ocorrência da coisa julgada material, bem como a juntada de novos documentos.
Manifestação da parte autora reforçando o pleito autoral.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação em que servidor público municipal pleiteia a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, com a 
consequente condenação do réu ao pagamento da diferença e reflexos.
De proêmio, verifica-se que a PREJUDICIAL DE MÉRITO alegada pelo requerido não merece guarida, eis que a parte autora postula o 
retroativo, respeitando o quinquênio anterior a propositura da ação.
De proêmio, verifico que a PRELIMINAR de ocorrência da coisa julgada material, não merece guarida, haja vista que a SENTENÇA 
proferida nos autos 011878-66.2008.8.22.0002 não atinge a parte autora que só passou a fazer parte do quadro de servidores do 
município, posteriormente ao ajuizamento da ação, conforme se verifica pelos Termos de Posse de ID 62713460 a parte autora ingressou 
no quadro de servidores somente em 2016 e 2017. Portanto, afasto a preliminar. 
O julgamento antecipado da lide é inevitável, eis que os fatos e questões de direito em debate não requerem a produção de outras provas 
além das que já constam dos autos, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC.
Quanto ao MÉRITO, depois de aprofundada análise do conjunto probatório, verifica-se que os pedidos são procedentes. Explico.
Este juízo já proferiu DECISÃO em caso análogo dos autos n. 7013918-93.2019.8.22.0002, reconhecendo a improcedência do pedido 
inicial. Todavia, reestudando a questão fática à vista dos últimos precedentes do Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, alterei meu posicionamento em relação à matéria.
A parte requerente alegou ser médico, servidor pública municipal e tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade, incidente 
sobre a remuneração básica e não com base no salário-mínimo, porque:
- Há omissão legislativa há mais de 13 anos, desde que editada a Lei Municipal n. 1.336, de 31/08/2007, cuja base de cálculo do adicional 
de insalubridade ficou condicionada à edição da regulamentação específica pelo Chefe do Poder Executivo;
- O requerido beneficia-se propositalmente da sua inércia/omissão, porque tem pago o adicional de insalubridade adotando como base 
de cálculo o salário mínimo;
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- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 672.634- AgR-EDv-AgR de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, reconheceu que não 
ofende a súmula vinculante n. 4, a DECISÃO judicial que estabelece o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional 
de insalubridade, uma vez que não ocorrerá a substituição da base de cálculo de adicional fixada em lei, mas o preenchimento de lacuna 
existente no Estatuto dos Servidores Públicos;
- O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no julgamento da apelação n. 0003350-50.2013.8.22.0002, de relatoria do Des. Gilberto 
Barbosa, reconheceu a aplicação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade diante da omissão do 
Município de Ariquemes;
O adicional de insalubridade constitui sobressalário com a FINALIDADE de remunerar a nocividade causada pelo labor que expõe o 
obreiro a situações diferenciadas, em circunstâncias definidas como mais gravosas. É a monetização dos riscos tipificados, onde o 
trabalhador troca seu labor em situações desfavoráveis por um adicional de remuneração.
Nessa quadratura, da mesma forma que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada, apenas será obrigatório o pagamento do 
adicional se o mesmo for previsto em norma de caráter imperativo, afinal, trata-se de obrigação de pagar que carece de especificação 
legal, conforme a literalidade do art. 7º, XXIII, da CF: “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei”.
Note-se que há a remessa da regulamentação legal à competência do ente federado em que vinculado o agente público (RE 169173/
SP).
Não resta dúvida de que o pagamento do adicional tem por parâmetro a taxatividade, a dependência de normas especificando o conceito, 
a definição e o método e as hipóteses de incidência do adicional, conforme o intento estatal de proteger mais ou menos intensamente a 
higidez do trabalhador.
Na esfera municipal o adicional de insalubridade está previsto na Lei Municipal n. 1.336/2007:
Art. 73. Os servidores que trabalhem, com habitualidade, em locais ou condições insalubres fazem jus à gratificação por insalubridade, 
conforme dispuser regulamento específico emanado do Chefe de cada Poder.
Parágrafo único. A Administração determinará anualmente a realização de Laudo Pericial dos ambientes possivelmente insalubres ou 
periculosos, para a concessão ou revogação de pagamento das gratificações.
É fato que desde a edição da referida lei, não houve expedição de qualquer regulamento especifico do Chefe de cada Poder, no caso 
em questão, o Poder Executivo. O laudo pericial a que faz alusão o requerido não supre a lacuna legislativa para regulamentar a base 
de cálculo do referido adicional, quiçá tendo por base o salário mínimo, vedado pela Súmula Vinculante n. 4 do STF: “Salvo nos casos 
previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou 
de empregado, nem ser substituído por DECISÃO judicial.”
A par dessa lacuna legislativa, o requerido vem pagando o adicional de insalubridade ao autor adotando como base de cálculo o salário-
mínimo.
Para sedimentar a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 672.634- AgR-EDv-AgR de relatoria da Ministra Carmen 
Lúcia, reconheceu que não ofende a súmula vinculante n. 4, a DECISÃO judicial que estabelece o vencimento básico do servidor como 
base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que não ocorrerá a substituição da base de cálculo de adicional fixada em lei, mas 
o preenchimento de lacuna existente no Estatuto dos Servidores Públicos.
Neste sentido, constata-se que o precedente do Excelso Pretório se mostra atualmente pacífico no sentido de que em razão da omissão 
legislativa, o Judiciário pode fixar o vencimento do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo vedada a 
vinculação do salário-mínimo para este fim.
Em adição a isso, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no julgamento da apelação n. 0003350-50.2013.8.22.0002, de relatoria 
do Des. Gilberto Barbosa, reconheceu a aplicação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade diante da 
omissão do Município de Ariquemes.
Ou seja, o TJRO já se posicionou firmemente quanto à omissão legislativa da própria Lei Municipal n. 1.336/2007, especificamente 
quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, reconhecendo o vencimento básico do servidor como parâmetro para incidência 
do benefício.
Quanto aos precedentes do Juizado da Fazenda Pública de Ariquemes citados pelo requerido, mostram-se superados à vista do 
precedente citado do Supremo Tribunal Federal.
Por oportuno, registra-se que o Município requerido editou a Lei 2.540 de 20 de agosto de 2021, estabelecendo a base de cálculo da 
gratificação por insalubridade, que corresponderá a 16,542 UFAR, suprindo assim a omissão existente na Lei 1.336/2007.
Portanto o cálculo da insalubridade, deverá ser feito sobre o vencimento do autor até agosto/2021, a partir de quando, a Lei estabelece a 
base de cálculo da referida gratificação, suprindo a omissão da Lei.
No tocante à extensão do pagamento do adicional de insalubridade durante os afastamentos de férias e licença prêmio hei por bem 
reconhecer que razão assiste à municipalidade. Lançando mão da norma análoga, o art. 194 da CLT dispõe: “O direito do empregado ao 
adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta 
Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.”
Com o servidor em gozo de férias e licença prêmio é retirado do ambiente insalubre para um ambiente salubre. Desta forma, o risco 
para o servidor estaria sendo eliminado. Ainda existirá um ambiente insalubre, porém não existirá a exposição do servidor a ele. Por este 
motivo, estando o servidor retirado do ambiente insalubre por afastamento de férias ou licença prêmio, não terá direito ao adicional nos 
períodos respectivos.
Noutro pórtico, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MAURO LOPES DA SILVEIRA FILHO em face do 
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, e o faço para:
a) FIXAR a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser paga ao autor, até agosto/2021, quando houve a edição da Lei 2.540/21, 
devendo corresponder ao seu vencimento básico;
b) CONDENAR o requerido a pagar a diferença do adicional de insalubridade ao autor, retroativo a 24/09/2016 até agosto/2021, com os 
todos os reflexos no terço de férias e 13º salário, tudo corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da ação e juros de mora a partir 
da citação. Deve-se deduzir todos os tributos obrigatórios incidentes sobre as verbas.
c) EXCLUIR os períodos de afastamento de férias e licença prêmio do pagamento do adicional de insalubridade;
d) O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou superado, ante a regulamentação promovida pela Lei 2.540/2021.
e) EXTINGUIR o feito com resolução do MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
f) DECISÃO sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, inc. III, do CPC. 
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g) Tendo ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, considerando as proporções de êxito das pretensões de cada 
parte, CONDENO a parte autora a pagar 50% das custas e despesas processuais; e a parte ré a pagar os 50% restantes, observando a 
isenção prevista no artigo 5º, inciso I da Lei 3.896/16.
h) Quanto aos honorários sucumbenciais, CONDENO a parte autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios que arbitro 
em 10% sobre a parte líquida que decaiu de seu pedido inicial; e a parte ré a pagar ao patrono da parte autora honorários advocatícios 
que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC.
h) Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, remetam-se os autos para reexame necessário. 
P. R. I. C.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:58 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7010595-46.2020.8.22.0002
Classe: Inventário
Assunto: Petição de Herança, Administração de herança, Inventário e Partilha
Valor da causa: R$ 100,00 (cem reais)
Parte autora: CLEIA DE SOUZA NUNES, RIO NEGRO 2726, - DE 2553 A 2847 - LADO ÍMPAR JD JORGE TEIXEIRA - 76876-698 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA, ISABELA NUNES COSTA, RIO NEGRO 2726, - LADO PAR JARDIM JORGE TEIXEI - 76876-531 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, HERNANI OLIVEIRA COSTA, RUA JACOB WEINGARTNER 4267, ADVOCACIA CENTRO - 88131-400 
- PALHOÇA - SANTA CATARINA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MAXIMIANO DOS SANTOS NETO, OAB nº SC52702, GUSTAVO HENRIQUE MACHADO 
MENDES, OAB nº RO4636, R FORTALEZA 2162 SETOR 03 - 76870-505 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, LURIA MELO DE SOUZA, OAB 
nº RO8241,, - DE 951/952 A 1420/1421 - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DAVID ALVES MOREIRA, OAB nº RO299B,, - DE 
8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, OAB nº RO10196, ALAMEDA 
PIQUIA 1923, ESCRITÓRIO SETOR 01 - 76870-082 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: ADAO HERNANI PEREIRA COSTA
ADVOGADOS DO INVENTARIADO: WILLIAM ALVES JACINTHO RODRIGUES, OAB nº RO3272A,, - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR 
- 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB nº AC4943,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 
76801-006 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
1- Ante o ofício de ID 80508567, determino a AVERBAÇÃO MEDIANTE CERTIDÃO da penhora no rosto desses autos da importância 
de R$40.387,38 (quarenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), para resguardar o direito de crédito de William 
Alves Jacintho Rodrigues, nos autos do processo nº 7006041-34.2021.8.22.0002 em cumprimento ao solicitado pelo MM. Juiz da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Ariquemes/RO.
1.1- PROVIDENCIE A CPE a inclusão de alerta de penhora no rosto dos autos, com identificação de valor, credor e ID da DECISÃO. 
2- Intimadas as partes, na pessoa de seus patronos, para que se manifestem acerca da PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS e eventual 
direito de prelação/crédito privilegiado, em 05 dias. 
3- Em prosseguimento ao feito, pendente de DECISÃO o pedido de remoção de semoventes sob posse de terceiros, Srs. Ivanilde José 
Rosique e Gilsa Rassen, que passo a deliberar.
3.1- Em que pese o pedido de concessão de dilação de prazo para manifestação do órgão Ministerial, tenho que a medida de remoção 
de semoventes pendente de DECISÃO constitui medida urgente, cuja análise não pode esperar o prazo de dilação de 30 dias solicitado, 
sob pena de prejuízo ao espólio, considerando a manifestação expressa do terceiro possuidor dos semoventes de que não mais possui 
interesse e condições de manter o gado consigo, manifestando inclusive a possibilidade de colocar os mesmos à disposição em rumo 
ignorado mediante abandono da posse e cuidado (ID 79879788). Ademais, a medida pleiteada não implica em desfazimento do patrimônio 
do espólio mediante alienação, mas em resgate de posse e manutenção, razão pela qual passo a decidir acerca do pedido.
3.2- Segundo as informações prestadas nos autos pela meeira/inventariante e o terceiro possuidor dos semoventes, trata-se de contrato 
verbal de locação de pasto pactuado entre o de cujus, ainda em vida, que redundou na entrega da posse de 111 semoventes ao terceiro 
supracitado. Nas petições juntadas aos autos o terceiro informa que possui crédito a receber não pago pelo espólio após a morte do de 
cujus, decorrente do contrato de locação de pasto e despesas de manutenção do gado, bem como relatou a morte de 10 dos semoventes 
entregues sob sua posse. 
3.3- Restou incontroverso nos autos o exercício da posse e cuidado sobre os iniciais 111 semoventes pelos terceiros Srs. Ivanilde José 
Rosique e Gilsa Rassen, bem como o reconhecimento de que os citados semoventes pertencem ao espólio de Adão Hernani Pereira 
Costa, não mais havendo interesse dos terceiros com o prosseguimento do alegado contrato de aluguel de pasto, mediante posse e 
cuidado dos semoventes. Assim, diante do manifesto desinteresse dos terceiros em prosseguir com o negócio que deu origem à sua posse 
sobre os semoventes, impõe-se a sua restituição ao espólio, cuja administração e cuidado provisório dos bens incumbe à inventariante 
que já peticionou nos autos informando acerca de local para remoção dos semoventes mediante pactuação de novo contrato de locação 
de pasto com terceiro. 
3.4- Trata-se de medida de administração dos bens do espólio necessária para a sua manutenção, sendo a remoção dos mesmos para 
novo local, ainda que sob a pactuação de novo contrato de locação de pasto, medida condizente com os atos de administração/garantia 
e cuidado dos semoventes pertencentes ao espólio, não havendo impedimento para concessão do pedido de remoção, mediante a devida 
qualificação dos animais a serem removidos. 
4- Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE REMOÇÃO de 111 semoventes (verificando-se in loco por ocasião da remoção os animais 
efetivamente falecidos), atualmente situados na Fazenda Roda D’água, situado a Linha C 70, Lotes 4,6,8 e 10 da Gleba 5, Ariquemes, sob 
a posse de Ivanilde José Rosique e Gilsa Rassen, os quais deverão ser depositados em mãos da inventariante Cleia de Souza Nunes, 
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permanecendo sob seus cuidados e administração até o encerramento do inventário, removendo-se os animais para desembarque na 
propriedade rural indicada pela inventariante denominada “Chácara J Cardoso”, situada no ramal Cupuaçu, Km 12, lote 05, GB lado 
esquerdo, Str. Fers Periquitos, Cujubim/RO.
4.1- Incumbe à inventariante, para o efetivo cumprimento do MANDADO, providenciar o necessário para o manejo, remoção/transporte/
embarque e desembarque dos semoventes, mediante identificação por gênero e idade de cada animal removido, os quais por ocasião 
do embarque deverão receber individualmente nova impressão de “marca” (a ferro quente) devidamente registrada perante o IDARON 
em nome do de cujus. 
4.2- O Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento do MANDADO deverá acompanhar e descrever a identificação dos animais removidos 
(quantidade, gênero, idade e marca), mediante registro de filmagem do ato de ajuntamento do rebanho a ser removido em curral, do ato 
de marcação dos animais, bem como do ato de embarque e desembarque dos mesmos.
4.3- SERVE A PRESENTE DECISÃO DE ALVARÁ JUDICIAL autorizando a inventariante Sra. Cleia de Souza Nunes a providenciar a 
emissão, JUNTO AO IDARON, de GTA de remoção (transferência de localidade) de no máximo 111 semoventes, a serem transportados 
da localidade constante na ficha de movimentação cadastrada em nome de ADÃO HERNANI PEREIRA COSTA, cuja descrição de 
quantidade, gênero e idade será apresentada no ato de solicitação junto ao IDARON pela inventariante, após a verificação in loco da 
quantidade e qualificação exata dos semoventes a serem removidos, com a destinação para a propriedade rural denominada “Chácara 
J Cardoso”, situada no ramal Cupuaçu, Km 12, lote 05, GB lado esquerdo, Str. Fers Periquitos, Cujubim/RO, de propriedade de Herbert 
Veidner dos Santos, decorrente de contrato de locação de pasto. 
4.4- Após o efetivo cumprimento do MANDADO a inventariante deve acostar aos autos o respectivo contrato de locação de pasto, em 10 
dias, para fins de prestação de contas. 
5- A deliberação acerca do prosseguimento do feito e acerca do pagamento das despesas de custeio/locação de pasto solicitada por 
terceiros em relação aos semoventes removidos será realizada após cumprimento do MANDADO de remoção e manifestação do Ministério 
Público. 
6- Distribuído o MANDADO pela CPE, intime-se o Ministério Público para manifestação no prazo de 30 dias. 
SERVE O PRESENTE DE MANDADO DE REMOÇÃO DE SEMOVENTES/ALVARÁ JUDICIAL.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:57 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
ÓRGÃO EMITENTE: Ariquemes - 1ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE: Valmir Henrique da Cunha e outros, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR, os requeridos acima qualificado, para em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Processo: 0095990-24.2003.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDONIA
Executado: Valmir Henrique da Cunha e outros 
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná/RO, 76900-261 3422-1784 e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado judicialmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
ÓRGÃO EMITENTE: Ariquemes - 1ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE: ADALBERTO D. M. LOPES - ME e outros, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR, o requerido acima qualificado, para em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Processo: 0085777-22.2004.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: ESTADO DE RONDONIA
Executado: ADALBERTO D. M. LOPES - ME e outros 
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Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná/RO, 76900-261 3422-1784 e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado judicialmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7009619-68.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Perdas e Danos
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Parte autora: MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, RUA IARA 2359, - ATÉ 2150/2151 JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-526 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE, OAB nº RO2095
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA 
JUSCELINO KUBITSCHEK sn, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, HEBERT DE AZEVEDO, - DE 1231 A 1511 
- LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-267 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA em desfavor da ENERGISA RONDÔNIA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
A parte autora narrou que faz uso dos serviços da requerida com registro da UC 20/1352638-9, que teve suspenso, indevidamente, o 
fornecimento de energia na sua residência. Disse que não havia fatura vencida e não paga. Assim, requereu tutela de urgência para 
religação da energia e pleiteou a a condenação da requerida na indenização por danos morais. Juntou documentos.
Deferido o pedido de justiça gratuita e Concedida a tutela antecipada de urgência.
Citada, a requerida apresentou contestação. Destacou que não ocorreram condutas que pudessem ofender a requerente ou qualquer ato 
ilícito de sua parte que ensejasse reparação. Assim, requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.
Réplica pela parte autora, impugnando os argumentos da demandada e postulando pelo julgamento antecipado do feito.
Intimados para especificarem provas, as partes quedaram-se inertes.
Vieram conclusos. DECIDO.
Cuida-se de ação indenizatória na qual a parte requerente pretende a reparação por danos morais, alegando a suspensão indevida do 
fornecimento de energia elétrica pela ré.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de direito em debate não requerem a produção de outras provas além das 
que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Quanto ao MÉRITO, em relação à atuação da concessionária e o consequente dever de indenizar, alegou a parte autora que, 
embora não estivesse inadimplente, teve o serviço suspenso pela ré, indevidamente.
A demandada, por sua vez, alegou que não ocorreram condutas que pudessem ofender a requerente ou qualquer ato ilícito de sua parte 
que ensejasse reparação. Todavia, a razão está com a parte autora.
Para comprovar suas alegações o demandante juntou aos autos histórico de faturas quitadas e relatório de contas do período de seis 
meses, onde contam como pagas. Juntou ainda fotografia do lacre de corte com data de 27.06.2022, constando Unidade Consumidora 
com número diferente da parte autora.
Nesse cenário, nada falou a requerida na contestação sobre a realização do corte indevido, nem juntou documentos ou pretendeu 
a produção de provas, assim, tenho por claro que praticou conduta ilícita, que a parte autora demonstrou ter sido vítima da conduta 
negligente da ré.
Por conseguinte, a conjuntura justifica a indenização por danos morais. Afinal, o corte de serviço essencial configura defeito que viola os 
direitos da personalidade do consumidor, notadamente sua imagem e sua honra.
Na hipótese, vejo plenamente caracterizada a falha no serviço, impondo-se o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC, já que foi 
a parte ré a responsável pelo corte da energia ilicitamente.
In casu o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorrendo da gravidade do ilícito em si, existindo in re ipsa, simplesmente presumido 
nesta circunstância, decorrendo da ofensa repercutida sobre a parte, sendo o bastante para fundamentar a indenização. Justifico assim 
o arbitramento de indenização por danos morais.
A reparação deve apresentar caráter de desestímulo, no sentido de incentivar que as empresas adotem mecanismos que impeçam 
a reiteração de condutas lesivas aos consumidores em geral, além de mitigar o mal sofrido. Também não pode haver a banalização 
econômica da reparação moral, de modo a desprezar as consequências do fato e instigar a conduta irresponsável do infrator.
Deve-se atentar para que um evento como a casuística dos autos não gere indenização módica e nem excessiva, a configurar 
enriquecimento sem relação com a gravidade do ocorrido.
Na espécie, a parte requerida consiste em pessoa jurídica de grande abrangência, enquanto que a parte autora é simples pessoa idosa 
e enferma, vulnerável na relação. O corte de serviço essencial foi desprovido de licitude e decorrentes da ingerência da ré.
Nesse cotejo, sopesadas as circunstâncias, tenho por adequado o montante indenizatório na quantia de R$ 5.000,00, pois o referido é 
apropriado e suficiente à reparação do dano sofrido, com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA em desfavor da 
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e por essa razão:
TORNO definitiva a DECISÃO de tutela de urgência. 
CONDENO a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 
e acrescido do juro de mora de 1% ao mês a contar desta data, pois se trata de fixação de valor atualizado;
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Face à sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor 
do patrono da parte autora, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC. d) Via de 
consequência, declaro extinto o feito, com resolução do MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC.
Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, atendidas as formalidades legais.
P. R. I. C.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA DE NOTIFICAÇÃO/CARTA/MANDADO /OFÍCIO /INTIMAÇÃO
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:58 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7001760-35.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Produto Impróprio, Produto Impróprio
Valor da causa: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
Parte autora: AMILTON SANTOS DE CASTRO, RUA SALVADOR 2743, - SETOR 03 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALLISON ALMEIDA TABALIPA, OAB nº RO6631
Parte requerida: OFICINA MECANICA MINUANO LTDA - ME, RUA JOANA DARC 112 LINDODA - 95200-000 - VACARIA - RIO GRANDE 
DO SUL, LUNA ALG AMERICA LATINA GUINDASTES LTDA, RUA JOSÉ FABRO 1334 ANA RECH - 95062-200 - CAXIAS DO SUL - RIO 
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS DOS REU: PEDRO FIGUEIRO RAMBOR, OAB nº RS83723, HUMBERTO CAMPUS 464, APT 803 JARDIM AMERICA - 
95084-440 - CAXIAS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL, HENRIQUE FIGUEIRO RAMBOR, OAB nº RS70259, CARLOS BARBOSA 592, 
APTO 801 RIO BRANCO - 95099-100 - CAXIAS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL
Vistos.
1 - Intime-se o autor para indicar data de carregamento para fins de CONCLUSÃO da perícia.
2 - Vindo a informação intimem-se as requeridas e o perito.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7009554-10.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 17.600,00 (dezessete mil, seiscentos reais)
Parte autora: ELZA MARIA DE JESUS, RUA MARACANÃ 1207, - DE 938/939 A 1265/1266 SETOR 02 - 76873-068 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GRACILENE MARIA DE SOUZA ZIMMER, OAB nº RO5902
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos.
1- Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
2- Fixo honorários em favor do patrono da parte exequente em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I c/c 
o §7º do mesmo artigo do CPC. 
3- Fica a parte exequente intimada para que apresente novo cálculo, contemplando a inclusão da verba honorária fixada, em 05 dias.
4- Vindo o cálculo, intime-se a parte executada, na pessoa de seu procurador, para, querendo, oferecer impugnação ao cumprimento 
de SENTENÇA, nos próprios autos, em 30 (trinta) dias (art. 535, CPC), bem como intime-se para que no mesmo prazo informe acerca 
da existência de eventual débito da parte exequente para compensação dentro das condições estabelecidas no §9º do art. 100 da 
Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores. 
5- Decorrido o prazo, caso não haja oferecimento de impugnação à execução, nem informações sobre créditos para compensação, 
expeça-se requisição de pequeno valor ao órgão competente.
6- Vindo informação de pagamento dos valores requisitados, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente e/ou seu patrono para 
levantamento das quantias discriminadas nos ofícios e seus acréscimos legais, voltando os autos conclusos para extinção.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:02 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7013780-24.2022.8.22.0002
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Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez
Valor da causa: R$ 15.756,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta e seis reais)
Parte autora: ELDINA GONCALVES ANTUNES, BR 364 LC 90 TB65 LOTE 85 ZONA RURAL - 76863-000 - RIO CRESPO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: KARYNNA AKEMY HACHIYA HASHIMOTO, OAB nº PR4664
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 3293 A 3631 - LADO 
ÍMPAR OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos e examinados.
1- Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 
1.1- Defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que o requerido implemente o benefício de auxílio-doença em favor da parte 
autora, pelo prazo de 120 dias o qual deve ser renovado automaticamente caso a DECISÃO final do presente feito não ocorra antes do 
decurso do prazo inicialmente fixado, mantendo-se a concessão do benefício até o deslinde final da ação.
1.1.1- A concessão da medida é devida, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram com eficiência a verossimilhança 
do alegado, em especial a sua qualidade de segurada rural reconhecida administrativamente, conforme CNIS do ID 81243495, bem 
considerando que a DECISÃO de indeferimento da prorrogação não questiona a qualidade de segurada especial da autora, visto 
que estava em gozo de benefício de auxílio-doença até 09/08/2022. Ademais, o laudo médico contemporâneo carreado com a inicial, 
atesta que a parte autora sofre diversas patologias, tais como lombalgia crônica refratária da coluna, Espondilodiscopatia degenerativa, 
Condropatia femoropatelar e femorotibial de graus III e I do joelho, respectivamente, estando em fase de tratamento com medicação 
controlada e incapacitada para o trabalho, conforme laudo do ID 81067226. Assim, vislumbro que o perigo de dano irreparável é 
inconteste, considerando que se trata de verba alimentar que lhe auxiliará no sustento próprio durante o curso do feito, podendo a medida 
ser revertida a qualquer momento à vista de novos elementos.
1.1.2 – Para imediata implantação do benefício, intime-se o requerido, para que cumpra a ordem no prazo de 15 dias, sob pena de multa 
diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), pelo período máximo de 10 dias.
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Para a realização da prova pericial nomeio como perito o médico Dr. CAIO SCAGLIONE CARDOSO, CRM-SC 29606, e-mail caio.
scaglioni@icloud.com, Ariquemes-RO, para a qual arbitro honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da 
causa ser de natureza previdenciária, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, observados os critérios estabelecidos no art. 
28, parágrafo único da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo autorizado. A aplicação da majoração, 
segundo o limite previsto no parágrafo único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões fáticas e típicas desta Comarca acerca 
da disponibilidade/especialidade dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista a escassez de profissionais de algumas 
especialidades (oncologista, neurologista, psiquiatra, ortopedista, entre outros), aumentando o custo para a sua realização.
3.1- O perito poderá apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do CPC), presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o 
prazo se mantenha silente. 
3.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se o autor possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da capacidade 
de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma o torna incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é definitiva ou temporária, 
total ou parcial, indicando, no último caso, o tratamento aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do exame médico avaliativo do 
perito deverá responder objetivamente aos quesitos padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015 do CNJ e por este juízo, que 
se encontram depositados em cartório, deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a data agendada pelo perito para 
realização da perícia, observando os requisitos exigidos no artigo 473 do CPC.
4- DESIGNO PERÍCIA PARA O DIA 06 de Outubro ÀS 16h30min, na CLINICA DE DERMATOLOGIA BERGMANN, situada na Avenida 
Vimbere, n. 2097 setor 04,ponto de referência: em frente ao DER, em Ariquemes-RO.
4.1- Proceda a CPE a inclusão do médico perito Dr. CAIO SCAGLIONE CARDOSO, CPF n. 014.870.770-09, como terceiro interessado 
nos presentes autos.
4.2- Ao juízo o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação Conjunta n. 01/CNJ de 15/12/2015, os seguintes pontos:
HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
I - DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo
b) Juizado/Vara
II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a)
b) Estado civil
c) Sexo
d) CPF
e) Data de nascimento
f) Escolaridade
g) Formação técnico-profissional
III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do Exame
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
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f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
V - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido  Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho  Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se 
reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual  Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária  Parcial ou 
total 
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia  
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial  Se positivo, justificar apontando os elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 
atividade profissional ou para a reabilitação  Qual atividade 
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias  A partir de quando 
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial 
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento  Qual a previsão de duração do tratamento  Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico  O tratamento é oferecido pelo SUS 
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de 
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade) 
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas  Responda apenas em caso 
afirmativo.
4.1- Fica a parte autora intimada na pessoa do seu patrono da designação da perícia, devendo intimá-la a comparecer a perícia designada 
com laudos e exames já realizados, evitando a solicitação de novos exames.
5-.Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram, manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente técnico, 
no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta DECISÃO (art. 465, §1º, CPC).
6- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
7- Com a juntada do laudo, cite-se a parte ré para contestar no prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC), facultando-lhes a 
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
8- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias, devendo seu 
assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer no mesmo prazo.
9- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE O PRESENTE CARTA/MANDADO /OFÍCIO DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:02 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7000504-96.2017.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens
Valor da causa: R$ 1.446.902,25 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e dois reais e vinte e cinco centavos)
Parte autora: BANCO DO BRASIL, AVENIDA TANCREDO NEVES 2084 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-854 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: Lucildo Cardoso Freire, OAB nº RO4751
Parte requerida: ANTONIO GOMES DA COSTA, ALAMEDA VITÓRIA 2256, - DE 2783/2784 AO FIM SETOR 03 - 76870-352 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: FABIA CARLA VAREA NAKAD, OAB nº RO2606A, AVENIDA JK, 2302 3395 SETOR 04 - 76873-180 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
1. Defiro a penhora por termo nos autos (art. 845, §1º, CPC) dos seguintes imóveis rurais: LOTE N. 305, DA GLEBA BURAREIRO, 
COM ÁREA GEORREFERENCIADA DE 412,0591 HA, LOCALIZADO EM ARIQUEMES, MATRICULADO SOB N. 1.637 NO 1º CRI; e 
LOTE N. 306, DA GLEBA BURAREIRO, COM ÁREA GEORREFERECNIADA DE 433,1285 HA, LOCALIZADO EM ARIQUEMES/RO, 
MATRICULADO SOB N. 7.971 NO 1º CRI.
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2. Avaliem-se os bens penhorados.
3. Nomeio a parte executada ANTONIO GOMES DA COSTA como depositário fiel do bem.
4. Fica a parte executada intimada, na pessoa de seu patrono, da penhora por termo nos autos, para, caso queira, manifeste-se em 15 
dias, nos termos do art. 917, §1º do CPC.
4.1. Intime-se, pessoalmente, eventual companheira do devedor na Alameda Vitória, 2256, Setor 3, em Ariquemes/RO, caso queira, 
manifestar-se sobre a penhora e avaliação, em 15 dias, na forma do art. 842 do CPC. 
5. Após a avaliação, intime-se as partes, na pessoa de seus patronos, para que se manifeste a respeito da avaliação, em 05 dias.
6. Providencie a CPE o necessário para viabilizar o registro da penhora perante o Serviço Registral competente, pelo sistema ARISP.
7. Fica a parte exequente intimada que deverá providenciar o pagamento das custas de registro junto ao cartório competente.
SERVE A PRESENTE DE TERMO DE PENHORA e MANDADO DE AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7003949-20.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 15.546,00 (quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais)
Parte autora: VILMA LUCIA DAS DORES BONFIM, RUA MIRANTE DA SERRA 1575 COQUEIRAL - 76875-768 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS, OAB nº RO5355A
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2025 A 2715 
- LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos.
1- Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
2- Fixo honorários em favor do patrono da parte exequente em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I c/c 
o §7º do mesmo artigo do CPC. 
3- Fica a parte exequente intimada para que apresente NOVO CÁLCULO, contemplando a inclusão da verba honorária fixada, em 05 
dias.
4- Vindo o cálculo, intime-se a parte executada, na pessoa de seu procurador, para, querendo, oferecer impugnação ao cumprimento 
de SENTENÇA, nos próprios autos, em 30 (trinta) dias (art. 535, CPC), bem como intime-se para que no mesmo prazo informe acerca 
da existência de eventual débito da parte exequente para compensação dentro das condições estabelecidas no §9º do art. 100 da 
Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores. 
5- Decorrido o prazo, caso não haja oferecimento de impugnação à execução, nem informações sobre créditos para compensação, 
expeça-se requisição de pequeno valor ao órgão competente.
6- Vindo informação de pagamento dos valores requisitados, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente e/ou seu patrono para 
levantamento das quantias discriminadas nos ofícios e seus acréscimos legais, voltando os autos conclusos para extinção.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:03 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7005003-84.2021.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 15.441,96 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos)
Parte autora: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, AVENIDA T 7, - ATÉ 451/452 SETOR OESTE - 
74140-110 - GOIÂNIA - GOIÁS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, FABIANO 
LOPES BORGES, OAB nº GO23802
Parte requerida: ATAIDE BARBOSA DOS SANTOS, LINHA C 80 E SN, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 ZONA RURAL - 76862-000 
- ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos. 
1- Intimada a impulsionar o feito em razão da inexistência de bens/não localização do executado, a parte exequente quedou-se inerte.
2- Ante o exposto, com fulcro no art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do CPC, suspendo o processo por 1 ano, período em que 
ficará suspenso o decurso do prazo prescricional. 
3- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
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4- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento poderá 
requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte executada 
(art. 921, §3º, CPC).
5- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:03 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7012493-26.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Reconhecimento / Dissolução
Valor da causa: R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais)
Parte autora: JOSIANE MACHESINI DOS SANTOS, RUA GRALHA AZUL s/n SETOR 1 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO4088390, AVENIDA NORTE SUL 5555 CENTRO - 76940-000 
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, ALAN CARLOS DELANES MARTINS, OAB nº RO10173
Parte requerida: JANAINA DOS SANTOS RODRIGUES, SETOR 01 2328 RUA JACAMIM - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, ARTHUR 
EMANOEL RODRIGUES CORDEIRO, SETOR 01 2328 RUA JACAMM - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- Defiro a gratuidade de justiça à parte autora.
2- Deixo de designar audiência de conciliação por versar a lide sobre direito indisponível.
3- Cite-se a parte requerida, na pessoa de sua representante legal, ora requerente, dos termos da ação, para, querendo, oferecer defesa 
no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos da prova da citação, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 
na inicial (art. 344, CPC).
4- Nomeio curador ao requerido, nos termos do art. 72, inciso I, do CPC, na pessoa de qualquer dos representantes da Defensoria Pública 
Estadual, atuantes nesta Comarca, que, após realizada a citação, deverá ser intimado a oferecer defesa no prazo legal.
5- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no mesmo 
prazo, as provas que pretende produzir, justificando a necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas 
que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias. Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-se em 
réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a necessidade. No 
mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias. 
6- Intime-se o Ministério Público para atuar no feito face o interesse de incapaz.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO.
{{orgao_julgador.cidade}} {{data.extenso}} .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7012632-46.2020.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 21.945,00 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais)
Parte autora: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, LINHA CA-14, KM 9 Lote 83, SETOR P.A CUJUBIM LINHA BABAÇU ZONA RURAL 
- 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GINARA ROSA FLORINTINO, OAB nº RO7153, GRACILENE MARIA DE SOUZA ZIMMER, OAB nº 
RO5902, TRAVESSA BELÉM SETOR 03 - 76870-524 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2094, CENTRO BAIXA UNIÃO - 
76805-860 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos.
Conforme informação na petição retro, expeça-se novo alvará, constando a agência no alvará. 
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:02 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
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Processo n.: 0007356-03.2013.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa: R$ 79.514,75 (setenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos)
Parte autora: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, AV. NACÕES UNIDAS 271 - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Parte requerida: NOVA ARIQUEMES MINERACAO ESTANIFERA LTDA - ME, TRAVESSA JÚPITER 123 GRANDES ÁREAS - 76870-
000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, CELSO RICARDO NAME, RUA EÇA DE QUEIROZ 997 AHÚ - 80540-140 - CURITIBA - PARANÁ
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1 - Trata-se de pedido de designação de novo leilão público do imóvel penhorados por termo nos autos (matrícula n. 4.156 do 1º RI, atual 
matrícula n.12.354 do 2º RI, ambos de Ariquemes).
2 - Promova-se o necessário para registro da penhora junto ao sistema de “penhora online”.
3 - No entanto, considerando que a última avaliação pode não corresponder mais ao preço de mercado do bem, aliado com a informação 
de que o executado Celso Ricardo Name instituiu usufruto vitalício sobre 25% do imóvel a favor de Eliane de Oliveira Name, expeça-se 
MANDADO de reavaliação.
4 - Com a juntada da reavaliação, intimem-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7012510-96.2021.8.22.0002
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Ordinária
Valor da causa: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)
Parte autora: JONAS MAURO DA SILVA, AVENIDA TANCREDO NEVES 4380, - DE 3630 A 4128 - LADO PAR SETOR INSTITUCIONAL 
- 76872-838 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, CLAUDIA LUCIA CARBONERA, AVENIDA TANCREDO NEVES 4380, - DE 3630 A 4128 - 
LADO PAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-838 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: JONAS MAURO DA SILVA, OAB nº RO666A
Parte requerida: CARMELA BERTOLACCI TELES, RUA PARANAGUÁ 689, - ATÉ 1121/1122 CENTRO - 86020-030 - LONDRINA - 
PARANÁ, WILSON PEREIRA TELES, RUA PARANAGUÁ 689, - DE 1603/1604 AO FIM CENTRO - 86015-030 - LONDRINA - PARANÁ
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1 - Em relação aos pedidos e impugnações formuladas pelo confrontante Cloves Gomes de Souza, eventual controvérsia acerca de 
divisas deverá ser objeto de ação demarcatória.
2 - No mais, cumpra-se as decisões anteriores.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014116-28.2022.8.22.0002
Classe: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
Assunto: Despejo por Inadimplemento
Valor da causa: R$ 18.177,06 (dezoito mil, cento e setenta e sete reais e seis centavos)
Parte autora: AMIR FADALALLAH ZAKR, AVENIDA CANAÃ 2916, FUNDOS SETOR 01 - 76870-140 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ERINEY SIDEMAR DE OLIVEIRA LUCENA, OAB nº RO1849A, AVENIDA TANCREDO NEVES 2561, - DE 
2281 A 2477 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 76870-511 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, PAULO ROBERTO MELONI MONTEIRO, OAB nº 
RO6427
Parte requerida: ELIAN FERREIRA PINTO, AVENIDA TANCREDO NEVES 2561 SETOR 03 - 76870-525 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
ELIAN FERREIRA PINTO 59962607272, TANCREDO NEVES 2561 SETOR 03 - 76870-525 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos. 
1- Defiro o pedido liminar para determinar a intimação do requerido para que desocupe o imóvel voluntariamente no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de despejo coercitivo, segundo o disposto no art. 59, §1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91, vez que demonstrado nos autos os 
requisitos autorizadores da medida, através da cópia do contrato de locação pactuado entre as partes, sendo provido de garantia, fiador/
avalista, o que dispensa a caução. Quanto à demonstração do inadimplemento do requerido é certo que se trata de produção de prova 
negativa, o que deveras não pode constituir óbice para a concessão da medida de urgência. Ademais, a medida é reversível e pode ser 
modificada a qualquer tempo à vista de novos documentos que afastem a verossimilhança do alegado. 
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2- Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito no dia do efetivo pagamento, para o caso de purgação da mora, no 
prazo de 15 dias, contados da citação, mediante pagamento do débito atualizado por depósito judicial.
3- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, requerer a 
purgação da mora, mediante pagamento do débito atualizado através de depósito judicial, no importe de R$ 18.177,06, ou oferecer defesa 
no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados verdadeiros os 
fatos alegados na inicial (art. 344, NCPC).
4- Providencie a CPE a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCA pelo 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, via whatsapp ou hangouts meet. 
5- Fica a parte autora intimada na pessoa de seu patrono a comparecer ao ato designado acompanhado deste. 
5.1- Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, de que restando infrutífera a conciliação deverá providenciar, em 05 dias, 
a contar da data da realização da audiência, a complementação das custas, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito. 
6- Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º NCPC).
7- Caso o requerido não possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência mínima de 
10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º NCPC), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja 
manifestação de anuência da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, NCPC). 
8- Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a audiência de conciliação não se realizará, 
iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 
réu (art. 335, inciso II, NCPC). 
9- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, NCPC).
10- Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO LIMINAR/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:00 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7009808-80.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Honorários Advocatícios
Valor da causa: R$ 13.200,00 (treze mil, duzentos reais)
Parte autora: AILSON DA SILVA LOPES, RUA NICARÁGUA 984, - ATÉ 1003/1004 SETOR 10 - 76876-092 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: GEIZA GORETE RIBEIRO, OAB nº RO10594, RICARDO ALEXANDRO PORTO, OAB nº RO9442, 
RUA UIRAPURU 1592, - DE 1513/1514 A 1974/1975 SETOR 02 - 76873-228 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos.
Após a SENTENÇA, o INSS foi intimado a providenciar a implementação do benefício concedido, sob pena de multa, vindo a notícia de 
descumprimento da medida pela ré, não havendo comprovação da implementação do benefício até a apresente data, pugnando a parte 
autora pela aplicação da multa (ID 80768881). 
No caso em apreço, verifico que o descumprimento da medida judicial pela autarquia ré tem sido uma constante em todos os processos 
em trâmite nesta e demais varas cíveis desta comarca, o que se constatou decorre do escasso número de servidores do referido órgão 
para atender à demanda relativa aos serviços de administração interna e atendimento ao público em geral, conforme notícia pública e 
notória veiculada através de vários meios de comunicação e mídia nacional. 
Assim, tenho que a aplicação da multa, sua majoração, ou responsabilização pessoal perderam a sua FINALIDADE, qual seja, compelir 
a parte com eficácia ao cumprimento da medida judicial amenizando os prejuízos da parte autora. Há que se observar que a aplicação da 
multa atingirá o erário, o que não pode deixar de ser observado, em especial quando o impedimento do cumprimento da medida decorre 
de situação circunstancial e de força maior. 
Ante o exposto, deixo de aplicar à autarquia ré a multa por descumprimento e demais penalidades por responsabilização pessoal.
Desde já, fixo honorários em favor do patrono da parte exequente em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso 
I c/c o §7º do mesmo artigo do CPC. 
Fica a parte exequente intimada para que apresente NOVO CÁLCULO, contemplando a inclusão da verba honorária fixada, em 05 dias, 
sem incluir o valor da multa.
Vindo o cálculo, intime-se a parte executada, na pessoa de seu procurador, para, querendo, oferecer impugnação ao cumprimento de 
SENTENÇA, nos próprios autos, em 30 (trinta) dias (art. 535, CPC), bem como intime-se para que no mesmo prazo informe acerca 
da existência de eventual débito da parte exequente para compensação dentro das condições estabelecidas no §9º do art. 100 da 
Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores. 
Decorrido o prazo, caso não haja oferecimento de impugnação à execução, nem informações sobre créditos para compensação, expeça-
se requisição de pequeno valor ao órgão competente.
Vindo informação de pagamento dos valores requisitados, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente e/ou seu patrono para 
levantamento das quantias discriminadas nos ofícios e seus acréscimos legais, voltando os autos conclusos para extinção.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:04 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7011929-18.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 19.855,00 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais)
Parte autora: SOLANGE PEREIRA CARPES, RUA CARACAS 1157, - DE 1154/1155 AO FIM SETOR 10 - 76876-134 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES MICALZENZEN, OAB nº RO4988
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR 
OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos.
Proceda a CPE a intimação das partes do retorno dos autos da instância superior.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:04 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7013381-34.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Perdas e Danos
Valor da causa: R$ 71.597,00 (setenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais)
Parte autora: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, RODOVIA BR-364 7661, 
LOJA 01 LAGOA - 76812-317 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES, OAB nº RO2433
Parte requerida: JOSIAS CORREIA DOS SANTOS, DOS DIAMANTES 1612, - DE 1734 A 1746 - LADO PAR 25 DE DEZEMBRO - 76870-
001 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: SIDNEI DONA, OAB nº RO377B, AVENIDA TANCREDO NEVES, EM FRENTA AO MP SETOR 03 - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
Desentranhe-se o MANDADO para integral cumprimento, sem ônus à parte, todavia, ficando a exequente intimada para acompanhar a 
distribuição do MANDADO e contatar o Oficial de Justiça responsável, posto não consistir atribuição do meirinho entrar em contato com 
parte ou advogado para requerer as providências necessárias ao deslinde do ato.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7012778-19.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rescisão / Resolução
Valor da causa: R$ 99.893,90 (noventa e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa centavos)
Parte autora: M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA, AV. CANAÃ 2121 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB nº RO5497A, ALAMEDA CEREJEIRA 1716, - DE 1712/1713 
AO FIM SETOR 01 - 76870-105 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ARLINDO FRARE NETO, OAB nº RO3811, RUA FORTALEZA 2153, - ATÉ 
2236/2237 SETOR 03 - 76870-505 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, KARINE SANTOS CASTOR, OAB nº RO10703
Parte requerida: RAFAELA MOREIRA DE SOUZA, RUA PRESIDENTE HERMES DA FONSECA 2522, - ATÉ 2069/2070 NOVA UNIÃO 
03 - 76871-394 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Compulsando os autos paradigma - 7004587-82.2022.8.22.0002, constatei que o mesmo encontra-se sentenciado por ter sido declarado 
o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.
Neste passo, não possui enquadramento no art. 286, II do CPC.
Devolva-se ao juiz natural.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014308-58.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Valor da causa: R$ 2.727,65 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos)
Parte autora: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Parte requerida: 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Em consulta PJE, constatei que o ajuizamento de ação de execução fiscal em que figuram as mesmas partes, e com o mesmo objeto 
(CDA 4011/2021) que tramitou perante a 3ª Vara Cível desta Comarca sob o n. 7013209-87.2021.8.22.0002, cujo feito foi extinto sem 
julgamento do MÉRITO, o que impõe a sua tramitação perante aquele juízo segundo a regra de competência absoluta insculpida no art. 
286, inciso II do CPC, razão pela qual determino a redistribuição do feito àquela Vara, por dependência.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:05 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014712-17.2019.8.22.0002
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da causa: R$ 189.106,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e seis reais)
Parte autora: MARIA DE FATIMA ALVES, LINHA C 04 S/N POSTE 58, GALO VEHO ZONA RURAL - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GENIVALDO PEREIRA DE FREITAS, OAB nº RO2939A
Parte requerida: JOSE DA SILVA FRANCISCO
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- As providências pendentes para o encerramento do inventário foram determinadas em dezembro/2021, as quais não foram cumpridas 
na íntegra até a presente data pela inventariante, não havendo nos autos justificativa de impedimento ou entraves que demandem a 
concessão de mais 120 dias de prazo para atendimento do determinado.
2- Ante o exposto, concedo à inventariante mais 30 dias para que atenda na íntegra ao determinado no DESPACHO de ID 65996317, 
sob pena de remoção do encargo.
3- Após, colha-se o parecer Ministerial, em especial acerca da prestação de contas de ID 77358014, voltando os autos conclusos.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:02 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7003521-67.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 14.544,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)
Parte autora: GILVANETE FERREIRA DE OLIVEIRA - NOME SOCIAL: JILVANETE FERREIRA DE OLIVEIRA, RUA PARANÁ 3294, - DE 
3257/3258 A 3386/3387 SETOR 05 - 76870-552 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO FERREIRA, OAB nº RO4466
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por GILVANETE FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL – INSS.
A autora alegou que tem direito ao recebimento da pensão por morte pelo falecimento do companheiro DANIEL ALVES DE ANDRADE, 
falecido em 07.08.2016, pois era dependente do referido instituidor. Alegou que o requerido indeferiu o pedido administrativo sob alegação 
de não comprovar união estável. Ajuizou a presente ação pleiteando a procedência do pedido. Juntou documentos.
Deferida a gratuidade de justiça.
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Citado, o requerido apresentou contestação, discorreu sobre os requisitos para obtenção de benefício com início de prova material e 
necessidade de prova de estado de carência e ao final requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.
Réplica apresentada.
Intimada a apresentar declaração dos herdeiros, a parte autora juntou escritura de inventário datada de 07.10.2016, onde os herdeiros 
reconhecem a união estável. 
Vieram conclusos. DECIDO.
O benefício pretendido corresponde à pensão por morte a qual alega fazer jus a parte autora, em razão da dependência econômica de 
seu falecido companheiro, instituidor do benefício.
A competência para julgamento do feito é da Justiça Comum, segundo o disposto no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, o qual prevê 
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações desta natureza quando propostas em comarca que não seja sede de 
vara do Juízo Federal, o que ocorre no presente caso.
O feito comporta julgamento imediato pois os fatos e questões de direito em debate não requerem a produção de outras provas além das 
que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Fixadas as referidas premissas, passa-se a análise do pedido.
A concessão do benefício em questão está disciplinada nos art. 74-79 da Lei n. 8.213/91 e art. 105-115 do Decreto n. 3.048/99. E pelo que 
se extrai da legislação, para que se forme a contingência, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos na data do óbito: 
qualidade de segurado do de cujus ao tempo do evento morte, com a ressalva do disposto no art. 102, §§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/91, e a 
dependência do pretendente à pensão, ou seja, qualidade de segurado do falecido e a qualidade de beneficiário da autora.
Consequentemente, o deferimento do pedido será condicionado à demonstração do preenchimento dos requisitos integralmente e sem 
ressalvas. Na ausência de qualquer deles, o pleito será indeferido.
In casu, a autora conseguiu demonstrar os requisitos necessários à concessão do benefício da pensão por morte.
A demandada comprovou que o óbito do instituidor ocorreu em 07.08.2016.
No concernente à qualidade de segurado, restou patente o preenchimento da condição, pois de acordo com o extrato do CNIS o falecido 
estava inscrito na condição de contribuinte individual, com recolhimentos regulares de 01.04.2003 até a data do óbito.
Quanto ao requisito da dependência, tem-se que a parte autora juntou aos autos a escritura pública de inventário do espólio de DANIEL 
ALVES DE ANDRADE, datada de 07.10.2016 (ID 74532229), onde os herdeiros reconhecem a união estável entre a parte autora e o 
falecido de janeiro de 2006 até a data do falecimento em 07.08.2016, sendo, assim, foi comprovado que a demandante era companheira do 
instituidor do benefício por período superior a 10 (dez) anos e era dependente do de cujus.
Por fim, atinente a limitação temporal do benefício, verifica-se o segurado verteu as contribuições necessárias e que a requerente possuía 
52 anos quando o instituidor do benefício faleceu, enquadrando-se, então, ao previsto no art. 77, V, “c”, 6, da lei 8.213/91, sendo-lhe 
devido o benefício vitalício da pensão por morte.
Destarte, o preenchimento das condições legais para o benefício da pensão por morte é inquestionável. E, em adição, salienta-se que o 
requerimento administrativo foi realizado após o prazo instituído pelo art. 74, I, da Lei n. 8.213/91, sendo devido a partir do requerimento 
administrativo, devendo ser considerado como termo inicial, para fins de concessão do benefício pretendido, a data de 19.10.2021.
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por GILVANETE FERREIRA DE OLIVEIRA em 
desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e por essa razão:
RECONHEÇO a condição de companheira dependente da parte autora com o falecido Daniel Alves de Andrade no período de janeiro de 
2006 até 07.08.2016, para fins de concessão do benefício previdenciário.
CONDENO o INSS a implantar pensão por morte vitalícia em favor da parte autora, com valor do benefício correspondente aos proventos 
que seria devido ao instituidor do benefício, no prazo de 15 dias;
CONDENO o deMANDADO ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo em 19.10.2021, devendo 
incidir correção monetária e juros de mora nos termos do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.
Isento de custas.
Ante a sucumbência condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em 10% do valor total 
das parcelas vencidas até a presente data, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
DECISÃO não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, I, do CPC).
Com o trânsito em julgado, intimem-se às partes para iniciar a fase de execução (CPC, art. 534). Decorrido o prazo e nada sendo 
requerido pela parte interessada, arquivem-se.
P.R.I.C.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA DE NOTIFICAÇÃO/CARTA/MANDADO /OFÍCIO /INTIMAÇÃO
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:02 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7013839-46.2021.8.22.0002
Classe: Inventário
Assunto: Acessão
Valor da causa: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Parte autora: SINDEVAL PEREIRA DA SILVA, RUA JORGE TEIXEIRA 1828 SETOR 07 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE ASSIS DOS SANTOS, OAB nº RO2591
Parte requerida: DALVACI PEREIRA MONTALVAO, RUA JORGE TEIXEIRA 1828 SETOR 07 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
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Concedo ao inventariante mais 15 dias, para atender ao DESPACHO de ID 78457628, sob pena de extinção do feito, posto que consiste 
em prestação de informações simples para citação e apresentação de documentação basilar do processo (instrumento procuratório) já 
tendo escoado mais de sessenta dias do determinado sem o devido cumprimento.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:58 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7010583-61.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios
Valor da causa: R$ 29.302,00 (vinte e nove mil, trezentos e dois reais)
Parte autora: ERLANE SOUZA SANTOS, RUA LONDRES 5297 RESIDENCIAL ALVORADA - 76875-512 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: VALDECIR BATISTA, OAB nº RO4271, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1924, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, SONIA SANTUZZI ZUCOLOTO BATISTA, OAB nº RO8728
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos.
ERLANE SOUZA SANTOS, ajuizou a presente ação previdenciária para concessão de auxílio por incapacidade temporária ou 
aposentadoria por incapacidade permanente em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
A inicial veio acompanhada dos documentos de ID. 79400062 pág. 1 a ID 79400078.
DESPACHO inicial proferido determinando a intimação da requerente para emendar a inicial. 
Intimada a requerente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, visto que apresentou emenda intempestiva. Após, vieram 
os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente 
em que devidamente intimado para apresentar emenda, apresentou emenda intempestiva.
A exordial apresenta-se inepta nos termos do art. 320, do CPC, ante a emenda intempestiva.
Apesar de devidamente intimada a autora, deixou transcorrer o prazo, sendo de rigor o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 
CPC)
Posto isso, indefiro a petição inicial nos termos dos artigo 321, parágrafo único do CPC, declarando extinto o feito com fulcro no art.485, 
inciso I, do CPC.
Sem custas ante a gratuidade de justiça que concedo à parte autora.
Sem honorários sucumbenciais, ante a ausência de formação da relação processual.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Homologo de plano eventual pedido de renúncia ao prazo recursal.
Aguarde-se em arquivo o decurso do prazo recursal. 
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:04 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7012238-68.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDNA BATISTA SACRAMENTO
Advogado do(a) AUTOR: TALITA KELLY DA SILVA ALVES CABRAL - RO8120
REU: BANCO PAN S.A.
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7001063-82.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
Valor da causa: R$ 115.737,82 (cento e quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos)
Parte autora: BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL (SEDE I), SBS QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31 ASA SUL - 70073-900 - BRASÍLIA 
- DISTRITO FEDERAL



2079DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, 
OAB nº AC4270, RUA RIO GRANDE DO SUL, - ATÉ 799/800 BARRO PRETO - 30170-110 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, 
PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
Parte requerida: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS, QUILOMBO DOS PALMARES 183, CASA JD DAS OLIVEIRAS - 76970-000 - 
PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Defiro o prazo de mais 30 dias para cumprimento da DECISÃO retro pelo exequente.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7008349-09.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Adjudicação Compulsória
Valor da causa: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Parte autora: ALTAMIRO CASSEMIRO DA SILVA, RUA DOS RUBIS 2154, - DE 1033/1034 A 1423/1424 PARQUE DAS GEMAS - 76875-
860 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA, OAB nº RO12201
Parte requerida: MARIA VALDENIR TAVARES DA LUZ, AV GETULIO VARGAS 14 CIDADE BELA - 78580-000 - ALTA FLORESTA - 
MATO GROSSO
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1 - Não enquadramento legal para deferimento do pedido de suspensão do feito.
2 - Intime-se a parte autora para especificar as provas que pretende produzir, em 5 dias, justificando a necessidade, sob pena de 
indeferimento.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7012222-51.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 19.800,00 (dezenove mil, oitocentos reais)
Parte autora: ALBERT JOAQUIM GONCALVES PASSOS, RUA CORA CORALINA 4023, - DE 3969/3970 AO FIM SETOR 11 - 76873-
816 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO, OAB nº RO5089, RUA SABIÁ 1760, 5ª RUA SETOR 02 - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, DEBORA APARECIDA MARQUES MICALZENZEN, OAB nº RO4988
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR 
OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos.
Diante da informação de cumprimento da SENTENÇA, arquivem-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:03 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 0011603-27.2013.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Prestação de Serviços, Ensino Superior
Valor da causa: R$ 2.574,52 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
Parte autora: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONIA - IESUR, RUA RIO NEGRO s/n JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76870-
000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAVID ALVES MOREIRA, OAB nº RO299B, AVENIDA JORGE TEIXEIRA, 3500 3500 BLOCO 05 
SETOR INDUSTRIAL - 76821-064 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: HUGO TORRES TATAGIBA, C 893 PARK TROPICAL 02 - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, BRUNA LEITE 
TORRES TATAGIBA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: JONIS TORRES TATAGIBA, OAB nº RO4318A, AV. TANCREDO NEVES 4318 - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
1- Intimada a impulsionar o feito em razão da inexistência de bens/não localização do executado, a parte exequente requereu a suspensão 
do feito por 1 ano.
2- Ante o exposto, com fulcro no art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do CPC, suspendo o processo por 1 ano, período em que 
ficará suspenso o decurso do prazo prescricional. 
3- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento poderá 
requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte executada 
(art. 921, §3º, CPC).
5- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7002365-44.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JULIO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: CLEIBE PEREIRA RODRIGUES - RO10723, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634
REU: C.A. SERVICOS DE CREDITO LTDA - ME
Advogados do(a) REU: CARLOS CAMILO DA SILVA - SP423449, CAROLINE DE LIMA BRITO SANTOS - SP369365
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7004479-53.2022.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - SP131443
REU: MANOEL SANTOS FERREIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7008934-61.2022.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CLAUDENIR BRUNO NAVAS
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634
REU: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Advogados do(a) REU: KARINE SANTOS CASTOR - RO10703, ARLINDO FRARE NETO - RO3811
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS MONITÓRIOS Fica a parte AUTORA intimada a responder aos embargos monitórios, no prazo de 
15 (quinze) dias.



2081DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7006288-15.2021.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Compensação
Valor da causa: R$ 6.171,12 (seis mil, cento e setenta e um reais e doze centavos)
Parte autora: FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, AVENIDA JAMARI 3278, - DE 3013 A 3307 - LADO 
ÍMPAR SETOR 01 - 76870-109 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JOB DA SILVA FERREIRA, OAB nº RO5591, AVENIDA CANAÃ 2582, - DE 2578 A 2712 - LADO PAR 
SETOR 01 - 76870-152 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, JEAN CARLOS CORDEIRO, OAB nº RO11466
Parte requerida: CHAUMANY TAUAN TIECHER, AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO 1515, - DE 1512 A 1788 - LADO PAR APOIO RODOVIÁRIO 
SUL - 76876-724 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, HEBER SOARES SANCHES, RUA PAULO FORTES 7271, - DE 6998/6999 AO FIM 
APONIÃ - 76824-156 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, BILLIARDS CITY LTDA, RUA FORTALEZA 2125, - ATÉ 2236/2237 SETOR 03 - 
76870-505 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: ADRIANA DE ARAUJO FARIA, OAB nº RJ154998A, NOGUEIRA 37, U LOTE 1 CENTRO - 25610-082 - 
PETRÓPOLIS - RIO DE JANEIRO
Vistos. 
Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, em 5 dias (prazo dobrada para a curadoria), justificando a 
necessidade, sob pena de indeferimento.
Ariquemes quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7006288-15.2021.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Compensação
Valor da causa: R$ 6.171,12 (seis mil, cento e setenta e um reais e doze centavos)
Parte autora: FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, AVENIDA JAMARI 3278, - DE 3013 A 3307 - LADO 
ÍMPAR SETOR 01 - 76870-109 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JOB DA SILVA FERREIRA, OAB nº RO5591, AVENIDA CANAÃ 2582, - DE 2578 A 2712 - LADO PAR 
SETOR 01 - 76870-152 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, JEAN CARLOS CORDEIRO, OAB nº RO11466
Parte requerida: CHAUMANY TAUAN TIECHER, AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO 1515, - DE 1512 A 1788 - LADO PAR APOIO RODOVIÁRIO 
SUL - 76876-724 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, HEBER SOARES SANCHES, RUA PAULO FORTES 7271, - DE 6998/6999 AO FIM 
APONIÃ - 76824-156 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, BILLIARDS CITY LTDA, RUA FORTALEZA 2125, - ATÉ 2236/2237 SETOR 03 - 
76870-505 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: ADRIANA DE ARAUJO FARIA, OAB nº RJ154998A, NOGUEIRA 37, U LOTE 1 CENTRO - 25610-082 - 
PETRÓPOLIS - RIO DE JANEIRO
Vistos. 
Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, em 5 dias (prazo dobrada para a curadoria), justificando a 
necessidade, sob pena de indeferimento.
Ariquemes quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 12:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7014029-72.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALTAMIR ROGERIO DA CONCEICAO
Advogado do(a) AUTOR: RENATO ANTONIO DA SILVA - SP276609
REU: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, fica a AUTORA/
REQUERIDA, por seu advogado, intimada da solenidade devendo o patrono participar e assegurar que seu constituinte também participe. 
Fica a parte advertida de que a não participação na audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça passível de 
multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 24/10/2022 08:30 
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O prazo para CONTESTAÇÃO fluirá da data da realização da audiência designada, ou, caso a parte requerida manifeste o desinteresse 
na realização da mesma, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
O patrono deve prestar à parte as informações necessárias para a realização da audiência, conforme informações contidas na Certidão 
ID 81286733.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7014461-62.2020.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ADRIANO JENNER DE ARAUJO MOREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANO JENNER DE ARAUJO 
MOREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA NAKAD DOS SANTOS - RO7924
REQUERIDO: CARLOS ROBERTO BLAFERT
Advogados do(a) REQUERIDO: CLEIBE PEREIRA RODRIGUES - RO10723, FRANKLIN BRUNO DA SILVA - RO10772, LEVI GUSTAVO 
ALVES DE FREITAS - RO4634
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais finais . O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7001220-50.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADILSON AGUIAR FELIPE
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS - RO0004069A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a(s) RPV(s) expedida(s) nos autos, 
sendo que ao término do prazo, não havendo manifestação, o expediente será assinado e enviado para processamento no sistema 
e-PrecWeb conforme confeccionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7012172-64.2017.8.22.0002
Classe: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA - RO0002027A
REQUERIDO: JOAO ARANTES NETO e outros (11)
Advogados do(a) REQUERIDO: SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO437, RENATO MAURILIO LOPES - SP145802
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
ÓRGÃO EMITENTE: Ariquemes - 1ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO: 15 dias)
DE: Indústria e Comércio de Madeiras Inácio e outros (3), atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR, os requeridos acima qualificado, para em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
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será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Processo: 0076769-60.2000.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Caixa Econômica Federal. Filial Ariquemes e outros
Executado: Indústria e Comércio de Madeiras Inácio e outros (3) 
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná/RO, 76900-261 3422-1784 e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado judicialmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7007189-17.2020.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária
Valor da causa: R$ 16.693,26 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos)
Parte autora: PARIROL - IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP, AV. CASTELO BRANCO 1902, BOY DA SERRARIA CENTRO - 
76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLAUDINEI MARCON JUNIOR, OAB nº RO5510
Parte requerida: SOUTH SERVICE TRADING SA, RUA FORTALEZA 2115, - ATÉ 2236/2237 SETOR 03 - 76870-505 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: GABRIEL TREHER DA SILVA, OAB nº RS107038, EURIPEDES MONTEIRO DUARTE 10, AP 408 
CAVALHADA - 90830-250 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, CLADIMIR LUIZ BONAZZA, OAB nº MA7204, SOLEDADE 
288, 701 PETROPOLIS - 90470-340 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, RAFAEL DE BRITTO FORNI, OAB nº RS82262, 
DOMINGOS MARTINS 820 JARDIM SAO PEDRO - 91040-320 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
Vistos.
Sobejando saldo remanescente, intime-se a executada para complementar o pagamento de R$ 2.291,24 no prazo de 5 dias.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:51 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 0001400-69.2014.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Cheque
Valor da causa: R$ 11.668,33 (onze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos)
Parte autora: EZIDIO MATEUS DE MATOS, AL. NATAL 2041 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VIVIANE MATOS TRICHES, OAB nº RO4695, BRASÍLIA SETOR 03 - 76870-526 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Parte requerida: MANOEL SANCHES, RUA NATAL 2104 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: JOSE D ASSUNCAO DOS SANTOS, OAB nº RO1226, R CHICO REIS, - ATÉ 4366 - LADO PAR RIO 
MADEIRA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RAFAELA PAMMY FERNANDES SILVEIRA, OAB nº RO4319, - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, MICHEL EUGENIO MADELLA, OAB nº RO3390, - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
1- Procedi o desbloqueio de valores decorrente de lançamento da ordem reiterada, consoante espelho anexo.
2- Nesta data, promovi novamente a transferência eletrônica dos valores constantes em conta judicial, nos termos da petição de acordo, 
posto que a ordem anterior não foi efetivada conforme demonstra o espelho anexo. 
3- Fica a patrona do exequente intimada a comparecer, perante a CEF para levantamento dos valores, em até 30 dias.
3- Nada mais havendo, arquivem-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:55 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7013414-82.2022.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
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Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 7.273,92 (sete mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos)
Parte autora: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551
Parte requerida: WILLIAN TRINDADE DOS SANTOS, SITIO LINHA C-85 PST 230 230 BAIRRO ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Recebo a emenda.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ajuizou em face de WILLIAN 
TRINDADE DOS SANTOS pretendendo a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprovado pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme 
contrato acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde 07/03/2022, sendo devedor do montante total de R$ 7.273,92, mantendo-
se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a interposição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade de pagar a integralidade 
da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do bem, livre de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste nos autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com sua 
obrigação, desde 07/03/2022, ficando inerte até a presente data, mesmo após ser notificada, podendo o indeferimento de tal medida 
restar em prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a concessão da liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que encontra 
respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo suficientemente provados com a inicial os seus pressupostos, de maneira a 
prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo Motocicleta – MARCA YAMAHA; ANO 2018/2018; MODELO 
XTZ 150 CROSSER, COR: AZUL; CHASSI 9C6DG2540J0006118; RENAVAM 01161533378; PLACA QTA 1208, diligenciando-se junto 
ao endereço da parte ré ou outro indicado pela parte autora, e citação da mesma, depositando-se o bem em mãos do representante legal 
da parte autora, que deverá providenciar todos meios necessários para o cumprimento do presente MANDADO.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para indicar incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação de pena 
de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime de desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o 
prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da execução da presente liminar.
Procedida a restrição administrativa do veículo via RENAJUD.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada a liberação da restrição RENAJUD.
Caso a parte requerida/executada não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar a Defensoria Pública desta Comarca, 
situada na Avenida Canaã, 2647, Setor 03 em Ariquemes-RO.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:58 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7006203-92.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 90.600,00 (noventa mil, seiscentos reais)
Parte autora: MARINA VITORIA DE LIMA ALONSO, LINHA C 85, TRAVESSÃO B 65, S/ s/n ZONA RURAL - 76863-000 - RIO CRESPO 
- RONDÔNIA, EDLAINE DE LIMA ASSUNCAO, LINHA TRAVESSÃO B 65 s/n, PRÓXIMO À SERRARIA DO ZÉ CARLO ZONA RURAL 
- 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA CANAÃ 2647, - DE 2639 
A 2985 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 76870-417 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vistos.
1 - Intime-se a parte autora para promover o depósito judicial dos valores remanescentes, no prazo de 5 dias, mediante prestação de 
contas.
2 - No mais, voltem os autos conclusos para saneamento.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:55 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7013077-93.2022.8.22.0002
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Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Nomeação
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: J. F. T. B., RUA FLOR DO IPÊ 2752, - DE 2495/2496 A 2782/2783 SETOR 04 - 76873-420 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADALTO CARDOSO SALES, OAB nº MS19300
Parte requerida: 
REPRESENTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- Designo audiência de entrevista para o dia 18 de Outubro de 2022, às 10h00, pelo sistema de videoconferência, por meio do link meet.
google.com/gyt-qknm-etx.
2- Cite-se a requerida para comparecer à entrevista por videoconferência no dia e horário designados (CPC, art. 751), bem como para 
impugnar o pedido no prazo de 15 dias a contar da data entrevista (CPC, art. 752).
3- Decorrido o prazo sem impugnação voluntária, nomeio como curador quaisquer dos representantes da Defensoria Pública Estadual 
atuantes nesta Comarca, que deverá ser intimado a apresentar defesa no prazo legal.
4- Consoante parecer ministerial, defiro o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora para conceder-lhe a curatela 
provisória de NATHALIA TEIXEIRA BARBOSA à autora, sua irmã, JÉSSICA FERNANDA TEIXEIRA BARBOSA, apenas para administração 
de direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, caput, lei n. 13.146/2015), até o deslinde final do feito, com fundamento no art. 
300 do CPC, considerando que os documentos acostados aos autos são eficientes para demonstrar com eficiência a verossimilhança da 
alegada incapacidade da parte requerida em reger os atos da vida civil, bem como a premente necessidade de curador que administre 
seus interesses até o deslinde do feito, em especial para recebimento do benefício necessário para o seu sustento. 
5- Intime-se o Ministério Público (art. 752, §1º, CPC).
6- Fica a parte autora intimada na pessoa de seu patrono a informar nos autos e-mail e número de telefone com whatsapp próprio e do 
advogado para possibilitar o envio do link e a entrada na sala da audiência por videoconferência.
7- Intime-se pessoalmente o réu para informar nos autos e-mail e número de telefone com whatsapp próprio para possibilitar o envio do 
link e a entrada na sala da audiência por videoconferência.
7.1- O link da audiência será encaminhado no prazo até 24h antes da audiência, para os e-mails e telefones informados no processo.
8 - Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador).
9- No horário da audiência por videoconferência, cada parte e advogado deverá estar disponível para contato através do e-mail e número 
de celular informado para que a audiência possa ser iniciada. 
10- Os advogados e partes deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento oficial 
com foto, para conferência e registro.
11- Esclareço, ainda, que caso não ocorra o envio de mensagem confirmatória, visualização do link informado ou acesso à videoconferência 
até o horário de início da audiência será considerado como ausência à audiência virtual.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. 
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:58 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7000015-59.2017.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
Assunto: Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
Valor da causa: R$ 103.006,94 (cento e três mil, seis reais e noventa e quatro centavos)
Parte autora: ERIVALDO SOUZA DOS SANTOS, RUA GAVIÃO REAL 4535, - DE 4353/4354 A 4592/4593 JARDIM DAS PALMEIRAS - 
76876-614 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: OMAR VICENTE, OAB nº RO6608A, AMAURI LUIZ DE SOUZA, OAB nº RO43797083904, R NATAL, 
- ATÉ 2233/2234 SETOR 03 - 76870-501 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vistos e examinados.
O ESTADO DE RONDÔNIA interpôs os presentes embargos de declaração em relação a DECISÃO proferida em sede de exceção de 
preexecutividade, que deixou de apreciar matérias de ordem pública.
É o breve relato. Decido.
Conheço dos embargos, mas não os acolho, considerando que a matéria neles contida é relativa ao MÉRITO. É certo que os embargos 
não podem conferir efeito modificativo ou infringentes ao julgado, salvo para correção de erros materiais, o que não é o caso dos 
autos. Trata-se de recurso com vistas ao aperfeiçoamento do julgado apenas para eliminar erro material, obscuridade, omissão ou 
contradição.
Nessa senda, os embargos declaratórios não podem ser utilizados para que o juiz modifique a sua convicção, reavalie provas, reexamine 
fundamentos, uma vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais.
Pois bem. In casu, resumidamente, a embargante trouxe a baila a arguição de que o juízo foi omisso quanto ao enfrentamento de 
questões de ordem pública, cuja preclusão não se opera. Os argumentos da recorrente só farão sentido se conferirem efeito infringente 
quanto ao posicionamento firmado pelo juízo acerca dos fatos que restaram comprovados nos autos, acarretando não só a modificação 
de conteúdo, mas do próprio entendimento firmado pelo juízo na SENTENÇA. 
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Nesse trilhar, tem-se que a omissão arguida está direcionada puramente à retratação quanto ao posicionamento firmado na DECISÃO, 
para resultar em julgamento diverso do proferido, fim a que não se destina o recurso manejado, o que somente pode ser obtido via recurso 
de apelação.
Fica, pois, confirmada in totum a DECISÃO proferida.
Posto isso, NÃO ACOLHO os embargos declaratórios, persistindo o decisum tal como está lançado.
Intime-se e aguarde-se o decurso do prazo recursal. 
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:51 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7012783-41.2022.8.22.0002
Classe: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
Assunto: Ato / Negócio Jurídico
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, RUA AMÉRICO VESPUCIO 3992 JARDIM DOS ESTADOS - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: IRAN CARDOSO BILHEIRO, OAB nº RO11419
Parte requerida: 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Compulsando atentamente os autos verifica-se que o endereço da parte autora para contato declarado na inicial e na procuração é da 
cidade de Jaru/RO.
Eis o que dispõe a Lei de Registro Públicos, Lei 6015/73:
art. 109: “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 
no prazo de 5 (cinco) dias” 
§5º: “Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o MANDADO será remetido, por ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório 
do Registro Civil e com o seu “cumpra-se”, executar-se-á”. 
É certo que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que o foro competente para ajuizamento do pedido de 
retificação de registro civl é o do local da lavratura do registro ou o domicílio do autor. Eis: 
“Processual Civil. Conflito de competência. Ação de retificação de registro civil. Foro competente. Local da lavratura do registro. Residência 
do autor. - A ação de retificação de registro civil pode ser proposta tanto no juízo da comarca em que situado o cartório na qual foi lavrado 
o assento, quanto no da residência do autor. Conflito conhecido para se declarar competente o juízo da Vara de Registros Públicos 
de Curitiba-SC”. (CC 33172 / SC CONFLITO DE COMPETENCIA 2001/0110115-6, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 2ª Seção, j. 
28/11/2001). 
Logo, são utilizados dois critérios para a determinação do foro competente para o ajuizamento da ação devida: um legal (assentamento 
do registro) e outro territorial (domicílio do interessado). 
Assim, nos procedimentos relativos a registros públicos a competência territorial é a do foro da circunscrição do cartório de registro, e 
nesse caso a competência é absoluta, pois é ao controle e supervisão desse juízo que está subordinada a atividade do serventuário. 
Nesse sentido, nos termos do art. 113, §2 do CPC, determino que os autos sejam encaminhados ao juízo competente.
Ante o exposto, declino da competência, determinando, após as baixas necessárias, a remessa dos autos para a Vara de Registros 
Públicos de Jaru-RO.
Intime-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:51 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7006115-64.2016.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Adjudicação Compulsória
Valor da causa: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
Parte autora: AMELIA KRAJEWSKI, RUA MINAS GERAIS 3.798, - DE 3785/3786 A 3922/3923 SETOR 05 - 76870-616 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634
Parte requerida: MARINEIS DE ALMEIDA RANGEL, RUA CASTANHOLA, AV. MATO GROSSO, LOTE 02, QUADRA 11 MAPIM - 78155-
400 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO, NILDO PEREIRA RANGEL, RUA CASTANHOLA, AV. MATO GROSSO, LOTE 02, QUADRA 
11 MAPIM - 78155-400 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
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1- O pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD foi deferido, todavia, foram encontrados em contas bancárias da parte executada 
a importância irrisória de R$19,21 insuficiente para arcar sequer com as custas processuais e honorários, razão pela qual foram 
desbloqueados (CPC, art. 836).
2- Fica a parte exequente intimada para impulsionar o feito, em 05 dias, sob pena de arquivamento, face a ausência de prejuízo à parte 
exequente, que a qualquer momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens 
penhoráveis em nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC).
3- Decorrido o prazo sem manifestação, determino a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, 
ambos do CPC, por 01 ano, período em que ficará suspenso o decurso do prazo prescricional. 
4- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
6- Diante da inércia do exequente, arquive-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:56 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014047-64.2020.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Valor da causa: R$ 183.433,62 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE RONDONIA LTDA. - CREDISIS CREDIARI, RUA HEITOR VILLA LOBOS 
3.613 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-866 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VALDOMIRO JACINTHO RODRIGUES, OAB nº RO2368, RUA JOÃO PESSOA 2529 SETOR 03 - 
76870-476 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, WILLIAM ALVES JACINTHO RODRIGUES, OAB nº RO3272A
Parte requerida: SIDNEY GONCALVES DA SILVA, RODOVIA BR-364, KM 515 517, FUNDOS DA DISTRIBUIDORA RONDÔNIA TREVO 
- 76877-081 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, RONDONIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, RUA MINAS GERAIS 
1.608 SETOR 01 - 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- O pedido de pesquisa de valores via SISBAJUD foi deferida, todavia, em acesso aos sistemas verificou-se inexistir valores em conta 
bancária da executada.
2- Realizada consulta na base de informações da Receita Federal, via sistema INFOJUD, constatou-se que no exercício de 2021, em 
relação ao executado Sidney, e a executada Rondônia Comércio, no exercício de 2017, não apresentaram declarações de imposto de 
renda ao fisco federal.
3- Deferida a pesquisa de veículos via RENAJUD, foi encontrado veículo registrado em nome da parte executada, cuja restrição 
administrativa de circulação, junto ao DETRAN, referente à transferência de domínio e circulação do veículo já foi implementada, conforme 
espelho anexo.
4- Ante o exposto, intime-se a parte exequente, para que impulsione o feito, em 5 dias, requerendo o que entender oportuno, consignando 
que caso pretenda a alienação do veículo deverá indicar a sua localização exata para avaliação e depositário fiel, sob pena de suspensão 
do feito, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do CPC.
5- Vindo indicação de endereço, expeça-se MANDADO de penhora/avaliação/remoção, depositando-se o bem em mãos doa parte 
exequente (art. 840, inciso II, §1º, CPC), salvo se indicar a parte executada como depositária.
6- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o prazo, caso se mantenha inerte, o processo será suspenso por 1 ano, 
cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-se, após o decurso do prazo para suspensão, o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, 
§ 4º, do CPC), salvo se for requerido o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em 
nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC).
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:56 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7003777-78.2020.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 16.535,10 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dez centavos)
Parte autora: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, QUADRA CRS 513 BLOCO A Lojas 05 e 06 ASA SUL - 70380-
510 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551
Parte requerida: ANTONIO MARCOS DA SILVA, RUA RIO DE JANEIRO 1933, RUA 43, N 1933, BAIRRO ZONA SUL ZONA SUL - 
76870-350 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
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Vistos. 
1- O pedido de pesquisa de valores via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD foram deferidos, todavia, em acesso aos sistemas 
verificou-se inexistir valores em conta bancária, tampouco, veículo cadastrado em nome da parte executada .
2- Realizada consulta na base de informações da Receita Federal (INFOJUD), constatou-se que no exercício de 2021 a parte executada 
não apresentou declarações de imposto de renda ao fisco federal.
3- Considerando a inexistência de bens penhoráveis suspendo o feito por 1 ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-se, após o 
decurso do prazo para suspensão, o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do CPC), salvo se for requerido o desarquivamento 
e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte executada (art. 921, §3º c.c 513, CPC).
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:56 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014947-18.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Planos de Saúde
Valor da causa: R$ 170.760,00 (cento e setenta mil, setecentos e sessenta reais)
Parte autora: A. M. D. L., RUA DOM PEDRO II 5042 CENTRO (S-01) - 76980-018 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCILAINE CRISTINA RISSI, OAB nº SP390311
Parte requerida: U. D. A. C. D. T. M., AVENIDA JAMARI 3122, - DE 2822 A 3138 - LADO PAR ÁREAS ESPECIAIS 01 - 76870-014 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ANTONIO CARLOS DE SOUZA DIAS, OAB nº RO6079, ANTONIO ADRIANO 405, - DE 280/281 AO FIM 
JARDIM DOS MIGRANTE - 76900-755 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JOSE ROBERTO REGUELIN, OAB nº RO6463A, RUA VELHO 
TEOTÔNIO 229 URUPÁ - 76900-280 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, SELMA XAVIER DE PAULA, OAB nº RO3275A, R SEIS DE MAIO, - DE 
1040 A 1174 - LADO PAR CENTRO - 76900-052 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, VANESSA ALVES DE SOUZA, OAB nº RO8214, - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
Vistos.
Compulsando os autos verifico que o valor existente em conta judicial refere-se aos honorários do perito, vez que só houve o levantamento 
de 50% do valor (ID 57358152 e 57411359), razão pela qual procedi a expedição de alvará eletrônico para a conta indicada no alvará de 
ID 57411359.
Ante o trânsito em julgado, arquive-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:52 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7010669-66.2021.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Valor da causa: R$ 4.786,23 (quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos)
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA, AV AYRTON SENNA 1109, SICOOB SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA, OAB nº RO9541, PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA
Parte requerida: RUBENS FERNANDES SIQUEIRA, RUA DISTRITO FEDERAL 3814, - DE 3783/3784 A 3924/3925 SETOR 05 - 76870-
690 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ANGILEUS DE JESUS AGUIAR, RUA MARACANÃ N 2418, CENTRO SETOR 07 - 76864-000 - 
CUJUBIM - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- O bloqueio on-line restou parcialmente frutífero, conforme detalhamento anexo, sendo bloqueada a importância de R$1.395,29 que 
declaro indisponível e converto em penhora, conforme espelho anexo.
2- Considerando que a penhora de valores foi parcial, foi deferida a pesquisa de veículos via RENAJUD, sendo encontrado veículo registrado em 
nome da parte executada, cuja restrição administrativa de circulação, junto ao DETRAN, referente à transferência de domínio e circulação 
do veículo já foi implementada, conforme espelho anexo.
3- Ante o exposto, intime-se a parte exequente, para que impulsione o feito, em 05 dias, requerendo o que entender oportuno, consignando 
que caso pretenda a penhora e alienação do veículo deverá indicar a sua localização exata para avaliação e depositário fiel.
3.1- Vindo indicação de endereço, expeça-se MANDADO de penhora/avaliação/remoção, depositando-se o bem em mãos da 
parte exequente (art. 840, inciso II, §1º, CPC), salvo se indicar a parte executada como depositária.
4- Intime-se a parte executada pessoalmente para, querendo, manifestar-se, em 05 dias, acerca da penhora de valores, nos termos do 
art. 854, §3º, do CPC.
5- Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 
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SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:56 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7007427-07.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Parte autora: TIAGO SANTOS GONSALVES, RUA RIO NEGRO 4040, - LADO PAR SETOR 09 - 76876-225 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JESSICA MAGALHAES MIRANDA, OAB nº RO7402
Parte requerida: MARCIO BASTOS, SETE 267 NOVO HORIZONTE - 38600-000 - PARACATU - MINAS GERAIS
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos. 
1 - Indefiro, por ora, o pedido de suspensão formulado pela patrona do exequente, porque as providências de impulso do feito são de 
ofício.
2 - Diante da missiva do ID n. 8062397, oficie-se ao DETRAN/MG para promover a transferência de titularidade do veículo VW/Saveiro 2.0, 
ano 2001/2001, cor preta, placa NBT-4715, RENAVAM 784430462, CRV - 010850417560, para MARCIO BASTOS - CPF n. 108.064.636-
19, independente de vistoria. 
3 - Oficie-se ao DETRAN/RO, informando que a data da venda é 15/04/2015 para fins de transferência dos débitos fiscais, multas e 
eventuais encargos, inclusive a pontuação decorrente de multas de trânsito para o requerido MARCIO BASTOS - CPF n. 108.064.636-
19.
SERVE O PRESENTE DE OFÍCIOS AO DETRAN/MG e DETRAN/RO (instruir ambos os ofícios com cópia da missiva retro).
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:50 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7006545-06.2022.8.22.0002
Classe: Cumprimento Provisório de SENTENÇA 
Assunto: Cumprimento Provisório de SENTENÇA 
Valor da causa: R$ 15.601,00 (quinze mil, seiscentos e um reais)
Parte autora: MARCIO SCHULTZ, RUA DA PROSPERIDADE 1740, TEL 8444-0393 JARDIM MONTE ALEGRE - 76870-000 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIO SCHULTZ, OAB nº RO8761
Parte requerida: GLEYSON GOMES KER, RUA TABAJARA 3304, - DE 3212/3213 AO FIM BNH - 76870-794 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- O pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD foi deferido, todavia, em acesso ao sistema obteve-se resultado infrutífero.
2- Considerando que a penhora de valores restou infrutífera, foi deferida a pesquisa de veículos via RENAJUD, sendo encontrado veículos 
registrados em nome da parte executada, cuja restrição administrativa de circulação, junto ao DETRAN, referente à transferência de 
domínio e circulação dos veículos já foi implementada, conforme espelho anexo.
3- Ante o exposto, intime-se a parte exequente, para que impulsione o feito, em 5 dias, requerendo o que entender oportuno, consignando 
que caso pretenda a alienação dos veículos deverá indicar a sua localização exata para avaliação e depositário fiel, sob pena de 
suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do CPC.
4- Vindo indicação de endereço, expeça-se MANDADO de penhora/avaliação/remoção do veículo, depositando-se o bem em mãos da 
parte exequente (art. 840, inciso II, §1º, CPC), salvo se o exequente indicar a parte executada como depositária.
5- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o prazo, caso se mantenha inerte, o processo será suspenso por 1 ano, 
cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-se, após o decurso do prazo para suspensão, o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, 
§ 4º, do CPC), salvo se for requerido o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em 
nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC).
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:56 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7013230-97.2020.8.22.0002
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Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE ELVIRO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: EDSON RIBEIRO DOS SANTOS - RO0006116A
REU: TUCUMA - ARMAZEM GERAIS E TRANSPORTE LTDA - ME e outros (2) 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7005641-83.2022.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 
SP107414-A
REU: J. C. GALDINO CONVENIENCIA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7013870-37.2019.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSELI CRISTINA DE SOUZA GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634
EXECUTADO: MAIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7001682-75.2020.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ROBERTO CESAR ZEFERINO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - RO5825
REQUERIDO: JOHN BERGANTIN
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7015174-08.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MAURO ANDREY LINDNER
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750A, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
REU: SOLANGE PINHEIRO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
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Processo n.: 7014250-55.2022.8.22.0002
Classe: Homologação da Transação Extrajudicial
Assunto: Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas, Guarda com genitor ou responsável no exterior
Valor da causa: R$ 8.435,52 (oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Parte autora: M. F. D. O. A., RUA LEBLON 2262 JARDIM RIO DE JANEIRO - 76871-485 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, M. B. A. O., RUA 
LEBLON 2262 JARDIM RIO DE JANEIRO - 76871-485 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL, OAB nº RO6965, AVENIDA DOMAR GOMES SEM 
NÚMERO SETOR 11 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA, OAB nº RO6642
Parte requerida: 
SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- Consoante posicionamento já consolidado do TJRO, a simples afirmação de hipossuficiência não é suficiente para obtenção das 
benesses da justiça gratuita, sendo necessária a comprovação do estado de hipossuficiência, ante a redação do art. 5º, inciso LXXIV, da 
CF/88, que assim o exige. A lei n. 1.060/50, que regulamenta a concessão da justiça gratuita, foi recepcionada pela Constituição Federal 
e, portanto, suas disposições devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal, não bastando mais a simples declaração como 
presunção legal da veracidade da alegada hipossuficiência, que deve ser comprovada nos autos para concessão da gratuidade judiciária 
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801250-85.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 17/10/2019); AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 
0802056-23.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data 
de julgamento: 09/10/2019; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801718-49.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 04/10/2019).
2- Ante o exposto, fica a parte requerente intimada para, no prazo de 15 dias, acostar aos autos documento comprobatório do alegado 
estado de hipossuficiência (deverá apresentar cópia do contracheque, da última declaração de renda fornecida pela Receita Federal, 
ficha do IDARON ou outro documento que demonstre seus rendimentos), ou comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob o código 
1001.1, observando a dispensa do recolhimento das custas iniciais adiadas e custas finais, posto tratar-se de processo consensual.
3- Deverá ainda, no mesmo prazo, acostar aos autos o CPF dos menores, para incluí-los no polo ativo da presente ação. 
4- Após, concluso para emenda. 
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014225-42.2022.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 10.112,92 (dez mil, cento e doze reais e noventa e dois centavos)
Parte autora: B. A. D. C. L.,, INEXISTENTE - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB nº RO6842, AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO 
85, 3 ANDAR CIDADE MONÇÕES - 04576-010 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB nº AC4943, 
BRADESCO
Parte requerida: J. C. G. C. -. M., AVENIDA TANCREDO NEVES 2675, AUTO POSTO SILVESTRE SETOR 03 - 76872-854 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou em face de J. C. 
GALDINO CONVENIENCIA - ME pretendendo a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprovado pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme contrato 
acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde 10/05/2022, sendo devedor do montante total de R$ 10.112,92, mantendo-se 
inerte mesmo após notificada, fato que enseja a interposição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade de pagar a integralidade 
da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do bem, livre de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste nos autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com sua 
obrigação, desde 10/05/2022, ficando inerte até a presente data, mesmo após ser notificada, podendo o indeferimento de tal medida 
restar em prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a concessão da liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que encontra 
respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo suficientemente provados com a inicial os seus pressupostos, de maneira a 
prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo Automóvel – MARCA VW; ANO 2015/2015; MODELO 
SAVEIRO CD CROSS MA, COR: VERMELHA; CHASSI 9BWJL45U2FP176682; RENAVAM 01045534258; PLACA NCT 2933, 
diligenciando-se junto ao endereço da parte ré ou outro indicado pela parte autora, e citação da mesma, depositando-se o bem em mãos 
do representante legal da parte autora, que deverá providenciar todos meios necessários para o cumprimento do presente MANDADO.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para indicar incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação de pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime de desobediência.No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da execução da presente liminar.
Procedida a restrição administrativa do veículo via RENAJUD.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada a liberação da restrição RENAJUD.



2092DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Caso a parte requerida/executada não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar a Defensoria Pública desta Comarca, 
situada na Avenida Canaã, 2647, Setor 03 em Ariquemes-RO.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014244-48.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)
Valor da causa: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Parte autora: ENZO MIGUEL ALMEIDA JULIAO, ALAMEDA BRASÍLIA 4553, 4553 JARDIM ALVORADA - 76870-510 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO, OAB nº RO5455, - 79556-000 - PARAÍSO DAS ÁGUAS - MATO GROSSO 
DO SUL
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, ARIQUEMES SETOR 04 - 76873-500 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- Defiro a gratuidade da justiça à parte autora.
1.1- Retifiquei o polo ativo, excluindo Rosangela de Almeida e incluindo Enzo Miguel Almeida Julião.
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01, de 15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere desfecho 
do feito, determino desde já a realização de perícia e de estudo social do caso, nomeio, desde já, como médico perito o Dr. CAIO 
SCAGLIONE CARDOSO, CRM-SC 29606, e-mail caio.scaglioni@icloud.com, para o qual arbitro honorários periciais no valor de R$ 
500,00 (quatrocentos reais), em razão da causa ser de natureza previdenciária, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, 
observados os critérios estabelecidos no art. 28, parágrafo único da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo 
autorizado. A aplicação da majoração, segundo o limite previsto no parágrafo único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões 
fáticas e típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/especialidade dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista a 
escassez de profissionais de algumas especialidades (oncologista, neurologista, psiquiatra entre outros).
3.1- O perito poderá apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do CPC), presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o 
prazo se mantenha silente. 
3.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se o autor possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da capacidade 
de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma o torna incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é definitiva ou temporária, 
total ou parcial, indicando, no último caso, o tratamento aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do exame médico avaliativo do 
perito deverá responder objetivamente aos quesitos padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015 do CNJ e por este juízo, que 
se encontram depositados em cartório, deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a data agendada pelo perito para 
realização da perícia, observando os requisitos exigidos no artigo 473 do CPC.
4- DESIGNO PERÍCIA PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 ÀS 16:00HSM, na CLINICA DE DERMATOLOGIA BERGMANN, situada 
na Avenida Vimbere, n. 2097 setor 04, ponto de referência: em frente ao DER, em Ariquemes-RO.
4.1- Proceda a CPE a inclusão do médico perito Dr. CAIO SCAGLIONE CARDOSO, CPF n. 014.870.770-09, como terceiro interessado 
nos presentes autos.
4.2- Ao juízo o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação Conjunta n. 01/CNJ de 15/12/2015, os seguintes pontos:
QUESITOS DA PERÍCIA MÉDICA
Processo nº:
Periciando:
Idade:
Grau de instrução: 1 - Não alfabetizado 2 - fundamental 3 - médio 4 - superior
Profissão ou atividade habitual do periciando:
Histórico clínico (anamnese) e descrição do resultado do exame físico.
Quesitos
a) O PERICIANDO apresenta algum impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial  Qual a natureza do impedimento 
a.1) especificar a lesão, doença ou sequela e informar CID.
a.2) Quais as limitações decorrentes do referido quadro 
b) A resposta ao quesito “a” decorre de quais exames ou meios de provas (documentos médicos relevantes apresentados pelo periciando 
- atestados, relatórios, exames, etc - que fundamentam o exame pericial).
c) É possível informar a data do início da doença  Responder fundamentalmente de acordo com os exames apresentados.
d) É possível informar a data do início da incapacidade  Responder fundamentadamente de acordo com os exames apresentados.
d.1) Não sendo possível a aferição exata do início do impedimento, utilizando-se da experiência profissional, da progressão da doença e 
do que comumente ocorre, seria possível indicar a época em que teriam iniciado 
e) O PERICIANDO está sendo submetido a tratamento médico ou medicamentoso  É possível indicar se o tratamento está sendo eficaz 
e qual o prognóstico do tratamento 
f) O impedimento pode ser considerado de longo prazo (superior a dois anos, podendo ser considerado o período anterior e posterior à 
perícia) 
g) CASO SEJA MAIOR DE 16 ANOS - Referido quadro clínico impede o exercício de atividade laboral remunerada mediante inserção no 
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mercado de trabalho formal, ou o exercício de atividade apta a geração de renda 
h) CASO SEJA MENOR DE 16 ANOS - Referido quadro clínico impede ou limita o desempenho de atividades próprias da idade do 
periciando (aprendizado, recreação, esportes etc)  Descreva o impacto provocado.
i) Necessita de auxílio de terceiros pata executar tarefas diárias em sua residência, como alimentação, higiene pessoal, etc  Caso positivo, 
detalhar quais cuidados são necessários.
j) Caso tenha confirmado diagnóstico de doença mental, a parte autora tem discernimento para praticar os atos da vida civil com habilidade 
para compreender o sentido e consequência dos atos praticados  Responder SIM ou NÃO ou NÃO SE APLICA (no caso de não se tratar 
de doença metal).
k) Informações complementares e conclusões do Perito.
4.3- Fica a parte autora intimada na pessoa do seu patrono da designação da perícia, devendo intimá-la a comparecer a perícia designada 
com laudos e exames já realizados, evitando a solicitação de novos exames.
5- Nos termos do art. 370 do CPC, nomeio perita quaisquer dos assistentes sociais de Ariquemes, para a qual arbitro honorários periciais 
no valor de R$300,00 (trezentos reais), em razão da causa ser de natureza previdenciária, sendo a parte autora beneficiária da justiça 
gratuita, observados os critérios estabelecidos no art. 28, da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, estando dentro do limite máximo 
autorizado pelo anexo.
5.1- Intime-se o assistente social para realizar laudo de acompanhamento social do caso, com vistas a verificação das condições sócio-
econômicas da parte autora, indicando qual o número de pessoas que convivem sob o mesmo ambiente residencial, quantos contribuem 
para o sustento da família e qual a renda per capta aproximada, respondendo aos quesitos padronizados que se encontram depositados 
em cartório e INSTRUINDO O LAUDO COM IMAGENS FOTOGRÁFICAS DA RESIDÊNCIA, dos utensílios domésticos e eventuais 
veículos utilizados pela família. O prazo para entrega do relatório é de 10 dias após a data agendada para a visita domiciliar.
5.2- A intimação do assistente social deverá ser realizada, via e-mail, no endereço:
Ariquemes: semdesestudossociais@gmail.com
QUESITOS DO ESTUDO SOCIAL
Processo nº:
A) SITUAÇÃO PESSOAL
Nome do autor:
Data de Nascimento:
Idade:
Estado Civil:
Naturalidade:
Escolaridade:
Profissão declarada:
Endereço:
Cidade:
Telefone: Próprio:
Contato:
O PERICIANDO já exerceu alguma atividade remunerada  Especificar quais e em que empresas. Quando deixou de exercer 
Qual a formação profissional do PERICIANDO, inclusive possíveis cursos profissionalizantes dos quais participou 
Atualmente, o PERICIANDO encontra-se desenvolvendo alguma atividade profissional, doméstica, social, de lazer  Especificar. Em caso 
negativo, esclarecer porque não.
O PERICIANDO está estudando (se menor de 18 anos)  Caso positivo, qual o seu rendimento escolar e como é o relacionamento no 
âmbito escolar  Caso negativo, porque não está frequentando a escola 
O PERICIANDO possui alguma renda pessoal  Especificar.
B) SITUAÇÃO FAMILIAR
Relacionar quais pessoas residem juntamente com o PERICIANDO, bem como o grau de parentesco, a idade, a atividade e renda de 
cada um:
NOME CPF PARENTESCO DATA NASCIMENTO ATIVIDADE RENDA
OBS.: CASO A PESSOA NÃO POSSUA CPF DEVE SER CONSIGNADA A DATA DE NASCIMENTO E O NOME DA MÃE.
No caso de residirem com o PERICIANDO outras pessoas que não sejam os pais, cônjuges/companheiros, filhos e irmãos menores de 
21 anos (como netos, tios, sobrinhos, etc), justificar o porquê de residirem no mesmo local.
Indicar os familiares (filhos ou pais) do periciando que residem em outro endereço, especificando o grau de parentesco, a idade, a 
atividade profissional, renda aproximada e se possível o CPF ou nome completo e nome da mãe do familiar informado.
O PERICIANDO ou o grupo familiar recebem ajuda financeira de terceiros que não residentes na casa  Especificar a origem, valor e 
periodicidade da ajuda.
C) CONDIÇÕES DE MORADIA E PATRIMÔNIO FAMILIAR
Casa: 1) Própria 2) Alugada 3) Financiada 4) Cedida 5) Outros
Descrever as condições do imóvel, estado de conservação, quantidade de cômodos, principais móveis e eletrodomésticos com o 
respectivo estado de conservação.
Descrever as condições do bairro (setor) onde a residência está localizada, como acesso a energia elétrica, água encanada, saneamento 
básico, pavimentação, equipamentos urbanos e etc..
O PERICIANDO ou alguma das pessoas que com ele residem possui outro imóvel (que não seja a casa da família), veículo, aplicações 
financeiras ou bens móveis de valores destacado  Especificar.
D) SAÚDE DA FAMÍLIA
Existem pessoas doentes na família  Quais são elas  Detalhe os principais problemas de saúde citados.
O PERICIANDO ou algum membro da família fazem uso contínuo de medicamentos  Quais  São fornecidos pela rede pública  Qual o 
gasto estimado daqueles que não são fornecidos 
E) DESPESAS
Quais os gastos médios (mensais) com moradia, água, energia elétrica, telefone, alimentação e transporte 
O PERICIANDO ou seus familiares possui algum tipo de despesa extraordinária (excluídas alimentação, vestimenta, moradia, etc)  
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Especificar a despesa, o seu valor e periodicidade.
OUTROS ESCLARECIMENTOS que julgar necessários para aferir as condições do periciando de prover a própria subsistência ou de 
tê-la provida por sua família:
F) CONCLUSÃO 
G) IMAGENS (pelo menos uma foto de cada cômodo, da fachada e do contexto onde a moradia está inserida).
6- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram, manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente técnico, 
no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta DECISÃO (art. 465, §1º, CPC).
7- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
8- Com a juntada do laudo, cite-se a parte ré para contestar no prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC), facultando-lhes a 
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
9- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar a respeito do laudo pericial e relatório social, no prazo de 15 dias, 
devendo seu assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer no mesmo prazo.
10- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
11-Intime-se o Ministério Público para atuar no feito, face interesse de incapaz.
SERVE O PRESENTE CARTA/MANDADO /OFÍCIO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014248-85.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 14.300,00 ()
Parte autora: CLAUDINEI MATIAS DA COSTA, LINHA C 85, TB 0, PA SANTA CRUZ ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640
Parte requerida: I., AC ARIQUEMES 3745, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Com a edição da Lei n. 14.331/2022, tratando-se de pedido de benefício do INSS de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a 
petição inicial deverá elencar os requisitos do art. 129-A da Lei n. 8.213/91.
Ante o exposto, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, emendar a petição 
inicial, devendo:
1 - acostar aos autos os seguintes documentos:
a) procuração com data contemporânea ao ajuizamento da ação;
b) espelho do CNIS atualizado e cópia da CTPS da parte autora;
c) laudo médico pericial realizado pelo INSS;
d) cópia do processo administrativo;
e) comprovante de endereço atualizado em nome do autor, e caso esteja em nome de terceiro, deverá apresenta comprovante do vínculo 
com o terceiro.
f) documentos labor rural
2 - especificar na petição inicial:
a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;
b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;
c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; 
d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se 
entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014261-84.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 20.604,00 ()
Parte autora: JOSE ROMILDO DE JESUS, LINHA C100 s/n, B0 ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO AUTOR: MARINDIA FORESTER GOSCH, OAB nº SC42545
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR OLARIA - 76801-246 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Com a edição da Lei n. 14.331/2022, tratando-se de pedido de benefício do INSS de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a 
petição inicial deverá elencar os requisitos do art. 129-A da Lei n. 8.213/91.
Ante o exposto, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, emendar a petição 
inicial, devendo:
1 - acostar aos autos os seguintes documentos:
a) laudo médico pericial realizado pelo INSS;
2 - especificar na petição inicial:
a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;
b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;
c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; 
d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se 
entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014260-02.2022.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 314.202,50 (trezentos e quatorze mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos)
Parte autora: B. V. S., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: CARLA PASSOS MELHADO, OAB nº RO187329, PROCURADORIA DA VOLKSWAGEN
Parte requerida: 2. T. D. C. L., RUA FRANCISCO PRESTES 2195, RUA DOS BURITIS 2226 SETOR UM - 76888-000 - MONTE NEGRO 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- Fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob o código 1001.3, sob pena 
de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.
2- Vindo o comprovante de pagamento, voltem os autos conclusos para recebimento da emenda. Decorrido o prazo, sem manifestação, 
voltem os autos conclusos para extinção.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014009-81.2022.8.22.0002
Classe: Arrolamento Sumário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da causa: R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos)
Parte autora: ROBSON MENDONCA DA SILVA, RUA AMAZONAS 250,.. - 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ, JACKSON 
MENDONCA DA SILVA, ALAMEDA DO SABIÁ 1662, - DE 1529/1530 A 1823/1824 SETOR 02 - 76873-202 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI, OAB nº RO4848
Parte requerida: 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1- O pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, será analisado após a apresentação das primeiras declarações.
1.2- Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, por não vislumbrar presente na prova da verossimilhança das alegações, 
bem como por não vislumbrar presente na hipótese o perigo de risco ou dano ao resultado útil do processo. Cito ainda que não há 
qualquer outra informação acerca do Sr. Wellington José Magno Ferreira Ferro que justifique tal pedido, tampouco dados pessoais como 
CPF e endereço, bem como que não há indicação dele como terceiro interessado a se manifestar no processo, hipótese que poderá ser 
suprida com adequação do pedido com as primeiras declarações, ou ainda, na fase de expedição do formal de partilha.
3- Nomeio inventariante o herdeiro JACKSON MENDONÇA DA SILVA, vez que pertinente a justificativa de que foi nomeado 
consensualmente por todos os herdeiros (art. 617, inciso II, CPC).
4- Intime-se o inventariante para que preste compromisso em 05 dias (art. 617, parágrafo único, CPC), apresentando as primeiras 
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declarações em 20 dias (art. 620, CPC), após prestado o compromisso, devendo observar que caso se enquadre na hipótese de 
arrolamento comum, deverá apresentar inicial nos moldes do art. 660 c/c o art. 664, ambos do CPC, juntando todos os documentos 
necessário à inventariança.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:59 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7006452-43.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDREIA TEREZINHA DALLAZEM MAFFINI
Advogado do(a) AUTOR: ANA PAULA MAFFINI - RO11585
REU: YHAGO CARVALHO DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7015823-02.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Valor da causa: R$ 1.015.778,50 (um milhão, quinze mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)
Parte autora: L. L. D. S., ÁREA RURAL 0, LINHA C40 - ALAGADO CANAA BR 364 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, E. M. D. N., ÁREA RURAL 0, LINHA C40, LOTE 42 GLEBA 34 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA, E. L. D. S., ÁREA RURAL 0, LINHA C40 - ALAGADO CANAA BR 364 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES 
- 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, J. L. D. S., ÁREA RURAL 0, LINHA C40 - ALAGADO CANAA BR 364 ÁREA RURAL DE 
ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, J. L. D. S., ÁREA RURAL 0, LINHA C40 - ALAGADO CANAA BR 364 ÁREA 
RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, D. F. R., ÁREA RURAL 0, LINHA C40 - ALAGADO CANAA BR 364 
ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, E. L. D. S., ÁREA RURAL 0, LINHA C40 - ALAGADO CANAA 
BR 364 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, E. L. D. S., ÁREA RURAL 0, LINHA C40 - ALAGADO 
CANAA BR 364 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, J. A. D. S., ÁREA RURAL linha c45 ÁREA 
RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, E. L. D. S., ÁREA RURAL sn, LINHA C40 - ALAGADO CANAA BR 
364 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, S. L. D. S., ÁREA RURAL 0, LINHA C40 - ALAGADO 
CANAA BR 364 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: MARINALVA DE PAULO, OAB nº RO5142
Parte requerida: C. G. D. E. S., ÁREA RURAL, PCH JAMARI, VILA CANAA ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ERIKA CAMARGO GERHARDT, OAB nº RO1911A, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RICHARD 
CAMPANARI, OAB nº RO2889, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório e de reintegração de posse, ajuizada por SUELY LUCAS DE 
SOUZA, ELIONAI LUCAS DE SOUZA, JANETE ALMEIDA DA SILVA, ELIVELTON LUCAS DE SOUZA, EDILSON LUCAS DE SOUZA, 
DORACI FERNANDES RAIMUNDO, JOAQUIM LUCAS DE SOUZA, JOANILSON LUCAS DE SOUZA, EDINILSON LUCAS DE SOUZA, 
ELISANGELA MARIA DAS NEVES e LINDOMAR LUCAS DE SOUZA em face da CANAÃ GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
A parte autora narrou que no dia 10.04.2013 vendeu à parte ré 49,6454 ha do imóvel rural denominado Lote 41, Gleba 35, do PAD 
Marechal Dutra, Ariquemes/RO, matrícula n. 37.899. Disse que a ré ofertou o negócio por conta da construção de usina hidroelétrica, da 
inundação do reservatório, deixando claro mesmo diante da alienação do bem os vendedores ainda ficariam autorizados a exercerem a 
posse da área negociada, incluindo a APP. Informou que o pagamento do preço seria em dinheiro (R$ 294.400,00) mais a entrega de dois 
outros imóveis, com área total de 17,7644 ha (3,4489 ha do Lote 39A e 14,3155 do Lote 39B). Disse que a ré registrou apenas fração da 
área vendida (31,8708 ha) e que não propiciou a transferência dos lotes dados em pagamento (17,7644 ha), causando vários prejuízos 
à parte autora. Argumentou sobre a inexistência de construção edificada por si na área de APP, sendo certo que a ré vendeu a área 
adquirida e não averbada para terceiros, os quais realizaram edificações no local. Alegou que a ré se comprometeu a reparar a travessia 
localizada no Lote 43A e realizar as devidas transferências, mas isso não foi devidamente concluído, sendo certo que nem mesmo existe 
matrícula do Lote 39B. Asseverou que Elionai sofreu ameaças da parte ré, intermediadas pelo advogado Fogaça, e perturbações de 
drones, para que desocupasse sua casa. Argumentou sobre a inexistência de averbações das APP e sobre condutas ilícitas da ré. Ao 
final, requereu a declaração de rescisão do contrato de compra e venda, e a condenação da parte ré ao pagamento de multa contratual 
por descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Juntou documentos.
Deferido o pedido de gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência no ID 52691792.
Audiência de conciliação infrutífera no ID 54506688.
Contestação no ID 55272402, rebatendo os argumentos da parte autora. Preliminarmente, impugnou o valor da causa e a concessão 
da gratuidade da justiça, e arguiu a conexão da ação, a inépcia da inicial, a carência da ação pela ausência de interesse de agir, 
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ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, a falta de condições de procedibilidade, a ausência dos pressupostos 
de desenvolvimento válido e regular do processo pela inconstância do litisconsórcio passivo necessário. Quanto ao MÉRITO, disse 
que escriturou e registrou a área (31,8708 ha) correspondente ao valor pago em dinheiro, sendo certo que o restante (17,7746 ha) 
correspondeu à permuta e ficou aguardando a lavratura da pertinente escritura, a qual não se efetivou por culpa da parte autora que 
passou a impor condições não contratadas como entraves à finalização do negócio. Ressaltou que a parte autora não desocupou a área 
de APP adquirida, o que motivou a notificação extrajudicial para desocupação e a pactuação de recomposição de travessia edificada 
na propriedade vizinha, o que foi cumprido. Disse, contudo, que a parte autora, não recebeu e nem conservou a obra e nem permitem 
o acesso à ré. Negou a existência de ameaças e de loteamento de sua parte, e que não há determinação legal de averbação de APP. 
Destacou que os lotes 39 (matrícula 6326) e 39A (matrícula 6327) estão registrados no nome da ré, sendo certo que é o número da 
matrícula que está correto no contrato. Informou que Francisco Mário Redano invadiu área da ré, mas ao final acabou comprando a área 
invadida, sendo certo que somente a edificação da autora permanece indevida. Destacou que o descumprimento contratual partiu da 
parte autora, o que ensejou prejuízos à ré e o pedido reconvencional de cumprimento das obrigações contratuais. Disse que não tem 
obrigação de promover a desapropriação e que nunca foi notificada de descumprimento nos termos do contrato. Negou a ocorrência de 
condutas ilícitas passíveis de indenização e argumentou sobre a inaplicabilidade do CDC. Ao final, requereu a improcedência da ação e 
o comprimento do contrato, juntando documentos.
No ID 56208535 a parte ré apresentou pedido reconvencional pleiteando a condenação da parte autora-reconvinda à obrigação de entregar 
os documentos faltantes para a lavratura da escritura de permuta, a desocupar e desmobilizar as áreas adquiridas pela reconvinte, bem 
como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Réplica e impugnação ao pleito reconvencional no ID 57145553, reforçando o pleito inicial.
A reconvenção foi recebida no ID 57845814.
Réplica em sede de reconvenção no ID 59753867, reiterando os argumentos e postulando a procedência da pretensão reconvencional.
DECISÃO saneadora no ID 65861986, afastando as preliminares, deferindo às partes a produção de prova testemunhal e a juntada de 
documentos, bem como a coleta de depoimento pessoal da parte autora à parte ré.
No ID 66338624 a parte autora pleiteou ajustes no saneador.
DECISÃO de ID 70189507, indeferindo ajuste no saneador, bem como a produção de prova pericial e fixando pontos controvertidos.
Juntada de documentos pela parte autora no ID 75088435, a parte ré apresentou impugnação no ID 75354664.
Realizada audiência de instrução no ID 75120778, ato em que foi colhido o depoimento pessoal de Suely Lucas de Souza e foram 
inquiridas as testemunhas Moacir dos Santos, Gemael Paulino Franco, Antônio Wensing, Moreno Woitowicz Borges da Silveira e João 
Carlos Guimarães, e a informante Thalita do Socorro de Souza Albuquerque Degenhart.
Indeferido o pedido de prova pericial e encerrada a fase instrutória no ID 76910882.
Alegações finais da parte ré no ID 77357804.
Embargados de declaração da parte autora no ID 77429457, em relação à DECISÃO de ID 76910882, foi improvido no ID 78422834.
Alegações finais da parte autora no ID 78888624.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação de rescisão contratual com pedidos de indenização e de reintegração de posse.
Após detida análise dos autos, verifico que é o caso de improcedência da ação. Explico.
A parte autora narrou que vendeu à ré 49,6454 ha do imóvel rural denominado Lote 41, Gleba 35, PAD Marechal Dutra, Ariquemes/RO, 
matrícula n. 6.356, p. 133, ficando com o remanescente de 38,0512 ha, sendo certo que o preço foi ajustado no patamar de R$ 294.400,00 
em dinheiro mais o recebimento em permuta de 3,4489 ha do Lote 39/A e 14,3155 ha do Lote 39/B, ambos da Gleba 35. Disse que 
recebeu somente o importe em dinheiro e argumentou sobre fatores que ensejaram a inadimplência da ré e a consequente resolução do 
negócio por culpa desta, os seguintes elementos:
- Praticou a ré excesso e o abuso de poder, pois se valeu do dever de desapropriação para pagar valor inferior ao valor de mercado 
pela área adquirida, deixando de indenizar os autores pelos danos causados ao solo e propriedade, e ainda vender parte do imóvel a 
terceiros;
- Apesar de a requerida ter adquirido 49,6454 ha, esta somente transferiu para o seu nome 31,8708 ha, área inferior àquela descrita no 
contrato de compra e venda, a qual acabou denominada Lote 41/A, o que causou diversos prejuízos;
- O domínio dos Lotes 39/A e 39/B jamais foi transferido à parte autora, sendo certo também que jamais recebeu da demandada a posse 
da área em permuta (17,7644 ha);
- A ré vendeu parte da área adquirida a terceiros, os quais ficaram com o acesso direito à estrada e edificaram em área que poderia ser 
considerada de APP, e a ainda realizou obras de passagem, a estrada em si, pondo em risco a vida dos moradores e dos animais bovinos 
de propriedade e fonte de sustento dos autores;
- A ré praticou irregularidades na obra da barragem, dando causa a possíveis aplicações de multas pelos órgãos ambientais;
- O processo de notificação judicial n. 7014763-28.2019.8.22.0002 não contém informações verdadeiras, pois a requerida deixou de 
cumprir parte das obrigações assumidas no contrato e a parte autora não promoveu benfeitorias irregularmente e nem criou embaraços 
à efetivação da permuta dos lotes contratados;
- Cansada da demora da ré, contratou o advogado Fogaça e se reuniu no dia 06.03.2020, ato em que tomou conhecimento que as 
permutas não se concretizaram por falta de documentos, e que a ré solicitou a desocupação da área de APP e se comprometeu a 
proceder aos reparos na travessia localizada no imóvel Lote 43/A, bem como a transferir os imóveis dado em permuta;
- A demandada realizou alguns serviços de máquina na estrada/passagem do imóvel, insuficientes, subdimensionados e irregulares;
- A parte requerida loteou, vendeu e autorizou edificações nas áreas que ficam em torno da área alagada, sem registro em cartório da 
área de APP e demarcação in loco;
- Sofreu ameaça e turbação da ré.
Nesse contexto, a demandada rebateu a pretensão autoral, arguindo a regularidade de sua atuação e a inexistência de lesão indenizável. 
E com razão.
Primeiramente, verifico que não há nulidade ou irregularidade na origem do negócio havido entre as partes, a compra e venda, por burla 
à eventual obrigação legal de desapropriação.
É o caso da antiga a máxima in eo quod plus est semper inest et minus, quem pode o mais pode o menos. Se a requerido pode o mais 
(utilizar-se da mais grave intervenção no direito de propriedade), a CONCLUSÃO é a de que pode o menos (negociar a propriedade, por 
contrato sinalagmático, oneroso, comutativo e paritário).
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Destaco, o contrato tem objeto lícito e se distancia de forma defesa em lei, não sendo instrumento de burla ou superação das obrigações 
legais, porque os supraprincípios do Regime Jurídico Administrativo, supremacia e indisponibilidade do interesse público, foram 
perfeitamente respeitados e harmonizados com o princípio da autonomia privada.
Corroborando o raciocínio, reitero posicionamento que já proferi sobre o assunto e foi confirmado pelo TJRO:
OBRA PÚBLICA. IMÓVEL PARTICULAR. AFETAÇÃO DE PARTE DA ÁREA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. 
RESCISÃO. DESAPROPRIAÇÃO. DESNECESSIDADE. APELO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. […] Celebrado contrato 
de arrendamento de área atingida por obra pública de central hidrelétrica, de cunho oneroso, comutativo e paritário, não há falar-se em 
rescisão por suposta obrigatoriedade de desapropriação, uma vez que a legislação sobre o assunto não a traz como obrigação mas sim 
faculdade, a depender da necessidade do ato expropriatório em cada caso concreto. […] (TJRO, Apelação Cível, processo n. 0019876-
58.2014.8.22.0002, 1ª Câmara Cível, Relator: Raduan Miguel Filho, Data distribuição: 21/02/2020, Data julgamento: 29/09/2020).
Nesse trilhar, tendo em mente a clara inexistência de disposição legal proibitiva de as partes negociarem o domínio ou a posse dos 
imóveis dos autores (direito disponível), e considerando que os demandantes optaram por vender o bem, não é possível verificar mácula 
na contratação.
Também não é o caso de ofensa aos princípios da probidade e boa-fé, afinal, as cláusulas são claras e as partes não são inaptas a 
pactuação de negócios dessa qualidade, simples compra e venda, especialmente a parte autora, composta pela matriarca viúva e seus 
filhos e noras, um total de doze pessoas (ID 52385806, p. 8) as quais individualmente consideradas já testificam razoabilidade e a aptidão 
indispensável para a contratação, quanto mais todo o conjunto. Assim, ausente a prova da ofensa de normas de sobredireito.
Aliás, observado o negócio sub judice sob a ideia dos planos na Teoria da Escada Ponteana, não é possível constatar absência ou vício 
nos pressupostos necessários. É eficaz o negócio, porque as partes contratantes são capazes e legitimadas, manifestaram vontade livre e 
de boa-fé, negociando objeto lícito, possível e determinado, sem que houvesse forma proibida em lei. Além disso, a parte autora também 
não demonstrou cabalmente qualquer vício ou defeito negócio jurídico, com subsunção fático-normativa às normas do Código Civil.
Nesse raciocínio, destaco que as provas carreadas não demonstram abusividade de cláusulas e muito menos que existam nulidades 
clausuladas que acarretem a dissolução contratual pelo desequilíbrio do pacto. Por mais que os autores se esforcem nesse sentido, nada 
restou provado. Em verdade, destaco que as testemunhas Gemael Paulino Franco e Antônio Wensing, contrariando as alegações da 
parte autora, informaram em audiência que os demandantes exercem a posse da área recebida em permuta desde a pactuação.
E mesmo que existisse cláusula nula ou abusiva, restaria aos requerentes a possibilidade de sua modificação por integração, para refletir 
o equilíbrio originalmente não observado. Isso, pois a existência de cláusula suprimindo a equidade e colocando a parte em desvantagem, 
não acarreta de per si a rescisão contratual
Pelo princípio da conservação dos contratos, deve-se preservar o vínculo contratual - porque reconhecida sua função social - ao invés de 
desconstituí-lo juntamente à sua parte viciada. Nesse mesmo sentido, os ensinamentos do professor Flávio Tartuce em seu Manual de 
Direito Civil (2017, p. 164), plenamente aplicável ao caso:
Segundo o art. 106 do CC, a impossibilidade inicial do objeto não gera a nulidade do negócio se for relativa, ou se cessar antes de 
realizada a condição a que ele estiver subordinado. Em suma, somente a impossibilidade absoluta é que tem o condão de nulificar o 
negócio. Se o negócio ainda puder ser cumprido ou executado, não há que se falar em invalidade. O comando legal traz em seu conteúdo 
o princípio da conservação negocial ou contratual, segundo o qual se deve sempre buscar a manutenção da vontade dos envolvidos, a 
preservação da autonomia privada. A ideia mantém relação direta com o princípio da função social do contrato, segundo o Enunciado n. 
22 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, cuja redação merece destaque: “a função social do contrato, prevista no art. 421 
do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas”.
Nesse trilhar, as máculas eventualmente existentes incidiriam exclusivamente sobre as cláusulas que permitissem a prestação 
desproporcional, e não contaminaria todo o negócio. Destarte, pela ausência de provas, não há revisão, rescisão ou nulidade contratual a 
ser declarada, porque distribuído equitativamente os direitos e deveres entre as partes no negócio questionado. O pedido é improcedente 
neste ponto.
Por conseguinte, a negociação de excedente de área adquirida não encontra obstáculo legal, por ser naturalmente afeto ao direito de 
propriedade e perfeitamente compatível com a sua destinação regular (ID 55272408, p. 2, 55272409). Mesmo porque o período e a área 
objeto de negócio com terceiro (ID 52385831 e 55272408 a 55272410) têm lastro documental que possibilitam os ajustes demonstrados 
nos autos, nada tendo a ver com ilicitude.
Quanto a resolução contratual pelo inadimplemento da requerida, outra sorte não teve a parte autora, a pretensão não merece guarida.
Confrontando as notificações (admitida isoladamente na cláusula 9.5) com as demais provas documentais e testemunhais dos autos, 
não é possível verificar inadimplência por parte da requerida, principalmente com a gravidade e essencialidade que acarrete a rescisão 
postulada.
Não é preciso muito esforço para ver que os quadros fundiários de ID 52385827, 52385833, 55272422 a 55272425, acompanhados das 
coordenadas, são claros em relação às áreas objeto do contrato e benfeitorias adquiridas.
As únicas provas de descumprimento contratual, com potencial de motivar eventual resolução, são aquelas juntadas nos IDs 52385825 
e 52385838, as quais indicam a verossimilhança de seus apontamentos e estão em harmonia com o conjunto probatório constante dos 
presentes autos, demonstrando que em 2017 e 2019 a requerida reclamava de pendências plausíveis as quais impediam o prosseguimento 
da regularização dos imóveis por culpa da parte autora.
Basta ver o histórico da certidão de inteiro teor (ID 52385819), o qual informa que, à época da assinatura do contrato, a requerida não 
tinha a documentação necessária à alienação e registro do negócio na matrícula do imóvel, e na reunião de ID 52385821, devidamente 
acompanhados de advogado, os requerentes ajustaram vários compromissos perante a demandada sinalizando que, de fato, faltavam 
documentos para a transferência (ID 54652295) e que havia benfeitora de sua responsabilidade em área a ser desocupada, enquanto a 
parte ré se comprometeu a reparar a travessia existente no lote vizinho, a qual sequer fora contemplada no contrato inicial.
Sobre a desocupação e a remoção das benfeitorias (ID 54652293), por simples consulta ao Google Earth Pro, ferramenta gratuita 
disponibilizada na internet, e seu histórico de imagens de 2013-2019, pude confirmar as informações constantes da ata de reunião 
(ID 52385821), harmônicas com as notificações (ID 52385838 e 54652297) embasadas nas imagens de ID 54652293, o fato de que 
realmente pendia o cumprimento de tais obrigações pela parte autora.
E mais, os áudios juntados pela parte requerente (ID 52385839 a 52386574) não indicam, mesmo que minimamente, a necessidade 
de proteção possessória. Eis que a conduta da parte ré foi toda voltada para a cobrança do estrito cumprimento avençado com os 
requerentes, atinente à área objeto do contrato havido entre as partes. Aliás, é importante ressaltar neste ponto, que a estrada de acesso 
à travessia tinha porteira e que a parte autora chegou a impedir o acesso dos profissionais para a plantação de gramíneas no local, 
conforme os esclarecimentos prestados pelas testemunhas Moreno e João em audiência.



2099DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Ainda sobre a travessia, observo que não era dívida da ré e nem estava sobre sua responsabilidade perante a parte autora, até o dia em 
que firmaram o acordo em reunião, evento em que a requerida assumiu tal encargo. Nesse sentido, a testemunha Moacir dos Santos 
informou que a edificação está no seu lote, na divisa, e foi ele quem contratou com a ré a construção em 2013, conforme instrumento de ID 
75088440. E, conforme inquirição de Moacir, Moreno e João, a travessia serviu à sua FINALIDADE por uns quatro anos e sem problemas, 
harmonizando-se com o documento de ID 75088439, sendo certo que, por fim, a demandada ainda refez o projeto e reparou a passagem, 
sem custos para os requerentes (ID 54652285 a 54652291 e 54652294).
A testemunha João ainda informou que o reparo foi realizado rapidamente, e só foi necessário por conta da ausência de manutenção da 
passagem pelos usuários e também pela precipitação pluviométrica superior aos dados históricos para a região, ou seja, não foi por culpa 
da ré, a qual detém licenças de instalação e operação, autorização de supressão vegetal e limpeza da área inundada pelo reservatório 
(ID 55272415 a 55272420), sendo certo que as provas não indicam irregularidades por parte da requerida.
Outros fatores que não implicam a resolução do negócio são o registro de transmissão de área inferior na matrícula do Lote 41 e a demora 
na transferência dos Lotes 39/A e 39/B, permutados pela requerida.
A rigor, cláusula 3.1 do contrato (ID 52385806) prevê a “compra e venda da parte real desmembrada” de 49,6454 ha, e tal previsão 
importa a obrigação de a vendedora realizar o desmembramento e a legalização da área negociada e, ato contínuo, outorgar a respectiva 
escritura definitiva, de forma que à compradora compete somente suportar as despesas dos referidos serviços (cláusulas 6.3 e 7.6). E 
mesmo que fosse a obrigação da ré proceder à realização dos serviços, ainda assim restaria o obstáculo criado pela não desocupação 
da área vendida e pelo não fornecimento dos documentos para finalizar a permuta.
Nesse cenário, justamente para distanciar a resolução judicial do negócio jurídico, a ré pagou a importância em dinheiro, transferiu a 
posse da área permutada e se limitou a registrar fração da área adquirida, o que resguardou o domínio da área remanescente no nome 
da parte autora, em patente caso de conduta leal e íntegra, de forma que não podem os demandantes tirarem proveito da situação em 
benefício próprio, ainda mais sem qualquer prova de prejuízo ou de formalização de notificação sobre inadimplemento.
Isto é, com fulcro no instituto do tu quoque, enquanto figura parcelar do princípio da boa-fé objetiva, intimamente ligado à regra proibitiva 
do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não podem os demandantes arguirem o ilícito descumprimento do 
contratual da parte ré e nem exigirem comportamento (adimplemento total) que eles mesmos não observaram primeiramente, pois 
violaria a boa-fé objetiva. Ademais, nada nos autos comprova prejuízo real ou potencial suportado pela parte autora em razão do acima 
relatado, sendo certo que a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC) só pode ser arguida pela parte ré na hipótese sub judice. 
Consequentemente, os fatos descritos na inicial não enseja a incidência de multa contratual por inadimplemento em desfavor da parte 
ré.
Já no concernente a área de permuta, 3,4489 ha do lote 39/A e 14,3155 ha do Lote 39/B, matrículas 6.327 e 6.326, os documentos de 
ID 52385816 e 55272413 demonstram apenas que houve erro material na transcrição das numerações no contrato, sendo certo que 
a requerida detém a propriedade (ID 52385816 e 55272413) e aguarda somente a apresentação dos documentos pelos autores para 
concretização da transmissão do domínio. Não há mácula decorrente de tais fatos que impacte negativamente o contrato para ensejar a 
sua resolução.
Finalmente, os demais argumentos autorais não merecem acolhida, pois APP prescinde de anotação no registro do imóvel, por se tratar 
de imposição legal, geral e unilateral, cuja publicidade e eficácia decorre da própria especificação legal (Lei n. 12.651/2012) que não 
prevê tal obrigação, e não há prova cabal de que as obras da barragem da usina estejam em desacordo com as normas legais sobre o 
tema, ou mesmo que tenha ocorrido dano ambiental, nada. Em tais pontos, a pretensão ficou limitada aos argumentos desprovidos de 
lastro probatório robusto.
Por conseguinte, clara é a lógica de exclusão do direito autoral, razão pela pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.
Nessa quadratura, observo que o decidido até aqui – manutenção do contrato de compra e venda, por conta da regularidade da atuação da 
parte ré e diante da inércia da parte autora - são questões subordinantes dos pedidos indenizatórios (danos materiais ou extrapatrimoniais) 
e prejudicam as análises das referidas postulações, pois as pretensões indenizatórias têm por base a resolução contratual e não o 
alagamento de área excedente à aquisição da requerida.
Por pertinência temática, contudo, destaco que nos autos restou comprovado a inocorrência de ilicitudes ou abusividade da parte autora 
em todas as fases contratuais, sendo certo que sua atuação ficou limitada ao exercício regular do direito, em razão da aquisição de 
áreas abarcando reservatório alagado. Não há que se falar no preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, os pedidos 
indenizatórios são improcedentes.
No tocante à RECONVENÇÃO, por outro lado, tenho que a pretensão deve ser julgada procedente.
A parte ré-reconvinte tem razão ao postular a condenação da parte autora-reconvinda à obrigação de entregar os documentos faltantes 
para a lavratura da escritura de permuta e a desocupar e desmobilizar as áreas adquiridas pela reconvinte.
Conforme decidido nos tópicos anteriores desta SENTENÇA, a reconvinte comprou fração do imóvel da parte reconvinda, pagou a 
parte em dinheiro, transferiu a posse da área permutada, enquanto a parte autora deixou de fornecer a documentação necessária ao 
cumprimento do contrato, bem como não desocupou e nem desmobilizou a área objeto do contrato, conforme extraio das notificações, 
ata de reunião e demais provas produzidas nos autos.
Então, sem delongas, deve ser condenada a parte autora à obrigação de fazer, nos termos postulados no pleito reconvencional neste 
ponto.
Por fim, não há que se falar em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ por parte dos reconvindos.
A configuração da litigância de má-fé deve ficar clara ou ao menos dissimulada na intenção da parte, o que no caso dos autos não se 
verificou, pois não vislumbro dolo processual ou desrespeito à lealdade processual
No caso, a parte exercitou um direito e defendeu seus interesses pelas vias processuais próprias, mesmo tendo sua pretensão resultado 
improcedente. E não se pode exigir da parte, em processo contraditório, que faça afirmações que poderiam beneficiar a parte contrária 
e atuar em detrimento do declarante.
Assim, como a boa-fé das partes em juízo é presumida e a má-fé, a rigor, não restou provada de forma robusta nos autos, deve ser 
indeferido o pedido de aplicação de multa, não há que se falar em litigância de má-fé.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SUELY LUCAS DE SOUZA, ELIONAI LUCAS DE SOUZA, JANETE 
ALMEIDA DA SILVA, ELIVELTON LUCAS DE SOUZA, EDILSON LUCAS DE SOUZA, DORACI FERNANDES RAIMUNDO, JOAQUIM 
LUCAS DE SOUZA, JOANILSON LUCAS DE SOUZA, EDINILSON LUCAS DE SOUZA, ELISANGELA MARIA DAS NEVES e LINDOMAR 
LUCAS DE SOUZA em face da CANAÃ GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., extinguindo o feito com resolução do MÉRITO, nos termos do 
art. 487, I, do CPC.
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REVOGO a DECISÃO concessiva de tutela provisória de urgência (ID 52691792).
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrado em 10% do valor atualizado da 
causa, permanecendo suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiente da parte autora, nos termos do art. 98, 
§ 3º, do CPC.
Noutro pórtico, JULGO PROCEDENTE a pretensão reconvencional formulada pela CANAÃ GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da 
SUELY LUCAS DE SOUZA, ELIONAI LUCAS DE SOUZA, JANETE ALMEIDA DA SILVA, ELIVELTON LUCAS DE SOUZA, EDILSON 
LUCAS DE SOUZA, DORACI FERNANDES RAIMUNDO, JOAQUIM LUCAS DE SOUZA, JOANILSON LUCAS DE SOUZA, EDINILSON 
LUCAS DE SOUZA, ELISANGELA MARIA DAS NEVES e LINDOMAR LUCAS DE SOUZA, e por essa razão:
a) CONDENO a parte autora-reconvinda à obrigação de entregar à ré-reconvinte os documentos faltantes para a lavratura da escritura de 
permuta, viabilizando o cumprimento contratual;
b) CONDENO a parte autora-reconvinda à obrigação de desocupar e desmobilizar por completo as áreas adquiridas pela reconvinte.
c) Via de consequência, declaro extinto o presente feito com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
d) INDEFIRO a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte reconvinda.
e) CONDENO a parte autora-reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte 
ré-reconvinte, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, permanecendo 
suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiente, conforme art. 98, § 3º, do CPC.
f) Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, atendidas as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:27 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014292-07.2022.8.22.0002
Classe: Homologação da Transação Extrajudicial
Assunto: Exoneração, Dissolução, Guarda
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: C. P., RUA FRANCISCO PRESTES 2057, RUA DOS BURITIS 2226 SETOR 01 - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIA, A. G. D. S., LINHA C25, 8126 - POSTE 94/02 S/N, RUA DOS BURITIS 2226 ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MARCELO GOES SOARES, OAB nº RO953E
Parte requerida: 
SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Trata-se de ação de Homologação de Transação Extrajudicial.
Providências a CPE:
1- Associar a guia avulsa no sistema de custas (ID 81293848).
2- Incluir no polo ativo da demanda os menores: 
A) RODRIGO PACHECO DOS SANTOS, CPF: 054.577.842-58;
B) LUIZ MIGUEL PACHECO DOS SANTOS, CPF: 054.577.602-35;
C) JOSÉ TIAGO PACHECO DOS SANTOS, CPF: 099.062.882-56.
Feita as providências, colha-se o parecer ministerial.
Após, voltem os autos conclusos.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:28 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7011969-29.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 20.604,00 (vinte mil, seiscentos e quatro reais)
Parte autora: ROSELI GONCALVES DE SOUZA, LOTE 49, GLEBA 04, LINHA 13 49, ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA ZONA 
RURAL - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GINARA ROSA FLORINTINO, OAB nº RO7153
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos e examinados.
1- Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do art. 334, §4º, inciso II, CPC.
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3- Para a realização da prova pericial nomeio como perito o médico Dr. CAIO SCAGLIONE CARDOSO, CRM-SC 29606, e-mail caio.
scaglioni@icloud.com, Ariquemes-RO, para a qual arbitro honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da 
causa ser de natureza previdenciária, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, observados os critérios estabelecidos no art. 
28, parágrafo único da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo autorizado. A aplicação da majoração, 
segundo o limite previsto no parágrafo único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões fáticas e típicas desta Comarca acerca 
da disponibilidade/especialidade dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista a escassez de profissionais de algumas 
especialidades (oncologista, neurologista, psiquiatra, ortopedista, entre outros), aumentando o custo para a sua realização.
3.1- O perito poderá apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do CPC), presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o 
prazo se mantenha silente. 
3.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se o autor possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da capacidade 
de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma o torna incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é definitiva ou temporária, 
total ou parcial, indicando, no último caso, o tratamento aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do exame médico avaliativo do 
perito deverá responder objetivamente aos quesitos padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015 do CNJ e por este juízo, que 
se encontram depositados em cartório, deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a data agendada pelo perito para 
realização da perícia, observando os requisitos exigidos no artigo 473 do CPC.
4- DESIGNO PERÍCIA PARA O DIA 06 DE OUTUBRO ÀS 16h15min, na CLINICA DE DERMATOLOGIA BERGMANN, situada na 
Avenida Vimbere, n. 2097 setor 04,ponto de referência: em frente ao DER, em Ariquemes-RO.
4.1- Proceda a CPE a inclusão do médico perito Dr. CAIO SCAGLIONE CARDOSO, CPF n. 014.870.770-09, como terceiro interessado 
nos presentes autos.
4.2- Ao juízo o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação Conjunta n. 01/CNJ de 15/12/2015, os seguintes pontos:
HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
I - DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo
b) Juizado/Vara
II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a)
b) Estado civil
c) Sexo
d) CPF
e) Data de nascimento
f) Escolaridade
g) Formação técnico-profissional
III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do Exame
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
V - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido  Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho  Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se 
reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual  Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária  Parcial ou 
total 
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia  
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial  Se positivo, justificar apontando os elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 
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atividade profissional ou para a reabilitação  Qual atividade 
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias  A partir de quando 
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial 
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento  Qual a previsão de duração do tratamento  Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico  O tratamento é oferecido pelo SUS 
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de 
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade) 
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas  Responda apenas em caso 
afirmativo.
4.1- Fica a parte autora intimada na pessoa do seu patrono da designação da perícia, devendo intimá-la a comparecer a perícia designada 
com laudos e exames já realizados, evitando a solicitação de novos exames.
5-.Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram, manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente técnico, 
no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta DECISÃO (art. 465, §1º, CPC).
6- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
7- Com a juntada do laudo, cite-se a parte ré para contestar no prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC), facultando-lhes a 
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
8- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias, devendo seu 
assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer no mesmo prazo.
9- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE O PRESENTE CARTA/MANDADO /OFÍCIO DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:28 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7000338-93.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALYSSON TOSIN - RO0086925A
EXECUTADO: ALCIDINES GOMES DE MEDEIROS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 
Processo: 7003249-10.2021.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: VALDECIR DE ALMEIDA
EXECUTADO: ADELMARIO FERNANDES MONTALVAO 
CERTIDÃO
Certifico que os autos ficarão aguardando prazo conforme item: 04
01- prazo da DECISÃO em aberto
02- prazo para entrega de laudo
03- prazo para contestação
04- aguarda resposta de ofício
05- aguarda retorno de expediente
06- suspensão
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1ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
ÓRGÃO EMITENTE: Ariquemes - 1ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO: 15 dias)
DE: MIRELI CAROLINI FREITAS ROSA, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR, o requerido acima qualificado, para em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais e de 
pesquisa. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Processo: 7005466-94.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Executado: MIRELI CAROLINI FREITAS ROSA 
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná/RO, 76900-261 3422-1784 e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado judicialmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7015823-36.2019.8.22.0002
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da causa: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Parte autora: ROSELI BELISARIO VIEIRA, LINHA C 15 S/N, FAZENDA BB BR 364 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA, 
SERGIO ALVES DE OLIVEIRA, LINHA C 15 S/N, FAZENDA BB BR 364 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA, LEANDRO ALVES 
DE OLIVEIRA, ÁREA RURAL LOTE 80, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, EDNA BELISARIO VIEIRA, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES 
- 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, CELSO ALVES DE OLIVEIRA, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL 
DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, JELSON APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, BR 421, LINHA C 70, LOTE 
80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ERICA RAMOS, BR 421, LINHA C 70, 
LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, EDNEIA BELISARIO VIEIRA DE 
OLIVEIRA, BR 421, LINHA C 75 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, NIVALDO ALVES DE 
OLIVEIRA, BR 421, LINHA C 75 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ROSANA ALVES DE 
OLIVEIRA, RUA PIQUI 1798 SETOR 12 - 76876-732 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, VALMIR FERREIRA DOS SANTOS, RUA PIQUI 1798 
SETOR 12 - 76876-732 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, AGNALDO ALVES DOS SANTOS, LINHA C 04, LOTE 163, GLEBA 01 S/N ZONA 
RURAL DE CUJUBIM - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 S/N 
ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, BR 421, LINHA C 
70, LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, TEREZINHA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
MARLI ALVES DE OLIVEIRA SILVA, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, LISANDRA ALVES DE OLIVEIRA, ÁREA RURAL LOTE 80, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 
ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, VALDIRE FERREIRA DOS SANTOS, BR 421, LINHA C 70, 
LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, CONCEICAO APARECIDA DE 
OLIVEIRA, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: CLEMIRENE DE JESUS SILVA, OAB nº RO5347A
Parte requerida: CASTURINO ALVES DE OLIVEIRA, BR 421, LINHA C 70, LOTE 80, GLEBA 46 S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 
76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Concedo ao inventariante mais 20 dias, para atender ao despacho de ID 78865711.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 15:39 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7017306-04.2019.8.22.0002
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da causa: R$ 691.000,00 (seiscentos e noventa e um mil reais)
Parte autora: EDILSON ORNELES PEREIRA, RUA RIO PRETO, - ATÉ 3321/3322 BNH - 76870-776 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
AIRES ORNELES PEREIRA, RUA RIO PRETO 3391, - ATÉ 3321/3322 BNH - 76870-776 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, AILTON 
ORNELES PEREIRA, ÁREA RURAL 0000 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARIA DAS 
DORES ORNELES DE MATOS, ÁREA RURAL 0000 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA PARANHOS, OAB nº RO4108
Parte requerida: GEROLINO PEREIRA DOS SANTOS, ÁREA RURAL 0000 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA, ELZA APARECIDA SANTOS DA SILVA, RUA TRIUNFO 4310, - ATÉ 4469/4470 SETOR 09 - 76876-344 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, LEONILDO SILVA DOS SANTOS, RUA PALMAS 4890, - DE 4960/4961 A 5230/5231 SETOR 09 - 76876-280 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA, ADEMAR FERNANDO DOS SANTOS, RUA UMUARAMA 4561, - DE 4296 A 4478 - LADO PAR SETOR 09 - 76876-356 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA, ILMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, AC BURITIS 1029, R VITORIA, LOJA CERCHIK, SETOR 3 - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA, VERA LUCIA DOS SANTOS VIDAL, AC BURITIS Zona Rural, LINHA 42, LOTE 84, GLEBA 11 SETOR 
3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS INVENTARIADOS: CORINA FERNANDES PEREIRA, OAB nº RO2074, - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
1- Fica a inventariante intimada a acostar aos autos, em 05 dias, cópia da sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento de 
união estável. 
2- Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de suspensão do feito. 
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 15:39 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7017061-22.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
Valor da causa: R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
Parte autora: RAFAEL COELHO CARVALHO, RUA VITÓRIA-RÉGIA 2697, - DE 2237/2238 A 2534/2535 SETOR 04 - 76873-503 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE, OAB nº RO7691
Parte requerida: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, EDIFÍCIO CITIBANK 100, RUA DA ASSEMBLÉIA 
100 CENTRO - 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, R DO ROSÁRIO CENTRO - 76960-959 - CACOAL 
- RONDÔNIA, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
Vistos.
1- Mantenho a nomeação do perito Dr. CAIO SCAGLIONI CARDOSO, CRM SC 29606 e DESIGNO PERÍCIA PARA O DIA 06 DE 
OUTUBRO DE 2022, ÀS 15:30H, na CLINICA DE DERMATOLOGIA BERGMANN, situada na Avenida Vimbere, n. 2097 setor 04 ,ponto 
de referência: em frente ao DER, em Ariquemes-RO.
2- Providencie a CPE o envio dos quesitos apresentados pelas partes ao perito.
3- Fica a parte autora intimada na pessoa do seu patrono da designação da perícia, devendo intimá-la a comparecer a perícia designada 
com laudos e exames já realizados, evitando a solicitação de novos exames.
4- Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito do mesmo, no prazo comum de 15 dias, devendo os 
seus assistentes apresentarem seus pareceres no mesmo prazo, se tiverem sido indicados (art. 477, §1º, CPC).
5- Após, conclusos para sentença e expedição de alvará em favor do perito.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 15:42 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7010730-87.2022.8.22.0002
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 
SP107414-A
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REU: FLAVIO DOS SANTOS
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7011733-19.2018.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DE MORAIS MAXIMIANO LIMA e outros (3)
Advogado do(a) AUTOR: CLEYDE REIS SILVA FRAGOSO - RO0001850A
Advogado do(a) AUTOR: CLEYDE REIS SILVA FRAGOSO - RO0001850A
Advogado do(a) AUTOR: CLEYDE REIS SILVA FRAGOSO - RO0001850A
Advogado do(a) AUTOR: CLEYDE REIS SILVA FRAGOSO - RO0001850A
REU: Denise da Silva e outros (23)
Advogados do(a) REU: EVELISE ELY DA SILVA - RO0004022A, KARINE REIS SILVA - RO3942
Advogados do(a) REU: HIAGO BASTOS TRINDADE - RO9858, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
ÓRGÃO EMITENTE: Ariquemes - 1ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO RAIO DE LUZ, tualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR, o requerido acima qualificado, para em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamentos das custas processuais.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
Processo: 7002192-54.2021.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Executado: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO RAIO DE LUZ 
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná/RO, 76900-261 3422-1784 e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado judicialmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7004091-97.2015.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ESTEVAN SOLETTI - RO3702, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - RO1733, LUIZ ANTONIO 
PREVIATTI - RO213-B
EXECUTADO: HENRIQUE GOTARDI
Advogado do(a) EXECUTADO: HIAGO BASTOS TRINDADE - RO9858
INTIMAÇÃO Fica a parte exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias , intimada acerca do valor transferido para estes 
autos. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7011162-09.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Pensão por Morte (Art. 74/9)
Valor da causa: R$ 13.507,00 (treze mil, quinhentos e sete reais)
Parte autora: MAYCON FELIPE CEZARIO SCHIMANECH, RUA ALEGRIA 5208 FELIZ CIDADE - 76874-080 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
JANE CEZARIO, RUA ALEGRIA 5280 FELIZ CIDADE - 76874-080 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: VERA LUCIA GONCALVES, OAB nº RO9448, ((RG Nº 373952/SSP/RO, END. CORRETO:CHÁCARA 
ANDORINHA ‘TEM PLACA’, EM FRENTE A CHÁCARA DA JIPEMAQ), SETOR 09)RUA PARDAL 1315, 69-99125643/ 69-84344587 
PARQUE DA ARARAS - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MAYCON FELIPE CEZARIO SCHIMANECH, JANE CEZARIO em desfavor do INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
A parte autora alegou que tem direito ao restabelecimento da pensão por morte pelo falecimento do companheiro CLAUDEMIR 
SCHIMANECH, falecido em 14.12.2014, pois eram dependentes do referido instituidor. Alegou que foi concedido o benefício e receberam 
até a data de 01.07.2017, quando houve instauração de MOB e o benefício foi suspenso, sob alegação de não preencher os requisitos 
da dependência. Ajuizou a presente ação pleiteando a procedência do pedido. Juntou documentos.
Deferida a gratuidade de justiça.
Citado, o requerido apresentou contestação, discorreu sobre os requisitos para obtenção de benefício com início de prova material e 
necessidade de prova de estado de carência e ao final requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.
Réplica apresentada.
A parte autora informou não ter outras provas a produzir. 
Vieram conclusos. DECIDO.
O benefício pretendido corresponde ao restabelecimento da pensão por morte a qual alega fazer jus a parte autora, em razão da 
dependência econômica de seu falecido marido, instituidor do benefício.
A competência para julgamento do feito é da Justiça Comum, segundo o disposto no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, o qual prevê 
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações desta natureza quando propostas em comarca que não seja sede de 
vara do Juízo Federal, o que ocorre no presente caso.
O feito comporta julgamento imediato pois os fatos e questões de direito em debate não requerem a produção de outras provas além das 
que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Fixadas as referidas premissas, passa-se a análise do pedido.
A concessão do benefício em questão está disciplinada nos art. 74-79 da Lei n. 8.213/91 e art. 105-115 do Decreto n. 3.048/99. E pelo que 
se extrai da legislação, para que se forme a contingência, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos na data do óbito: 
qualidade de segurado do de cujus ao tempo do evento morte, com a ressalva do disposto no art. 102, §§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/91, e a 
dependência do pretendente à pensão, ou seja, qualidade de segurado do falecido e a qualidade de beneficiário da autora.
Consequentemente, o deferimento do pedido será condicionado à demonstração do preenchimento dos requisitos integralmente e sem 
ressalvas. Na ausência de qualquer deles, o pleito será indeferido.
In casu, a autora conseguiu demonstrar os requisitos necessários à concessão do benefício da pensão por morte.
A demandada comprovou que o óbito do instituidor ocorreu em 14.12.2014, tendo recebido o benefício da pensão por morte no período 
de 24.12.2014 até 01.06.2017, quando houve a suspensão.
No concernente à qualidade de segurado, restou patente o preenchimento da condição, pois o falecido era contribuinte empregado na 
data do falecimento, sendo que a lei transferiu à dependente o direito adquirido.
Quanto ao requisito da dependência, tem-se a parte autora juntou aos autos a certidão de óbito onde consta que o falecido 
convivia maritalmente com a parte autora e, ainda, foi juntado documentos comprobatório de dois filhos em comum. Sendo assim, há 
provas em abundância de que a demandante era companheira do instituidor do benefício.
Em sede de contestação, o próprio requerido juntou manifestação da servidora Laurentina Magalhães de Almeida, lotada na agência de 
Ariquemes-RO, afirmando ter sido equivocada a suspensão do benefício (ID 80118104, pag. 31).
Por fim, atinente a limitação temporal do benefício, verifica-se o segurado verteu as 18 contribuições necessárias e que a requerente 
possuía 34 anos quando o instituidor do benefício faleceu, enquadrando-se, então, ao previsto no art. 77, V, “c”, 4, da lei 8.213/91, sendo 
assim, devido o benefício da pensão por morte pelo período de 15 anos.
Consequentemente, a parte requerente faz jus à pensão por morte do companheiro, em razão da comprovação dos requisitos legais 
exigidos para a concessão do referido benefício e pelo prazo de 15 anos, conforme art. 77, V, “c”, 4.
E com relação ao filho menor MAYCON FELIPE CEZARIO SCHIMANECH aplica-se a regra da concessão do benefício até os 21 anos.
Destarte, o preenchimento das condições legais e das demais provas existentes nos autos, outra não pode ser a solução senão a 
procedência do pedido de restabelecimento do benefício da pensão por morte desde a data que cessou o benefício em 01.06.2017. 
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de restabelecimento do benefício de pensão por morte 
formulado por MAYCON FELIPE CEZARIO SCHIMANECH, JANE CEZARIO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS, e por essa razão:
CONDENO o INSS a implantar a pensão por morte em favor dos autores, com valor do benefício proporcional a cada parte, no prazo de 
15 dias;
CONDENO o demandado ao pagamento das parcelas vencidas desde a data que cessou o benefício em 01.06.2017, devendo incidir 
correção monetária e juros de mora nos termos do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.
Isento de custas.
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Ante a sucumbência condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em 10% do valor total 
das parcelas vencidas até a presente data, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, I, do CPC).
Com o trânsito em julgado, intimem-se às partes para iniciar a fase de execução (CPC, art. 534). Decorrido o prazo e nada sendo 
requerido pela parte interessada, arquivem-se.
P.R.I.C.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA DE NOTIFICAÇÃO/CARTA/MANDADO/OFÍCIO /INTIMAÇÃO
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 15:41 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7007350-27.2020.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: GILDETE SOARES MORENO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimentos de custas a que se refere no 
ID 81296216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7011191-30.2020.8.22.0002
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665
REU: VALTENIR DIAS RAMOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7008220-09.2019.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) PROCURADOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
PROCURADOR: ELIZETE PEREIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7009530-45.2022.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295
EXECUTADO: ITAMAR RODRIGUES - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
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1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7001338-31.2019.8.22.0002
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da causa: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Parte autora: HERONDI LUXCO, BR-421, LINHA C-25, KM. 24, LOTE 03, GLEB 80 ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARINETE BISSOLI, OAB nº RO3838A
Parte requerida: EDNALVA OLIVEIRA DE SOUZA, RUA ESTRELA DO ORIENTE 4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-
066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA, RUA ESTRELA DO ORIENTE 4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA 
DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ROZIANE RODRIGUES DE SOUZA, RUA ESTRELA DO ORIENTE 4855, - ATÉ 
5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, VILMA FERREIRA DE SOUZA, RUA PRINCIPAL s/n VILA NOVA 
SAMUEL - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, OZENI FERREIRA DE SOUZA, RUA ESTRELA DO ORIENTE 4855, - 
ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ZILA FERREIRA DE SOUZA, RUA ESTRELA DO ORIENTE 
4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ILZA FERREIRA DE SOUZA, RUA ESTRELA DO 
ORIENTE 4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, VALMIR FERREIRA DE SOUZA, BR 421 
km 380, AREA RURAL AREA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA, CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, RUA ESTRELA 
DO ORIENTE 4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ROBSON FERREIRA DE SOUZA, 
RUA ESTRELA DO ORIENTE 4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ELSA FERREIRA DE 
SOUZA GEREMIAS, RUA ESTRELA DO ORIENTE 4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
ROSANE FERREIRA DE SOUZA, BR 421 km 380 AREA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA, JOAO FERREIRA DE 
SOUZA, RUA ESTRELA DO ORIENTE 4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARIA JOSE 
RODRIGUES, RUA ESTRELA DO ORIENTE 4855, - ATÉ 5152/5153 ROTA DO SOL - 76874-066 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: RANGEL ALVES MUNIZ, OAB nº RO9749, TEREZA MAZORANA BORTOLOTTO 2365 SETOR 01 - 76889-000 
- CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
Vistos.
1- Ficam os demais herdeiros intimados, na pessoa de seu patrono, a se manifestarem, em 05 dias, acerca do pedido de adjudicação/
partilha apresentado pelo inventariante no ID 74942819.
2- Após, colha-se o parecer Ministerial face o interesse de incapaz, voltando os autos conclusos para deliberação.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 15:40 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7008821-10.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 13.200,00 (treze mil, duzentos reais)
Parte autora: ADELINO DE OLIVEIRA RICARDO, RUA VITÓRIA-RÉGIA 3052 PEDRAS - 76876-474 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR, OAB nº RO8698, AVENIDA JAMARI 5617, - LADO ÍMPAR SETOR 
RECREATIVO - 76873-041 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, DANIELLI VITORIA SABADINI, OAB nº RO10128
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos .
1- Acolho a justificativa da parte autora e REDESIGNO PERÍCIA PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 15:45H, na CLINICA DE 
DERMATOLOGIA BERGMANN, situada na Avenida Vimbere, n. 2097 setor 04 ,ponto de referência: em frente ao DER, em Ariquemes-
RO.
2- Fica a parte autora intimada na pessoa do seu patrono da designação da perícia, devendo intimá-la a comparecer a perícia designada 
com laudos e exames já realizados, evitando a solicitação de novos exames.
3- Sem prejuízo, cumpra-se o item “5” da decisão de ID 78913204.
4- Com a juntada dos laudos, cumpra-se os item “ o e seguintes” da decisão de ID 78913204.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 15:42 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7010068-26.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDERSON SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS - RO0005355A
REU: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
Advogados do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO AUTOR E RÉU - RÉPLICA E PROVAS
1) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias e no mesmo prazo 
especificar provas.
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para especificar provas no prazo de 05 (cinco) dias. 
3) As PARTES deverão indicar as provas que pretendem produzir, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob 
pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7010068-26.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDERSON SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS - RO0005355A
REU: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
Advogados do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO AUTOR E RÉU - RÉPLICA E PROVAS
1) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias e no mesmo prazo 
especificar provas.
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para especificar provas no prazo de 05 (cinco) dias. 
3) As PARTES deverão indicar as provas que pretendem produzir, indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob 
pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7001711-57.2022.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
REU: VILMA ROCHA PADILHA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7014429-96.2016.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
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EXECUTADO: JOSEANE MATOS DOS SANTOS 52763145272
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA ONLINE
CDA:119/20216
Valor da Dívida: R$ R$ 973,26 (novecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos). atualizado até 21/06/2022
INTIMAÇÃO DE: Nome: JOSEANE MATOS DOS SANTOS 52763145272 atualmente em local incerto e não sabido.
Finalidade: MM Juíza de Direito, fica a parte executada INTIMADA da penhora “on-line”, realizada pelo sistema SUSBAJUD, ID78922271do 
feito em referência, no valor de R$ R$ 973,26 (novecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), bem como de que dispõe do 
prazo de trinta dias para opor EMBARGOS, se assim desejar. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. A presente ação 
pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 
da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7012366-88.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Valor da causa: R$ 3.154,45 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
Parte autora: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Parte requerida: F ALVES DE MIRANDA CIA LTDA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos e examinados.
Os valores executados neste feito foram pagos no prazo legal, conforme noticiado pela parte exequente, sendo de rigor a extinção do 
feito, face a satisfação integral do crédito.
Posto isso e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução ante o pagamento do débito.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, do CPC), a presente decisão transita em julgado nesta data. 
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei Estadual de Custas Forenses n. 3.896/2016.
Os honorários fixados pelo juízo já foram pagos. 
Condeno o executado ao pagamento das custas iniciais.
Providencie-se a apuração das custas iniciais, intimando a executada para pagamento em 15 dias, sob pena de protesto e inscrição em 
dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:02 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 0067814-35.2003.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
EXECUTADO: JANATAN ROBERTO DA IGREJA e outros 
Advogado do(a) EXECUTADO: DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - RO9507
Advogados do(a) EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A, MAURILIO GALVAO DA SILVA JUNIOR - RO0002222A, 
MARILIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - SP398351
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do documento de ID 81142260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7002721-39.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: K S AYRES MOURA
Advogado do(a) AUTOR: REGINALDO SILVA SANTOS - RO7387
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REU: MARIA DO CARMO MARTINS DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7005424-45.2019.8.22.0002
Classe : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: JOEL APUQUE ALVES PEREIRA e outros (2) 
Advogado do(a) REU: ANTONIO FRACCARO - RO1941
Advogado do(a) REU: ANTONIO FRACCARO - RO1941
Advogados do(a) REU: PAULO NUNES RIBEIRO - RO7504, CIBELE MOREIRA DO NASCIMENTO CUTULO - RO6533
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTO JUNTADO
Fica a parte REQUERIDA intimada, acerca do documento juntado no ID 81295281.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7006173-57.2022.8.22.0002
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Ordinária
Valor da causa: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Parte autora: SERGIO MOREIRA DE MIRANDA, LINHA C-50 (TRAVESSÃO C-35, KM 30, LOTE 13 E 14), sn, ACAMPAMENTO RAIO DE 
SOL ZONA RURAL - 76874-028 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ADENICE JERONIMO DE OLIVEIRA MIRANDA, LINHA C-50 (TRAVESSÃO 
C-35, KM 30, LOTE 13 E 14), sn, ACAMPAMENTO RAIO DE SOL ZONA RURAL - 76874-028 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ATALICIO TEOFILO LEITE, OAB nº RO7727, NILTON LEITE JUNIOR, OAB nº RO8651, RUA JOÃO 
GOULART 3177, CASA/APTO 06 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-772 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: ANGELA DA COSTA ESTRAL MOSQUINI, AVENIDA RIO DE JANEIRO 2670 SETOR 03 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA, LUCIO ANTONIO MOSQUINI, AVENIDA RIO DE JANEIRO 2670 SETOR 03 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, JOAO LUIZ 
DA FONSECA, QUADRA SQN 411 BLOCO N 411, APTO 301 ASA NORTE - 70866-140 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DOS REU: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR, OAB nº RO1370, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Vistos.
1- Chamo o feito à ordem. 
2- Revogo a decisão do ID 76430870, porque em descordo com o rito procedimental de usucapião.
3- Defiro a gratuidade de justiça à parte autora.
4- Citem-se os réus para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexo, para querendo, contestar o pedido em 15 dias, a contar 
da juntada deste mandado aos autos, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 344).
4.1- A citação do requerido José Luiz da Fonseca deve ser feita nos endereços de ID 78943622. 
5- Citem-se, por edital eventuais interessados e desconhecidos, com prazo de 20 dias, para querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 
resposta, com as advertências do artigo 344 do CPC.
6- Intime-se, via sistema, os representantes das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, para manifestarem se tem 
interesse na causa.
7- Intime-se o Ministério Público para que manifeste se possui interesse em atuar no feito, em 30 dias.
8- Intime-se pessoalmente os confinantes indicados na inicial para ciência dos termos da ação.
SERVE O PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 12:56 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7003388-30.2019.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
EXECUTADO: DIEGO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7004844-10.2022.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVANIO DOMINGOS DE ABREU - RO0004730A
EXECUTADO: MYCHEL PENNA CANTEIRO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7009151-75.2020.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) PROCURADOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
PROCURADOR: JOCINEI GOMES DE PAULA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7012549-30.2020.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: C. R. GEMAS MINERIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO6933
EXECUTADO: FABIO LEOPOLDO COSTA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
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Processo : 7001305-70.2021.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: AGATHA ALENCAR TEIXEIRA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: CORINA FERNANDES PEREIRA - RO2074
Advogado do(a) REQUERENTE: CORINA FERNANDES PEREIRA - RO2074
REQUERENTE: L. M. L. D. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA - RO2093
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA - RO2093
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7011912-79.2020.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: EDNALVA DE JESUS ALMEIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO6933
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias nos termos da decisão de ID 
71442171 “[...] 3- Vindo a informação de implementação do benefício, intime-se a parte autora para apresentar cálculo da verba retroativa, 
em 05 dias.[...]”, sob pena de extinção/suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 0007694-74.2013.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCESCA MODUGNO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634
EXECUTADO: CLAUDIA PATRICIA CARDONA AGUIRRE e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES 
- RO2433, MAIELE ROGO MASCARO - RO5122
Advogados do(a) EXECUTADO: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890, MAIELE ROGO MASCARO - RO5122, 
DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7014116-28.2022.8.22.0002
Classe : DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)
AUTOR: AMIR FADALALLAH ZAKR
Advogados do(a) AUTOR: ERINEY SIDEMAR DE OLIVEIRA LUCENA - RO0001849A, PAULO ROBERTO MELONI MONTEIRO - 
RO6427-A
REU: ELIAN FERREIRA PINTO 59962607272, ELIAN FERREIRA PINTO
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81341658 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 24/10/2022 09:00 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7012103-61.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ARLINDO FRARE NETO - RO3811, MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA - RO0005497A
REU: ALCEBIADES VALDEMAR DE SOUZA e outros 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7001578-46.2021.8.22.0003
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDSON ROGERIO SOUZA BUFFON
Advogado do(a) AUTOR: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA - RO2868
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a(s) RPV(s) expedida(s) nos autos, 
sendo que ao término do prazo, não havendo manifestação, o expediente será assinado e enviado para processamento no sistema 
e-PrecWeb conforme confeccionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7016023-43.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SERGIO GONCALVES
Advogado do(a) AUTOR: JOSE APARECIDO PASCOAL - RO4929
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTE AUTORA - RETORNO DO TRF 1
01) Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7010294-65.2021.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: OZIEL RIBEIRO e outros (2)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
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CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7011929-18.2020.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SOLANGE PEREIRA CARPES
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES MICALZENZEN - RO4988
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TRF1
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7012330-51.2019.8.22.0002
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
Valor da causa: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Parte autora: PEDRO GUILHERME PANINI, RUA VITÓRIA 2671, - DE 2783/2784 AO FIM SETOR 03 - 76870-354 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, DONIZETE PANINI, BR 421 lh c 60, - ATÉ 2255/2256 SETOR 03 - 76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ELIANA PANINI 
FURINI, RUA SÃO VICENTE 2191, - ATÉ 2248/2249 SETOR 03 - 76870-402 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, CELIA PANINI BRAGHINI, 
RUA RIO DE JANEIRO 2075, - ATÉ 2255/2256 SETOR 03 - 76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ANTONIO PANINI, RUA RIO 
DE JANEIRO 2075, - ATÉ 2255/2256 SETOR 03 - 76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, IRINEU PANINI, RUA RIO DE JANEIRO 
2075, - ATÉ 2255/2256 SETOR 03 - 76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, IZAURA APARECIDA PANINI RODRIGUES, RUA RIO DE 
JANEIRO 2075, - ATÉ 2255/2256 SETOR 03 - 76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, TEREZINHA CLARICE PANINI SECHINI, RUA 
NOEMI TEREZINHA SBERGHEN 140 CENTRO - 87860-000 - PLANALTINA DO PARANÁ - PARANÁ, BERNADETTI PANINI, RUA RIO 
DE JANEIRO 2163, - ATÉ 2255/2256 SETOR 03 - 76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARIA HELENA PANINI SILVA, CENTRO 
140 RUA VER. NOEMI TEREZINHA SBERGHEN - 87860-000 - PLANALTINA DO PARANÁ - PARANÁ
ADVOGADO DOS AUTORES: JOSEANE CRISTINA SECHINI, OAB nº RO10222
Parte requerida: PAULO DA SILVA RIBEIRO, BR 421-GLEBA 48-LINHA C 60- LOTE 24 lote 24, - ATÉ 2255/2256 ZONA RURAL - 
76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, GILSON DA SILVA RIBEIRO, RUA MONTE NEGRO 2351 AEROCLUBE - 76811-136 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, MARLI DA SILVA RIBEIRO, AV. RIO BRANCO 2047, - ATÉ 2255/2256 JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76870-408 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA, MOISES DA SILVA RIBEIRO, BR 421 - LINHA C 60- LOTE 24- GLEBA 48 lote 24, - ATÉ 2255/2256 BR 
421 - LINHA C 60- LOTE 24- GLEBA 48 - 76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, JUAREZ DA SILVA RIBEIRO, LOTE 27 - GLEBA 
48 lote 72, - ATÉ 2255/2256 BR 421- LINHA C 60 - 76870-408 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARIA DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO, 
RUA DAS LARANJEIRAS 309 CENTRO - 78335-000 - COLNIZA - MATO GROSSO, JOSE DA SILVA RIBEIRO, CENTRO 1572 RUA 
SILVERNANE SANTOS - 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA, MARCOS DA SILVA RIBEIRO, RUA RIO MADEIRO 3564, AVENIDA 
JORGE TEIXEIRA 3628 SOL NASCENTE - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA, CILENE RIBEIRO DA SILVA, ASSENTAMENTO 
AMERICO VENTURA lote 72 GLEBA 1 LOTE 72 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, JUCINEI AMARAL RIBEIRO, AVENIDA RIO 
BRANCO 2047 JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-529 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, POLIANE AMARAL RIBEIRO, AVENIDA RIO 
BRANCO 2047 JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-529 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: JANE MIRIAM DA SILVEIRA GONCALVES, OAB nº RO4996A, - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
RUBENS DAROLT JUNIOR, OAB nº RO10915, AVENIDA MACHADINHO 4349, UNIFAEMA SETOR 06 - 76873-630 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Vistos.
Colha-se o parecer ministerial e conclusos para sentença.
Ariquemes sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 10:47 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7014337-11.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Valor da causa: R$ 10.796,72 (dez mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)
Parte autora: VALDEIR REIS DA SILVA, RUA GONÇALVES DIAS 3828, - DE 3758/3759 AO FIM SETOR 06 - 76873-616 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MAIELE ROGO MASCARO, OAB nº RO5122
Parte requerida: OMNI BANCO S.A.,, AVENIDA SÃO GABRIEL 555, ENDEREÇO ELETRÔNICO NUCLEOFISCALOMNI.COM.BR FONE 
JARDIM PAULISTA - 01435-001 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos. 
1- Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. 
2- Defiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar à requerida que providencie, em 48 horas, sob pena de 
multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), pelo período máximo de 10 dias, a exclusão dos dados da autora do cadastro de 
inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito referente aos contrato n. 101630052816821, no valor de R$ 796,72, com vencimento 
em 06/09/2021, crédito negativado pela requerida, objeto desta ação, até nova decisão, eis que os documentos trazidos com a inicial 
demonstram, a princípio, a verossimilhança do alegado pagamento do débito, o que torna a negativação indevida, bem como o receio 
de dano irreparável ou de difícil reparação, face a restrição imposta que impõe limites e constrangimentos na realização de negócios 
comerciais, não importando, ao contrário, em prejuízos ao réu, que pode exigir o seu crédito a qualquer tempo pela via judicial, sendo 
reversível a tutela concedida, caso venham aos autos novos elementos que afastem a verossimilhança do alegado.
3- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados verdadeiros 
os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
4 - Providencie a CPE a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCA pelo 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, via whatsapp ou hangouts meet.
4.1- Fica as partes intimadas na pessoa de seu patrono da audiência designada.
5- Ficam as partes intimadas, na pessoa de seu advogado, que deverão informar, em 5 dias, telefone com whatsapp e e-mail (autor e 
patrono), para que o CEJUSC faça o contato para a audiência por videoconferência.
6- As partes deverão comunicar o juízo, no prazo de até 5 dias antes da audiência, mudança de telefone com whatsapp e e-mail.
7 – As partes deverão instalar em seus dispositivos (celular, notebook ou desktop) o aplicativo whatsapp e hangout meet ou buscar 
orientação de como fazê-lo e acessá-lo assim que receberem a citação ou intimação.
8 – Se quaisquer das partes enfrentar algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a 
unidade judiciária por petição ou telefone (69 3309 8140 ou 99312 1197) até antes de seu início.
9 – As partes deverão estar com telefone disponível durante o horário da audiência para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO e acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados.
10 - As partes deverão portar seus documentos de identificação válidos e de seus dados bancários por ocasião da audiência para fins de 
verificação, bem como para remessa de fotos dos respectivos documentos, caso necessário.
11 – As partes poderão, no prazo de 24 horas, contados da realização da audiência, manifestar acerca de fatos envolvendo sua ocorrência, 
caso queiram.
12- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no mesmo 
prazo, as provas que pretende produzir, justificando a necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas que 
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE A PRESENTE DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 10:47 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7005981-61.2021.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: OSMAR CONCEICAO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7010336-80.2022.8.22.0002
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: HAIR CENTER INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME
Advogado do(a) EMBARGANTE: WALDIR GERALDO JUNIOR - RO10548
EMBARGADO: CLAUDIO DOURADO BATISTA 
Advogados do(a) EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE - RO6912, RODRIGO PETERLE - RO2572, LUCIENE 
PETERLE - RO2760, SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO437
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone:(69) 35352493
e-mail: interiorfiscaiscpe@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias - Execução Fiscal PJe
Processo: 7006279-24.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Executado: P. C. DA SILVA LANCHONETE - ME e outros
CDA’s : constante da inicial. 
CITAÇÃO DO EXECUTADO: PEDRO CARLOS DA SILVA - brasileiro, inscrito no CPF: 153.601.642-04 - atualmente em lugar incerto e 
não sabido. 
FINALIDADE: Citação para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do prazo do Edital, a dívida a seguir identificada, com juros, 
correção e encargos legais, ou no mesmo prazo nomear bens à penhora, suficientes para GARANTIR a Execução proposta pelo exequente, 
sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastarem para cumprimento integral da obrigação, conforme DESPACHO abaixo.
VALOR DA CAUSA: R$ 2.219,87 - Atualizado até 30/04/2019 (será atualizada na data do efetivo pagamento).
OBSERVAÇÃO: Não tendo o executado condições de constituir advogado, este deverá procurar a Defensoria Pública Estadual.
DESPACHO ID-: “ Restando a consulta negativa, proceda-se a citação por edital, no prazo legal. Decorrido o prazo, intime-se a parte 
exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que entender de direito. “
Ariquemes, 31 de agosto de 2022.
Roberto Carlos Reis - 002910-CPE-1G
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7005101-06.2020.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
EXECUTADO: ADRIANA DIAS DOS SANTOS PINHEIRO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR recebido por terceira 
pessoa. Para a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da 
taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7004509-64.2017.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: ELEICAO 2012 ADELINO ANGELO FOLLADOR PREFEITO
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ADVOGADOS DO EXECUTADO: RUBENS FERREIRA DE CARVALHO BARBOSA, OAB nº RO5178, VALDECIR BATISTA, OAB nº 
RO4271
SENTENÇA 
Vistos,
I. RELATÓRIO
Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por ADELINO ANGELO FOLLADOR em face da pretensão executória do MUNICÍPIO 
DE ARIQUEMES, sob a alegação, em síntese, de que inexiste valor remanescente a ser adimplido pois o valor levantado por meio do 
alvará de ID 75218805 satisfez integralmente a execução.
Determinada a intimação do exequente para manifestação acerca da exceção, apresentou petição declarando que “há que se reconhecer 
o pedido do Executada considerando que foi realizado o bloqueio via SISBAJUD do valor integral do débito (16/06/2021)”.
Vieram os autos conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora não seja instrumento previsto em lei, é amplamente admitida como via para 
arguição de matérias de ordem pública, que impedem o prosseguimento da medida executiva.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 393, firmou orientação no sentido de que a exceção de pré-executividade é 
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Portanto, a propósito do tema, o STJ estabeleceu dois requisitos necessários para viabilizar tal meio de impugnação: que a matéria invocada 
seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a DECISÃO possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 
No caso em tela é perfeitamente possível a análise, em sede de exceção de pré-executividade, sem a necessidade de dilação 
probatória. 
Com efeito, sem maior necessidade de deliberação, verifico que o exequente reconheceu o pedido de inexistência de valor remanescente, 
conforme manifestação apresentada no ID 79043733. 
Com relação aos honorários, a jurisprudência tem entendido que, justamente em decorrência da litigiosidade e da aplicação do princípio 
da causalidade e da sucumbência, responde a parte vencida pelo pagamento de verba honorária.
Nesse sentido, colaciono jurisprudências do Tribunal do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. A exceção de pré-executividade, por constituir 
mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou 
integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais. Precedente do e. STJ em sede de recurso repetitivo. Hipótese em 
que, acolhida parcialmente a exceção para extinguir parte do débito executado, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento 
de honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078388642, Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 26/09/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. Os critérios de fixação da verba honorária em sede de exceção de pré-executividade 
se diferenciam dos embargos à execução, não se mostrando adequado o estabelecimento de valor em percentual, em razão da simplicidade 
da exceção, cuja matéria pode ser, inclusive, analisada de ofício pelo magistrado. Há de se considerar inestimável o que visa alcançar a 
exceção de pré-executividade, não se confundindo com o próprio valor da causa. Portanto, nestes casos, o melhor critério a ser utilizado é 
o parâmetro determinado pelo § 8º, do artigo 85, do CPC. No caso, o julgador a quo fixou honorários em patamar superior aos parâmetros 
utilizados por esta Câmara em casos análogos. Descabida a majoração da verba. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo de 
Instrumento Nº 70078480142, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 
26/09/2018). 
Assim, a exceção de pré-executividade, somente, ocasiona fixação de honorários advocatícios, quando resultar na extinção da execução 
fiscal, total ou parcialmente. Logo, diante do reconhecimento pelo próprio exequente de que inexiste saldo remanescente a ser liquidado, 
impõe-se a extinção da execução fiscal e a condenação do ente ao pagamento de honorários. 
III. DISPOSITIVO 
Ante ao exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade que ADELINO ANGELO FOLLADOR move em desfavor do MUNICÍPIO DE 
ARIQUEMES para o fim de RECONHECER a inexistência de saldo remanescente e, por conseguinte, declarar a EXTINÇÃO da ação 
executiva, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Condeno o Município de Ariquemes ao pagamento dos honorários advocatícios da parte vencedora, estes fixados em 10% (dez por 
cento) do valor proveito econômico obtido, valor este razoável e proporcional para remunerar o serviço prestado, consoante se depreende 
dos termos do § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Sem custas, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei n.º 3896/2016.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 31 de agosto de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7000877-54.2022.8.22.0002
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Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: GEISA ASSIS DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO AUTOR: JONAS MAURO DA SILVA, OAB nº RO666A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos e examinados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em ação de indenização 
por dano moral proposta por GEISA ASSIS DO NASCIMENTO, que condenou o primeiro ao pagamento de dano moral.
O embargante alegou omissão no julgado, pois não indicou o índice para correção monetária quanto ao dano moral.
É o sucinto relatório. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Os requisitos para oposição de Embargos de Declaração encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a DECISÃO que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável 
ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
O art. 1.023 do Código de Processo Civil prevê que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, 
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. 
Além disso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o 
tribunal, em DECISÃO fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o 
valor atualizado da causa”. 
Nesse sentido:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Segundos embargos com os quais se busca 
a rediscussão da causa. Impossibilidade. Caráter protelatório. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com aplicação de 
multa ao embargante. 1. Não se verificam, no caso, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. As questões trazidas nos 
embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram 
rejeitadas pela Turma no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos. 2. Não se conhece de segundos embargos 
de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa. 3. Não conhecimento dos embargos, com imposição de multa ao 
embargante, dado o caráter meramente protelatório dos embargos art. 1.026, § 2º, do CPC). Determinação de certificação do trânsito em 
julgado do acórdão deste julgamento, independentemente de sua publicação. (STF - Rcl: 41984 SP 0097383-88.2020.1.00.0000, Relator: 
DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/12/2021).
Dessa breve digressão cabe aferir se a DECISÃO embargada possui omissão, obscuridade, contrariedade ou erro material.
a) Omissão quanto ao índice de juros e correção monetária
A parte autora pugnou pelo reconhecimento de omissão na SENTENÇA quanto ao índice de correção monetária e juros, relativamente 
à condenação por danos morais. Ocorre que não se verifica a omissão apontada, sobretudo porque na SENTENÇA restou consignado 
que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros a partir do evento danoso (art. 398 do CC 
e Súmula 54 do STJ).
Portanto, nenhuma obscuridade, omissão ou contradição há na SENTENÇA proferida nos autos uma vez que foi clara ao determinar a 
incidência das súmulas 362 e 54, ambas do STJ.
Na verdade, o que o embargante está questionando por via de embargos de declarações é o próprio MÉRITO da SENTENÇA, de modo 
que não há como considerar nenhuma das suas alegações, afinal, a este juízo é vedado o reexame do MÉRITO de seu próprio julgado. 
Desse modo, seja como for, a matéria alegada invade o MÉRITO e deve ser apreciada por meio de recurso próprio. Há entendimento 
jurisprudencial nesse mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 1.022 do 
Código de Processo Civil, caberá embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 
erro material, não se prestando à rediscussão da matéria. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0802371-22.2017.822.0000, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 
06/12/2021.
III. DISPOSITIVO 
Pelo exposto, afasto as alegações de omissão, contradição ou obscuridade na SENTENÇA proferida nos autos e reputo protelatórios 
os Embargos pois a SENTENÇA não possui os vícios ora reclamados e que o embargante pretende na verdade modificar o MÉRITO da 
DECISÃO, fazendo adequar a DECISÃO à sua própria vontade.
Assim, conheço e NEGO PROVIMENTO os embargos declaratórios.
Ademais, a irresignação do pronunciamento judicial possui meio próprio para satisfação da pretensão, qual seja, recurso.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, inexistindo requerimento das partes, arquivem-se os autos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
VIAS DESTA SENTENÇA SERVIRÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA OU OFÍCIO.
Ariquemes, 31 de agosto de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014168-24.2022.8.22.0002
Classe: Divórcio Consensual
REQUERENTES: J. C. P., S. R. D. S.
ADVOGADO DOS REQUERENTES: VITORIA RABELO CASTILLO, OAB nº RO12050
DESPACHO 
Segundo posicionamento recente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito 
absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, 
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Tel. Des. Raduan Miguel Filho. j. 05.12.2014). 
No caso em apreço, o requerente declarou não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, 
contudo, não trouxe nenhum documento hábil a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.
Dessa forma, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, para retificar o valor 
do causa, bem como a fim de juntar ao feito documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual n. 
3.896/2016.
Ariquemes, 31 de agosto de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7006335-28.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: EMANUEL COMERCIO DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - RO0005174A, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA 
- RO7495
REQUERIDO: JOAO NORBERTO RAMOS DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n. 7015621-25.2020.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTES: H. S. C. P., CPF nº 05752152240, LINHA BR 421 KM 63 LC 10 LINHA BR 421 KM 63 LC 10 - 76888-000 - MONTE 
NEGRO - RONDÔNIA, H. C. P., CPF nº 05752201209, NA LINHA BR 421 KM 63 LC 10 NA LINHA BR 421 KM 63 LC 10 - 76888-000 - 
MONTE NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: RICARDO ALEXANDRO PORTO, OAB nº RO9442
EXECUTADO: V. F., FALCAO 205, - DE 4650/4651 AO FIM JARDIM DAS PALMEIRA - 76876-626 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: THATYANE GOMES DE AGUIAR, OAB nº RO7804, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Distribuição:07/12/2020
Valor da causa: R$ 954,00
DESPACHO 
Vistos,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que o DESPACHO de ID 52383672 determinou a expedição de carta rogatória para CITAÇÃO 
do devedor VALDINEI FERREIRA para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas vencidas (setembro, outubro e novembro de 
2020) que perfazem o importe de R$ 962,20 (novecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), mais as que se vencerem no curso 
do processo (art. 528, §7º do CPC), ou provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de prisão 
civil pelo prazo de um a três meses..
No ID 58238883 o executado apresentou Impugnação acompanhada de proposta de acordo e parcelamento do débito.
A parte exequente, no ID 59858882, concordou com os cálculos apresentados pelo executado relativamente aos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2020 e requereu a concessão de prazo de 10 (dez) dias para manifestação quanto à exatidão ou não dos valores 
apresentados pelo requerido.
O executado apresentou comprovante de depósito judicial no ID 62947809 no valor de R$ 675,70 (seiscentos e setenta e cinco reais e 
setenta centavos) e no ID 62947847 apresentou petição informando que o CPF da parte autora está irregular perante a Receita Federal 
e que por isso o depósito do valor devido foi feito judicialmente.
No ID 67661670 a parte exequente informou dados bancários para a transferência do valor depositado pelo executado, tendo requerido 
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ainda a sua intimação para efetuar o pagamento da pensão em atraso, referente ao mês de janeiro de 2022, acrescido de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) referente a sua cota quantos as despesas médicas e odontológicas.
No ID 68560911 foi expedido ofício para transferência em favor da parte exequente, do valor depositado pelo executado.
O executado apresentou petição no ID 68653970 informando o pagamento do valor relativo à pensão alimentícia. Na mesma oportunidade, 
protestou pela retirada de ordem de prisão no caso de não pagamento das despesas médicas e requereu a intimação da requerente para 
que “informe todas as despesas similares futuras, que não forem de urgência ou emergência, com a devida antecedência para que o 
requerido possa se organizar, e providenciar os valores necessários”.
A exequente apresentou petição no ID 70531440 dando quitação quanto às parcelas da pensão alimentícia até o mês de fevereiro de 
2022, requerendo a manutenção da ordem de prisão sob o argumento de que o executado não vem adimplindo com o pagamento da 
pensão na data correta bem como não vem adimplindo as despesas médicas.
O Ministério Público apresentou petição no ID 74074769 manifestando-se contrariamente à expedição de MANDADO de prisão, pois o 
executado tem promovido o pagamento do débito, ainda que em atraso, com a atualização correspondente.
Pois bem. 
Como o art. 528, §7º, do CPC, dispõe que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 
(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” e, considerando que no caso dos 
autos, a exequente está executando alimentos devidos relativos aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, os quais foram 
pagos, conforme ofício expedido no ID 68560911, não é caso de ser aplicada pena de prisão civil. Ademais, na petição de ID 70531440 
a exequente declarou a quitação da pensão alimentícia até o mês de fevereiro de 2022 e não mais se manifestou quanto às pensões dos 
meses seguintes.
Face o exposto, prossiga-se nos termos do art. 528, §8º, do CPC, que remete ao cumprimento de SENTENÇA por quantia certa.
Intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha de cálculo do valor atualizado devido, devendo especificar os 
valores devidos a título de pensão alimentícia e despesas médicas, sendo que no caso das despesas médicas, deverá demonstrar que 
comunicou previamente o executado a respeito da necessidade do pagamento.
Apresentada planilha, intime-se o Executado para que pague o débito, sob pena das penalidades legais.
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já determino a efetivação de penhora e avaliação dos bens do executado 
(CPC, art. 523, §3º), bem como determino que se proceda ao protesto do pronunciamento judicial, observando-se o que dispõe o art. 98, 
§1º, IX, do CPC.
Advirta-se o executado de que, em caso de pagamento posterior ao protesto, a baixa deste somente se dará mediante o pagamento das 
custas e emolumentos cartorários.
Transcorrido o prazo acima, poderá o executado interpor impugnação nos próprios autos no prazo de 15 dias, independentemente de 
nova intimação (CPC, art. 525), observando-se que a interposição do ato não impede a prática dos atos executivos e expropriatórios, nos 
termos do art. 525, §6º, do CPC, salvo exceções e observados os requisitos legais.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO E DEMAIS ATOS DE EXPEDIENTE.
Ariquemes, 7 de junho de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7004484-51.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VITOR EDUARDO DOS SANTOS PRADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARINALVA DE PAULO - RO5142
EXECUTADO: LAURA VANDERLI ROBERTO FLORESTA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual será realizada na sala da CEJUSC à Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, 
Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853 , conforme informações 
abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: NUCOMED - Sala_Conciliação_02 Data: 24/10/2022 Hora: 09:00 
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7006002-42.2018.8.22.0002
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA
EMBARGADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) EMBARGADO: ALYSSON TOSIN - RO0086925A
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INTIMAÇÃO Fica a parte requerida, por meio de seu advogado, intimada acerca da manifestação do autor (ID 81257110), a qual pede 
cancelamento da audiência e julgamento antecipado da lide.
Ariquemes, 01 de setembro de 2022
ANDRÉIA TAÍS LIMA DOS SANTOS
Assistente de Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7011769-22.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: G. C. GONCALVES - ME
Advogado do(a) AUTOR: DAYANE DA SILVA MARTINS - RO7412
REU: A RIBEIRO DINIZ
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual será realizada na sala da CEJUSC à Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, 
Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853 , conforme informações 
abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: NUCOMED - Sala_Conciliação_01 Data: 10/10/2022 Hora: 08:30 
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7013664-57.2018.8.22.0002
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: PEDRO CAMARGOS DOS SANTOS
Advogados do(a) EMBARGANTE: ALLAN MARTINS DE OLIVEIRA - RO9459, SIDNEY DA SILVA PEREIRA - RO8209
EMBARGADO: KATIA LOANA LUCENA VICENTE e outros (2)
Advogado do(a) EMBARGADO: VALERIANO LEAO DE CAMARGO - MT0013732A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7003291-35.2016.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) AUTOR: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS - AM5109, EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
REU: JOSE AFONSO DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7015693-80.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA - RO4476, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA - RO361-B, 
DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL - RO7633
EXECUTADO: AUDA BUENO CORREA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7010851-52.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALZIRA FELIX DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: EVANDRO XAVIER DE JESUS - RO11108, ELIANE FERREIRA DA SILVA - RO9183
REU: CONSTRUTORA E INCORPORADORA COLISEU EIRELI
Advogados do(a) REU: MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA - RO4476, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA - RO361-B, DENNIS 
LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL - RO7633
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7002806-93.2020.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIO LUIZ LIMA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR - RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI - RO10128
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa ID 80512772 e seguintes, e para retificar os cálculos, caso entenda devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 
e-mail: interiorfiscaiscpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Ariquemes - 2ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE: GRUPO DE VOLUNTARIOS DE ARIQUEMES E REGIAO - CNPJ: 63.761.241/0001-73, atualmente em lugar incerto 
e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR a parte Executada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7013398-36.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: S L ALMEIDA E SILVA - ME
DESPACHO 
1. Providencie a CPE o cadastro do advogado do exequente, conforme informado na petição ID 81135478.
2. Defiro a suspensão do processo até 28.08.2023, nos termos do art. 922, do CPC.
3. Tratando-se de processo eletrônico, não há óbice para que aguarde o período de suspensão no arquivo provisório.
4. Decorrido o referido prazo e quedando a parte silente, desde já, suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso o 
decurso do prazo prescricional.
5. Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da suspensão, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo 
da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC/2015).
6. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer 
momento poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da 
parte executada (art. 921, §3º, CPC/2015).
7. Intime-se.
Ariquemes, 31 de agosto de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes - Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone/Fax: (69) 35352493
e-mail: interiorfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo: 0005585-19.2015.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
EXECUTADO: Metalmig Mineração Indústria e Comércio Ltda 
Intimação DO REVEL - CONTRARRAZÕES
FINALIDADE: considerando a revelia do requerido providencio a sua intimação, via Diário da Justiça, nos termos art. 346, caput do 
CPC/2015, para querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interpostos nestes autos 
executivo fiscal. 
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 -
e-mail: interiorfiscaiscpe@tjro.jus.br
Processo: 7010633-58.2020.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: JOAO MENDONCA DE AMORIM FILHO
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF33953
Intimação AO EXECUTADO - CUSTAS
Fica a parte EXECUTADA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Iniciais e Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário 
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7008755-30.2022.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40) 
AUTOR: ADEMIR JOSE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JEAN CARLOS CORDEIRO - RO11466
REU: MARCIA ANGELICA CORREIA
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 17/10/2022 08:00 
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, com o número (69) 3309-8140, e-mail, cejuscari@tjro.jus.br, preferencialmente 
por whatsapp, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
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ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos 
(art. 7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7012170-55.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OSEIAS INOCENCIO FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: LEILA ZINCZUK - RO11833, JOAO BATISTA BATISTI - RO7211
REU: Banco Bradesco S.A 
Advogado do(a) REU: WILSON BELCHIOR - RO6484
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7018321-37.2021.8.22.0002
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Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ZILMA GAMBARTI QUADRA
Advogado do(a) AUTOR: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
REU: M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA
Advogados do(a) REU: MICHAEL ROBSON SOUZA PERES - RO8983, DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO - RO6559, RAFAEL 
SILVA COIMBRA - RO5311, ARLINDO FRARE NETO - RO3811, MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA - RO0005497A, KARINE 
SANTOS CASTOR - RO10703
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7010135-59.2020.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: D. N. RODRIGUES - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7016236-15.2020.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BEMAD IND. E COM. IMP. E EXP. DE MADEIRA EIRELI - EPP
Advogado do(a) AUTOR: IGOR HENRIQUE DOMINGOS - RO9884
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - PB15013
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que o pedido inicial foi julgado improcedente, sendo a parte autora condenada ao pagamento 
de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.
No ID 77873823 a exequente ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A liquidou os honorários sucumbenciais e 
requereu a intimação da executada BEMAD IND. E COM. IMP. E EXP. DE MADEIRA EIRELI para adimplir os honorários calculados em 
R$ 6.581,92 (seis mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).
O DESPACHO de ID 79109183 recebeu o pedido de cumprimento de SENTENÇA e determinou a intimação da executada para demonstrar 
o pagamento do débito, determinando ainda a remessa de ofício à 4ª Vara Cível para informar que não há crédito para a parte autora 
receber no presente feito.
A executada foi intimada, conforme ID 79234283, para demonstrar o pagamento das custas processuais.
No ID 80245151 a exequente requereu a realização de tentativa de penhora via SISBAJUD no valor de R$ 7.898,30 (sete mil oitocentos 
e noventa e oito reais e trinta centavos).
Vieram os autos conclusos.
Pois bem.
No caso em tela, verifico que até o momento não há informação nos autos a respeito da expedição de ofício à 4ª Vara Cível, conforme 
determinado no DESPACHO de ID 79109183. 
Desse modo, certifique-se o envio de ofício à 4ª Vara Cível.
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Após, intime-se a executada, pela derradeira vez, para no prazo máximo de 10 (dez) dias, comprovar o pagamento dos honorários 
sucumbenciais, sob pena de efetivação de penhora SISBAJUD em seu desfavor e ulterior liberação do valor à parte exequente.
Decorrido o prazo, sem pagamento, faça-se CONCLUSÃO dos autos para DECISÃO JUDS.
Caso seja realizado o pagamento, desde já fica deferida a expedição de alvará judicial em favor dos advogados da parte exequente, com 
prazo de validade de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as determinações, faça-se a CONCLUSÃO dos autos.
Intimem-se.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 31 de agosto de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7009601-18.2020.8.22.0002
Classe: CURATELA (12234)
REQUERENTE: JOAO DA SILVA MACHADO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: WENDER SILVA DA COSTA - RO9177
REQUERIDO: JAQUELINE ROSA DA SILVA
3ª Publicação
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE: JAQUELINE ROSA DA SILVA, brasileira, RG 001045722 SESDEC/RO, CPF 536.022.342-15, residente na Rua José 
Mauro Vasconcelos, nº 3797, Setor 06, Ariquemes/RO - CEP: 76.873-624.
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por este Juízo e Cartório da 2ª Vara Cível, a ação de CURATELA, em 
que JOAO DA SILVA MACHADO e outros requerem a modificação de Curatela de JAQUELINE ROSA DA SILVA, conforme se vê da 
SENTENÇA a seguir transcrita: “...Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e resolvo o MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para 
modificar a curatela de JAQUELINE ROSA DA SILVA, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade n. 001045722 SESDEC/
RO, inscrita no CPF/MF sob o n. 536.022.342-15 nomeando curadores para todos os atos de natureza patrimonial da curatelada os 
senhores JOÃO DA SILVA MACHADO, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade n. 00000646682 SESDEC/RO, inscrito no CPF/
MF sob o b. 986.668.862-34, residente e domiciliado na Rua José Mauro Vasconcelos, n. 3797, Setor 06, CEP: 76873-624 e JAQUESON 
ROSA DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 040064 MTE/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 835.152.672-
04. SERVE A PRESENTE COMO TERMO DE CURATELA DEFINITIVO. Na forma do §3º do artigo 755 Código de Processo Civil, 
publique-se esta DECISÃO por três vezes apenas no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias, bem como no site do Tribunal 
de Justiça e na plataforma do CNJ onde devem permanecer por 6 meses. Em aplicação analógica do disposto no artigo 9º, inciso III, do 
Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil (art. 29, V, Lei 6.015/73). Custas pela autora com exigibilidade suspensa em razão 
da gratuidade judiciária. P.R.I. Transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica, arquive-se. Ariquemes , 21 de dezembro de 
2021 . Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes Juiz de Direito...”
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo: 7009793-82.2019.8.22.0002
Classe: GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (1420)
REQUERENTE: J. T. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA EMILIA DUARTE - PR83399
REQUERIDO: L.A. N.R.
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA - RO4483
Intimação
Fica a parte AUTORA/REQUERIDA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a se manifestar acerca ID 79169943 - 
SENTENÇA.
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Prazo: 10 dias.
Ariquemes-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo: 7009793-82.2019.8.22.0002
Classe: GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (1420)
REQUERENTE: J. T. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA EMILIA DUARTE - PR83399
REQUERIDO: L.A. N. R.
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA - RO4483
Intimação
Fica a parte AUTORA/REQUERIDA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a se manifestar acerca ID 79169943 - 
SENTENÇA.
Prazo: 10 dias.
Ariquemes-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7001835-45.2019.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750A, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834, PEDRO 
RIOLA DOS SANTOS JUNIOR - RO2640-A
EXECUTADO: BANCO BMG S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA 
- MG0109730A
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Iniciais e Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7002385-45.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS - RO1790, ALINE FERNANDES BARROS - RO2708
EXECUTADO: EVANDO FERREIRA CAVALCANTI e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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2ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7001166-26.2018.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: ALEXANDRE ALVES BONFIM
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu a expedição de ofício à IDARON para que informe quanto a existência 
de semoventes cadastrados em nome do(a) executado(a), alegando que obteve informação de que ele possui reses.
Assim, considerando que: 
(i) incumbe à parte exequente diligenciar em busca de bens da parte executada servíveis à satisfação do crédito; 
(ii) referida informação não é fornecida pela IDARON diretamente à parte credora; e 
(iii) a expedição de ofício do juízo diretamente ao IDARON implica a prática de diversos atos de cartório e no retardamento do feito, bem 
como em prejuízo ao bom andamento dos demais processos.
DEFIRO a expedição de ofício, autorizando a IDARON a fornecer, diretamente à Fazenda Pública, relatório com o saldo de semoventes 
registrados em nome da parte executada ALEXANDRE ALVES BONFIM, CPF nº 71388079291, bem como a localização de animais, se 
houver, no prazo de 15 dias contados do recebimento do ofício.
Por economia e celeridade processual, via desta Decisão servirá de ofício, cabendo à parte credora imprimi-la e apresentá-la ao IDARON, 
dentro do prazo de validade de 15 dias.
Registre-se que o ofício não confere ao seu portador qualquer preferência de atendimento ou isenção de eventuais taxas ou custas de 
qualquer natureza, as quais, havendo, ficam a cargo da parte interessada na aludida informação.
No prazo de 30 dias da presente Decisão, deverá a parte exequente manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, apresentando 
cálculo atualizado do débito, bem como resultado da diligência realizada junto ao IDARON.
Se inerte a parte no prazo assinalado, ARQUIVE-SE sem baixa na distribuição.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014249-70.2022.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB nº PR60295, PROCURADORIA DA UNIRONDÔNIA - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA
EXECUTADO: GILMAR PEREIRA PARDIM
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, devendo anexar aos 
autos procuração assinada, com data atualizada.
Na oportunidade, realizar o recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 12, I, e §1º da Lei nº. 3.896/2016 (Lei de 
Custas).
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014253-10.2022.8.22.0002
Classe: Petição Cível
REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES PEREIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CORINA FERNANDES PEREIRA, OAB nº RO2074
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
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DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação consumerista em que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas iniciais.
Dessa forma, a teor do artigo 321 do CPC, intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 
comprovando o recolhimento das custas, nos termos do artigo 12 da Lei Estadual n. 3.896/2016. 
No mesmo prazo, querendo, poderá manifestar se há interesse na remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, com os ajustes 
procedimentais pertinentes.
Caso a parte autora postule pela remessa do feito ao Juizado Especial Cível, determino desde já que a Central de Processamento 
Eletrônico proceda a redistribuição do processo.
Decorrido o prazo com comprovação do recolhimento das custas, faça-se a conclusão dos autos.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

Processo: 7004057-83.2019.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: OURO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA - ME, AVENIDA CANAÃ 4101, - DE 4007 A 4117 - LADO ÍMPAR 
SETOR 04 - 76873-477 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Em análise aos autos, verifica-se que o exequente pugnou pela redirecionamento da ação para os sócios da executada.
Indefiro o referido pedido, visto que, conforme ID 81124324, a empresa aparece como ativa no espelho da JUCER. Ademais, compulsando 
os autos, verifico que não foram esgotados todos os meios possíveis para localização da executada.
Desta feita, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 
autos.
Após, tornem os autos conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFICIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7013471-08.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ARGO III TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS DO AUTOR: MURILO DE OLIVEIRA FILHO, OAB nº MT6668, ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA, OAB nº 
RO6575A
REU: ANTONIO HOMEM DE CAMPOS FILHO
ADVOGADO DO REU: ALEX SANDRO LONGO PIMENTA, OAB nº RO4075
Vistos.
Considerando a manifestação apresentada pela parte autora (ID 80140973), suspendo, por ora, a realização da Audiência de Instrução 
designada, nos termos da decisão ID 77293344. Retire-se de pauta.
Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do pedido de desistência de oitiva do perito judicial, 
apresentado pelo requerente.
Após, voltem os autos conclusos para deliberações.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7000170-28.2018.8.22.0002
Classe: Ação Civil Pública
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: EMISON DA SILVA PEREIRA
ADVOGADOS DO REU: SELVA SIRIA SILVA CHAVES GUIMARAES, OAB nº RO5007, JOAO CARLOS DE SOUSA, OAB nº RO10287
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Vistos.
Considerando que o pleito eleitoral se aproxima, e essa Magistrada cumula as funções de Juíza Eleitoral, e nesse período as atividades 
eleitorais possuem prioridade, faz-se necessário a adequação de pauta, sendo assim, redesigno a Audiência de Instrução para o dia 24 
DE NOVEMBRO DE 2022, às 08h30min.
Providencie a CPE a intimação das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, nos termos do art. 455, §4º, IV, do CPC, cujo rol 
encontra-se no ID 44158014.
No mais, cumpra-se integralmente o despacho ID 76855482.
Pratique-se, expedindo-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7000046-11.2019.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA, OAB nº MT22669, JOSY ANNE MENEZES GONCALVES 
DE SOUZA, OAB nº MT10070, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, OAB nº DF47761
EXECUTADO: VAGNER DE OLIVEIRA SILVA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Intimada a impulsionar o feito, a parte exequente pugnou pela suspensão da demanda. 
2. Ante o exposto, com fulcro no art. 921, III e § 1º c/c o art. 513, ambos do CPC/2015, suspendo o processo por 1 ano, período em que 
ficará suspenso o decurso do prazo prescricional. 
3. Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do CPC/2015).
4. Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento poderá 
requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte executada 
(art. 921, §3º, CPC/2015).
5. Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7009394-19.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: D. A. D. S.
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: B. M. P.
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Trata-se de ação de modificação de guarda c/c exoneração de alimentos, proposta por DEJANIRA ASSIS DA SILVA em face de BEATRIZ 
MARCIANO PEREIRA, ambos qualificados nos autos.
A sentença de ID 77967948 julgou extinto o presente feito.
Intimada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID 79835876).
Deste modo, considerando a interposição de Recurso de Apelação, e tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que 
extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), intime-se a parte contrária para que ofereça resposta 
no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Em seguida, vistas ao Ministério Público.
Após, nos termos do § 3º do art. 1.010 do CPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para 
apreciação do recurso interposto.
Cumpra-se servindo-se a presente como Mandado/Ofício/Carta Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7013031-80.2017.8.22.0002
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Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: CLIMEDIO CAETANO DE PAULA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu a expedição de ofício à IDARON para que informe quanto a existência 
de semoventes cadastrados em nome do(a) executado(a), alegando que obteve informação de que ele possui reses.
Assim, considerando que: 
(i) incumbe à parte exequente diligenciar em busca de bens da parte executada servíveis à satisfação do crédito; 
(ii) referida informação não é fornecida pela IDARON diretamente à parte credora; e 
(iii) a expedição de ofício do juízo diretamente ao IDARON implica a prática de diversos atos de cartório e no retardamento do feito, bem 
como em prejuízo ao bom andamento dos demais processos.
DEFIRO a expedição de ofício, autorizando a IDARON a fornecer, diretamente à Fazenda Pública, relatório com o saldo de semoventes 
registrados em nome da parte executada CLIMEDIO CAETANO DE PAULA, CPF nº 59508345268, bem como a localização de animais, se 
houver, no prazo de 15 dias contados do recebimento do ofício.
Por economia e celeridade processual, via desta Decisão servirá de ofício, cabendo à parte credora imprimi-la e apresentá-la ao IDARON, 
dentro do prazo de validade de 15 dias.
Registre-se que o ofício não confere ao seu portador qualquer preferência de atendimento ou isenção de eventuais taxas ou custas de 
qualquer natureza, as quais, havendo, ficam a cargo da parte interessada na aludida informação.
No prazo de 30 dias da presente Decisão, deverá a parte exequente manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, apresentando 
cálculo atualizado do débito, bem como resultado da diligência realizada junto ao IDARON.
Se inerte a parte no prazo assinalado, ARQUIVE-SE sem baixa na distribuição.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7014413-74.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ELISIEL NUNES PEREIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANA PATRICIA PEGO DE FREITAS, OAB nº RO8286, RONI ARGEU PIGOZZO, OAB nº RO9486, 
JOSE ASSIS DOS SANTOS, OAB nº RO2591
REU: JOSE WILHAM DE MELO
ADVOGADOS DO REU: EDINARA REGINA COLLA, OAB nº RO1123, JOSE WILHAM DE MELO, OAB nº RO3782A
Vistos.
Considerando que o pleito eleitoral se aproxima, e essa Magistrada cumula as funções de Juíza Eleitoral, e nesse período as atividades 
eleitorais possuem prioridade, faz-se necessário a adequação de pauta, sendo assim, redesigno a Audiência de Instrução para o dia 17 
DE NOVEMBRO DE 2022, às 11h30min.
No mais, cumpra-se integralmente o despacho ID 77958115.
Pratique-se, expedindo-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7004390-74.2015.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: DE PAULA IND E COM DE BIODIESEL LTDA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: PABLIO DEOMAR SANTOS BRAMBILLA - RO6997
Advogado do(a) EXECUTADO: PABLIO DEOMAR SANTOS BRAMBILLA - RO6997
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
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O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7011927-48.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOSE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: CLEMIRENE DE JESUS SILVA, OAB nº RO5347A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº 
RO2827, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de ação interposta por JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS em face da ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
O despacho de ID: 76580382 deferiu a dilação do prazo para que a requerida juntasse o Processo Administrativo REN 229, contendo 
aprovação, homologação do projeto e proposta do acordo entabulado entre as partes.
No ID 79669009 a parte autora requereu a realização de prova pericial, pugnando pelo deferimento da gratuidade. 
A requerida apresentou petição no ID 79747864 acompanhada de documentos, informando que a parte autora não compareceu na 
concessionária com o contrato assinado, a fim de que fosse dado prosseguimento ao procedimento. 
Nos termos do despacho de ID 79852413, o pedido de gratuidade foi indeferido, sendo determinada a intimação da parte autora para 
manifestar-se quanto à petição apresentada pela requerida no ID 79747864.
A parte autora apresentou petição no ID 80888450 requerendo a intimação da requerida para apresentar os documentos de maneira 
legível, tendo requerido ainda a suspensão do processo face a possibilidade de realização de acordo.
Vieram os autos conclusos.
Diante dessa contextualização, passo a decidir.
Relativamente ao pedido de intimação da parte requerida, a análise dos documentos apresentados no ID 79747864 não evidencia que 
estão ilegíveis. Logo, inexiste justo motivo para determinar a intimação da requerida para juntá-los novamente.
Desse modo, indefiro o pedido de intimação da requerida.
Quanto ao pedido de suspensão, face as razões expostas e a possibilidade de acordo entre as partes, defiro o pedido para o fim de 
determinar a suspensão dos autos pelo prazo de 40 (quarenta) dias, devendo os autos aguardarem a manifestação da parte autora nas 
48 (quarenta e oito) horas seguintes ao decurso do prazo, sob pena de prosseguimento do feito.
Fica a parte autora intimada desde já, a dar andamento ao feito, após o decurso do prazo de suspensão.
Decorrido o prazo de suspensão e o prazo de manifestação da parte autora, faça-se a conclusão dos autos.
Caso seja apresentada petição pelas partes antes do término do prazo de suspensão, faça-se a conclusão dos autos.
Intimem-se. 
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7001856-16.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEMILSON ALVES DE FREITAS, CPF nº 59129433215, CP 02 lote 71, GLEBA 01 LH CA-01 - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN, OAB nº RO1453
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
I- RELATÓRIO
AUTOR: ADEMILSON ALVES DE FREITAS ingressou com a presente ação indenizatória em desfavor do(a) REU: ENERGISA DE 
RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON objetivando a isenção do pagamento de diferença de 
consumo não faturada em sua Unidade Consumidora, no valor de R$ 2.735,79 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove 
centavos) e a fixação de indenização por danos morais. Juntou documentos.
O despacho de ID 68652238 indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento de custas pela parte autora.
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A parte autora apresentou pedido de reconsideração no ID 68718425.
A decisão de ID 75467343 indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
A parte autora interpôs Agravo de Instrumento sob o nº. 0803233-17.2022.8.22.0000 (ID 75513265) e o despacho de ID 75864009 
manteve a decisão agravada.
No ID 75960168 foi juntado ofício indicando a concessão de tutela no Agravo de Instrumento. Em seguida, a inicial foi recebida, conforme 
decisão de ID 76867972, sendo deferido o pedido de tutela.
A requerida apresentou pedido de habilitação no ID 77825381 e contestação no ID 78399008, rebatendo os argumentos da parte autora. 
Não alegou preliminares e no mérito, alegou ausência de conduta danosa e a legitimidade do débito proveniente da recuperação de 
consumo. Juntou documentos.
A parte autora impugnou os termos da contestação no ID 79131002 protestando pela procedência do pedido inicial, dispensando ainda 
a produção de provas orais.
No ID 79239323 a parte autora reiterou o pedido de julgamento antecipado (ID 79239323).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais sofridos em razão da emissão de fatura 
cobrando débito proveniente de diferença de faturamento apurada pela requerida.
a) Do julgamento antecipado
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 
que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
O sistema processual civil é orientado pelo princípio do convencimento motivado, permitindo ao magistrado formar a sua convicção com 
base em qualquer elemento de prova disponível nos autos. Para tanto, basta que indique os motivos que ensejaram o convencimento. 
De acordo com esse entendimento segue a compreensão firmada pelo STJ consoante os trechos de arestos recentemente publicados e 
transcritos abaixo:
“Nos termos do art. 370 do CPC/2015, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a sua necessidade, conforme o princípio do 
livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante que seja inútil ou desnecessário à solução 
da lide, seja ele testemunhal, pericial ou documental”. (STJ; AgInt-REsp 1.834.420; Proc. 2019/0255530-0; SC; Primeira Turma; Rel. Min. 
Sérgio Kukina; Julg. 11/02/2020; DJE 18/02/2020).
(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, 
indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, 
como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias (...). (STJ; AgInt-AREsp 
1.153.667; Proc. 2017/0203666-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 20/08/2019; DJE 09/09/2019).
A petição inicial preenche adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados 
para instruí-la são suficientes para conhecer dos fatos narrados e o pedido realizado.
Os documentos coligidos neste feito são suficientes para embasar o convencimento deste juízo, em sintonia com os princípios da razoável 
duração do processo e da efetiva prestação jurisdicional, nos termos do art. 4º do CPC.
Assim, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo, inexistindo questões preliminares, procedo, 
doravante, ao exame do mérito.
b) Mérito
O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe no inciso II que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 
direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, tratando-se de relação 
consumerista é pertinente a aplicação do art. 6°, VI e VIII do CDC o qual esclarece ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção 
e reparação de danos morais a si causados, com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão do ônus da prova em 
seu favor.
Embora se trate de relação de consumo, que autoriza a inversão do ônus probatório, deve a consumidora, ora parte autora, trazer aos 
autos elementos de prova que comportem minimamente o direito alegado, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que basta a 
prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para configurar-se o dever de indenizar. Além disso, é direito básico do consumidor 
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados, com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão do 
ônus da prova em seu favor.
O cerne da controvérsia recai sobre suposta irregularidade na medição do consumo de energia da unidade residencial da parte autora, 
o que teria dado causa à lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e, por conseguinte, à cobrança de débito a título de 
recuperação de consumo.
Para tanto, revela-se imprescindível a análise da produção probatória para fins de julgamento de mérito, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
Pois bem. Relativamente ao mérito, após detida análise, verifico que a ação deve ser julgada parcialmente procedente. Explico.
b.1) Declaração de inexistência do débito
A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, pois a parte autora, na condição de consumidora, sustenta 
que foi lesada por conduta ilícita praticada pela requerida, na condição de fornecedora de produto/serviço, submetendo-se, ambos, aos 
conceitos instituídos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com o art. 6º, X do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor, “a adequada e eficaz 
prestação dos serviços públicos em geral”. Esse direito básico é repetido pelo art. 140 e § 1º da Resolução da ANEEL nº 414 de 09 de 
setembro de 2010, que prevê ainda que a concessionária é responsável pela prestação de serviço adequado a todos os consumidores, 
satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade das tarifas e 
cortesia no atendimento, assim como prestando informações para a defesa de interesses individuais e coletivos.
Portanto, a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica deve obedecer a certas “condições” e dentre elas, a EFICIÊNCIA 
e SEGURANÇA e, materializando essas condições e direitos, a Resolução da ANEEL nº 414 de 09 de setembro de 2010 prevê que o 
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faturamento das unidades consumidoras será feito com base no CONSUMO REAL. Logo, um dos direitos básicos do consumidor de 
energia elétrica é ser cobrado por aquilo que efetivamente consumiu.
Ocorre que no caso em tela, houve cobrança por estimativa, sem nenhum parâmetro real de consumo, o que é totalmente vedado pela 
Resolução da ANEEL nº 414 de 09 de setembro de 2010 e pelo Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 39, V dispõe que “é 
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda ser “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 
ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Assim, não pode haver cobrança por ESTIMATIVA.
Outra coisa, consta nos autos que a requerida cobrou diferenças de consumo relativamente a vários meses, mas nessa época havia 
um medidor instalado que não aferiu esse consumo excedente. Ora, se houve cobrança equivocada por parte da requerida, a culpa é 
exclusivamente dela, que não fiscalizou periodicamente o medidor. Logo, agora não pode efetuar cobranças por estimativa, notadamente 
porque baseado num laudo pericial unilateral.
A concessionária ao retirar o medidor e realizar a perícia infringiu a imparcialidade do ato praticado, bem como prejudicou possibilidade 
de nova perícia diante do manuseio unilateral no medidor, agindo de forma abusiva divergente do disposto na legislação vigente.
A requerida não trouxe nenhuma prova, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que pudesse dar legitimidade à sua 
conduta e tornar o ato de recuperação de consumo legal.
Desse modo, a concessionária requerida deixou de produzir provas para afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe 
competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é indevida a cobrança retroativa de diferença de consumo de energia elétrica em razão de irregularidade apontada pela 
inspeção realizada pela própria concessionária dos serviços respectivos em perícia unilateral.
Com efeito, casos como o dos autos já foram analisados por diversas vezes no Tribunal de Justiça de Rondônia, tendo sido decidido que 
a perícia unilateral, realizada por prepostos da concessionária de energia, sem oportunidade à ampla defesa e ao contraditório, é ilegal 
e, portanto, gera a declaração de inexigibilidade do débito. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 
CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CONSUMO. Para que o débito apurado seja considerado válido e exigível, quando 
alegado irregularidade no aparelho medidor de consumo, é necessária obediência aos procedimentos previstos na Resolução n. 414/10 
da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa. É inexigível a dívida fundado em perícia unilateral realizada pela 
fornecedora, pois não é prova hábil a embasar cobrança de débitos. (TJ-RO - AC: 70070128720198220002 RO 7007012-87.2019.822.0002, 
Data de Julgamento: 17/08/2020).
Recurso Inominado. Consumidor. Energia Elétrica. Recuperação de Consumo. Débitos da diferença de consumo indevidos. Dano moral. 
Ocorrência. 1. É indevida a cobrança retroativa de diferença de consumo de energia elétrica em razão de irregularidade apontada 
exclusivamente pela inspeção realizada pela própria concessionária requerida. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo 
e proporcional ao abalo suportado pelo consumidor. (TJ-RO - RI: 70480747620208220001 RO 7048074-76.2020.822.0001, Data de 
Julgamento: 02/12/2021).
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Energia elétrica. Medição irregular. Recuperação de consumo. Nulidade 
de cobrança. Critérios. É possível que a concessionária de serviço público proceda à recuperação de consumo de energia elétrica, em 
razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que obedeça aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O 
parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à substituição 
do medidor e pelo período pretérito máximo de doze meses. (TJ-RO - AC: 70046724220208220001 RO 7004672-42.2020.822.0001, Data 
de Julgamento: 30/11/2021).
Portanto, a perícia não pode ser efetivada por ato unilateral da própria concessionária do serviço público de energia elétrica, e, se assim 
feita, não pode ser considerada prova hábil a embasar a cobrança de débitos referentes à diferença de faturamento do medidor.
No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. 
DIFERENÇA DE CONSUMO APURADO POR PERÍCIA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. É 
ilegítimo o corte administrativo no fornecimento de energia elétrica se o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de 
energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, após verificar a documentação trazida 
aos autos, consignou que o exame realizado unilateralmente pela concessionária para apuração do débito é insuficiente para respaldar a 
legalidade da cobrança. Aplica-se a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1349082/RO, Rel. Min. BENJAMIN, 
HERMAN, SEGUNDA TURMA, julg. 23/11/2010, Dje 4/2/2011).
Assim, como a requerida não comprovou que adotou outros critérios estabelecidos na Resolução da ANEEL para apuração do valor da 
diferença de consumo no medidor, não há como declarar a legitimidade do débito, sendo indiscutível a inexigibilidade do valor cobrado 
como recuperação de consumo.
Face o exposto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente lançada, fazendo jus à declaração de inexistência do débito gerado 
a título de diferença de consumo. 
De igual forma, a parte autora também faz jus à manutenção ininterrupta do serviço prestado pela requerida, configurando verdadeiro 
abuso a interrupção do serviço pelos débitos descritos nos autos. 
b.2) Indenização por dano moral
Em relação aos danos morais, verifico improceder.
Ofensa moral passível de reparação é aquela que afeta a psique do indivíduo, acarretando sentimentos de aflição, angústia e sofrimento 
para a pessoa lesada, e isso não foi provado nos autos. A cobrança a que foi exposta pode configurar situação desagradável para a parte 
autora, contudo, a conduta descrita e provada nos autos não tem relevância suficiente a caracterizar lesão à moral objetiva ou subjetiva. 
Saliento que o caso não se trata de dano moral in re ipsa, em que basta a prova do ato eivado de antijuridicidade; portanto, cabia à parte 
autora demonstrar as ocorrências pelas quais sua esfera jurídica moral teria sido atingida, e isso a parte não conseguiu fazer já que 
ausente demonstração da suspensão do serviço essencial ou a inscrição irregular de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Há entendimento pacificado neste mesmo sentido. Vejamos:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
ENERGIA ELÉTRICA. LIGHT. TOI. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA DECLARAR 
A NULIDADE DO TOI, TENDO DETERMINADO A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE IMPUTADOS AO 
DEMANDANTE, TENDO JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA PELO DANO IMATERIAL 
EXPERIMENTADO PELO AUTOR, DECLARANDO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DOS LITIGANTES. APELO DA RÉ, AFIRMANDO 
A LEGALIDADE DO TOI E PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELO DA AUTORA, QUE REQUER 
A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES QUE ADUZ LHE TEREM SIDO INDEVIDAMENTE IMPUTADOS E A FIXAÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL EXPERIMENTADO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TOI. SÚMULA Nº 256 
DO TJRJ. PRÁTICA ABUSIVA E ARBITRÁRIA DA RÉ. SOMENTE RESPONDE O CONSUMIDOR PELA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO 
DE CONSUMO SE COMPROVADA, DE FORMA INDUVIDOSA, A FRAUDE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO, BEM COMO A EFETIVA 
EXISTÊNCIA DE CONSUMO A SER RECUPERADO, ÔNUS DOS QUAIS A RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU. NESSE CONTEXTO, É 
DE SE CONCLUIR QUE A LAVRATURA FOI INDEVIDA E, POR CONSEGUINTE, ABUSIVA A COBRANÇA EFETIVADA PELA RÉ A 
TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, DEVENDO SER RESTITUÍDOS OS VALORES PAGOS PELO AUTOR A ESSE TÍTULO, 
EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INCONFORMISMO 
DO AUTOR QUANTO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS 
MORAIS. PRETENSÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1- A mera irregularidade do TOI - que torna nulas as cobranças dele 
provenientes e, consequentemente, impõe a devolução dos valores indevidamente cobrados do consumidor - não implica, por si só, e de 
forma presumida (in re ipsa), a ocorrência de dano moral. 2- A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça - especialmente através desta 
décima sétima câmara cível - vem se posicionando no sentido de que a irregularidade do TOI, por si só, não gera dano moral indenizável, 
fazendo-se necessário demonstrar (i) a interrupção indevida da energia elétrica; ou (ii) repercussão fática na esfera extrapatrimonial do 
consumidor, como decorrência direta da irregularidade do TOI ou das cobranças indevidas. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 
DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO APELO DA RÉ. (TJ-RJ - APL: 00401448520178190205, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA 
ALVARENGA, Data de Julgamento: 23/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021).
Assim, sem provas de sua ocorrência, não há como conceder a indenização por dano moral pretendida.
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, confirmo a antecipação da tutela e no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 
pelo(a) AUTOR: ADEMILSON ALVES DE FREITAS em desfavor de REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON e por esta razão:
a) DECLARO inexistente o débito de recuperação de consumo no valor de R$ 2.735,79 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta 
e nove centavos), relativo a unidade consumidora nº 20/1953828-9.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil.
Custas na forma da lei.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
ÓRGÃO EMITENTE: Ariquemes - 2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
DE: POSSÍVEIS HERDEIROS DE ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, CPF 226.514.389-87, faleceu em 14/07/2020, 
residia na Rua Maracanã, nº 789, Setor 02, Ariquemes/RO. 
FINALIDADE: CITAR os possíveis herdeiros de ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DOS SANTOS da abertura do inventário e da apresentação 
das primeiras declarações. Pelo MM. Juiz foi dito em ID 73340932: “4. Citem-se os interessados em intervir no inventário, ou seja, o 
Ministério Público, os herdeiros não representados, sucessores em geral, se houver, e demais interessados não representados, as quais 
deverão ser citadas de acordo com o art. 626, §1º, CPC, sendo que terão o prazo de 15 dias para se manifestarem sobre as primeiras 
declarações (CPC, art. 626, caput, §1º, e art. 627).”
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. A presente ação 
pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 
da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo: 7002718-84.2022.8.22.0002
Classe: INVENTÁRIO 
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Inventariante: MARIA DE FATIMA ALEXANDRE e outros 
Advogado: PABLO EDUARDO MOREIRA - OAB/RO 6281A
Espólio de: ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DOS SANTOS 
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado judicialmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7007133-47.2021.8.22.0002
Classe : INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
REQUERENTE: MARIA APARECIDA BARBOZA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDIANE TAVARES ROSA - RO8027
REQUERIDO: GERALDA CATARINA FERREIRA
3ª Publicação
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE: GERALDA CATARINA FERREIRA, brasileira, viúva, aposentada, RG 424032 SSP/RO, CPF 457.340.702-20, residente 
na Linha C-20, 3409, Km 18, zona rural de Monte Negro/RO - CEP: 76.888-000.
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por este Juízo e Cartório da 5ª Vara Cível, a ação de CURATELA, em 
que MARIA APARECIDA BARBOZA DA SILVA, requer a decretação de Curatela de GERALDA CATARINA FERREIRA , conforme se 
vê da sentença a seguir transcrita: “...III – DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de declarar 
a requerida, GERALDA CATARINA FERREIRA, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos de natureza patrimonial e 
negocial, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil e, via de consequência, concedo a curatela à requerente, MARIA APARECIDA BARBOZA 
DA SILVA, com lastro no art. 1.767, I e art. 1.775-A, ambos do Código Civil c/c art. 755, do Código de Processo Civil, cujos limites do 
exercício da curatela ficam restritos aos atos patrimoniais e negociais da curatelada, consistentes em: a) eventual representação junto ao 
INSS, praticando atos de gestão e recebimento do benefício previdenciário; b) administrar eventuais bens de propriedade da curatelada, 
vedada a prática de ato de disposição ou oneração da propriedade imobiliária, sem prévia autorização judicial. Julgo extinto o feito com 
resolução do mérito, o que faço com lastro no art. 487, I do CPC. Como não houve questionamento das idoneidades da curadora, bem 
como que, por ora, deixo de condicionar o exercício da curatela à prestação de caução. Inscreva-se a presente decisão no Registro 
Civil das Pessoas Naturais, publicando-a no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias. Sem custas e verba honorária 
ante a gratuidade processual. Intime-se o Estado de Rondônia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove no feito o pagamento 
dos honorários periciais devidos ao perito nomeado no feito, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme fixado na decisão de 
ID 58744341, diante de sua clara responsabilidade legal prevista no art. 95, §3º, II do CPC, sob pena de sequestro. P.R.I. Após o trânsito 
em julgado, adotadas as providências necessárias, arquive-se. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFICIO/CARTA 
PRECATÓRIA. Ariquemes,27 de janeiro de 2022 Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes Juíza de Direito...”
Ariquemes (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7002758-37.2020.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 581.545,56
Última distribuição:18/02/2020
Autor: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO, CNPJ nº 08044854000181, RUA MARINGÁ 520, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
Réu: MARIA DE FATIMA PINTO, CPF nº 19497628153, ESTRADA LH C 52 3708 ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIA, ALBERTO ALVES PINTO, CPF nº 07715986100, ESTRADA LH C 52 3708 ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO 
- RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME FRASSETTO SMERDECH, OAB nº MT26072O, CASSIA DE ARAUJO SOUZA, OAB nº MT10921O
DECISÃO
Vistos.
O exequente peticionou no ID: 81159767, pugnando pela penhora no rosto dos autos de n. 7007334-05.2022.8.22.0002, em trâmite 
na Comarca de Ariquemes/RO.
DECIDO
I- Do cálculo
Depreende-se que o exequente juntou planilha atualizada da dívida, no valor de R$ 1.002.274,52 (um milhão, dois mil duzentos e setenta 
e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
II- Da penhora
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Diante da comprovação da existência de valores a receber nestes autos, DEFIRO o pedido de penhora que deverá ser averbada, com 
destaque, nos autos nos n. 7007334-05.2022.8.22.0002 até o montante executado, nos termos do art. 860 do CPC. 
Após, determino:
a) Oficie-se, com urgência, para ciência de sua ocorrência, ao magistrado responsável pelo processamento da ação em que se discute 
o direito litigioso, alvo da ordem de penhora, para que este possa anotá-la, reservando eventuais valores/créditos em favor da parte 
exequente.
b) Quando da averbação no rosto dos autos, INTIME-SE a parte executada desta decisão, cientificando-lhe que, querendo, poderá, 
no prazo de 10 dias, contados da intimação da penhora, requerer a SUBSTITUIÇÃO do bem penhorado, desde que comprove que lhe 
será menos onerosa e não trará prejuízo à(o) exequente (art. 847, CPC), atentando-se para incumbência prevista no §2º do dispositivo 
aludido. 
Caso a penhora no rosto dos autos reste infrutífera, por insuficiência de valores para cobrir a execução, intime-se a parte exequente, para, 
no prazo de 15 dias, dar andamento adequado ao feito, sob pena de extinção e/ou suspensão.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO e OFÍCIO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014200-39.2016.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: NAIARA BENTO DE SOUZA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890, LEDIANE TAVARES ROSA, 
OAB nº RO8027L
EXCUTADO: M. DA SILVA GOMES FILHO - ME
ADVOGADO DO EXCUTADO: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de impugnação oferecida por M. DA SILVA GOMES FILHO - ME, em razão do cumprimento de sentença promovido por NAIARA 
BENTO DE SOUZA, alegando que houve equívoco na apuração dos cálculos.
Após a manifestação do exequente, os autos foram remetidos a Contadoria Judicial, a qual elaborou parecer técnico.
A exequente apresentou concordância e requereu a intimação do executado e a executada não se manifestou.
Em oportuno, o patrono da parte executada, juntou aos autos renúncia do mandato juntamente com AR de notificação (ID 79463417);
Ante o exposto, HOMOLOGO os valores apurados pela Contadoria, acostado junto ao ID 78285677, para que surtam seus jurídicos e 
legais efeitos. 
Tendo em vista a renúncia do patrono da executada, intime-se pessoalmente a parte executada para pagar o débito e/ou o que entender 
de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 523 do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se. 
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7010568-68.2017.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MARISETE MARIA SANTOS DE MIRANDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JONAS MAURO DA SILVA, OAB nº RO666A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença que MARISETE MARIA SANTOS DE MIRANDA move em face de INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes qualificadas no feito.
Foi expedido alvará judicial em favor do patrono exequente, para levantamento da verba referente aos honorários sucumbenciais (ID 
49913024).
Em seguida, veio aos autos informação de pagamento dos valores referentes ao Precatório ID 46178170.
Assim, considerando que houve o cumprimento integral da obrigação, dou por cumprida a sentença, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data (CPC, artigo 1.000). 
Expeça-se alvará em favor do exequente, referente aos valores comprovados nos autos (ID 81284704).
P.R.I. Após as providências necessárias, arquive-se.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7013176-63.2022.8.22.0002
Classe: Embargos à Execução
EMBARGANTE: WILLIAM ALVES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, OAB nº RO3495
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA
DECISÃO
Vistos.
1. Indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que não houve a devida comprovação do estado de hipossuficiência da parte embargante.
Os embargos à execução, embora distribuídos por dependência, possuem total autonomia em relação ao processo principal, vez que se 
trata de ação de conhecimento amplo.
Assim, devem ser recolhidas as custas processuais, pois ao contrário do que antes previa a Lei de Custas, que expressamente afirmava 
a não incidência de custas em embargos à execução, a nova Lei de Custas (Lei 3.896/2016) não traz essa previsão.
Nesse caso, tendo o legislador silenciado, não há como incluir os embargos à execução entre os procedimentos elencados pelo art. 6º 
da Lei 3.896/2016.
Portanto, devidas as custas processuais (2% do valor dos embargos).
2. Outro ponto é a ser observado é a previsão contida no art. 919 do CPC, a qual dispõe que os embargos do executado não terão efeito 
suspensivo. Nada obstante isso, o §1º do aludido dispositivo prevê a possibilidade de ser atribuído tal efeito, caso o juiz, a requerimento 
do embargante e sendo relevantes seus fundamentos, constate a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória e desde 
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Compulsando os autos, verifico que houve requerimento para a atribuição do efeito suspensivo, todavia, a execução não foi garantida.
Entrementes, pelos argumentos alinhavados na exordial e documentos coligidos, entendo que os fatos noticiados apontam impedimento 
a continuidade da execução, caso procedente estes embargos.
3. Desta feita, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para: 
3.1 Comprovar o pagamento das custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento.
3.2 Apresentar nos autos caução, a fim de garantir a execução, sob pena de não atribuição do efeito suspensivo requerido.
4. Não vindos aos autos pagamento das custas processuais, tornem conclusos para extinção.
4.1 Pagas as custas e apresentada garantia da execução, retorne concluso para recebimento dos embargos. 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,31 de agosto de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7000597-20.2021.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (1465)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia e outros
ADOLESCENTE: V.A. M.
Advogado do(a) ADOLESCENTE: LUCAS ANTUNES GOMES - RO9318
Intimação
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a se manifestar acerca ID 81314824 - DECISÃO.
Prazo: 5 dias .
Ariquemes-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7006985-02.2022.8.22.0002
Classe : ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR (1412)
REQUERENTE: R.R.
Advogado do(a) REQUERENTE: ENEIAS BRAGA FARAGE - RO5307
REQUERIDO: A. L. S.
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Intimação
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a se manifestar acerca ID 81315413 - DESPACHO.
Prazo: 5 dias .
Ariquemes-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7005793-34.2022.8.22.0002
Classe : MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL (1691)
IMPETRANTE: P. .S. e outros
Advogado do(a) IMPETRANTE: BEATRIZ FERREIRA CAMPOS - RO7925
IMPETRADO: 2º CONSELHO TUTELAR DE ARIQUEMES 
Intimação
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a se manifestar acerca ID 80537631 - SENTENÇA .
Ariquemes-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7009191-28.2018.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: ZAQUEU DA SILVA FREITAS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
Versam os presentes sobre ação de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ARIQUEMES em face de EXECUTADO: ZAQUEU DA 
SILVA FREITAS, partes qualificadas no feito.
O exequente noticiou o pagamento integral do débito e requereu a extinção do presente feito (ID 81011408).
Diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com lastro no art. 924, II, do CPC. 
Custas iniciais e finais devidas pelo executado, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 3.896/2016 – Regimento de Custas Judiciais.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data (art. 1.000, parágrafo único do CPC).
Liberem-se eventuais bens/valores penhorados e proceda-se a baixa de eventual restrição do nome do executado junto ao sistema 
SERASAJUD.
P.R.I. Após as providências necessárias, arquive-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7009002-11.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DEONILDO FRANCISCO DUARTE
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA - RO4282
REU: CANAÃ GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais iniciais e adiadas. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto 
extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
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Processo : 7003020-84.2020.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ANALIA MARIA DE JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALDINEY MATHEUS DA SILVA - RO1057
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7010840-57.2020.8.22.0002
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: JOSUER LEAO DA SILVA
Advogados do(a) EMBARGANTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890, MARISTELA GUIMARAES BRASIL - 
RO9182
EMBARGADO: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR DE ARIQUEMES-FAEPAR e outros (2)
Advogados do(a) EMBARGADO: ARLINDO FRARE NETO - RO3811, ALAN MORAES DOS SANTOS - RO7260, DANILO JOSE 
PRIVATTO MOFATTO - RO6559
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7009659-84.2021.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: CASSIA ALEXANDRA ALMEIDA VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CATIANE MALTA SOARES - RO9040
REQUERIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FELICIANO LYRA MOURA - PE0021714A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7008803-86.2022.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: EDSON RIBEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON RIBEIRO DOS SANTOS - RO0006116A
EXECUTADO: MARCIO MARQUES GUSMAO e outros (5)
Intimação AUTOR - MANDADO PARCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
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2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7005739-39.2020.8.22.0002
Classe: Interdição/Curatela
REQUERENTE: E. R. D. S.
ADVOGADO DO REQUERENTE: PAULO CESAR GONZAGA DA SILVA, OAB nº RO7803
REQUERIDO: F. C.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Versam os presentes sobre ação de interdição e curatela c/c pedido de tutela provisória de urgência, proposta por EUZIMAR RODRIGUES 
DE SOUSA em face de FLAVIA CAMPOS, partes qualificadas no feto.
A requerente foi intimada por seu advogado a providenciar o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção (ID 66597310), 
mas quedou-se inerte, caracterizando abandono de causa.
Intimado, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito (ID 80053709).
É o necessário. Decido.
O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III. por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 
Civil.
Considerando que o abandono equipara-se à desistência da demanda, já que uma é tácita e a outra, expressa, revogo a gratuidade 
anteriormente concedida e condeno o autor ao pagamento das custas iniciais e adiadas, nos termos do art. 8º, III, do Regimento de 
Custas do TJRO. Em caso de não pagamento, proceda-se conforme o art. 35 do mesmo Regimento.
Sentença registrada automaticamente.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Ariquemes,2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7006675-93.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: A. D. S. B.
ADVOGADO DO AUTOR: VALDERIA ANGELA CAZETTA BARBOSA, OAB nº RO5903
REU: F. C. O. S.
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
1. Inicialmente, proceda-se a CPE com a exclusão dos patronos da parte autora, consoante ao ID 80966569.
2. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público com urgência, para parecer quanto a tutela pretendida, ID 80887625.
3. Após, retornam-se os autos conclusos para deliberações quanto ao pedido de tutela.
4. Intime-se e cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014327-64.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA CICERA
ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO FERREIRA, OAB nº RO4466
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos.
1. Processe-se com gratuidade.
2. Cuida-se de ação previdenciária para concessão do benefício de pensão por morte.
3. Deixo de designar audiência prévia de conciliação neste momento processual, aguardando futura realização de mutirão de conciliação 
pela autarquia ré.
4. Cite-se para contestar no prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC).
5. Apresentada defesa pelo réu, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC).
6. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
7. Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7012997-66.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: LILIAM MOREIRA DIAS
ADVOGADO DO AUTOR: CAMILLA DA SILVA ARAUJO, OAB nº RO8266
REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
ADVOGADOS DO REU: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, OAB nº AM16780, PROCURADORIA GRUPO COGNA EDUCAÇÃO 
SA
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de apreciação de pedido de liminar que move LILIAM MOREIRA DIAS em face de UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 
EDUCACIONAL S/A, para que a requerida libere os boletos que correspondem a disciplina de libras bem como seja determinado 
a liberação no sistema para autora realizar a prova de forma presencial da disciplina de Libras, pendências que consubstanciam com o 
objeto da lide.
Pois bem.
Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta 
não será concedida (art. 300, § 3o, CPC). 
Ressalta-se que antecipar os efeitos da tutela não se confundem com avançar o mérito ou pré-julgar, ainda que a medida seja 
indiscutivelmente imprescindível à parte.
O que se evidencia dos autos é que o pedido em sede de tutela se confunde com o pedido final (que seria a liberação dos boletos da 
disciplina e realização da prova da matéria “faltante” que se discute nos autos) e exige uma quase certeza da veracidade dos fatos 
alegados.
Desta forma, considerando que conceder a tutela antecipada implicaria na análise do mérito, o que é vedado nesta fase processual, 
entendo não ser o caso de concessão em caráter liminar. Além do mais, audiência de conciliação já está designada, para que possam 
chegar em comum acordo acerca da celeuma. Desta forma, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
Por fim, a parte autora noticia o descumprimento da determinação concedida ao ID 67470413, na qual concedeu liminarmente a suspensão 
da cobrança das disciplinas do curso de Bacharel em Educação Física, logo, intime-se a parte requerida para que no prazo de 10 (dez) 
dias, comprove nos autos o cumprimento integral da liminar concedida, sob pena de arbitramento de multa diária.
Aguarde-se realização de audiência, intimem-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 2ª Vara Cível Processo nº: 7014266-
09.2022.8.22.0002 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Contratos Bancários 
AUTORES: MALVINA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
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REU: BANCO PAN S.A. 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
DECISÃO
Vistos.
1. Trata-se de ação de exibição de documentos com pedido de liminar proposta por MALVINA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA em 
desfavor de BANCO PAN S.A, com a qual a requerente pleiteia a apresentação do contrato nº 337205128-8, por alegar, em suma, estar 
sofrendo descontos mensais de valores a título de empréstimo consignado desde julho/2020, e não recorda tê-lo contratado. Verbera ser 
imprescindível a apresentação dos contratos para que possa eventualmente subsidiar a propositura de ação declaratória de inexistência 
de relação jurídica e do débito cumulada com ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência.
Para a concessão da tutela de urgência cautelar antecedente, necessário que fique demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 305, NCPC), desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A requerente apresentou extrato de empréstimo consignado descontado de seu benefício previdenciário, onde consta que 
o contrato foi firmado com o requerido, e diante da alegação verberada na exordial de que o autor não recorda de tê-los firmado, entendo 
presente o requisito da probabilidade do direito de postular a apresentação dos contratos.
Já o perigo de dano fica demonstrado, pela necessidade de conhecer os termos e o inteiro teor dos contratos que subsidiam os descontos 
mensais de parcelas em sua remuneração, para eventualmente subsidiar a propositura de ação declaratória de inexistência de relação 
jurídica e débito.
Considerando tratar-se de apresentação de documentos em nome da parte autora, não há qualquer prejuízo vislumbrável, não ensejando 
riscos de irreversibilidade dos efeitos desta tutela postulada.
Assim, com fundamento no artigo 305 c/c 300 § 2º, ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), defiro a tutela cautelar 
antecedente postulada pela autora e determino que o banco requerido proceda com a apresentação do contrato nº 337205128-8, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00, no caso de descumprimento da 
ordem judicial.
2. Cite-se e intime-se o Banco requerido para cumprir a tutela de urgência cautelar deferida, e querendo, contestar a presente, no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de serem presumidos aceitos os fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 307.
3. Efetivada a tutela, com a apresentação dos documentos, deverá o autor proceder com o aditamento da inicial, no prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 308 do CPC, sob pena de se cessar a efetividade da tutela concedida, nos termos do artigo 309, inciso I do 
CPC.
4. Apresentado o pedido principal, venham os autos conclusos para deliberação.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
Intime-se. Cumpra-se.
Ariquemes2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7001823-26.2022.8.22.0002
Classe: Divórcio Litigioso
REQUERENTES: N. S. S., A. E. S. S., H. C. S. D. S. S., D. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
Versam os presentes sobre ação de divórcio litigioso c/c alimentos, proposta por HELLEN CAMILA SANTOS DA SILVA SOBRAL, 
NICOLAS S. S. e ADRIAN E. S. S. em face de CLEITON SOBRAL DE SOUZA, todos qualificados nos autos.
Sustenta o autor que as partes se casaram em 15 de novembro de 2013, sob o regime de comunhão parcial de bens. Dessa união, 
tiveram dois filhos, Nicolas S. S., com 04 (quatro) anos, e Adrian E. S. S., com atualmente 07 (sete) anos de idade.
Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação e a citação da parte requerida (ID 68704049).
Em audiência, as partes convencionaram da seguinte maneira: 1. As partes acima contraíram matrimônio na data de 15/11/2013, sob o 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do município de Ariquemes/RO, sob 
a matrícula n. 096370 01 55 2013 2 00042 138 0010 648 25 e pretendem, por mutuo consentimento se Divorciar. Durante a constância do 
casamento adquiriram uma motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, cor preta, ano 2012, placa NBG5585, RENAVAN 465751067 avaliado 
segundo as partes em R$ 3.000,00 (Três mil reais). O requerido ficará com a referida motocicleta e pagará a autora a quantia de R$ 
1.500,00 (Mil e quinhentos reais) na data de 20/12/2022. O valor deverá ser depositado na conta bancaria da requerente, conforme abaixo 
informada. 2. Durante a união tiverem 02 filhos: Nicolas Santos Sobral, que conta atualmente com 04 (quatro) anos de idade e Adrian 
Estevam Santos Sobral, com 07 anos de idade, 3. No que tange aos ALIMENTOS, o alimentante CLEITON SOBRAL DE SOUZA pagará 
aos filhos Adrian Estevam Santos Sobral e Nicolas Santos Sobral, mensalmente, a importância de 33% do salário-mínimo, que perfaz 
atualmente a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Como complemento, o genitor arcará ainda com 50% das despesas relacionadas 
a saúde (consultas, internações, exames laboratoriais, odontologia, medicamentos), além de 50% das despesas com material escolar 
e uniformes 4. Os alimentos serão pagos todo dia 10 de cada mês, com vencimento da primeira parcela no dia 10/05/2022, mediante 
depósito em conta em nome da genitora do(s) alimentados: Hellen Camila Santos da Silva, CPF 008.667.552-41 - conta nº 636993578, 
agência 3315, Banco SICOOB . 5. Com relação aos ALIMENTOS PROVISÓRIOS, a requerente informa que não há pendencias e desde 
já renuncia à diferença de valor pleiteado nos autos. 6. Da Guarda: As partes estão de comum acordo de que a GUARDA dos filhos em 
comum, será exercida de forma compartilhada. A residência dos infantes será no endereço da genitora Sra. HELLEN CAMILA SANTOS 
DA SILVA SOBRAL 7. Das Visitas: Fica acordado que o direito de visitas será exercido pelo genitor de forma livre, mediante prévio aviso. 
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.8. Em razão do divórcio, a requerente manifestou expressamente o interesse em voltar a usar o nome de solteira, ou seja, HELLEN 
CAMILA SANTOS DA SILVA 9. As partes requerem seja expedido o competente Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Naturais da Comarca de Ariquemes/RO 10. As partes renunciam ao prazo recursal”. Na sequência, as partes informaram que 
dispensam posterior intimação pessoal da sentença homologatória, resguardando o direito de irem ao Fórum para tomarem ciência, caso 
tenham o interesse. Requereram a intimação no caso de não homologação do acordo. DELIBERAÇÃO: “Ante o acordo entabulado entre 
as partes, devolva-se o processo ao Juízo de origem para homologação”.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do acordo (ID 80052345).
É o relatório. Decido.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, nos termos do documento de ID 75861415, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos, decretando o divórcio do casal, declarando dissolvido o vínculo matrimonial e cessado o regime matrimonial de 
bens, com fulcro no artigo 226, § 6º da Constituição da República e no art. 1.571, IV do Código Civil, e julgo extinto o feito, com base no 
art. 487, III, “b”, do CPC.
A cônjuge voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: HELLEN CAMILA SANTOS DA SILVA.
As partes são beneficiárias da Justiça Gratuita, sendo isentos de eventuais custas de ato notarial e registral (Prov. n. 013/2009 – CG de 
29/05/2009).
Providencie a CPE a remessa dos documentos necessários para averbação do divórcio à margem do assento de casamento Matrícula 
nº 096370 01 55 2013 2 00042 138 0010648 25, no 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município e Comarca de 
Ariquemes/RO.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data, por força do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.
Sem custas finais e honorários advocatícios.
P. R . I. Expeça-se o necessário e arquive-se.
SERVE DE MANDADO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA/MANDADO DE AVERBAÇÃO.
Ariquemes,2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7014335-41.2022.8.22.0002
Classe: Carta Precatória Cível
Valor da Causa:R$ 4.850,52
Última distribuição:01/09/2022
Autor: INSTITUTO JOAO NEORICO, CNPJ nº 08155411000168, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
Réu: JAQUELINE DOS SANTOS, CPF nº 87697661268, RUA MIGUEL DE CERVANTE 117 AEROCLUBE - 76811-003 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Vistos.
Intime-se o deprecante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas devidas.
Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento das custas, devolva-se, independente de cumprimento.
Comprovado o recolhimento das custas, cumpra-se a presente, servindo a segunda via de mandado.
Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos cumprimentos.
Tendo em vista o caráter itinerante das Cartas Precatórias, caso o Sr. Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada/intimada 
tenha mudado de endereço e indique o atual, fica, desde já, determinado, independentemente de nova deliberação, a remessa da 
presente carta ao juízo da comarca a que se referir o novo endereço, com as baixas e anotações necessárias. 
Nesse caso, deverá a CPE, ainda, comunicar o juízo deprecante acerca da remessa. 
Outrossim, determino, desde já, a devolução da carta precatória à origem, caso o oficial de justiça certifique que não localizou a pessoa 
em questão e não decline novo endereço. 
Oportunamente, promova, a CPE, as baixas de estilo junto ao sistema.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 0001417-42.2013.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
PROCURADOR: JEFERSON DARTHANHA LINDENBERG
ADVOGADO DO PROCURADOR: ARLINDO FRARE NETO, OAB nº RO3811
PROCURADORES: JISLANI MATIAS DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS FLORES
PROCURADORES SEM ADVOGADO(S)
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DESPACHO
Vistos
Tendo em vista a certidão constando valor pendente para levantamento, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 
(dez) dias.
Decorrido tal prazo, sem manifestação, fica desde já autorizado a transferência dos valores para a conta centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia, nos termos do art. 278 §4º das Diretrizes Gerais Judiciais, até ulterior decisão.
Intime-se.
Após, arquive-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014340-63.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: CLECI KOPP
ADVOGADOS DO AUTOR: BRIAN GRIEHL, OAB nº RO261A, REJANE CORREA GRIEHL, OAB nº RO4095
REU: I. -. I. N. D. S. S.
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
1. Processe-se com gratuidade.
2. Cuida-se de ação previdenciária para concessão do benefício de pensão por morte.
3. Deixo de designar audiência prévia de conciliação neste momento processual, aguardando futura realização de mutirão de conciliação 
pela autarquia ré.
4. Cite-se para contestar no prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC).
5. Apresentada defesa pelo réu, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC).
6. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
7. Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7006590-10.2022.8.22.0002
Classe: Homologação da Transação Extrajudicial
REQUERENTES: B. A. R., A. D. L. S.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: GABRIELA EULALIO DE LIMA, OAB nº MG138790, EVERTON BALBO DOS SANTOS, OAB nº 
DF22691, PAULO ROBERTO MELONI MONTEIRO, OAB nº RO6427
SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do parecer apresentado pelo parquet.
Em seguida, vistas ao Ministério Público.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Ariquemes, 2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7009886-40.2022.8.22.0002
Classe: Interdição/Curatela
REQUERENTES: R. P. O., D. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: B. F. P. O.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
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DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Ação de Curatela, com pedido de tutela provisória de urgência, formulada por RAQUEL PESSOA ODILON em face de seu 
filho, BRENO FELIPE PESSOA ODILON, ambos qualificados nos autos.
Aduz a parte autora que é genitora do requerido, que possui 20 (vinte) anos e é portadora de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0), 
com uso contínuo de medicações - atualmente com bom controle sintomático dentro de suas limitações, porém com grande potencial para 
novas crises, consoante aos laudos anexados aos autos (ID 78934193).
Afirma que, em razão disso, o requerido não possui condições de gerir/praticar os atos da vida civil, conforme atestado da médica 
psiquiatra, o demandado apresenta sintomas psicóticos, agitação psicomotora com incapacidade de auto cuidado em supervisão; Não 
tem organização mental e discernimento para gerir sua pessoa e administrar bens com caráter definitivo. Sem capacidade de realizar ou 
responder por qualquer ato civil - ID 78934193, pág. 01.
Sustenta, por fim, que enfrenta dificuldades em resolver as questões patrimoniais e atos da vida civil, por não estar devidamente constituída 
como sua representante legal.
Nessa linha, pretende através da presente ação que tal situação seja reconhecida judicialmente, de modo que as partes passem a gozar 
de segurança jurídica.
Com a inicial foram juntados documentos.
Parecer do Ministério Público, ID 79885481, manifestou pelo deferimento da tutela pretendida.
É o relato do necessário. Decido.
Nos termos do artigo 749, parágrafo único do Código de Processo Civil, “justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório para 
a prática de determinados atos”. Com efeito, no caso concreto, a medida se justifica, conforme passo a explicar.
A autora é parte legítima para promover a presente interdição, considerando que se trata de genitora do requerido, conforme se depreende 
do documento de identidade ao ID 78934190, pág. 02, estando autorizada, portanto, a exercer o munus de curadora.
Os laudos juntados aos autos, por sua vez, corroboram as alegações contidas na inicial, no sentido de que o requerido é pessoa que 
possui inúmeros transtornos, que não possui condições de se auto gerir, necessitando dos cuidados de terceiros.
Assim, em sede de cognição sumária, entendo que preenchidos estão os requisitos necessários para o deferimento da curatela provisória 
em favor da requerente. Ressalto que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, 
não atingindo os atos existenciais, em conformidade com o art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Ante o exposto, nos termos do art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de curatela provisória.
SERVE A PRESENTE DE TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA, até o deslinde do presente feito, nomeando-se como curadora provisória 
de BRENO FELIPE PESSOA ODILON, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 1492488 SESDEC/RO e inscrito no CPF 
nº 014.513.862-30, residente e domiciliado na Rua Alameda Salvador, nº 2120 - setor 03 , nesta cidade e comarca de Ariquemes/RO, a 
pessoa de RAQUEL PESSOA ODILOM, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n° 600.398 SSP/RO e inscrita no CPF sob 
nº 692.570.942-00, residente e domiciliada na Rua Alameda Salvador, nº 2120 - setor 03, nesta cidade e comarca de Ariquemes/RO, 
telefone: (69 ) 99246-3165.
Assim, a curadora acima nomeada pode exercer em nome do curatelado todos os atos de administração de natureza patrimonial e ainda 
efetuar saques de benefícios previdenciários dentro dos termos legais, assumindo, ao assinar o presente termo, todas as obrigações 
legais de cuidado decorrentes da posição de Curador(a) e poderes de representação do curatelado, nos termos da lei. Ressalta-se que 
não poderá a curadora provisória alienar ou dispor, a qualquer título, dos bens do interditando.
____________________________________________________________
RAQUEL PESSOA ODILOM – Curadora Compromissada
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
1) Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.
2) De imediato, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, em atenção ao art. 752, §1º, do Código de Processo Civil;
3) Cite-se a requerida para impugnar o pedido dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo o Oficial de Justiça certificar se a demandada tem 
condições de se comunicar.
3.1) Decorrido o prazo sem que tenha sido constituído advogado para assistir a parte requerida nos autos, fazendo a sua defesa, bem 
como os demais atos processuais, ficará nomeado outro membro da Defensoria Pública.
3.2) Dê-se vista para o exercício desse encargo.
4) Determino a realização de estudo a ser realizado pelo NUPS, a fim de se verificar se o requerido possui capacidade intelectual 
para: a) manifestar a sua vontade de forma válida e eficaz; b) fazer declarações unilaterais de vontade (testamento, promessas); c) 
celebrar negócios jurídicos (contratar, doar, ceder, pagar, transmitir, constituir obrigações de dar, fazer ou não fazer, dar quitação, novar, 
compensar, remir, trocar, emprestar, etc.), verificar os aspectos socioeconômicos, familiares, comportamentais e culturais dos envolvidos 
na demanda. O estudo social deverá buscar identificar as condições de vida dos sujeitos da demanda, trazendo aos autos uma amostra 
documentada da realidade social por eles vivida, priorizando o contexto e não os fatos.
6) Com a juntada dos relatórios supracitados, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito, no prazo comum de 15 (quinze) 
dias;
7) Em seguida, abra-se nova vista ao Ministério Público.
8) Por fim, façam os autos conclusos.
Intimem-se. Cite-se.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Serve esta decisão como mandado de citação do interditando, a ser cumprido no seguinte endereço:
REQUERIDO: B. F. P. O., ALAMEDA SALVADOR 2120, - ATÉ 2252/2253 SETOR 03 - 76870-414 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
SERVE DE MANDADO, CITAÇÃO, OFÍCIO, CARTA OU CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 2 de setembro de 2022.
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7010455-41.2022.8.22.0002
Classe: Interdição/Curatela
REQUERENTE: MARIA TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO DO REQUERENTE: CASSIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO12097
REQUERIDO: EUNICE APARECIDA DE SOUZA CRUZ
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Ação de Curatela c/c pedido de tutela de urgência proposta por MARIA TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA CRUZ em face de 
EUNICE APARECIDA DE SOUZA CRUZ, ambas qualificadas nos autos.
Parecer do Ministério Público - ID 80002502, manifestou-se pelo indeferimento da tutela pretendida, vez que não há nos autos laudo 
médico informando a sua incapacidade bem como decisão anterior que concedia ao genitor da requerida a curatela em seu favor.
Pois bem.
Assisti razão o parquet, portanto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, juntando aos autos, laudo 
médico da requerida informando sua incapacidade bem como a decisão judicial que concedeu ao genitor da requerida os poderes da 
curatela, sob pena de arquivamento.
Decorrido tal prazo, cumprida as determinações, retornam-se os autos conclusos para análise da tutela pretendida.
Em seguida, abra-se nova vista ao Ministério Público.
Intime-se e cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,2 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 0004186-52.2015.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MOZAR RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES, OAB nº RO4636
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
Despacho
Expeça-se alvará/ofício de transferência, em favor do requerido (ID 81303460), para levantamento dos valores vinculados ao presente 
feito (ID 79821500)
Após, mais nada pendente, arquive-se.
Intime-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7012532-23.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB nº SP357590, PROCURADORIA BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A.
REU: GINALDO DE CARVALHO SANTOS
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a parte autora informou em sua inicial que não tem interesse na designação de audiência de 
conciliação. Entretanto, quando intimado para efetuar o recolhimento das custas iniciais, comprovou o pagamento de apenas de 1% (um 
por cento) inicial.
Ocorre que, conforme artigo 12, I, do Regimento de Custas do TJRO, o adiamento de 1% das custas iniciais é deferido apenas em casos 
em que há a designação de audiência de conciliação, o que não é o caso da presente demanda, conforme despacho ID 80602137.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 
exordial.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
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Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
PROCESSO: 7010648-56.2022.8.22.0002
REQUERENTE: E. S. B. S., CPF nº 05579105282
ADVOGADO DO REQUERENTE: ERICK JHONY DALLAVALLE BOLONHESI, OAB nº RO10705
REQUERIDO: R. D. L., CPF nº 21976538220
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 1.107,67
DESPACHO
Vistos, 
Intime-se a exequente pela derradeira vez para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos Procuração em nome da exequente com 
data atualizada, visto que, conforme documentos ID 79436034 e ID 79895740, o documento foi feito em nome da sua genitora, e quem 
possui legitimidade para executar alimentos é a menor, porquanto a procuração deve consta o nome da exequente representada pela 
genitora.
Ariquemes, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7014293-89.2022.8.22.0002
Classe: Monitória
AUTOR: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA, OAB nº RO4688
REU: SILVANO MOREIRA BARBOSA, SILVANO MOREIRA BARBOSA 24895479846
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
1. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar o 
recolhimento das custas iniciais, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 12, I da Lei n. 3.896/2016 
(Lei de Custas), visto que a parte autora informou não ter interesse na realização de audiência de conciliação.
2. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 
sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700).
3. Cite-se a parte ré dos termos da presente ação para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento, a entrega da coisa ou o adimplemento 
de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 701, caput).
3.1 Conste, ainda, do mandado que, nesse mesmo prazo, a parte ré poderá oferecer embargos independente de garantia do juízo, e 
que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 
judicial, independente de qualquer formalidade. O prazo para embargar contar-se-á a partir da juntada do mandado aos autos, devendo 
a exequente ser intimada para apresentar os cálculos atualizados (CPC, 701, §2º c/c 702).
4. Optando o réu pelo pagamento integral ou cumprimento integral da obrigação deverá efetuar também o pagamento de honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor da causa, hipótese em que ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC).
5. Caso a parte ré reconheça o débito, poderá requerer seu parcelamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do presente mandado 
aos autos, desde que promova o pagamento à vista de 30% do débito, mais custas e honorários de advogado, e o saldo remanescente 
em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (NCPC, art. 916, §6º c/c o art. 701, §5º, NCPC), ato 
que importará em renúncia ao direito de opor embargos.
5.1. Em seguida, intime-se a parte autora para que se manifeste, em 05 dias, sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 
4, ocasião em que poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, 916, §1º).
5.2 Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, 916, 
§2º).
5.3 Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos serão suspensos.
6. Havendo oposição de embargos ou reconvenção, intime-se o autor para responder em 15 dias (art. 702, §5º, CPC).
7. Decorrido o prazo e havendo inércia do réu, constituo de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial 
em mandado de execução (art. 701, §2º, CPC), devendo a escrivania proceder a alteração da classe do feito para cumprimento de 
sentença.
7.1 Neste caso, a parte autora deverá apresentar o cálculo atualizado do débito, acrescido dos honorários fixados inicialmente (5%).
7.2 Após a vinda do cálculo, intime-se pessoalmente a parte ré para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação exigida na inicial, sob 
pena de multa de 10% e honorários, também de 10% (art. 523, §1º, CPC). Intime-se, ainda, de que caso não efetue o pagamento no prazo 
legal, poderá oferecer impugnação nos próprios autos, independente de caução, no prazo de 15 dias, a contar do decurso do prazo para 
pagamento, independente de nova intimação (art. 525, CPC).
8. Decorrido o prazo, sem pagamento ou manifestação, intime-se o exequente para apresentar novo demonstrativo discriminado e 
atualizado do crédito e indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 523 c/c 524, do CPC.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7010556-83.2019.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: MARIA NATALIA DE BARROS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, OAB nº RO5750A, FERNANDO MARTINS GONCALVES, OAB nº 
RO834
EXCUTADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS DO EXCUTADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BANCO PAN S.A
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a certidão (ID 81310760) que constata o levantamento do alvará expedido, arquive-se os autos.
2. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br AUTOS: 7006593-62.2022.8.22.0002
ASSUNTO: Alienação Fiduciária
CLASSE: Embargos de Terceiro Cível
EMBARGANTE: CEMIRA DE ALMEIDA, CPF nº 20332564215, RUA PARANAVAÍ 4544, - DE 4487/4488 A 4786/4787 SETOR 09 - 
76876-336 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: LEDAIANA SANA DE FREITAS, OAB nº RO10368
EMBARGADO: ANTONIO CARDOZO DA COSTA, CPF nº 59616342215
EMBARGADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
Diante da documentação carreada pelo embargante, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.
Recebo os embargos de terceiros para discussão e, em consequência, determino não haja partilha em relação ao imóvel objeto desta 
ação.
Certifique-se no processo principal (processo n. 7015227-86.2018.8.22.0002) a interposição dos presentes, juntando-se cópia do 
presente.
Cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador constituído nos autos da ação principal (artigo 677, § 3º, CPC), para contestar no 
prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, CPC), sob pena da incidência do art. 344 do CPC.
Apresentada contestação, dê-se vista ao embargante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Depois, intime-se as partes para justificar a necessidade de produção de outras provas, motivando sua necessidade, sob pena de 
indeferimento e julgamento antecipado da lide, na fase em que se encontra.
Ariquemes, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7012043-88.2019.8.22.0002
Classe: Ação Civil Coletiva
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADOS DO REU: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA, OAB nº RO3593, JOSE DE ALMEIDA JUNIOR, OAB nº RO1370
DECISÃO
Vistos.
I - RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão acostada no ID 78259356.
Nas razões de LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS alega contradição, aduzindo que a decisão de ID: 66685564, reconheceu 
a prescrição das penas de improbidade e manteve o prosseguimento do feito tão somente quanto ao eventual ressarcimento do dano 
causado ao Município de Ariquemes, entretanto, a decisão de ID n. 78259356 asseverou que a preliminar de prescrição foi rejeitada. 
Afirma que a decisão de ID: 78259356 é omissa, pois não delimita os eventuais prejuízos causados ao Município de Ariquemes/RO, 
dando margem para interpretar que o feito tramitará com objeto/fatos relacionados a outros Municípios.
É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
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Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC, podendo ser interpostos quando houver, na decisão, obscuridade, 
contradição ou omissão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 
julgado, ou, ainda, para sanar erro material, jamais para rediscussão da matéria já apreciada.
2. O inconformismo da embargante, que revela tentativa de rediscutir o mérito do recurso de apelação, não se amolda à finalidade dos 
aclaratórios.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante tenha suscitado para fins de pré-questionamento, ainda que os 
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do art. 1.025 do CPC/2015.
4. Recurso não provido.APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7016855-50.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 04/11/2021
Ressai dos autos que o embargante apontou a contradição e omissão nas decisões mencionadas.
a) Da contradição existente na decisão de ID: 66685564 e 78259356.
O embargante aduz que a decisão de ID: 66685564, reconheceu a prescrição das penas de improbidade e manteve o prosseguimento 
do feito tão somente quanto ao eventual ressarcimento do dano causado ao Município de Ariquemes, entretanto, a decisão de ID n. 
78259356 asseverou que a preliminar de prescrição foi rejeitada.
Em análise aos autos pode-se constatar que assiste razão o embargante neste ponto, pois a decisão de ID: 66685564 analisou a 
prescrição arguida e reconheceu o prosseguimento da ação somente com relação ao dano ao erário supostamente praticado, uma vez 
que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de Improbidade. Ocorre 
que, posteriormente, em decisão de ID: 78259356, registrou que a preliminar de prescrição foi rejeitada, in verbis: “As preliminares de 
inépcia da inicial e prescrição foram rejeitadas.” Ou seja, contrariou, neste ponto, a decisão anteriormente proferida.
Assim, acolho os embargos de declaração neste ponto, devendo constar na decisão de ID: que a prescrição foi parcialmente acolhida, 
devendo a ação prosseguir somente com relação ao eventual ressarcimento do dano causado ao Município de Ariquemes/RO.
b) Da omissão
O embargante aduz que a decisão de ID: 78259356 é omissa, pois não delimita os eventuais prejuízos causados ao Município de 
Ariquemes/RO, dando margem para interpretar que o feito tramitará com objeto/fatos relacionados a outros Municípios.
Ocorre que os fatos descritos na inicial são competência desta Comarca de Ariquemes. As incompatibilidades de horários ocorreram 
no âmbito da Prefeitura de Cacaulândia com a Prefeitura de Jaru/RO, bem como no âmbito da Prefeitura de Cacaulândia/RO com a 
Prefeitura de Ouro Preto do Oeste/RO. Registra-se que o Município de Cacaulândia pertence à esta Comarca de Ariquemes/RO, ou seja, 
não estou demonstrada a ocorrência de omissão na decisão, razão pela qual o recurso não merece ser provido neste ponto.
III - DISPOSITIVO
Desta forma, diante da fundamentação supra ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para suprir SOMENTE a contradição, 
retificando-se erro na decisão embargada (ID n. 78259356), fazendo constar que a preliminar de prescrição foi parcialmente acolhida, 
mantendo o prosseguimento do feito tão somente quanto ao eventual ressarcimento do dano causado ao Município de Ariquemes.
Após a inclusão, tornem os autos conclusos para diligências de bens.
Intimem-se e pratique-se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7006985-02.2022.8.22.0002
Classe: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar
REQUERENTE: R. R.
ADVOGADO DO REQUERENTE: ENEIAS BRAGA FARAGE, OAB nº RO5307
REQUERIDO: A. L. D. S.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Verifico que a requerida não foi citada até o momento, conforme consta na certidão ID 80349265.
Para tanto, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo endereço da requerida para nova tentativa de 
citação, ou requerer o que entender de direito. 
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7011804-79.2022.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
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AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: THIAGO DOS SANTOS
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos e examinados
Versam os presentes sobre ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de THIAGO 
DOS SANTOS, partes qualificadas no feito.
A inicial foi instruída com documentos.
Recebida a inicial neste Juízo, foi deferida a liminar após o recolhimento das custas (ID 80136235).
Após a comprovação do pagamento das custas processuais (ID 80713182), o autor requereu a desistência da demanda (ID 81243185).
É o relatório do necessário. DECIDO.
A desistência da ação está prevista no ordenamento jurídico e pode ser requerida até a sentença, sem prejuízo do direito material, nos 
termos do art. 485, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, há que se observar se o pedido foi formulado antes ou depois da contestação, pois, oferecida a defesa, o autor não poderá 
desistir da demanda sem o consentimento do réu (art. 485, § 4º, CPC). 
No caso em tela, mostra-se possível, portanto, a desistência requerida pela parte autora haja vista que o requerido sequer foi citado 
nem apresentou defesa, inexistindo aperfeiçoamento da relação processual entre os polos ativo e passivo. 
Pelo exposto, homologo a desistência da pretensão a pedido da parte requerente e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 
feito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Sem custas finais e honorários.
Em razão da preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data. 
Após mais nada pendente, arquive-se.
P. R. I.
VIAS DESTA SENTENÇA SERVIRÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO / CARTA / CARTA PRECATÓRIA/ OFÍCIO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7011088-57.2019.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: VALDECIR PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MICHAEL ROBSON SOUZA PERES, OAB nº RO8983
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença que VALDECIR PEREIRA DA COSTA move em face de INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes qualificadas no feito.
Foi expedido alvará judicial em favor do patrono do exequente, para levantamento dos valores referentes ao pagamento dos honorários 
de sucumbência (ID 54817667).
Em seguida, veio aos autos informação de pagamento referente ao Precatório ID 52911655.
Assim, considerando que houve o cumprimento integral da obrigação, dou por cumprida a sentença, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data (CPC, artigo 1.000). 
Indefiro o pedido de expedição de alvará judicial (ID 81295905), visto que não se trata de honorários advocatícios. Ademais, registre-se 
que os Bancos tem feito a transferência de valores dos alvarás diretamente para a conta do beneficiários. Além disso, a própria Requisição 
de Pequeno Valor dos honorários foi feita em nome do advogado, e não no nome da Sociedade informada.
Expeça-se alvará em favor do exequente, dos valores depositados nos autos (ID 81284724).
P.R.I. Após as providências necessárias, arquive-se.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7018080-63.2021.8.22.0002
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTOR: H. G. G.
ADVOGADO DO AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890
REU: J. M. G.
REU SEM ADVOGADO(S)
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DESPACHO
Vistos.
1. Considerando que a transação entre as partes é a melhor forma de solução de conflitos, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a 
ser realizada por VIDEOCONFERÊNCA pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, via whatsapp ou hangouts 
meet, conforme pauta da CPE.
1.1 À CPE para designar a data de audiência.
2. Intimem-se as partes sobre a audiência designada, ficando o autor intimado na pessoa de seu advogado. 
2.1. No mais, cite-se o requerido, no endereço informado (Rua Alto Paraíso, nº 1679, Setor 05, no município de Cacaulândia/RO, nesta 
comarca), nos termos da decisão inicial (ID 65802641).
Cumpra-se integralmente a decisão inaugural.
Intimem-se, cumpra-se e expeça-se o necessário.
SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CARTA E CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7014297-29.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: C. D. C. D. L. A. D. V. D. M. -. C. J.
ADVOGADOS DO AUTOR: ARTUR BAIA RAMOS, OAB nº RO6721, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1537
REU: E. G. P. E., RUA SALVADOR 2980, - DE 2791/2792 AO FIM SETOR 03 - 76870-450 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, E. G. P., RUA 
SALVADOR 2980, - DE 2791/2792 AO FIM SETOR 03 - 76870-450 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Cumpra-se a carta precatória ID 81297039, servindo como mandado ou expedindo-se o necessário.
Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos cumprimentos.
Considerando o caráter itinerante das Cartas Precatórias, caso o Sr. Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada/intimada tenha 
mudado de endereço e indique o atual, fica, desde já, determinado, independentemente de nova deliberação, a remessa da presente 
carta ao juízo da comarca a que se referir o novo endereço, com as baixas e anotações necessárias.
Nesse caso, deverá a escrivania, ainda, comunicar o juízo deprecante acerca da remessa.
Outrossim, determino, desde já, a devolução da carta precatória à origem, caso o oficial de justiça certifique que não localizou a pessoa 
em questão e não decline novo endereço.
Oportunamente, promova a escrivania as baixas de estilo junto ao sistema.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7012529-68.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB nº SP357590, PROCURADORIA BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A.
REU: JHOMAR FARIA PEREIRA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a parte autora informou em sua inicial que não tem interesse na designação de audiência de 
conciliação. Entretanto, quando intimado para efetuar o recolhimento das custas iniciais, comprovou o pagamento de apenas de 1% (um 
por cento) inicial.
Ocorre que, conforme artigo 12, I, do Regimento de Custas do TJRO, o adiamento de 1% das custas iniciais é deferido apenas em casos 
em que há a designação de audiência de conciliação, o que não é o caso da presente demanda, conforme despacho ID 80602721.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 
exordial.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7013843-49.2022.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: ADRIANE APARECIDA KERBER, JONATAN STRUB
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: CATIANE MALTA SOARES, OAB nº DESCONHECIDO
EXECUTADO: ILEMAR STRUB
DESPACHO
Vistos,
Considerando que o processo indicado pertence à 3ª Vara Cível desta comarca (7001428-68.2021.8.22.0002 ), providência a CPE a 
redistribuição da presente àquele Juízo.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014269-61.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: CLEUDE TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADOS DO AUTOR: TAIS FROES COSTA, OAB nº RO7934, LINDENBERG ESTEFANI DE SOUZA, OAB nº RO7253, GRACILENE 
MARIA DE SOUZA ZIMMER, OAB nº RO5902
REU: I. -. I. N. D. S. S.
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos,
Antes de receber a inicial, intime-se o requerente para juntar a decisão administrativa referente ao requerimento de benefício pensão por 
morte formulado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Após, retorne concluso.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7011802-22.2016.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
A exequente peticionou nos autos, pugnando pelo redirecionamento da execução com a inclusão no polo passivo dos sócios JHONY 
VICTOR DOS SANTOS e LEANDRO FRANCO REZENDE, alegando que restou clara a dissolução irregular da executada (EDY MODAS 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME), razão pela qual os sócios respondem pelos débitos com seu patrimônio pessoal. Pugnou 
pelo prosseguimento do feito cujo débito atualizado corresponde a R$ 12.334,46.
DECIDO.
A definição de firma individual, fornecida pelo art. 980-A do Código Civil, a saber, “empresa individual de responsabilidade limitada 
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente não se confunde com a integralizado, não inferior a 
100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País”, definição de microempresa, declinada pelo art. 3º e incs. da LC nº 123/2006, 
qual seja, “a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se 
refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis 
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);”.
Desta feita, tem-se que a classificação de uma empresa como firma individual é determinada pela titularidade do capital social integralizado 
por uma única pessoa, ao passo em que sua classificação como microempresa depende, exclusivamente, de sua receita bruta anual.
Não se pode, assim, confundir os conceitos de firma individual e de microempresa, vez que mesmo a sociedade limitada pode ser 
considerada microempresa, tal como se dá nos presentes autos, vez que a requerida trata-se de sociedade empresária limitada, conforme 
infere-se no cadastro da Junta Comercial do Estado de Rondônia (ID 80903347).
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Assim sendo, em que pese os bens do empresário responder pelas obrigações de firma individual sem a necessidade de instauração do 
incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica (TJ-RS – AI: 70050560705 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de 
Julgamento: 24/08/2012, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2012), tal não é o caso dos 
presente autos, já que de firma individual não se cuida, mas de sociedade empresária classificada como microempresa, formada por 2 
(dois) sócios distintos.
Veja-se, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:
“TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10194100009985001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 10/05/2013 Ementa: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. FIRMA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ENTRE OS BENS DO SÓCIO E DA EMPRESA. PENHORA VIA SISTEMA 
BACENJUD. POSSIBILIDADE. -Tratando-se de microempresa individual, ou seja, firma individual, sem formação de sociedade, não há 
de se falar em desconsideração da personalidade jurídica, pois não há separação entre o patrimônio do empresário que a compõe e o da 
firma, portanto este sócio responde ilimitadamente.”
Por tais razões, INDEFIRO a pretensão, determinando, agora, a intimação do exequente para impulsionar, postulando o que entender 
cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos para decisão.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE DE MANDADO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CARTA OU CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7018372-48.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOAO MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos e examinados.
I - RELATÓRIO
JOAO MARIA DOS SANTOS ingressou com a presente ação previdenciária por incapacidade c/c cobrança de créditos retroativos e 
pedido de tutela de urgência em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos já qualificados. 
Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente exerce labor rural e que em 08/10/2021 redigiu requerimento junto ao INSS solicitando 
benefício de incapacidade temporária, pois indaga que possui redução do espaço articular metacarpo falangeano do 1º quirodáctilo, 
contudo seu pedido foi indeferido sob a fundamentação de ausência de comprovação de carência exigida. Requereu a tutela jurisdicional 
para concessão do citado benefício e posterior conversão em benefício por incapacidade. Juntou documentos.
Recebida a inicial, a tutela antecipada foi indeferida e determinada a realização das perícia médica e a citação do requerido (ID 
65996313). 
O Laudo Médico foi juntado no ID 74492224.
A parte autora manifestou acerca do laudo, ID 747831630.
Citado, o requerido apresentou contestação (ID 75535701).
A parte requerente impugnou à contestação. (ID 78944177).
É o relatório. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de ação previdenciária em que se alega a incapacidade da parte autora para o trabalho, razão pela qual se pleiteia a 
implementação do benefício por incapacidade temporária com conversão para incapacidade permanente (auxílio-doença com conversão 
para aposentadoria por invalidez).
a) Do julgamento antecipado
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 
que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
b) Impugnação ao Laudo
A autora apresentou impugnação ao laudo pericial, aduzindo, em síntese, que o requerente não está capacitado para as atividades 
laborais, e que o expert deixou de analisar detidamente os fatos e documentos juntados nos autos. Desse modo, requer a concessão do 
benefício pleiteado da exordial.
DECIDO
É cediço que o artigo 480, do CPC, disciplina, in verbis:
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente 
esclarecida.§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual 
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a 
primeira.§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.
No caso em tela, a requerente impugna o laudo por não concordar com as conclusões do perito, ressaltando que destoa do seu real 
estado de saúde.
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Ressalte-se que a parte autora não apresenta incapacidade laboral atual. Em verdade, entendo que a insurgência por meio de impugnação 
ao laudo ocorrera não no interesse da justiça, mas por refletir conclusão contrária ao seu interesse pessoal.
Além disso, quanto ao argumento de que existem, nos autos, provas robustas de sua incapacidade, os Tribunais pátrios têm entendido 
que, diante do livre convencimento motivado do magistrado, a perícia realizada por profissional capacitado e de confiança do juízo pode 
ser considerada elemento probante suficiente à solução do litígio.
A respeito, confira-se:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 
PROVA PERICIAL SUFICIENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO 
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA.NÃO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA 
RECURSAL. 1.Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. O laudo pericial foi elaborado 
com boa técnica e forneceu ao juízo os elementos necessários à análise da demanda. Ausência de elementos aptos a descaracterizar o 
laudo pericial. 2. A parte autora não demonstrou a incapacidade para o trabalho. 3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades 
laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na 
medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão. 4. Por sua vez, observo que a verificação da 
alegada incapacidade da parte autora depende do conhecimento técnico de profissional da área médica, mediante a realização de prova 
pericial, não se prestando a prova testemunhal a tal fim, nos termos do art. 400, II, do Código de Processo Civil/443, II, do Código de 
Processo Civil/2015. [...] 7. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00254697220184039999 SP, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 
Judicial 1 DATA:06/05/2019). Original sem grifos.
Desta feita, REJEITO a impugnação ao laudo pericial apresentada.
c) Mérito
O artigo 194 da Constituição Federal estipula:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência social.
Do mesmo modo, preceitua o art. 201, da CF:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei:
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
§ 2º – nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário 
mínimo.
Em complemento e regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.213/91, assim prevê:
Art. 18 – o regime geral da previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes 
de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I- quanto ao segurado:
e) auxílio-doença;
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença 
ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 
dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos 
demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da 
entrada do requerimento.
Art. 62 – o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para 
o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.
Nos termos dos arts. 25, I, 26, II, 42 e 43, todos da Lei 8.213/91, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez depende 
do preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação da qualidade de segurado à época do requerimento do benefício; b) 
cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais, excetuados os casos legalmente previstos; c) incapacidade laborativa 
total (incapacidade para o exercício de toda e qualquer atividade que garanta a subsistência do trabalhador) e permanente (prognóstico 
negativo de recuperação do segurado); d) ausência de doença ou lesão anterior à filiação, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo 
de agravamento daquelas.
Para a concessão do benefício de auxílio-doença são exigidos os mesmos requisitos, com a ressalva de que a incapacidade há de ser 
temporária ou, embora permanente, que seja apenas parcial para o exercício das atividades profissionais habituais ou, ainda, que haja a 
possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o sustento do segurado, conforme combinação dos arts. 25, I, 26, II, e 59, 
todos da Lei 8.213/91.
A perícia médica em exame clínico o perito relatou que:
“Refere ter sofrido acidente ofídico, picada de jararaca em 2016 à nível de hálux direito. Evoluiu com osteomielite local e necessidade 
de desbridamento por necrose focal em diversas ocasiões. Relata parestesias à nível de pé direito, à nível de 1º metatarso e hálux, bem 
como claudicação e restrição de movimento do hálux. Não apresenta qualquer exame de imagem, atualizado, capaz de corroborar com 
as queixas de incapacidade. Apresenta laudo de radiografia de pé direito apontado: acentuada redução de espaço metatarsofalanfiana do 
1º pododáctilo. Não foi evidenciado ao exame, qualquer atividade de osteomielite em atividade. Não mantém acompanhamento qualquer, 
nem faz uso de qualquer medicamento contínuo ligado as queixas, sem plano de tratamento cirúrgico.
No exame físico afirmou: 
Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, respondendo às perguntas de forma lúcida e coerente. Coopera com exame. Assumiu 
atitude adequada durante a entrevista. Vigil e com orientação em tempo e espaço, sem alterações na fala. Marcha não patológica. 
Equilíbrio estático e dinâmico preservados. A inspeção das mãos não revelou a presença de calosidades palmares. Não apresenta sinais 
de exposição excessiva ao sol.
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Quesito 2: Apresenta, o periciando, doença que o incapacita para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência? 
R: Não há incapacidade e, também não há aumento de esforço para desempenho de atividade laboral.
Quesito 4: Quais são as funções/movimentos corporal comprometidas em decorrência da enfermidade? Qual o grau de limitação? R: Não 
há incapacidade e, também não há aumento de esforço para desempenho de atividade laboral.
Por fim, concluiu que “Atualmente doença encontra-se em fase estabilizada” e no item 10.2, que trata SOBRE A INCAPACIDADE, 
concluiu que: Não há incapacidade. 
Dessa forma, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteados, é de rigor a improcedência da ação.
Assim, pelas razões acima expostas, observa-se que a parte requerente não preenche os requisitos necessários para percepção do 
benefício pleiteado, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de JOAO MARIA DOS SANTOS em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL , e por consequência julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Em virtude da sucumbência, condeno s requerente a pagar custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor 
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão da gratuidade 
da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. Por 
consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 
postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
legal. 
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
P. R. I. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7009292-26.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB nº RO5497A, ARLINDO FRARE NETO, OAB nº RO3811, 
KARINE SANTOS CASTOR, OAB nº RO10703
REU: FABIANA GOMES DOS SANTOS, EDIVALDO ALVES CORREIA
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e tutela antecipada de urgência, ajuizada por M. L. 
CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA. em face de FABIANA GOMES DOS SANTOS e EDIVALDO ALVES CORREIA, partes 
qualificadas no feito.
A parte autora noticiou a celebração de acordo com a parte requerida, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até o 
cumprimento integral do acordo (ID 80938266).
Indefiro o pedido de suspensão do processo até o pagamento integral do débito, eis que tal providência se mostra inviável. Além disso, 
o arquivamento do processo não trará nenhum prejuízo ao autor, eis que, em caso de descumprimento da avença, ele poderá requerer 
o desarquivamento dos autos.
Sobre o tema, oportuno citar o seguinte julgado:
Execução de título extrajudicial. Acordo. Homologação. Extinção do feito. Cabimento. Gestão processual. Ausência de prejuízos. A 
composição de acordo que estipula a resolução da dívida concretiza a relação jurídica entre as partes, impondo-se a sentença que 
homologou o acordo e extinguiu o processo, pois deve ser observada a boa gestão processual e a ausência de prejuízos ao credor que, 
em caso de inadimplemento, poderá executar o contrato. (TJ-RO – AC: 70052755420168220002 RO 7005275-54.2016.8.22.0002, Data 
de Julgamento: 11/06/2019).
Assim, por vislumbrar os pressupostos legais, homologo o acordo acostado na petição de ID 80938266, a fim de que este produza seus 
efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 
Sem custas finais.
Deixo de pronunciar-me em relação aos honorários advocatícios, tendo em vista que o acordo presume composição em relação a eles.
Liberem-se eventuais bens/valores penhorados e proceda-se a baixa de eventual restrição do nome do executado junto ao sistema 
SERASAJUD.
P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7005795-04.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
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AUTOR: CLEUZA VITORIANO DA COSTA SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: TATIANE CATARINA VIEIRA, OAB nº RO6068
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
1. Considerando a informação ID 81205268, para a realização da perícia social, nomeio uma das assistentes sociais do município de 
Cujubim/RO, a qual arbitro os honorários no valor de R$ 250,00, nos termos da Portaria Conjunta – Gabinetes Cíveis da Comarca de 
Ariquemes n. 01/2018.
1.1 O (a) Assistente Social nomeado (a) deverá exercer seu mister independentemente de assinatura de termo de compromisso, agindo 
sob a fé de seu grau, respondendo aos quesitos formulados pelo Juízo, os quais seguem descritos ao final da presente decisão.
2. Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
3. Após, intimem-se a parte autora para manifestação acerca da referida perícia, no prazo de 15 dias.
4. Em seguida, CITE-SE a Autarquia ré na forma da lei (CPC, artigo 188).
5. Atente-se a CPE, quando da intimação da Assistente Social, encaminhar cópia da inicial e dos quesitos do autor, caso existam.
6. No mais, cumpra-se a decisão de ID 76154697.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
QUESITOS DO JUÍZO PARA A PERÍCIA SOCIAL:
1. Quantas pessoas habitam na mesma residência que a autora? Favor relacionar o nome e CPF dessas pessoas, bem como o grau de 
parentesco com a autora.
2. Qual a renda mensal de cada uma delas?
3. Algum dos membros da família possui bens imóveis? Em caso positivo, qual o valor aproximado de cada um?
4. Qual a renda “per capita” total da família, sem descontar os gastos com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social?
5. Outras considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7004390-74.2015.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: DE PAULA IND E COM DE BIODIESEL LTDA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: PABLIO DEOMAR SANTOS BRAMBILLA - RO6997
Advogado do(a) EXECUTADO: PABLIO DEOMAR SANTOS BRAMBILLA - RO6997
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7004972-30.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: SILMARA SILVA DE CARVALHO, CPF nº 61239364253, RUA CINQUENTA E QUATRO 777 JARDIM ZONA SUL - 76876-816 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS, OAB nº RO5355A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
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SENTENÇA
Vistos.
I- RELATÓRIO
AUTOR: SILMARA SILVA DE CARVALHO ingressou com a presente AÇÃO DECLARATORIA DE INEXEGIBILIDADE DE DEBITO 
CUMULADA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA indenizatória em desfavor do(a) REU: ENERGISA 
DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON objetivando a isenção do pagamento de diferença 
de consumo não faturada em sua Unidade Consumidora, no valor de R$ 1.303,38 (Um mil e trezentos e três e trinta e oito centavos) e a 
fixação de indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço essencial. Juntou documentos.
A decisão de ID 75611357 recebeu a inicial e deferiu o pedido de tutela.
A requerida apresentou pedido de habilitação no ID 76004137 e no ID 76867314 apresentou contestação rebatendo os argumentos da 
parte autora, pugnando pela improcedência do pedido em razão da legitimidade do débito e da suspensão do serviço essencial eis que 
verificou irregularidades no medidor que culminaram no faturamento incorreto da unidade consumidora. Juntou documentos.
A parte autora impugnou os termos da contestação no ID: 78023074.
O despacho de ID 78519329 determinou a intimação das partes para especificarem as provas pretendidas.
A parte autora requereu a produção de prova testemunhal (ID 78790350), a requerida por sua vez, dispensou a produção de provas orais 
(ID 78984395)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais sofridos em razão da suspensão do serviço de 
fornecimento de energia elétrica, em razão de débito proveniente de diferença de faturamento apurada pela requerida.
a) Do pedido de produção de prova oral
Preliminarmente, indefiro a produção de prova oral, uma vez que desnecessária ao deslinde da controvérsia, a qual pode ser dirimida 
exclusivamente pela prova documental encartada. No caso em tela, a matéria posta a julgamento dispensa a produção de prova 
testemunhal. Nesse sentido:
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE 
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. UTILIDADE E PERTINÊNCIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO IMPROVIDO. 
1- Decisão que, nos autos de “ação ordinária de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos” ajuizada por Jacques 
Oliveira Santos em face de José Maria Leme, indeferiu pedido de produção de prova testemunhal. 2- Réu/agravante que não demonstrou 
a utilidade e a pertinência da prova oral perseguida. MM. Juízo de origem que deferiu a produção de prova documental requerida pelo réu 
em audiência de tentativa de conciliação. Ademais, trata-se de processo cuja prova é essencialmente documental, sendo que a prova oral 
não se destina a comprovar o pagamento de contrato que excede a quantia de dez salários mínimos, devendo ser observado o disposto 
no art. 401 do CPC. Decisão mantida. 3- Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22039224620148260000 SP 2203922-46.2014.8.26.0000, 
Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 23/06/2015, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DE CONDOMÍNIO. 
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 
JUIZ COMO DESTINATÁRIO IMEDIATO DA PROVA. ARTIGOS 370 E 371 DO CPC/15. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL 
DESPICIENDA. 1. Em que pese a Sentença tenha sido proferida no decorrer do período de suspensão dos prazos processuais estabelecida 
pelo Decreto do Judiciário nº. 632/2020 desse TJGO (19/03/2020 a 30/04/2020), ou seja, enquanto transcorria o prazo para especificação 
e justificação de provas pela Embargante/Apelante, entrevê-se que foi proferida Decisão reconhecendo o equívoco procedimental e 
deferindo a análise do pedido de prova oral, tendo o Juízo a quo consignado expressamente na respectiva Decisão, os motivos de 
indeferimento da prova testemunhal e da manutenção da improcedência da pretensão inaugural, restando por sanada qualquer tipo 
de eiva decorrente do atropelamento processual. 2. Tratando-se de matéria eminentemente de direito, mostra-se despicienda a oitiva 
de testemunhas que em nada acrescentaria ao deslinde da lide, não havendo que se falar, nessa esteira, em cerceamento do direito 
de defesa por indeferimento da prova testemunhal quando os elementos que compõem o processo são suficientes para elucidação da 
questão (artigos 370 e 371 do CPC/15). 3. Para fins de condenação na sanção de litigância de má-fé é necessária a constatação de 
uma ou mais condutas descritas no artigo 80 do CPC/15, o que não se verificou na hipótese, sendo, portanto, impertinente o pedido 
deduzido pela Embargada/Apelada em suas contrarrazões. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Relator: Des(a). 
ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/05/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021).
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em audiência há de 
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 
decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por 
outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar 
livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/
SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).
Ademais, sobre o tema, já se manifestou inúmeras vezes o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 
PROVA NÃO PRODUZIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/
STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. 
Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos 
do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, 
bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Tendo a Corte 
de origem firmado a compreensão no sentido de que existiriam nos autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal 
posicionamento demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” 
(AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE 
PRODUÇÃO DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. I - Para que se tenha por caracterizado o cerceamento 
de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com 
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os demais elementos de convicção carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, 
como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento 
antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.” (STJ-SP- 3 a Turma, Resp 251.038 – Edcl no AgRg, Rel. 
Min. Castro Filho). 
Registre-se que a produção de prova testemunhal é dispensável para o deslinde do feito e nesse sentido, o indeferimento não caracteriza 
cerceamento de defesa, sobretudo porque os documentos juntados são suficientes para formar o convencimento desta magistrada.
O Juiz, na condição de destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, que se 
constituam em atraso na prestação jurisdicional. Sendo assim, o feito não requer a produção de outras provas além das que já constam 
dos autos, motivo pelo qual indefiro o pedido de produção de prova testemunhal.
b) Do julgamento antecipado
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 
que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
O sistema processual civil é orientado pelo princípio do convencimento motivado, permitindo ao magistrado formar a sua convicção com 
base em qualquer elemento de prova disponível nos autos. Para tanto, basta que indique os motivos que ensejaram o convencimento. 
De acordo com esse entendimento segue a compreensão firmada pelo STJ consoante os trechos de arestos recentemente publicados e 
transcritos abaixo:
“Nos termos do art. 370 do CPC/2015, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a sua necessidade, conforme o princípio do 
livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante que seja inútil ou desnecessário à solução 
da lide, seja ele testemunhal, pericial ou documental”. (STJ; AgInt-REsp 1.834.420; Proc. 2019/0255530-0; SC; Primeira Turma; Rel. Min. 
Sérgio Kukina; Julg. 11/02/2020; DJE 18/02/2020).
(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, 
indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, 
como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias (...). (STJ; AgInt-AREsp 
1.153.667; Proc. 2017/0203666-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 20/08/2019; DJE 09/09/2019).
A petição inicial preenche adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados 
para instruí-la são suficientes para conhecer dos fatos narrados e o pedido realizado.
Os documentos coligidos neste feito são suficientes para embasar o convencimento deste juízo, em sintonia com os princípios da razoável 
duração do processo e da efetiva prestação jurisdicional, nos termos do art. 4º do CPC.
Assim, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo, inexistindo questões preliminares, procedo, 
doravante, ao exame do mérito.
c) Mérito
O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe no inciso II que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 
direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, tratando-se de relação 
consumerista é pertinente a aplicação do art. 6°, VI e VIII do CDC o qual esclarece ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção 
e reparação de danos morais a si causados, com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão do ônus da prova em 
seu favor.
Embora se trate de relação de consumo, que autoriza a inversão do ônus probatório, deve a consumidora, ora parte autora, trazer aos 
autos elementos de prova que comportem minimamente o direito alegado, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que basta a 
prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para configurar-se o dever de indenizar. Além disso, é direito básico do consumidor 
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados, com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão do 
ônus da prova em seu favor.
O cerne da controvérsia recai sobre suposta irregularidade na medição do consumo de energia da unidade residencial da parte autora, 
o que teria dado causa à lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e, por conseguinte, à cobrança de débito a título de 
recuperação de consumo e posterior suspensão do serviço.
Para tanto, revela-se imprescindível a análise da produção probatória para fins de julgamento de mérito, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
Pois bem. Relativamente ao mérito, após detida análise, verifico que a ação deve ser julgada procedente. Explico.
c.1) Declaração de inexistência do débito
A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, pois a parte autora, na condição de consumidora, sustenta 
que foi lesada por conduta ilícita praticada pela requerida, na condição de fornecedora de produto/serviço, submetendo-se, ambos, aos 
conceitos instituídos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com o art. 6º, X do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor, “a adequada e eficaz 
prestação dos serviços públicos em geral”. Esse direito básico é repetido pelo art. 140 e § 1º da Resolução da ANEEL nº 414 de 09 de 
setembro de 2010, que prevê ainda que a concessionária é responsável pela prestação de serviço adequado a todos os consumidores, 
satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade das tarifas e 
cortesia no atendimento, assim como prestando informações para a defesa de interesses individuais e coletivos.
Portanto, a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica deve obedecer a certas “condições” e dentre elas, a EFICIÊNCIA 
e SEGURANÇA e, materializando essas condições e direitos, a Resolução da ANEEL nº 414 de 09 de setembro de 2010 prevê que o 
faturamento das unidades consumidoras será feito com base no CONSUMO REAL. Logo, um dos direitos básicos do consumidor de 
energia elétrica é ser cobrado por aquilo que efetivamente consumiu.
Ocorre que no caso em tela, houve cobrança por estimativa, sem nenhum parâmetro real de consumo, o que é totalmente vedado pela 
Resolução da ANEEL nº 414 de 09 de setembro de 2010 e pelo Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 39, V dispõe que “é 
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda ser “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 
ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
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Assim, não pode haver cobrança por ESTIMATIVA.
Outra coisa, consta nos autos que a requerida cobrou diferenças de consumo relativamente a vários meses, mas nessa época havia 
um medidor instalado que não aferiu esse consumo excedente. Ora, se houve cobrança equivocada por parte da requerida, a culpa é 
exclusivamente dela, que não fiscalizou periodicamente o medidor. Logo, agora não pode efetuar cobranças por estimativa, notadamente 
porque baseado num laudo pericial unilateral.
A concessionária ao retirar o medidor e realizar a perícia infringiu a imparcialidade do ato praticado, bem como prejudicou possibilidade 
de nova perícia diante do manuseio unilateral no medidor, agindo de forma abusiva divergente do disposto na legislação vigente.
A requerida não trouxe nenhuma prova, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que pudesse dar legitimidade à sua 
conduta e tornar o ato de recuperação de consumo legal.
Desse modo, a concessionária requerida deixou de produzir provas para afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe 
competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é indevida a cobrança retroativa de diferença de consumo de energia elétrica em razão de irregularidade apontada pela 
inspeção realizada pela própria concessionária dos serviços respectivos em perícia unilateral.
Com efeito, casos como o dos autos já foram analisados por diversas vezes no Tribunal de Justiça de Rondônia, tendo sido decidido que 
a perícia unilateral, realizada por prepostos da concessionária de energia, sem oportunidade à ampla defesa e ao contraditório, é ilegal 
e, portanto, gera a declaração de inexigibilidade do débito. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 
CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CONSUMO. Para que o débito apurado seja considerado válido e exigível, quando 
alegado irregularidade no aparelho medidor de consumo, é necessária obediência aos procedimentos previstos na Resolução n. 414/10 
da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa. É inexigível a dívida fundado em perícia unilateral realizada pela 
fornecedora, pois não é prova hábil a embasar cobrança de débitos. (TJ-RO - AC: 70070128720198220002 RO 7007012-87.2019.822.0002, 
Data de Julgamento: 17/08/2020).
Recurso Inominado. Consumidor. Energia Elétrica. Recuperação de Consumo. Débitos da diferença de consumo indevidos. Dano moral. 
Ocorrência. 1. É indevida a cobrança retroativa de diferença de consumo de energia elétrica em razão de irregularidade apontada 
exclusivamente pela inspeção realizada pela própria concessionária requerida. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo 
e proporcional ao abalo suportado pelo consumidor. (TJ-RO - RI: 70480747620208220001 RO 7048074-76.2020.822.0001, Data de 
Julgamento: 02/12/2021).
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Energia elétrica. Medição irregular. Recuperação de consumo. Nulidade 
de cobrança. Critérios. É possível que a concessionária de serviço público proceda à recuperação de consumo de energia elétrica, em 
razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que obedeça aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O 
parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à substituição 
do medidor e pelo período pretérito máximo de doze meses. (TJ-RO - AC: 70046724220208220001 RO 7004672-42.2020.822.0001, Data 
de Julgamento: 30/11/2021).
Portanto, a perícia não pode ser efetivada por ato unilateral da própria concessionária do serviço público de energia elétrica, e, se assim 
feita, não pode ser considerada prova hábil a embasar a cobrança de débitos referentes à diferença de faturamento do medidor.
No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. 
DIFERENÇA DE CONSUMO APURADO POR PERÍCIA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. É 
ilegítimo o corte administrativo no fornecimento de energia elétrica se o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de 
energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, após verificar a documentação trazida 
aos autos, consignou que o exame realizado unilateralmente pela concessionária para apuração do débito é insuficiente para respaldar a 
legalidade da cobrança. Aplica-se a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1349082/RO, Rel. Min. BENJAMIN, 
HERMAN, SEGUNDA TURMA, julg. 23/11/2010, Dje 4/2/2011).
Assim, como a requerida não comprovou que adotou outros critérios estabelecidos na Resolução da ANEEL para apuração do valor da 
diferença de consumo no medidor, não há como declarar a legitimidade do débito, sendo indiscutível a inexigibilidade do valor cobrado 
como recuperação de consumo.
Face o exposto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente lançada, fazendo jus à declaração de inexistência do débito gerado 
a título de diferença de consumo. 
De igual forma, a parte autora também faz jus à manutenção ininterrupta do serviço prestado pela requerida, configurando verdadeiro 
abuso a interrupção do serviço pelos débitos descritos nos autos. 
c.2) Indenização por dano moral
Relativamente ao dano, a conduta da requerida ficou provada por meio dos documentos juntados nos autos, os quais demonstram que 
a parte autora é usuária dos serviços da requerida e teve o fornecimento de energia elétrica suspenso por uma fatura de recuperação 
de consumo apurada unilateralmente.
O dano moral causado pela conduta da requerida está comprovado por meio dos documentos juntados pela parte autora, os quais 
comprovam o corte da energia elétrica. 
Nesse sentido, o corte indevido do serviço certamente acarretou transtornos e sofrimento à parte autora, estando caracterizado o dano 
moral in re ipsa e, por conseguinte, a obrigação de indenizar pois é sabido que a falta da energia elétrica, gera desconforto, prejuízos 
econômicos e à saúde, constrangimentos perante conhecidos, chateação e irritação que abala toda a estrutura da pessoa e da família 
onde ela está alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido.
Nesse sentido, também já decidiu o TJ/RO:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO IRREGULAR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 
NEGATIVAÇÃO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. A irregularidade na aferição do 
consumo a ser recuperado enseja a declaração de nulidade da respectiva cobrança, bem como mostra-se ilegal a negativação do 
nome do consumidor, bem como a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que enseja indenização pelo dano moral sofrido. O 
arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-
se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características 
individuais e o conceito social das partes. (TJ-RO - AC: 70107958720198220002 RO 7010795-87.2019.822.0002, Data de Julgamento: 
09/09/2020).
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Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que os danos 
sofridos pela parte autora ocorreram em razão da conduta praticada pela parte requerida.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933 do 
CC. 
Assim, considerando a prova da conduta da requerida, o dano e o nexo de causalidade, conclui-se pela responsabilidade da requerida 
no tocante ao DANO MORAL. 
Relativamente a fixação do valor indenizatório do dano moral, o TJ/RO considera que “O arbitramento da indenização decorrente de 
dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao 
grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes” 
(Apelação, Processo nº 7013471-13.2016.822.0002, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data 
de julgamento: 27/02/2019).
Diante disso, considerando as decisões proferidas neste juízo em casos semelhantes e analisando as circunstâncias dos autos cuja 
responsabilidade ressai da violação de direito da personalidade, bem como ante a disparidade da capacidade econômica das partes 
e o dano causado, mostra-se justa e proporcional a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como verba 
indenizatória.
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, confirmo a antecipação da tutela e no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo(a) AUTOR: SILMARA 
SILVA DE CARVALHO em desfavor de REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A 
- CERON e por esta razão:
a) DECLARO inexistente o débito de recuperação de consumo no valor de R$ 1.303,38 (Mil e trezentos e três e trinta e oito centavos) , relativo 
a unidade consumidora nº 20/1426809-8.
b) CONDENO a requerida a pagar indenização por dano moral, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo a correção 
monetária partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros a partir da citação.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil.
Custas na forma da lei.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7015051-05.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: FRANCISCO DERIVAN CAVALCANTE DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO BATISTA BATISTI, OAB nº RO7211
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
1. Tendo em vista a juntada de comprovação de implementação do benefício (ID 81213674) em face de FRANCISCO DERIVAN 
CAVALCANTE DE SOUZA, arquive-se os autos.
2. Intime-se e cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7004531-20.2020.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
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REQUERENTE: SERGIO CARVALHO DE ANDRADE
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO MARTINS GONCALVES, OAB nº RO834
REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, PROCURADORIA BANCO 
DAYCOVAL S.A
DESPACHO
Vistos.
1. Intimem-se a parte exequente para se manifestar quanto a petição de ID: 79525080, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, tornem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7004201-52.2022.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: RONEI PEREIRA SANTANA
ADVOGADO DO REU: RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO, OAB nº RO6269
SENTENÇA
Vistos,
I - Relatório
Trata-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de RONEI PEREIRA 
SANTANA, todos qualificados nos autos em epígrafe. Alegou que o requerido se encontra inadimplente no contrato de financiamento 
de nº 0240798143 no valor de R$ 23.622,97 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), que deveria ser 
restituído em 60 (sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 473,82 (quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), e 
em garantia das obrigações assumidas, transferiu em alienação fiduciária o veículo Modelo: PUNTO ATTRACTIVE - 1.4 - fire Flex 8V 5P, 
Marca; Fiat, Chassi: 9BD11818LD1242879, ano fabricação/modelo; 2013/2013, cor: prata, Placa: OHQ0218, Renavan: 00557584000, 
tendo o réu deixado de adimplir as parcelas à partir de 08/12/2021, incorrendo em mora desde então, o que antecipou o vencimento das 
demais parcelas, por força do contrato. E, por essa razão, pediu a concessão da busca e apreensão do bem e sua convalidação ao final. 
Juntou documentos;
Despacho inicial determinou a emenda da inicial quanto as custas, e deferiu a tutela pretendida após o recolhimento das custas (ID 
75122959).
O medida liminar de busca e apreensão e ordem de citação foi exarada (ID 51207714).
Recolhida as custas, ID 75244654 
Citado, o requerido apresentou contestação (ID 76360841), arguindo preliminarmente pela nulidade processual, vez que não incorreu em 
mora, requerendo a extinção sem resolução do mérito e por fim pugnou no mérito pela improcedência da ação.
Requerido interpôs agravo de instrumento ( 0804105-32.2022.8.22.0000) com intuito de efetuar o efeito suspensivo à decisão que deferiu 
a busca e apreensão do veículo, no qual, restou improvido (ID 71202121).
Houve manifestação do autor, (ID 77484579), reiterando os pedidos formulados na inicial.
É o relatório. Decido.
II - Fundamentação
No presente caso concreto, a questão de mérito dispensa a produção de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento 
antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Antes de adentrar ao mérito da ação, passo à análise da preliminar arguida.
a- Da Preliminar - Constituição Irregular da Mora
O requerido alega pela constituição irregular da mora com o intuito de extinguir o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de que 
as notificações realizadas extrajudicialmente não se refere à parcela que de fato encontra-se vencida. Ou seja, as cobranças/notificações 
realizadas em face do requerido, foram parcelas que já encontravam-se adimplidas, desonerando a constituição da mora.
Em que pese tais alegações, as mesmas não merecem prosperar. É possível observar que trata-se apenas de erro material, uma vez que 
as planilhas acostadas ao ID 74998630 consta débitos em aberto desde 08/04/2021, data informada na notificação extrajudicial, onde 
fora entregue no dia 22/06/2021.
Por esta razão, afasto a preliminar elencada, passando análise do mérito.
b - Do Mérito
A alienação fiduciária é uma modalidade contratual em que o comprador transfere a propriedade do bem como garantia do financiamento, 
contudo, essa transferência tem apenas caráter fiduciário. 
Assim, quem está concedendo o financiamento, fica apenas com a propriedade fiduciária e com a posse indireta, permanecendo o devedor 
como possuidor direto da coisa, até completar o pagamento da última prestação. Se o devedor não cumpre com sua obrigação de pagar 
o financiamento, a propriedade é consolidada no patrimônio do credor e este, pode promover a venda do bem, ficando autorizado a se 
apropriar do valor correspondente ao seu crédito.
O contrato firmado entre os litigantes, sob o n° 0240798143, é crédito bancário com garantia do veículo acima descrito, como se verifica 
na cópia juntada no ID 74998630.
Nesse contrato, está nítido que as partes pactuaram, no item “Garantia” que o financiado ficava ciente de que o veículo dado em garantia 
era conferido em alienação fiduciária ao credor e que assumia o encargo de fiel depositário o descumprimento da cláusula acarretaria o 
vencimento antecipado da dívida.
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Desse modo, resta evidente que a simples inadimplência ocorrida, já gera o direito de cobrança das parcelas vincendas e, via de 
consequência, a busca e apreensão do objeto do contrato, como ocorreu no caso em apreço;
A jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça assim asseverou:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Rescisão contratual. A efetivação de busca e apreensão acarreta, como consequência 
lógica, a rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor fiduciário em face do inadimplemento 
do devedor. (APELAÇÃO 702338-41.2016.822.0001. Rel. Kiyochi Mori, T?RO: 2ª Câmara Cível, julgado em 11/10/2017). 
Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade. Entendimento do STJ. Ação procedente.
Nos contratos de alienação fiduciária com veículo como garantia, segundo entendimento jurisprudencial firmado no STJ, é inaplicável a 
teoria do adimplemento substancial, devendo ser julgada procedente a ação de busca e apreensão quando não há o pagamento integral 
do débito após a execução da liminar.(Apelação 0024182-73.2014.822.0001, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 30/11/2017. Publicado no Diário Oficial em 11/12/2017.)
III - Dispositivo
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para consolidar a posse em favor da parte autora, resolvendo o feito nos 
termos do art. 487, I, CPC. 
Torno definitiva a liminar concedida ao ID 51207714.
Oficie-se, por email, ao Detran- ARIQUEMES/RO, para que dê o devido procedimento, informando-lhe sobre a presente decisão, bem 
como de que o bem se encontra na posse da parte autora, sem óbice para venda.
Consigna-se que não houve nos autos a restrição sobre o veículo objeto da lide.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 12, da Lei Estadual n. 3.896/2016 c/c Provimento 
Conjunto n. 002/2017 – Pr-CG.
Condeno o requerido ao pagamento de honorários, estes que fixo em 10% do valor atribuído a causa, com base no art. 85, §2° do CPC.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil. 
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. 
Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. 
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se. 
P.R.I.C
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7002861-10.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADOLFO FREITAS
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013, ENERGISA 
RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Considerando o lapso temporal da manifestação da parte (ID 78598813) bem como a não comprovação do descumprimento da obrigação, 
situação que poderia ser facilmente comprovada através de requerimentos e/ou um contato telefônico e/ou pessoal perante a requerida. 
Considerando ainda que a inversão do ônus em favor do consumidor, não se pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de o 
consumidor provar o que alega.
Considerando por fim, a prolação de sentença (ID 66730853), arquive-se os autos.
Intime-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7011088-57.2019.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: VALDECIR PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MICHAEL ROBSON SOUZA PERES, OAB nº RO8983
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EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença que VALDECIR PEREIRA DA COSTA move em face de INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes qualificadas no feito.
Foi expedido alvará judicial em favor do patrono do exequente, para levantamento dos valores referentes ao pagamento dos honorários 
de sucumbência (ID 54817667).
Em seguida, veio aos autos informação de pagamento referente ao Precatório ID 52911655.
Assim, considerando que houve o cumprimento integral da obrigação, dou por cumprida a sentença, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data (CPC, artigo 1.000). 
Indefiro o pedido de expedição de alvará judicial (ID 81295905), visto que não se trata de honorários advocatícios. Ademais, registre-se 
que os Bancos tem feito a transferência de valores dos alvarás diretamente para a conta do beneficiários. Além disso, a própria Requisição 
de Pequeno Valor dos honorários foi feita em nome do advogado, e não no nome da Sociedade informada.
Expeça-se alvará em favor do exequente, dos valores depositados nos autos (ID 81284724).
P.R.I. Após as providências necessárias, arquive-se.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7001639-70.2022.8.22.0002
Classe : INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
REQUERENTE: GEOVANA DOS SANTOS
REQUERIDO: ANA PAULA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca da petição da requerida. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 
Processo: 7018990-90.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica
AUTOR: FERREIRA E AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - ME
ADVOGADOS DO AUTOR: YASMINE PIVOTTI ARNEIRO, OAB nº RO9499, LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK, OAB nº 
RO4641, MAYRA MIRANDA GROMANN, OAB nº RO8675
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da sentença 
proferida no ID: 80313116 que julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito discutido e condenou ao pagamento de 
R$5.000,00 em danos morais.
Em suas razões, o embargante aduz que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, sendo incompatível com os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. 
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Os requisitos para oposição de Embargos de Declaração encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável 
ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
O art. 1.023 do Código de Processo Civil prevê que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, 
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. 
Além disso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o 
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor 
atualizado da causa”. Nesse sentido:
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Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Segundos embargos com os quais se busca 
a rediscussão da causa. Impossibilidade. Caráter protelatório. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com aplicação de 
multa ao embargante. 1. Não se verificam, no caso, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. As questões trazidas nos 
embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram 
rejeitadas pela Turma no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos. 2. Não se conhece de segundos embargos 
de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa. 3. Não conhecimento dos embargos, com imposição de multa ao 
embargante, dado o caráter meramente protelatório dos embargos art. 1.026, § 2º, do CPC). Determinação de certificação do trânsito em 
julgado do acórdão deste julgamento, independentemente de sua publicação. (STF - Rcl: 41984 SP 0097383-88.2020.1.00.0000, Relator: 
DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/12/2021).
Dessa breve digressão cabe aferir se a decisão embargada possui omissão, obscuridade, contrariedade ou erro material.
No caso, verifica-se que o embargante objetiva modificar a decisão embargada, extrapolando, assim, o campo delimitado desta via 
recursal, exigindo recurso processual diverso, qual seja recurso de apelação, uma vez que tenta discutir o valor arbitrado a título de dano 
moral.
É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 
substância. Não operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 
obscuridades porventura encontradas.
Sobre este tema, afirmam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, 
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo 
ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e 
legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Rediscutir, pois as questões apreciadas, com o reforço ou inovação 
argumentativa, constitui delírio na via processual declaratória. A motivação do convencimento do Juiz não impõe que expresse razões 
versando todos os argumentos delineados pelas partes, por mais importantes possam lhes parecer” (Embargos de Declaração no REsp 
38.344 PR. Relator Ministro Milton Luiz Pereira).
Assim, em que pesem os argumentos da parte embargante, não há que se falar em contradição ou omissão, uma vez que ao analisar os 
pedidos e julgá-los este magistrado fundamentou e esclareceu as razões para tanto.
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, afasto as alegações de omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida nos autos e reputo protelatórios os 
Embargos pois a sentença não possui os vícios ora reclamados e que o embargante pretende na verdade modificar o mérito da decisão, 
fazendo adequar a decisão à sua própria vontade.
Assim, conheço e NEGO PROVIMENTO os embargos declaratórios.
Ademais, a irresignação do pronunciamento judicial possui meio próprio para satisfação da pretensão, qual seja, recurso.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, inexistindo requerimento das partes, arquivem-se os autos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ/OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7009002-11.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: DEONILDO FRANCISCO DUARTE
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO4282
REU: CANAÃ GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos e examinados
Versam os presentes sobre ação de direito de passagem forçada com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada por 
DEONILDO FRANCISCO DUARTE em face de CANAÃ GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, partes qualificadas no feito.
A inicial foi instruída com documentos.
Recebida a inicial neste Juízo, foi determinado que o autor procedesse com a adequação do valor da causa e com o recolhimento das 
custas iniciais (ID 80828024).
Intimado, o autor requereu a desistência da demanda (ID 81199245).
É o relatório do necessário. DECIDO.
A desistência da ação está prevista no ordenamento jurídico e pode ser requerida até a sentença, sem prejuízo do direito material, nos 
termos do art. 485, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, há que se observar se o pedido foi formulado antes ou depois da contestação, pois, oferecida a defesa, o autor não poderá 
desistir da demanda sem o consentimento do réu (art. 485, § 4º, CPC). 
No caso em tela, mostra-se possível, portanto, a desistência requerida pela parte autora haja vista que o requerido sequer foi citado 
nem apresentou defesa, inexistindo aperfeiçoamento da relação processual entre os polos ativo e passivo. 
Pelo exposto, homologo a desistência da pretensão a pedido da parte requerente e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 
feito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
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Sem custas finais e honorários.
Providencie a CPE a cobrança das custas iniciais e adiadas, nos termos do art. 1º, §1º e art. 8º, III, ambos do Regimento de Custas do 
TJRO. Em caso de não pagamento, proceda-se conforme o art. 35 da Lei 3.896/16.
Em razão da preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data. 
Após mais nada pendente, arquive-se.
P. R. I.
VIAS DESTA SENTENÇA SERVIRÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO / CARTA / CARTA PRECATÓRIA/ OFÍCIO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Fone: (69) 3535-5135; e-mail: aqs3civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7009720-08.2022.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Valor da Causa: R$ 42.275,73
Última distribuição:30/06/2022
Autor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO NEVES COSTA, OAB nº DF28317, PROCURADORIA DA VOLKSWAGEN
Réu: DARCIO ROMAGNOLI DA SILVA, CPF nº 61758914220, RUA PORTO RICO 1056, - ATÉ 881/882 SETOR 10 - 76876-080 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por ocasião do Agravo de Instrumento n. 0808099-68.2022.8.22.0002, 
interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu o pedido de antecipação da tutela.
Em razão disso, determino a suspensão da decisão de ID 78935112, até ulterior julgamento do recurso.
Intimem-se. 
SERVE DE MANDADO/CITAÇÃO/OFÍCIO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA
Despacho À ESCRIVANIA
Vistos.
Considerando o teor da solicitação coligida no ID 81141234, expeça-se ofício ao Eg. TJRO, prestando as informações vertidas infra 
(anexas). 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, data certificada.
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
Av. JK, Setor Institucional, Ariquemes/RO - e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Ofício n. 30/GAB/2ªVara Cível/2022
Ariquemes, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
A Sua Excelência, o Senhor
DESEMBARGADOR ISAIAS FONSECA MORAES
Relator do Agravo de Instrumento nº. 0808099-68.2022.8.22.0002
CPE2G - 2ª Câmara Cível – Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho/RO
Assunto: Informação em Agravo de Instrumento 
Senhor Relator,
Com os meus cordiais cumprimentos, utilizo-me do presente para prestar as informações solicitadas, a fim de instruir o Agravo de 
Instrumento nº. 0808099-68.2022.8.22.0002 (PJe), tendo como agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. em decorrência da decisão 
prolatada nos autos n.º 7009720-08.2022.8.22.0002.
No caso em tela, o agravante discordou do prazo ofertado para contestação e por isso apresentou Embargos de Declaração no ID 79286176, 
contudo, em razão da rejeição dos Embargos, conforme decisão de ID 79937283, o banco interpôs Agravo de Instrumento.
É o que tenho a informar.
Respeitosamente,
Juíza CLAUDIA MARA DA SILVA FALEIROS FERNANDES 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7000597-20.2021.8.22.0002
Classe: Execução de Medidas Sócio-Educativas
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REQUERENTES: P. G. D. J. D. E. D. M. G., M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADOLESCENTE: V. A. M.
DECISÃO
Vistos,
Trata-se o presente feito de execução de medida socioeducativa do adolescente, VANDERSON ALVES MANHUARI.
Aportou aos autos o RAT (ID 81135073).
Instados a se manifestarem, o Ministério Público requereu a manutenção da internação do adolescente (ID 81153713) e a Defesa pugnou 
pela soltura do adolescente, subsidiariamente a progressão para semiliberdade ou liberdade assistida (ID 81220757).
Decido.
Analisando o presente feito, verifica-se que o adolescente está em cumprimento de medida socioeducativa de internação pela prática de 
ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. 
Ademais, o relatório elaborado pela equipe técnica da unidade de internação apontou que ainda é necessária a continuidade do 
acompanhamento do adolescente eis que no relatório anterior o adolescente foi flagrado com objetos não permitidos no interior do 
alojamento, sendo que não houve ocorrência como esta nos últimos 03 (três) meses, para tanto, se faz necessária a continuidade dos 
trabalhos, a fim de que a medida socioeducativa alcance seus objetivos, qual seja, a ressocialização do infrator e sua plena recuperação, 
a fim de que não volte a cometer atos infracionais e, consequentemente, crimes quando entrar na fase adulta.
A propósito o teor do parecer da equipe técnica:”[...] Vanderson costuma ser respeitoso com os colegas e servidores da unidade. 
No relatório anterior, informamos que Vanderson havia sido flagrado com objetos não permitidos dentro do alojamento, dessa forma 
intensificamos nossos atendimentos com o adolescente, bem como suas saídas para atividades livres no pátio foram diminuídas. Nesses 
3 (três) últimos meses não foram mais registradas ocorrências contra o interno, estamos observando uma melhora significativa em seu 
comportamento. Seguimos com os atendimentos afim de verificarmos se realmente essa nova forma de agir do interno vai se manter, 
assim como os demais critérios pedagógicos necessários para considerarmos que as metas foram atingidas..[...].”
Deve-se pontuar que a execução das medidas socioeducativas rege-se pelo princípio da progressividade, visando a garantir ao 
adolescente, na medida de seus méritos, a progressão de uma medida socioeducativa mais gravosa para outra mais branda, bem como 
se deve aferir se a substituição trará benefício ao adolescente, atendendo a função educativa da medida.
Nesse sentido:
“Se o adolescente conta com relatórios técnicos reveladores da sua boa evolução no drástico processo reeducativo, inclusive com 
recomendação para abrandamento do regime, não se deve criar obstáculos para imediata desinternação, sob pena de se desnaturar o 
processo que é lastreado no princípio constitucional da brevidade - efeito ativo confirmado - recurso provido” (TJ/SP. AI 096.583.0/7-00, 
CÂMARA ESPECIAL, Rel. MOURA RIBEIRO, J. 8.9.2003).
É consabido que em sede de execução aplica-se a substituição por medida menos e mais gravosa, conforme seja o caso.
Contudo, no caso em apreço, neste momento, em que pese tenha sido demonstrada melhora no comportamento do adolescente, não 
restou demonstrada a possibilidade e a viabilidade da desinternação ou progressão de medida, sendo necessária a continuidade dos 
atendimentos do adolescente em tela. Por estas razões, acolho o parecer ministerial e mantenho a internação do adolescente.
Aguarde-se a vinda de novo relatório, a ser encaminhado pela unidade de internação até 29/11/2022.
O adolescente informou a interposição de agravo de instrumento, contudo, até o momento não aportou aos autos qualquer informação, 
para tanto, prossiga o fluxo processual. 
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público e a Defesa.
SERVE-SE A PRESENTE DE OFÍCIO À DIREÇÃO DO CESEA E MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7010568-68.2017.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MARISETE MARIA SANTOS DE MIRANDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JONAS MAURO DA SILVA, OAB nº RO666A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Versam os presentes sobre cumprimento de sentença que MARISETE MARIA SANTOS DE MIRANDA move em face de INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes qualificadas no feito.
Foi expedido alvará judicial em favor do patrono exequente, para levantamento da verba referente aos honorários sucumbenciais (ID 
49913024).
Em seguida, veio aos autos informação de pagamento dos valores referentes ao Precatório ID 46178170.
Assim, considerando que houve o cumprimento integral da obrigação, dou por cumprida a sentença, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data (CPC, artigo 1.000). 
Expeça-se alvará em favor do exequente, referente aos valores comprovados nos autos (ID 81284704).
P.R.I. Após as providências necessárias, arquive-se.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014224-57.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: LUIS ANTONIO CARLOS
ADVOGADOS DO AUTOR: MARINDIA FORESTER GOSCH, OAB nº SC42545, ANDREIA APARECIDA MATOS PAGLIARI, OAB nº 
RO7964
REU: I. -. I. N. D. S. S.
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Cuida-se de ação previdenciária - concessão de benefício por incapacidade temporária, ou alternativamente, benefício por incapacidade 
permanente, proposta por LUIS ANTONIO CARLOS em face do INSS, todos qualificados nos autos.
Como é cediço, pelo Princípio da Congruência, o juízo está adstrito a conceder aquilo que efetivamente a parte pediu na PETIÇÃO 
INICIAL, sob pena de haver julgamento extra ou ultra petita. Isto porque, o dispositivo da sentença deve guardar correta relação com o 
descrito no pedido.
Ocorre que, vislumbro desde já, que o pleito pode ensejar problemas em futura análise meritória pois a parte autora não informou em seu 
título o pedido de antecipação de tutela, bem como não pediu por sua confirmação, o que impedirá a condenação a este título em sede 
de sentença.
Posto isso, a teor do artigo 321 do CPC, intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento da exordial.
Decorrido o prazo, faça-se a conclusão dos autos.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7005779-21.2020.8.22.0002
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: RIAN DE PAULA AYABE e outros (4)
Advogado do(a) REQUERENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890
INVENTARIADO: ESPÓLIO DE ROBISON APARECIDO AYABE
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA/INVENTARIANTE intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014412-21.2020.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: HOTELINO A. DE OLIVEIRA - RECICLAGEM - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: REGINALDO SILVA SANTOS, OAB nº RO7387
Despacho
Vistos.
Os autos vieram conclusos para análise e regularização de valores remanescentes vinculados ao presente processo.
Verifica-se que a execução encontra-se extinta (ID 78284572).
Intime-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito, devendo o exequente ser intimado via 
sistema PJe.
Em caso de inércia, proceda a transferência dos valores para a conta centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia.
Após, arquive-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7009585-93.2022.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
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AUTOR: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551
REU: WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS
REU SEM ADVOGADO(S)
Sentença
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por SICOOB ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face de WAGNER 
RODRIGUES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos.
O requerente peticionou informando que o requerido realizou, extrajudicialmente, o pagamento das parcelas em atraso, fato superveniente 
à propositura da ação. Assim, requer a extinção do feito ante a perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
DECIDO
Em análise aos autos, depreende-se que o executado satisfez a obrigação, eis que realizou extrajudicialmente o pagamento das parcelas 
em atraso, resultando na perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, com lastro no art. 485, VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, em 
razão da perda do objeto e do interesse processual.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta data (art. 1.000, parágrafo único do CPC).
Sem custas finais e honorários.
P. R. I. Após as providências necessárias, arquive-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7012561-10.2021.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: ANTONIO LOPES DE BRITO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu a expedição de ofício à IDARON para que informe quanto a existência 
de semoventes cadastrados em nome do(a) executado(a), alegando que obteve informação de que ele possui reses.
Assim, considerando que: 
(i) incumbe à parte exequente diligenciar em busca de bens da parte executada servíveis à satisfação do crédito; 
(ii) referida informação não é fornecida pela IDARON diretamente à parte credora; e 
(iii) a expedição de ofício do juízo diretamente ao IDARON implica a prática de diversos atos de cartório e no retardamento do feito, bem 
como em prejuízo ao bom andamento dos demais processos.
DEFIRO a expedição de ofício, autorizando a IDARON a fornecer, diretamente à Fazenda Pública, relatório com o saldo de semoventes 
registrados em nome da parte executada ANTONIO LOPES DE BRITO, CPF nº 39559114972, bem como a localização de animais, se 
houver, no prazo de 15 dias contados do recebimento do ofício.
Por economia e celeridade processual, via desta Decisão servirá de ofício, cabendo à parte credora imprimi-la e apresentá-la ao IDARON, 
dentro do prazo de validade de 15 dias.
Registre-se que o ofício não confere ao seu portador qualquer preferência de atendimento ou isenção de eventuais taxas ou custas de 
qualquer natureza, as quais, havendo, ficam a cargo da parte interessada na aludida informação.
No prazo de 30 dias da presente Decisão, deverá a parte exequente manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, apresentando 
cálculo atualizado do débito, bem como resultado da diligência realizada junto ao IDARON.
Se inerte a parte no prazo assinalado, ARQUIVE-SE sem baixa na distribuição.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7013719-66.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARLETE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS, OAB nº RO5355A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação em que a parte autora MARLETE OLIVEIRA DA SILVA objetiva desconstituir débitos referentes ao período de 02/2022 
à 04/2022, no valor total de R$ 1.928,49 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos).
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O pedido de antecipação da tutela foi deferido no ID 81046381, sendo determinado à requerida o restabelecimento do fornecimento de 
energia elétrica da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
No ID 81135848 a parte autora apresentou petição informando que até o momento a tutela antecipada não foi cumprida.
Pois bem. 
Apesar de noticiado o descumprimento da tutela, a análise da petição de ID 81135848 evidencia que veio desacompanhada de documentos 
capazes de comprovar o descumprimento da tutela. Isso porque não há comprovação da manutenção da suspensão do fornecimento de 
energia elétrica, situação que poderia ser facilmente comprovada com a juntada de fotografias ou protocolo de atendimento perante a 
requerida. Apesar da inversão do ônus em favor do consumidor, não se pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de o consumidor 
provar o que alega.
Deste modo, como a decisão que antecipou os efeitos da tutela foi proferida no dia 25/08/2022 e somente no dia 29/08/2022 a parte 
autora noticiou o descumprimento, sem documento comprobatório, deixo de majorar a multa fixada.
Por outro lado, determino a intimação da requerida para demonstrar o cumprimento da tutela no prazo de 48 (quarenta e oito horas). 
Por fim, determino à CPE que certifique o decurso do prazo para apresentação de impugnação à contestação e, sendo o caso, faça a 
conclusão dos autos para sentença.
Intimem-se as partes.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7007096-88.2019.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: ANTONIO BRASILINO DE ALMEIDA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu a expedição de ofício à IDARON para que informe quanto a existência 
de semoventes cadastrados em nome do(a) executado(a), alegando que obteve informação de que ele possui reses.
Assim, considerando que: 
(i) incumbe à parte exequente diligenciar em busca de bens da parte executada servíveis à satisfação do crédito; 
(ii) referida informação não é fornecida pela IDARON diretamente à parte credora; e 
(iii) a expedição de ofício do juízo diretamente ao IDARON implica a prática de diversos atos de cartório e no retardamento do feito, bem 
como em prejuízo ao bom andamento dos demais processos.
DEFIRO a expedição de ofício, autorizando a IDARON a fornecer, diretamente à Fazenda Pública, relatório com o saldo de semoventes 
registrados em nome da parte executada ANTONIO BRASILINO DE ALMEIDA, CPF nº 10052380904, bem como a localização de 
animais, se houver, no prazo de 15 dias contados do recebimento do ofício.
Por economia e celeridade processual, via desta Decisão servirá de ofício, cabendo à parte credora imprimi-la e apresentá-la ao IDARON, 
dentro do prazo de validade de 15 dias.
Registre-se que o ofício não confere ao seu portador qualquer preferência de atendimento ou isenção de eventuais taxas ou custas de 
qualquer natureza, as quais, havendo, ficam a cargo da parte interessada na aludida informação.
No prazo de 30 dias da presente Decisão, deverá a parte exequente manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, apresentando 
cálculo atualizado do débito, bem como resultado da diligência realizada junto ao IDARON.
Se inerte a parte no prazo assinalado, ARQUIVE-SE sem baixa na distribuição.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 7004519-69.2021.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: C. H. DE SOUZA MACHADO EIRELI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARINETE BISSOLI, OAB nº RO3838A
EXECUTADOS: D.S.A. DA SILVA REPRSENTAÇÃO E SERVIÇOS, ALCIDES DOS SANTOS ANDRADE NETO
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Para evitar futura arguição de nulidade, INDEFIRO o pedido ID 81223565, uma vez que não foram esgotados todos os meios possíveis 
de localização da parte ré. Ademais, existem endereços localizados que não foram diligenciados (ID 64860597).
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, requerer o que de direito promovendo as medidas necessárias à viabilização da 
citação. 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juiz(a) de Direito
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3ª VARA CÍVEL 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7001907-61.2021.8.22.0002
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Valor da Causa:R$ 1.000,00
Última distribuição:25/02/2021
AUTOR: CESAR VALENTIM DA SILVA, LOTES 06 E 07, DA SUB GLEBA 07 s/n, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 LINHA C-60 - 
76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO BRAIDO DA SILVA, OAB nº RO9892, GILBERTO SILVA BOMFIM, OAB nº RO1727
RÉU: SIGNELIO RODRIGUES NUNES, LINHA BR 421 LINHA C 60 A, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 ZONA RURAL - 76870-970 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: JOAO QUENDIS CAMARGO, OAB nº RO5624
DESPACHO 
Vistos.
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se, considerando que o imóvel objeto dos autos foi objeto de alienação 
(ID 81130171), sobre eventual ilegitimidade do requerente para figurar no polo ativo da presente demanda.
Após, conclusos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7007620-17.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 15.000,00
Última distribuição:18/06/2021
Autor: OZIEL RAFAEL PEREIRA, CPF nº 63052156268, RUA CORVINA 2873 SETOR 07 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI DONA, OAB nº RO377B
Réu: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
1. Considerando a apresentação dos cálculos pelo(a) exequente, intime-se o executado para se manifestar, podendo IMPUGNAR a 
execução, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 1-B da Lei n. 9494/97 c/c o artigo 535 do CPC).
2. Desde já, como se trata de execução com valor inferior a sessenta salários mínimos, são devidos honorários advocatícios, independente 
de impugnação, os quais fixo nesta fase de cumprimento de SENTENÇA em 10%, (cabendo ao patrono apresentar planilha incluindo os 
honorários) (CPC, art. 85, §1º / Recurso Extraordinário n.º 420.816/RS).
2.1 Não havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE, a escrivania a devida intimação da parte executada, ficando desde já autorizada a 
expedição de da requisição de pagamento adequada (RPV/Precatório), ao órgão competente, referente aos valores apresentados.
3. Em caso de impugnação, intime-se o(a) exequente para se manifestar no prazo legal. 
3.1 CONCORDANDO com os cálculos apresentados pela parte executada, expeça-se o necessário para o pagamento (RPV/Precatório), 
sem necessidade de retorno dos autos à CONCLUSÃO.
4. Após a expedição da requisição de pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.
4.1 Com a informação de pagamento, desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento do valor a ser depositado nos autos, 
devendo ser expedido em nome do(a) exequente e de seu(ua) patrono(a), respectivamente, quanto ao saldo devedor e honorários 
advocatícios.
5. NÃO concordando a parte exequente com os cálculos apresentados, remetam-se os autos à contadoria do juízo para apuração do 
valor devido. 
5.1 Na sequência, às partes para manifestação.
Em seguida, tornem-me conclusos.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7008741-46.2022.8.22.0002
Classe: Monitória
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Valor da Causa:R$ 22.690,49
Última distribuição:10/06/2022
Autor: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO, 
RUA JOSÉ EDUARDO VIEIRA 1811, - DE 1604/1605 A 1810/1811 NOVA BRASÍLIA - 76908-404 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu: BARBARA CRISTINA DA SILVA, CPF nº 03696877280, AVENIDA JARÚ 2653, - DE 2543 A 2807 - LADO ÍMPAR SETOR 05 - 
76870-665 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Conforme pesquisas abaixo, a diligência junto ao Siel restou frutífera, tendo localizado endereço diverso do existente nos autos.
Desta feita, cite-se nos termos do DESPACHO inicial.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ PENHORA E AVALIAÇÃO / INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU 
CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7013731-80.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 19.213,43
Última distribuição:25/08/2022
AUTOR: SILVANA CARRION, RUA EQUADOR 1596 SETOR JARDIM AMÉRICA - 76871-006 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: JOSÉ CARLOS FOGACA, OAB nº RO2960
RÉU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1176 A 1558 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-156 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que mesmo devidamente citada e intimada (ID 81063716), a parte ré manteve-se inerte no cumprimento 
da DECISÃO  de ID 81049837, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar à requerida a ligação/restabelecimento 
da energia elétrica no imóvel da parte autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$500,00 
(quinhentos reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Desta feita, cumpra-se na seguinte ordem:
1. MEDIDA PRINCIPAL: DETERMINO a requerida ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A que promova, no prazo 
de 4 (quatro) horas, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel UC 20/1140247-6, de titularidade de SILVANA 
CARRION, localizado na Rua Equador, nº 1596, Setor Jardim América, Ariquemes/RO, CEP 76.871-006 (conforme conta de ID 81046828), 
contados da ciência desta ordem, sob pena de MULTA que MAJORO para R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da ordem 
judicial conferida nestes autos, até o limite de R$30,000,00 (trinta mil reais), bem como multa de mais R$5.000,00 (cinco mil reais) para 
cada reiteração da conduta nestes autos, desde que devidamente comprovado.
1.1 Decorrido o prazo dessa 1ª medida (item ‘1’, supra) e não havendo o cumprimento da ordem judicial liminar, desde já, fica autorizado 
à parte autora solicitar o cumprimento do item ‘2’ (infra), a ser cumprido por OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA.
2. DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL do gerente/responsável pela agência da empresa ENERGISA S.A. neste município de 
ARIQUEMES/RO - Ou quem lhe fizer as vezes - para que, no prazo acima estabelecido, garanta o cumprimento da ordem judicial, 
abstendo-se de incidir na reiteração da conduta sub examine (corte/descumprimento de ordem judicial), ficando advertido que poderá 
responder pessoalmente pela prática de crime de desobediência (artigo 330 do CP), podendo ser conduzido em flagrante à autoridade 
policial, sem prejuízo da imposição de multa pessoal em caso de continuar descumprindo a ordem judicial; 
SERVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO PESSOAL AO GERENTE DA ENERGISA LOCAL/ARIQUEMES. 
2.1 EXPEÇA-SE também aos seguintes endereços eletrônicos: protocolojudicial@energisa.com.br e luizfelipe@energisa.com.br 
3. Fica a requerida ENERGISA S/A e seus prepostos advertidos de que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, 
de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, nos termos e penas do art. 77 do CPC, in verbis:
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 
participem do processo: [...] 
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...]
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida 
como ato atentatório à dignidade da justiça.
§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções 
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade 
da conduta.
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§ 3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após 
o trânsito em julgado da DECISÃO que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos 
previstos no art. 97. [...]
§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 
salário-mínimo.
4. Sem prejuízo do disposto acima, DETERMINO, ainda, a remessa de cópia desta DECISÃO ao Ministério Público para conhecimento de 
situação de fato recorrente que atenta contra direitos difusos consumeristas, devendo este, caso entenda necessário, adotar as medidas 
e prerrogativas necessárias para manutenção da ordem pública local e garantias dos consumidores residentes em Guajará Mirim e Nova 
Mamoré. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. 
5. Cumpram-se os demais termos da DECISÃO de ID 81049837.
5.1 Após, decorrido o prazo para contestação sem apresentação de defesa, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo e tornem conclusos 
para SENTENÇA.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7002978-74.2016.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Valor da Causa:R$ 10.000,00
Última distribuição:16/03/2016
AUTOR: RODRIGO LEITE CARVALHO, RUA MONTEIRO LOBATO, 3892 SETOR 06 - 76873-628 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ELONETE GOMES LOIOLA, OAB nº RO5583A, ALFREDO JOSE CASSEMIRO, OAB nº RO5601
RÉU: NEW AR REFRIGERAÇÃO, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2530, - DE 2530 A 2724 - LADO PAR SETOR 04 - 76873-532 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: JULIANA MAIA RATTI, OAB nº RO3280
DECISÃO 
Vistos.
Intme-se aparte exequente para que informe o CNPJ da executada para pesquisa SISBAJUD.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7014374-14.2017.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Valor da Causa:R$ 0,00
Última distribuição:29/11/2017
AUTOR: MARIA APARECIDA DIAS PEDROZO, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2286, SALA 03 SETOR 04 - 76873-500 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA APARECIDA DIAS PEDROZO, OAB nº RO3388A
RÉU: JEOVAN SILVA FONSECA, AC ARIQUEMES, TRAVESSÃO B-40, LINHA C-65, KM 08, ZONA RURAL DE A SETOR INSTITUCIONAL 
- 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
A parte exequente solicitou audiência no mesmo dia dos autos principais sob o nº 000341-12.2015.8.22.0002, para o dia 11.10. 2022, 
as 10h, para tentativa de composição de acordo.
Sendo assim, a CPE designará audiência de CONCILIAÇÃO, a qual ocorrerá de forma VIRTUAL, por intermédio do CEJUSC – Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado no novo Fórum, situado na Avenida Juscelino Kubitschek, n. 2365 - Setor 
Institucional - CEP n. 76872-853, WhatsApp (69) 99303-8940 ou telefone 3309-8140, devendo as partes nessa data e horário acessarem 
o link que será oportunamente encaminhado aos respectivos advogados e contatos informados.
INTIMEM-SE AS PARTES DA AUDIÊNCIA DESIGNADA.
As partes deverão informar nos autos os respectivos telefones com whatsapp e e-mail para que o CEJUSC faça o contato para realização 
da audiência. 
Esclareço, para fins de participação e realização da da audiência por videoconferência, que: 
O LINK da audiência será encaminhado no prazo até 24h antes da sessão, para os e-mails e telefones dos advogados e das 
partes (WhatsApp), se informados no processo; Com o link da videoconferência, tanto partes quanto advogados acessarão e participarão 
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da audiência, por meio da internet, utilizando celular, notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando; 
Registro que deverão instalar em seus DISPOSITIVO s (celular, notebook ou desktop) o aplicativo whatsapp e hangout meet ou buscar 
orientação de como fazê-lo e acessá-lo assim que receberem a citação ou intimação; Se quaisquer das partes enfrentar algum problema 
que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou telefone (69 9336-
0702) até o momento anterior ao seu início; No horário da audiência por videoconferência, cada parte deverá estar disponível para 
contato através do e-mail e número de celular informado para que a audiência possa ser iniciada; Os advogados e respectivas partes 
deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento oficial com foto, para conferência e 
registro; Ficam cientes que o não envio de mensagem, visualização do link informado ou acesso à videoconferência, até o horário de início 
da audiência será considerado como ausência à audiência virtual; Deverão comunicar o juízo, no prazo de até 5 dias antes da audiência, 
mudança de telefone com whatsapp e e-mail; Poderão, no prazo de 24 horas, contados da realização da audiência, manifestar acerca 
de fatos envolvendo sua ocorrência, caso queiram. Intimem-se as partes, por intermédios dos respectivos procuradores constituídos, que 
deverão estar acompanhados ao ato de seus clientes
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7008902-32.2017.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 21.532,21
Última distribuição:26/07/2017
Nome EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA, CNPJ nº 05203605000101, AV AYRTON SENNA 1109 SETOR 
01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA, OAB nº RO9541, MARCIO MELO 
NOGUEIRA, OAB nº RO2827
NomeEXECUTADOS: VALDECIR DOS SANTOS, AVENIDA JAMARI 2314, - DE 2314 A 2484 - LADO PAR ÁREAS ESPECIAIS 01 
- 76870-007 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, V. DOS SANTOS - ME, AVENIDA JAMARI 2314, - DE 2314 A 2484 - LADO PAR ÁREAS 
ESPECIAIS 01 - 76870-007 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
O(a) exequente pugna pela bloqueio de cartões de crédito do(a) devedor(a).
Em consagração ao princípio da atipicidade das formas executivas, o art. 139, IV, do CPC dispõe que ao juiz incumbe, na direção do 
processo, determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento 
da ordem judicial.
O DISPOSITIVO legal supra consubstancia-se em importante ferramenta de promoção da tutela jurisdicional efetiva e de satisfação do 
débito exequendo.
Conquanto haja o deferimento de tal ferramenta ao juiz, deve-se conjugá-la com os princípios que informam os meios executivos. Dentre 
eles, neste caso, toma maior vultosidade o princípio da utilidade que, em termos gerais, repele os meios executivos inúteis para fins de 
satisfação do direito.
Apesar da ampliação das formas executivas promovida pelo aludido comando legal, em que ao juiz é possibilitado determinar medidas 
não previstas em lei, antes de fazê-lo é imperioso observar o ordenamento jurídico como um todo, sobretudo para evitar medidas que 
violem direitos fundamentais ou mostrem-se desarrazoadas.
Desta forma, a tutela jurisdicional deve ser prestada de maneira a não colidir com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
observando-se um equilíbrio entre a satisfação do direito do autor e os princípios que informam a execução, como o já citado princípio 
da utilidade e o da menor onerosidade. Objetiva-se, portanto,uma conduta razoável que guarde coerência com os direitos fundamentais 
e com a tutela da dignidade humana.
A suspensão dos cartões de crédito da parte executada, é diligência que não guarda relação com o direito de crédito do(a) exequente, 
tampouco mostra-se hábil à satisfação do débito objeto da execução, à localização de bens do(a) executado(a) ou sequer a evitar a 
dilapidação patrimonial, caracterizando-se, em sentido contrário, medida desarrazoada, que ofende a pessoa do devedor, e não o seu 
patrimônio, além de, notadamente, ofender os direitos fundamentais esculpidos no art. 5º, da Constituição Federal.
Neste sentido, em caso análogo, tem decidido o Egrégio TJRO:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Medidas coercitivas atípicas: Suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento 
dos cartões de crédito até a satisfação ou parcelamento do crédito exequendo. Desproporcionalidade. Recurso provido. A suspensão 
da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito, ainda que por via oblíqua, restringe a liberdade de ir e vir do 
agravante, máxime se tais medidas forem impostas com violação ao princípio do devido processo legal, por ausência do contraditório, da 
razoabilidade e proporcionalidade, além de não oferecer utilidade ou efetividade para a solvência da execução, sendo o indeferimento 
a medida que se impõe. (TJRO - AI, Processo nº 0800760-97.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara 
Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 26/10/2018)
Posto isto, INDEFIRO o pedido bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, pelas razões retromencionadas.
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Fica a exequente intimado para dar andamento ao feito, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão e arquivamento.
No caso de não haver manifestação, determino a suspensão do feito por um ano (art. 921 do CPC).
Destaco que a suspensão correrá em arquivo (art. 921, §1º do CPC) e, se requerido o desarquivamento neste período à vista de 
localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, restará isento das custas da taxa de desarquivamento.
Decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecerá arquivado, passando a correr o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §2º, 
do CPC), imediatamente, cujo desarquivamento fica condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do 
executado.
Por oportuno, EXPEÇA-SE oficio ao SERASAJUD para inclusão no cadastro de inadimplente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7015410-52.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Valor da Causa:R$ 8.092,27
Última distribuição:05/10/2021
AUTOR: LAFAIETE RIBEIRO BATISTA, RUA MINAS GERAIS, - ATÉ 3356/3357 SETOR 05 - 76870-652 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA ARANTES GRANZOTTO, OAB nº RO4316A
RÉU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
Conforme se extrai do processo, houve pleito de cumprimento de SENTENÇA e ulterior depósito judicial pela ENERGISA, ao passo que 
a CPE expediu o alvará judicial e certificou que a conta judicial agora encontra-se zerada. Verifica-se ainda que as custas processuais 
devidamente recolhidas.
Conclui-se, pois que a parte executada adimpliu com o débito integralmente, notadamente porque o depósito judicial/alvará foi feito 
em consonância com o valor apontado em sede de cumprimento de SENTENÇA pela parte exequente. E, neste caso específico, após 
certidão da CPE a advogado do exequente exarou seu ciente e nada mais requereu no processo.
Desta feita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com arrimo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da 
obrigação executada.
Ante a extinção feito, antecipo o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7003530-63.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 14.300,00
Última distribuição:29/03/2021
Autor: ANTONIO FELIX VIEIRA, CPF nº 30023718234, RUA VILHENA 2066, - ATÉ 2152/2153 BNH - 76870-812 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA, OAB nº RO4271, SONIA SANTUZZI ZUCOLOTO BATISTA, OAB nº RO8728
Réu: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Trata-se Cumprimento de SENTENÇA em desfavor do INSS.
1. Considerando a apresentação dos cálculos pelo(a) exequente, intime-se o executado para se manifestar, podendo IMPUGNAR a 
execução, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 1-B da Lei n. 9494/97 c/c o artigo 535 do CPC).
2. Desde já, como se trata de execução com valor inferior a sessenta salários mínimos, são devidos honorários advocatícios, independente 
de impugnação, os quais fixo nesta fase de cumprimento de SENTENÇA em 10%, (cabendo ao patrono apresentar planilha incluindo os 
honorários) (CPC, art. 85, §1º / Recurso Extraordinário n.º 420.816/RS).
2.1 Não havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE, a escrivania a devida intimação da parte executada, ficando desde já autorizada a 
expedição de da requisição de pagamento adequada (RPV/Precatório), ao órgão competente, referente aos valores apresentados.
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3. Em caso de impugnação, intime-se o(a) exequente para se manifestar no prazo legal. 
3.1 CONCORDANDO com os cálculos apresentados pela parte executada, expeça-se o necessário para o pagamento (RPV/Precatório), 
sem necessidade de retorno dos autos à CONCLUSÃO.
4. Após a expedição da requisição de pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.
4.1 Com a informação de pagamento, desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento do valor a ser depositado nos autos, 
devendo ser expedido em nome do(a) exequente e de seu(ua) patrono(a), respectivamente, quanto ao saldo devedor e honorários 
advocatícios.
5. NÃO concordando a parte exequente com os cálculos apresentados, remetam-se os autos à contadoria do juízo para apuração do 
valor devido. 
5.1 Na sequência, às partes para manifestação.
Em seguida, tornem-me conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO 
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7007246-64.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VILSON DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES MICALZENZEN - RO4988
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7012800-53.2017.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 1.309,87
Última distribuição:25/10/2017
AUTOR: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, AVENIDA MACHADINHO 4349 ROTA DO SOL - 76874-075 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINE FERRAZ, OAB nº RO5438
RÉU: JOSE ALVES DA SILVA FILHO, AV JORGE TEIXEIRA 2031 SETOR O1 - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Realizada pesquisa RENAJUD, RESULTADO NEGATIVO.
Dê-se vista dos autos a parte exequente para conhecimento e manifestação adequada, indicando bens à penhora, no prazo de 10 dias.
No caso de não haver manifestação, determino a suspensão do feito por um ano (art. 921 do CPC).
Destaco que a suspensão correrá em arquivo (art. 921, §1º do CPC) e, se requerido o desarquivamento neste período à vista de 
localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, restará isento das custas da taxa de desarquivamento.
Decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecerá arquivado, passando a correr o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §2º, 
do CPC), imediatamente, cujo desarquivamento fica condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do 
executado.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário. 
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7016760-75.2021.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 59.698,10
Última distribuição:03/11/2021
Autor: N. DE OLIVEIRA - ME, CNPJ nº 14286485000136, AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO 2041-A, - DE 5363 AO FIM - LADO ÍMPAR 
LOTEAMENTO RENASCER - 76873-027 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
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Advogado do(a) AUTOR: MAYRA MIRANDA GROMANN, OAB nº RO8675, LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK, OAB nº RO4641, 
YASMINE PIVOTTI ARNEIRO, OAB nº RO9499
Réu: LUIS CARLOS DE SOUZA, CPF nº 78518717272, BR 421, LINHA C-60, LOTE 01, GLEBA 30, TV B-40 ÁREA RURAL DE 
ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: DINAIR APARECIDA DA SILVA, OAB nº RO6736
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por N. DE OLIVEIRA – ME em desfavor de LUIS CARLOS DE SOUZA.
Citado o executado (ID 80013622), houve oposição de embargos em apartado, protocolados no PJE sob número 7013169-
71.2022.8.22.0002.
Tendo em vista a oposição dos Embargos à Execução nº 7004022-21.2022.8.22.0002, os quais encontram-se pendentes de oferta de 
caução para admissão de efeito suspensivo, suspenda-se o presente feito de execução, até ulterior determinação judicial em sentido 
diverso e/ou julgamento dos embargos.
Cumpra-se
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7002163-09.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Valor da Causa:R$ 2.005,93
Última distribuição:27/02/2018
Autor: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000159, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 309, - DE 
281 A 501 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-041 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
Réu: JOSE GRACI FERREIRA, AV AILTON SENA, LINHA C25, CHACARA 03 2108, QUADRO 01, SETOR CHACAREIRO ZONA 
RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Em consulta ao RENAJUD logrei êxito na localização de um veículo em nome da parte executada, e procedi com a restrição de 
CIRCULAÇÃO.
Iintime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 dias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7002929-23.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 3.677,11
Última distribuição:07/03/2022
AUTOR: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
RÉU: VALDINEI SANTOS VIEIRA, RUA ESPIRITO SANTO 3940, - DE 3959/3960 AO FIM SETOR 05 - 76870-704 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de EXECUÇÃO DE FISCAL proposta por MUNICIPIO DE ARIQUEMES contra VALDINEI SANTOS VIEIRA (EXECUTADO), 
pretendendo o recebimento do valor de :R$ 3.677,11, representado pela(s) Certidão de Dívida Ativa acostada.
Sobreveio aos autos comprovantes de pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios. A Exequente, por sua vez, pugnou 
pela extinção processual tendo em vista a integral satisfação da dívida reclamada, tal como tela sistêmica acostada no ID anterior.
POSTO ISTO e, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, em 
decorrência do pagamento do débito executado.
Fica a parte exequente intimada a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Ante o pedido de extinção feito pela parte exequente, antecipo o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
Isento(a) o(a) executado(a) quanto ao recolhimento das custas finais, porquanto o pagamento ocorreu dentro do prazo legal (art. 8º, inciso 
I, Lei Estadual 3.896/2016 – Regimento de Custas Judiciais).
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Art. 8º Fica isento do recolhimento da parcela do inciso III, do artigo 12, desta Lei:
I - o executado que, citado, pagar no prazo legal o montante postulado pelo exequente, não oferecendo embargos;
II - o requerente nos processos cujo pedido seja exclusivamente de alvará ou assemelhado; e 
III - as partes nos processos em que houver desistência ou transação antes da prolação da SENTENÇA. 
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0010625-55.2010.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 1.190,45
Última distribuição:06/10/2010
AUTOR: MUNICÍPIO DE CUJUBIM, - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM
RÉU: PAULO SÉRGIO DARTIBA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal DISPOSITIVO legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 
44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
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POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Ficam as partes intimadas a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Custas na forma da lei.
Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7013399-16.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 1.469,37
Última distribuição:23/08/2022
AUTOR: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
RÉU: MARCIO BERNARDO SANTANA, RUA 40 1408, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR JARDIM ZONA SUL - 76870-000 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de EXECUÇÃO DE FISCAL proposta por MUNICIPIO DE ARIQUEMES contra MARCIO BERNARDO SANTANA, pretendendo 
o recebimento do valor de R$ 1.469,37, representado pela(s) Certidão de Dívida Ativa acostada
Sobreveio aos autos comprovantes de pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios. A Exequente, por sua vez, pugnou 
pela extinção processual tendo em vista a integral satisfação da dívida reclamada, tal como tela sistêmica acostada no ID anterior.
POSTO ISTO e, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, em 
decorrência do pagamento do débito executado.
Fica a parte exequente intimada a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Ante o pedido de extinção feito pela parte exequente, antecipo o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
Isento(a) o(a) executado(a) quanto ao recolhimento das custas finais, porquanto o pagamento ocorreu dentro do prazo legal (art. 8º, inciso 
I, Lei Estadual 3.896/2016 – Regimento de Custas Judiciais).
Art. 8º Fica isento do recolhimento da parcela do inciso III, do artigo 12, desta Lei:
I - o executado que, citado, pagar no prazo legal o montante postulado pelo exequente, não oferecendo embargos;
II - o requerente nos processos cujo pedido seja exclusivamente de alvará ou assemelhado; e 
III - as partes nos processos em que houver desistência ou transação antes da prolação da SENTENÇA. 
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0010285-77.2011.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 809,30
Última distribuição:21/10/2011
AUTOR: MUNICÍPIO DE CUJUBIM - RO
Advogado do(a) AUTOR: SEM ADVOGADO(S)
RÉU: JOSÉ EDNALDO DA SILVA SANTOS
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Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal DISPOSITIVO legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 
44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Ficam as partes intimadas a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Custas na forma da lei.
Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito
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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
Balcão Virtual: https://meet.google.com/ojr-oeeq-psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz 
Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/ROProcesso n.: 7004052-
61.2019.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 1.397,80
Última distribuição:01/04/2019
AUTOR: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
RÉU: RODRIGUES E SOBREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, GUAPORÉ 3595 SETOR 06 - 76870-000 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, JOSE ERNANDE JARDIM RODRIGUES, CREUZA SOBREIRA DE SOARES RODRIGUES
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de EXECUÇÃO DE FISCAL proposta por MUNICIPIO DE ARIQUEMES contra RODRIGUES E SOBREIRA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE ERNANDE JARDIM RODRIGUES, CREUZA SOBREIRA DE SOARES RODRIGUES, pretendendo o 
recebimento do valor de R$ 1.397,80, representado pela(s) Certidão de Dívida Ativa de ID anterior.
Devidamente citada a parte executada, na sequência, o processo foi suspenso ante o parcelamento do débito. Sobreveio então aos 
autos comprovantes de pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios.
A Exequente, por sua vez, pugnou pela extinção processual tendo em vista a integral satisfação da dívida lançada.
POSTO ISTO e, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, em 
decorrência do pagamento do débito executado. 
Ante o pedido de extinção feito pela parte exequente, antecipo o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
Custas finais devidas pela parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 14, da Lei Estadual 
3.896/2016). 
À CPE, após o decurso do prazo recursal, cumpra-se (nesta ordem):
1. Certifique-se o trânsito em julgado desta SENTENÇA.
2. Providencie a exclusão do nome de RODRIGUES E SOBREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE ERNANDE JARDIM 
RODRIGUES, CREUZA SOBREIRA DE SOARES RODRIGUES dos cadastros do SERASAJUD no que se refere a este processo, se for 
o caso.
3. DETERMINO que a Central de Processamento Eletrônico (CPE) intime a parte executada, para comprovar o recolhimento das custas 
processuais, no prazo de 15 dias.
4. As custas judiciais relativas à distribuição do feito e satisfação da execução, nos percentuais de 2% e 1% (incisos I e III do art. 12 da 
Lei 3.896/2016), deverão ser pagas por meio de boleto bancário obtido junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (http://
webapp.tjro.jus.br/custas). Nos termos do §1º do mencionado artigo, o valor mínimo para cada uma das hipóteses é de cem reais.
5. As custas processuais deverão ser recolhidas mediante pagamento de boleto, cuja impressão poderá ser obtida junto ao site www.tjro.
jus.br (link: emissão de boleto).
6. O comprovante de pagamento deverá ser apresentado junto a este Juízo, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa e protesto em 
Tabelionato (art. 35 e 37 da Lei Estadual n. 3.896/2016).
7. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, expeça certidão do débito referente às custas processuais (calculadas pela 
última planilha apresentada pelo Exequente), acompanhada de cópia desta SENTENÇA e remeta ao tabelionato de protesto competente 
(art. 35, §2º da Lei 3.896/2016).
8. Recebendo a comunicação do tabelionato de protesto e inalterada a situação de inadimplemento das custas, DETERMINO que a CPE 
inscreva o débito em dívida ativa e arquive-se com as baixas de estilo (art. 37 da Lei 3.896/2016).
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7003962-19.2020.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Valor da Causa:R$ 609,40
Última distribuição:16/03/2020
Autor: FEMAR IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 05778252000160, RUA GUIANAS ÁREA INDUSTRIAL - 76870-848 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827
Réu: E.V. DA COSTA MERCADO EIRELI - ME, CARAMELO 3036 COSTA E SILVA - 76803-550 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: 
DECISÃO 
Vistos.
Compulsando melhor os autos, esclareço que a pesquisa de imóveis é feito junto ao SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis) deve 
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ser feita diretamente pela parte interessada junto ao sítio “www.registradores.org.br”, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, 
cabendo sua realização pelo Juízo apenas em caso de parte beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso. 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0011180-38.2011.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 1.890,11
Última distribuição:25/10/2011
AUTOR: MUNICÍPIO DE CUJUBIM, - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM
RÉU: JORDELI OLIVEIRA SILVA, TIRADENTES 5335, CASA ST 09 - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal DISPOSITIVO legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 
44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Ficam as partes intimadas a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Custas na forma da lei.
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Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7013169-71.2022.8.22.0002
Classe: Embargos à Execução
Valor da Causa:R$ 23.277,41
Última distribuição:19/08/2022
Autor: LUIS CARLOS DE SOUZA, CPF nº 78518717272, ÁREA RURAL, RODOVIA 421, S/N TB40 POSTE 68 ÁREA RURAL DE 
ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: DINAIR APARECIDA DA SILVA, OAB nº RO6736
Réu: N. DE OLIVEIRA - ME, CNPJ nº 14286485000136, AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO 2041-A, - DE 5363 AO FIM - LADO ÍMPAR 
LOTEAMENTO RENASCER - 76873-027 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
1.Tratam-se de Embargos à Execução manejados em apartado, por LUIS CARLOS DE SOUZA (EMBARGANTE), alusivos à ação 
principal nº: 7016760-75.2021.8.22.0002.
2.Concedo-lhe o benefício de gratuidade formulado, admitindo regular processamento do feito.
3. Como é cediço, o art. 919 do CPC dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo. Nada obstante isso, o §1º do 
aludido DISPOSITIVO prevê a possibilidade de ser atribuído tal efeito, caso o juiz, a requerimento do embargante e sendo relevantes 
seus fundamentos, constate a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida 
por penhora, depósito ou caução suficientes.
Compulsando os autos, verifico que houve requerimento para a atribuição do efeito suspensivo, todavia, a execução não foi garantida.
Entrementes, pelos argumentos alinhavados na exordial e documentos coligidos, entendo que os fatos noticiados apontam impedimento 
a continuidade da execução, caso procedente estes embargos.
3.1 Desta feita, considerando que os requisitos impostos no art. 919, §1º do CPC são cumulativos, CONCEDO ao embargante o prazo de 
15 dias para que apresente nos autos caução, a fim de garantir a execução, sob pena de revogação do efeito suspensivo atribuído.
3.1.1 Não vindo os autos a garantia, comprovada sua propriedade, ou depósito judicial do valor equivalente à execução, atualizada, o 
efeito suspensivo perderá sua eficácia, dando prosseguimento regular à execução.
4. Nos termos do art. 920, I, do CPC, intime-se a parte exequente/embargada para impugná-los, no prazo de 15 dias, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na exordial.
5. Translade-se cópia deste decisum para os autos de execução correspondente - processo nº 7016760-75.2021.8.22.0002. 
5.1 Não estando os Embargos de Execução associado ao processo Principal, deverá a Escrivania associá-los. 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0011136-19.2011.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 852,06
Última distribuição:25/10/2011
AUTOR: MUNICÍPIO DE CUJUBIM, - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM
RÉU: JOSE FERREIRA, TICO TICO 1746 SETOR 01 - 78945-800 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
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SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal DISPOSITIVO legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 
44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Ficam as partes intimadas a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Custas na forma da lei.
Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
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2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0122726-06.2008.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 619,40
Última distribuição:30/10/2008
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO CREA-RO
RÉU: CARLOS ALBERTO MOREIRA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Arquivem-se os autos, conforme SENTENÇA que declarou a prescrição intercorrente (ID 75521454, fls. 49/54). 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0010862-89.2010.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 854,11
Última distribuição:07/10/2010
AUTOR: MUNICÍPIO DE CUJUBIM, - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM
RÉU: EDSON DE SANTANA, R SANHACU 1753 SETOR 02 - 78945-800 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal DISPOSITIVO legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 



2187DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 
44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Ficam as partes intimadas a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Custas na forma da lei.
Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7004323-65.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADEMILSON SOUZA CHAVES
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR - RO2640-A
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7005931-98.2022.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: IGAPO MOTOS LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: MATHEUS RODRIGUES SILVA - RO11744, BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - RO5825
EXECUTADO: DAIANE DE BARROS DIAS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS AR
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7008608-04.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DURIVAL DE OLIVEIRA SILVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO4271, SONIA SANTUZZI ZUCOLOTO BATISTA - RO8728
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7018046-88.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA TAUANE DE OLIVEIRA GUEDES
Advogados do(a) AUTOR: JOAO BATISTA BATISTI - RO7211, LEILA ZINCZUK - OAB/RO 11833
REU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Advogado do(a) REU: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/RO 6476
INTIMAÇÃO RÉU Fica a parte REQUERIDA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para manifestar-se acerca 
da petição ID 81207609 (valor remanescente).

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf Atendimento: (69) 3309-8110 E-mail: cpeariquemes@tjro.jus.br SALA 
Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum 
Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7003360-33.2017.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Valor da Causa:R$ 4.000,00
Última distribuição:29/03/2017
Polo Ativo: MAICON DE SOUZA ALVES, RUA RIO NEGRO 2396, - DE 5020/5021 AO FIM GRANDES ÁREAS - 76876-644 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: WAGNER FERREIRA DIAS, OAB nº RO7037, CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ DIAS, OAB nº RO1147A, 
BARBARA GONCALVES DE ANGELO, OAB nº RO10673
Polo Passivo: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, RUA MANOEL SEGUNDO CELICE 60 RESIDENCIAL PRADO - 16201-263 - BIRIGÜI 
- SÃO PAULO
Advogado do(a) RÉU: SILVANIA KLOCH, OAB nº RO4043
DESPACHO À CPE
Vistos.
Considerando o teor da solicitação coligida alhures, expeça-se ofício ao Eg. TJRO, prestando as informações vertidas infra (anexas). 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, data certificada.
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
Av. Tancredo Neves, n. 2606, Setor Institucional, Ariquemes/RO
CEP: 76872-854 - Fone: (69) 3535-5135; e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Ofício nº. 002/GAB/3ªVara Cível/2022
Ariquemes, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
A Sua Excelência, o Senhor
DESEMBARGADOR Isaias Fonseca Moraes
Relator do Agravo de Instrumento nº. 0808029-51.2022.8.22.0000
2ª Câmara Cível – Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho/RO
Assunto: Informação de Agravo - Ofício nº. 002/2022 - AI n.0808029-51.2022.8.22.0000
Senhor Relator,
Com os meus cordiais cumprimentos, utilizo-me do presente para prestar as informações solicitadas através do ofício supramencionado, 
a fim de instruir os autos de Agravo de Instrumento nº. 0808029-51.2022.8.22.0000(PJe), tendo como agravante MAICON DE SOUZA 
ALVES, em decorrência de DECISÃO prolatada nos autos n.º 7003360-33.2017.8.22.0002.
O feito em processamento trata-se de ação judicial de de rescisão contratual c/c danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por 
MAICON DE SOUZA ALVES em desfavor do L.A.M. FOLINI COBRANÇAS – ME MUNDIAL EDITORA, cujo trâmite encontra-se na fase 
de cumprimento de SENTENÇA e, admitiu-se bloqueio SISBAJUD, sendo que a constrição restou positiva, a teor da DECISÃO judicial 
de ID 76802419. Por diversas vezes, a parte autora insiste na expedição de alvará judicial para levantamento da quantia bloqueada no 
processo (requerimentos de ID’s 77380130, 78660059 80102380 80322531), sendo indeferidos tais pedidos por motivo de interposição 
de Embargos de Terceiro, sendo que na primeira oportunidade os Embargos foram extintos por ausência de recolhimento das custas 
processuais e, a segunda interposição (Embargos de Terceiro sob nº 7011019-20.2022.8.22.0002), ensejou corretamente a prolação 
da DECISÃO agravada (ID80426889), na medida em que foram admitidos determinando-se a suspensão do feito principal para evitar 
a liberação de valores bloqueados até ulterior deliberação. Ora, na referida DECISÃO agravada o juízo inadmitiu a expedição do alvará 
face à SUSPENSÃO do feito determinada nos autos de Embargos de Terceiro, evitando-se assim prejuízo às partes litigantes, na medida 
em que apenas pode haver recebimento de valores em sede de execução/cumprimento de SENTENÇA quando decidida a matéria 
embargada, por medida de lidima justiça. 
Atualmente, o processo encontra-se SUSPENSO aguardando o resultado dos Embargos de Terceiro para decidir nestes autos principais 
quanto à liberação de valores a quem de direito. O inconformismo da parte autora, a qual interpôs agravo de instrumento, reside unicamente 
na urgência pelo levantamento de valores que, acaso exitosa a tese dos Embargos de Terceiro ventilada pela Editora Mundo do dos Livros 
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Ltda, que litiga nos autos 7011019-20.2022.8.22.0002, importará em manifesto prejuízo e ensejará eventual devolução do montante nos 
autos. Lado outro, acaso improcedente o pedido dos Embargos, por SENTENÇA transitada em julgado, a parte autora obterá o montante 
a que faz jus, via alvará judicial. Como patente esse risco, melhor evitar os transtornos previsíveis e aguardar a correta DECISÃO em sede 
de Embargos. Desta feita, pelos motivos expostos, deixo de me retratar, mantendo incólume a deliberação ofertada. 
É o que tenho a informar.
Respeitosamente,
Juiz MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7009831-31.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 10.968,75
Última distribuição:06/08/2018
Autor: GEAN LUIZ TRASPADINI DE ANDRADE, CPF nº 05087943233, RUA VIOLETA 2213 JARDIM PRIMAVERA - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ALLISON ALMEIDA TABALIPA, OAB nº RO6631
Réu: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 
- RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
DECISÃO 
Vistos.
1. No juízo de retratação, mantenho a DECISÃO agravada por seus próprios fundamentos.
2. Diga a parte agravante acerca do andamento e de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, em 05 dias.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 
Processo: 7010360-82.2020.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. D. S. S.
Advogados do(a) AUTOR: MICHELE DE SANTANA - RO9308, RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO9272
REU: A. D. S.
Advogado do(a) REU: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI DOS SANTOS - RO9154
Intimação RÉU - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL
Fica a parte REQUERIDA intimada se manifestar acerca do relatório psicossocial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7010360-82.2020.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. D. S. S.
Advogados do(a) AUTOR: MICHELE DE SANTANA - RO9308, RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO9272
REU: A. D. S.
Advogado do(a) REU: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI DOS SANTOS - RO9154
Intimação AUTOR - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar acerca do relatório psicossocial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 0125826-32.2009.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Fazenda Nacional e outros
EXECUTADO: Tucumã Armazém Gerais e Transporte Ltda e outros
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Intimação
(Custas)
De ordem e em cumprimento à determinação deste Juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 
o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em Dívida 
Ativa Estadual.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7017151-30.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SIMARIA MIRANDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FABIANO REGES FERNANDES - RO0004806A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, no prazo de 5, intimada para manifestar-se sobre a proposta de acordo 
formulada pelo INSS, a fim de prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7002126-40.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PABLO ALVES BARRETO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA AUXILIADORA DA SILVA VIEIRA - OAB/RO 6416-A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7007589-02.2018.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 767,47

Última distribuição:21/06/2018

Autor: MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Réu: MARIA APARECIDA FERREIRA NETA, CPF nº 57811610230, AC ARIQUEMES 3364, RUA ÉRICO VERISSIMO SETOR 
INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Como não houve manifestação pela Fazenda Pública,, desde já determino a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 1(um) ano, nos termos 
do art. 40, caput da Lei 6.830/80, em razão da inexistência de bens penhoráveis e, com o transcurso deste, ao prazo da prescrição 
intercorrente por 05 anos.
Ressalto ao credor que o prazo prescricional tem início de contagem imediata tão logo se finde o prazo de suspensão, independentemente 
de nova intimação, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo acerca dos executivos fiscais (Informativo 635)¹.
Não há óbice para que prazo de suspensão corra em arquivo, pois prejuízo algum trará ao(à) exequente, que a qualquer momento, 
poderá requerer o desarquivamento e, consequente, o andamento do processo à vista do inadimplemento da parte executada.
Por este motivo, a suspensão ocorrerá em arquivo provisório.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
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SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7013109-98.2022.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 
AUTOR: G. G. R. e outros
Advogado do(a) AUTOR: ERIKA LUANA MARTINS BARBOSA PORFIRIO - SP338606
REU: E. D. S. R.
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 13/10/2022 11:30. 
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, com o número (69) 3309-8140, e-mail, cejuscari@tjro.jus.br, preferencialmente 
por whatsapp, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos 
(art. 7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
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resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7002150-10.2018.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 2.874,81
Última distribuição:27/02/2018
Autor: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000159, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 309, - DE 
281 A 501 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-041 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
Réu: RAIMUNDO AROLDO DO NASCIMENTO, CPF nº 34905464234, LINHA C25, POSTE 20 0 ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE 
NEGRO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: 
DECISÃO 
Vistos.
Pesquisa realizada RENAJUD infrutífero, conforme comprovante anexo.
Diante do resultado da(s) diligência(s) realizada(s), dê-se vista dos autos a parte exequente para conhecimento e manifestação adequada, 
indicando bens à penhora, no prazo de dias.
No caso de não haver manifestação, determino a suspensão do feito por um ano (art. 921 do CPC).
Destaco que a suspensão correrá em arquivo (art. 921, §1º do CPC) e, se requerido o desarquivamento neste período à vista de 
localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, restará isento das custas da taxa de desarquivamento.
Decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecerá arquivado, passando a correr o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §2º, 
do CPC), imediatamente, cujo desarquivamento fica condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do 
executado.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário. 
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7008616-15.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Valor da Causa:R$ 7.350,06
Última distribuição:06/07/2021
Autor: RAFAEL MARTINS LISBOA, CPF nº 57439427734, BR 421, KM 2 Gleba 56, LINHA C35 LOTE 63 ZONA RURAL - 76888-000 - 
MONTE NEGRO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890
Réu: PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA, CPF nº 00102804133, RUA LIMEIRA 2882,. JARDIM PAULISTA - 76871-271 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Pesquisa RENAJUD positiva, promovi a restrição de circulação.
Diante do resultado da(s) diligência(s) realizada(s), dê-se vista dos autos a parte exequente para conhecimento e manifesta.ção adequada, 
indicando bens à penhora, no prazo de 10dias.
No caso de não haver manifestação, determino a suspensão do feito por um ano (art. 921 do CPC).
Destaco que a suspensão correrá em arquivo (art. 921, §1º do CPC) e, se requerido o desarquivamento neste período à vista de 
localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, restará isento das custas da taxa de desarquivamento.
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Decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecerá arquivado, passando a correr o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §2º, 
do CPC), imediatamente, cujo desarquivamento fica condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do 
executado.
Pratique -se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 0010103-52.2015.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 2.551,24
Última distribuição:04/08/2015
Autor: NELIANE DO PRADO & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 13344145000151, AV. JAMARI 3206 SETOR 01 - 76873-041 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634
Réu: GLACIELE HENRIQUE DE JESUS, CPF nº 01116728214, JOINVILLE 5412 9 DE BAIXO - 76876-242 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
INDEFIRO o pedido de bloqueio através do sistema BACENJUD, porque a providência já foi adotada, não se obtendo êxito na localização 
de valores, não havendo informações que indiquem qualquer alteração na situação de fato, que justifique a repetição da diligência.
Assim, requeira o autor o que entender de direito em 10 dias, sob pena de suspensão e posterior arquivamentos dos autos.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853r
Processo: 7010175-75.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: IGAPO MOTOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - OAB/RO 5825
EXECUTADO: KEVERTON DOS SANTOS CAMPOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7016395-55.2020.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AILTON BRAGA DA SILVA e outros (4)
Advogados do(a) AUTOR: MARINALVA DE PAULO - OAB/RO 5142, LUIS ROBERTO DEBOWSKI - OAB/RO 211
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO

Processo n.: 7012580-79.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 15.000,00
Última distribuição:11/08/2022
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AUTOR: PAULO ROBERTO KLOSTER, RUA LAGES 4188, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR SETOR 09 - 76870-000 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ANTONIO GERON GHELLERE, OAB nº RO1842A
RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, AVENIDA TANCREDO NEVES 3235, - DE 2547 A 2831 - LADO 
ÍMPAR SETOR 03 - 76870-072 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA DA CREFISA S/A
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por PAULO ROBERTO KLOSTER em desfavor de 
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Alega a parte autora, em suma, que obteve a concessão de benefício previdenciário pelo INSS e que restou estabelecido que o pagamento 
se daria por meio da agência local da parte ré. Afirma que, mesmo apresentando os documentos solicitados pela requerida, esta negou 
ao autor o saque do benefício, sob o argumento de inconsistência do sistema de fraude, que teria apontado falsidade no RG da parte 
autora.
A tutela de urgência restou indeferida no ID 80754118, sem prejuízo de posterior revisão após a juntada de novos documentos pelo INSS 
ou pelas partes.
Na sequência, sobreveio cópia do processo administrativo previdenciário, por meio do qual foi concedido à parte autora o benefício 
previdenciário (ID 81070479) e novo requerimento de parte autora para concessão da tutela de urgência (ID 81113020).
Pois bem. 
A tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, traz como requisitos legais a presença, concomitante, do direito 
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da ausência de irreversibilidade da DECISÃO.
Cumpre salientar que a análise a ser proferida nesta sede cinge-se tão somente em se verificar, segundo as alegações e documentos 
constantes nos autos, a possibilidade de antecipação de um dos efeitos da tutela final almejada.
Compulsando a cópia do processo administrativo previdenciário e os documentos pessoais apresentados pela parte autora em conjunto 
com a inicial, verifico que se tratam, “a priori”, dos mesmos documentos de identificação (RG e CTPS). Assim, considerando que os 
documentos foram submetidos à análise criteriosa pela autarquia previdenciária e que sobre os atos administrativos há presunção de 
veracidade e legalidade, por ora, não subsistem elementos para retirar a presunção de que os documentos apresentados pelo autor são 
verdadeiros. 
Por outro lado, não se pode desconsiderar que a liberação dos valores neste momento e eventual defesa da parte requerida no sentido 
de que os documentos efetivamente são falsos representa efetivo perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO, sendo temerário 
conceder a tutela de urgência em sede de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório. Destaca-se que não se pode concluir, 
somente à luz dos fatos articulados nos autos, que os documentos que instruem a inicial são os mesmos que foram apresentados junto 
à instituição bancária requerida.
Diante disso, por ora, INDEFIRO o pedido de obrigação de fazer formulado pela parte requerente. 
Devolvam-se os autos ao CEJUSC para realização da audiência de conciliação e, após a solenidade, cumpram-se as demais determinações 
constantes no ID 80754118.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/ROProcesso n.: 7013989-90.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 5.410,03
Última distribuição:29/08/2022
AUTOR: ADSON LUIS ROSSATO COSTA, AVENIDA CANAÃ 1958 SETOR 01 - 76870-172 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX SANDRO LONGO PIMENTA, OAB nº RO4075
RÉU: JULIANA EDILUCIA RIBEIRO VEDANA, RUA JOÃO GOULART 1872, - DE 1440/1441 A 1892/1893 NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS - 76804-126 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Intime-se a parte autora para que junte o comprovante das custas processuais iniciais, atendendo ao disposto no art. 12, I e §1º do 
Regimento de Custas Judiciais do Eg. TJRO (Lei 3.896/16), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Não havendo o pagamento, tornem conclusos para extinção e retirada da audiência, já agendada, de pauta.
Com o pagamento, recebo a emenda apresentada e, desde já, determino o prosseguimento no cumprimento das determinações infra.
Para os fins do art. 334 do CPC, a CPE agendará audiência de conciliação pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania, a se realizar por videoconferência.
As partes ou os advogados deverão informar no processo, em até 5 dias antes da audiência, o e-mail e número de telefone das pessoas 
a participar da solenidade, para possibilitar o envio do link da videoconferência e a entrada na sala da audiência da videoconferência, 
na data e horário a ser estabelecido. O servidor responsável encaminhará o link da audiência no prazo de até 24 h antes da audiência, 
para os e-mails e telefones informados no processo. Com o link da videoconferência, tanto partes quanto advogados acessarão e 
participarão da audiência, por meio da internet, utilizando celular, notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente 
funcionando. Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet, sendo gravada 
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e disponibilizada por este juízo na aba “audiências” do PJe. No horário da audiência por vídeoconferência, cada parte deverá estar 
disponível para contato através de e-mail e número de celular informado para que a audiência possa ter início. Os advogados, partes e 
testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento oficial com foto, para 
conferência e registro. Ficam cientes que o não envio de mensagem, visualização do link informado ou acesso à videoconferência, até o 
horário de início da audiência será considerado como ausência à audiência virtual e será aplicada a penalidade correspondente. Caso as 
partes pretendam que a solenidade ocorra na modalidade presencial, deverão comprovar a situação de excepcionalidade devidamente 
justificada, em até 5 dias antes da audiência, para possibilitar a operacionalização e disponibilização de sala para a coleta da oitiva, 
enquanto perdurar as medidas protetivas de combate e prevenção ao contágio pelo Covid-19, devendo comparecer ao fórum somente 
aquelas expressamente determinadas pelo juízo, utilizando máscaras e guardando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas. 
A conversão para audiência presencial poderá ocorrer a depender da fase sanitária determinada pelo TJRO na data da solenidade. 
Advirto as partes que o comparecimento/participação na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por 
meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus respectivos 
advogados. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por 
cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, §8º).
Intimem-se os procuradores que deverão vir acompanhados ao ato de seus clientes, os quais não serão intimados pessoalmente (RT 
471/191), salvo se forem patrocinados pela Defensoria Pública.
Registro que a audiência de conciliação designada somente não será realizada caso ambas as partes sinalizem, expressamente, o 
desinteresse na audiência de conciliação, advertindo ao réu que a contagem do prazo para contestação inicia-se a partir da audiência, 
desde que rejeitado o pedido de cancelamento da solenidade.
Não havendo conciliação, fica a parte autora, desde já, intimada a recolher a complementação das custas processuais iniciais (1% 
adiado), atendendo ao disposto no art. 12, inciso I, do Regimento de Custas Judiciais TJRO (Lei 3.896/16), transcrito infra, no prazo de 
15 dias, sob pena de extinção do feito.
Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da seguinte forma:
I - 2% (dois por cento) no momento da distribuição, dos quais 1% (um por cento) fica adiado para até 5 (cinco) dias depois da audiência 
de conciliação, caso não haja acordo. Havendo acordo, as partes ficam desobrigadas ao pagamento do montante adiado;
Cite-se a parte ré para, querendo, CONTESTAR o pedido em 15 dias, contados, segundo art. 335 e incisos do CPC, a partir: “I - da 
audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do 
pedido de cancelamento da audiência de conciliação pela parte ré, o qual deverá ser apresentado, em 10 dias contados da sua citação”, 
advertindo-a que se não contestar o pedido, incidirão os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e 
prosseguindo-se o processo independentemente de sua intimação para os demais atos, propiciando o julgamento antecipado da lide.
Prejudicada a solenidade, o prazo para contestação fluirá a partir da juntada aos autos do instrumento de cientificação devidamente 
cumprido, nos termos do artigo 231 do CPC (“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a 
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do 
MANDADO cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; [...]”).
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade 
em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, 
deverá se manifestar em RÉPLICA, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais 
(art. 337, CPC); III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à 
reconvenção).
Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do art. 347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA, devendo 
o meirinho, por ocasião do cumprimento da diligência, indagar a parte comunicada se há interesse na autocomposição, bem como a 
existência de proposta, devolvendo o MANDADO com certidão a respeito (CPC, art. 154, VI)
Esclareça, o Oficial de Justiça, à parte requerida, os efeitos da revelia, bem como que, não tendo condições de constituir advogado, 
poderá procurar a Defensoria Pública da Comarca (Ariquemes, Av. Canaã, 2647 - Setor 03).
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito
AUTOR: ADSON LUIS ROSSATO COSTA, AVENIDA CANAÃ 1958 SETOR 01 - 76870-172 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REU: JULIANA EDILUCIA RIBEIRO VEDANA, RUA JOÃO GOULART 1872, - DE 1440/1441 A 1892/1893 NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS - 76804-126 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7011753-68.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUIS ROBERTO BRANCO
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN - RO1453
REU: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81289748 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
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DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 18/10/2022 12:30 
Processo n.: 7014237-56.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 11.970,64
Última distribuição:31/08/2022
Nome AUTOR: ROSINEIDE ROBERTA DA COSTA, CPF nº 94603502249
Advogado do(a) AUTOR: ADVOGADO DO AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER, OAB nº RO3225
NomeREU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos, etc. 
A parte autora postulou pela concessão dos benefícios da gratuidade processual, sem, contudo, trazer à baila elementos que robustecessem 
seu alegado estado de hipossuficiência. A informação de estar desempregada não ilide a necessidade de comprovação da não atuação 
na economia informal, até porque continua a pagar suas dívidas, dentre elas as faturas de energia, a presumir fonte de rendimento 
ocultada.
Consoante o entendimento jurisprudencial mais recente, a situação de pobreza não pode ser invocada de forma generalizada, por mera 
declaração, sendo necessária a prova da situação de necessidade. 
À luz do art. 34 do Regimento de Custas, a parte não demonstrou enquadramento em quaisquer das hipóteses legais.
Consoante entendimento jurisprudencial mais recente do TJRO, a situação de pobreza não pode ser invocada de forma generalizada, 
sendo necessária a prova da situação de necessidade, notadamente porque o processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 
institucional da solução dos conflitos cíveis. É sabido que o processo comum é dispendioso e vige a regra da antecipação das despesas, 
salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas.
O caso posto para análise inicial poderia perfeitamente ser formulada perante o Juizado Especial Cível, pois tem enquadramento na 
competência daquele juízo, além de tramitar livre de despesas para a parte demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível 
em condições de resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo comum, com assistência 
judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da jurisdição e abuso do direito.
Nesse sentido, eis o precedente do TJRS:
“É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida 
na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum. Há muitos anos atrás, sob 
a realidade das circunstâncias de outro tempo, consolidou-se a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial. 
Ninguém mais desconhece que esta concepção, com o passar do tempo, gerou um sério desvirtuamento até se chegar à situação 
atual, que se tornou fato público e notório na experiência forense: o uso abusivo do processo comum em assistência judiciária gratuita, 
mesmo que se trate de causa típica ao Juizado Especial Cível. [...] O processo comum é dispendioso, as custas servem às despesas da 
manutenção dos serviços, a estrutura do PODER JUDICIÁRIO é imensa e altamente onerosa, a razão principal da regra da antecipação 
das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, 
onde o processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores 
exemplos de cidadania que o País conhece, [...] que se encontram em plenas condições de resolver com celeridade, segurança e sem 
despesas, a situação do caso, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza 
uma espécie velada de manipulação da jurisdição, que não mais se pode aceitar. Caracteriza-se, pois, fundada razão para o indeferimento 
do benefício [...]” (TJRS, AI nº 70068368687, nº CNJ 0047062-70.2016.8.21.7000, j. 24.2.2016, rel. Des. Carlos Cini Marchionatti)
Em situação desse jaez conceder o benefício processual que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população 
os ônus que deveriam ser pagos pela parte autora, o que não pode ser admitido. Ademais, as custas processuais capitaneadas revertem 
para o fundo público - FUJU, utilizado em benefício do próprio 
PODER JUDICIÁRIO e, consequentemente, de todos os jurisdicionados. 
Consigno, ainda, que a parte autora não justificou o motivo pelo qual ajuizou a demanda perante a justiça comum considerando o 
enquadramento na competência dos Juizados Especiais Cíveis, tornando crível a razão para que o feito não tramite perante este Juízo, 
à medida que no Juizado Especial o pedido é processado sem despesas para o hipossuficiente.
Transcrevo o trecho da recente DECISÃO proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do 
Agravo de Instrumento nº 0804306-29.2019.8.22.0000:
(...) atualmente, quando os JECs já se estruturaram, não basta optar pelo juízo comum e afirmar que não tem condições de pagar as custas 
do processo. Para litigar no juízo comum, com as benesses da AJG é preciso que o demandante/optante, primeiro, justifique o motivo pelo 
qual escolheu a via “não econômica”, ou seja, deve comprovar que sua demanda escapa da competência do juizado especial; segundo,.
deve comprovar ser desprovido de recursos. A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão indiscriminada 
dos benefícios da gratuidade tem potencial de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção de sua estrutura 
(salvo folha de pagamento) custeado pela receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais. (...) Sem grifos no original.
A jurisprudência sedimentou no âmbito do TJRO. Eis:
Processo Civil. Ação de reparação de danos sem complexidade. Possibilidade de ajuizamento no Juizado Especial de forma gratuita. 
Ajuizamento na justiça comum. Cobrança de custas. Legalidade. Jurisdicionado sem preenchimento dos requisitos para a concessão 
da Justiça Gratuita. Indeferimento. Recurso não provido. A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, LXXIV, sob o título 
“Dos direitos e garantias fundamentais”, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos”. Todavia, o legislador, buscando dar efetividade ao citado postulado constitucional, criou por meio da Lei nº 
9.099/95, os Juizados Especiais, compreendidos com o espírito de celeridade e gratuidade ao jurisdicionado com competência para 
julgamento de causas não complexas e de baixo valor econômico. Os Juizados Especiais foram concebidos para ‘facilitar o acesso à 
Justiça’, pretendendo-se, assim, criar um sistema apto a solucionar conflitos cotidianos de forma pronta, eficaz e sem muitos gastos, de 
forma gratuita ao jurisdicionado. Os juizados especiais cíveis atendem à generosa ideia da gratuidade da prestação jurisdicional. O artigo 
54 da Lei 9.099/95 estatui que o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas 
ou despesas e o artigo 55 estabelece que a SENTENÇA de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 
ressalvados os casos de litigância de má-fé. (Leslie Shérida Ferraz) Dentro deste espírito, qual seja, da possibilidade do jurisdicionado ter 
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acesso à Justiça de forma gratuita nos juizados especiais, é possível exigir o pagamento de custas quando o mesmo opta por vir às portas 
da Justiça Comum, fato que não implica em violação ao postulado do Amplo Acesso à Justiça. Assim, legítima é a DECISÃO que indefere 
a justiça gratuita ao jurisdicionado que, além de não preencher os requisitos, abdica da possibilidade de se socorrer do Juizado Especial. 
[(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0803104-17.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 07/01/2020) Grifo e destaque nosso ]
Diante de todo o exposto, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita.
Por conseguinte, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, comprovando o 
recolhimento das custas processuais sob o código 1001.3 (2% do valor da causa), nos termos do artigo 12 da Lei Estadual n. 3.896/2016, 
visto que no rito a ser adotado não será realizada audiência de conciliação ou comprove, efetivamente, não poder fazer frente a 
despesa correspondente a tal percentual sobre o valo atribuído à causa, sobretudo diante da faculdade de parcelamento do débito 
previsto na Lei nº 4.721/2020 (https://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitirGuiaParcelamento.
jsf;jsessionid=gwcWWJyeDe3um-7mf0DqXJgzlkE-CUTIV16fRu1d.wildfly02:custas2.1).
No mesmo prazo, querendo, poderá manifestar se há interesse na remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, com os ajustes 
procedimentais pertinentes.
Caso a parte autora postule pela remessa do feito ao Juizado Especial, determino desde já a redistribuição do processo.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022, 10 horas e 7 minutos.
Juiz MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853r
Processo: 7000353-91.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)AUTOR: ALUIZIO PEIXOTO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ANDREIA ALVES DOS SANTOS - RO0004878A
REU: ESPÓLIO DE IVANDO BARBOSA registrado(a) civilmente como IVANDO BARBOSA e outros (3)
Advogado do(a) REU: DOMERITO APARECIDO DA SILVA - RO10171
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no site do TJRO: Página Inicial>Boleto Bancário>Custas Judiciais>Emissão de 2ª Via, exceto 
se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
OBS: Tratando-se de MANDADO de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/
TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: 316,71
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: 137,17
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7016592-44.2019.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: TAVIANA MOURA CAVALCANTI - RO5334
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto ao Banco do Brasil, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7003973-48.2020.8.22.0002
Classe: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE6101
REU: ROALDO GOMES DE MELLO
Advogado do(a) REU: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
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Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de SENTENÇA.
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7014080-83.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 1.130,70
Última distribuição:30/08/2022
Autor: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Réu: VALMIR OLIVEIRA FERREIRA, CPF nº 42001285272, RUA MACAL 5199, - DE 5298/5299 AO FIM SETOR 09 - 76876-208 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
MUNICIPIO DE ARIQUEMES ajuizou ação de execução fiscal com a pretensão de receber crédito tributário de valor ínfimo, representado 
pela CDA que instrui o pleito.
É o relatório. DECIDO.
Compulsando os autos constatei, de antemão, que a parte exequente é carecedora do direito de ação por ausência de interesse de agir, 
haja vista o ínfimo valor executado nestes autos.
O interesse de agir, condição essencial a qualquer ação, é “a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, demonstrada por pedido 
idôneo lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado.” (João Batista Lopes, “O interesse de agir na 
ação declaratória”, RT 688/255).
O interesse de agir na presente demanda executiva deve ser analisado a partir do custo-benefício para os cofres públicos, ou seja, 
quando o valor da dívida for relevante ou não, inferior ou superior ao custo do processo.
O conceito de interesse de agir sempre está ligado ao binômio necessidade x utilidade. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina que 
inexiste interesse de agir quando a “atividade preparatória do provimento custe mais, em dinheiro, trabalho ou sacrifícios, do que valem 
as vantagens que dele é lícito esperar” (MANOEL ÁLVARES, Lei de Execução Fiscal Comentada e Anotada, São Paulo: Editora Revista 
dos tribunais, 2ª ed, pág. 306).
É importante salientar que o ajuizamento de execuções fiscais de valores antieconômicos, como é o caso dos autos, congestiona o 
aparato judiciário, acarretando prejuízos ao rápido andamento das execuções de valores expressivos, em prejuízo do interesse público.
Tramita nas varas desta Comarca um exagerado acúmulo de ações de execuções fiscais de valores insignificantes, que acabam por 
entulhar os cartórios e gabinetes, exigindo sobrecarga de trabalho de funcionários e o emprego inadequado dos recursos públicos.
Não é razoável que a administração promova tal ajuizamento, sem obter adequado proveito. Ademais, existe autorização na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (artigo 14, parágrafo 3º, II ) para que se renuncie à receita mediante cancelamento do debito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
Ainda, não se trata de afronta à Súmula 452 do STJ, que reza: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração 
Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
Na hipótese, o enfrentamento não se refere a “ações de pequeno valor”, mas sim “ações de ínfimo valor”. A completa desproporcionalidade 
entre o valor do crédito e o custo da cobrança desse crédito traduz-se na inutilidade da via eleita para cobrança, no caso a judicial.
O eminente processualista Araken de Assis, em Manual de Processo de Execução, Ed. RT, 2ª ed., p. 297 diz: “c) o interesse na propositura 
da demanda executória (art. 295, III) pode não se verificar, como no clássico exemplo do credor avaro que se utiliza do procedimento ‘in 
executivis’ para realizar crédito insignificante”.
O STF, por sua 1ª Turma, no RE 247.995, em 14-9-99, Rel. Min. Moreira Alves, assim deliberou: “Por fim, inexiste, também, ofensa 
ao princípio da igualdade (artigo 5º, caput, da Constituição), porque o fundamento da falta do interesse de agir do ora recorrente pela 
desproporção entre a relação custo da execução e benefício dela não se aplica evidentemente às execuções de valor que não seja 
diminuto, não se podendo ter como iguais essas duas situações desiguais” (RTJ 171/1070). Disse o insigne relator no voto: “A relação 
custo-benefício é de tal forma desproporcional, na cobrança de valores ínfimos, que não traduz a utilidade exigida como parte binômio 
formado pelo interesse de agir na exata medida em que deixa de trazer à exequente o proveito econômico visado pela cobrança do 
crédito” (p. 1071). Grifo meu
Eis o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VALOR ÍNFIMO. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça já assentou o entendimento de que tem o Juiz o poder de verificar 
a presença do princípio da utilidade que informa a ação executiva. 2. A tutela jurisdicional executiva não deve ser prestada, quando a 
reduzida quantia perseguida pelo credor denota sua inutilidade, ainda mais quando se tem em vista a despesa pública que envolve a 
cobrança judicial da dívida ativa. 3. Recurso especial improvido. (STJ – Resp: 429.788-PR, 2202/0046326-6, Relator: Ministro Castro 
Meira, data de julgamento: 16/11/2004, T2 – SEGUNDA TURMA, data de publicação – DJ 14/03/2005, p. 248). grifo meu
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No caso vertente, o quantum constante da CDA atualizada é muito inferior ao custo de processamento deste executivo fiscal. Apenas 
para exemplificar, o valor da diligência a ser paga ao Oficial de Justiça para cumprir, de início, o MANDADO de citação corresponde a R$ 
100,62. Isto sem acrescer o custo operacional do ajuizamento até a distribuição do MANDADO.
Neste cenário, verifica-se que o acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO para cobrança de ações de valor ínfimo não tem a utilidade necessária que represente minimamente uma 
proporcionalidade entre o que se busca e o que se dispende para cobrar.
Há outras vias menos onerosas disponíveis à administração pública municipal, a exemplo do protesto da CDA, que diga-se, representa 
um mecanismo efetivo de coerção à medida que o protesto remete o nome e CPF do devedor para os bancos de proteção ao crédito, 
como o SERASA, inviabilizando a concessão de crédito em vários seguimentos comerciais ao protestado. Portanto, nada justifica a 
manutenção do presente executivo fiscal.
Registro que o art. 34, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80), estabelece que somente será cabível recurso de apelação para execuções 
fiscais de valor superior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN.
Com a extinção da ORTN, o valor de alçada passou a ser determinado por interpretação na norma que extinguiu um índice e o substituiu 
por outro, mantendo-se a igualdade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, com o fim de evitar a 
perda do valor aquisitivo.
Importante ressaltar que, 50 (cinquenta) ORTN se igualou a 50 (cinquenta) OTN, que corresponde a 308,50 (trezentos e oito e cinquenta) 
BTN e a 308,50 (trezentos e oito e cinquenta) UFIR, sendo esses valores equivalentes a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte 
e sete centavos), desde janeiro de 2001, momento em que foi extinta a UFIR e desindexada a economia.
A partir daí, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação 
em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado 
à data da propositura da execução”, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVO S SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA 
CAUSA EXCEDE 50 ORTNS. ART. 34 DA LEI N. 6.830/80. 1. A mera indicação dos DISPOSITIVO s de lei supostamente violados, 
sem que se explicite, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da DECISÃO, é considerada 
deficiência na fundamentação do recurso especial, e atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/80 
Lei de Execuções Fiscais, “das SENTENÇA s de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”. 3. A Primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.168.625/MG, de relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos 
(art. 543-C do CPC), consignou que, para a aplicação do art. 34, § 1º, da Lei n. 6.830/80 Lei de Execuções Fiscais, “adota-se como valor 
de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 
2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução”. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.148/
MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNS. 
RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 34 DA LEF. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de 
Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 
2. Descumprido o necessário e indispensável exame dos DISPOSITIVO s de lei invocados pelo acórdão recorrido apto a viabilizar a 
pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Nos termos do 
art. 34 da Lei n. 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais, “das SENTENÇA s de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou 
inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”. 
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.168.625/MG, de relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao 
regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consignou que, para a aplicação do art. 34, § 1º, da Lei n. 6.830/80 - Lei de Execuções 
Fiscais, “adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e 
vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da 
propositura da execução”. 5. Hipótese em que o valor da execução na data da propositura da ação era inferior ao valor de alçada. Logo, 
incabível a interposição de quaisquer recursos, salvo embargos infringentes ou de declaração. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
REsp 1328520/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013)
A propósito do tema, colhe-se da jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. VALOR INFERIOR A 50 ORTN NA 
DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. Admite-se recurso de apelação nas ações de execução fiscal (e nos respectivos 
embargos) apenas quando o valor da causa for superior na data da propositura da ação a 50 ORTNS, nos termos do art. 34 da LEF. 
Enunciado 28 desta Corte. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AC: 70081671596 
RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 31/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 267, VI DO CPC.INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO.VALOR DA 
AÇÃO INFERIOR A 50 ORTNS. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO QUANTO AO NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE 
DE EMBARGOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO. RELATÓRIO: Município de Maringá 
insurge-se contra a DECISÃO pela qual o MM. Juiz deixou de conhecer o recurso de apelação por si interposto, por entender que o 
recurso cabível em face da SENTENÇA proferida nestes autos seria apenas os embargos de declaração e os embargos infringentes, uma 
vez que o valor atribuído à presente ação, na data do seu ajuizamento, era de R$ 404, 83, valor este inferior a 50 ORTN.Inconformado, o 
exequente alega, em síntese, que: (i) em que pese o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais dispor que a SENTENÇA de primeira instância 
proferida em execução fiscal cujo valor for igual ou inferior a 50 ORTN’s só admitirá Embargos Infringentes ou de Declaração, no caso em 
apreço a regra não tem aplicação, eis que se trata de DECISÃO que não julgou o MÉRITO; (ii) assim sendo, o entendimento pacificado 
deste Tribunal é no sentido de que o recurso cabível é o recurso de apelação; (iii) negar seguimento à execução, nesse caso, viola a 
harmonia dos poderes constitucionais, bem como os princípios da inércia da jurisdição, do acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO e do direito de ação; (iv) o Município tem a faculdade, mas não obrigação, de deixar de executar determinados créditos. 
Pugnou pelo provimento do recurso. É o relatório. VOTO E SEUS FUNDAMENTOS: 1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 2. Em que pese a insurgência recursal do Município, tem-se que a DECISÃO agravada não merece reparo.Isso 
porque, o valor do crédito exequendo atualizado até 02/12/2009, época do ajuizamento da ação, era de R$ 404,83. (TJ-PR - Ação Civil 
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de Improbidade Administrativa: 11828916 PR 1182891-6 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
DJ: 1291 05/03/2014)
Direito Tributário. Execução Fiscal. Município de Rio das Ostras. Apelação. Recurso inadequado. Apelação não conhecida. 1. É 
inadequado o recurso de apelação para, em execução fiscal de valor inferior a 50 OTNs, opor-se à SENTENÇA que extinguiu a execução 
por ilegitimidade passiva da executada. 2. Nos termos do art. 34 da L. 6.830/80, “das SENTENÇA s de primeira instância proferidas em 
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos 
infringentes e de declaração”. 3. Ao julgar o REsp 1.168.625/MG, assentou o STJ, em sede de recurso repetitivo, que o recurso de 
apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ou seja, R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro de 2001. 4. No caso 
em tela, o valor do crédito é de apenas R$ 324,03. 5. Apelação a que não se conhece. (TJ-RJ - APL: 00229317520068190068, Relator: 
Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. VALOR DE ALÇADA. 50 ORTN’S. CRÉDITO 
EXECUTADO. MONTANTE INFERIOR. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. I - O artigo 34 da 
Lei nº 6.830/80 estabelece que, das SENTENÇA s prolatadas em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, admitir-se-á, tão-
somente, embargos infringentes e de declaração. II - Em julgado que adotou a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de 
Justiça definiu que este valor, em Janeiro/2001, seria equivalente a R$ 328,27, devendo o mesmo ser atualizado até a data da propositura 
da ação para verificar a espécie recursal cabível. III - Tendo em vista que o valor da causa não ultrapassava o limite estabelecido pelo 
citado DISPOSITIVO legal, na data da distribuição, não é cabível a interposição de Apelação, sendo inevitável o seu não conhecimento. 
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - APL: 08384045020158050001, Relator: Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, Data de 
Publicação: 02/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da executada contra DECISÃO que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta - Não conhecimento do recurso que se impõe - Valor da execução fiscal inferior ao de alçada, previsto no art. 
34 da Lei nº 6.830/80 – Cabimento somente de embargos infringentes ou de declaração – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 
21855731920198260000 SP 2185573-19.2019.8.26.0000, Relator: Wanderley José Federighi, Data de Julgamento: 27/11/2019, 18ª 
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2019)
APELAÇÃO – Execução fiscal - Valor de alçada inferior a 50 ORTN´S - Art. 34, da Lei nº 6.830/80 – Resp 1.168.625/MG representativo 
da controvérsia – Recurso de apelação incabível – RECURSO NÃO RECEBIDO. (TJ-SP - AC: 10010884720188260480 SP 1001088-
47.2018.8.26.0480, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 06/06/2019, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
04/09/2019)
É esta também a orientação do Egrégio TJRO: 
Apelação. Execução Fiscal. Não cabimento. Valor inferior a 50 ORTN’s. SENTENÇA extintiva. 1. É manifestamente inadmissível o 
recurso de apelação interposto em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN’s. Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/1980. Precedentes 
do STJ e desta Corte. 2. Apelação não conhecida. (TJ-RO - AC: 00908243420058220101 RO 0090824-34.2005.822.0101, Data de 
Julgamento: 09/10/2019)
Apelação. Execução fiscal. Apelação. Não cabimento. Valor inferior a 50 ORTN’s. Apelação não conhecida. 1. É manifestamente 
inadmissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN’s. Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/1980. 
Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Apelo não conhecido. (TJ-RO - APL: 00796347420058220101 RO 0079634-74.2005.822.0101, 
Data de Julgamento: 14/06/2019, Data de Publicação: 02/07/2019)
Pois bem, o valor de R$328,27 corrigidos pelo IPCA – a partir de janeiro de 2001 até setembro/2021 resulta na quantia de R$1.140,69 (mil 
e cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos), veja-se:
Resultado da Correção pelo IPCA-E (IBGE)
Dados básicos da correção pelo IPCA-E (IBGE)
Dados informados
Data inicial: 01/2001
Data final: 09/2019
Valor nominal: R$328,27
Dados calculados
Índice de correção no período: 3,4748424242 
Valor corrigido na data final: R$1.140,69 ¹
Registro, por fim, que o STJ firmou recente entendimento de que não cabe MANDADO de segurança contra DECISÃO proferida em 
execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). A tese foi fixada pela 1ª Seção 
do Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência em MANDADO de Segurança n. 54.712/SP, da relatoria do 
Ministro SÉRGIO KUKINA, Dje 20/05/2019.
Nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/80 somente tem cabimento embargos infringentes e de declaração, excepcionado pelo eventual 
cabimento de recurso extraordinário. O STF ao julgar o ARE n. 637.975/MG, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que 
“é compatível com a Constituição o art. 34 da Lei n. 6.830/80 que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja 
inferior a 50 ORTN” (Tema 408/STF).
Não se pode perder de vista que o exercício da jurisdição deve sempre levar em conta a utilidade do provimento judicial em relação ao 
custo social de sua preparação. Ou seja, não se pode admitir que o aparelhamento judiciário seja utilizado para cobrança de valor ínfimo, 
quando ainda que a cobrança surta resultado, o dispêndio realizado em muito supera o valor que será aportado ao Erário, revelando, 
desde aí, e a todo modo, lesão aos princípios constitucionais da Razoabilidade e Eficiência.
Quaisquer restrições infraconstitucionais cedem diante do efeito que irradia o comando do art. 37, caput, da Constituição, que não pode, 
definitivamente, ser erigido a mero princípio formal.
Por fim, registro que não se pode falar em DECISÃO surpresa aquela que analisa os requisitos da ação, porquanto não se traduz 
fundamento desconhecido, mas sim previsível, e de necessária expressão por todos que batem à porta do Judiciário.
Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330, III, do CPC e, por consequência, DECLARO EXTINTA A 
PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos dos artigos 485, inciso I e 771, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo 
Civil.
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Sendo o valor da causa inferior ao de alçada, incabível o reexame necessário (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil).
Isento de custas.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 30 de agosto de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito
¹ https://www.jfrs.jus.br/projefweb/
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76872-853
Processo: 7007036-13.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BRUNO CESAR ARNOLD
Advogados do(a) AUTOR: VALDERIA ANGELA CAZETTA BARBOSA - RO5903, BRUNO NEVES DA SILVA - RO11544
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7004079-39.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROZENILDA BATISTA DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
Sala Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum 
Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/ROProcesso n.: 
7014065-17.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 2.301,00
Última distribuição:30/08/2022
AUTOR: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
RÉU: TULIO FREITAS FERREIRA, AVENIDA JARÚ 2301, - DE 1931 A 2091 - LADO ÍMPAR BNH - 76870-803 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os encargos indicados na CDA desta execução, 
ou garanti-la, efetuando depósito em dinheiro à ordem deste juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização 
monetária, oferecendo fiança bancária ou nomeando bens à penhora, mediante aceitação da parte exequente.
2. Em caso de pronto pagamento, honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.
3. Caso decorrido o prazo do item 1, a dívida não tiver sido quitada ou garantida a execução, penhore-se ou arreste-se tantos bens quanto 
bastem para a satisfação do débito e acessórios, devendo constar no auto a respectiva avaliação.
4. Intime-se a parte executada e o seu cônjuge, se casado e se a constrição recair sobre bem imóvel (CPC, art. 73, §1º).
5. Cientifique-se a parte executada do prazo de 30 dias para oferecer EMBARGOS, contados da juntada do depósito da dívida, fiança 
bancária ou intimação da penhora aos autos.
5.1 Oferecidos os embargos, distribuídos por dependência e autuados em apartado (CPC, art. 914, §1º), depois de certificada, pela 
Serventia, a tempestividade ou não da defesa, serão os respectivos autos encaminhados à CONCLUSÃO.
6. Providencie-se o registro da penhora ou arresto perante o Serviço Registral de Imóveis desta Comarca em se tratando de bem imóvel, 
servindo o MANDADO também de registro.
7. Não encontrados bens passíveis de penhora, autorizo a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, atentando-se o 
Sr. Oficial de Justiça, quando da diligência, quanto aos tidos como impenhoráveis, (art. 833, inciso II, CPC).
7.1 Fica, desde já, deferido o auxílio de força policial, em caso de resistência (art. 846, §2º do CPC). 
8. Na hipótese do MANDADO restar negativo, diante da não localização da parte requerida, fica o Cartório autorizado a repetir este 
comando, após apresentação de novo endereço pelo demandante.
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8.1 Em sendo requerido pesquisas para busca de endereço, tornem conclusos para que se proceda com a pesquisa junto ao Infojud e 
SIEL.
8.2 Vindo a resposta, proceda com os atos previstos nos itens 1 e seguintes, salvo se o endereço localizado já foi objeto de diligência 
nos autos.
9. Apesar do ato citatório por carta com AR constituir regra geral, em sede de executivos ficais, referida diligência não se mostra prática e 
econômica, notadamente pela grande incidência de cartas devolvidas pelos Correios em razão de terrenos vazios, ausência da pessoa a 
ser citada (procurada três vezes) e empresas que encerraram suas atividades, gerando, assim, retrabalho e elevação de custos, motivo 
pelo qual o cumprimento da ordem será feito via oficial de justiça.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA/ MANDADO DE EXECUÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e REGISTRO, 
CUJO ENDEREÇO DEVE SER OBSERVADO NA INICIAL.
Endereço: EXECUTADO: TULIO FREITAS FERREIRA, CPF nº 05192396603, AVENIDA JARÚ 2301, - DE 1931 A 2091 - LADO ÍMPAR 
BNH - 76870-803 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Valor atualizado da ação: R$R$ 2.301,00.
Sobre o valor incidem custas (3%) e honorários advocatícios (10%).
Anexos: 
Prazo para cumprimento do MANDADO: 45 dias (art. 37, III das Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações Gerais:
Em atenção ao Provimento 61 de 17/10/2017 do Conselho Nacional de Justiça, a qualificação da parte executada deverá abranger 
nome, CPF, nacionalidade, endereço, e-mail, profissão e estado civil. Para adequação do cadastro, o Credor deverá indicar os dados não 
apresentados em petição, nos próprios autos. Por sua vez, a parte Executada poderá fornecer os dados ao Oficial de Justiça no momento 
da citação ou via email (aqs3civel@tjro.jus.br), com a menção ao número desta cobrança/processo. 
Orientações para pagamento: 
1. Para impressão da guia de pagamento (DAM), acessar o site da Prefeitura de Ariquemes, em “portal cidadão” (link: http://servicos.
ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf) ou através do WhatsApp 69. 3516-2029 e/ou 3516-2023, sendo orientado o uso 
preferencial deste canal, pois possibilita o esclarecimento de dúvidas e/ou outras orientações.
2. As custas processuais por meio de boleto bancário, obtido no site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas Judiciais”. Na 
página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento VINCULADA AO PROCESSO” (link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
custas/custasInicio.jsf). Após a inserção do número do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “Custa inicial 1%” (cod. 
1001.1), “Custa inicial adiada +1%” (cod. 1001.2) e “Custa final - Satisfação da execução” (cod. 1004.2).
Ariquemes, 30 de agosto de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7003993-68.2022.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
Advogados do(a) AUTOR: LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - RO4641, MAYRA MIRANDA GROMANN - RO8675
REU: JOSE GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça. Ficam 
ainda os patronos intimados da Certidão ID 81297807 que contém todas as informações e advertências necessárias para a realização da 
solenidade, ficando a seu encargo informar à parte todo o necessário:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 25/10/2022 08:00 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7001073-29.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDOMIRO FARIA DE OLIVEIRA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto ao Banco do Brasil sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
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Processo: 7004104-62.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ANTENOR MARQUES DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - RO10196, GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - 
RO4636
EXECUTADO: FONTE AGUA MINERAL PARAISO LTDA e outros (8) 
Advogados do(a) EXECUTADO: ROSENEIDE KOURI GOES - RO373, JULIANE SILVEIRA DA SILVA - RO0002268A, JOAO DANIEL 
ALMEIDA DA SILVA NETO - RO7915
Advogados do(a) EXECUTADO: WILLIAM ALVES JACINTHO RODRIGUES - RO0003272A, LOURIVAL CORDEIRO DA SILVA - 
RO0000408A
Advogado do(a) EXECUTADO: LOURIVAL CORDEIRO DA SILVA - RO0000408A
INTIMAÇÃO PARTES - LEILÃO 
Ficam AS PARTES intimadas, por intermédio de seus respectivos patronos, no prazo de 05 dias, para tomar ciência das datas do leilão/
hastas públicas designado(as) no ID 80683200 sendo o 1º LEILÃO JUDICIAL:03 de novembro de 2022, com encerramento às 11:00 
horas e o 2º LEILÃO JUDICIAL: 17 de novembro de 2022, com encerramento às 11:00 horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853r
Processo: 7005212-87.2020.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NILDO FERREIRA e outros (11)
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO - RO9442
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Reiteramos a AUTORA intimada para apresentar cálculos individualizados e discriminando valores a cada requerente, a fim de finalização 
dos ofícios requisitórios expedidos e não enviados ao TRF, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/suspensão e arquivamento.
Autos n.: 7006450-10.2021.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA PEREIRA DA COSTA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE TIAGO GONZAGA DOS SANTOS - SP371846
Parte Requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: 
INTIMAÇÃO - EXPEDIÇÃO RPV
MANIFESTEM-SE AS PARTES – RPV / PRC 
FINALIDADE: Intimação das partes, por intermédio de seu advogado/procuradoria, para que manifestem-se, no prazo de 5 (cinco) dias 
para o autor e de 10 (dez) dias para a autarquia requerida, acerca da regularidade dos dados informados na requisição expedida nos 
autos, para posterior assinatura e autuação do expediente junto ao COREJ/TRF1, via Sistema e-PrecWeb.
Ariquemes, 01 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7017134-91.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO COLOMBO
Advogado do(a) AUTOR: ALLISON ALMEIDA TABALIPA - RO6631
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7011274-51.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: WESLEY ALEXANDRE PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO4636
REQUERIDO: ELIETE RATES CARNEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO: ALISSON FREITAS MERCHED - AC4260
INTIMAÇÃO Vistos. 
Pesquisa SISBAJUD infrutífera, conforme documentos anexos.
Diante do resultado da(s) diligência(s) realizada(s), dê-se vista dos autos a parte exequente para conhecimento e manifestação adequada, 
indicando bens à penhora, no prazo de 10 dias.
No caso de não haver manifestação, determino a suspensão do feito por um ano (art. 921 do CPC).
Destaco que a suspensão correrá em arquivo (art. 921, §1º do CPC) e, se requerido o desarquivamento neste período à vista de 
localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, restará isento das custas da taxa de desarquivamento.
Decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecerá arquivado, passando a correr o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §2º, 
do CPC), imediatamente, cujo desarquivamento fica condicionado a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do 
executado.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 22 de agosto de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7010674-54.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ERICA TELLES REALI
Advogados do(a) AUTOR: THAIS RAISSA VIGATTO STRIQUE SCHMIDT - RO11084, FRANKLIN BRUNO DA SILVA - RO10772
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7005060-68.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLECIANE ROSA DA SILVA OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR - RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI - RO10128
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7005843-60.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUCINEIA DIAS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: DAYANE DA SILVA MARTINS - RO7412
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7012547-26.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE APARECIDA INACIO VIEIRA
Advogados do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO4271, SONIA SANTUZZI ZUCOLOTO BATISTA - RO8728
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7015976-35.2020.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREIA APARECIDA BESTER - OABRO 8397, SILVIA SIMONE TESSARO - OAB/PR 26750, 
CRISTIANE TESSARO - OAB/RO 1562A-A
EXECUTADO: EZEQUIAS DE SOUZA OLIVEIRA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853r
Processo: 7009326-98.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDAIANE SANA DE FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: LEDAIANA SANA DE FREITAS - OAB/RO 10368
REU: ST. FRANCIS XAVIER (STFX) LTD
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7001917-71.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROMERITO CAMPOS DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: GRACILENE MARIA DE SOUZA ZIMMER - RO5902
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, no prazo de 5, intimada para manifestar-se sobre a proposta de acordo 
formulada pelo INSS, a fim de prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7019163-17.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: ENEIAS FERREIRA LIMA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR - RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI - RO10128
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7006288-78.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCIMARIO SUARES DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: FABIANO REGES FERNANDES - RO0004806A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7016384-26.2020.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROBSON ALVES DE OLIVEIRA e outros (3)
Advogados do(a) AUTOR: POLIANA SOUZA DOS SANTOS - RO10454, ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON 
JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374
Advogados do(a) AUTOR: POLIANA SOUZA DOS SANTOS - RO10454, ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON 
JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374
Advogados do(a) AUTOR: POLIANA SOUZA DOS SANTOS - RO10454, ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON 
JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374
Advogados do(a) AUTOR: POLIANA SOUZA DOS SANTOS - RO10454, ELISANGELA GONCALVES BATISTA - RO9266, ROBSON 
JOSE MELO DE OLIVEIRA - RO4374
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON e outros
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de SENTENÇA.

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7008441-89.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 150.000,00
Última distribuição:04/06/2019
AUTOR: EDNA APARECIDA DE MORAES, AC RIO CRESPO 6450, AVENIDA AFONSO GAGO 1195 CENTRO - 76863-970 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ALLAN MONTE DE ALBUQUERQUE, OAB nº RO5177, Leo Antonio Fachin, OAB nº RO4739, REGINALDO 
FERREIRA DOS SANTOS, OAB nº RO5947
RÉU: RENATA CREMA DE VELLOSO VIANNA, AVENIDA CALAMA 1350, - DE 1242 A 1646 - LADO PAR OLARIA - 76801-276 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, RENATO EUCLIDES CARVALHO VELLOSO VIANNA, AVENIDA CALAMA 1350, - DE 1242 A 1646 - LADO PAR 
OLARIA - 76801-276 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA REGINA CREMA DE VELLOSO VIANNA, AVENIDA CALAMA 1350, - 
DE 1242 A 1646 - LADO PAR OLARIA - 76801-276 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA, RUA 
BRASÍLIA 3895, CASA 22 SÃO JOÃO BOSCO - 76804-466 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619
DECISÃO 
Vistos.
Sustenta a requerida que os valores depositados nestes autos são oriundos do contrato de arrendamento celebrado entre as partes e 
cuja discussão de valores e acertamento de condutas é objeto dos autos nº 7010268-38.2019.8.22.0002. Aduz que, embora se tratem 
das mesmas partes, a relação jurídica travada nestes autos é diversa e que a manutenção do depósito dos valores, que pertencem à 
requerida, implica em empobrecimento da parte.
Diante disso, requer sejam os valores depositados no presente feito transferidos para conta vinculada aos autos nº 7010268-
38.2019.8.22.0002 e, na sequência, seja liberado o percentual de 50% dos valores em favor da requerida, sob a alegação que os valores 
lhe seriam de direito, por corresponderem ao pagamento do contrato de arrendamento firmado com a requerente.
Pois bem.
INDEFIRO os pedidos formulados pela requerida (ID 79338963), por revelar-se desnecessária a transferência dos valores depositados 
nestes autos para conta judicial vinculada aos autos nº 7010268-38.2019.8.22.0002, uma vez que a medida se mostra inócua para 
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assegurar o depósito judicial dos autos e a possibilidade futura de levantamento em favor dos reais titulares dos créditos. Ademais, 
deferir o levantamento dos valores, neste momento, em favor da requerida, notabiliza-se temerário, haja vista que ainda não foi julgado o 
MÉRITO do presente feito e nem dos autos nº 7010268-38.2019.8.22.0002.
Por ser oportuno, considerando que não sobreveio até momento resposta aos ofícios expedidos ao INCRA e à AMAGGI (ID 63379992), 
os quais foram requeridos respectivamente pela parte autora e pela parte ré, em atenção à celeridade processual e à cooperação que 
se espera das partes para que se obtenha DECISÃO em tempo razoável (art. 6º, CPC) , determino a reiteração dos referidos ofícios, 
que deverão ser protocolados junto aos destinatários, conjuntamente com os documentos necessários, diretamente pelas partes que 
pugnaram pela expedição (INCRA - parte autora; AMAGGI - parte ré), com comprovação do protocolo nestes autos no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de preclusão quanto à produção da referida prova:
a) Oficie-se o INCRA, conforme descrito no ID 61504608, a fim de que, no prazo de 15 dias, informe o valor cadastral do seguintes 
imóveis: de Maria Regina (Lote 14, da Gl 02, PAD Burareiro, Linha 85, Rio Crespo, RO, com a área de 243,3475ha, cuja matrícula consta 
do Id 31305036; de Karina do Lote 16, Gl 02, PAD Burareiro, Linha 85, Rio Crespo, RO, com a área de 121,3549ha, cuja matrícula consta 
do Id 31305037: e de Renata Crema do Lote 16-A, Gl 02, PAD Burareiro, Linha 85, Rio Crespo, RO, com a área de 121,3549ha, cuja 
matrícula consta do Id 31305038;
b) Oficie-se a empresa de secagem e silagem AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ-MF 77.294.254/0001-94, com 
endereço na cidade de Ariquemes, Al. Natal, n. 2041, setor 03, CEP 76870-501, a fim de que informe a este juízo, no prazo de 15 dias, se 
a Sra. Edna Aparecida de Moraes depositou nos últimos 03 anos (2019, 2020 e 2021), sacas de soja em seu nome ou de Eder da Silva, 
provenientes do lote 14 da Gleba 02, Pad. Burareiro, no Município de Rio Crespo. 
Sobrevindo respostas dos ofícios mencionados, intimem-se as partes para alegações finais sucessivas no prazo de 15 dias e, na 
sequência, voltem os autos conclusos. 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7010268-38.2019.8.22.0002
Classe: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
Valor da Causa:R$ 149.500,00
Última distribuição:21/10/2019
AUTOR: MARIA REGINA CREMA DE VELLOSO VIANNA, RUA BRASÍLIA 3895, - DE 3391/3392 A 3895/3896 SÃO JOÃO BOSCO - 
76803-734 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO, OAB nº RO1619
RÉU: EDNA APARECIDA DE MORAES, AV. AFONSO GAGO 6460 CENTRO - 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: Leo Antonio Fachin, OAB nº RO4739
DESPACHO 
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 30 dias, a fim de que sejam concluídas as derradeiras diligências nos autos nº 7008441-89.2019.8.22.0002, 
de modo a ser proferido julgamento conjunto com o presente.
A suspensão correrá em arquivo, sem prejuízo de seu desarquivamento a qualquer tempo.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7017497-78.2021.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CARMEM LUCIA DE JESUS NUNES
Advogados do(a) AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES - RO3140, ADVARCI GUERREIRO DE PAULA ROSA - RO7927
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7008513-71.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: J. P. I. D. O.
Advogados do(a) AUTOR: ROSEMARI MARTIMIANO FERREIRA - RO10270, FABIANA PAZINI - RO12066
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7003836-95.2022.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SARA FERNANDES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ EDUARDO FOGACA - OAB/RO 876
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no 
prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o 
que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da 
obrigação. Caso, opte por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração 
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853r
Processo: 7005987-68.2021.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: LIDIA SANAJIOTTO PIMENTA
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750A, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
REQUERIDO: NATURAL DA ROCA AGROINDUSTRIA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO2591
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7009225-61.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: M. A. M.
Advogados do(a) AUTOR: LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS - RO12069, JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA - RO10519, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033
REPRESENTADO: NEIMAR FERREIRA DA SILVA, NEUZELI FERREIRA DA SILVA VIEIRA, DANIELE SAID DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 14/10/2022 10:00. 
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, com o número (69) 3309-8140, e-mail, cejuscari@tjro.jus.br, preferencialmente 
por whatsapp, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos 
(art. 7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG);

Processo n.: 7007953-03.2020.8.22.0002
Classe: Monitória
Valor da Causa:R$ 8.666,89
Última distribuição:01/07/2020
Autor: MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP, CNPJ nº 12334655000185, RODOVIA DO CONTORNO, FAZENDA SANTANA DO 
ITABIRA, S s/n BAIRRO CÓRREGO SÃO BENTO - 29321-000 - VARGEM GRANDE DO SOTURNO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) - 
ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AUTOR: RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA, OAB nº MS11218
Réu: R. DE OLIVEIRA NUNES & CIA LTDA, CNPJ nº 30079493000168, RUA JACU 2045 SETOR 05 - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Providencia, a escrivania, a alteração da classe processual para que passe a constar como cumprimento de SENTENÇA.
Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha advogado constituído ou representado pela 
Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze) dias, o débito executado, ATUALIZADO na data do pagamento, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor da execução, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC.
Deixo de arbitrar honorários, eis que estes foram fixados no início do procedimento monitório, constituindo o cumprimento de SENTENÇA 
fase automática do procedimento inicialmente instaurado, nos termos do art. 702, §2º do CPC. 
Caso tenha sido citada por edital na fase de conhecimento, intime-se, igualmente, pela via editalícia, conforme art. 513, §2º, IV do CPC.
Advirta-se que transcorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a), 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação à execução como técnica de defesa 
(art. 525 do CPC).
Fica a parte executada ainda ciente que, havendo pagamento parcial no prazo previsto acima, a multa incidirá sobre o remanescente 
do débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em 
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
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Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo aos 
cálculos a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente para a satisfação de 
seu crédito.
Sem prejuízo, desde logo, caso pleiteado pela parte, autorizo a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser fornecida 
conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte interessada efetue 
o protesto da DECISÃO.
Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se alvará judicial em nome da(o) Exequente. Antes porém, certifique a escrivania 
se não há notícia de penhora no rosto do autos ou notícia de DECISÃO decretando indisponibilidade do crédito, informada no bojo do 
processo.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 7001067-51.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 14.630,00
Última distribuição:04/02/2021
AUTOR: JOSE ANTONIO CELESTINO, LINHA C 10, LOTE 27/C GLEBA 36 S/N ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ERNESTO JOAQUIM SANTOS JUNIOR, OAB nº RO9562, TATIANE CATARINA VIEIRA, OAB nº 
RO6068
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2025 A 2715 - LADO 
ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
1. Da análise acurada dos autos, verifica-se que este Juízo determinou à profissional nomeada alhures que apresentasse complementação 
ao laudo pericial no prazo de 15 dias (ID 76656362).
Nada obstante isso, mesmo devidamente intimada, a referida profissional quedou-se inerte.
Assim, atento ao não atendimento da DECISÃO, almejando evitar a alegação de nulidade por inexistência de advertência acerca de 
eventual aplicação da multa prevista no artigo 468, §1º, do CPC, INTIME-SE a perita FABRICIA REPISO NOGUEIRA, advertindo-o 
de que, em caso de inércia em complementar o laudo pericial, com vistas a obstar o desrespeito à dignidade da justiça, ser-lhe-á 
aplicada multa no valor de R$1.000,00 até R$5.000,00 (cinco mil reais), devida ao Estado, assim como, oficiado ao Conselho profissional 
da categoria, informando a respeito da falta cometida. 
2. Reitere-se a intimação da profissional, por e-mail, nos termos da presente DECISÃO.
3. Não sobrevindo resposta, proceda a nova tentativa, por telefone, ou na impossibilidade de uso deste meio pela ausência dessa 
informação, por Oficial de Justiça, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, com a apresentação dos esclarecimentos formulados 
pela requerente.
4. Após, com ou sem respostas, tornem-me conclusos.
Não sendo exitosa a intimação por e-mail, somente voltem os autos conclusos após o esgotamento das tentativas por telefone e via Oficial 
de Justiça.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0004280-39.2011.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 1.863,27
Última distribuição:14/04/2011
AUTOR: F. N.
Advogado do(a) AUTOR: PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
RÉU: ANDRE DE SOUZA, CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - PRESÍDIO sn, CRA ÁREA RURAL - 76878-899 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
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A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal DISPOSITIVO legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 
44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Ficam as partes intimadas a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Custas na forma da lei.
Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, {{orgao_julgador.nome}}
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Fone: (69) 3535-5135; e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo n.: 7010184-37.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 7.782,26
Última distribuição:10/07/2019
AUTOR: IMPORCATE COMERCIO, CNPJ nº 00885566000571, AVENIDA MASSANGANA 2030, SETOR DE ÁREAS ESPECIAIS APOIO 
BR-364 - 76870-193 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702
RÉU: BRUNO BORGES FERREIRA, CPF nº 01955984239, RUA VITÓRIA 2178, - ATÉ 2255/2256 SETOR 03 - 76870-412 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
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Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Trata-se de pedido do credor, a fim de que a penhora eletrônica seja realizada valendo-se do recurso disponibilizado pelo sistema, 
denominado “teimosinha”, pelo qual a ordem de bloqueio é reiterada até que se atinja o montante solicitado e por um período máximo de 
trinta dias.
Considerando a inviabilidade de consulta diária ao sistema, além deste juízo não dispor de servidores suficientes para tanto, fica a parte 
executada desde já advertida que tão logo tome conhecimento da ordem de bloqueio, independentemente da intimação prevista no art. 
854, §3º do CPC, que entre em contato com este juízo informando a ocorrência do bloqueio, valendo-se do balcão virtual cujo link de 
acesso é https://meet.google.com/ojr-oeeq-psq, de fácil acesso pelo site do TJRO, a fim de agilizar a análise nos termos do art. 854 e ss. 
do CPC e desbloqueio de eventual quantia excessiva.
Aguarde-se o resultado da diligência em cartório até o dia 01/10/2022.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7008393-28.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 822,15
Última distribuição:04/06/2022
Autor: DISTRIBUIDORA EBENEZER LTDA - ME, CNPJ nº 04707839000115, AVENIDA BRASIL 3077, DISTRIBUIDORA EBENEZER 
SETOR 05 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: NILTON LEITE JUNIOR, OAB nº RO8651
Réu: JARDSON VICTOR DOS SANTOS, CPF nº 00220927227, RUA SABIA 2465 SETOR 01 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: 
DESPACHO 
Vistos.
Realizadas novas diligências de buscas de endereço da parte adversa, atesto que não houve mudanças quanto ao endereço já informado 
nos autos, conforme espelho anexo.
Intime-se o(a) requerente para promover a citação da parte ré, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.
Pratique-se o necessário.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone:(69) 35352493
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias 
Execução Fiscal PJe
Processo: 7014415-73.2020.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Executado: L R DA SILVA - ME e outros
CITAÇÃO DO EXECUTADO: L R DA SILVA - ME - CNPJ: 11.874.417/0001-08 e LEANDRO ROBSON DA SILVA - CPF: 777.861.302
FINALIDADE: Citação para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do prazo do Edital, a dívida a seguir identificada, com juros, 
correção e encargos legais, ou no mesmo prazo nomear bens à penhora, suficientes para GARANTIR a Execução proposta pelo exequente, 
sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastarem para cumprimento integral da obrigação, conforme DESPACHO abaixo.
VALOR DA CAUSA: R$ 2.912,57 - Atualizado até 12/11/2020 (será atualizada na data do efetivo pagamento).
OBSERVAÇÃO: Não tendo o executado condições de constituir advogado, este deverá procurar a Defensoria Pública Estadual, 
localizada AVENIDA JORGE TEIXEIRA, Nº 1722, BAIRRO EMBRATEL, CEP: 76.820-846
DESPACHO: “(...) Assim, considerando que a parte executada encontra-se em lugar incerto e não sabido, com a permissão inserta nos 
art. 7º, inciso I e art. 8º, inciso IV, ambos da Lei 6.830/80, DEFIRO o pedido retro, para que seja ela citada por edital, com prazo de 30 
dias.(..) “
Porto Velho/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
JESSICA ARIADNA SILVA RODRIGUES
(Assinatura Digital)
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3ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 0005464-59.2013.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 12.167,09
Última distribuição:19/04/2013
Autor: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu: FORTE MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRUTA E BENEF. LTDA, CNPJ nº 03613939000110, LINHAC-85, 
GLEBA 69, LOTE08 S/N ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
Sentença
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
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Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 10 de junho de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7008342-90.2017.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 626,53
Última distribuição:12/07/2017
Autor: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Réu: ANANIAS CORREA ANDRADE, CPF nº 83027114204, RUA JURITI 1960 SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: 
Decisão
Vistos. 
Pesquisa de RENAJUD já realizado e SISBAJUD infrutífero, conforme documento anexo.
Diante do resultado da(s) diligência(s) realizada(s), dê-se vista dos autos a parte exequente para conhecimento e manifestação adequada, 
indicando bens à penhora, no prazo de 10 dias.
Não havendo manifestação por parte do do exequente remeta-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, nos termos do art.40, caput 
da Lei 6830/80. Pois, não há óbice para que prazo de suspensão corra em arquivo, pois prejuízo algum trará ao(à) exequente, que a 
qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento e, consequente, o andamento do processo à vista do inadimplemento da parte 
executada.
Por este motivo, a suspensão ocorrerá em arquivo.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
Sala Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum 
Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO Processo n.: 
7015709-29.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 26.110,65
Última distribuição:11/10/2021
Autor: JACKELINE AMORIM MARREIRA, RUA CÉU AZUL 4343, - ATÉ 4431/4432 SETOR 09 - 76876-364 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº 
RO10517, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
Réu: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR OLARIA - 76801-
246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Providencie a CPE, a alteração da classe processual para que passe a constar como cumprimento de sentença.
1. Considerando a apresentação dos cálculos pelo(a) exequente, intime-se o executado para se manifestar, podendo IMPUGNAR a 
execução, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 1-B da Lei n. 9494/97 c/c o artigo 535 do CPC).
2. Desde já, como se trata de execução com valor inferior a sessenta salários mínimos, são devidos honorários advocatícios, independente 
de impugnação, os quais fixo nesta fase de cumprimento de sentença em 10%, (cabendo ao patrono apresentar planilha incluindo os 
honorários) (CPC, art. 85, §1º / Recurso Extraordinário n.º 420.816/RS).
2.1 Não havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE, a CPE a devida intimação da parte executada, ficando desde já autorizada a expedição 
de da requisição de pagamento adequada (RPV/Precatório), ao órgão competente, referente aos valores apresentados.
3. Em caso de impugnação, intime-se o(a) exequente para se manifestar no prazo legal. 
3.1 CONCORDANDO com os cálculos apresentados pela parte executada, expeça-se o necessário para o pagamento (RPV/Precatório), 
sem necessidade de retorno dos autos à conclusão.
4. Após a expedição da requisição de pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.
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4.1 Com a informação de pagamento, desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento do valor a ser depositado nos autos, 
devendo ser expedido em nome do(a) exequente e de seu(ua) patrono(a), respectivamente, quanto ao saldo devedor e honorários 
advocatícios.
5. NÃO concordando a parte exequente com os cálculos apresentados, remetam-se os autos à contadoria do juízo para apuração do 
valor devido. 
5.1 Na sequência, às partes para manifestação.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito
JACKELINE AMORIM MARREIRA, RUA CÉU AZUL 4343, - ATÉ 4431/4432 SETOR 09 - 76876-364 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR OLARIA - 76801-
246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0010288-32.2011.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 967,40
Última distribuição:21/10/2011
AUTOR: MUNICÍPIO DE CUJUBIM - RO
Advogado do(a) AUTOR: SEM ADVOGADO(S)
RÉU: LENI DE BRITO DE ALMEIDA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
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Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Ficam as partes intimadas a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Custas na forma da lei.
Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7010518-66.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO SANTINI ANTONIO - OAB/RO 3084-A
REU: BANCO AGIBANK S.A
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando 
os respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também 
compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 08/11/2022 08:00
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, com o número (69) 3309-8140 , e-mail, cejuscari@tjro.jus.br preferencialmente 
por whatsapp, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
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8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853r
Processo : 7014366-95.2021.8.22.0002
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB/RO 6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/
SP 107414-A E OAB/RO 4943-A
REU: RIO VERDE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE EXTRACAO MINERAL EIRELI e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7003569-65.2018.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 2.778,37
Última distribuição:26/03/2018
Autor: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
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Réu: OSVINO SCHMIDT, CPF nº 28306600215, RUA GAÚCHA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA - 76870-000 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: THAIS RAISSA VIGATTO STRIQUE SCHMIDT, OAB nº RO11084, DANIELLY DE CARVALHO TENORIO SOUSA 
OLIVEIRA, OAB nº RO10960
Decisão
Vistos.
Considerando a resposta TOTALMENTE positiva, fica convolado o bloqueio em penhora.
1. Intime-se a parte executada para oferecer impugnação à penhora, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, 
§3º, do CPC.
1.1 Caso não tenha advogado, a intimação deverá ser realizada pessoalmente.
1.2 Em tendo sido citada, na fase de conhecimento, via edital, a intimação será realizada na pessoa de seu curador.
2. Em caso de inércia ou anuência da parte executada, expeça-se o necessário para levantamento da quantia em favor da parte autora, 
podendo ser retirado por seu advogado, caso tenha poderes para tanto.
3. Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, importando a inércia em 
suspensão/arquivamento do feito.
4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 6 de junho de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7013309-08.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: G. A. R. G. e outros
Advogado do(a) AUTOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA DOS SANTOS - RO6829
REU: G. R. F.
INTIMAÇÃO AUTOR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 13/10/2022 08:30. 
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, com o número (69) 3309-8140 , e-mail, cejuscari@tjro.jus.br , preferencialmente 
por whatsapp, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
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9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7014374-14.2017.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DIAS PEDROZO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DIAS PEDROZO - RO0003388A
EXECUTADO: JEOVAN SILVA FONSECA
INTIMAÇÃO AUTOR/RÉU - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência nos Termos do Provimento 018/2020-CG, ficam os respectivos 
patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também compareça:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 11/10/2022 10:00 
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, com o número (69) 3309-8140 , e-mail, cejuscari@tjro.jus.br , preferencialmente 
por whatsapp, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
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6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7008741-46.2022.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) AUTOR: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
REU: BARBARA CRISTINA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7017882-94.2019.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: E. MODKOVISKI BORRACHARIA - ME 
Advogado do(a) EXECUTADO: IGOR HENRIQUE DOMINGOS - RO9884
INTIMAÇÃO Fica a parte executada intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do levantamento de valores em vosso favor, 
por meio de alvará, sob pena de transferênfcia a conta centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone:(69) 35352493
e-mail: pvhfiscaiscpe@tjro.jus.br
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EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias 
Execução Fiscal PJe
Processo: 7013646-31.2021.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) 
Exequente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Executado: PRISCILA ARAUJO RIBEIRO
CITAÇÃO DO EXECUTADO: PRISCILA ARAUJO RIBEIRO - CPF: 015.647.401-88
FINALIDADE: Citação para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do prazo do Edital, a dívida a seguir identificada, com juros, 
correção e encargos legais, ou no mesmo prazo nomear bens à penhora, suficientes para GARANTIR a Execução proposta pelo exequente, 
sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastarem para cumprimento integral da obrigação, conforme despacho abaixo.
VALOR DA CAUSA: R$ 14.746,26 - Atualizado até 13/09/2021 (será atualizada na data do efetivo pagamento).
OBSERVAÇÃO: Não tendo o executado condições de constituir advogado, este deverá procurar a Defensoria Pública Estadual, 
localizada AVENIDA JORGE TEIXEIRA, Nº 1722, BAIRRO EMBRATEL, CEP: 76.820-846
DESPACHO: “ (...)1. Tendo em vista que a parte ré se encontra em lugar incerto e não sabido, uma vez que as diligências de buscas de 
endereço restaram infrutíferas, DEFIRO a citação por edital.(...) “
Porto Velho/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
JESSICA ARIADNA SILVA RODRIGUES
(Assinatura Digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 0004766-29.2008.8.22.0002
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: ARNOLD CESAR BEZERRA e outros (3)
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ANTONIO GERON GHELLERE - RO0001842A
REU: Palmira Wanzuita de Oliveira e outros
DESPACHO
Vistos.
Não havendo manifestação da parte autora, remetam-se os autos ao arquivo com a consequente baixa. 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 20 de julho de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
20/07/2022 09:21:33
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 79614681 22072009213400000000076478505

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 
Processo : 7019476-75.2021.8.22.0002
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: J. M.A S. e outros
Advogado do(a) AUTOR: PAULO HENRIQUE GONCALVES GONZAGA DA SILVA - RO9460
REU: J. M. D. S.
INTIMAÇÃO AUTOR - SENTENÇA
Fica a parte AUTORA acerca da sentença : “[...] Assim, por vislumbrar os pressupostos legais e tendo eles eleito a guarda legal, que 
melhor atende os interesses do infante, desde já HOMOLOGO o acordo com as cláusulas apresentadas na petição de ID 80310517, a fim 
de que elas produzam seus efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, 
III, “b” do CPC. Dispensadas as partes do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes (art. 90, § 3º, do CPC). Indevidos 
honorários ante o desfecho consensual deste processo. Ciência ao Ministério Público. Sentença transitada em julgado nesta data em 
razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do CPC.”. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 0010674-96.2010.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 608,17
Última distribuição:05/10/2010
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Autor: MUNICÍPIO DE CUJUBIM, - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM
Réu: ANTONIO EUGENIO JOAQUIM, CNPJ nº 01826209000171, AV. GALO DA SERRA 000 SETOR 03 - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
Sentença
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Custas na forma da lei.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 21 de julho de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
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Processo n.: 7011567-45.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 1.483,37
Última distribuição:28/07/2022
AUTOR: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
RÉU: ARICENA MIRANDA MARINHO, RUA QUATRO CACHOEIRAS 2765, - DE 2259/2260 A 2936/2937 SETOR 03 - 76870-454 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de EXECUÇÃO DE FISCAL proposta por MUNICIPIO DE ARIQUEMES contra ARICENA MIRANDA MARINHO (EXECUTADO), 
pretendendo o recebimento do valor de R$ 1.483,37 representado pela(s) Certidão de Dívida Ativa acostada.
Sobreveio aos autos comprovantes de pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios. A Exequente, por sua vez, pugnou 
pela extinção processual tendo em vista a integral satisfação da dívida reclamada, tal como tela sistêmica acostada no ID anterior.
POSTO ISTO e, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, em 
decorrência do pagamento do débito executado.
Fica a parte exequente intimada a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Ante o pedido de extinção feito pela parte exequente, antecipo o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
Isento(a) o(a) executado(a) quanto ao recolhimento das custas finais, porquanto o pagamento ocorreu dentro do prazo legal (art. 8º, inciso 
I, Lei Estadual 3.896/2016 – Regimento de Custas Judiciais).
Art. 8º Fica isento do recolhimento da parcela do inciso III, do artigo 12, desta Lei:
I - o executado que, citado, pagar no prazo legal o montante postulado pelo exequente, não oferecendo embargos;
II - o requerente nos processos cujo pedido seja exclusivamente de alvará ou assemelhado; e 
III - as partes nos processos em que houver desistência ou transação antes da prolação da sentença. 
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
Balcão Virtual: https://meet.google.com/ojr-oeeq-psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz 
Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/ROProcesso n.: 7012005-
71.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 3.996,56
Última distribuição:04/08/2022
AUTOR: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
RÉU: CRISTIAN GABRIELA MARTINELLI, RUA FLORIANO PEIXOTO 872 MONTE CRISTO - 76877-165 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de EXECUÇÃO DE FISCAL proposta por MUNICIPIO DE ARIQUEMES contra CRISTIAN GABRIELA MARTINELLI, pretendendo 
o recebimento do valor de R$ 3.996,56 representado pela(s) Certidão de Dívida Ativa acostada.
Sobreveio aos autos comprovantes de pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios. A Exequente, por sua vez, pugnou 
pela extinção processual tendo em vista a integral satisfação da dívida reclamada, tal como tela sistêmica acostada no ID anterior.
POSTO ISTO e, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, em 
decorrência do pagamento do débito executado.
Fica a parte exequente intimada a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Ante o pedido de extinção feito pela parte exequente, antecipo o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
Isento(a) o(a) executado(a) quanto ao recolhimento das custas finais, porquanto o pagamento ocorreu dentro do prazo legal (art. 8º, inciso 
I, Lei Estadual 3.896/2016 – Regimento de Custas Judiciais).
Art. 8º Fica isento do recolhimento da parcela do inciso III, do artigo 12, desta Lei:
I - o executado que, citado, pagar no prazo legal o montante postulado pelo exequente, não oferecendo embargos;
II - o requerente nos processos cujo pedido seja exclusivamente de alvará ou assemelhado; e 
III - as partes nos processos em que houver desistência ou transação antes da prolação da sentença. 
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, {{orgao_julgador.nome}}
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Fone: (69) 3535-5135; e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
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Processo n.: 7046803-32.2020.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 16.630,02
Última distribuição:01/02/2021
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA, CNPJ nº 01664968000185, 
AVENIDA CALAMA, - DE 2181 A 2465 - LADO ÍMPAR SÃO JOÃO BOSCO - 76803-769 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB nº PR60295
RÉU: DAVI AMBROSIO, CPF nº 67388159215, RUA 01 6191, ARIQUEMES/RO ZONA SUL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
ADRIANA SIQUEIRA DA SILVEIRA, CPF nº 79745709204, RUA 01 6191, ARIQUEMES/RO ZONA SUL - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: GILVAN RAMOS DE ALMEIDA, OAB nº RO13946110215
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de pedido do credor, a fim de que a penhora eletrônica seja realizada valendo-se do recurso disponibilizado pelo sistema, 
denominado “teimosinha”, pelo qual a ordem de bloqueio é reiterada até que se atinja o montante solicitado e por um período máximo de 
trinta dias.
Considerando a inviabilidade de consulta diária ao sistema, além deste juízo não dispor de servidores suficientes para tanto, fica a parte 
executada desde já advertida que tão logo tome conhecimento da ordem de bloqueio, independentemente da intimação prevista no art. 
854, §3º do CPC, que entre em contato com este juízo informando a ocorrência do bloqueio, valendo-se do balcão virtual cujo link de 
acesso é https://meet.google.com/ojr-oeeq-psq , de fácil acesso pelo site do TJRO ou pelo whatsapp da unidade (69) 9.9310-8477, a fim 
de agilizar a análise nos termos do art. 854 e ss. do CPC e desbloqueio de eventual quantia excessiva.
Aguarde-se o resultado da diligência em cartório até dia 01/09/2022.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO
Processo n.: 0011387-71.2010.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 603,23
Última distribuição:20/10/2010
AUTOR: MUNICÍPIO DE CUJUBIM - RO
Advogado do(a) AUTOR: SEM ADVOGADO(S)
RÉU: ZILDA CLAUDINA GOUVEIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de execução fiscal onde figuram como partes os acima nominados. 
Com efeito, compulsando os autos atesto que, após a última manifestação da parte exequente, a execução ficou paralisada por prazo 
superior a cinco anos.
A ação e os créditos tributários que ela objetiva cobrar estão irremediavelmente prescritos, consumidos pela prescrição intercorrente, 
uma vez que houve paralisação por tempo superior a cinco anos por culpa única e exclusiva da própria exequente, tanto que foi ela que 
requereu ou deu causa, com sua omissão, ao sobrestamento e até arquivamento dos autos, permanecendo os feitos por mais de cinco 
anos nessa situação.
Como é de conhecimento geral, o fundamento e a autoridade da prescrição repousam na necessidade de que o litígio tenha um fim, que a 
estabilidade e a paz sociais se restabeleçam, que a lide não se perpetue, sendo “interessante assinalar que a prescrição é causa extintiva 
da ação e do crédito tributário, atingindo assim, não só o direito de ação como o próprio direito. É a inteligência dos arts. 156, V e 174 do 
Código Tributário Nacional” (Ives Gandra da Silva Martins et alii, coordenação de Carlos Valder do Nascimento, Comentários ao Código 
Tributário Nacional, 1ª Edição Forense, 1997, p. 453.)
Ainda que se extraia – num esforço extremo e complacente de interpretação – que eventual pedido de arquivamento dos autos formulado 
pelo exequente consubstanciava requerimento de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830 (de 22 de setembro de 1980), a suspensão da 
execução fiscal nele contemplada não tem o condão de também suspender indefinidamente a fluência do prazo prescricional após o 
transcurso de um ano, à exata medida em que tal dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que tem status de Lei Complementar hierarquicamente superior à legislação ordinária (Lei de Execução 
Fiscal – LEF).
Nesse sentido já julgou o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
“TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - CTN - Lei nº 6830/80, art. 40 - O processo de execução fiscal não pode permanecer suspenso por mais 
tempo do que a lei estabelece, sem incidir na prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei nº 6830/80 não pode justificar a paralisação 
da execução fiscal por longo tempo, erigindo-se em disposição incompatível com normas do CTN (artigo 174). Recurso improvido” (1ª 
Turma, REsp. 138.419-RJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 9.12.97, Bol. AASP nº 2.082, p. 164-e).
Nem se avente que após o arquivamento da execução fiscal, a pedido ou não da exequente, deveria ela ser intimada a promover o 
andamento da ação como condição sine qua nom para que a prescrição intercorrente fosse pronunciada, mediante a aplicação analógica 
do §1º do artigo 267 do CPC, uma vez que segundo o posicionamento uniforme do Colendo STJ:
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“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição é instituto de direito material, tendo prazos e consequências próprias, que não se 
confundem com a extinção do processo regulada no art. 267 do Código de Processo Civil. Começa a fluir do momento em que o autor 
deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia 
intimação ao autor, para que dê andamento ao feito, [...]” (RSTJ 37/481).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 487, II, do CPC e, 174 do CTN, pronuncio a prescrição intercorrente da execução fiscal e do 
crédito que ela almeja receber (CDA’s que a embasam), extinguido-os, sem a condenação da exequente ao pagamento de verbas de 
sucumbência.
Ficam as partes intimadas a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Custas na forma da lei.
Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, uma vez que o valor objeto da 
execução fiscal não excede a 100 (cem) salários mínimos.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. 
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido, após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas necessárias no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7006547-44.2020.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDELINO RIBEIRO TAVARES
Advogados do(a) AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES - OAB/RO 4695, SIMONI DE MATOS LOPES - OAB/RO 10406
REU: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS, UELITON DE OLIVEIRA PEREIRA
Advogados do(a) REU: SIMAO MORAIS SENNA PRATES - OAB/MG 126387, JOSE MARCIO DE ALMEIDA - OAB/MG 67657
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando 
os respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também 
compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 08/11/2022 08:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, com o número (69) 3309-8140 , e-mail, cejuscari@tjro.jus.br preferencialmente 
por whatsapp, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
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2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7012159-89.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JESSICA ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: JOSIMARA FERREIRA DA SILVA PONCE - OAB/RO 7532
REU: ENERGISA
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7004707-28.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: CLEIDIENE MARTINS RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MARCO VINICIUS DE ASSIS ESPINDOLA - RO0004312A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB/RO 7828
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7007776-68.2022.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: FERNANDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MICHAEL ROBSON SOUZA PERES - OAB/RO 8983
REU: PEDRO ANTONIO FRANDSEN
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7000397-13.2021.8.22.0002
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: MANOEL MORAES GONSALVES NETO
Advogado do(a) AUTOR: JULIANE SILVEIRA DA SILVA - OAB/RO 2268-A
REU: ADELIA KIKUE TSUTSUI
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para manifestar-se nos termos da decisão 
ID 80115465.
“Vistos.
Compulsando os autos, verifico que, a despeito de já ter sido apresentada contestação por negativa geral em nome da requerida, o 
confinante do imóvel localizado na Rua Rio Preto, n. 3460, BNH, nesta cidade (também do lado direito do imóvel usucapiendo) não foi 
citado (ID 59413854).
Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, adotar as providências e requerer o que entender de direito para 
efetivação da citação do referido confinante.
Após, conclusos.
Intimem-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7005379-36.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LOURIVAL DE OLIVEIRA PARADELA
Advogado do(a) AUTOR: IGOR HENRIQUE DOMINGOS - OAB/RO 9884
REU: Banco Bradesco S.A 
Advogado do(a) REU: CAMILLA DO VALE JIMENE - OAB/SP 222815
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7010857-25.2022.8.22.0002
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Classe : DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)
AUTOR: JOSE LUIZ GONCALVES COSTA
Advogado do(a) AUTOR: ROMILDO FERNANDES DA SILVA - OAB/RO 4416-A
REU: TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7002436-46.2022.8.22.0002
Classe : CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
AUTOR: RONALDO DE CARVALHO BORBA
Advogado do(a) AUTOR: NATIANE CARVALHO DE BONFIM - OAB/RO 6933
REU: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7009838-81.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSALIA ADRIANO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES - OAB/RO 3140, DANIELLA PERON DE MEDEIROS - OAB/RO 5764
REU: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO BRASIL 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7010871-77.2020.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: P. V. D. S. K.
Advogados do(a) EXEQUENTE: DENILSON SIGOLI JUNIOR - RO6633, ALINE ANGELA DUARTE - RO2095, MARCOS RODRIGUES 
CASSETARI JUNIOR - RO1880
EXECUTADO: ANDRE LUIZ KALKMANN
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados, ID 81333294.
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES
BALCÃO virtual (CPE/cartório): https://meet.google.com/iaf-porq-nmf SALA Virtual (Gabinete): https://meet.google.com/ojr-oeeq-
psq E-mail: aqs3civel@tjro.jus.br, Telefone: (69) 3309-8123 - Localização: Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, na Av. Juscelino Kubitschek, n. 
2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes/RO Processo n.: 7003726-96.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 9.198,08
Última distribuição:18/03/2022
AUTOR: TAYRON UZAI DE MORAIS, RUA FLOR DO IPÊ 2436, - DE 2255/2256 A 2448/2449 SETOR 04 - 76873-462 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ALUISIO GONCALVES DE SANTIAGO JUNIOR, OAB nº RO4727A, LIDIANE SAYURI VAZ KUBOTANI, OAB 
nº RO8815
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 TAMBORÉ 
- 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO, DECOLAR. COM LTDA., ALAMEDA GRAJAÚ 219 ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-050 - 
BARUERI - SÃO PAULO
Advogado do(a) RÉU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, OAB nº 
BA1179, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, PROCURADORIA DECOLAR.COM LTDA
DECISÃO
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Vistos.
Tratam-se os autos de ação indenizatória em relação de consumo. 
Da legitimidade passiva:
Alega o réu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 
Sem razão, contudo.
A legitimidade “ad causam” é a pertinência subjetiva para demanda. 
No caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre o(a) requerente e a parte ré, tendo sido 
imputada a essa a prática de fato do serviço, deve ela figurar no polo passivo. Além disso, verifica-se que a ré Decolar participa da cadeia 
de fornecimento do serviço, devendo, portanto, participar do polo passivo da ação. 
Desta feita, repilo a preliminar suscitada.
A preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o mérito, ponto este que será analisado quando da sentença. 
Não há nos autos qualquer nulidade a ser sanada, estando ainda, presentes os pressupostos de constituição, desenvolvimento e validade 
da relação processual.
O feito se encontra em ordem. As partes são legítimas e estão bem representadas, inexistindo irregularidades a serem sanadas.
Isto posto, dou por saneado o feito.
Fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS: a) a existência ou não de fato do serviço, apto a ensejar a responsabilidade civil da parte 
demandada.
A hipótese do caso é de inversão do ônus da prova, com esteio no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Sem prejuízo do julgamento antecipado do mérito, especifiquem as partes, no PRAZO DE 15 DIAS, as provas que pretendem produzir, 
justificando a sua necessidade e pertinência para o deslinde da causa, sob pena de preclusão.
Em obediência ao princípio da economia processual, as partes que pretenderem produzir prova oral, deverão, no mesmo prazo de 15 dias, 
contados da intimação da presente decisão, depositar o ROL DAS TESTEMUNHAS (com a devida qualificação) cuja oitiva pretendem, 
observando-se o número legal, a possibilitar melhor adequação da pauta em caso de deferimento.
Especificamente em relação ao pleito de depoimento pessoal, observe-se a regra contida no artigo 385 do CPC, sendo lícito à parte 
postular o depoimento pessoal da parte adversa, jamais o próprio.
Ficam as partes advertidas de que a não apresentação do rol no prazo indicado acarretará a preclusão da oportunidade de produzir 
referida prova e tornará prejudicada a análise de tal pedido em momento posterior.
Caso pretendam a produção de prova pericial, apresentem, desde logo, os seus quesitos, sob pena de preclusão.
Outrossim, as provas documentais deverão ser trazidas aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.
Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus patronos, para que, caso queiram, manifestem-se, em 05 dias, nos termos do art. 357, 
§1º, do CPC.
Decorrido o prazo, sem manifestação, a presente decisão tornar-se-á estável, devendo os autos voltarem conclusos para sentença.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 19 de agosto de 2022
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7005298-29.2018.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB/SP 357590
EXECUTADO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LEALDINI e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7008389-88.2022.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RICARDO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - OAB/RO 4634
REU: SERVICOS EDUCACIONAIS DO VALE EIRELI e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 0002917-80.2012.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBERTO SILVA BOMFIM - OAB/RO 1727, MICHEL FERNANDES BARROS - OAB/RO 1790, 
GABRIELLY RODRIGUES - OAB/RO 7818, ALINE FERNANDES BARROS - OAB/RO 2708
EXECUTADO: WALDOMIRO MARQUES 
Intimação AUTOR - PRECATÓRIA DEVOLVIDA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da devolução de carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7009067-06.2022.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: C. A. B.
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - RO5825
EXECUTADO: A. L. B.
Advogado do(a) EXECUTADO: LEVY CARVALHO FERRAZ - RO0001901A
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...] 6. Sem prejuízo, caso o executado/devedor junte aos autos comprovante de 
pagamento, INTIME-SE a parte exequente para manifestar, no prazo de 24 horas, acerca da veracidade do(s) documento(s) coligido(s) 
e satisfação da execução. Em havendo a inequívoca satisfação do débito ou transação com a expressa anuência da parte exequente, 
EXPEÇA-SE, desde logo, contramandado de prisão ou, se o caso, alvará de soltura em favor do devedor executado. [...] .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7006598-21.2021.8.22.0002
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: H. S. M. e outros
Advogado do(a) AUTOR: RUBENS DAROLT JUNIOR - RO10915
Advogado do(a) AUTOR: RUBENS DAROLT JUNIOR - RO10915
REU: D. S. A.
Advogados do(a) REU: LUIS ROBERTO DEBOWSKI - RO211, MARINALVA DE PAULO - RO5142
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7006489-46.2017.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IDO GEREMIA
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890
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REU: VALERIO & CIA LTDA - ME e outros 
Advogados do(a) REU: NATIANE CARVALHO DE BONFIM - OAB/RO 6933, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - OAB/RO 2433, 
MAIELE ROGO MASCARO - OAB/RO 5122
Advogados do(a) REU: IZADORA BERTO - OAB/SP 446654, ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - OAB/SP 226421, RENATO JOSE CURY 
- OAB/SP 154351
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002357-67.2022.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS (12246)
REQUERENTE: O. D. S. Q.
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDAIANA SANA DE FREITAS - RO10368
REQUERIDO: F. Q.
Advogados do(a) REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE - RO6912, RODRIGO PETERLE - RO2572, LUCIENE PETERLE 
- RO2760, SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO437
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca da petição do Executado informando pagamento integral do acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853r
Processo : 7011479-46.2018.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ESCOLA DE IDIOMAS VASCONCELOS LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: BEATRIZ FERREIRA CAMPOS - OAB/RO 7925, BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - 
OAB/RO 5890
EXECUTADO: VISUAL NORTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: AMANDA SILVA DOS SANTOS - RO12064
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7001795-58.2022.8.22.0002
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: O. P. S. T. e outros
REU: E. T. D. S.
Advogado do(a) REU: MARCELO GOES SOARES - RO9814
Intimação REQUERIDA - DESPACHO
Fica a parte REQUERIDA intimada acerca do despacho : “[...] Vistos.
1. Trata-se de ação de alimentos.
2. Com base no contexto fático dos autos, FIXO COMO PONTOS CONTROVERTIDOS: as possibilidades da parte alimentante e as 
necessidades do(s) alimentado(s) (binômio necessidade/possibilidade).
2. Com base no contexto fático dos autos, FIXO COMO PONTOS CONTROVERTIDOS: a) a alteração da situação financeira do 
alimentante, sobretudo se melhoraram; b) qual o percentual que melhor atende as necessidades do alimentando.
A distribuição do ônus da prova ocorrerá na forma prevista no art. 373 do CPC.
3. Sem prejuízo do julgamento antecipado do mérito, especifiquem as partes, no PRAZO DE 15 DIAS, as provas que pretendem produzir, 
justificando a sua necessidade e pertinência para o deslinde da causa, sob pena de preclusão.
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3.1 Em obediência ao princípio da economia processual, as partes que pretenderem produzir prova oral, deverão, no mesmo prazo de 
15 dias, contados da intimação da presente decisão, depositar o ROL DAS TESTEMUNHAS (com a devida qualificação) cuja oitiva 
pretendem, observando-se o número legal, a possibilitar melhor adequação da pauta em caso de deferimento.
Ficam as partes advertidas de que a não apresentação do rol no prazo indicado acarretará a preclusão da oportunidade de produzir 
referida prova e tornará prejudicada a análise de tal pedido em momento posterior.
3.2 Caso pretendam a produção de prova pericial, apresentem, desde logo, os seus quesitos, sob pena de preclusão.
3.3 Outrossim, as provas documentais deverão ser trazidas aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.
4. Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus patronos, para que, caso queiram, manifestem-se, em 05 dias, nos termos do art. 357, 
§1º, do CPC.
5. Decorrido o prazo, sem manifestação, a presente decisão tornar-se-á estável, devendo os autos voltarem conclusos para sentença.
Anoto, por oportuno, que se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública (DPE), caso sobrevenha aos autos pedido de intimação 
pessoal da parte por ela patrocinada (quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser 
realizada ou prestada), fica o pleito, desde já, deferido (CPC, art. 186, §2º).
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste, no mesmo prazo. 
Intimem-se. Pratique-se e expeça-se o necessário..

Processo n.: 7014280-90.2022.8.22.0002
Classe: Requerimento de Apreensão de Veículo
Valor da Causa:R$ 35.012,55
Última distribuição:01/09/2022
Nome REQUERENTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB nº AC45445, 
BRADESCO
NomeREQUERIDO: OSEIAS BORASKI DE PAULA, CPF nº 01098968239, RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 45 BORDA DO 
CAMPO - 83075-356 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ
Advogado do(a) RÉU: REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969 em que não houve, até esta data, o pagamento das custas 
judiciais.
Assim, guarde-se, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais pela parte Autora.
Decorrido in albis o prazo para recolhimento das custas, o que deverá ser devidamente certificado, volte-me os autos conclusos para 
sentença de extinção.
Comprovado o recolhimento, e apenas nesta hipótese, recebo a inicial nos seguintes termos:
1. Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
2. No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial do Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos 
específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
(SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo 300 do CPC, quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito e reversibilidade da 
medida.
3. A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de urgência evidencia-se pelo contrato de alienação fiduciária, bem como a 
mora do devedor, comprovada através do envio de notificação extrajudicial (art. 2º, § 2º, Decreto-lei 911/69).
4. De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo à 
posse do requerente.
5. Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a mora 
no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo
6. Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, 
conforme descrição constante na inicial e contrato, depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele autorizada, com a 
ressalva de que o veículo/motocicleta não deverá ser retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados em lei para a 
consolidação da posse, sob pena de multa diária de dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
7. Executada a liminar, cite-se a parte ré para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento integral da dívida pendente, sob pena de 
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei 
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
8. Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte ré, comprovando nos autos. 
9. No prazo de 15 dias, a contar da citação, a devedora fiduciante poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto no art. 231, 
II do CPC.
10. Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de acordo com o que prevê o artigo 212, § 2º do Novo Código 
Processo Civil e requisitar reforço policial, arrombamento, de tudo certificando.
11. Postergo, AINDA, o cumprimento do disposto no §9º do art. 3º, Decreto-lei 911/69, referente a inserção de gravame de circulação do 
veículo, junto ao RENAJUD, para depois de comprovação do pagamento da referida diligência.
12. Pratique-se e expeça-se o necessário.
13. Sirva a presente decisão como mandado para ser cumprida pelo Meirinho, que deverá observar o endereço e descrição do bem 
constante na contrafé, que segue anexa ao mandado.
13.1. A escrivania só deverá fazer a distribuição do mandado, após o recolhimento das custas iniciais.
Ariquemes/RO, quinta-feira, 21 de outubro de 2021.
Juiz MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS DE OLIVEIR
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4ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7012623-16.2022.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736-A
REU: MICHEL ADRIANO POZZEBON
Advogado do(a) REU: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7011393-41.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
EXECUTADO: SILVA & CARVALHO LTDA e outros (2) 
Advogado do(a) EXECUTADO: MARLON JOSE DE OLIVEIRA - PR16977
Advogado do(a) EXECUTADO: MARLON JOSE DE OLIVEIRA - PR16977
Advogado do(a) EXECUTADO: MARLON JOSE DE OLIVEIRA - PR16977
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7007173-92.2022.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
EXECUTADO: MARIA APARECIDA ROCHA DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7011913-35.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: H. M. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: CELIO SOARES CERQUEIRA - RO3790
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7008972-73.2022.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE RONDONIA 
LTDA. - CREDISIS CREDIARI
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Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULA LOPES DA ROCHA - RO12109, VALDOMIRO JACINTHO RODRIGUES - RO2368, WILLIAM 
ALVES JACINTHO RODRIGUES - RO0003272A
EXECUTADO: ANA PAULA OLIVEIRA MICHALSKI
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das custas, CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias. 
A guia para pagamento encontra-se disponível no ID 81295842.
OBS: Tratando-se de MANDADO de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/
TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$137,17
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$104,68
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o valor integral da diligência requisitada. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7002852-14.2022.8.22.0002
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: JONAS PONTES SANTANA
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO 
Advogado do(a) EMBARGADO: RODRIGO TOTINO - RO6338
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7009682-64.2020.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: G. B. D. M.
Advogado do(a) AUTOR: PAULO HENRIQUE GONCALVES GONZAGA DA SILVA - RO9460
REU: EDNILSON MOREIRA PRATES
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para requerer o que de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7009162-36.2022.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: I. U. S.
Advogados do(a) AUTOR: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: J. G.
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7004152-50.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELIZANGELA VITOR RODRIGUES
Advogados do(a) EXEQUENTE: DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL - RO7633, MAXWELL PASIAN CERQUEIRA SANTOS 
- RO6685
EXECUTADO: CLAUDIONOR VITOR RODRIGUES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: GEOCIVALDO SANTANA DIAS - RO7164
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
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Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7007473-88.2021.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: KARINE REIS SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINE REIS SILVA - RO3942
REQUERENTE: FARONI & SANTOS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS - RO0004069A
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7011502-55.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
EXECUTADO: ADAILTON VIEIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7008602-94.2022.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: DIEINI RODRIGUES BAIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MATHEUS RODRIGUES SILVA - RO11744
EXECUTADO: LINDA BATISTA DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
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Processo: 7017552-29.2021.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295
EXECUTADO: A C MARCIANO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do MANDADO, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de MANDADO de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7015512-45.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: REGINALDO MENDES MARTINS
Advogado do(a) EXECUTADO: WEVERTON JEFFERSON TEIXEIRA HERINGER - RO2514
INTIMAÇÃO PARTES - CÁLCULO CONTADOR
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca dos cálculos da contadoria judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7009322-61.2022.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) AUTOR: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
REU: ANA PAULA SILVEIRA SANTOS 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7009101-15.2021.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: OADE LUCAS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO MESTRINER BARBOSA - RO6525
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros 
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 
SENTENÇA apresentada.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7006028-98.2022.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - RO4641, MAYRA MIRANDA GROMANN - RO8675
EXECUTADO: TIAGO DE SOUZA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7005091-88.2022.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE RONDONIA LTDA. - CREDISIS CREDIARI
Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULA LOPES DA ROCHA - RO12109, VALDOMIRO JACINTHO RODRIGUES - RO2368, WILLIAM 
ALVES JACINTHO RODRIGUES - RO0003272A
EXECUTADO: ROSIVALDO LIMA GOMES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo: 7000521-59.2022.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TANIARA FAGUNDES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: XANGAI GUSTAVO VARGAS - PB19205
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO PARTES- CUSTAS PRO RATA 
Ficam AS PARTES intimadas, por meio dos seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 
processuais pro-rata (finais), IDs 81308264 e 81308265. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial 
para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf >>>> Emissão de 2ª via >>>> selecionar a referida custa e gerar >>>> clicar no documento gerado e baixar 
boleto para pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7007781-27.2021.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: MARCOS DA COSTA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o 
recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da 
diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta precatória
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4ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 
Processo: 7012751-41.2019.8.22.0002 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
AUTORES: MARIA ALICE SILVA RESENDE, DAVI SILVA RESENDE, FERNANDA DA SILVA, FELIPPE FERNANDES RESENDE 
ADVOGADO DOS AUTORES: VERGILIO PEREIRA REZENDE, OAB nº RO4068 
REU: ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA 
ADVOGADOS DO REU: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS, OAB nº RO2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº 
RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827 
SENTENÇA
As partes realizaram acordo, requerendo a sua homologação. 
DECIDO. 
As partes estão bem representadas, o objeto é lícito e o direito transigível, de modo que é cabível a homologação do acordo 
formalizado.
Posto isto, homologo o acordo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 
de Processo Civil. 
As custas finais já foram recolhidas. 
P. R. I. 
Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica (CPC, artigo 1.000).
Arquive-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022 .
Alex Balmant 
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.brProcesso n.: 7003814-71.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Requerimento de Apreensão de Veículo
AUTOR: GERALDO COITINHO DA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: LEDAIANA SANA DE FREITAS, OAB nº RO10368, EDSON RIBEIRO DOS SANTOS, OAB nº RO6116A
REU: MARIO FERREIRA DO CANTO, MULTIFORMA SEMENTES DE PASTAGEM LTDA - ME, THIAGO ROLDAO BATISTA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que pelas regras do artigo 256, caput e incisos, do CPC, isso não será possível quando 
sem antes de esgotar todos os meios legais para que ocorra a “pessoal”. Demais disso, pelo fato da parte autora não comprovar ter 
esgotado as diligências no sentido de localizar o endereço atual da parte requerida, essencial para o deferimento da medida. 
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO 
QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 
CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis 
para localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligencias, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno desprovido.(TJ/PR 892888501 
Acórdão Data de publicação: 08/08/2012).
Sendo assim, promova o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, diligências no sentido de localizar o endereço da parte requerida 
(seja por meio dos convênios jurídicos ou expedição de ofício para as empresas concessionárias de serviços públicos, o que deverá ser 
acompanhado de pagamento de taxa referente a cada diligência requerida, no termos da Lei n. 3.896, de 24/08/2016, artigo 2º, VIII e 17, 
publicada no DOE N. 158 de 24/08/2016, sal) ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 
Intime-se. 
Ariquemes/RO, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7004663-09.2022.8.22.0002



2239DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa: R$ 314.047,56
AUTOR: SEBASTIAO VALETIN CAVALCANTE, CPF nº 19182120234, ZONA RURAL RODOVIA BR 364 KM 453 - 76889-000 - 
CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE APARECIDO PASCOAL, OAB nº RO4929
RÉU: VANCENIL DUTRA DA SILVA, CPF nº 10644326204, LINHA L-4, DO LADO ESQUERDO NO SENTIDO DE, NA PRIMEIRA 
ENTRADA, LINHA L-4, DO LADO ESQUERDO N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARINALVA 
DOS SANTOS SILVA, CPF nº 43824676249, RODOVIA RO, 257, SENTIDO ARIQUEMES AO QUINTO BEQUE LINHA L-4, LLADO 
ESQUERDO NO SENTIDO DE ARIQUEMES PARA O QUIN ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: VALDERIA ANGELA CAZETTA BARBOSA, OAB nº RO5903
DECISÃO
1. Defiro a penhora do imóvel denominado Lote 04, Gleba 03, situado no Município de Cacaulândia –RO, Projeto Fundiário Jaru/Ouro 
Preto, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ariquemes sob a Matrícula n. 3.850 de 27 de agosto 1986, conforme 
certidão de inteiro teor anexa no id n. 81223281, que deverá ser feita por Termo nos Autos (art. 838, CPC), devendo o exequente 
comprovar, em até 20 dias, o devido registro da penhora na matricula do bem (art. 844, CPC), sendo ônus da parte.
2. Proceda-se à avaliação do imóvel acima indicado.
3. Cumpridos os itens anteriores, intime-se a parte executada pessoalmente para tomar ciência da penhora/avaliação realizadas em 
relação ao imóvel para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias.
3.1 Caso a executada seja casada ou convivente em união estável, intime-se o respectivo cônjuge/companheiro.
4. Quanto ao registro, consigna-se o devido registro da penhora na matrícula do bem é ônus da parte (art. 844, CPC) e deverá ser 
realizado por meio da Central de Registradores (https://www.registradores.org.br/), com o envio do termo/mandado de penhora na aba 
“e-Protocolo”, comprovando o registro nos autos. 
SERVE COMO MANDADO DE AVALIAÇÃO/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7014282-60.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa: R$ 10.459,22
AUTOR: DEUZENI MARQUES NEVES
ADVOGADOS DO AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES, OAB nº RO4695, BEATRIZ CAROLINE SANTORO, OAB nº RO12396
REU: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO BRASIL, CNPJ 
nº 14815352000100, QUADRA SCS QUADRA 2 SALA 303, BLOCO C, EDIFICIO JAMEL CECILIO, SALA 303 ASA SUL - 70302-000 - 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
DECISÃO
1. Defiro a gratuidade processual.
2. Trata-se de ação consumerista interposta proposta sob o fundamento de que a parte autora está sofrendo descontos mensais que não 
manifestou vontade na sua contratação. Assim, ingressou com a presente tencionando, via antecipação da tutela, a determinação para 
que a requerida suspenda os descontos imediatamente. 
Quanto a tutela de urgência, assim preceituam os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Desse modo, para a concessão da liminar é necessária a coexistência dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese em comento, ainda em uma análise superficial, não se verifica a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, 
eis que ausente, nesse início de instrução probatória, o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em conta que, 
conforme narrado na exordial, os descontos vêm sendo realizados há mais de 02 (dois) anos, sem que a parte autora tivesse percebido 
ou mesmo tomado providências, o que, por si só, já denota a desnecessidade da medida.
Diante disso, impõe-se, neste momento, presumir legais os descontos efetuados pela entidade, visto que não há elementos que evidenciem 
a existência de conduta maliciosa por parte da requerida a justificar a pretensa suspensão dos descontos até aqui ocorridos.
Outrossim, deferir a antecipação da tutela nos moldes em que pleiteada, sem o contraditório, seria antecipar o próprio mérito do pedido, 
o que contraria a previsão legal.
Logo, no caso em tela, não há possibilidade jurídica para a concessão da antecipação pretendida, razão pela qual, INDEFIRO o pedido 
de antecipação de tutela nos termos do art. 300 do CPC.
3. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio 
da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja vista que, segundo a experiência prática judicial, nas 
ações movidas em desfavor de instituições bancárias, seguradoras e empresas de telefonia, estas, até mesmo por orientação decorrente 
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de política interna e administrativa, não apresentam proposta de acordo, principalmente no início do procedimento judicial, restando em 
sua maioria infrutífera a conciliação, o que não impede que em outra fase processual seja designada nova oportunidade para conciliação 
entre as partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
4. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos da 
prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
5. Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC).
6. In casu, entendo estarem presentes ambos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, tendo em vista a patente relação 
de consumo que gerou a demanda, bem como, considerando a hipossuficiência da parte autora em relação à requerida, nos moldes do 
art. 6º, inciso VIII do CDC. Dessa forma, inverto o ônus da prova.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7009228-50.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 14.300,00
AUTOR: DINAIR FERREIRA DO NASCIMENTO, CPF nº 66791707291, RUA PICA PAU 1971 SETOR 01 - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER, OAB nº RO3225
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AC ALTO PARAÍSO 3577, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO - 
76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho
A requisição foi expedida.
Intimados para se manifestarem sobre o inteiro teor da RPV expedida, não houve impugnação das partes.
Portanto, foi realizada nesta data a assinatura das RPV’s no sistema E-Prec Web.
Determino a baixa dos autos em cartório, para aguardar o pagamento no arquivo.
Comunicado o depósito judicial por meio de Ofício, junto ao sistema E-Prec Web, EXPEÇA-SE ALVARÁ, devendo a parte credora 
comprovar o levantamento em até 10 dias.
Comprovado o levantamento, conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo n.: 7011934-74.2019.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 30.080,81
Última distribuição:20/08/2019
Autor: LEANDRO PALARO, CPF nº 29163515822, RUA ALTAIR JOSÉ MOTTA 278 FRARON - 85503-353 - PATO BRANCO - 
PARANÁ
Advogado do(a) AUTOR: SHISLEY NILCE SOARES DA COSTA CAMARGO, OAB nº RO1244
Réu: JUAREZ SCHERER, CPF nº 29602858087, RUA SERINGUEIRA 1835 SETOR 01 - 76870-142 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF nº 07034710821, RUA SERINGUEIRA 1835 SETOR 01 - 76870-142 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: ISABEL MOREIRA DOS SANTOS, OAB nº RO4171, HEDERSON MEDEIROS RAMOS, OAB nº RO6553
Despacho
Do compulsar dos autos, verifico que a parte exequente pleiteou a intimação com hora certa da parte adversa (Maria Aparecida da 
Silva).
Com efeito, a análise da pertinência da intimação por hora certa, incumbe ao Oficial de Justiça que, ao proceder a diligência se utilizará 
da medida, se assim achar necessária.
No caso dos autos, o que o oficial de justiça certificou foi que: “deixei de proceder à intimação de MARIA APARECIDA DA SILVA, pois 
não a encontrei em nenhuma das vezes em que estive em seu endereço (mais de oito vezes em dias e horários distintos) e fui informado 
pelo Sr. Juarez que ela está em um sítio e não possui data prevista para retorno”.
Assim, DEFIRO a expedição de novo mandado de intimação quanto ao despacho de ID Num.67403436, devendo o Oficial de Justiça 
observar, por analogia, o teor dos artigos artigos 252, 253 e 254 do CPC, caso julgue pertinente. Deve a parte exequente recolher as 
custas da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 dias.
Observo que, caso realizada a intimação por hora certa, deverá a escrivania observar o disposto no art. 254 do CPC.
Fica registrado ao Senhor Oficial de Justiça, o dever de cumprir sua função com toda diligência, tomando todas as providências possíveis 
para realizar o ato de intimação/citação (ou certificar a tentativa de ocultação do réu), nos termos do artigo 154 e 155, ambos do 
Código de Processo Civil, bem como, tendo em vista o disposto no artigo 393 das Diretrizes Gerais Judiciais da Corregedoria-Geral da 
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Justiça: “Antes do oficial de justiça certificar a impossibilidade da prática do ato, deverá esgotar todos os meios para sua concretização, 
especificando na certidão, circunstanciadamente, todas as diligências realizadas”.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7001928-71.2020.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento
Valor da Causa: R$ 11.976,00
EXEQUENTE: JOSE ALBERTINO SANTOS, CPF nº 48590037215, LINHA C-80 TB-10 KM 12 ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR, OAB nº RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI, OAB nº 
RO10128
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 271, - ATÉ 319 - LADO ÍMPAR KM 
1 - 76804-099 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Diante da concordância da parte autora, concedo ao INSS o prazo de 10 dias, para proceder a correção na implementação do benefício, 
devendo comprovar nos autos a correção.
Após, ao exequente para adequar seus cálculos e tornem conclusos para manifestação.
SERVE DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7010205-76.2020.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 12.000,00
AUTOR: BERNADETE HERMANN, CPF nº 42124638220, LINHA C 55, GLEBA 49, s/n ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO CESAR GONZAGA DA SILVA, OAB nº RO7803
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR 
SETOR INSTITUCIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
DESPACHO
No que se refere ao desmembramento dos honorários contratuais, descabe o fracionamento para reclassificação dos créditos para a 
modalidade de ROPVs, não sendo permitido o adimplemento dos honorários advocatícios contratuais em separado do crédito principal.
Isso porque, os honorários contratuais, diferentemente dos honorários sucumbenciais, é parte integrante do crédito principal e devem 
serem pagos junto com estes.
Esta é a previsão consente na legislação e jurisprudência, sedimentada pela Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que 
assim disciplina em seus artigos 4º, § 2º, artigo 7º, § 1º e artigo 8º, § 2º:
Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de 
precatório.
§ 1o O débito judicial considerado de pequeno valor observará os termos do art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
§ 2o É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra 
do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o do art. 100 da Constituição Federal.
Art. 7o Os ofícios precatórios serão elaborados individualmente, por beneficiário.
§ 1o Não se observará o disposto no caput deste artigo em caso de penhora, honorário contratual ou cessão parcial de crédito, hipóteses 
em que os correspondentes valores deverão ser somados ao do beneficiário originário.
Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.
[...].
§ 2o Cumprido o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o 
precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição.
A Resolução 0153/2020-TJ/RO, que regulamenta no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia as atribuições e os 
procedimentos relativos às Requisições de Pagamento de Precatório e Requisições de Pequeno Valor, replicou o mesmo entendimento, 
conforme disciplina de seu artigo 13º, vejamos:
Art. 13. O advogado fará jus à requisição de precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. 
[...]
§ 2º Cumprido o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o 
precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição.
Portanto, os honorários não podem ser pleiteados de maneira autônoma, de modo que o advogado, após o destaque, receba por RPV 
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se o crédito principal é pago por precatório, devendo dele ser destacados tão somente por ocasião do depósito, a teor do disposto no art. 
22, § 4º, da Lei n. 8.906/94 – EOAB. 
Diante disso, considerando o disposto no art. 22, §4º da Lei n. 8.906/94, defiro o pedido do advogado, para que seja realizado o 
destacamento dos honorários contratuais no momento do depósito do precatório, no percentual definido no contrato anexo ao id n. 
79703394.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7008971-59.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 35.000,00
AUTOR: MIZAEL PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 98312235272, PA 2 DE JULHO s/n, ZONA RURAL RD RO 205, GLEBA 01 - 76864-
000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, EDILEUZA SOUZA DE ABREU, CPF nº 03713421200, PA 2 DE JULHO s/n RD RO 205, GLEBA 01 - 
76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, JULIO CESAR SOUZA SANTOS, CPF nº 06120646205, PA 2 DE JULHO s/n, ZONA RURAL RD 
RO 205, GLEBA 01 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, WANDERSON ANTONIO SOUZA SANTOS, CPF nº 06120613293, PA 2 DE 
JULHO s/n, ZONA RURAL RD RO 205, GLEBA 01 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, CARLOS ALEXANDRE SOUZA SANTOS, CPF 
nº 07638289200, PA 2 DE JULHO s/n, ZONA RURAL RD RO 205, GLEBA 01 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, DIONATA SOUZA 
SANTOS, CPF nº 09279247220, PA 2 DE JULHO s/n, ZONA RURAL RD RO 205, GLEBA 01 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890
RÉU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 2032, - DE 2530 A 2724 - LADO PAR SETOR 04 - 76873-532 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Retifique-se a classe para Cumprimento de Sentença (arts. 523 e 525 do CPC).
INTIME-SE a (s) parte (s) executada (s),para conhecimento do presente cumprimento de sentença e, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da intimação, sob pena de multa de 10% (dez por cento), pagar voluntariamente o valor atualizado e discriminado do débito, 
acrescido de custas, se houver.
Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, caso queira, nos próprios autos impugnação.
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se dos atos de 
expropriação, o que desde já defiro.
Ademais, não havendo satisfação da obrigação no prazo previsto para pagamento voluntário, vistas a parte exequente para atualização 
do débito (multa e honorários de 10% ). 
Caso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará o 
executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados (840, § 2º do NCPC).
Caso a parte exequente requeira a busca por ativos financeiros via SISBAJUD, veículos via RENAJUD e de bens via INFOJUD em nome 
do executado, caso necessário, deverá comprovar o recolhimento das diligências requeridas, nos termos do artigo 17 da Lei 3.896/2016- 
Lei de Custas.
Havendo o pagamento e a concordância da parte autora, expeça-se alvará.
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO E/OU PENHORA E/OU 
AVALIAÇÃO E/OU ARRESTO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7009683-78.2022.8.22.0002
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Material
Valor da Causa: R$ 18.939,00
AUTOR: OLARIPES LUCIANO SOBRINHO, CPF nº 05206316253, LINHA C-20 CHÁCARA BOM SUCESSO, RUA DOS BURITIS 2226 
RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCIANA PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO4422
REU: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, - LADO PAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-
000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766, Procuradoria do BANCO BMG S.A



2243DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

DESPACHO
A relação em comento está inserida no âmbito consumerista, eis que a empresa requerida se enquadra como fornecedora de serviços/
produtos e a parte autora como consumidora final.
Convém esclarecer que na seara consumerista o ônus da prova pode ser invertido nos termos do art. 6º, inc. VIII, com a seguinte redação: 
são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências. 
Denota-se, portanto, que o CDC adotou a regra da distribuição dinâmica da inversão do ônus da prova, uma vez que o magistrado 
tem o poder de redistribuição (inversão) do ônus probatório, caso verificada a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do 
consumidor. 
Importante destacar a diferença efetuada pela doutrina no tocante aos termos “vulnerabilidade” e hipossuficiência”, sendo a primeira 
um fenômeno de direito material com presunção absoluta – jure et de juris (art. 4º, I – o consumidor é reconhecido pela lei como um 
ente “vulnerável”), enquanto a segunda, um fenômeno de índole processual que deverá ser analisado casuisticamente (art. 6º, VIII – a 
hipossuficiência deverá ser averiguada pelo juiz segundo as regras ordinárias de experiência). 
Destarte, de acordo com as transcrições acima, percebe-se que a inversão do ônus da prova não é automática, pois deve o juiz analisar 
o caso concreto e, presentes os requisitos acima, deferir a inversão do ônus da prova.
In casu, entendo estarem presentes ambos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, tendo em vista a patente relação 
de consumo que gerou a demanda, bem como, considerando a hipossuficiência da parte autora em relação à requerida, nos moldes do 
art. 6º, inciso VIII do CDC.
Ademais, importante ressaltar, tal inversão pode ser concedida de ofício, pois todas as normas do CDC são de ordem pública e, por isso, 
passíveis de serem reconhecidas pelo juiz independentemente de requerimento da parte.
Face a isso, inverto o ônus da prova visto que presentes os requisitos autorizadores da medida.
Ficam as partes intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 dias, devendo individualizá-
las e indicar a necessidade de cada uma objetivamente, sob pena de indeferimento, sem prejuízo do julgamento conforme o estado do 
processo.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7012427-46.2022.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Valor da Causa: R$ 1.715,28
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: FRANCISCO ATOLEDO BUENO, CPF nº 14938120925, AV. CACAPAVA 4793 SETOR 09 - 76870-000 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
A parte autora requer a extinção do feito, em razão do pagamento integral do débito.
Posto isto, julgo extinto o feito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito.
Sequer houve a citação do executado.
Sem custas e honorários, nos termos do art. 8º, I, do Regimento de Custas -LEI 3896/2016.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1000, do CPC. 
Recolha-se o mandado de citação, independente de cumprimento. 
P. R. I e arquive-se.
SERVE DE INTIMAÇÃO
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 
4ª VARA CÍVEL
PROCESSO: 7012716-47.2020.8.22.0002
Cumprimento de sentença
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TEREZA ELIZA CAMPOS DA SILVA
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: FRANCISCO ZIMMERMANN JUNIOR, OAB nº RO10782
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
O valor do débito executado foi regularmente pago, mediante expedição de RPV e alvará.
Posto isto e com fulcro no artigo 924, inc. II, do novo Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução.
Sem custas.
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Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica (CPC, artigo 1.000).
P. R. I.
Ariquemes,1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7002034-96.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 349.832,72
Última distribuição:02/03/2021
AUTOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CNPJ nº 05437257000129
Advogado do(a) AUTOR: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA, OAB nº AL9947, NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES, OAB nº RO4875A
RÉU: MUSTANG AGROPECUARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 20644495000107
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Concedo o prazo de 10 dias para o exequente comprovar o pagamento das custas e promover a distribuição da Carta Precatória.
Decorrido o prazo, quedando-se inerte, arquive-se o feito.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7007681-38.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 27.500,00
AUTOR: EDINA GRACIELI PEREIRA, CPF nº 78878489204, RUA MARAJÉ 780, - ATÉ 329/330 JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-550 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: BRIAN GRIEHL, OAB nº RO261A, REJANE CORREA GRIEHL, OAB nº RO4095
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 271, - ATÉ 310 - LADO PAR NOSSA 
SENHORA DAS GRACÇAS - 76804-110 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho 
Intime-se a médica perita, para responder aos quesitos complementares apresentados pela autora, em 10 dias. 
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 
Processo: 7014240-11.2022.8.22.0002
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
Valor da Causa: R$ 107.124,84
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE RONDONIA LTDA. - CREDISIS CREDIARI
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PAULA LOPES DA ROCHA, OAB nº RO12109, VALDOMIRO JACINTHO RODRIGUES, OAB nº 
RO2368, WILLIAM ALVES JACINTHO RODRIGUES, OAB nº RO3272A
EXECUTADOS: ANDRE LUIZ LAVERDE, RUA BRASIL n 13 GRANDES ÁREAS - 76876-667 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, AREAL 
JAMARI LTDA - ME, D. PEDRO II S/N, ANEXO MAGEM DO RIO JAMARI MONTE CRISTO - 76877-172 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Despacho
1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, no valor de R$ 107.124,84, com juros e 
encargos, contados do recebimento do mandado pelo(a) executado(a) ou opor embargos em 15 (quinze) dias, contados da juntada do 
presente mandado aos autos, independentemente de penhora, depósito ou caução.
1.1. Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
2. Caso o executado pague o valor integral no aludido prazo, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, 
§1º, CPC).
2.1 Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
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2.2 Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.
3. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá requerer, desde que comprove o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916), o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, art. 916, §6º).
3.1 Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no item 2, ocasião em que 
poderá levantar os valores depositados, vindo os autos conclusos para decisão (CPC, art. 916, §1º).
3.2 Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, art. 916, 
§2º).
3.3 Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos restarão suspensos. Caso indeferido, os atos executivos seguirão, e os depósitos 
convertidos em penhora. (CPC, 916, §§3º e 4º).
4. Caso o executado não pague em 3 (três) dias, PENHOREM-SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e eventual 
bem indicado pelo exequente descrito na exordial, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada (art. 829, §1º, 
CPC). 
4.1 O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC.
4.2 Recaindo sobre imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC, art. 842).
4.3 Recaindo a penhora sobre móveis e semoventes, serão os bens depositados em poder do exequente, devendo este fornecer os meios 
para a remoção do bem, diligenciando previamente junto ao oficial de justiça cumpridor da ordem, salvo em casos de difícil remoção ou 
quando anuir o exequente, os bens serão depositados em poder do executado (art. 840, §§1º e 2º, CPC).
5. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 e §§, do CPC.
6. Para fins de cumprimento do ato expropriatório, defiro, se necessário, o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma 
do art. 846, §§1º e 2º, do CPC.
7. Havendo pedido de substituição do bem penhorado e desde que observado o artigo 847, caput e §2º, do CPC, intime-se a parte 
contrária para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
7.1 Aceita a substituição ou não havendo manifestação no prazo, tome-se ela por novo termo (CPC, art. 849).
8. Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (art. 830, §1º, CPC).
9. Não localizado o(s) executado(s), o exequente deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização 
da citação, inclusive realizar o pagamento do valor da diligência negativa, sendo o caso.
10. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial 
ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.
11. Expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, INTIMAÇÃO e AVALIAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7014270-46.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 14.544,00
AUTOR: AILTON MIGUEL DE LIMA, RUA DO LÍRIO 2832, - DE 2794/2795 AO FIM SETOR 04 - 76873-404 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA CANAÃ 2647, - DE 2639 A 2985 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 76870-
417 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ nº 29979036106305, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2094, - DE 2322/2323 A 
2637/2638 CENTRO - 76801-036 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
1. Defiro a gratuidade processual.
2. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
2.1. Considerando que a parte autora fundamenta este ponto da pretensão no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve-se analisar 
a presença dos pressupostos ali estabelecidos.
A parte autora pleiteia que a autarquia ré promova o restabelecimento imediato do beneficio previdenciário de auxílio-doença.
Para a concessão da medida, necessário a presença da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação.
O dano irreparável ou de difícil reparação, a princípio, se encontra presente, já que a parte autora dependeria do benefício para sua 
subsistência.
Porém, a verossimilhança de suas alegações não restou demonstrada, considerando a divergência entre a conclusão do INSS e os 
documentos apresentados pela parte autora.
Assim, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pedida pela parte autora.
3. Considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia exige conhecimento técnico específico, indispensável, no caso, a 
perícia médica. Para sua realização, nomeio o médico Dra. FABRICIA REPISO NOGUEIRA – CRM/RO 5037, e-mail: repisofabricia1@
hotmail.com; telefones: 99928-2807/3536-8415.
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3.1. A perícia será realizada no dia 19/10/2022, às 08h30min, LOCAL: Rua Cerejeiras, nº1567, Setor 01, Ariquemes/RO - INSTITUTO 
VITTA , sendo de salutar importância que se respeite o horário agendado.
3.2. Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo e, caso positivo, cientifique-o que a perícia deverá ser concluída no prazo 
de 30 dias, a contar da realização da perícia.
3.3. Sem prejuízo, ficam as partes intimadas para, no prazo de 15 dias, caso queiram, manifestarem-se sobre a nomeação do perito, 
oportunidade em que poderão apresentar quesitos complementares e indicar assistente técnico.
3.4. Com a entrega do laudo pericial, promova-se a inclusão do pagamento dos honorários periciais junto ao sistema da Justiça Federal, 
que fixo no valor de R$ 500,00, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF, sendo fixados acima do valor mínimo pelas razões 
expostas na Portaria Conjunta - Gabinetes Cíveis Comarca de Ariquemes n. 01/2018.
3.5. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual 
deverá esclarecê-la ainda, sobre a necessidade de que leve para a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a de que a 
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução do seu pedido.
4. Informo ainda, que de acordo com a Nota Técnica n° 44/2012, emitida pelo Conselho Federal de Medicina em conformidade com o art. 
7º, inc. I, III e VI, letras “c” e “d” do EOAB, Lei 8.906/94, está garantida aos advogados, que no exercício de sua profissão, a possibilidade 
de acompanhar seus clientes, quando solicitado, nos exames periciais em âmbito judicial ou administrativo, caso haja o consentimento 
do periciando, mas sem nenhuma interferência no trabalho do perito.
Esclareço que o CRM, por meio do despacho nº 177/2020 firmou o seguinte entendimento:
Quanto à presença de advogado na perícia médica, o sigilo médico é uma garantia dirigida ao paciente, e, não ao profissional, de modo 
que é possível a presença do procurador do periciado se este autorizar expressamente. Entretanto, não se pode olvidar a autonomia do 
médico no exercício da sua profissão, de modo que se o perito médico compreender que eventual presença pode interferir na sua atuação 
profissional de alguma forma, ele pode recusar a presença do profissional, mediante peticionamento escrito e fundamentado dirigido ao 
juízo.
Logo, cientifico ao perito que, se o acompanhamento do advogado puder causar algum prejuízo ao deslinde da perícia, este deverá 
apresentar petição dirigida a este juízo, justificando seus motivos de forma antecipada, a fim de não prejudicar os trabalhos periciais.
5. Após a entrega do laudo pericial, CITE-SE o INSS para contestar o pedido inicial, no prazo legal (30 dias).
6. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo, 
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Somente então, voltem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ CARTA/ CARTA PRECATÓRIA
QUESITOS DO INSS EM ANEXO.
Quesitos do Juízo para a perícia médica:
1. Qualificação geral da parte autora – anamnese. Seu histórico clínico e de tratamentos.
2. Apresenta, parte autora, doença que o incapacita para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência?
3. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou há comprovação por exames complementares? Especificar.
4. A incapacidade é decorrente de acidente de trabalho? A doença pode ser caracterizada como doença profissional ou do trabalho? 
Esclareça.
5. Atualmente a enfermidade está em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?
6. Há possibilidade de cura da enfermidade ou erradicação do estado incapacitante?
7. A parte está em tratamento?
8. É possível readaptar a parte autora em outra função?
9. Para quais tipos de funções ela estaria impossibilitada?
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7007014-62.2016.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 47.218,43
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA, CNPJ nº 04902979010026, AC ARIQUEMES 2040, AV. TANCREDO NEVES SETOR INSTITUCIONAL 
- 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL FURTADO AYRES, OAB nº DF17380
RÉU: RARIOSVALDO SOUZA DE JESUS, AC MACHADINHO DO OESTE, LOTE 99, GLEBA 03, LINHA L J 31, PA LAJES. CENTRO - 
76868-970 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA, ADAILTON ROBERTO SALAROLI, CPF nº 42112893220, AC MACHADINHO DO 
OESTE, LOTE 100, GLEBA 03, LINHA L J 31, PA LAJES. CENTRO - 76868-970 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Despacho
Considerando a indicação de conta bancária no ID Num.81122093, intime-se a parte executada para promover a devolução dos valores, 
no prazo de 15 dias.
Após, não havendo novos requerimentos, ante o cumprimento integral da obrigação executada, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ CARTA/ CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7009545-82.2020.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 1.131.572,88
AUTOR: CARLOS ROBERTO BLAFERT, CPF nº 21967393249, ALAMEDA BEM-TE-VI 1937, 1 ANDAR SETOR 02 - 76873-244 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO FERREIRA, OAB nº RO4466
RÉU: CANAÃ GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, CNPJ nº 06900697000133, ETC PCH JAMARI s/n, VILA CANÃA ÁREA RURAL DE 
ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: ERIKA CAMARGO GERHARDT, OAB nº RO1911A, RICHARD CAMPANARI, OAB nº RO2889
DESPACHO
Considerando o trânsito em julgado nos autos n. 7012497-34.2020.8.22.0002, expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados 
para a conta bancária da empresa BANCO DO BRASIL, 001, AGÊNCIA 3070-8, CONTA CORRENTE 6380-0, CANAÃ GERAÇÃO DE 
ENERGIA S/A, CNPJ 06.900.697/0001-33, devendo a conta judicial ficar com saldo igual a 0 e ser encerrada.
Após, arquive-se.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ CARTA/ CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7010768-70.2020.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Pagamento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios
Valor da Causa: R$ 75.000,00
EXEQUENTE: ELIZEU LEITE CONSOLINE, CPF nº 52765121249, RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 2261, ESCRITÓRIO 
NOVA UNIÃO 03 - 76871-342 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIZEU LEITE CONSOLINE, OAB nº RO5712A
EXECUTADOS: ANDREIA SILVA SANTOS, CPF nº 53929357291, RUA VINTE E QUATRO DE JULHO 3991 NOVA PORTO VELHO 
- 76820-186 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ADRIANA SILVA SANTOS, CPF nº 99185245291, RUA JURUPOCA S/N, CASA LAGOA - 
76812-190 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JERONIMO MONTEIRO DOS SANTOS, CPF nº 72877200272, RUA QUARENTINA 9796, 
RUA GERSON BARBOSA/QUARENTINA. BAIRRO J.SANTANA SOCIALISTA - 76829-106 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOEL 
MONTEIRO DOS SANTOS, CPF nº 80694861200, RUA MIGUEL DE CERVANTE SN, BL 01, MAPT. 202, LT 06 AEROCLUBE - 76811-
003 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ZELINA MONTEIRO DOS SANTOS, CPF nº 83530720259, RODOVIA BR 364 133 ÁREA RURAL 
DE PORTO VELHO - 76834-899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: EDIO JOSE GHELLERE, OAB nº RO2121, MARCELO ANTONIO GERON GHELLERE, OAB nº 
RO1842A, NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA, OAB nº RO5283A
DECISÃO
A executada apresentou embargos de declaração contra a decisão que determinou a expedição de Alvará Judicial.
Suspendo por ora o levantamento do alvará expedido, devendo ficar em sigilo.
Ante o princípio do contraditório, ao embargado para manifestação.
Após, tornem conclusos para decisão.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7006190-93.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 14.300,00
AUTOR: DELAIDE DOMINGUES DA CRUZ, CPF nº 35078367268, RUA ÉRICO VERÍSSIMO 3435, - ATÉ 3409/3410 COLONIAL - 
76873-736 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho
Fica a parte autora intimada por meio de seu(ua) patrono(a), a comparecer à perícia designada para o dia 27 de OUTUBRO de 2022, 
às 09h30min, a ser realizada pelo DR. DANIEL MARQUES FRANCO, na Avenida Jamari, nº3106, Setor Grandes Áreas - Êmili Clínica 
Popular, devidamente munido(a) de exames e laudos efetuados, pertinentes ao quadro clínico, afim evitar que novos sejam solicitados.
Intime-se CRAS Ariquemes - semdesestudossociais@gmail.com para a realização do estudo social, nos termos do despacho inicial. 
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ CARTA/ CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7007765-39.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da Causa: R$ 4.400,00
AUTOR: MISOLAINE BARROSO DOS SANTOS, CPF nº 03108137271, PA 2 DE JULHO s/n RD RO 205, LINHA 105 - 76863-000 - RIO 
CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR 
OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Vistos. 
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ofereceu proposta de acordo, cujos termos estão contidos no documento com 
ID:79457228. Ouvida a respeito, a parte autora concordou com os termos propostos.
É o relatório.
DECIDO. 
As partes estão bem representadas, o objeto é lícito e o direito transigível, de modo que não há qualquer dúvida quanto à possibilidade 
de homologação do acordo.
Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta os seus legais e jurídicos efeitos, extinguindo 
o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 
Sem custas e honorários. 
P. R. I. 
Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica (art. 1.000 do CPC).
Expeça-se o necessário para imediata implementação do benefício e RPV.
Arquive-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7013449-42.2022.8.22.0002
Classe: Embargos à Execução
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Valor da Causa: R$ 55.013,22
EMBARGANTE: ECOLIPTUS COMERCIO DE MADEIRA EIRELI, CNPJ nº 29436101000191, AVENIDA HUGO WALDEMAR FREY 
1066, ECOLIPTUS COMERCIO DE MADEIRA EIRELI PADRE MARECHAL DUTRA - 76875-522 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, OAB nº RO10196, GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES, 
OAB nº RO4636
EMBARGADO: NISSEY CAMINHOES LTDA, CNPJ nº 39845230000197, AVENIDA MARECHAL RONDON 5594, NISSEY CAMINHÕES 
CENTRO (5º BEC) - 76988-010 - VILHENA - RONDÔNIA
EMBARGADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Associe-se este processo aos autos de execução de n. 7009447-29.2022.8.22.0002 e cadastre-se os advogados da parte embargada. 
Após, intime-se a parte embargada, pelo DJe, para que apresente resposta aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias.
A embargante nomeou bens à penhora, apresentando em caução 2.300 (duas mil e trezentas) estacas de eucalipto 12 a 14x 2,20mt, 
no valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando a quantia de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), conforme nota fiscal 
n. 000.000.355, emitida nesta data –23/08/2022 (ID. 80942435), cuja mercadoria encontra-se no pátio da embargante a disposição da 
embargada, estando garantida a execução.
Assim, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pois encontram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do CPC/2015, in verbis:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeitos suspensivos.
§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [grifei]
Após o esgotamento do prazo acima assinalado, digam as partes no prazo de 5 (cinco) dias se pretendem a produção de outras provas 
nestes autos.
Determino a SUSPENSÃO dos autos executivos de n. 7009447-29.2022.8.22.0002 até decisão final destes autos.
Translade-se cópia desta decisão ao referido processo.
Cumpra-se.
SERVE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
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Processo n.: 7014247-03.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 14.300,00
AUTOR: VALDECI BERNARDO DA SILVA, CPF nº 60240946987, LINHA C65 travessão B 70, CHÁCARA ÁREA RURAL DE ARIQUEMES 
- 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640
RÉU: I., AC ARIQUEMES 3745, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
1. Defiro a gratuidade processual.
2. Considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia exige conhecimento técnico específico, indispensável, no caso, 
a perícia médica. Para sua realização, nomeio o médico DR. DANIEL MARQUES FRANCO, médico especializado em ortopedia e 
traumatologia, CRM-RO 4233, Fone (069) 99995-2525 e-mail: danielfranco.med@hotmail.com.
3.1. A perícia será realizada no dia 27/10/2022, às 09h30min, LOCAL: Avenida Jamari, nº3106, Setor Grandes Áreas - Êmili Clínica 
Popular, sendo de salutar importância que se respeite o horário agendado.
3.2. Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo e, caso positivo, cientifique-o que a perícia deverá ser concluída no prazo 
de 30 dias, a contar da realização da perícia.
3.3. Sem prejuízo, ficam as partes intimadas para, no prazo de 15 dias, caso queiram, manifestarem-se sobre a nomeação do perito, 
oportunidade em que poderão apresentar quesitos complementares e indicar assistente técnico.
3.4. Com a entrega do laudo pericial, promova-se a inclusão do pagamento dos honorários periciais junto ao sistema da Justiça Federal, 
que fixo no valor de R$ 500,00, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF, sendo fixados acima do valor mínimo pelas razões 
expostas na Portaria Conjunta - Gabinetes Cíveis Comarca de Ariquemes n. 01/2018.
3.5. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual 
deverá esclarecê-la ainda, sobre a necessidade de que leve para a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a de que a 
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução do seu pedido.
4. Informo ainda, que de acordo com a Nota Técnica n° 44/2012, emitida pelo Conselho Federal de Medicina em conformidade com o art. 
7º, inc. I, III e VI, letras “c” e “d” do EOAB, Lei 8.906/94, está garantida aos advogados, que no exercício de sua profissão, a possibilidade 
de acompanhar seus clientes, quando solicitado, nos exames periciais em âmbito judicial ou administrativo, caso haja o consentimento 
do periciando, mas sem nenhuma interferência no trabalho do perito.
Esclareço que o CRM, por meio do despacho nº 177/2020 firmou o seguinte entendimento:
Quanto à presença de advogado na perícia médica, o sigilo médico é uma garantia dirigida ao paciente, e, não ao profissional, de modo 
que é possível a presença do procurador do periciado se este autorizar expressamente. Entretanto, não se pode olvidar a autonomia do 
médico no exercício da sua profissão, de modo que se o perito médico compreender que eventual presença pode interferir na sua atuação 
profissional de alguma forma, ele pode recusar a presença do profissional, mediante peticionamento escrito e fundamentado dirigido ao 
juízo.
Logo, cientifico ao perito que, se o acompanhamento do advogado puder causar algum prejuízo ao deslinde da perícia, este deverá 
apresentar petição dirigida a este juízo, justificando seus motivos de forma antecipada, a fim de não prejudicar os trabalhos periciais.
5. Após a entrega do laudo pericial, CITE-SE o INSS para contestar o pedido inicial, no prazo legal (30 dias).
6. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo, 
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Somente então, voltem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ CARTA/ CARTA PRECATÓRIA
QUESITOS DO INSS EM ANEXO.
Quesitos do Juízo para a perícia médica:
1. Qualificação geral da parte autora – anamnese. Seu histórico clínico e de tratamentos.
2. Apresenta, parte autora, doença que o incapacita para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência?
3. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou há comprovação por exames complementares? Especificar.
4. A incapacidade é decorrente de acidente de trabalho? A doença pode ser caracterizada como doença profissional ou do trabalho? 
Esclareça.
5. Atualmente a enfermidade está em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?
6. Há possibilidade de cura da enfermidade ou erradicação do estado incapacitante?
7. A parte está em tratamento?
8. É possível readaptar a parte autora em outra função?
9. Para quais tipos de funções ela estaria impossibilitada?
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br 
Processo n.: 7014273-98.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa: R$ 14.544,00
AUTOR: RAMAO PIRES DA SILVA, CPF nº 17884608120, RUA TUCANO 2053, CASA SETOR 01 - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN, OAB nº RO1453
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
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Decisão
1. Defiro a gratuidade processual.
2. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
Considerando que a parte autora fundamenta este ponto da pretensão no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve-se analisar a 
presença dos pressupostos ali estabelecidos.
O requerente pleiteia que o requerido implemente o benefício assistencial – LOAS.
Para a concessão da medida é indispensável a presença da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação.
O dano irreparável ou de difícil reparação, a princípio, se encontra presente, já que a parte autora dependeria do benefício para sua 
subsistência.
Porém, a verossimilhança de suas alegações não restou demonstrada, pois não ficou comprovado que atende aos requisitos para acesso 
ao BPC-LOAS, especialmente no que se refere à renda familiar.
Assim, INDEFIRO a tutela antecipada pedida pela parte autora.
3. Indispensável, no caso, o estudo social.
4. Para a realização de estudo social nomeio uma das assistentes sociais do Serviço Social, através do e-mail CRAS Cujubim - cras.
cujubim@gmail.com para que proceda com estudo na residência da requerente, e arbitro honorários pelo serviço prestado em R$ 300,00 
(trezentos reais).
5. Providencie a CPE o envio das cópias necessárias para realização do estudo social e informe sobre o arbitramento de honorários.
6.. Após a entrega do laudo pericial e relatório social, CITE-SE o INSS para contestar o pedido inicial, no prazo legal (30 dias).
7. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo, 
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias.
8. Somente então, voltem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ CARTA/ CARTA PRECATÓRIA
QUESITOS DO INSS EM ANEXO.
Quesito do Juízo para o Estudo Social:
1. Qual a composição do núcleo familiar que vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º, Lei 8.742/93), assim considerados o requerente, o 
cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão 
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido?
2. Qual o nome e data de nascimento destas pessoas, bem como, o grau de parentesco que há entre elas?
3. Das pessoas descritas no quesito acima, quais auferem renda? Quando cada uma delas percebe mensalmente (inclusive a própria 
parte autora)?
4. Foi apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se apenas nas declarações obtidas quando da visita social?
5. Se nenhuma das pessoas que residem com a parte autora aufere renda de trabalho, nem ela própria, como fazem para sobreviver ? 
Recebem algum tipo de benefício previdenciário ou são beneficiários de ajuda de programa do governo federal ou estadual ? Se recebem, 
diga quais e os valores ?
6. As condições socioeconômicas da família são compatíveis com a renda informada?
7. A residência é própria, alugada ou cedida ?
8. Descrever as condições da residência, os móveis, automóveis e outros bens, bem como a localização e os benefícios do imóvel, tais 
como: asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais etc.
Obs: Preferencialmente anexar ao laudo fotografias.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7003098-44.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 11.976,00
AUTOR: JOSE DOS SANTOS, CPF nº 30022770291, LINHA C-25 S/N ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR, OAB nº RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI, OAB nº RO10128
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 271, - ATÉ 319 - LADO ÍMPAR KM 1 - 76804-
099 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho
A requisição foi expedida.
Intimados para se manifestarem sobre o inteiro teor da RPV expedida, não houve impugnação das partes.
Portanto, foi realizada nesta data a assinatura das RPV’s no sistema E-Prec Web.
Determino a baixa dos autos em cartório, para aguardar o pagamento no arquivo.
Comunicado o depósito judicial por meio de Ofício, junto ao sistema E-Prec Web, EXPEÇA-SE ALVARÁ, devendo a parte credora 
comprovar o levantamento em até 10 dias.
Comprovado o levantamento, conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7003972-29.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 17.600,00
AUTOR: GILMAR MAIDANA DORNELES, CPF nº 59392045204, RUA GERCI JOÃO DORNELES 1661 JARDIM ZONA SUL - 76876-813 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: SILVANA FERREIRA, OAB nº RO6695A
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375 SETOR INSTITUCIONAL - 
76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho
A requisição foi expedida.
Intimados para se manifestarem sobre o inteiro teor da RPV expedida, não houve impugnação das partes.
Portanto, foi realizada nesta data a assinatura das RPV’s no sistema E-Prec Web.
Determino a baixa dos autos em cartório, para aguardar o pagamento no arquivo.
Comunicado o depósito judicial por meio de Ofício, junto ao sistema E-Prec Web, EXPEÇA-SE ALVARÁ, devendo a parte credora 
comprovar o levantamento em até 10 dias.
Comprovado o levantamento, conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7009503-96.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 13.200,00
AUTOR: LUZIA ROSA MOISES, CPF nº 28652851204, LINHA CA-24, GLEBA 02 Lote 95, SÍTIO QUATRO IRMÃOS ZONA RURAL - 
76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEY DE SOUZA, OAB nº RO10214
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho
A requisição foi expedida.
Intimados para se manifestarem sobre o inteiro teor da RPV expedida, não houve impugnação das partes.
Portanto, foi realizada nesta data a assinatura das RPV’s no sistema E-Prec Web.
Determino a baixa dos autos em cartório, para aguardar o pagamento no arquivo.
Comunicado o depósito judicial por meio de Ofício, junto ao sistema E-Prec Web, EXPEÇA-SE ALVARÁ, devendo a parte credora 
comprovar o levantamento em até 10 dias.
Comprovado o levantamento, conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7006748-02.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 19.292,00
AUTOR: WALTER CARNEIRO, CPF nº 46159215949, ÁREA RURAL, BR 364, LINHA C-80, LOTE 01, GLEBA 16, PROJETO DE ÁREA 
RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES, OAB nº RO3140, ADVARCI GUERREIRO DE PAULA ROSA, OAB nº 
RO7927
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho
A requisição foi expedida.
Intimados para se manifestarem sobre o inteiro teor da RPV expedida, não houve impugnação das partes.
Portanto, foi realizada nesta data a assinatura das RPV’s no sistema E-Prec Web.
Determino a baixa dos autos em cartório, para aguardar o pagamento no arquivo.
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Comunicado o depósito judicial por meio de Ofício, junto ao sistema E-Prec Web, EXPEÇA-SE ALVARÁ, devendo a parte credora 
comprovar o levantamento em até 10 dias.
Comprovado o levantamento, conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7006269-09.2021.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 14.300,00
AUTOR: TANIA NUNES SOARES, CPF nº 63348462215, RUA CIRUS 5106, - ATÉ 4663/4664 ROTA DO SOL - 76874-070 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER, OAB nº RO3225
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AC ALTO PARAÍSO 3577, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO - 
76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho
A requisição foi expedida.
Intimados para se manifestarem sobre o inteiro teor da RPV expedida, não houve impugnação das partes.
Portanto, foi realizada nesta data a assinatura das RPV’s no sistema E-Prec Web.
Determino a baixa dos autos em cartório, para aguardar o pagamento no arquivo.
Comunicado o depósito judicial por meio de Ofício, junto ao sistema E-Prec Web, EXPEÇA-SE ALVARÁ, devendo a parte credora 
comprovar o levantamento em até 10 dias.
Comprovado o levantamento, conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7007426-17.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 14.134,54
AUTOR: DIONE ELDER LOPES DA SILVA, CPF nº 82207666204, RUA TUCUMÃ 1979, - DE 1732/1733 AO FIM SETOR 01 - 76870-
134 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: JONATHAN LEONARDO BRAGA DA SILVA, OAB nº RO10275, ANGELA LUNARDI, OAB nº PR85357
RÉU: ROSILDA ROSA DOS SANTOS, CPF nº 67597408234, RUA ASSANHAÇU 3516 CENTRO - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, 
RENILTON ROSA DOS SANTOS, CPF nº 03537023235, ASSANHAÇU 3516 CENTRO - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
DIONE ELDER LOPES DA SILVA ajuizou a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c COBRANÇA decorrente de contrato 
de locação em desfavor de RENILTON ROSA DOS SANTOS e ROSILDA ROSA DOS SANTOS, todos qualificados, objetivando o 
recebimento da quantia de R$14.134,54, proveniente de uma obrigação financeira não cumprida pela parte requerida. Formulou os 
requerimentos de estilo e juntou documentos.
Citada, a parte requerida não apresentou contestação, deixando transcorrer in albis o prazo para defesa.
Instada quanto ao prosseguimento do feito, a parte autora quedou-se inerte (ID Num.80733759).
Vieram os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. DECIDO.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c cobrança.
Do julgamento antecipado:
O processo comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O princípio fundamental 
contido na Emenda Constitucional nº 45/04 deu nova redação ao inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal e impôs ao Juiz zelar 
pela rápida solução do litígio, garantindo às partes a celeridade na tramitação do processo. 
É certo que a ação versa sobre matéria de fato e de direito, mas o caso justifica o pronto julgamento, pois a inicial foi suficientemente 
instruída com prova documental e a defesa não se mostrou suficiente para infirmá-la.
De proêmio, declaro que deixou a parte requerida de contestar o pedido, não havendo incidência de qualquer das causas de elisão dos 
efeitos da revelia previstas no artigo 345, do Código de Processo Civil. Portanto, recai sobre os fatos articulados na inicial a presunção de 
veracidade do artigo 344, do Código de Processo Civil.
No mérito, a ação é procedente.
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Com efeito, no que pertine a distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil, em seu art. 373 do CPC, estabelece que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
De uma maneira genérica, seria possível dizer que o ônus da prova incumbe a quem alega. Ao polo ativo cabe fazer prova das alegações 
de seu interesse (fatos constitutivos do seu direito); e ao passivo, daquilo que apresentou em sua resposta (fatos extintivos, impeditivos 
e modificativos do direito do autor).
Nesse sentido ensina Cândido Rangel Dinamarco:
“O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 (atual 373) do Código de Processo 
Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda 
inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 
sucesso”. (DINAMARCO, Cândido Rangel, in Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, ed. Malheiros, 2001, p. 72).
No caso em liça, a parte requerente faz prova da relação jurídica travada entre as partes, sobretudo pelos documentos coligidos aos autos 
no ID Num.58838875 e seguintes, notadamente os contratos de locação, o qual comprova o negócio jurídico sub examine.
As fotos, talões de energia, notas fiscais, recibos e demais documentos colacionados com a inicial, demonstram que os requeridos são 
irmãos, sendo que o primeiro requerido celebrou contrato de locação a partir de 23/01/2019 até 29/07/2020, quando a segunda requerida 
celebrou contrato de locação com a parte autora, com prazo previsto até 30/07/2021.
Contudo, conforme consta na inicial, os requeridos deixaram o imóvel em 05/05/2021, quando foi constatada a necessidade de realização 
de reparos para posterior disponibilização do imóvel para aluguel.
Além disso, verificou-se a ausência do pagamento dos aluguéis e demais encargos previstos no contrato entabulado entre as partes, 
como transferência de titularidade da energia elétrica e pagamento das faturas.
De outra banda, a parte requerida, devidamente citada, quedou-se inerte, nada trazendo aos autos, a fim de comprovar ter honrado com 
o compromisso assumido e tampouco ofereceu defesa que justificasse fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora 
(CPC, art. 373, II).
Os documentos acostados aos autos, servem de início de prova material das alegações constantes da inicial.
Tratando-se de direito disponível, a ausência de contestação traz a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor na inicial, 
havendo assim que ser a ação julgada procedente.
Noto, por ser oportuno que, tinha a parte requerida a obrigação de honrar seus compromissos, a menos que provasse o descumprimento 
ou abuso pela parte requerente, prova da qual não se desincumbiu.
Na espécie, devidamente intimada, a parte ré sequer especificou provas nos autos.
Nesse passo, tenho por devidos os valores discriminados na petição inicial, fundados nos documentos angariados aos autos, contudo, no 
tocante a solidariedade dos requeridos ao pagamento dos valores, o Código Civil de 2002 assim preceitua:
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou 
obrigado, à dívida toda.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. (grifei)
No caso dos autos, em que pese a parte autora tenha sustentado que os dois requeridos permaneceram no imóvel durante todo o 
período, conforme acima mencionado, há dois contratos de aluguel firmados, um em nome do primeiro requerido (ID Num.58838861), 
já findado quando do ajuizamento da ação, e outro em nome da segunda requerida (ID Num.58838862), que encontrava-se no prazo de 
vigência quando do ajuizamento da ação.
Dessa forma, considerando que não há previsão expressa de solidariedade entre os requeridos, tratando-se de dois contratos de locação 
diversos, a condenação dos requeridos deve abarcar tão somente os termos contratualmente realizados por cada parte, nos seguintes 
termos:
1) deverá o primeiro requerido (Renilton), arcar com o pagamento dos aluguéis no período de 23/01/2019 a 29/07/2020, quando a segunda 
requerida celebrou contrato de locação com o autor, bem como ao pagamento das faturas de energia elétrica referente a este período;
2) deverá a segunda requerida (Rosilda), arcar com o pagamento dos aluguéis inadimplidos referentes ao período de 30/07/2020 a 
05/05/2021, quando deixou de residir no imóvel, com o pagamento das faturas de energia elétrica utilizada no mesmo período, da 
multa de rescisão contratual prevista no item 14 do contrato de ID Num.58838862, ou seja, 03 meses de aluguel e dos danos materiais 
suportados pelo autor com os reparos realizados no imóvel.
Esclareço, por fim, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
III. DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO e, pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais deduzidos DIONE ELDER LOPES DA 
SILVA, o que faço para:
a) DECLARAR rescindido o contrato de aluguel de ID Num.58838862, realizado entre o autor e a segunda requerida ROSILDA ROSA 
DOS SANTOS;
b) CONDENAR os requeridos RENILTON ROSA DOS SANTOS e ROSILDA ROSA DOS SANTOS ao pagamento dos aluguéis não 
inadimplidos e das despesas contratualmente previstas, nos termos acima delimitados.
Os valores deverão ser calculados em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pela Tabela Prática do TJRO a partir 
do vencimento da obrigação, no caso do pagamento dos aluguéis e do efetivo desembolso no tocante ao dano material, bem como 
acrescidos de juros de 1% a.m. a contar da citação (CC, art. 405).
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Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil.
Custas na forma da lei, pela parte requerida.
Sucumbente, condeno a parte vencida, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro no equivalente a 10% do valor 
atualizado da condenação.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7004766-16.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 30.161,80
AUTOR: CARLOS ALBERTO AYRES SANCHES, CPF nº 66702003234, AVENIDA TANCREDO NEVES, CONDOMÍNIO DUQUE DE 
CAXIAS SETOR INSTITUCIONAL - 76872-838 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, INGRID LAVADO SANCHES, CPF nº 04901329952, 
AVENIDA TANCREDO NEVES 3525, CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS SETOR INSTITUCIONAL - 76872-838 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE D ASSUNCAO DOS SANTOS, OAB nº RO1226
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 - 9 ANDAR, 
EDIFÍCIO JATOBÁ COND. CASTELO BRANCO OFFICE TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
Advogado do(a) RÉU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, SUZANA AVELAR DE SANTANA, OAB nº RO3746, 
RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
CARLOS ALBERTO AYRES SANCHES e INGRID LAVADO SANCHES, ajuizaram a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS em desfavor da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., todos qualificados nos autos.
Narraram a parte autora, em síntese, que adquiriram passagens aéreas da parte requerida, com saída de Porto Velho prevista para as 
03:00 do dia 15/01/2022 e chegada à Curitiba em 16/01/2022 às 11:05, entretanto, foi surpreendida com a informação de que o voo 
havia sido cancelado e que o próximo voo para embarque seria após 7 dias. Afirmaram que, em razão das férias agendadas, solicitaram 
a restituição dos pontos e se dirigiram a um hotel na cidade de Porto Velho, até que realizassem a compra de outra passagem junto à 
empresa LATAM, arcando com o valor de R$9.076,24. Alegaram que a empresa requerida não lhe prestou qualquer assistência, bem 
como deixou de realizar o reembolso dos valores gastos com hospedagem e novas passagens adquiridas. Informaram que custearam sua 
hospedagem no importe de R$1.045,80, transporte em R$40,00 e R$9.076,24 das passagens aéreas, totalizando seu prejuízo o montante 
de R$10.162,04. Pugnaram pela procedência dos pedidos iniciais com a condenação da requerida no pagamento de danos morais e 
ressarcimento dos valores desembolsados. A inicial veio instruída com os documentos.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID Num.78414272). Na oportunidade, arguiu preliminar de suspensão por 
força maior em decorrência da pandemia e sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No mérito, negou a prática 
de ato ilícito, ao argumento de que a alteração se deu por força maior. Impugnou os danos morais, alegando que os fatos apresentados 
não passam de meros aborrecimentos, não havendo abalo psíquico ou ofensa a personalidade. Rebateu o pedido de ressarcimento 
dos danos materiais. Rechaçou a inversão do ônus da prova e aplicação do CDC. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos autorais. 
Juntou documentos.
Houve réplica (ID Num.79187999).
Na fase de especificação de provas, devidamente intimadas, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (ID Num.79602674). 
A parte autora quedou-se inerte.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. DECIDO.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Versam os autos sobre ação consumerista.
Do julgamento antecipado:
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que 
a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para 
dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em 
audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima 
se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado [(RTJ 115/789) (STF- 
RESP- 101171 - Relator : Ministro Francisco Rezek)].
Das preliminares:
a) DA ALARMANTE SITUAÇÃO DA AZUL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA | COVID-19 E DO PEDIDO DE SUSPENSÃO POR 
FORÇA MAIOR:



2255DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Verifica-se dos autos que a parte requerida pleiteou a suspensão do processo por motivo de força maior, em razão da pandemia causada 
pelo coronavírus (COVI-19).
Ocorre que, não obstante as notórias consequências causadas pelo atual cenário pandêmico, não há fundamento jurídico a justificar a 
suspensão do processo.
O fim precípuo das suspensões do processo é resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos decorrentes do curso natural do 
processo.
Não obstante as razões deduzidas pela requerida, a pandemia não serve de fundamento para impedir que a parte autora obtenha a 
tutela jurisdicional e a requerida possa exercer o contraditório e ampla defesa, tanto o é que houve audiência de conciliação virtual e 
contestação no decorrer da demanda.
Ora, as restrições impostas pela pandemia restam praticamente superadas, com a retomada dos voos domésticos e internacionais, em 
perfeita regularidade.
Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão pretendido pela parte requerida e afasto a preliminar.
b) DA ILEGITIMIDADE DA REQUERIDA AZUL
Alega ainda a requerida, que não é parte legítima para figurar como polo passivo da presente demanda, uma vez que não vendeu as 
passagens aéreas diretamente ao autor, sendo que este não firmou contrato diretamente com a reclamada, valendo-se de um intermediário 
para concretizar a compra.
No entanto, a jurisprudência é assente no seguinte sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO 
DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA NO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA. AFASTADA. 
A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. Em que pese a alegação da recorrente de que o trajeto de ida fora efetuado por outra 
companhia aérea (fls. 15), a passagem comprada pelo recorrido deixa claro que o voo de conexão foi firmado com a própria recorrente 
(fls. 16), de modo que não há qualquer dúvida acerca de sua legitimidade para ocupar o pólo passivo da ação. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DEFEITUOSO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO A FLORIANÓPOLIS/SC COM CONEXÃO 
NO AEROPORTO DE GUARULHOS. EMPRESA AÉREA QUE NÃO PRESTOU INFORMAÇÃO ADEQUADA AO USUÁRIO. SERVIÇO 
DEFICIENTE. Em caso análogo: “TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPASSE 
DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA AOS REQUERENTES,OCASIONANDO A PERDA DO VOO. ATRASO DE MAIS DE 20 HORAS 
NA CHEGADA AO DESTINO. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. TRANSTORNOS 
QUE TRANSCENDEM O MERO DISSABOR DO COTIDIANO, ENSEJANDO O DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS.”. (TJRS. Recurso Cível Nº 71003163227, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo 
Torres Hermann, Julgado em 29/09/2011). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO DE MAIS DE 04 
(QUATRO) HORAS PARA CONCLUSÃO DO TRAJETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO. (TJ-SC - RI: 03033913520148240007 Biguaçu 
0303391-35.2014.8.24.0007, Relator: Fernando Vieira Luiz, Data de Julgamento: 26/11/2015, Primeira Turma de Recursos – Capital).
Em pese a requerida informar que não deu causa para o ajuizamento da ação, nem tão pouco possui qualquer relação entre o feito e 
a causa de pedir, vejo que a partir do momento em que os bilhetes foram comprados em nome da companhia aérea da requerida, esta 
possui total responsabilidade, não podendo, de nenhuma maneira, eximir-se ou repassá-la a terceiros alheios ao feito.
REJEITO a prefacial, passo ao exame do mérito.
Do mérito:
De proêmio, anoto que deve ser afastada a aplicação das normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA) nas hipóteses 
em que esta aplicação implicar verdadeiro retrocesso na proteção conferida aos consumidores pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC).
A responsabilidade civil das companhias aéreas em virtude da má prestação de serviços, inclusive em casos de atrasos de voos e 
cancelamentos, subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor, acarretando responsabilidade objetiva do transportador.
A propósito:
STJ. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE. IMPROVIMENTO. I. Aplicam-se as disposições do Código 
de Defesa do Consumidor à reparação por danos resultantes da má-prestação do serviço, inclusive decorrentes de atrasos em voos 
internacionais. Precedentes desta Corte. II. Inviável ao STJ a apreciação de normas constitucionais, por refugir à sua competência. III. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1157672/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. Julg. 11/05/2010). 
Nesse passo, deve-se destacar que a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independe de culpa e 
somente pode ser afastada caso aquele comprove a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiro. 
É o que dispõe o art.14 do CDC:
Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos.
[...]
§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, cumpre salientar, que incide ao caso a inversão do ônus da prova, conforme deliberado no despacho de ID Num.79404754, 
diante da constatação de hipossuficiência do consumidor, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, de modo que, efetivamente, incumbia a 
parte ré a obrigação de comprovar eventual excludente de sua responsabilidade, o que inocorreu. 
No caso dos autos, não há dúvida acerca da má prestação do serviço pela empresa de transporte. De fato, confessou as dificuldades 
para cumprir o contrato de transporte, admitindo o cancelamento do voo programado, em razão de condições climáticas adversas (ID 
Num.78414272).
Evidentemente que eventuais alegações de problemas com a aeronave e/ou no itinerário, não tem o condão de afastar a responsabilidade 
da empresa aérea pelos transtornos ocasionados à parte autora, na viagem descrita na inicial, todavia, não comprova suas alegações.
Ora, se a empresa contratou com os passageiros a viagem, assumiu a obrigação de transportá-los na data e horário combinados. Embora 
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admissível certo atraso, em razão de condições extremas, exige-se que o passageiro embarque naquele voo para o qual adquiriu as 
passagens, mesmo porque, no momento da contratação, não é advertido da possibilidade de não embarcar no voo para o qual comprou 
os bilhetes, reservou as passagens e apresentou-se no horário do check in. 
É cediço que atrasos decorrentes de problemas técnicos, climáticos ou relativos à alteração da malha viária caracterizam o risco do 
negócio a ser suportado pela transportadora, empresa aérea. 
Neste diapasão, transcreve-se: 
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É 
necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave, etc)” (STJ REsp 
151.401/SP, Rel. Min. Humberto Gomes). [Destaquei]
Assim, irretorquível os transtornos causados à parte autora, com a modificação da sua rotina e planos, diante do cancelamento para o 
embarque ao destino contratado e não inclusão em outra rota de voo, havendo a necessidade do autor adquirir novas passagens junto à 
outra companhia aérea. 
A propósito, confira-se: 
“Civil e Processual - Responsabilidade - Transporte aéreo internacional - atraso danos morais e material indenização ao passageiro 
- matéria de prova - precedentes do STJ. Cabe ressarcimento pelos danos moral e material sofridos pelo passageiro com atraso no 
embarque de viagem internacional, sendo certo que o dano moral decorre da demora ou dos transtornos suportados pelo passageiro e da 
negligência da empresa, pelo que não viola a lei o julgado que defere a indenização para cobertura de tais danos” - (STJ 3ª Turma,Rec. 
Esp. N. 229.541/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter). 
No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência: 
“Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Falha mecânica. O cancelamento do voo nacional acarretou transtornos 
ao passageiro com atraso de quase treze horas para chegar ao destino final. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prestação 
de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14, do CDC). Autor adquiriu passagem aérea 
de Manaus/Brasília e teve o voo cancelado por alegado problema técnico. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno. Fato inerente 
ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo. Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade 
civil da transportadora. Dano moral evidenciado na hipótese. Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade 
e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso negado.” (TJSP, 13ª Câm. Dir.Privado, Apel. 1017994-88.2018.8.26.0003, rel. Des. 
Francisco Giaquinto, julg. 12.03.2019). [Destaquei]
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. 
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO. ADIANTAMENTO DE APROXIMADAMENTE 6 HORAS NA IDA E 7 HORAS DE ATRASO NA 
VOLTA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL DE QUE OS AUTORES FORAM NOTIFICADOS PREVIAMENTE. ALEGADA NECESSIDADE DE 
REMANEJAMENTO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU QUALQUER EXCLUDENTE 
DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS QUE COMPETIA À EMPRESA AÉREA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM NÃO UTILIZADA, TAXA DE 
EMBARQUE E GASTOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO QUE ATENDE A FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
E RESSARCITÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. “Caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC, assim como violação 
do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, a alteração unilateral de voo sem a prévia cientificação ao consumidor.” Compete 
à companhia aérea o ônus da prova da alegação de que comunicou previamente a antecipação do horário do voo aos passageiros 
por meio de correio eletrônico. “A inexistência de prova da comunicação prévia acerca da antecipação do horário do voo e a negativa 
da devolução dos valores pagos caracteriza a falha na prestação dos serviços e enseja o dever de indenizar os prejuízos suportados 
pelo consumidor.”... A frustração da realização de viagem em razão da alteração unilateral do horário de voo é causa de transtornos e 
aflições que ultrapassam a esfera do mero dissabor e caracteriza o dano moral”. (TJ-SC - RI: 03008726520178240045 Palhoça 0300872-
65.2017.8.24.0045, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 14/03/2019). [Destaquei]
Apelação Cível. Transporte aéreo de passageiros. Relação de Consumo. Cancelamento de voo sem prévia comunicação. Reestruturação 
da malha aérea. Ausência de provas. Força maior não caracterizada. Dano moral configurado. A alteração de malha aérea, por si só, 
não configura motivo de força maior capaz de elidir a responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados aos seus passageiros, 
principalmente quando estes são surpreendidos com as informações no momento do embarque e sem qualquer comprovação. A perda 
de voo ou atraso ocasionado pela empresa de transporte aéreo enseja indenização por danos materiais e morais em decorrência dos 
prejuízos subjetivos suportados pelo consumidor. (TJ-RO - AC: 70002989020198220009 RO 7000298-90.2019.822.0009, Data de 
Julgamento: 26/09/2019) [Destaquei]
Recurso Inominado. Consumidor. Contrato de Transporte Aéreo. Alteração da Malha Aérea. Excludente não Configurada. Danos Morais 
Configurados. Indenização Devida. Quantum Compensatório. Redução. Adequação a Proporcionalidade e Razoabilidade. 1 - O atraso 
injustificado do voo previamente contratado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral. 2 - A mera alegação de readequação na malha 
aérea não afasta a responsabilidade da empresa. 3 - A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração 
os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o mais adequado para reparar os abalos 
suportados pelo consumidor. (TJ-RO - RI: 70048979620198220001 RO 7004897-96.2019.822.0001, Data de Julgamento: 08/08/2019) 
[Destaquei]
Nem se alegue, por outro lado, limitação do valor indenizatório, isto porque, como já frisado, tais contratos gravitam em torno das normas 
do CDC, segundo o qual vedar a limitação da indenização implica ofensa ao equilíbrio contratual (CDC, art. 51, §1º, inc. II). 
No que tange à indenização, tenho pautado minhas decisões na análise das condições pessoais das partes, porque, conforme ressabido, 
não há tabelamento para um dano moral. Ademais, o sofrimento é psíquico e não vai ser aplacado, apenas amenizado.
A indenização para a parte autora tem de ser suficiente a lhe proporcionar algum prazer da vida, em razão do sofrimento causado pela 
demandada, não podendo ser irrisória, e nem excessiva. A ré, por seu turno, deve arcar com uma quantia, que atenda ao caráter punitivo 
pedagógico da medida, para que adote medidas de respeito e consideração ao consumidor.
Por esses motivos elencados, e diante das peculiaridades do presente caso, a verba há de ser fixada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), para cada requerente, estabelecendo-se, desta maneira, um critério de razoabilidade, tendente a reconhecer e condenar o infrator 
a pagar valor que não importe enriquecimento sem causa, para aquele que suporta o dano e que sirva de reprimenda ao autor do ato 
lesivo, a fim desestimular a reiteração da prática danosa.
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No tocante aos danos materiais, verifico houve comprovação dos gastos com diária de hotel no valor de R$1.045,80, transporte R$40,00 e 
R$9.076,24 das passagens aéreas, totalizando seu prejuízo o montante de R$10.162,04, razão pela qual se mostra devido o ressarcimento, 
na forma simples, dos valores gastos pela parte autora em razão da má prestação de serviços em tela.
Destarte, merece procedência os pedidos autorais.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
III. DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por CARLOS ALBERTO 
AYRES SANCHES E INGRID LAVADO SANCHES em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., o que faço para:
a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), para cada requerente, 
com juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e sem prejuízo da correção monetária, 
esta calculada a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362/STJ). 
b) CONDENAR a requerida a indenizar os danos materiais amargados pela parte autora, no importe de R$10.162,04 (dez mil cento 
e sessenta e dois reais e quatro centavos), corrigidos monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês, desde o efetivo 
desembolso.
Para fins de correção monetária, deverá ser utilizada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC).
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil. 
Custas na forma da lei. 
Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios 
que arbitro no equivalente a 10% do valor atualizado da condenação. 
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se com as anotações de estilo.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7008055-54.2022.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 11.535,96
AUTOR: APARECIDA DA SILVA, CPF nº 01647834236, TERCEIRA LINHA (GALO VELHO) Lote 62 ASSENTAMENTO SOL NASCENTE 
- 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL BURG, OAB nº RO4304
RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, CNPJ nº 51990695000137, AVENIDA ALPHAVILLE, 779 10 Andar, SALA 1002, LADO B 
EMPRESARIAL 18 DO FORTE - 06472-900 - BARUERI - SÃO PAULO
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
SENTENÇA
APARECIDA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., na qual sustenta, em síntese, que recebe benefício previdenciário no 
valor de um salário-mínimo junto ao banco requerido, quando notou, em fevereiro de 2021, descontos mensais no importe de R$ 39,83 
(trinta e nove reais e oitenta e três centavos), com a descrição de PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. Afirma que 
não firmou contrato com a instituição. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos. No mérito, pugnou pela 
declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como restituição em dobro dos 
valores debitados indevidamente. Juntou documentos.
Tutela de urgência concedida (id n. 77681050).
Citado, o requerido apresentou contestação no id n. 78609737. Arguiu preliminar de retificação do polo passivo e ausência de pretensão 
resistida. No mérito, aduziu que a autora aderiu à prestação do serviço, celebrando negócio jurídico com a instituição financeira. Pugnou 
pela improcedência dos pedidos. 
Houve réplica.
Decisão que determinou a inversão do ônus da prova e indicação de outras provas (id n. 79996137).
O requerido pleiteou o julgamento antecipado, enquanto a parte autora pleiteou a produção de prova pericial.
Vieram-me conclusos.
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É o relatório. Decido.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que 
a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para 
dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
DAS PRELIMINARES
DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO
Retifique-se o polo passivo para que conste o BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede no núcleo Cidade 
de Deus, Vila Yara, CEP 06029-900, cidade de Osasco/SP, inscrita no CNPJ 60.746.948.0001-12, excluindo-se BRADESCO VIDA E 
PREVIDÊNCIA.
DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
A requerida arguiu preliminar de ausência de pretensão resistida em razão de não ter a autora esgotado as vias administrativas para 
solução do litígio. 
Sem razão.
É evidente o interesse processual da parte na condenação do requerido pela reparação pelos danos morais e materiais eventualmente 
existentes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE 
DE AGIR - REJEIÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. O interesse processual 
decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Se o objeto da demanda não se restringe a pedido de cancelamento 
da dívida, mas também abstenção de inclusão do nome em cadastros restritivos de crédito e imposição de dever indenizatório, lídimo 
o interesse de agir. Compete ao credor provar a autenticidade da contratação e existência da dívida ( CPC/15, art. 373, II), não sendo 
suficiente a apresentação de meros dados cadastrais para este desiderato. A simples cobrança indevida não se traduz, por si só, em dano 
moral indenizável. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000205292329001 MG, Relator: Manoel dos Reis 
Morais, Data de Julgamento: 04/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020) - destaquei
Ademais, o requerimento na via administrativa não é requisito essencial para justificar o interesse de agir.
Isto posto, afasto a preliminar arguida.
DO MÉRITO
A autora ajuizou a presente ação em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, na qual, de acordo com a narrativa fática, afirma 
que vem suportando descontos mensais indevidos em seu benefício, por parte da empresa requerida, alusivos a seguro de vida NÃO 
CONTRATADO, no valor de R$ 39,83 mensais. 
Segundo narra, nunca manifestou vontade de pactuar contrato com a requerida, pugnando pela inexistência do negócio jurídico, fixação 
de indenização por danos morais e repetição de indébito face aos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, na forma da 
legislação consumerista.
Em sede de contestação, a requerida pugnou pela improcedência da inicial sob a alegação de que a parte autora contratou, por sua livre 
vontade, um contrato de seguro para ser pago mediante contribuição mensal a ser descontada em folha de pagamento, sendo portanto 
legítima a efetivação dos descontos. Ainda em sua defesa pugnou pela improcedência do pedido de indenização por danos morais por 
inocorrência de ato ilícito e ausência de prova do constrangimento suportado.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que 
dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que basta 
a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com 
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor.
Pois bem. A parte autora arguiu a inexistência de negócio jurídico inter partes, de modo que considerando a inversão do ônus probante 
em seu favor, cabia à parte requerida provar a legalidade desse contrato. Como isso não foi feito, o feito deve ser julgado a partir das 
provas produzidas nos autos, as quais indicam que a parte autora não anuiu à realização do seguro.
Com a contestação não foi anexado nenhum contrato validamente assinado ou contratação no âmbito virtual ou via caixa eletrônico de 
agência bancária ou outro meio disponível para contratação na atualidade.
Logo, com fulcro nos documentos, há provas concretas de que o seguro de vida foi firmado sem expresso consentimento da parte, de 
modo que não há como manter a validade desse negócio jurídico, urgindo seja declarada a inexistência desse negócio jurídico que 
compreende a obtenção de seguro de vida.
Registre-se, oportunamente, que o Princípio da Boa-Fé objetiva aliado ao dever de segurança nas relações, são vetores que norteiam as 
práticas consumeristas para garantir a proteção de dados bancários e informações alusivas a clientes. Ademais, o artigo 4º, inciso I da Lei 
Consumerista, reconhece taxativamente a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (artigo 4º do CDC).
O inciso IV trata do aproveitamento das vulnerabilidades específicas do consumidor, restando caracterizada tal prática quando o 
fornecedor, de modo abusivo, se vale da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou 
condição social.
No caso em tela, a requerida não apresentou provas de que a autora tenha contratado o seguro de vida.
Como se vê, as alegações expendidas na contestação vieram aos autos destituídas de provas. Assim, sem provas de que o contrato 
realmente foi firmado com o consentimento da parte autora, não há como manter sua validade, urgindo seja declarada a inexistência 
desse negócio jurídico, com a respectiva rescisão do pacto.
Dessa forma, no caso em tela, a conduta da parte requerida restou demonstrada diante dos documentos juntados aos autos, em especial 
os extratos bancários, os quais comprovam a efetivação de descontos referentes a um seguro que a parte autora não contratou por sua 
livre vontade.
O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, somente afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço quando a culpa 
for exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Vejamos:
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos.
[…]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Dessa forma, há de ser reconhecida a inexistência dos débitos ante a ausência de contratação do seguro.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Quanto a repetição do indébito, o art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “o consumidor cobrado em quantia 
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Cumpre destacar que não há se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha na prestação 
do serviço, consubstanciada nos indevidos débitos na conta bancária da autora, a ensejarem a devida reparação. 
Assim, emerge de forma cristalina o nexo causal entre a conduta da requerida e o direito ao ressarcimento material pelo valor pago, em 
dobro.
DO DANO MORAL
O direito à indenização por danos morais têm lastro constitucional (art. 5º, inciso V e X) e infraconstitucional (art. 186 do CC), e encontra 
justificativa quando há violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem das pessoas.
No caso em tela, a indenização tem, por fim, amenizar o sofrimento da parte autora e representar uma penalidade com efeito pedagógico 
ao requerido, sendo presumida a ocorrência do dano em face do manifesto abalo à moral e a honra, em especial pela prática ilegal da 
parte requerido em desfavor do consumidor vulnerável, sendo despicienda a existência de culpa, tampouco da demonstração do prejuízo 
para a efetiva reparação do dano causado à parte autora.
A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto. In verbis:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 
APOSSAMENTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BENEFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CABÍVEIS. 
DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIRMADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Desnecessidade da realização de perícia. 
A diferença grosseira nas assinaturas do contrato de empréstimo comparada com as assinaturas constantes dos documentos pessoais 
da autora são suficientes para demonstrarem a fraude perpetrada. Preliminar de complexidade da causa rejeitada. 2. Trata-se de pedido 
indenizatório por dano moral e de repetição de indébito cujo fundamento é a existência de fraude na obtenção de empréstimo bancário, o 
que acarretou desconto em conta-corrente da autora. Apossamento indevido de valor na conta benefício da autora. Desconto indevido e 
sem justificativa de engano justificável rende repetição dobrada. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. 3. Ato ilícito configurado. 
Dever de indenizar confirmado. Prejuízo presumido e derivado do fato. Valor indenizatório mantido (grifei). RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIROS FUNDAMENTOS (Acórdão n.675571, 20120410037092ACJ, Relator: 
FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator Designado:WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/04/2013, Publicado no DJE: 14/05/2013. Pág.: 410).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor 
por equiparação (CDC, art. 2º, §único) e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva a sua responsabilidade 
(CDC, art. 14). -Ação de indenização por danos materiais e morais, fundamentada em indevido desconto de parcelas referentes a 
empréstimo consignado não contratado pela parte autora. -Mostra-se acertada a decisão do juízo a quo ao determinar a restituição, em 
dobro, dos valores indevidamente pagos, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. -Isto 
porque, reconhecida a cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro, independentemente da existência de dolo ou 
culpa. -Dano moral configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento (grifado). Quantum indenizatório 
fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. -Manutenção da sentença. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
AOS RECURSOS, NA FORMA DO ART. 557, CPC (TJ-RJ - APL: 01746166320118190001 RJ 0174616-63.2011.8.19.0001, Relator: 
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 18/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ 
CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/02/2014 14:02).
Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil da requerida pelo dano moral experimentado pela autora. Resta apenas fixar o 
valor da indenização, a qual, dentro de um critério de compensação para o ofendido e desestímulo para o ofensor, levando-se em conta 
ainda, a capacidade financeira do ofensor e a condição econômica do ofendido, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por APARECIDA DA SILVA em face de BRADESCO VIDA E 
PREVIDÊNCIA S.A.,, o que faço para:
a) DECLARAR inexistente os débitos representado nos autos no valor mensal de R$39,83, descritos como BRADESCO VIDA E 
PREVIDÊNCIA; 
b) CONDENAR a requerida no pagamento em favor do autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 
morais, que deverá ser atualizado monetariamente sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao 
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mês, ambos contados da data de publicação desta decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/
RS e Súmula 362.
c) CONDENAR a parte requerida a restituir em dobro as parcelas comprovadamente descontadas do benefício previdenciário da autora 
a título de seguro/previdência, devendo ser apuradas em liquidação de sentença, com juros de mora a partir da citação e correção 
monetária a partir do pagamento de cada parcela.
CONFIRMO a tutela de urgência deferida.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil.
Arcará a parte requerida, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. 
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7018415-82.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 20.900,00
AUTOR: CLAUDINEIA PIRES FREITAS, CPF nº 99043076287, RUA CAÇAPAVA 5042, - DE 4992/4993 AO FIM SETOR 09 - 76876-262 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES, OAB nº RO4695
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
I- RELATÓRIO
CLAUDINÉIA PIRES FREITAS qualificada nos autos, ajuizou a presente ação para a CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL, em 
desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por ser portadora de fibromialgia e depressão. Com a inicial foram 
juntados documentos.
Recebida a inicial, concedida os benefícios da justiça gratuita, indeferida a tutela provisória de urgência e designado médico perito e 
assistente social para a resolução do caso concreto (ID: 66034970).
Laudo médico pericial ao ID: 67056560 e Estudo social ao ID: 76796062.
O requerido apresentou contestação, requerendo a total improcedência dos pedidos, posto que a perícia médica não vislumbrou 
incapacidade laborativa (ID: 79024035).
A autora apesar de devidamente citada não impugnou o laudo, tão pouco apresentou réplica (ID: 80201914).
É o relatório. DECIDO.
II- FUNDAMENTAÇÃO
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que 
a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para 
dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
A autora pretende a concessão de benefício previdenciário previsto no art. 203, inc. V, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei 
n. 8.742/93, em seu artigo 20, que dispõe:
“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 
família.
§ 1° Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de 
um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto.
§ 2° Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 3º Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste 
artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 14.176, de 2021) § 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário 
com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza 
indenizatória.” 
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Como se sabe, o direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: condição de deficiente (incapacidade 
para o trabalho ou para a vida) e situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) 
do autor e/ou de sua família.
DA INCAPACIDADE
No caso dos autos, a autora possui histórico de: Acidente vascular encefálico em 2019, apresentando hemiparesia a esquerda, associado 
a cefaleia importante, sendo diagnosticada então com trombose cerebral e hemorragia subarcnóide. Esteve interna na UTI por um 
período de 7 dias, onde esteve em tratamento medicamentoso, apresentando remissão importante do quadro clinico, e com prognóstico 
favorável. Nega comorbidades prévias. No momento sem queixas motoras e funcionais 
Assim consigna a expert:
a) Apresenta, parte autora, doença que o incapacita para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência? 
Resposta: Não.
b) Atualmente a enfermidade está em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual) 
Resposta: Estabilizada.
c) Informações complementares e conclusões do Perito. 
Resposta: Não há incapacidade laboral. 
Destaco, por oportuno, que o trabalho do perito limita-se a responder aos quesitos elaborados pelas partes e, eventualmente, pelo juízo. 
A prova pericial consiste na impressão do perito sobre as análises efetuadas no objeto da prova.
Como se sabe, o destinatário da prova é o juiz.
De outra sorte, inexistindo provas a comprovar a incapacidade laboral da autora, não há que se cogitar da concessão do benefício 
requerido, sob pena, inclusive, de causar prejuízos aos cofres públicos, como bem ensina a jurisprudência pátria.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INSS - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - 
INDEFERIMENTO. Inexistindo provas a comprovar a incapacidade laboral do segurado, não há que se cogitar da concessão do benefício 
requerido, sob pena, inclusive, de causar prejuízos aos cofres públicos. (TJ-MG - AC: 10000205544208001 MG, Relator: Mônica Libânio, 
Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021) – destaquei.
[...]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA. RECURSO 
DESPROVIDO. 1. Não constatada pelo perito do juízo a incapacidade ou a redução da capacidade laboral da autora-apelante, apesar 
do diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e de depressão, a manutenção da sentença pela qual definida a improcedência do pedido 
de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe, ante a não satisfação dos requisitos legais. 2. Recurso conhecido e desprovido. 
(TJ-DF 07269858420198070015 DF 0726985-84.2019.8.07.0015, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 08/09/2021, 5ª Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei
[…]
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO 
CONSTATADA. I- Submetida a parte autora a perícia médica judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laboral, improcede o 
pedido de concessão do benefício (aposentadoria por invalidez ou auxílio doença). II - Apelação da parte autora desprovida. (TRF-3 - 
Ap: 00027722320194039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2019, OITAVA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/06/2019) – destaquei.
Pelo exposto alhures, deixo ainda que analisar a hipossuficiência econômica da requerente, vez que os requisitos são cumulativos.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da ação movida por CLAUDINÉIA PIRES FREITAS em face do INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Condeno a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% do valor da causa atualizado, 
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica condicionada à ocorrência da circunstância prevista no artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil.
P.R.I.C., e após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas devidas.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7019174-46.2021.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 20.900,00
AUTOR: IVANICE RIBEIRO DIAS, CPF nº 34885900204, AVENIDA TANCREDO NEVES 3154, - DE 3789 A 3923 - LADO ÍMPAR SETOR 
05 - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: WALDINEY MATHEUS DA SILVA, OAB nº RO1057
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2025 A 2715 - LADO 
ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
I- RELATÓRIO
IVANICE RIBEIRO SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação para o RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL AO IDOSO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que seu benefício foi 
cessado indevidamente e requer que seja restabelecido ter preenchido os requisitos necessários a concessão. Com a inicial foram 
juntados documentos.
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Antes de receber a inicial, o INSS foi oficiado para informar o andamento do pedido administrativo (ID: 66600860).
Ante a demora, a inicial foi recebida, deferida a gratuidade de justiça e nomeada assistente social para o deslinde do caso (ID: 
68317516).
Estudo social (ID: 76683397).
Requerido contestou requerendo a total improcedência dos pedidos autorais (ID: 79020171).
Houve réplica (ID: 80424754).
É o relatório. DECIDO.
II- FUNDAMENTAÇÃO
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que 
a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para 
dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
A autora pretende o restabelecimento de benefício previdenciário previsto no art. 203, inc. V, da Constituição Federal, e regulamentado 
pela Lei n. 8.742/93, em seu artigo 20, que dispõe:
“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 
família.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de 
um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto.
§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 3º Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste 
artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 14.176, de 2021)
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou 
de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. 
Quanto a idade da autora, tem-se que esta possui 71 (setenta e um) anos, nascida em 03/02/1951, cumprindo assim o determinado no 
art. 20, caput, da Lei 8.742/93.
DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA
Com relação às condições econômicas, restou demonstrado que a autora mora, juntamente com uma neta de 05 anos, em uma casa 
alugada localizado à Rua Paulo Miotto, Nº 3154, Setor 03, Monte Negro/RO, sendo rua asfaltada, possui mercado, escolas e UBS 
(Unidade Básica de Saúde) próxima à residência, possui água encanada, provinda do poço, energia elétrica, coleta de lixo e fossa 
rudimentar. 
A casa é simples e distribuída em 01 (um) quarto, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha e 01 (um) banheiro e 01 (uma) varanda, os móveis e 
eletrodomésticos que guarnecem a residência apresentam bom estado de conservação.
Segundo declarado pela autora sua subsistência atualmente provida pelos filhos, não sabe dizer quanto é gasto com alimentação, luz ou 
outras despesas, sabe apenas que o valor do aluguel de sua residência é R$150,00 (cento e cinquenta reais) que também é paga pela 
sua filha Luzinete Dias dos Santos, que reside no mesmo quintal que a autora. 
A requerente informa ainda que não possui renda e que atualmente não recebe o programa de transferência de renda Auxílio Brasil.
A assistente social conclui seu parecer da seguinte maneira: “Considerando o grau de escolaridade incompleta da autora, bem como as 
limitações físicas que afetam sua capacidade laborativa e sua idade, destaca-se que a referida não poderia concorrer em grau de igualdade 
de condições com seus pares ao mercado de trabalho, impedindo seu ingresso/permanência de forma satisfatória. Tendo em vista os 
procedimentos técnicos utilizados para elaboração do presente Estudo Social (visita domiciliar, entrevista social, análise documental, 
escuta e observação), visualizou-se que a autora encontra se em situação de vulnerabilidade social e financeira, não podendo prover seu 
próprio sustento devido sua idade, a impossibilitando de exercer atividades laborais remuneradas, e nem de ser provido por familiares, 
pois estes também não possuem condições financeiras para tanto, portanto a autora possui o perfil socioeconômico para ter acesso 
ao Benefício de Prestação Continuada – BPC. Deste modo, considerando o exposto, e diante da situação apresentada, este parecer 
é favorável à concessão do benefício de Prestação Continuada – BPC para a requerente em tela. Nada mais havendo a acrescentar, 
submeto o presente parecer à apreciação ”.
No mais, evidencia-se, pois, que a análise clínica da autora associada à perspectiva social as interações da sua limitação com as barreiras 
do contexto sociocultural no qual está inserido levam à conclusão pela hipossuficiência autorizadora do benefício.
Desta forma, não há nenhuma dúvida quanto à situação de vulnerabilidade da parte autora.
III- DISPOSITIVO
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço para:
a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a RESTABELECER a IVANICE RIBEIRO DOS SANTOS, nos 
termos do art. 20, da Lei 8742/93, o benefício de amparo social ao idoso, no valor de um salário-mínimo, desde o requerimento 
administrativo (19/11/2021 – ID: 67322266).
b) CONCEDER a tutela antecipada ao autor, vez presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, ou seja, a verossimilhança 
do pedido e o risco de dano, por conta de eventual demora no julgamento definitivo, determinando que o INSS implemente, imediatamente, 
o benefício ao autor.
As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez e são devidas desde a data do pedido administrativo.
A correção monetária deverá incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os índices oficiais da Caderneta de Poupança e são devidos a partir da data da 
citação.
Sem custas.
Considerando que a sentença é ilíquida, atento ao inciso II do § 4º, do art. 85 do CPC, postergo a fixação dos honorários advocatícios 
quando da liquidação da sentença.
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Decisão não sujeita ao reexame necessário, embora ilíquida, tendo em vista que, de acordo com o CPC, a sentença não está sujeita a 
duplo grau de jurisdição quando a condenação for de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. 496, § 3º, inc. I).
Extingo o feito, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. P. R. I. Após o trânsito em 
julgado, aguarde-se em cartório por 5 dias.
Sem manifestação, arquive-se.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7009639-59.2022.8.22.0002
Classe : AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES - RO5136, DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFACIO DE MELO 
DIAS - RO2353
REU: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7006316-80.2021.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: K. D. O. B.
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR - RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI - RO10128
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se quanto ao juntado ID. 79796097, requerendo o oportuno e dando 
prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br Processo: 7003997-08.2022.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Valor da Causa: R$ 6.690,48
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA, AV. AYRTON SENNA 1109 CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MAYRA MIRANDA GROMANN, OAB nº RO8675, LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK, OAB nº 
RO4641, PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA
REU: MARCELO GOMES DOS SANTOS, CPF nº 52822028249, BR 421, LOTE 24/A, GLEBA 53, SN, RUA DOS BURITIS 2226 ZONA 
RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA qualificado(a) nos autos, propôs a presente pretensão monitória em face de MARCELO 
GOMES DOS SANTOS, alegando que é credor(a) da parte requerida da quantia de R$ 6.690,48 (seis mil seiscentos e noventa reais e 
quarenta e oito centavos), representada pela fatura de cartão de crédito e uso do cheque especial, conforme extrato de conta corrente 
e fatura do cartão de crédito acostados aos autos, valor que deverá ser acrescidos de juros e correção monetária. Com a inicial vieram 
documentos. 
O requerido, devidamente citado, não quitou o débito e nem apresentou embargos monitórios, quedando-se inerte (ID 44469545).
É o sucinto relatório. DECIDO.
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A parte requerida, devidamente citada, não quitou o débito e nem apresentou embargos monitórios.
Ficou devidamente demonstrado, através do contrato de ID. 74859984 e dos extratos bancários apresentados com a inicial (IDs. 
74859985 a 74859992), que a parte autora efetivamente possui um crédito com o(a) requerido(a).
A inércia da parte requerida conduz ao julgamento imediato do processo, na forma preestabelecida no §2º do art. 701 do Código de 
Processo Civil.
Dessa forma, resta constituído de pleno direito, por sentença, o título executivo judicia, devendo ser convertido o mandado inicial em 
mandado executivo, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da parte especial do CPC.
Quanto a correção monetária, incide a partir da data da emissão do título prescrito. Neste sentido:
“Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 0019136-64.2009.8.22.0006 Apelação: Origem: 00191366420098220006 Presidente Médici/
RO (1ª Vara Cível). Relator : Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Revisor : Juiz José torres Ferreira. Título de crédito. Endosso 
em branco. Titularidade. Monitória. Cheque prescrito. Procedência. Correção monetária. Termo inicial. O endosso em branco transmite 
a titularidade do crédito exposto no cheque com a simples tradição do mesmo, sendo que o portador do mesmo é legitimado ativamente 
para a cobrança da dívida em ação monitória. É procedente a ação monitória fundada em cheque prescrito, quando comprovada a 
existência da relação negocial que ensejou sua emissão e quando ausente demonstração de que a dívida foi devidamente paga. Na ação 
monitória para cobrança de cheque prescrito, a correção monetária corre a partir da data em que foi emitida a ordem de pagamento. Porto 
Velho, 13 de outubro de 2011. DESEMBARGADOR(A) Marcos Alaor Diniz Grangeia (PRESIDENTE).
Ademais, trata-se de entendimento firmado pelo STJ, “A data de emissão do cheque é o termo inicial de incidência de atualização 
monetária. (AgRg no REsp 1197643/SP, Rel. Min. SALOMÃO, LUIS FELIPE. QUARTA TURMA, julg. em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)”.
Já com relação aos juros de mora, o artigo 701, §2º, do novo CPC, dispõe a sua incidência a partir da citação.
Por fim, mesmo tendo sido oferecido embargos pelo curador especial, não foi demonstrado qualquer motivo para exclusão do crédito 
do(a) requerente firmado naquele documento. 
Posto isso, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e constituo, de pleno direito, o título executivo 
judicial, condenando o(a) requerido(a) MARCELO GOMES DOS SANTOS a pagar ao (a)requerente COOPERATIVA DE CREDITO DA 
AMAZONIA, a importância de R$ 6.690,48 (seis mil seiscentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de mora 
de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do vencimento da fatura e de cada título, com fulcro no artigo 
702, § 3º, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
P. R. I. C. 
Decorrido o prazo de eventual recurso, altere-se a classe judicial para cumprimento de sentença.
Intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito.
Após, intime-se a parte executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar voluntariamente o débito indicado no processo, em 15 
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ficando ainda sujeito 
a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará pessoalmente, nos termos do inciso II do §2º do art. 513 do CPC (verificar forma de citação e/ou representação 
processual da parte executada).
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC, independente de 
penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença e após, decorrido o prazo, venha concluso o processo para decisão.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, atualizar o débito e requerer o que entender de direito 
para o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Em caso de requerimento de pesquisa junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, desde logo, deverá apresentar o comprovante de pagamento das custas referentes à diligência 
pretendida, na forma do art. 17 da Lei n. 3.896/2016 (Regimento de custas do Estado de Rondônia), sob pena de indeferimento.
Em caso de pagamento, intime-se a parte exequente, por meio do seu advogado, para, em 5 (cinco) dias, informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação.
SERVE A PRESENTE COMO INTIMAÇÃO. 
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
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Processo : 7017039-61.2021.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ROSIMAR MACIEL PINTO DUTRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO BUENO - RO9973
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se quanto a expedição de RPV/Precatório no prazo de 5 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853
Processo : 7012125-85.2020.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALEXANDRE APARECIDO ALVES
Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - RO2733
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para apresentar o cálculo dos honorários, 
viabilização assim, a expedição do PRC/RPV.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@
tjro.jus.br
Processo n.: 7019512-20.2021.8.22.0002
Classe: Renovatória de Locação
Valor da Causa: R$ 39.834,00
AUTOR: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO
RÉU: GILSON OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 42151376249, AVENIDA JARÚ 2027, - DE 1931 A 2091 - LADO ÍMPAR BNH - 76870-803 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
BANCO BRADESCO S.A. ajuizou AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO em face de GILSON OLIVEIRA DA SILVA, sustentando, em 
síntese, que “é locatário do imóvel situado na Rua Rondônia, n.3492, Bairro Centro, na cidade de Alto Paraíso - RO, tendo firmado contrato 
desde a data de 13 de junho de 2011, com término previsto para 29/06/2022, onde exerce atividade empresarial pela manutenção de uma 
de suas agências bancárias”. Afirmou que “o Contrato de Locação do Imóvel Não Residencial, foi firmado em 13/06/2011, no qual ficou 
pactuado inicialmente, durante a vigência do contrato, o pagamento a título de aluguel no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com reajustes 
anuais pela variação do indexador IGM-M, e prazo de locação no período de 05 (cinco) anos, tendo início em 13/06/2011 e término em 
13/06/2016. Referido contrato foi aditado em 26/10/2016, prorrogando o prazo da locação por mais um ano, até a data de 29/06/2017. E 
por ultimo, na data de 24/11/2016 o contrato foi aditado novamente, no qual ficou pactuado, durante a vigência do contrato, o pagamento 
a título de aluguel no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com reajustes anuais pela variação do indexador IGP-M/FGV, e prazo de 
locação no período de 05 (cinco) anos, tendo início em 30/06/2017 e término em 29/06/2022”, todavia, ao buscar a renovação do contrato 
junto ao locador, não obteve êxito. Ao final, pleiteou a renovação do contrato por 5 anos, a partir do vencimento em 29/06/2022. Juntou 
documentos.
Recolhidas as custas iniciais, o requerido foi citado (id n. 76745639), todavia não apresentou contestação.
Intimada, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id n. 81075773).
Vieram-me conclusos.
É o relatório. Decido.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que 
a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para 
dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
DO MÉRITO
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O autor pretende a renovação judicial do contrato de locação de imóvel comercial, tendo em vista que não obteve êxito em renová-lo 
amigavelmente junto ao locador.
Pois bem.
As diretrizes para a locação de imóvel não residencial estão expressas na Lei n. 8.245/1991, especialmente no art. 51. 
Vejamos:
Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, 
cumulativamente:
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
§ 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do 
imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário.
§ 2º Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a 
pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade.
§ 3º Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde 
que continue no mesmo ramo.
§ 4º O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente 
constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo.
§ 5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, 
anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.
Extrai-se do artigo supracitado a possibilidade de renovação compulsória do contrato, desde que preenchidos os seguintes requisitos: 
a) locação de imóvel não residencial; b) contrato escrito, com prazo determinado e de, no mínimo, 5 anos; e, c) prazo de exploração 
comercial pelo locatário de, no mínimo, 3 anos ininterruptos.
In casu, os requisitos estão preenchidos.
Trata-se de locação de imóvel comercial na qual está instalada uma das agências bancárias do autor.
Ainda, os contratos foram realizados por escrito, conforme consta nos autos no id n. 66758940 – pág. 1 a 23. 
Inicialmente, o primeiro contrato foi firmado em 13/06/2011, pelo prazo de 5 anos (término em 13/06/2016) - id n. 66758940 – pág. 1.
Vencido o prazo, o contrato foi prorrogado por mais um ano, até 29/06/2017 – id n. 66758940 – pág. 18.
Em 24/11/2016, houve novo aditamento contratual, no qual o contrato foi prorrogado por 5 anos, com término 29/06/2022 - id n. 66758940 
– pág. 22.
Dessa forma, há comprovação de que, além de escrito, o contrato encontra-se vigente por, aproximadamente, 11 anos ininterruptos.
Quanto ao requisito de exploração comercial por, no mínimo, 3 anos dispensa maiores digressões, eis que é inconteste o exercício da 
atividade empresarial pelo autor por prazo muito superior ao exigido.
No mais, a ação foi intentada no prazo exigido pelo §5º, do art. 51, da Lei n. 8.245/1991, visto que o vigência do contrato era em 
29/06/2022 e a ação foi ajuizada em 28/12/2021.
Frisa-se, por fim, o fato de que o requerido, devidamente citado, não contestou o pedido, tornando-se revel, o que aliado às provas 
coligidas nos autos, impõe a procedência dos pedidos do autor.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por BANCO BRADESCO S.A. em face de GILSON OLIVEIRA DA 
SILVA, o que faço para DECRETAR a renovação do contrato de locação comercial do imóvel situado na Rua Rondônia, n. 3492, Bairro 
Centro, na cidade de Alto Paraíso/RO, pelo prazo de 5 (cinco anos) a contar de 29/06/2022, fixando como valor mensal a ser pago ao 
autor o montante de R$3.319,50 (três mil e trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos), com reajustes anuais de acordo com a 
variação do IPG-M.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Arcará a parte requerida, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. 
De modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis 
com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Ariquemes, 1 de setembro de 2022
Alex Balmant
Juiz de Direito. 
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COMARCA DE CACOAL

1ª VARA CRIMINAL 

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, 
Cacoal/RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7006702-61.2022.8.22.0007 CLASSE: Ação Penal - 
Procedimento Ordinário AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia REU: SONIA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF nº 34988424200, 
RUA JACARANDÁ 5457 RESIDENCIAL PAINEIRAS - 76964-668 - CACOAL - RONDÔNIA REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO 
Vistos.
Foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental da acusada Sônia Martins de Oliveira.
Portanto, suspenda-se o feito até a CONCLUSÃO do incidente, nos termos do 149, §2º, do Código de Processo Penal.
Ciência às partes.
Cacoal/RO, 31 de agosto de 2022
Rogério Montai de Lima Juiz de Direito 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 0001152-49.2018.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
RÉU: LUIZ CAETANO DE AZEVEDO FILHO, sexo masculino, Brasileiro, filho de Luiz Caetano de Azevedo e María de Souza Azevedo, 
nascido aos 05/07/1975, natural de Porto Velho/RO, portador do RG. n°. 493.735/SSP/RO e CPF 420.502.512-20, residente e domiciliado 
na Rua dos Suruís, n° 4058, bairro Teixeirão, na cidade de Cacoal/RO.
Advogados do(a): MARIANA FERREIRA SANTOS LENCI - OAB/RO 6489, THAMIRYS DE FATIMA ANDRADE DE SOUZA - OAB/RO 
5752, MARCELO MACHADO DOS SANTOS - OAB/RO 0005115A, ITAMAR NERIS DA SILVA - OAB/RO 3776
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o/a (s) réu/ré (s) acima mencionado/a (s), por meio de seu Advogado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar 
o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição na dívida ativa, conforme abaixo detalhado.
Custas: R$ 636,92 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), mediante pagamento do boleto juntado aos autos.
Observação: Os comprovantes de pagamentos deverão ser juntados aos autos ou enviados para o e-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br. 
Cacoal, 1 de setembro de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
Processo: 0002114-38.2019.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA COMPANHONI e outros (3)
Advogado(s) do reclamado: CRISTIANO PAULA MOREIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CRISTIANO PAULA MOREIRA
Advogado do(a) REU: CRISTIANO PAULA MOREIRA - RO11418
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: INTIMAR o réu por meio do advogado constituído do teor da r. SENTENÇA no ID 81062551, podendo dela recorrer no 
prazo legal.
Cacoal, 30 de agosto de 2022

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, 
Cacoal/RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7007797-29.2022.8.22.0007 CLASSE: Ação Penal 
de Competência do Júri AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia DENUNCIADOS: DARA DE OLIVEIRA WILL, CPF nº 
00988257203, MARECHAL RONDON, 0 CIDADE BAIXA - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, LEANDRO 
NILO FERREIRA, CPF nº 05113231231, AVENIDA SÃO PAULO 2477, - DE 3477 A 3725 - LADO ÍMPAR JARDIM CLODOALDO - 76963-
597 - CACOAL - RONDÔNIA, JHONATAN DA SILVA LARA, CPF nº 06320009101, CHACARÁ DA HORTA VILLAGE DO SOL II - 76960-
970 - CACOAL - RONDÔNIA, MAICON RICHERD REIS DE PAULA, ROSINEIA DE SOUZA 4133, - DE 3821/3822 AO FIM VILLAGE 
DO SOL - 76964-362 - CACOAL - RONDÔNIA ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO, OAB nº 
RO7320, KARLA RAQUEL BARCELOS TOKASHIKI SANTOS, OAB nº RO9573, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DECISÃO 
Vistos.
Sobreveio aos autos solicitação das oitivas em juízo das testemunhas referentes ao mencionado processo visando à instrução da ação 
socioeducativa n. 7011406-20.2022.8.22.0007.
Autorizo o compartilhamento de provas, previlegiando o príncipio da economia processual e cooperação e tendo em vista que não há 
nenhum óbice legal.
Serve esta de ofício ao juízo da 2º Vara Cível deste comarca, encaminhem-se as mídias solicitadas.
No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da SENTENÇA de pronúncia.
Após, intimem-se as partes para manifestar nos termos do art. 422.
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Em seguida, conclusos.
Cacoal/RO, 31 de agosto de 2022
Rogério Montai de Lima Juiz de Direito 
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, 
Cacoal/RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 1003148-02.2017.8.22.0007 CLASSE: Inquérito 
Policial REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia INVESTIGADO: LUIZ CARLOS ALFAMA DE OLIVEIRA, CPF nº 
DESCONHECIDO, RUA EGITO 163, FRIGORÍFICO TANGARÁ ESTRADA DO NAZARÉ SERINGAL NÃO INFORMADO - 76913-434 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADO DO INVESTIGADO: EFSON FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES, OAB nº RO4952A 
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de proposta oferecida pelo Ministério Público de não persecução ou continuidade da ação penal.
Nos termos do Art. 28-A do CPP, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a 
prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor 
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as condições 
ajustadas cumulativa e alternativamente.
Noto que as condições oferecidas pelo Ministério Público e aceitas pelo réu encontram-se dentro dos parâmetros legislativos e não estão 
inseridas nas vedações.
O acordo de não persecução penal foi voluntariamente formalizado por escrito e firmado pelo membro do Ministério Público, pelo 
investigado e por seu defensor.
Assim, nos termos do § 4º do Art. 28-A do CPP, HOMOLOGO o presente Acordo de Não Persecução Penal.
Outrossim, considerando o curto prazo para cumprimento do acordo homologado, suspendo o feito até o fim do prazo para cumprimento 
integral do acordo, devendo os autos aguardar decurso de prazo suspenso até 15/02/2023.
Intime-se o beneficiário LUIZ CARLOS ALFAMA DE OLIVEIRA, residente e domiciliado na Rua Idelfonso Candido Souza, 2187, Lot 
Rondon, CEP 76.912-302, Ji-ParanáRO, para que dê início ao cumprimento do acordo.
Com o implemento do prazo, caso não comprovado o adimplemento das condições, intime-se a defesa para no prazo de 10 (dez) dias 
justificar o descumprimento do acordo ou manifestar sobre a interesse em prosseguir com o feito.
Após, vistas para Ministério Público, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.
Em seguida, conclusos.
Serve a presente de MANDADO de intimação.
Cacoal/RO, 31 de agosto de 2022
Rogério Montai de Lima Juiz de Direito 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
Processo: 7011410-57.2022.8.22.0007
Classe: INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO (333)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia
RELAXAMENTO DE PRISÃO: MARCOS ROBERTO FERNANDES
Advogado do(a) RELAXAMENTO DE PRISÃO: RENATO FIRMO DA SILVA - RO9016
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: INTIMAR a defesa para apresentar os quesitos, no prazo de 03 dias.
Cacoal, 29 de agosto de 2022

Processo: 7007311-15.2020.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (10944)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: FRANCISCO BRIGIDO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Ref. ao Proc. n. 7007311-15.2020.8.22.0007
REQUERIDO: Francisco Brigido de Oliveira, brasileiro, divorciado, Data de nascimento 04/05/1992, filho de José Francisco Lucas de 
Oliveira e Raimunda Nonata da Silva Brigido, RG 11550180, Órgao Expedidor UF do Órgão Expedidor AC, CPF 015.010.912-12
Endereço: Rua Luther King, S/N, - de 1501/1502 a 1799/1800, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-536, atualmente em local 
incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR as partes supraqualificadas do teor da DECISÃO abaixo colacionada.
DECISÃO: “Recebo a denúncia, por verificar que a inicial preenche os requisitos formais previstos no art. 41 do CPP, narrando, em tese, 
a prática de crime, e não se enquadrando, a princípio, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo Diploma Legal, o que 
arreda a inépcia formal. Da análise da prova inquisitorial, mesmo perfunctoriamente, confirmam-se os indícios de autoria e materialidade. 
Pelo menos para esta fase, não há excesso de acusação e nem se trata de inépcia material da denúncia. A fim de que ele ofereça 
alegações escritas em 10 (dez) dias seguintes ao escoamento do prazo previsto no edital, a ser publicado no Diário de Justiça e no átrio 
deste Fórum, com prazo de vigência de 15 (quinze) dias.”

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
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Processo: 0076690-85.2008.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERIDO: CLAUDINEI VICENTE
Advogado do(a) REQUERIDO: CELSO RIVELINO FLORES - RO2028
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o/a (s) réu/ré (s) acima mencionado/a (s), por meio de seu Advogado(a) para no prazo de 10 (dez) dias efetuar o 
pagamento da multa e custas processuais, sob pena de inscrição na dívida ativa, conforme abaixo detalhado.
Custas: R$ 636,92 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), mediante pagamento do boleto juntado aos autos.
Observação: Os comprovantes de pagamentos deverão ser juntados aos autos ou enviados para o e-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br. 
Cacoal, 30 de agosto de 2022
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/
RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7000731-89.2022.8.22.0009 CLASSE: Medidas Protetivas 
de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal REQUERENTE: D. D. P. C. D. P. B. REQUERIDO: U. G. F., CPF nº 02965600221, PEDRO 
RODRIGUES 768, - DE 581/582 A 895/896 CRISTAL ARCO IRIS - 76961-862 - CACOAL - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: 
JOSE SILVA DA COSTA, OAB nº RO6945 
DECISÃO 
UELTON GONÇALVES FERNANDES, qualificado nos autos, através da defesa constituída, ingressou com pedido de revogação de 
prisão preventiva com base no artigo 316, CPP (Id. 81135033). 
Sustenta que foi decretada a prisão do infrator para garantia da ordem pública sob a alegação de que ele teria descumprido medida 
protetiva deferida por este Juízo.
Salienta que não há risco à ordem pública com a liberdade do requerido, e ainda, pontua a necessidade do acusado permanecer solto 
em razão de ter uma filha. 
É o relatório. Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 11/02/2022 foram deferidas medidas protetivas com a determinação de que o requerido Uelton Gonçalves 
Fernandes não se aproximasse e nem mantivesse contato, de forma direta ou indireta, com a requerente Yasmin Fernandes Ribeiro (Id. 
68556631). 
Contudo, o requerido, apesar de devidamente intimado em 11/02/2022 (Id. 68593943) e inobstante o inequívoco conhecimento das 
medidas protetivas deferidas, voltou a importunar a paz de espírito da ofendida. 
Os fatos noticiados na ocorrência policial nº 72759/2022 ensejaram a decretação da segregação cautelar do acusado por descumprimento 
da medida protetiva (Id. 77922861). No entanto, após ser condenado nos autos 7002603-42.2022.8.22.0007, foi posto em liberdade. 
Após isso, o agressor voltou a descumprir a ordem proibitiva de contato emanada por este juízo. Assim, visando cessar a violência 
psíquica e assegurar a execução das medidas protetivas já deferidas, foi decretada a prisão preventiva do acusado. 
A justificativa apresentada naquela ocasião (Id 79732622) permanece latente, e não sobreveio aos autos, nenhum fato novo que possa 
infirmar a DECISÃO que decretou a prisão preventiva do acusado. 
O fato de ter residência e trabalho fixo não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando outros elementos dos autos 
recomendam a manutenção da custódia. Ainda, segundo relatado pela vítima, a filha do casal está sob os cuidados da requerente. 
Não obstante, a alternativa à manutenção da prisão cautelar seria justamente o estabelecimento da medida protetiva que, em tese, o 
acusado descumpriu.
Inclusive este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme verifica-se no seguinte julgado: 
Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva. Via estreita. Garantia da ordem pública. Integridade da vítima. 
Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares. Insuficiência. Ordem denegada. 1. A via estreita do habeas corpus não comporta a 
incursão aprofundada da prova. 2. A desobediência a DECISÃO judicial por descumprimento de medida protetiva enseja a decretação 
de prisão preventiva do agente, conforme dispõe o art. 313, III, do Código de Processo Penal brasileiro. 3. Eventuais condições pessoais 
favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, se presentes seus motivos 
autorizadores. Precedentes. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares menos gravosas quando a segregação preventiva encontra-
se justificada na periculosidade efetiva do indivíduo, especialmente posto o latente desrespeito a prévia determinação judicial, levando à 
CONCLUSÃO pela insuficiência das medidas alternativas para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. 5. 
Ordem que se denega. (TJ-RO - HC: 08077231920218220000 RO 0807723-19.2021.822.0000, Data de Julgamento: 23/09/2021)
Portanto, a segregação preventiva é indispensável para assegurar a ordem pública, na medida em que há receio concreto de que o 
infrator, em liberdade, pratique atos contra a integridade física e psíquica da ofendida. 
Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de Uelton Gonçalves Fernandes.
No mais, a resposta à acusação apresentada pela defesa no Id. 81112332, deve ser apresentada nos autos 7009964-19.2022.8.22.0007, 
que apura o descumprimento das medidas.
Dada a informação da certidão de Id. 80782680, proceda-se a regularização no BNMP. 
Ciência à defesa e ao MP.
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2022
Rogério Montai de Lima Juiz de Direito 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 0000386-93.2018.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERIDO: MAURO FELIPE BRAGA, brasileiro, nascido aos 17.07.1984 em Humaitá-AM, filho de Rozaura Braga, atualmente residente 
na Rua Volta Redonda, 95, Bairro Bela Vista, nessa Comarca. 
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO MASIOLI - OAB/RO 9469
ATO ORDINATÓRIO
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FINALIDADE: Intimar o/a (s) réu/ré (s) acima mencionado/a (s), por meio de seu Advogado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar 
o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição na dívida ativa, conforme abaixo detalhado.
Custas: R$ 636,92 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), mediante pagamento do boleto juntado nos autos.
Observação: Os comprovantes de pagamentos deverão ser juntados aos autos ou enviados para o e-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br. 
Cacoal, 31 de agosto de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
Processo: 1000777-65.2017.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: NIVALDO ARAUJO SANTOS, brasileiro, nascido aos 04/12/1973, natural de Belém/PA, filho de Tereza Araújo Santos e Manoel 
Santana Santos, RG 2762963 SSP/PA.
Advogado do(a) REU: LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - OAB/RO 8205
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o/a (s) réu/ré (s) acima mencionado/a (s), por meio de seu Advogado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar 
o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição na dívida ativa, conforme abaixo detalhado.
Custas: R$ 636,92 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), mediante pagamento do boleto juntado os autos.
Observação: Os comprovantes de pagamentos deverão ser juntados aos autos ou enviados para o e-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br. 
Cacoal, 31 de agosto de 2022
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - 1ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-7001, E-mail: 
cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
INTIMAÇÃO
Certifico que nesta data procedi a intimação via sistema da:
( ) Defensoria Pública do Estado de Rondônia;
( x ) Ministério Público do Estado de Rondônia, para: 
( x ) Ciência
( ) Manifestação
( ) Alegações Finais
( ) Apresentar Resposta à Acusação
( ) Razões de Apelação
( ) Contrarrazões ao Recurso de Apelação
( ) Manifestação sobre a pena de multa, nos termos do Artigo 269-A, §§ 4º e 5º, das DGJ:
§4º Não havendo pagamento o juízo de conhecimento expedirá certidão de débito da pena de multa, que será juntada ao processo e 
disponibilizada ao Ministério Público,
para fins de execução perante a vara de execução penal competente, via sistema SEEU.
§5º O Ministério Público informará ao juízo de conhecimento quanto ao ingresso ou inviabilidade do ingresso da ação de execução da 
multa.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 0010266-42.2000.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: WILSON DOS REIS MIRANDA DE SOUSA, brasileiro, nascido aos 19/01/1956, natural de Montes Claros/MG, filho de Geraldo 
Nunes dos Santos e Maria Miranda Nunes de Souza, RG 229422 SSP/RO, residente a rua Curitiba 1113, Ji-Paraná/RO.
Advogado do(a) REU: ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 5314
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o/a (s) réu/ré (s) acima qualificado/a (s), por meio de seu Advogado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição na dívida ativa, conforme abaixo detalhado.
Custas: R$ 891,68 (oitocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), mediante pagamento dos boletos juntados aos autos.
Observação: Os comprovantes de pagamentos deverão ser juntados aos autos ou enviados para o e-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br. 
Cacoal, 1 de setembro de 2022
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/
RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 0008940-22.2015.8.22.0007 CLASSE: Inquérito Policial 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia INVESTIGADO: CLAUDINEI APARECIDO GALMASSI, CPF nº 61265209200, 
RUA BAHIA 5510, NÃO CONSTA CENTRO - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA ADVOGADO DO INVESTIGADO: 
EDUARDO KARAM SANTOS DE MORAES, OAB nº AM9385 
DESPACHO 
Vistos etc.
Vieram os autos com manifestação do Ministério Público requerendo o prosseguimento do feito, porque não teria sido informado o 
cumprimento do ANPP.
Contudo, conforme certificado em id.81290817, a assessoria deste juízo entrou em contato com o acusado e este encaminhou o 
comprovante de pagamento da prestação pecuniária. 
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Assim, considerando que o réu cumpriu as condições entabuladas, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Claudinei Aparecido 
Galmassi, nos termos do art. 28-A, 13, do Código de Processo Penal.
Serve a presente de ofício ao Instituto de Identificação Cível e Criminal – IICC (e-mail: iiccecf.ro@gmail.com), referente ao IPL n. 033/15 
/ 1ª DP.
Ciência ao MP e a Defesa.
Nada pendente, arquive-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022
Rogério Montai de Lima Juiz de Direito 
Processo: 7011729-25.2022.8.22.0007
Classe: INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO (333)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: SONIA MARTINS DE OLIVEIRA
GABARITO
PACIENTE: SONIA MARTINS DE OLIVEIRA, brasileira, nascida aos 25.10.1971, filha de Zedir Gonçalves de Oliveira.
ADVOGADOS: LEANDRO VARGAS CORRENTE, OAB/RO 3590 e LEONARDO VARGAS ZAVATIN, OAB/RO 9344
FINALIDADE: Intimar os advogados acima mencionados para ciência da consulta/perícia agendada para dia 06.10.2022, às 13h10min, 
conforme ID 81259104 e 81259103.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 1000446-83.2017.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: JARLES DE OLIVEIRA NOGUEIRA, brasileiro, nascido aos 14/01/1996, natural de Correntina/BA, filho de Eurides Batista de 
Oliveira e Joaquim Cruz Nogueira, RG 1619186-5 SSP/MT.
Advogado do(a) REU: VANDERLEI KLOOS - OAB/RO 0006027A
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o/a (s) réu/ré (s) acima qualificado/a (s), por meio de seu Advogado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição na dívida ativa, conforme abaixo detalhado.
Custas: R$ 764,30 (setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), mediante pagamento dos boletos juntados aos autos.
Observação: Os comprovantes de pagamentos deverão ser juntados aos autos ou enviados para o e-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br. 
Cacoal, 1 de setembro de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Criminal
Processo: 0000662-56.2020.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
PRONUNCIADO: SERGIO LIMA ANCELMO
Advogado do(a) PRONUNCIADO: VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES - RO3175
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da DECISÃO de Id. 81297387.
Cacoal, 1 de setembro de 2022
GABARITO
PACIENTE: MARCOS ROBERTO FERNANDES, brasileiro, nascido aos 21.10.1987, filho de Hélio de Souza Fernandes e Inês Vignoto 
Fernandes.
ADVOGADO: RENATO FIRMO DA SILVA, OAB/RO 9016
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado para ciência da consulta/perícia agendada para dia 04.10.2022, às 12h50min, 
conforme ID 81259106 e 81259110.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - 1ª Vara Criminal
Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3309-7001, E-mail: 
cpe1gvcrim@tjro.jus.br 
INTIMAÇÃO
Certifico que nesta data procedi a intimação via sistema da:
( ) Defensoria Pública do Estado de Rondônia;
( X ) Ministério Público do Estado de Rondônia, para: 
( X ) Ciência
( ) Manifestação
( ) Alegações Finais
( ) Apresentar Resposta à Acusação
( ) Razões de Apelação
( ) Contrarrazões ao Recurso de Apelação
( ) Manifestação sobre a pena de multa, nos termos do Artigo 269-A, §§ 4º e 5º, das DGJ:
§4º Não havendo pagamento o juízo de conhecimento expedirá certidão de débito da pena de multa, que será juntada ao processo e 
disponibilizada ao Ministério Público,
para fins de execução perante a vara de execução penal competente, via sistema SEEU.
§5º O Ministério Público informará ao juízo de conhecimento quanto ao ingresso ou inviabilidade do ingresso da ação de execução da 
multa.
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2ª VARA CRIMINAL 

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/
RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7009781-82.2021.8.22.0007 Classe: Carta Precatória Criminal 
DEPRECANTE: J. D. C. D. P. M. DENUNCIADO: ITALO HENRIQUE DE SOUZA, AV. RIO BRANCO 1177 - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Vistos. 
A presente carta precatória foi expedida nos autos da ação penal n. 000203-57.2020.822.0006, que figura como denunciado Ítalo Henrique 
de Souza, sendo deprecado a este juízo a fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão.
Considerando o prazo decorrido e a ausência de resposta da solicitação encaminhada ao juízo deprecante em 13/12/2021, conforme 
id: 66300854, determino que reitere-se a solicitação de novas diretrizes, no prazo de 05 dias.
Serve a presente como ofício.
Caso decorra o prazo sem manifestação do juízo deprecante, devolva-se a presente missiva ao juízo de origem.
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/
RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7011132-56.2022.8.22.0007 CLASSE: Inquérito Policial 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia INVESTIGADO: FABIO JUNIOR MARTINS DA SILVA, CPF nº 98103253200, RUA 
SÃO LUIZ 1229, - DE 1015/1016 A 1273/1274 CENTRO - 76963-884 - CACOAL - RONDÔNIA ADVOGADO DO INVESTIGADO: THIAGO 
LUIS ALVES, OAB nº RO8261 
Vistos.
Intime-se a defesa para, no prazo de 05 dias, promover a redistribuição do Habeas Corpus em autos apartados por dependência ao 
presente feito.
No mesmo prazo, deverá a parte requerente instruir o pedido com a cópia integral do IPL questionado, sob pena de indeferimento da 
inicial.
Intime-se. 
No mais, o presente feito, por ora, deverá permanecer aguardando a CONCLUSÃO do IPL.
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/
RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 0001228-73.2018.8.22.0007 CLASSE: Acordo de Não 
Persecução Penal ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia INDICIADO: ADRIANO RENAN MIOTTI, 
CPF nº 01498459285, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4710, AVENIDA PORTO VELHO 2302 JARDIM CLODOALDO - 76960-971 - 
CACOAL - RONDÔNIA ADVOGADO DO INDICIADO: MARCOS VINICIUS BORGES, OAB nº MT21927E 
Vistos.
I- DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA - DEVOLUÇÃO DE VALORES
Considerando o requerimento formulado pela defesa no id 78647908, bem como a informação prestada pela serventia no id 81178925, 
determino a expedição de alvará em favor do beneficiário, para que lhe seja restituído o valor depositado na conta judicial 1823 040 
01542796-6, com as correções legais, bem como seja procedido o encerramento da referida conta judicial. 
Tendo em vista que a opção do Alvará Eletrônico, nestes autos, não está disponível, determino à CPE a expedição do Alvará Judicial de 
Transferência, a ser efetivado o pagamento na conta bancária informada no id 78647908.
Certifique-se nos autos a efetivação da transferência.
Ciência à Defesa.
II- DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - id 75784633 e 81178925
Considerando a informação de adimplemento da obrigação estipulada no acordo de não persecução penal, determino vistas ao MP para 
manifestar-se sobre eventual extinção da punibilidade.
Após, conclusos. 
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Criminal
Processo: 0001397-26.2019.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
DENUNCIADO: STEFERSON ESTEVAO SOUZA CARVALHO
Advogado do(a) DENUNCIADO: JEFFERSON DIEGO DA SILVA - RO8574
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado da certidão de Id 78435086.
Cacoal, 31 de agosto de 2022

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/
RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7009641-48.2021.8.22.0007 CLASSE: Inquérito Policial 
AUTORES: Ministério Público do Estado de Rondônia, Ministério Público do Estado de Rondônia INVESTIGADO: KARINA FERREIRA, 
CPF nº 29091143843, AV. CASTELO BRANCO 21984, NÃO INFORMADO JD. BANDEIRANTES - 76963-754 - CACOAL - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO INVESTIGADO: IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO, OAB nº RO7320 Vistos.
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O presente Inquérito Policial foi movido em face de KARINA FERREIRA, já qualificada nos autos.
Antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal, com base no disposto no artigo 28-A, 
do Código de Processo Penal, o qual foi aceito pela indiciada.
Cumprido o acordo, o Ministério Público manifestou-se favorável a extinção da punibilidade.
O art. 28-A, § 13º, do CPP, estabelece que cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a 
extinção de punibilidade.
Posto isso, com fundamento no disposto no artigo 28-A, § 13º do CPP, DECLARO extinta a punibilidade do fato imputado a KARINA 
FERREIRA.
Determino à escrivania que sejam feitas as comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos, acentuando-se que o 
cumprimento do acordo neste processo não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, conforme 
disposto no art. 28-A, § 12º do CPP, devendo tal circunstância constar de todas as comunicações expedidas. 
Serve a presente de ofício ao Delegado que presidiu o IPL n° 0229/2021-1ªDP.
Intime-se.
Ciência ao MP e a Defesa.
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Criminal
Processo: 0030487-65.2008.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REQUERIDO: JHONNY BATISTA SAMARI
Advogado do REQUERIDO: MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM - RO7009
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado da DECISÃO de Id 81256876.
Cacoal, 1 de setembro de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Criminal
Processo: 7007749-07.2021.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERIDO: CARLOS DANIEL TRASPADINI SIMAO
Advogados do(a) REQUERIDO: MIRIAN ANTUNES - RO11550, ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA - RO9854
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar a(s) advogada(s) acima mencionadas para ciência e manifestação quanto ao constante no DESPACHO junto ao 
Id. 81152430.
Cacoal, 31 de agosto de 2022

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, 
Cacoal/RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 0030487-65.2008.8.22.0007 CLASSE: Ação Penal - 
Procedimento Ordinário AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia REQUERIDO: JHONNY BATISTA SAMARI ADVOGADO DO 
REQUERIDO: MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM, OAB nº RO7009 Vistos.
Trata-se de pedido de revogação da prisão formulado pela defesa de JHONNY BATISTA SAMARI.
O pedido é instruído com a informação do paradeiro do réu.
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, verifico que o acusado não foi localizado para citação pessoal, sendo o processo suspenso na forma do artigo 366 
do CPP.
Apresentado novo endereço e a constituição de advogado, entendo que não subsistem os motivos que ensejaram o decreto prisional.
Desta feita, REVOGO A PRISÃO ANTERIORMENTE DECRETADA.
À CPE:
a) Pratique-se o necessário para baixa do MANDADO de prisão no BNMP, com urgência;
b) Atualize-se o endereço do acusado no sistema;
c) Habilite-se o advogado (id 81186389);
d) Intime-se a defesa para, no prazo de 10 dias, apresentar resposta à acusação.
Cumpra-se.
Ciência ao MP e Defesa. 
Cacoal/RO, 31 de agosto de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/
RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7009641-48.2021.8.22.0007 CLASSE: Inquérito Policial 
AUTORES: Ministério Público do Estado de Rondônia, Ministério Público do Estado de Rondônia INVESTIGADO: KARINA FERREIRA, 
CPF nº 29091143843, AV. CASTELO BRANCO 21984, NÃO INFORMADO JD. BANDEIRANTES - 76963-754 - CACOAL - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO INVESTIGADO: IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO, OAB nº RO7320 Vistos.
O presente Inquérito Policial foi movido em face de KARINA FERREIRA, já qualificada nos autos.
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Antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal, com base no disposto no artigo 28-A, 
do Código de Processo Penal, o qual foi aceito pela indiciada.
Cumprido o acordo, o Ministério Público manifestou-se favorável a extinção da punibilidade.
O art. 28-A, § 13º, do CPP, estabelece que cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a 
extinção de punibilidade.
Posto isso, com fundamento no disposto no artigo 28-A, § 13º do CPP, DECLARO extinta a punibilidade do fato imputado a KARINA 
FERREIRA.
Determino à escrivania que sejam feitas as comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos, acentuando-se que o 
cumprimento do acordo neste processo não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, conforme 
disposto no art. 28-A, § 12º do CPP, devendo tal circunstância constar de todas as comunicações expedidas. 
Serve a presente de ofício ao Delegado que presidiu o IPL n° 0229/2021-1ªDP.
Intime-se.
Ciência ao MP e a Defesa.
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Criminal
Processo: 7010390-31.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: BRENO JULIO LIDUVINO BATISTA
Advogado(s) do reclamado: VANDERLEI KLOOS
Advogados do(a) DENUNCIADO: VANDERLEI KLOOS - RO0006027A, EVANDRO JOEL LUZ - RO7963
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar os advogados supracitados, para apresentarem a Defesa Prévia, dentro do prazo legal. 
Cacoal, 31 de agosto de 2022

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, 
Cacoal/RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7007749-07.2021.8.22.0007 CLASSE: Ação Penal - 
Procedimento Sumário AUTOR: M. P. D. E. D. R. REQUERIDO: C. D. T. S., CPF nº 03576392270, RUA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA 
6496 CENTRO - 76969-000 - RIOZINHO (CACOAL) - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REQUERIDO: MIRIAN ANTUNES, OAB nº 
RO11550L, ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA, OAB nº RO9854 
Vistos.
Vieram os autos conclusos para SENTENÇA, contudo, observo que a Defesa apresentou suas alegações finais antes da acusação.
Assim, para evitar eventual arguição de nulidade, bem como prestigiando o princípio do contraditório, determino vistas à defesa para, no 
prazo de 05 dias, diga se ratifica suas alegações já encartada aos autos.
Após, venham os autos conclusos imediatamente para SENTENÇA.
Intime-se. 
Cacoal/RO, 29 de agosto de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 7004677-12.2021.8.22.0007
RÉU: Nome: VANDERSON DE SOUZA TEIXEIRA, brasileiro, casado, pedreiro, filho de Evaldo Fernandes Teixeira e Luzinete de Souza 
Teixeira, nascido aos 18/06/1993, natural de Cacoal/RO, portador do RG nº. 1261188 SESDEC/RO, CPF nº. 017.773.057-20
FINALIDADE: Citação do réu acima qualificado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de advogado 
ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já apresentar 
documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, declinar o 
nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O para apresentar a defesa 
preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 129, §9º do Código Penal c.c Lei nº. 11.340/2006. Cacoal - 2ª 
Vara Criminal, Avenida Cuiabá, nº 2025, Centro, CEP 76.963-731, Cacoal/RO, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3443-7610 e 98479-8356 
(Ligações e Whatsapp), E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 30 de agosto de 2022.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Criminal
Processo: 7009306-29.2021.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
VÍTIMA: L.F.B.S.O. 
Advogado/Assistente de Acusação: LUIZ HENRIQUE LINHARES DE PAULA- OAB/RO 9464 
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado da DECISÃO de Id 81121213.
Cacoal, 30 de agosto de 2022
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 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Criminal
Processo: 7009306-29.2021.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
DENUNCIADO: HUGO OENNING
Advogado do DENUNCIADO: HENRIQUE SCARCELLI SEVERINO - RO0002714A
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionados da DECISÃO de Id 81121213.
Cacoal, 30 de agosto de 2022
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 7004677-12.2021.8.22.0007
RÉU: Nome: VANDERSON DE SOUZA TEIXEIRA, brasileiro, nascido aos 18/06/1993, natural de Cacoal/RO,filho de Evaldo Fernandes 
Teixeira e Luzinete de Souza Teixeira, portador do RG nº. 1261188 SESDEC/RO, CPF nº. 017.773.057-20.
FINALIDADE: Citação do réu acima qualificado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de advogado 
ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já apresentar 
documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, declinar o 
nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O para apresentar a defesa 
preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao artigo 129, §9º do Código Penal c.c a Lei nº. 11.340/2006. Cacoal - 2ª 
Vara Criminal, Avenida Cuiabá, nº 2025, Centro, CEP 76.963-731, Cacoal/RO, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3443-7610 e 98479-8356 
(Ligações e Whatsapp), E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 30 de agosto de 2022.

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/
RO E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7011132-56.2022.8.22.0007 CLASSE: Inquérito Policial 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia INVESTIGADO: FABIO JUNIOR MARTINS DA SILVA, CPF nº 98103253200, RUA 
SÃO LUIZ 1229, - DE 1015/1016 A 1273/1274 CENTRO - 76963-884 - CACOAL - RONDÔNIA ADVOGADO DO INVESTIGADO: THIAGO 
LUIS ALVES, OAB nº RO8261 
Vistos.
Intime-se a defesa para, no prazo de 05 dias, promover a redistribuição do Habeas Corpus em autos apartados por dependência ao 
presente feito.
No mesmo prazo, deverá a parte requerente instruir o pedido com a cópia integral do IPL questionado, sob pena de indeferimento da 
inicial.
Intime-se. 
No mais, o presente feito, por ora, deverá permanecer aguardando a CONCLUSÃO do IPL.
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Criminal
Processo: 7003429-11.2021.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
REQUERIDO: ADRIANO PRESTES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA - RO920
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado da DECISÃO constante junto a SENTENÇA Id 81247254.
Cacoal, 1 de setembro de 2022
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Processo n. 7014783-33.2021.8.22.0007
RÉU: Nome: CARLOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE, brasileiro, marceneiro, filho de Carlos Afonso de Andrade e Maria José 
Martins Nicácio Andrade, nascido aos 21/03/2001, natural de Alvorada D’Oeste/RO, portador do RG n.º 1695853 SSP/RO, e CPF n.º 
062.657.951-12, qualificação atualizada, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do(s) réu(s) acima qualificado(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta escrita por intermédio 
de advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde 
já apresentar documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, 
declinar o nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade de constituírem patrono, INTIMANDO-O(S) para apresentar 
a defesa preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação ao art. 157 caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal 
Brasileiro (1º fato) e 157, § 2º, VII c/c artigo 14, II, ambos da Lei Penal (2º Fato), todos na forma do artigo 71 do diploma penal. Cacoal - 2ª 
Vara Criminal, Avenida Cuiabá, nº 2025, Centro, CEP 76.963-731, Cacoal/RO, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3443-7610 e 98479-8356 
(Ligações e Whatsapp), E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 1 de setembro de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60 OU 90 DIAS
Processo n. 7010253-49.2022.8.22.0007 
REQUERENTE: Nome: GLEICE KELLY SILVA RAVADELLI, brasileira, filha de Luciana Silveira Silva Ravadelli e Emildo Ravadelli, 
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nascida aos 25/02/2001, RG 1657126 SSP/RO.
qualificação atualizada, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Intimar o réu acima qualificado, da SENTENÇA abaixo transcrita.
SENTENÇA: Assim, com base nos fundamentos acima expostos, INDEFIRO as MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (art. 22 da Lei 
11.340/06)
Cacoal - 2ª Vara Criminal, Avenida Cuiabá, nº 2025, Centro, CEP 76.963-731, Cacoal/RO, (Seg a sex - 07h-14h), Fone: 69 3443-7610 e 98479-
8356 (Ligações e Whatsapp), E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br, 1 de setembro de 2022.

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/RO 
E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7006674-30.2021.8.22.0007 CLASSE: Ação Penal - Procedimento 
Sumário AUTOR: M. P. D. E. D. R. REU: M. A. X. F., CPF nº 77199243200, RUA QUINTINO BOCAIÚVA 2264, - DE 2201/2202 AO FIM JARDIM 
CLODOALDO - 76963-694 - CACOAL - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REU: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS, OAB nº RO2736A, 
LUANA FREITAS NEVES, OAB nº RO3726A 
Vistos.
Recebo o recurso (id 80570674), vez que próprio e tempestivo. 
Considerando que o apelante invocou o art. 600, § 4º, do CPP, requerendo que a apresentação das razões recursais sejam apresentadas 
diretamente ao órgão julgador do recurso.
Encaminhe-se os autos ao E.T.JRO, para julgamento. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/RO 
E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 
PROCESSO: 7008312-64.2022.8.22.0007 Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário AUTOR: M. P. D. E. D. R. REU: MAIKO JUNIOR 
MATIUZI TAVARES ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Vistos.
Apresentada a resposta à acusação pelo réu MAIKO JUNIOR MATIUZI TAVARES não foram deduzidas questões processuais ou apontada 
ausência de justa causa para a ação penal. 
Também inexiste manifesta causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade dos agentes. Ademais, não vieram aos autos elementos aptos a 
afastar as evidências da ocorrência do crime ou que recomende a extinção da punibilidade. 
1- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/12/2022, às 10horas, onde serão tomadas as declarações do(s) ofendido(s), 
inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório do acusado (art. 400, caput, do CPP).
Não requeridas diligências nos termos do art. 402 do CPP, serão oferecidas as alegações finais oralmente na audiência (art. 403, caput).
2- Considerando a necessidade do distanciamento social em razão da pandemia do COVID-19, a audiência será realizada por videoconferência, 
por meio da ferramenta Google Meet (https://meet.google.com/), na data e horário acima designado.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO PARA INTIMAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO E DAS TESTEMUNHAS CONSTANTES NO ROL 
ANEXO.
3- O Sr. Oficial de Justiça deverá informar as testemunhas relacionadas na certidão anexa que o ato será realizado por videoconferência, bem 
como anotar o respectivo número de telefone para que o cartório possa entrar em contato, a fim de que sejam instruídas sobre a utilização da 
ferramenta Google Meet.
Caso a pessoa a ser intimada informar que não dispõe de meios necessários para participar do ato, deverá ser informada que prestarão seus 
respectivos depoimentos ou interrogatórios a partir da sala de audiências da 2ª Vara Criminal de Cacoal/RO (Fórum Aldo Alberto Castanheira, 
Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/RO), conforme Provimento Corregedoria 13/2021.
4- A secretária do juízo deverá estabelecer contato prévio com as partes e testemunhas, para realização do teste dos equipamentos de 
transmissão do áudio e vídeo e disponibilização do link para o acesso à sala de audiência virtual.
5- Expeça-se o necessário. 
Ciência ao MP e defesa.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACOAL Fórum Desembargador Aldo Alberto Castanheira, Av. Cuiabá, n° 2025, Centro, Cacoal/RO 
E-mail: cpe1gvcrim@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3443-7610 PROCESSO: 7007307-07.2022.8.22.0007 CLASSE: Ação Penal - Procedimento 
Ordinário AUTORIDADE: P. C. -. C. -. D. E. N. R. A. E. R. E. F. -. D. REU: LUCAS DANIEL MUNIZ CARDOSO, CPF nº 06437277289, AVENIDA 
CARLOS GOMES 3170, - DE 3000 A 3204 - LADO PAR PRINCESA ISABEL - 76964-124 - CACOAL - RONDÔNIA ADVOGADO DO REU: 
JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS, OAB nº RO2736A 
Vistos.
Trata-se de requerimento de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (id 79401108) formulado pela defesa do flagranteado LUCAS 
DANIEL MUNIZ CARDOSO.
Para fundamentar o pedido, sustenta que o réu cumpre prisão preventiva e que é portador de doença grave permanente e que realiza tratamento 
contínuo e ininterrupto.
Fundamenta o pedido com base no art. 117 da Lei de Execuções Penais.
O pedido é instruído com laudo médico.
O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido (id 81162041), sob argumento de que a unidade prisional onde o preso se encontra, 
não oferece risco à sua saúde.
Pois bem.
A Lei de Execuções Penais autoriza o recolhimento do apenado em residência particular desde que beneficiário do regime aberto e acometido 
de doença grave, nos termos do art. 117, inciso II.
Em relação ao pleito de substituição da prisão em regime fechado, cabe ressaltar o que dispõe o art. 117, II, da LEP:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
[...]
II - condenado acometido de doença grave;
Em que pese a Lei autorizar apenas os beneficiários do regime aberto recolher-se em residência particular, o STJ já posicionou-se no sentido 
de estender tal benefício a apenados dos regimes fechado e semiaberto quando a peculiaridade do caso demonstrar sua imprescindibilidade 
(HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016).
Porém, para análise do pedido se faz necessário a demonstração inequívoca de 2 requisitos: a) estar o apenado acometido de doença grave; e 
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b) comprovar que a unidade prisional não dispõe de estrutura adequada para promover o adequado tratamento do requerente.
Conforme documentos juntados pela defesa do requerente, o médico que atendeu o apenado atestou no dia 06/04/2022.
Paciente portador de PAF, patologia autossômica com múltiplos pólipos intestinais, associado a displasia e malignação; Evoluiu com neoplasia 
maligna associado a sangramento e perfuração; sendo realizado no dia 28 de agosto de 2017, procto colectomia total + amputação de canal 
anal, ileostomia definitiva. Paciente com limitação permanente para atividade física e laboral; Por ter perda de fluidos e eletrólitos 24 H por dia, 
ocasionando desidratação, risco de choque hipovolêmico; há também risco elevado para outras neoplasias a partira da quarta década de vida, 
possui necessidade de uso permanente de bolsa de ostomia, no entanto está apto para ter cuidados de higiene e alimentação por si mesmo. 
o mesmo permanecerá em tratamento oncológico (proservação) sem possibilidade de alta - COD10: C18+C20. Dr. Cláudio Queiroz Silva - 
Cirurgião de Cabeça e Pescoço.
Como visto, o preso está apto para ter cuidados de higiene e alimentação por si mesmo.
Ademais, a unidade prisional de Cacoal, ao contrário da grande maioria dos presídios brasileiros, possui uma certa estrutura, que conta com 
profissionais de saúde (enfermeiros e médico), que tem prestado serviços aos custodiados ali abrigados.
Consoante laudo médico fornecido pela direção da unidade prisional (id 81117504), o médico da unidade prisional atestou que:
Paciente consciente, orientado em tempo e espaço, exame físico: PA 130x80 mmgh, FC 92 bpm, FR: 16 ipm, temperatura 36.4ºC, auscuta 
cardíaca e pulmonar sem alterações. colostomizado desde novembro de 2017 devido complicações no intestino grosso. A unidade prisional 
onde o mesmo se encontra não oferece risco à saúde do mesmo. Tendo em vista que temos atendimento médico e de enfermagem. Oferece 
ainda os insumos necessários para os cuidados diários. Ex. Bolsa de Colostomia - Dr. José Mário de Souza - Médico.
Como visto, a defesa não comprovou nos autos que a unidade prisional não dispõe de condições adequadas para o tratamento do apenado.
Verifica-se, ainda, que igualmente não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 318, inciso II, do CPP.
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 
[...]
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; 
O Manual de Administração do Sistema Penitenciário - MASPE, determina em seu art. 47 que:
Art. 47- Quando o estabelecimento não estiver capacitado a prover assistência à saúde que se fizer necessária, transferirá o (a) paciente para 
o estabelecimento do Sistema Único de Saúde - SUS em condições de implementá-la.
Parágrafo único: Inexistindo a possibilidade de ser prestada assistência no âmbito da Unidade Prisional, o serviço de saúde e o serviço social 
indicarão o local onde a assistência poderá ser proporcionada, para lá sendo encaminhado o paciente pela Direção da Unidade Prisional, 
observadas as cautelas legais de segurança, comunicado o fato ao Juiz da Execução ou ao Juiz do processo, em no máximo 24 (vinte e quatro) 
horas.
Os Tribunais de Justiça do país, tem acompanhado o entendimento esposado pelo STJ, quanto ao preenchimento dos requisitos citados acima, 
para a concessão excepcional da prisão domiciliar aos presos dos regimes fechado e semiaberto, senão vejamos:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR 
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar 
em caso de doença só é deferida em situações excepcionais, em que comprovada a extrema gravidade da enfermidade e a impossibilidade 
de ser recebido tratamento no sistema prisional, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que, embora tenha sido juntado laudo médico, 
informando que o paciente possui doença crônica pulmonar, consta nos autos que o mesmo vem recebendo o devido tratamento, inclusive 
fazendo uso das medicações necessárias. HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas Corpus Nº 70077893584, Quinta Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 20/06/2018). (TJ-RS - HC: 70077893584 RS, Relator: Lizete Andreis 
Sebben, Data de Julgamento: 20/06/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2018).
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. 
DOENÇA GRAVE. Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente 
demonstradas na impetração, o que não ocorre no caso vertente. Não comprovando o impetrante, documentalmente, a extrema debilidade do 
paciente, em razão de doença grave (art. 318, II, do Código de Processo Penal), revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por prisão 
domiciliar. Caso em que não se vislumbra negativa da SUSEPE em conduzi-lo ao nosocômio, tampouco utilidade médica na prisão domiciliar 
pretendida, pois, à evidência, a necessidade de intervenção cirúrgica (único tratamento prescrito ao paciente) não seria suprida por eventual 
concessão da prisão domiciliar ao custodiado. ORDEM DENEGADA. (TJ-RS - HC: 70084309616 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva 
Neto, Data de Julgamento: 09/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2020).
Assim, ao menos neste momento, não restou comprovado a ausência de estrutura a possibilitar a continuidade do tratamento na unidade 
prisional.
Posto isso, por não restar demonstrada a excepcional necessidade do cumprimento da pena em residência particular, sobretudo pela não 
comprovação da possibilidade de continuação do tratamento na unidade prisional, indefiro o pedido de prisão domiciliar.
Em relação ao pedido de antecipação da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13/10/2022 (id 80447129), indefiro o 
pedido em razão da pauta de audiências deste juízo encontra-se lotada, já tendo, inclusive, audiência agendada para o mês de fevereiro 
de 2023. 
Ciência às partes.
Aguarde-se a audiência de instrução e julgamento já designada.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022
IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Criminal
Processo: 7007307-07.2022.8.22.0007
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
REU: LUCAS DANIEL MUNIZ CARDOSO
Advogado do REU: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - RO0002736A
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o advogado acima mencionado da DECISÃO de Id 81306457.
Cacoal, 1 de setembro de 2022
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7007511-51.2022.8.22.0007
AUTOR: ARIANE DE OLIVEIRA HENTGES, RUA DAS ORQUÍDEAS 2883 EMBRATEL - 76966-304 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JHONE FERREIRA ALVES, OAB nº RO8344, LORRAINE FERREIRA ALVES, OAB nº RO10494
REQUERIDO: LATAM LINHAS AÉREAS S/A, RUA ÁTICA 673, 6 ANDAR SALA 2 JARDIM BRASIL (ZONA SUL) - 04634-042 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908
SENTENÇA 
Visto,
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO
Preliminarmente, em contestação sustenta a requerida a inépcia da petição inicial, por estar desacompanhada dos documentos essenciais 
à propositura da ação e falta de interesse de agir, alegando ainda no MÉRITO a licitude de sua conduta. A petição inicial da requerente 
é apta porque expõe de forma clara a causa de pedir e pedidos, que decorrem daquela, permitindo a correta compreensão da pretensão, 
e atendendo os requisitos do art. 319, CPC. Ademais, não restou demonstrada plausibilidade na pretensão, assim, não entendo razoável 
a extinção do processo.
Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, tendo por fundamento relação consumerista formada entre as partes, enquadrando-
se a requerida como fornecedora de serviços (CDC 3º).
A autora que adquiriu passagem aérea para o dia 27/04/2022 com embarque em Recife às 02:00 tendo como destino a cidade de Lisboa-
Portugal, fazendo uma escala no aeroporto de Guarulhos-SP. Alega ainda que antes do embarque buscou de várias formas entrar em 
contato com a requerida para saber da necessidade de teste negativo de covid-19 para o embarque. Já em Recife, foi orientada pela 
requerida de que não precisava do teste, tendo em vista que já havia tomado as 02 doses da vacina. Na conexão que fez em Guarulhos, 
foi informada que sem o teste, não conseguiria embarcar, motivo pelo qual buscou urgentemente fazer um teste de covid-19, no aeroporto 
para que sua conexão não fosse prejudicada. Com essas divergências de informações, gastou R$180,00 (cento e oitenta reais), para 
realizar o teste e finalmente conseguir embarcar.
Ocorre que na conexão feita em Guarulhos, entrou no avião e em nenhum momento os atendentes ali presentes, solicitaram o comprovante 
de exame negativo de covid-19, razão pela qual se sentiu lesada, pois se viu na necessidade a fazer um teste, sem necessidade e 
gastando um valor relativamente alto, tendo com isso sofrido prejuízos de natureza moral e material.
Em contestação, a requerida alegou inépcia da inicial por carência de provas do alegado e que não restou comprovado qualquer falha 
na prestação do serviço que enseja sua responsabilidade civil, além de defender a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como 
atribuírem uma à outra, a responsabilidade pelo ocorrido.
A contratação entre as partes é incontroversa, eis que reconhecida tanto pela autora quanto pela requerida, restando por controversa, 
a responsabilidade pela eventual falha no dever de informação no tocante à necessidade de realização de teste de covid-19, antes do 
embarque, e seus consequentes danos (danos materiais e morais) 
Diante disso, é direito básico do consumidor receber informações claras e adequadas sobre os produtos ou serviços que lhe são 
disponibilizados (art. 6º, III, da Lei n.º 8.078/90).
De acordo com os relatos da autora, a controvérsia fática existente está relacionada à eventual falha no dever de informação, tendo em 
vista a informação fornecida pela companhia aérea requerida Latam no sentido da desnecessidade de apresentação de teste de covid-19 
para embarque e realização da viagem.
Repita-se, não esclareceram o cerne da questão exposta na inicial, qual seja, falha na informação fornecida à autora. Por essa razão a 
medida que se impõe é a condenação da requerida no ressarcimento do valor pago pela autora para teste de covid-19 antes do embarque, 
no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais).
Vale ressaltar que o pedido de indenização por danos morais é improcedente, diante do cenário de pandemia que atinge o mundo, 
não tendo os fatos ocorridos por atos que podem ser imputados completamente à requerida e nem se pode afirmar que houve dano 
à personalidade da autora. A configuração do dano moral apenas pode ocorrer no caso da dor, do vexame, da angústia profunda ou 
humilhação que fujam da normalidade e interfiram intensamente da esfera personalíssima da pessoa.
Os aborrecimentos burocráticos descritos na inicial e a necessidade de ajuizamento da ação, por si só, não são suficientes para a 
indenização moral. O ato praticado deve, portanto, atingir bens personalíssimos da autora, já que o mero dissabor ou desconforto não 
são aptos a ensejar o dever de indenizar.
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito por ARIANE DE OLIVEIRA HENTGES em face de TAM LINHAS 
AÉREAS S/A para condenar a requerida a restituir a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais), referente ao teste de covid-19 realizado 
pela requerente, obedecendo ao binômio compensação/desestímulo, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir da 
data de publicação desta SENTENÇA.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC I 487).
Deixo de condenar em custas e honorários de advocatícios (LJE 55).
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em julgado esta DECISÃO, ficará a demandada automaticamente intimada 
para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) 
dias, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo, além de 
penhora eletrônica de valores e bens.
Havendo pagamento voluntário do débito, desde já defiro expedição de alvará eletrônico em nome da parte autora ou seu advogado 
acrescido dos juros e correção monetária que incidir e venham os autos conclusos para extinção. Na hipótese de indicação de conta 
bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de providências.
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII, XVI, 
XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos à Contadoria 
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Judicial quando necessário em ações oriundas da atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 
débito, caso não tenha sido juntada ao feito. Somente então, os autos deverão vir conclusos. 
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Com o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquive-se.
SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Cacoal/RO, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7008302-20.2022.8.22.0007
AUTOR: FILISBERTO ANSELMO DE SANTANA, ZONA RURAL S/N LINHA 15, GLEBA 18 - 76960-000 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REU: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO BRASIL, 
QUADRA SHIS QI 5 BLOCO F 203, GILBERTO SALOMÃO SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - 71615-560 - BRASÍLIA - 
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO REU: DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA, OAB nº PB24309
SENTENÇA 
Vistos
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO
Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, tendo por fundamento a Constituição Federal (art. 5º, XX e art. 8º,V) e a 
responsabilidade civil (CC 186 e 927). 
A parte requerente esclareceu que é aposentado, recebendo benefício do INSS e em junho de 2022 notou desconto no seu provento 
referente a “contribuição conafer”, contudo, nunca solicitou tal contratação, reputando indevidos os descontos.
Embora apresentada defesa, a parte requerida não esclareceu acerca da legitimidade da cobrança, tampouco trouxe documentos que 
justifique o motivo da cobrança.
Logo, claro está que a presente ação tem natureza civil, tendo em vista que o autor objetiva a declaração de inexistência de débito entre 
as partes com a inexigibilidade das taxas associativas que atualmente são descontadas do seu benefício previdenciário.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES LIDE 
QUE NÃO DISCUTE RELAÇÃO DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 114, INCISO III, DA CF - 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não versando a lide sobre matéria relacionada ao Direito 
do Trabalho e a direitos sindicais, mas à existência de descontos de valores referentes a contribuição associativa realizados em benefício 
previdenciário supostamente sem autorização, não incide a regra do artigo 114, inciso III, da Constituição Federal, devendo a demanda 
ser processada e julgada perante a Justiça Comum Estadual.(TJ-MS - AI: 14111810820208120000 MS 1411181-08.2020.8.12.0000, 
Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação:07/12/2020). 
O autor pretende, além da declaração da inexistência dos débitos descritos na inicial, obter a condenação da ré ao pagamento de 
indenização por danos morais e materiais.
De acordo com o histórico de créditos acostado no ID 78613579, o autor recebe benefício de aposentadoria por idade, sendo que a partir 
do mês de janeiro do ano de 2020 e subsequentes, constam os descontos mensais, o primeiro no valor de R$20,78 (vinte reais e setenta 
e oito centavos) e os demais no valor de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos), relativos a “Contribuição CONAFER” - Código 249. 
No caso concreto, a ré não comprovou e legitimidade dos descontos, tampouco apresentou documentos comprobatórios em sua 
defesa.
Nesse cenário, conclui-se que não há qualquer indício probatório que sustente o desconto efetuado pela requerida, razão pela qual o 
pedido declaratório deve ser procedente, com a consequente devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário 
do requerente, pois não comprovada a má-fé da ré, elemento indispensável para a devolução em dobro prevista no parágrafo único do 
artigo 42 do CDC. 
No que diz respeito ao dano moral, os descontos indevidos de valores relativos a serviços não contratados são motivos suficientes para 
o reconhecimento do dano moral, cumprindo ao juízo fixar quais foram os danos e o quantum devido como forma de recomposição, 
pois a dor e humilhação alegadas pela parte autora não tem valor estimado, mas pode ser ressarcida monetariamente como forma de 
compensação.
Portanto, ficam caracterizados como elementos da responsabilidade civil: ação ou omissão (voluntária), dano (prejuízo), culpa (negligência 
ou imprudência) e nexo causal (vínculo entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela vítima).
Desse modo, torna razoável a fixação de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para reparar o valor almejado a título de danos 
morais, montante que se encontra adequado, por atingir os objetivos compensatório e punitivo pretendidos, além de servir para que o 
requerido envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, mas sem configurar fonte de enriquecimento.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por FILISBERTO ANSELMO DE SANTANA 
em desfavor de CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO 
BRASIL, para: 
a) DECLARAR inexistente os débitos descritos na inicial, relativos à contribuição sindical cobrada pela ré sobre o benefício previdenciário 
do autor; DETERMINAR o cancelamento dos descontos “Contribuição CONAFER” - Código 249 sobre o benefício nº 1762534085; 
b) CONDENO a ré a ressarcir o valor dos descontos realizados no benefício do autor de forma simples, que perfaz a quantia total de R$ 
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859,03 (oitocentos e cinquenta e nove reais e três centavos) atualizado monetariamente desde a data do desembolso e juros de mora a 
partir da citação, de acordo com a Tabela Prática do TJRO;
c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, devendo esse valor ser atualizado com juros e 
correção monetária a partir desta data, de acordo com a Tabela do TJRO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC I 487).
Deixo de condenar em custas e honorários de advocatícios (LJE 55).
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em julgado esta DECISÃO, ficará a demandada automaticamente intimada 
para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) 
dias, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo, além de 
penhora eletrônica de valores e bens.
Havendo pagamento voluntário do débito, desde já defiro expedição de alvará eletrônico em nome da parte autora ou seu advogado 
acrescido dos juros e correção monetária que incidir e venham os autos conclusos para extinção. Na hipótese de indicação de conta 
bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de providências.
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII, XVI, 
XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos à Contadoria 
Judicial quando necessário em ações oriundas da atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 
débito, caso não tenha sido juntada ao feito. Somente então, os autos deverão vir conclusos. 
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Com o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquive-se.
SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - PROCESSO: 7005919-69.2022.8.22.0007
REQUERENTE: MARIA LUCIA DE SOUZA, RUA LUTHER KING 1584, - DE 1501/1502 A 1799/1800 JARDIM CLODOALDO - 76963-
536 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790
REQUERIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., AVENIDA NOVE DE JULHO 3148, - DE 2302 A 3698 - LADO PAR JARDIM PAULISTA 
- 01406-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
SENTENÇA 
Vistos
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO
Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, sustentando que a pretensão da autora já encontrava-se resolvida antes mesmo da 
propositura da ação. Ocorre que a presente ação cinge-se unicamente acerca de danos morais, não havendo pedido declaratório ou 
determinatório sobre o contrato, sendo esta, portanto, uma ação reparatória/indenizatória.
Superada a prejudicial arguida, passo a análise do MÉRITO.
Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, tendo por fundamento a relação consumerista formada entre as partes, 
enquadrando-se o requerido como fornecedor de serviços (CDC 3º, §2º e STJ 297), sendo-lhe aplicável a responsabilidade objetiva 
perante os acontecimentos narrados (CDC 14).
Alega o autor que notou o recebimento de valor considerável em sua conta bancária e a realização de desconto em seu benefício 
previdenciário. Ao buscar o requerido para esclarecimento, descobriu tratar-se de empréstimo consignado, tendo conseguido realizar o 
cancelamento do contrato e restituído o valor descontado do benefício, entretanto, devido ao desconto indevida, requereu a condenação 
do banco-réu em danos morais.
Em defesa o requerido alegou a legalidade da contratação, apresentando a cédula de crédito bancário devidamente assinada pela autora 
(id. 79424776), sustentando que não houve falha ou fraude no contrato de empréstimo, sendo esse legítimo.
Pois bem. Os documentos juntados nos autos são aptos a comprovar a existência da contratação de empréstimo consignado pactuado 
entre as partes, indicando expressamente a contratação de empréstimo por meio de cédula de crédito bancário, autorizando inclusive a 
realização de descontos mensais diretamente no benefício previdenciário da autora.
Também não há de se falar em fraude, pois embora em contratos desta natureza seja razoavelmente comum, não há como presumi-la 
diante da prova produzida nos autos, que indica claramente que o valor foi creditado na conta do autor, bem como, a cobrança de valores 
estritamente previstos no instrumento pactuado entre as partes. Além disso, a cédula de crédito apresentada consta assinatura da autora 
muito semelhante aos seus documentos pessoais. Além disso, a parte autora não impugnou os contratos juntados aos autos pela ré, não 
restando verificada também, existência de cláusulas abusivas.
Por fim, apesar da ocorrência de desconto no benefício da autora, não houve nenhum desdobramento que tenha causado vexame, 
humilhação, ou qualquer outro ferir sério e convincente do patrimônio moral da requerente, bem como também não restou comprovado 
que houve excessiva demora do requerido em proceder com a restituição.
Diante da regularidade do contrato entre a autora e o requerido e solução eficaz extrajudicialmente realizada pelas partes (cancelamento 
do contrato e restituição do valor descontado do benefício), tenho que aos fatos trataram-se apenas transtornos característicos da vida 
moderna, que não configuram o dano moral indenizável, impondo-se, assim, a improcedência dos pedidos.
DISPOSITIVO.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos feitos por MARIA LUCIA DE SOUZA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC I 487).
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Deixo de condenar em custas e honorários de advocatícios (LJE 55).
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7003712-97.2022.8.22.0007
AUTOR: RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS, LEONARDO DA VINCI 477 SAÚDE - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCIA PASSAGLIA, OAB nº RO1695A, LUAN DA SILVA FEITOSA, OAB nº RO8566
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIF. C. 
BRANCO OFFICE PARK, TORRE JATOBÁ, 9 ANDA TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA 
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO
Preliminarmente, pretende a requerida a suspensão do processo, sob argumento de que teve sua situação econômica agravada em razão 
da crise ocasionada pela pandemia decorrente do COVID-19. Contudo, trata-se de questão mundialmente enfrentada e que afeta a todos 
de modo geral, não só as partes litigantes nos presentes autos. Ademais, não restou demonstrada plausibilidade na pretensão, assim, 
não entendo razoável a suspensão do processo
Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória por danos materiais e morais, tendo por fundamento relação a consumerista 
formada entre as partes, enquadrando-se a requerida como fornecedora de serviços (CDC 3º) e o requerente como consumidor (CDC 
2º).
Conforme peça inicial, tendo como objetivo principal, passar o fim de ano com seus familiares, o requerente adquiriu passagem aérea, 
saindo de Cacoal-RO com destino à Sergipe-SE, saindo dia 21/12/2011 e com retorno previsto para o dia 01/01/2022. Ocorre que no dia 
27/11/2021 a empresa cancelou seu voo de ida gerando transtornos e aborrecimentos ao requerente. Diante disso, sua passagem foi 
remarcada para sair de Vilhena-RO, cerca de 240km de distância do local onde reside.
Diante dessa situação o requerente teve que se deslocar de ônibus, até Vilhena e enfim pegar o seu voo. A viagem de retorno também 
teve seus transtornos, pois o requerente teve que passar 12 horas no aeroporto de Campinas, agindo a requerida de forma inadequada 
e dessa forma gerando danos para o requerente.
Em contestação a requerida alega que o cancelamento se deu por conta de reajuste na sua malha aérea, o que acarretou modificações 
no voo do autor, não sendo possível a responsabilização por tais ocorrências. Por conta disso foi ofertada nova opção de realização de 
voo, o que foi aceito pela requerente e que “empreendeu todos os esforços para que todos chegassem ao seu destino final”.
Tais ocorrências gerou ao consumidor prejuízo material no valor total de R$224,26 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis 
centavos); referente ao gasto que teve de ida e volta, saindo de Cacoal a Vilhena, e transporte da rodoviária com destino ao aeroporto de 
Vilhena, conforme documentos apresentados, já que caracterizada a obrigação de indenizar.
Ocorre que conforme a documentação apresentada nos autos pelo requerente ficou demonstrado que a requerida, injustificadamente, 
deu causa ao não cumprimento do contrato celebrado, pois não a transportou ao destino esperado no dia e horário ajustados, impondo-se 
assim o dever de indenizar.
No que tange ao dano moral, pacífico o entendimento de que o mero descumprimento de contrato, por si só, não é capaz de causa-lo. 
Entretanto, no caso em tela, é de se reconhecer ter o comportamento omissivo da ré ultrapassado o limite do descumprimento, pois fez 
como que o consumidor do serviço vivenciasse situação que extrapolou o mero aborrecimento do dia a dia. Ora, sendo uma prestadora de 
serviços experiente em seu ramo, sabedora das dificuldades que o consumidor poderá enfrentar em uma viagem, o mínimo que se espera 
é que preste todas as orientações necessárias para que casos assim não ocorram. Houve, portanto, abalo da paz interior do consumidor 
e, neste caso, presente o dano moral e a necessidade de reparação.
Verificada a ocorrência de dano moral que transcende o mero dissabor, porquanto o cancelamento obrigou o requerente a se deslocar 
cerca de 240km de distância até o aeroporto de Vilhena-RO, para pegar seu voo inicial e ainda os transtornos que teve na conexão, 
tendo que ficar cerca de 12 horas no aeroporto de Campinas, o que evidentemente causou transtornos e angustia quanto ao sucesso da 
viagem.
Presentes os pressupostos ensejadores da obrigação de indenizar (ato ilícito, nexo de causalidade e dano); sendo que pela requerida 
não foi produzida nenhuma prova a demonstrar ocorrência excludente do dever de reparar os prejuízos causados e embora tenha sido 
realocado no voo seguinte, em razão do novo itinerário de escala e conexões, houve um dano e precisa ser reparado.
Levo em consideração ainda, que o atraso em questão condicionou o autor a “pernoitar” em outra cidade enquanto aguardava a conexão. 
Com esses balizamentos fixo a indenização pelos danos morais em R$3.000,00.
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito por RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS em face de AZUL LINHAS 
AÉREAS BRASILEIRAS S/A para condenar a requerida a: a) restituir aos requerentes a quantia de R$224,26 (duzentos e vinte e quatro 
reais e vinte e seis centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da data da citação (CC 405 e CPC 240) e 
incidência de correção monetária pelo índice divulgado no DJ do TJRO a contar da data do desembolso; e b) pagar indenização no valor 
de R$3.000,00 (três mil reais) à parte requerente a título de danos morais, obedecendo ao binômio compensação/desestímulo, com 
incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data de publicação desta SENTENÇA.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC I 487).
Deixo de condenar em custas e honorários de advocatícios (LJE 55).
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Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em julgado esta DECISÃO, ficará a demandada automaticamente intimada 
para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) 
dias, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo, além de 
penhora eletrônica de valores e bens.
Havendo pagamento voluntário do débito, desde já defiro expedição de alvará eletrônico em nome da parte autora ou seu advogado 
acrescido dos juros e correção monetária que incidir e venham os autos conclusos para extinção. Na hipótese de indicação de conta 
bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de providências.
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII, XVI, 
XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos à Contadoria 
Judicial quando necessário em ações oriundas da atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 
débito, caso não tenha sido juntada ao feito. Somente então, os autos deverão vir conclusos. 
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Com o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquive-se.
SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Cacoal/RO, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7008303-05.2022.8.22.0007
AUTOR: JOSE LEAL DA SILVA, RUA MANOEL MESSIAS DE ASSIS 1343 TEIXEIRÃO - 76965-520 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REU: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO BRASIL, 
QUADRA SHIS QI 5 BLOCO F 203, GILBERTO SALOMÃO SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - 71615-560 - BRASÍLIA - 
DISTRITO FEDERAL
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO
Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, tendo por fundamento a Constituição Federal (art. 5º, XX e art. 8º,V) e a 
responsabilidade civil (CC 186 e 927). 
A parte requerente esclareceu que é aposentado, recebendo benefício do INSS e em junho de 2022 notou desconto no seu provento 
referente a “contribuição conafer”, contudo, nunca solicitou tal contratação, reputando indevidos os descontos.
Embora apresentada defesa, a parte requerida não esclareceu acerca da legitimidade da cobrança, tampouco trouxe documentos que 
justifique o motivo da cobrança.
Logo, claro está que a presente ação tem natureza civil, tendo em vista que o autor objetiva a declaração de inexistência de débito entre 
as partes com a inexigibilidade das taxas associativas que atualmente são descontadas do seu benefício previdenciário.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES LIDE 
QUE NÃO DISCUTE RELAÇÃO DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 114, INCISO III, DA CF - 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não versando a lide sobre matéria relacionada ao Direito 
do Trabalho e a direitos sindicais, mas à existência de descontos de valores referentes a contribuição associativa realizados em benefício 
previdenciário supostamente sem autorização, não incide a regra do artigo 114, inciso III, da Constituição Federal, devendo a demanda 
ser processada e julgada perante a Justiça Comum Estadual.(TJ-MS - AI: 14111810820208120000 MS 1411181-08.2020.8.12.0000, 
Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação:07/12/2020). 
O autor pretende, além da declaração da inexistência dos débitos descritos na inicial, obter a condenação da ré ao pagamento de 
indenização por danos morais e materiais.
De acordo com o histórico de créditos acostado no ID 78614609, o autor recebe benefício de aposentadoria por invalidez, sendo que a 
partir do mês de janeiro do ano de 2020 e subsequentes, constam os descontos mensais, o primeiro no valor de R$20,78 (vinte reais e 
setenta e oito centavos) e os demais no valor de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos), relativos a “Contribuição CONAFER” - Código 
249. 
No caso concreto, a ré não comprovou e legitimidade dos descontos, tampouco apresentou documentos comprobatórios em sua 
defesa.
Nesse cenário, conclui-se que não há qualquer indício probatório que sustente o desconto efetuado pela requerida, razão pela qual o 
pedido declaratório deve ser procedente, com a consequente devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário 
do requerente, pois não comprovada a má-fé da ré, elemento indispensável para a devolução em dobro prevista no parágrafo único do 
artigo 42 do CDC. 
No que diz respeito ao dano moral, os descontos indevidos de valores relativos a serviços não contratados são motivos suficientes para 
o reconhecimento do dano moral, cumprindo ao juízo fixar quais foram os danos e o quantum devido como forma de recomposição, 
pois a dor e humilhação alegadas pela parte autora não tem valor estimado, mas pode ser ressarcida monetariamente como forma de 
compensação.
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Portanto, ficam caracterizados como elementos da responsabilidade civil: ação ou omissão (voluntária), dano (prejuízo), culpa (negligência 
ou imprudência) e nexo causal (vínculo entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela vítima).
Desse modo, torna razoável a fixação de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para reparar o valor almejado a título de danos 
morais, montante que se encontra adequado, por atingir os objetivos compensatório e punitivo pretendidos, além de servir para que o 
requerido envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, mas sem configurar fonte de enriquecimento.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por JOSE LEAL DA SILVA em desfavor 
de CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, e julgo 
extinto o processo com resolução de MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, por consequência:
a) DECLARO inexistente os débitos descritos na inicial, relativos à contribuição sindical cobrada pela ré sobre o benefício previdenciário 
do autor; DETERMINO o cancelamento dos descontos “Contribuição CONAFER” - Código 249 sobre o benefício nº 1686457755; 
b) CONDENO a ré a ressarcir o valor dos descontos realizados no benefício do autor de forma simples, que perfaz a quantia total de R$ 
859,03 (oitocentos e cinquenta e nove reais e três centavos) atualizado monetariamente desde a data do desembolso e juros de mora a 
partir da citação, de acordo com a Tabela Prática do TJRO;
c) CONDENO a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, devendo esse valor ser atualizado com juros e 
correção monetária a partir desta data, de acordo com a Tabela do TJRO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC I 487).
Deixo de condenar em custas e honorários de advocatícios (LJE 55).
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em julgado esta DECISÃO, ficará a demandada automaticamente intimada 
para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) 
dias, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo, além de 
penhora eletrônica de valores e bens.
Havendo pagamento voluntário do débito, desde já defiro expedição de alvará eletrônico em nome da parte autora ou seu advogado 
acrescido dos juros e correção monetária que incidir e venham os autos conclusos para extinção. Na hipótese de indicação de conta 
bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de providências.
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII, XVI, 
XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos à Contadoria 
Judicial quando necessário em ações oriundas da atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 
débito, caso não tenha sido juntada ao feito. Somente então, os autos deverão vir conclusos. 
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Com o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquive-se.
SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7006561-42.2022.8.22.0007
REQUERENTE: GIRLENE FRANCISCO PEREIRA, RUA LUIZ CARLOS UBEDA 3970, - DE 3894/3895 AO FIM VILLAGE DO SOL II - 
76964-442 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIEGO RUFINO DE LIMA, OAB nº RO11925, MARCELO DO ALMO SILVA, OAB nº RO12122
REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., AVENIDA INDIANÓPOLIS 3096, BLOCO A TÉRREO E 3 ANDAR 
INDIANÓPOLIS - 04062-003 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB nº AL14166
SENTENÇA 
Vistos
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO
Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, tendo por fundamento a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o 
Código Civil que expressamente veda o enriquecimento sem causa de um a detrimento de terceiro (CC 885) e a Lei 11.795/08 que dispõe 
sobre o sistema de consórcio.
Caso em que a parte autora participou de um grupo de consórcio administrado pela requerida, contudo, no ano de 2016 deixou de pagar 
as parcelas e ao final do grupo foi informada de que teria o valor de R$38.550,80 para restituição, contudo, recebeu somente a quantia de 
R$28.966,89, informando a ré que houve desconto de R$11.394,87 referente a cobrança de uma Taxa de Permanência. 
Argumenta que no ato da contratação não foi informada acerca da respectiva taxa e pretende a restituição da quantia descontada 
indevidamente e indenização por danos morais.
Em defesa, a requerida argumenta a legitimidade da cobrança e esclarece que não houve fornecimento dos dados bancários corretos 
para restituição, o que deu causa a cobrança de descontos mensais de valores não procurados.
Não obstante ao relatado na peça de defesa, não consta dos autos informações acerca de eventual tentativa de devolução das quantias, 
conforme explanado e que a dedução da monta de R$11.394,87 decorreu da cobrança de taxa de VNP, o que poderia ter sido elucidado 
mediante juntada de planilha de cálculo. 
Ademais, quanto a cobrança de taxa de permanência, não há no contrato pactuado entre as partes tal previsão, sendo que o contrato 
apresentado pela requerida no id. 79475686 faz menção somente a taxa de administração.
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Por tratar-se de cobrança prevista em lei, a taxa de administração incide sob os recursos não procurados após o encerramento dos 
grupos de consórcio. Em que pese a requerida argumentar que a autora não indicou conta bancária correta parta devolução dos valores 
em prazo hábil e por isso houve a incidência da taxa, não apresentou nos autos documentos de prova neste sentido, como comprovantes 
das tentativas de estorno da quantia. 
Desta feita, verifico que abusiva a cobrança da taxa de permanência, pois não demonstrado que a autora deu causa ao atraso na 
restituição.
Passo à análise do dano moral.
Embora evidenciada a falha na prestação do serviço ante a inocorrência dos sorteios, o dano moral, na hipótese, não decorre in re ipsa 
e dependia de demonstração que não veio aos autos.
Sendo assim, não há indicação nos autos de nenhuma situação excepcional que possa configurar danos morais passíveis de indenização, 
sendo imprescindível a comprovação do fato que tenha causado algum abalo significativo na esfera íntima do requerente.
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por GIRLENE FRANCISCO PEREIRA em face da GMAC 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para condenar o requerido a restituir o valor de R$ 11.394,87 (onze mil e trezentos e 
noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos). 
Improcedente o pedido de danos morais.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC I 487).
Deixo de condenar em custas e honorários de advocatícios (LJE 55).
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em julgado esta DECISÃO, ficará a demandada automaticamente intimada 
para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) 
dias, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo, além de 
penhora eletrônica de valores e bens.
Havendo pagamento voluntário do débito, desde já defiro expedição de alvará eletrônico em nome da parte autora ou seu advogado 
acrescido dos juros e correção monetária que incidir e venham os autos conclusos para extinção. Na hipótese de indicação de conta 
bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de providências.
Sobrevindo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, com fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII, XVI, 
XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a autuação para cumprimento de SENTENÇA e encaminhe os autos à Contadoria 
Judicial quando necessário em ações oriundas da atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 
débito, caso não tenha sido juntada ao feito. Somente então, os autos deverão vir conclusos. 
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Com o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquive-se.
SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731
Processo nº: 7002213-78.2022.8.22.0007
Requerente: ANA MARIA AVILA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA PRISCILA CUNHA DA SILVA - RO7634
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731
Processo nº: 7003847-12.2022.8.22.0007
Requerente: CAMILA GABRIELA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: CAMILA BATISTA FELICI - RO0004844A
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
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Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731
Processo n°: 7009600-47.2022.8.22.0007
AUTOR: OLIVIA DE SOUZA FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: GESSICA BUSS SCHULZ - RO11551, JORGE AVELINO LIMA DO AMARAL - RO10555
REU: BANCO BRADESCO S.A
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação à contestação, NO 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.
Cacoal, 1 de setembro de 2022. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Cacoal - Juizado Especial
Endereço: Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731
===========================================================================================
Processo nº: 7003595-09.2022.8.22.0007 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: AGUINALDO MARTINS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JEAN DE JESUS SILVA - RO2518
REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACOAL
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Considerando que a parte requerida apresentou recurso em face à r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora 
para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7013630-62.2021.8.22.0007
PROCURADOR: LEONICE DIAS MONFREDINHO, AVENIDA GUAPORÉ 2468, - DE 2362 A 2714 - LADO PAR CENTRO - 76963-796 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: JULINDA DA SILVA, OAB nº RO2146A
PROCURADORES: BANCO DO BRASIL SA, RUA DOS PIONEIROS 2574, AV. AMAZONAS, 2574 - CENTRO, CACOAL PRINCESA 
ISABEL - 76964-118 - CACOAL - RONDÔNIA, LATAM LINHAS AÉREAS S/A, RUA VERBO DIVINO 2001, - DE 999/1000 AO FIM 
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL) - 04719-002 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
DESPACHO 
Vistos
Considerando a fase em que encontram-se os autos, aguarde-se a DECISÃO do MANDADO de segurança.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7014050-67.2021.8.22.0007
REQUERENTES: DANIEL INACIO ALVES FILHO, LINHA 07 93 RURAL - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA, PEDRO 
CORREIA DA SILVA, RUA FAUSTINO FILHO 3769 3769 VILLAGE DO SOL II - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO, OAB nº RO7724
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos
Indefiro o pedido de id. 80092758, pois as custas processuais devem corresponder ao valor atribuído à causa. 
Não cumprido o pagamento das custas, certifique-se o trânsito em julgado. 
Após, arquive-se.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7007553-03.2022.8.22.0007
REQUERENTE: ADONIS MENDES JUNIOR, RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2483, - DE 2209/2210 AO FIM JARDIM 
CLODOALDO - 76963-700 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO, OAB nº RO7724
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
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ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos
O ESTADO DE RONDÔNIA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a SENTENÇA possui analisou os requisitos previstos 
no Decreto Estadual n. 16.990/2012.
Ocorre que referido decreto é aplicado aos médicos admitidos no Programa de Residência Médica da Secretaria de Estado da Saúde, o 
que não é o caso da parte requerente que foi admitida para Programa de Residência Médica do Ministério da Saúde.
No presente caso, foi aplicada a legislação federal, sendo usado o Decreto Estadual n. 16.990/2012 apenas a título de analogia para 
quantificar o valor do auxílio moradia não especificado na lei federal.
Portanto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO mantendo a SENTENÇA proferida. 
Intimem-se as partes litigantes (requerente via DJ e requerido via sistema PJe), renovando o prazo de recurso.
Cacoal/RO, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
Processo n°: 7008390-92.2021.8.22.0007
REQUERENTE: MALAQUIAS & RODRIGUES ENXOVAIS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA AZEVEDO - RO0001293A
REQUERIDO: ROSILENE DE SOUZA DA SILVA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731
Processo nº: 7006360-50.2022.8.22.0007
Requerente: NORMANDINA DAS GRACAS TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI QUARTEZANI SALVADOR - RO5821
Requerido(a): BANCO PAN S.A. e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348
Advogado do(a) REQUERIDO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - PE21449
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
Processo n°: 7014781-63.2021.8.22.0007
REQUERENTE: NET WAY INFORMATICA LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: NEWITO TELES LOVO - RO7950, HOSNEY REPISO NOGUEIRA - RO6327
REQUERIDO: ROBSON DOS SANTOS SILVA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011805-49.2022.8.22.0007
AUTOR: EDMUNDO DE SOUZA LEITE, AVENIDA DOIS DE JUNHO, 3592 JARDIM CLODOALDO - 76963-532 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, 1572, RUA FOZ DO IGUACU, 1572 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: BRADESCO
DECISÃO 
Vistos
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Do pedido de antecipação de tutela
A requerente alega não ter contratado qualquer modalidade de empréstimo com o requerido, entretanto, notou descontos mensais em seu 
benefício previdenciário e ao buscar esclarecimentos, descobriu tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado.
Requer a concessão de tutela de urgência para que o requerido se abstenha de efetuar novos descontos em seu benefício 
previdenciário.
DECIDO
Para a concessão da tutela provisória imperiosa a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 
do processo (tutela de urgência, CPC 300) ou, apenas a prova inequívoca do direito alegado sem a necessidade de demonstração de 
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de evidência, CPC 311).
Em sede de cognição sumária, tenho que não há elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da requerente 
quanto à inexistência da contratação. Embora alegue que não realizou contrato de empréstimo com o banco requerido, não restou 
demonstrado que tentou contato com o deMANDADO. 
Após a verificação dos descontos, a requerente não buscou resolução junto às vias ordinárias (PROCON, consumidor.gov, entre outros), 
o que poderia ter sanado eventual engano acerca da suposta contratação, ou simplesmente ter obtido melhores informações para 
subsidiar a presente ação.
Assim, em que pese o autor alegue a inexistência de contratação de empréstimo com o requerido que pudesse originar os descontos no 
benefício, não resta bem esclarecido nos autos acerca da inexistência da contratação, sendo prudente a formação do contraditório.
A pretensão formulada em sede provisória, é certo, não encontra sustentação, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela.
Outras deliberações:
Considerando que o(a) REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, na maioria dos casos, não tem realizado acordos neste Juizado Especial, 
sendo esta postura contrária à resolução consensual das situações trazidas ao Judiciário e não se alinham às perspectivas de pacificação 
social, tornando-se contrária às pretensões das Metas Nacionais do PODER JUDICIÁRIO, estipuladas pelo CNJ, deixo de designar 
audiência específica para conciliação neste momento, a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide, com o propósito 
de otimizar a pauta de audiências da Cejusc – Comarca de Cacoal/RO.
Determino:
a) intime-se o requerente (DJ)
b) Cite-se e intime-se a parte requerida (Via sistema), para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis;
b.1) a não apresentação de defesa importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) requerente e proferido 
julgamento de plano;
b.2) será obrigatório o patrocínio de advogado nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos;
b.3) caso a requerida tenha interesse em realizar conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, o termo de acordo 
já devidamente assinado pelas partes ou a proposta de acordo a fim de ser submetida ao crivo da parte autora;
c) desde já, tendo em vista a hipossuficiência da requerente, determino a inversão do ônus da prova a fim de que a requerida apresente 
em juízo todos os documentos que possui quanto à contratação entre as partes;
d) apresentada contestação, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar no prazo de 10 (dez) dias;
e) se alguma das partes tiver interesse na produção de prova testemunhal, determino que se manifestem nos autos, conjuntamente com 
sua defesa ou impugnação, informando tal interesse e justificando o objetivo da prova, caso contrário, seu silêncio será interpretado como 
desinteresse à sua produção.
f) SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011785-58.2022.8.22.0007
REQUERENTE: CLEOCI DE OLIVEIRA GONCALVES, RUA “D” 4295 ALPHAVILLE - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUCAS VENDRUSCULO, OAB nº RO2666
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos
1- Do pedido de tutela provisória
CLEOCI DE OLIVEIRA propôs ação em face do ESTADO DE RONDÔNIA visando a declaração e condenação do requerido a não 
proceder ao desconto do valor recebido a título de Gratificação de Atividade Específica.
Relata que é servidora pública do Estado de Rondônia, tendo como cargo efetivo Psicóloga, cuja nomeação ocorreu em 15/12/2016 
(Matrícula 300140000).
Recebia a verba referente a Gratificação de Atividade Específica (GAE) prevista na Lei 1.067/2002 e que foi revogada pela Lei 5.243/2021 
(Novo PCCS) que entrou em vigor em 01/01/2022.
Ocorre que o Estado efetuou o pagamento da referida gratificação nos meses de janeiro a abril/2022 e, agora, está ameaçando descontar 
tais valores (R$2.901,88).
Requer, em tutela antecipada, a abstenção do Estado em realizar os descontos.
Decido.
Para a concessão da tutela provisória imperiosa a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 
do processo (tutela de urgência, NCPC 300) ou, apenas a prova inequívoca do direito alegado sem a necessidade de demonstração de 
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de evidência, NCPC 311).
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Pretende-se, no presente feito, o reconhecimento da não possibilidade do Estado de efetuar descontos de valores que foram pagos por 
erro administrativo e recebidos de boa-fé pelo servidor.
Tal questionamento precisa ser imposto à ampla defesa e ao contraditório. Sendo que a suspensão dos descontos não trará prejuízo ao 
requerido posto que, uma vez julgada improcedente a ação, poderá efetivar os descontos desejados.
Ao contrário, caso o Estado efetive os descontos e futuramente seja condenado à restituição, deverá fazê-lo com atualização monetária, 
causando mais danos ao erário.
Diante disso, defiro o pedido de antecipação de tutela e determino ao Estado que se abstenha de efetivar descontos na folha de pagamento 
da requerente CLEOCI DE OLIVEIRA (Matrícula 300140000) referente aos valores recebidos a título de 1727 GRAT. DE ATIVIDADE 
ESPECÍFICA (DJ).
Prazo de 10 dias para providências. 
2- Serve a presente DECISÃO de ofício ao Superintendente de Gestão de Pessoas (gabinete@segep.ro.gov.br) para cumprimento da 
DECISÃO.
3- Intime-se (via DJ).
4- Desde já fica registrado que em virtude de ser costumeiro o requerido não transacionar em casos como o presente, deixará de 
ser designada audiência de tentativa de conciliação, de modo que após a fase postulatória será designada audiência de instrução ou 
realizado o julgamento conforme o estado do processo.
5- Cite-se e intime-se (vis sistema PJe) o requerido, advertindo-o que o feito tramitará pelo procedimento da Lei nº 12.153/2009 e que 
deverá apresentar defesa ao feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º), oportunidade em que deverão ser eventualmente pleiteadas de 
forma específica e justificada as provas. Pena de indeferimento.
6- Apresentada defesa, intime-se (via DJ) a parte requerente para impugnação, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias. Ocasião em que 
deverá especificar as provas que pretende produzir, justificando a pertinência e FINALIDADE, sob pena de indeferimento.
Cacoal/RO, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - cacjegab@tjro.jus.br 
PROCESSO: 7005451-76.2020.8.22.0007
REQUERENTES: ANEZIO LUCIANO DE LIMA, ÁREA RURAL SN, LH JK, S/N, LT 01-B/1, GB 29, ZONA RURAL, PACARANA ÁREA 
RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, VALDEMAR BENTO DE FARIAS, ÁREA RURAL SN, NA LINHA MATO 
GROSSO, LOTE 10, GLEBA 21, CACOAL/RO ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ANDRE BONIFACIO RAGNINI, OAB nº RO1119
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA JOSÉ DE 
ALENCAR, - DE 2322/2323 A 2637/2638 CENTRO - 76801-036 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos
1. Intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento das custas finais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida 
ativa.
2. Compulsando os autos, verifiquei que a requerida procedeu depósito da quantia executada no dia 28/07/2022, portanto, antes de 
decorrido o prazo para cumprimento. Por conseguinte, não incide multa de 10% no caso.
2.1. Nesta data EXPEDI ORDEM JUDICIAL ELETRÔNICA (alvará eletrônico) ao banco, em favor da exequente e/ou de seu(s) advogado(s) 
constituído(s) para levantamento dos valores depositados em juízo, com as devidas correções/rendimentos/atualizações monetárias, 
devendo a instituição financeira zerar e encerrar as contas.
ANDRE BONIFACIO RAGNINI, CPF/CNPJ: 42102650200, Valor: R$ 17.141,70
A) A parte favorecida deverá comparecer, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, à agência da Caixa 
Econômica Federal, munida de documentos de identificação com foto, para saque do valor creditado.
B) O alvará eletrônico deverá ser sacado em até 30 (trinta) dias, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, sob 
pena de transferência para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO, 
que desde já determino.
C) Saliento que não é necessário a impressão deste expediente e nem tampouco comparecimento da parte à sede deste Juizado, 
bastando, para tanto, comparecer à Caixa Econômica Federal para levantamento da ordem.
3. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto ao adimplemento da obrigação, sob pena de extinção pelo 
pagamento.
SERVE O PRESENTE DE CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO  
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Cacoal - Juizado Especial
Endereço: Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731
===========================================================================================
Processo nº: 7003983-77.2020.8.22.0007 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: VALDINEIA SILVA ALMEIDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE SILVA DA COSTA - RO6945, ALLAN ALMEIDA COSTA - RO10011
NÃO DENUNCIADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
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Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Diante do lapso temporal, manifeste-se o exequente sobre o pagamento da RPV.
Prazo: 5 dias.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011550-91.2022.8.22.0007
REQUERENTE: NIDER ANTONIO FERRON, LH: 02; LT: 49 GL: 01 S/N, SITIO ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: Gilson Vieira Lima, OAB nº RO4216
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos
Considerando que o(a) REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - 
CERON, na maioria dos casos, não tem realizado acordos neste Juizado Especial, sendo esta postura contrária à resolução consensual 
das situações trazidas ao Judiciário e não se alinham às perspectivas de pacificação social, tornando-se contrária às pretensões das 
Metas Nacionais do PODER JUDICIÁRIO, estipuladas pelo CNJ, deixo de designar audiência específica para conciliação neste momento, 
a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide, com o propósito de otimizar a pauta de audiências da Cejusc – Comarca 
de Cacoal/RO.
Determino:
a) intime-se o requerente (DJ)
b) Cite-se e intime-se a parte requerida (Via sistema), para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis;
b.1) a não apresentação de defesa importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) requerente e proferido 
julgamento de plano;
b.2) será obrigatório o patrocínio de advogado nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos;
b.3) caso a requerida tenha interesse em realizar conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, o termo de acordo 
já devidamente assinado pelas partes ou a proposta de acordo a fim de ser submetida ao crivo da parte autora;
c) desde já, tendo em vista a hipossuficiência da requerente, determino a inversão do ônus da prova a fim de que a requerida apresente 
em juízo todos os documentos que possui quanto à contratação entre as partes;
d) apresentada contestação, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar no prazo de 10 (dez) dias;
e) se alguma das partes tiver interesse na produção de prova testemunhal, determino que se manifestem nos autos, conjuntamente com 
sua defesa ou impugnação, informando tal interesse e justificando o objetivo da prova, caso contrário, seu silêncio será interpretado como 
desinteresse à sua produção.
f) SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011462-53.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: LUCICLEIA DA SILVA CRUZ, AVENIDA SANTA CATARINA 836 SÃO JOSÉ - 78243-000 - NOVA LACERDA - MATO 
GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
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citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 319,55
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011489-36.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: MARINES BRITO DE SOUZA, RUA TEREZA ROSETE POLIZETE 29 COHAB - 78255-000 - JAURU - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
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D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 296,26
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011463-38.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: ANDERSON DURCI, MT 325, KM 07, S/N, LANCHONETE ARINOS “ESTRADA RURAL” - 78575-000 - JUARA - MATO 
GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
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E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 316,15
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7004062-85.2022.8.22.0007
REQUERENTE: CELIA DE OLIVEIRA SOARES BUENO, RUA ANEL VIÁRIO 3294, CASA RESIDENCIAL PARQUE BRIZON - 76962-
262 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RENAN GONCALVES DE SOUSA, OAB nº RO10297, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº 
RO4088390, MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos
1- Ofício ao Juízo da Ação 7020057-35.2017.8.22.0001
Nos Autos 7004056-78.2022.8.22.0007 foi enviado ofício ao Juízo da Ação 7020057-35.2017.8.22.0001 informando as demandas 
ajuizadas individualmente na presente vara e solicitando informações quanto aos valores depositados judicialmente e que dizem respeito 
aos valores que foram descontados dos servidores e devem ser a eles devolvidos.
2- Suspensão do presente feito
Conforme já narrado pelo Estado, nos Autos 7020057-35.2017.8.22.0001 há mais de 32 milhões de reais depositados em conta judicial que 
referem aos valores que foram descontados dos servidores públicos e devolvidos pela ZURICH e que serão, possivelmente, repassados 
àqueles quando finalizada a referida ação judicial.
Desta forma, evitando a devolução duplicada de valores ao servidor, determino a suspensão do presente feito até julgamento final da 
Ação 7020057-35.2017.8.22.0001.
Intimem-se as partes (DJ e via sistema PJe).
Agende-se decurso de prazo para realização de pesquisa junto ao site do TJ a cada seis meses. Havendo DECISÃO no referido processo, 
certifique-se e venham os autos conclusos.
Cacoal/RO, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011484-14.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: APARECIDA DE CASSIA LIMA, RUA BAHIA 774 SÃO FRANCISCO - 78310-000 - COMODORO - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
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DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 358,80
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011492-88.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: ESTELLIANE ZANIKELLE BUENO, RUA DAS VIOLETAS 1512 CIDEZAL 2 - 78365-000 - SAPEZAL - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 



2294DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 362,42
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011494-58.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: JOSE ERNESTO DOS SANTOS JUNIOR, RUA BEM-TE-VI 941 JARDIM DAS PALMEIRAS - 78360-000 - CAMPO NOVO 
DO PARECIS - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
Verifico que a data de vencimento da nota promissória é divergente da data inicial para incidência de juros. Por isso, intime-se a parte 
requerente para emendar a petição inicial a fim de retificar a memória de cálculo apresentada nos autos.
Consequentemente, deverá promover a alteração do valor da causa.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção (CPC 321).
Agende-se decurso de prazo para verificação e retornem os autos conclusos.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011504-05.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: MARINALVA ESPINOSA CUNHA, RUA DO PEQUIZEIRO, QUADRA 48, LOTE 10 S/N CENTRO - 78254-000 - CONQUISTA 
D’OESTE - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 365,61
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
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PROCESSO: 7011546-54.2022.8.22.0007
REQUERENTE: ANDRESSA ARAUJO PEREIRA, RUA DELMIRO JOÃO DA SILVA 2710, - DE 2094 A 2472 - LADO PAR PARQUE 
BRIZON - 76962-256 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: POLIANA POTIN, OAB nº RO7911
REQUERIDO: LATAM LINHAS AÉREAS S/A, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP S/A
DECISÃO 
Vistos
Analisando os autos, verifico que a inicial não está apta a processamento, pois seus fatos, fundamentos e pedidos não encontram-se 
coadunos.
A autora discorre nos fatos que teve sua bagagem extraviada em voo da companhia requerida, sem indicar o voo realizado, bem como 
em qual aeroporto que ocorreram os fatos.
Também constato que no decorrer da inicial, a autora traz fato diverso do descrito inicialmente como ensejador da ação, qual seja, a alteração 
unilateral do voo com aumentos de horas de viagem e não assistência pela requerida, além de cobrança de taxas de remarcação de voo, 
pleiteando o ressarcimento. Ainda consta na inicial data de voo diverso dos documentos apresentados. Os fundamentos apresentados 
também não são condizentes com os fatos narrados.
Por fim, a parte autora não valorou a causa, além do comprovante de endereço apresentado encontrar-se em nome de terceira pessoa, 
sem vínculo aparente com a autora.
Desta forma, intime-se (DJ) o requerente para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, juntando aos autos nova petição 
inicial devidamente concisa, a fim de sanar as irregularidades apontadas.
Ainda nesse prazo, deverá a autora juntar aos autos comprovante de residência legível e atualizado em seu nome, e preferencialmente 
que o mesmo seja de empresa de energia, distribuição de água e telefonia, em atendimento à Nota Técnica n. 01/2022-CIJERO/PRESI/
TJRO publicada no DJE n. 150 de 15/08/2022. 
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção (CPC 321).
Agende-se decurso de prazo para verificação e retornem os autos conclusos.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
Processo n°: 7002659-81.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA - RO7404
EXECUTADO: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a atualizar o valor do débito, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7005052-47.2020.8.22.0007
AUTOR: RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS, RUA LEONARDO DA VINCI 477, - DE 339/340 AO FIM JARDIM SAÚDE - 76964-222 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE EDILSON DA SILVA, OAB nº RO1554, MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO3981
REU: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
1 - Modifique-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA e inverta-se os polos;
2 - Intimo a parte RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS, por meio do seu advogado e via DJ, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 
pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Procuradoria da Fazenda Pública, sob pena de aplicação de multa de 10% (CPC 
523);
3 - Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, intime-se o exequente para atualizar o débito e requerer o que de direito. Prazo 05 
(cinco) dias.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011481-59.2022.8.22.0007
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EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: ELISAMA FERBONIO DOS SANTOS GERMANO, AV DOS OITIS, 246 CENTRO - 78254-000 - CONQUISTA D’OESTE 
- MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 361,72
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011491-06.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: ROSILENE SANTANA DE OLIVEIRA, RUA MÁRCIO NUNES 26 JARDIM AEROPORTO - 78245-000 - VILA BELA DA 
SANTÍSSIMA TRINDADE - MATO GROSSO
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EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 336,65
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7001381-45.2022.8.22.0007
PROCURADOR: SILVEIRA & COVRE LTDA - ME, AVENIDA GETÚLIO VARGAS 807, - ATÉ 841/842 NOVO CACOAL - 76962-118 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: KAROLYNE DA SILVEIRA COVRE, OAB nº RO11506
PROCURADOR: ALINE DE OLIVEIRA ARAUJO, RUA SANTOS DUMONT 3196, - DE 3035/3036 AO FIM NOVO CACOAL - 76962-176 
- CACOAL - RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos
Ao escolher a competência especializada para litigar, incumbe ao autor proceder diligências no sentido de indicar endereço atualizado 
do réu.
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A busca por endereço atualizado do réu em sistema informatizado (qualquer que seja) é uma faculdade do Juízo e não dever, ao passo 
que estar-se-ia transferindo o ônus ao andamento processual o qual incumbe ao demandante e não à Vara, principalmente no caso dos 
Juizados Especial que seguem os princípios da celeridade e economia processual.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de buscar em sistemas para localização do endereço do executado.
Intime-se a parte autora para apresentar endereço atualizado da parte ré, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011479-89.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: EUNICE BRASIL DA SILVA, RUA SÃO PAULO 1000 AEROPORTO - 78245-000 - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
- MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 381,94
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).



2300DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011575-07.2022.8.22.0007
REQUERENTE: NELSON LUCAS DE OLIVEIRA FERNANDES, AVENIDA PRIMAVERA 2.388, - DE 2318 A 2676 - LADO PAR CONJUNTO 
HALLEY - 76961-758 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RODOLFO SCHER DA SILVA, OAB nº RO2048
REQUERIDO: M J TREINAMENTOS EIRELI, RUA ANTÔNIO RENZI PRIMO 260, SALA 5 VILA ADELINA - 08675-350 - SUZANO - SÃO 
PAULO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
Em observância à Nota Técnica n. 01/2022-CIJERO/PRESI/TJRO publicada no DJE n. 150 de 15/08/2022, intime-se a parte requerente para 
emendar a petição inicial a fim de juntar aos autos comprovante de residência legível e atualizado em seu nome, e preferencialmente que 
o mesmo seja de empresa de energia, distribuição de água e telefonia, visto que o apresentado encontra-se em nome de pessoa jurídica 
sem vínculo aparente com o autor.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção (CPC 321).
Agende-se decurso de prazo para verificação e retornem os autos conclusos.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7006382-16.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: JULIO CESAR DA ROCHA, RUA ANEL VIÁRIO 4693, - DE 2450 A 2820 - LADO PAR RESIDENCIAL PARQUE BRIZON 
- 76962-276 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON, OAB nº RO5680, GLORIA CHRIS GORDON, OAB nº 
RO3399
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos
Intimo o exequente (DJ) para se manifestar quanto a alegação do Estado de que o pagamento foi providenciado na esfera administrativa, 
bem como, para apresentar ficha financeira deste ano.
Prazo de 15 dias.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011497-13.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: ADILSON ALVAREZ DOS REIS, RUAS UIRAPURU, 493 CENTRO - 78243-000 - NOVA LACERDA - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
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B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 301,02
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011499-80.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: ANTONIO DA SILVA JUNIOR, RUA DE NOVEMBRO, 468 CENTRO - 78325-000 - ARIPUANÃ - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
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legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 336,46
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011487-66.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: VALDEMIR JOSE DA SILVA, RUA GOIÁS 123 CENTRO - 78307-000 - CAMPOS DE JÚLIO - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
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E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 337,51
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011513-64.2022.8.22.0007
REQUERENTE: ROBSON PONTES GUEDES, RUA PIONEIRA MARIA FERREIRA DA SILVA O CAMPOS 4200 ALPHAVILLE - 76965-
468 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JACSON RAIELVONE RAMOS, OAB nº RO10386
REQUERIDO: JOSE PAULINO DE ARAUJO, AVENIDA ITAPEMIRIM 611, - DE 523 A 823 - LADO ÍMPAR NOVO CACOAL - 76962-207 
- CACOAL - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
Em observância à Nota Técnica n. 01/2022-CIJERO/PRESI/TJRO publicada no DJE n. 150 de 15/08/2022, intime-se a parte requerente para 
emendar a petição inicial a fim de juntar aos autos comprovante de residência legível e atualizado em seu nome, e preferencialmente que 
o mesmo seja de empresa de energia, distribuição de água e telefonia, visto que o apresentado encontra-se em nome de pessoa jurídica 
sem vínculo aparente com o autor.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção (CPC 321).
Agende-se decurso de prazo para verificação e retornem os autos conclusos.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011545-69.2022.8.22.0007
AUTOR: FAGNER BRIZON ZUMACH, RUA 15 DE NOVEMBRO 2248, SALA 13 CENTRO - 76960-000 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518
REU: IVO BEVILACQUA, AVENIDA BELO HORIZONTE 3273, - DE 3135 A 3397 - LADO ÍMPAR NOVO CACOAL - 76962-171 - CACOAL 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
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Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 15.921,04
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7007978-64.2021.8.22.0007
PROCURADOR: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, RUA HOLANDA 3004 JARDIM EUROPA - 76967-178 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
PROCURADOR: EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA, RUA BAHIA 176, AVENIDA UIRAPURU 630 SÃO JOSÉ - 78243-970 - NOVA 
LACERDA - MATO GROSSO
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos 
1- Defiro o pedido de pesquisa Sisbajud por 30 dias. 
2- Procedi protocolo no sistema SISBAJUD com ordem de repetição. Aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. 
3- Após, tornem os autos conclusos para verificação do resultado da diligência. 
4- Intimo a exequente (DJ) para ciência do deferimento do seu pedido. 
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7002377-43.2022.8.22.0007
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REQUERENTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327, NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950, 
JONATHAN GONCALVES IZIDORO, OAB nº RO11715
REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE SOUZA FONTINELLI 91025206215, RUA ANTÔNIO DEODATO DURCE 1774, - DE 1647/1648 A 
2001/2002 CENTRO - 76963-752 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JHONATAN DAVID FERREIRA DA SILVA, OAB nº RO9894
DESPACHO 
Vistos
1 - Intimo o exequente (DJ) para atualizar o débito, incluindo a multa de 10% prevista primeira parte do § 1º do art. 523 do CPC, uma vez 
que já esgotado o prazo para cumprimento voluntário, conforme teor da SENTENÇA e requeira o que de direito no prazo de 15 (quinze) 
dias.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011461-68.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, HOLANDA 3004, SALA 01 JARDIM EUROPA - 76967-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: RICARDO CRISTIANO DA SILVA, RUA CERES, 784 CENTRO - 78245-000 - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
- MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 443,12
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
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D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011584-66.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: FRANCISCO DA COSTA LIMA, RUA PEDRO RODRIGUES 435, - ATÉ 579/580 BALNEÁRIO ARCO-ÍRIS - 76961-868 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAYCON SIMONETO, OAB nº RO7890A
EXECUTADO: ELIANE DE SOUZA SANTOS ARGENTE, AVENIDA CELESTINO ROSALINO 1419, - DE 1409/1410 A 1814/1815 VISTA 
ALEGRE - 76960-076 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 7.516,33
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.



2307DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7009546-52.2020.8.22.0007
PROCURADOR: MANOEL VIEIRA DA SILVA, RUA OITO 0045, CASA CIDADE ALTA (02) - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: DAGMAR DE MELO GODINHO KURIYAMA, OAB nº RO7426
REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
DESPACHO 
Vistos
Chamo o feito à ordem.
1- A SENTENÇA de id 79957527 foi inserida equivocadamente e por isso solicito a sua exclusão.
2- Intimem-se as partes (requerente via DJ e requerido via sistema) para se manifestarem quanto as provas que pretendem produzir. 
Prazo de 10 dias. 
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - PROCESSO: 7013666-07.2021.8.22.0007
AUTOR: REGINA CELIA POLITANO, AVENIDA SÃO PAULO, 2775 1605 CENTRO - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARA REGINA HENTGES LEITE, OAB nº RO7840
REU: GOL LINHAS AÉREAS, PRAÇA LINNEU GOMES SN portaria 03, PRÉDIO 24 CAMPO BELO - 04626-020 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
SENTENÇA 
Vistos
Regularize-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que há informação da quitação do débito pelo executado.
Posto isso, DECLARO EXTINTO o processo (CPC 924, II).
Sem custas finais.
Saldo da conta judicial zerado.
Publicação e Registro automáticos.
Desnecessária a intimação (LJE 51 § 1°).
Independente do trânsito em julgado, arquive-se.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7005679-80.2022.8.22.0007
REQUERENTE: SANDRO FRANCELINO AUGUSTO, RUA DAS PALMEIRAS 1458 SANTO ANTÔNIO - 76967-318 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO
Inicialmente afasto a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que, embora recomendável, não há exigência legal a que o 
requerente busque ou aguarde previamente solução extrajudicial ao conflito. No mais, a própria contestação apresentada pelo requerido 
aduzindo a inexistência do direito do requerente constitui-se em pretensão resistida a demonstrar o interesse de agir do requerente.
Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, tendo por fundamento a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 
em virtude da relação consumerista formada entre as partes, enquadrando-se a ré como fornecedora de produtos (CDC 3º), sendo sua 
responsabilidade objetiva perante os acontecimentos narrados (CDC 14).
Restou comprovada a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida (ID: 76322031) decorrente de débito 
decorrente do contrato nº 0525095107966697, vencido em 23/09/2017 o qual desconhece o autor.
Em contestação, a demandada a defende a existência do débito, afirmando ter sido regular a negativação e apresentou cadastro e 
histórico das ordens de serviço cumpridas na unidade consumidora do requerente.
Uma vez não demonstrado o pagamento da fatura acima indicada, que indica a mesma data de vencimento da dívida levada a protesto 
e não demonstrado nenhum indicativo capaz de levar ao convencimento do juízo acerca da inexistência da dívida e por conseguinte, 
ilegalidade do protesto.
Uma vez não demonstrada a ilegitimidade da cobrança (art. 373, I do CPC), reputo por existente o débito e consequentemente, legítima 
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a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, logo, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes da 
inscrição do seu nome nos bancos de dados destinados a análise de crédito, tais como SPC e SERASA, por não se tratar de prática 
proibida, pois constitui regular exercício de direito para cobrança de crédito exigível (CC I 188).
Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos feitos por SANDRO FRANCELINO AUGUSTO em face de ENERGISA DE RONDÔNIA 
- CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC I 487).
Condeno o requerente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atribuído à causa, como forma de indenizar 
a parte contrária, devidamente atualizados e corrigido monetariamente a partir da distribuição do feito, por considerar que ao alegar não 
ter pactuado a respectiva contratação, alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter indenização indevida (CPC art. 80, II e III c/c 
art. 81).
Deixo de condenar em custas e honorários de advocatícios (LJE 55).
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se (via sistema PJe) as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cacoal, 30/08/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7013645-31.2021.8.22.0007
REQUERENTE: VALTER NOGUEIRA, AVENIDA PORTO ALEGRE 540, - DE 337/338 A 745/746 NOVO CACOAL - 76962-154 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: YAN LIESNER SANTOS, OAB nº RO9918
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO EST. DE RO, AVENIDA MALAQUITA 3721, - ATÉ 2350 - LADO PAR NOVO 
HORIZONTE - 76962-008 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos
Conforme observado pelo requerente, corrijo de ofício inexatidão material presente na SENTENÇA de id 80218573 (NCPC 494 I), 
esclarecendo que o requerente tem direito à conversão de três períodos de licença prêmio convertidos em pecúnia.
Assim, onde se lê:
Cada licença especial apura-se com a multiplicação por 3, atinente a quantidade de meses da licença não gozada (cada quinquênio dá 
direito a três meses de licença), sendo que o requerente tem direito ao ressarcimento de 1 licença de 3 meses, o que resulta R$18.861,48 
(R$2.095,72 * 3 * 3). 
Passa-se a ler:
Cada licença especial apura-se com a multiplicação por 3, atinente a quantidade de meses da licença não gozada (cada quinquênio dá 
direito a três meses de licença), sendo que o requerente tem direito ao ressarcimento de 3 licenças de 3 meses, o que resulta R$18.861,48 
(R$2.095,72 * 3 * 3). 
No mais, mantém-se a DECISÃO como ali fora lançada.
DECISÃO Publicada e registrada automaticamente pelo sistema de informática.
Renova-se o prazo recursal, intimando as partes (requerente via DJ e requerido via sistema).
Cacoal/RO, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
Processo n°: 7012139-20.2021.8.22.0007
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA - RO7404
EXECUTADO: DEVANIRA ROCHA RODRIGUES
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a atualizar o valor do débito, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - PROCESSO: 7010384-24.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: ELIZANDRA JESUS SILVA NUNES, RUA MDV 28 s/n, CASA 04 MOINHO DOS VENTOS - 74371-600 - GOIÂNIA - 
GOIÁS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOAQUINA RIBEIRO XAVIER, OAB nº GO10738
EXECUTADO: RAFAEL FERREIRA, AVENIDA BELO HORIZONTE 2641, - DE 2341 A 2649 - LADO ÍMPAR NOVO HORIZONTE - 
76962-091 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos 
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Trata-se o feito de ação executiva em que a parte autora informa que a ação foi protocolada em duplicidade, requerendo a desistência 
do feito.
Por isso, com fundamento no art. 775 do NCPC, DECLARO EXTINTO a presente execução.
Dispensada a intimação das partes.
Isento de custas (LJE 55).
Publicação e Registro automáticos.
Arquive-se.
Cacoal/RO, 01/09/2022
Juíza de Direito – Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
Processo n°: 7007605-33.2021.8.22.0007
REQUERENTE: LUIS PEGORARO
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO7911
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção
Cacoal, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011581-14.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: FRANCISCO DA COSTA LIMA, RUA PEDRO RODRIGUES, - ATÉ 579/580 BALNEÁRIO ARCO-ÍRIS - 76961-868 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAYCON SIMONETO, OAB nº RO7890A
EXECUTADO: LUZIANE APARECIDA DE LIMA, AVENIDA CORONEL JORGE TEIXEIRA 3804 BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos
1- Especificações para cumprimento pelo oficial de justiça:
Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, razão que, nos termos do art. 824 do CPC e art. 53 da LJE: 
A) CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida em execução (MANDADO ), no prazo de 03 (três) dias, para que o(a) devedor(a) pague a 
dívida exequenda (CPC 829 e 831) ou ofereça embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 914 e 915). 
Decorrido o prazo de 3 dias sem o pagamento, proceda-se à penhora de bens suficientes à quitação integral da dívida, avaliando-os (CPC 
872) e depositando-os, se móveis, em poder do credor (CPC 840 § 1º), salvo recusa e se houver depositário judicial.
Tendo em vista que é costumeiro a parte pedir penhora de celular, desde já, deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça eventual 
existência desse objeto em específico e, sendo necessário, proceder à sua penhora (vedada a remoção, exceto se oportunizado ao 
executado proceder à exclusão de arquivos).
A.1) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos arts. 838 e 839 do CPC.
A.2) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (CPC 842).
B) Caso não localizado o(a) executado(a), o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 
Procedendo, nos próximos 10 (dez) dias, à procurado do(a) executado(a) 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC 830).
C) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o estabelecimento 
do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica (CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou eu representante 
legal será nomeado(a) depositário(a) provisório de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
D) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 15 
(quinze) dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados por 
meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
E) CIENTIFIQUE-SE o(a) executado(a) de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. (CPC 916), devendo comparecer em cartório para tanto. Cientifique-o(a) de que o pedido de 
parcelamento importará em renúncia ao direito de opor embargos.
F) Valor da dívida atualizada: R$ 415,64
G) Desde já, defiro ao Sr. Oficial cumprir os atos executivos em COMARCAS CONTÍGUAS, DE FÁCIL COMUNICAÇÃO E NAS QUE SE 
SITUEM NA MESMA REGIÃO METROPOLITANA, bem como, desde já, CONCEDO A ORDEM DE ARROMBAMENTO e a REQUISIÇÃO 
DE FORÇA POLICIAL, caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma dos arts. 782 e 846 do CPC.
2- Especificações para cumprimento pelo cartório após o cumprimento do MANDADO.
A) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente (ou seu advogado, se o possuir) para comparecer em cartório e requerer 
lhe sejam adjudicado(s) o(s) bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse na adjudicação, se manifestar quanto a 
alienação por sua própria iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), 
caso não tenha interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção e arquivamento 
do processo. 
B) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer penhora, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 
B.1) Indicado(s) bem(ns), expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e remoção.
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C) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) exequente, ou este se não possuir advogado(a), para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
C.1) Indicado novo endereço, expeça-se novo MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação, nos termos o item 1 do presente 
DESPACHO.
D) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (depositada a quantia de 30%), INTIME-SE o(a) exequente, ou seu advogado, para 
manifestação quanto ao preenchimento dos pressupostos exigidos para tanto. Prazo de 5 dias (CPC 916 §1º).
E) Ocorrendo solicitação de parcelamento de débito (após a intimação do(a) exequente e decurso de prazo), venda judicial ou adjudicação, 
venham os autos conclusos para deliberação.
F) Apresentados embargos pelo(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para apresentação de resposta no prazo de 15 dias (CPC 
920).
3- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
PROCESSO: 7011864-37.2022.8.22.0007
AUTOR: BEATRIZ KAISER LIRA, RUA PIONEIRO JOSÉ PEREIRA DE GOIS 2183 MORADA DO BOSQUE - 76963-386 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANDERSON FABIANO BRASIL, OAB nº RO5921
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO 
Vistos
Do pedido de tutela provisória 
Narra a requerente que possui conta junto ao banco requerido e que teve duas faturas de seu cartão de crédito parceladas sem sua 
solicitação, o que gerou o pagamento de juros considerados abusivos pela autora. Os pagamentos estão sendo descontados mensalmente 
de sua conta e sustenta que são ilegais em função de não ter solicitado pelo parcelamento.
Requer a concessão de tutela de urgência para que o requerido se abstenha de realizar novos descontos.
DECIDO
Para a concessão da tutela provisória imperiosa a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 
do processo (tutela de urgência, CPC 300) ou, apenas a prova inequívoca do direito alegado sem a necessidade de demonstração de 
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de evidência, CPC 311). 
Em sede de cognição sumária, tenho que há elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da requerente, 
tendo comprovado o parcelamento das faturas (id 81287262 e 81287263) e a tentativa de solução administrativa junto ao requerido (id 
81287255).
Entretanto, no caso em análise não restou demonstrado dano ou risco ao resultado útil do processo para justificar a concessão da tutela, 
vez que a requerente não justificou a imperiosa necessidade de cancelamento da contratação do parcelamento.
Conforme exposto pela própria autora, o parcelamento da fatura está sendo pago há 14 meses, de maneira que o transcurso do tempo já 
é indicativo de que não há urgência suficiente para a concessão da tutela antecipada, sendo prudente a regular instrução probatória.
Com isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos termos formulados pela requerente.
Outras deliberações:
Considerando que o(a) REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, na maioria dos casos, não tem realizado acordos neste Juizado Especial, 
sendo esta postura contrária à resolução consensual das situações trazidas ao Judiciário e não se alinham às perspectivas de pacificação 
social, tornando-se contrária às pretensões das Metas Nacionais do PODER JUDICIÁRIO, estipuladas pelo CNJ, deixo de designar 
audiência específica para conciliação neste momento, a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide, com o propósito 
de otimizar a pauta de audiências da Cejusc – Comarca de Cacoal/RO.
Determino:
a) intime-se o requerente (DJ)
b) Cite-se e intime-se a parte requerida (Via sistema), para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis;
b.1) a não apresentação de defesa importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) requerente e proferido 
julgamento de plano;
b.2) será obrigatório o patrocínio de advogado nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos;
b.3) caso a requerida tenha interesse em realizar conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, o termo de acordo 
já devidamente assinado pelas partes ou a proposta de acordo a fim de ser submetida ao crivo da parte autora;
c) desde já, tendo em vista a hipossuficiência da requerente, determino a inversão do ônus da prova a fim de que a requerida apresente 
em juízo todos os documentos que possui quanto à contratação entre as partes;
d) apresentada contestação, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar no prazo de 10 (dez) dias;
e) se alguma das partes tiver interesse na produção de prova testemunhal, determino que se manifestem nos autos, conjuntamente com 
sua defesa ou impugnação, informando tal interesse e justificando o objetivo da prova, caso contrário, seu silêncio será interpretado como 
desinteresse à sua produção.
f) SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 01/09/2022
Juíza de Direito - Anita Magdelaine Perez Belem
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7008122-38.2021.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: JONAS BALDO
Advogados do(a) EXEQUENTE: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962, VINICIUS ALEXANDRE SILVA - RO0008694A, 
LUZINETE PAGEL GALVAO - RO4843
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO MANIFESTE-SE O AUTOR - PROSSEGUIMENTO
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, caso 
tenha interesse, considerando a informação de implantação do benefício previdenciário, requerendo o que entender de direito acerca 
do prosseguimento do feito, inclusive acerca de eventual pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, oportunidade em que deverá 
ser apresentada a planilha de cálculos dos valores que lhe são devidos pela autarquia requerida, devidamente atualizados por meio do 
JUSPREV II (programa para cálculos em ações previdenciárias) ou similar.
Não havendo manifestação para cumprimento de SENTENÇA os autos serão remetidos ao arquivo, vez que o feito foi julgado e extinto 
com resolução de MÉRITO por SENTENÇA transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7005187-25.2021.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: EUNICE ALVES PACHECO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIO LUIS DOS SANTOS - RO0002238A
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO MANIFESTE-SE O AUTOR - PROSSEGUIMENTO
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 
tenha interesse, considerando o decurso de prazo para manifestação da parte executada (INSS), requerendo o que entender de direito 
acerca do prosseguimento do feito, inclusive acerca de eventual pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, oportunidade em que 
deverá ser apresentada a planilha de cálculos dos valores que lhe são devidos pela autarquia requerida, devidamente atualizados por 
meio do JUSPREV II (programa para cálculos em ações previdenciárias) ou similar.
Não havendo manifestação para cumprimento de SENTENÇA os autos serão remetidos ao arquivo, vez que o feito foi julgado e extinto 
com resolução de MÉRITO por SENTENÇA transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7004309-42.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: AZIS RIBEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE BONIFACIO RAGNINI - RO1119
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO MANIFESTEM-SE AS PARTES – RPV / PRC
FINALIDADE: Intimação das partes, por intermédio de seu advogado/procuradoria, para que manifestem-se, no prazo de 5 (cinco) dias 
para o autor e de 10 (dez) dias para a autarquia requerida, acerca da regularidade dos dados informados na requisição expedida nos 
autos, para posterior assinatura e autuação do expediente junto ao COREJ/TRF1, via Sistema e-PrecWeb.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7007842-38.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARIA JOSE NOGUEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ILZA POSSIMOSER - RO0005474A
REQUERIDO: ANTONIO BISPO DE SOUZA e outros (14)
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Advogado do(a) REQUERIDO: LUCAS VENDRUSCULO - RO2666
Advogado do(a) REQUERIDO: ILZA POSSIMOSER - RO0005474A
INTIMAÇÃO AUTOR - FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do FORMAL DE PARTILHA expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006265-54.2021.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: IRACEMA CABRAL DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAYCON SIMONETO - RO0007890A
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO MANIFESTEM-SE AS PARTES – RPV / PRC
FINALIDADE: Intimação das partes, por intermédio de seu advogado/procuradoria, para que manifestem-se, no prazo de 5 (cinco) dias 
para o autor e de 10 (dez) dias para a autarquia requerida, acerca da regularidade dos dados informados na requisição expedida nos 
autos, para posterior assinatura e autuação do expediente junto ao COREJ/TRF1, via Sistema e-PrecWeb.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br 
Processo: 7002582-09.2021.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: HECTOR ROBERTO BARBOSA E BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO ABRAHAO ELIAS - RO1223
REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogado do(a) REQUERIDO: NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
INTIMAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a parte Requerida intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no prazo de 05 dias sobre 
o Depósito Judicial comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o que entender de direito, 
sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da obrigação. Caso, opte 
por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7011858-64.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLAUDIONOR SANTOS NASCIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: TALLITA RAUANE RAASCH - RO9526, HERISSON MORESCHI RICHTER - RO0003045A, JESSICA 
FERNANDA DA SILVA BORGES - RO9525
REU: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001044-56.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDA ALTOE - RO10179, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE 
- RO1586
REU: AMAZONAS TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
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3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009593-89.2021.8.22.0007
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: LAURINDA CANDIDO FLOR e outros (3)
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN CARLOS DELANES MARTINS - RO10173
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN CARLOS DELANES MARTINS - RO10173
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN CARLOS DELANES MARTINS - RO10173
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN CARLOS DELANES MARTINS - RO10173
INVENTARIADO: MARIO ANTONIO TELESFORO FLOR
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O valor a ser recolhidos encontra-se especificado no rodapé do expediente de 
ID 81248906. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7010658-22.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARINA DOS SANTOS KLOCK
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - RO7261
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 
Advogado do(a) REU: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7010714-31.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - SP225735, LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651, MARCELO 
BRASIL SALIBA - RO5258-A
EXECUTADO: MIRLAINE BELING
INTIMAÇÃO Considerando a juntada da resposta à consulta de bens (ID 81250653), fica a parte Exequente intimada para, no prazo de 
15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7007902-06.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HELIO PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MEIRIDIANA FERREIRA PAGEL DA SILVA - RO12093, MARIA DA PENHA MARGON DELARMELINA - 
RO8693
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PERÍCIA MÉDICA – AGENDAMENTO E INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Perícia Médica ficou agendada nestes autos para o dia 19 de setembro de 2022, às 
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15:40 horas, junto à parte autora, a ser realizada pelo médico Dr. GUSTAVO BARBOSA DA SILVA SANTOS, na Clínica ANGA Medicina 
Diagnóstica, localizada na Avenida Guaporé, nº 2584, 1º andar - Centro, Cacoal/RO. Telefone p/ contato nº (69) 3443-0400 e Cel./
WhatsApp nº (69) 98454-2196.
Fica(m) a(s) parte(s), através deste expediente, intimada(s) quanto a perícia médica a ser realizada.
O(a) periciando(a) deverá levar todos os exames ou qualquer outro documento médico relacionado ao caso, bem como documentos 
pessoais.
OBS.: Por medida preventiva acerca do coronavírus, tendo-se em vista que o ACOMPANHANTE fica exposto a patógenos no ambiente 
hospitalar e, por outro lado, ele também pode ser portador do vírus assintomático e levar o Covid-19 para as dependências do hospital, 
pede-se que os periciandos evitem levar acompanhantes para não haver aglomerações e que usem MÁSCARAS de proteção.
A parte autora deverá, por intermédio de seu patrono, ACESSAR os autos processuais e tomar ciência do inteiro teor do DESPACHO /
DECISÃO, bem como de todos os documentos atualmente juntados aos autos.
Ainda, ressalte-se que, considerando o prazo para realização da perícia e entrega do laudo, os autos ficam aguardando o deslinde em 
Arquivo Provisório.
ATENÇÃO: conforme determinado no DESPACHO, o advogado da parte autora deverá informar ao seu cliente dia, hora e local para 
realização perícia, bem como demais determinações enunciadas no DESPACHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006283-41.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLAUDILENE ALVES PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: DENISE CARMINATO PEREIRA - RO7404
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO MÉDICO, ESTUDO SOCIAL E PROVAS
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
IMPUGNAÇÃO à contestação juntada aos autos, manifeste-se acerca do LAUDO MÉDICO PERICIAL e do RELATÓRIO DE ESTUDO 
SOCIAL, bem como, especificar objetivamente as PROVAS que pretende produzir, justificando de modo claro e preciso sua FINALIDADE 
e pertinência, em especial os fatos aos quais a prova pleiteada se destina, sob pena de indeferimento.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, deverá a parte depositar o respectivo rol, com qualificação, endereço, e-mail e 
fone/WhatsApp, juntando documento pessoal com foto das mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
Ainda, deverá a parte INDICAR e-mail e número de telefone/WhatsApp (da parte autora e seu advogado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7011746-95.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VAGNER OLIVEIRA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO - RO0002961A
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogados do(a) REU: PAULO LEITE DE FARIAS FILHO - RJ113674, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO PARTES - PERÍCIA
Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 
petição do Perito Judicial ID XX, bem como tomar ciência da data e local da realização da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001056-70.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDINEIA CRISTINA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - SP349410
REU: BANCO VOTORANTIM S/A
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
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e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7003548-69.2021.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034
REU: KAWAN ALEXANDRE SILVEIRA
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, intimada para se manifestar sobre a certidão 
de ID 81283948, informando se pretende diligenciar no mesmo endereço novamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7004427-42.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DELICIA INACIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - RO7261
REU: BANCO DO BRASIL 
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Cacoal - 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: CAFEEIRA NAMAVIA LTDA - CNPJ: 15.864.648/0001-83 (REU)
FINALIDADE: CITAR o(a) Requerido(a) acima qualificado(a) nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC, cientificada(s) que terá(ão) o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação. O prazo de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7000809-31.2018.8.22.0007
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente:JOAO DOS REIS ROCHA CPF: 009.125.698-40, LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 204.539.778-55, 
VINICIUS TURCI DE ARAUJO CPF: 017.255.412-89, STENIO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 818.620.082-72
Requerido: CAFEEIRA NAMAVIA LTDA - CNPJ: 15.864.648/0001-83 e outros
DECISÃO ID 73811481: “(...) 2. Frustrada a citação pelo correio, independente do motivo da devolução, realize-se a citação por meio de 
oficial de justiça (art.249,CPC). Se todas as diligências realizadas para citação da parte ré restarem infrutíferas, DEFIRO a citação via 
edital de ALTAYER e CAFEEIRA NAMAVIA. 3. Expeça-se o Edital, com prazo de 20 dias, e publique-se uma única vez no sítio do TJRO, 
em sua plataforma específica, certificando-se. Decorrido o prazo sem manifestação, à Curadoria de Ausentes, Defensoria Pública para 
promover a defesa da parte ré. 5. Com a manifestação da Defensoria, diga a parte autora, em 15 dias. 6. Então, conclusos.(...)
Sede do Juízo: Fórum Cível, Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731, e-mail: cpecacoal@
tjro.jus.br
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7003637-92.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIEL LOPES CARDOSO
Advogado do(a) AUTOR: MAYARA GLANZEL BIDU - RO0004912A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PERÍCIA MÉDICA – AGENDAMENTO E INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Perícia Médica ficou agendada nestes autos para o dia 03 de outubro de 2022, às 15:00 
horas, junto à parte autora, a ser realizada pelo médico Dr. DIONES CLAUDINEI CAVALI (médico psiquiatra), na Clínica LUCHTENBERG, 
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localizada na Av. Porto Velho, nº 3080 - Centro, Cacoal/RO. Telefone p/ contato: (69) 3443-4779.
Fica(m) a(s) parte(s), através deste expediente, intimada(s) quanto a perícia médica a ser realizada.
O(a) periciando(a) deverá levar todos os exames ou qualquer outro documento médico relacionado ao caso, bem como documentos 
pessoais.
OBS.: Por medida preventiva acerca do coronavírus, tendo-se em vista que o ACOMPANHANTE fica exposto a patógenos no ambiente 
hospitalar e, por outro lado, ele também pode ser portador do vírus assintomático e transportar o Covid-19 para as dependências do 
hospital, pede-se que os periciandos evitem levar acompanhantes para não haver aglomerações e que usem MÁSCARAS de proteção.
A parte autora deverá, por intermédio de seu patrono, ACESSAR os autos processuais e tomar ciência do inteiro teor do DESPACHO /
DECISÃO, bem como de todos os documentos atualmente juntados aos autos.
Ainda, ressalte-se que, considerando o prazo para realização da perícia e entrega do laudo, os autos ficam aguardando o deslinde em 
Arquivo Provisório.
ATENÇÃO: conforme determinado no DESPACHO, o advogado da parte autora deverá informar ao seu cliente dia, hora e local para 
realização perícia, bem como demais determinações enunciadas no DESPACHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7005578-43.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA SALETE DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA LUIZA TORREJON SERRANO - RO12372, DANILO GALVAO DOS SANTOS - RO8187
REPRESENTADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LUCAS PINTO SIMAO - SP275502
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. Nessa ocasião, havendo 
interesse de produção de prova testemunhal, é facultado às partes apresentar o respectivo rol, com a qualificação, residência, e-mail e 
fone/WhatsApp das mesmas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Cacoal - 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: EDWALDO CESAR CALDEIRA DA SILVA JUNIOR CPF: 033.679.942-00, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(a) Requerido(a) acima qualificado(a) nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC, cientificada(s) que terá(ão) o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação. O prazo de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7009829-41.2021.8.22.0007
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente:LEDA AUGUSTO DE SOUZA CPF: 599.785.542-20
Requerido: EDWALDO CESAR CALDEIRA DA SILVA JUNIOR CPF: 033.679.942-00
DECISÃO ID 80757093: “Considerando que todas as diligências realizadas para citação da parte requerida EDWALDO CESAR CALDEIRA 
DA SILVA JUNIOR restaram infrutíferas, DEFIRO a citação via edital.”
Sede do Juízo: Fórum Cível, Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731, e-mail: cpecacoal@
tjro.jus.br
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7005590-57.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELMA KESTER KUMM
Advogado do(a) AUTOR: HELENA MARIA FERMINO - RO3442
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REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO MÉDICO E PROVAS
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
IMPUGNAÇÃO à contestação juntada aos autos, manifeste-se acerca do LAUDO PERICIAL, bem como, especificar objetivamente as 
PROVAS que pretende produzir, justificando de modo claro e preciso sua FINALIDADE e pertinência, em especial os fatos aos quais a 
prova pleiteada se destina, sob pena de indeferimento.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, deverá a parte depositar o respectivo rol, com qualificação, endereço, e-mail e 
fone/WhatsApp, juntando documento pessoal com foto das mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
Ainda, deverá a parte INDICAR e-mail e número de telefone/WhatsApp (da parte autora e seu advogado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009286-04.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ARIELLI SCHULTZ
Advogado do(a) AUTOR: MAYARA GLANZEL BIDU - RO0004912A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
INTIMAÇÃO IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E PROVAS
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
IMPUGNAÇÃO à contestação juntada aos autos, especificar objetivamente as PROVAS que pretende produzir, justificando de modo 
claro e preciso sua FINALIDADE e pertinência, em especial os fatos aos quais a prova pleiteada se destina, sob pena de indeferimento.
Sendo requerida prova pericial, a parte interessada deverá desde logo os quesitos e a indicação do assistente técnico, conforme o 
caso.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, deverá a parte depositar o respectivo rol, com qualificação, endereço, e-mail e 
fone/WhatsApp, juntando documento pessoal com foto das mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
Ainda, deverá a parte INDICAR e-mail e número de telefone/WhatsApp (da parte autora e do seu advogado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009379-64.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DILZA REGINA DE FREITAS PAVAO
Advogado do(a) AUTOR: LUANA OLIVEIRA COSTA SILVA - RO8939
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PERÍCIA MÉDICA – AGENDAMENTO E INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Perícia Médica ficou agendada nestes autos para o dia 12 de setembro de 2022, às 16:20 
horas, junto à parte autora, a ser realizada pela médica Dra. Alynne Alves de Assis Luchtenberg, na Clínica Luchtenberg, localizada na 
Av. Porto Velho, nº 3080 - Centro, Cacoal/RO. Telefone p/ contato: (69) 3443-4779.
Fica(m) a(s) parte(s), através deste expediente, intimada(s) quanto a perícia médica a ser realizada.
O(a) periciando(a) deverá levar todos os exames ou qualquer outro documento médico relacionado ao caso, bem como documentos 
pessoais.
OBS.: Por medida preventiva acerca do coronavírus, tendo-se em vista que o ACOMPANHANTE fica exposto a patógenos no ambiente 
hospitalar e, por outro lado, ele também pode ser portador do vírus assintomático e levar o Covid-19 para as dependências do hospital, 
pede-se que os periciandos evitem levar acompanhantes para não haver aglomerações e que usem MÁSCARAS de proteção.
A parte autora deverá, ainda, por intermédio de seu patrono, ACESSAR os autos processuais e tomar ciência do inteiro teor do DESPACHO 
/DECISÃO, bem como de todos os documentos atualmente juntados aos autos.
Ainda, ressalte-se que considerando o prazo para realização da perícia e entrega do laudo, os autos ficam aguardando o deslinde em 
Arquivo Provisório.
ATENÇÃO: conforme determinado no DESPACHO, o advogado da parte autora deverá informar ao seu cliente dia, hora e local para 
realização perícia, bem como demais determinações enunciadas no DESPACHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006218-46.2022.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908
EXECUTADO: BIOTECNOPLUS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, intimada para especificar a pesquisa de 
endereço pretendida na petição de ID 81147055. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7008316-04.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANTONIO ALVES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - RO2733
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PERÍCIA MÉDICA – AGENDAMENTO E INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Perícia Médica ficou agendada nestes autos para o dia 06 de setembro de 2022, às 09:30 
horas, junto à parte autora, a ter sido realizada pelo médico Dr. VICTOR HENRIQUE TEIXEIRA, no Hospital SAMAR, localizado na Av. 
São Paulo, nº 2326 - Centro, Cacoal/RO.
Telefone do hospital: (69) 3441-2407.
Fica(m) a(s) parte(s), através deste expediente, intimada(s) quanto a perícia médica a ser realizada.
O(a) periciando(a) deverá levar todos os exames ou qualquer outro documento médico relacionado ao caso, bem como documentos 
pessoais.
OBS.: Por medida preventiva acerca do coronavírus, tendo-se em vista que o ACOMPANHANTE fica exposto a patógenos no ambiente 
hospitalar e, por outro lado, ele também pode ser portador do vírus assintomático e levar o Covid-19 para as dependências do hospital, 
pede-se que os periciandos evitem levar acompanhantes para não haver aglomerações e que usem MÁSCARAS de proteção.
A parte autora deverá, por intermédio de seu patrono, ACESSAR os autos processuais e tomar ciência do inteiro teor do DESPACHO /
DECISÃO, bem como de todos os documentos atualmente juntados aos autos.
Ainda, ressalte-se que, considerando o prazo para realização da perícia e entrega do laudo, os autos ficam aguardando o deslinde em 
Arquivo Provisório.
ATENÇÃO: conforme determinado no DESPACHO, o advogado da parte autora deverá informar ao seu cliente dia, hora e local para 
realização perícia, bem como demais determinações enunciadas no DESPACHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7011038-16.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES - RO3175, VANILSE INES FERRES - RO8851
EXECUTADO: ELIZIER MORENO BERNAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7008248-64.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: THAUANY LAYSA SILVA REIS
Advogado do(a) AUTOR: JEAN DE JESUS SILVA - RO2518
REU: Andre Tiago Soares de Aguiar e outros
Advogado do(a) REU: VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON - RO5680
Advogados do(a) REU: JOSE EUDES ALVES PEREIRA - RO2897, DANIEL PRUDENCIO DA SILVA - RO0003720A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de SENTENÇA.
2) Ficam AS PARTES intimadas, por meio dos seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 
judiciais pro-rata E MULTA. 
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O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006179-49.2022.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: DANIEL DE SOUZA MENDES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do MANDADO, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de MANDADO de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006179-49.2022.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: DANIEL DE SOUZA MENDES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
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Processo: 7010396-72.2021.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: DIAS & BIANCHINI LTDA
Advogados do(a) AUTOR: NELSON RANGEL SOARES - RO6762, LUANA RANGEL SOARES - RO7407
REU: DIOGO ADEMIR MARTINS PEDRO
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o 
recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da 
diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009018-47.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MOACYR TEIXEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO CARON FACHETTI - RO0004252A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PERÍCIA MÉDICA – AGENDAMENTO E INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Perícia Médica ficou agendada nestes autos para o dia 06 de setembro de 2022, 
às 09:20 horas, junto à parte autora, a ter sido realizada pelo médico Dr. VICTOR HENRIQUE TEIXEIRA, no Hospital SAMAR, localizado 
na Av. São Paulo, nº 2326 - Centro, Cacoal/RO.
Telefone do hospital: (69) 3441-2407.
Fica(m) a(s) parte(s), através deste expediente, intimada(s) quanto a perícia médica a ser realizada.
O(a) periciando(a) deverá levar todos os exames ou qualquer outro documento médico relacionado ao caso, bem como documentos 
pessoais.
OBS.: Por medida preventiva acerca do coronavírus, tendo-se em vista que o ACOMPANHANTE fica exposto a patógenos no ambiente 
hospitalar e, por outro lado, ele também pode ser portador do vírus assintomático e levar o Covid-19 para as dependências do hospital, 
pede-se que os periciandos evitem levar acompanhantes para não haver aglomerações e que usem MÁSCARAS de proteção.
A parte autora deverá, por intermédio de seu patrono, ACESSAR os autos processuais e tomar ciência do inteiro teor do DESPACHO /
DECISÃO, bem como de todos os documentos atualmente juntados aos autos.
Ainda, ressalte-se que, considerando o prazo para realização da perícia e entrega do laudo, os autos ficam aguardando o deslinde em 
Arquivo Provisório.
ATENÇÃO: conforme determinado no DESPACHO, o advogado da parte autora deverá informar ao seu cliente dia, hora e local para 
realização perícia, bem como demais determinações enunciadas no DESPACHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7005947-37.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TATIELI MIRANDA SCHULZ
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL MOREIRA DE MATOS - RO0005725A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, PROPOSTA DE ACORDO E PROVAS
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
IMPUGNAÇÃO à contestação juntada aos autos, bem como, especificar objetivamente as PROVAS que pretende produzir, justificando 
de modo claro e preciso sua FINALIDADE e pertinência, em especial os fatos aos quais a prova pleiteada se destina, sob pena de 
indeferimento.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, deverá a parte depositar o respectivo rol, com qualificação, endereço, e-mail e 
fone/WhatsApp, juntando documento pessoal com foto das mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
PROPOSTA DE ACORDO: Manifeste-se, ainda, acerca da proposta de acordo apresentada pelo INSS nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
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Processo: 7008599-61.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SINSEMUC SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNIC DE CACOAL
Advogado do(a) AUTOR: JEAN DE JESUS SILVA - RO2518
REU: MUNICIPIO DE CACOAL
INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 
suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte requerida contra a SENTENÇA lançada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001031-33.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: WILSON SANTOS CARDOSO e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE BONIFACIO RAGNINI - RO1119
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE BONIFACIO RAGNINI - RO1119
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE CACOAL
INTIMAÇÃO MANIFESTE-SE O AUTOR - PROSSEGUIMENTO
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio de seu advogado, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) 
dias, requerendo o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, apresentando os DADOS DO AUTOR para confecção 
da requisição de pagamento junto ao Sistema SAPRE, mais precisamente: filiação, data de nascimento, e-mail, endereço atualizado, 
CPF/MF, NIT/PIS/PASEP, dados bancários (nome do banco, número da agência e o município onde se encontra, número da conta e 
modalidade da conta), nos termos da Resolução n° 153/2020-TJRO, art. 6, VII, e art. 62, caput.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006686-15.2019.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - SP225735, LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651, MARCELO 
BRASIL SALIBA - RO5258-A
EXECUTADO: RONEY LUIZ DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009128-46.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARLY LOPES
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PERÍCIA MÉDICA – AGENDAMENTO E INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Perícia Médica ficou agendada nestes autos para o dia 03 de outubro de 2022, às 10:00 
horas, junto à parte autora, a ser realizada pelo médico Dr. Alexandre Rezende (ortopedia e traumatologia), no Hospital e Maternidade 
São Paulo, localizado na Av. São Paulo, nº 2539 - Centro, Cacoal/RO. Telefone p/ contato: (69) 3441-3354 ou 3441-4611, ramal 519.
Fica(m) a(s) parte(s), através deste expediente, intimada(s) quanto a perícia médica a ser realizada.
O(a) periciando(a) deverá levar todos os exames ou qualquer outro documento médico relacionado ao caso, bem como documentos 
pessoais.
OBS.: Por medida preventiva acerca do coronavírus, tendo-se em vista que o ACOMPANHANTE fica exposto a patógenos no ambiente 
hospitalar e, por outro lado, ele também pode ser portador do vírus assintomático e transportar o Covid-19 para as dependências do 
hospital, pede-se que os periciandos evitem levar acompanhantes para não haver aglomerações e que usem MÁSCARAS de proteção.
A parte autora deverá, por intermédio de seu patrono, ACESSAR os autos processuais e tomar ciência do inteiro teor do DESPACHO /
DECISÃO, bem como de todos os documentos atualmente juntados aos autos.
Ainda, ressalte-se que, considerando o prazo para realização da perícia e entrega do laudo, os autos ficam aguardando o deslinde em 
Arquivo Provisório.
ATENÇÃO: conforme determinado no DESPACHO, o advogado da parte autora deverá informar ao seu cliente dia, hora e local para 
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realização perícia, bem como demais determinações enunciadas no DESPACHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001310-14.2020.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE - RO10592, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL 
NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: GERVASIO LUCAS BRANDAO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7008161-69.2020.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NATHALY DE PAULA REPKE
Advogado do(a) AUTOR: VALDSON JOSE DOS SANTOS - RO10789
REU: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros
Advogado do(a) REU: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT4705/O
Advogado do(a) REU: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009513-91.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: REGINALDO POLIDORIO
Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA - RO6074
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E PROVAS
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
IMPUGNAÇÃO à contestação juntada aos autos, especificar objetivamente as PROVAS que pretende produzir, justificando de modo 
claro e preciso sua FINALIDADE e pertinência, em especial os fatos aos quais a prova pleiteada se destina, sob pena de indeferimento.
Sendo requerida prova pericial, a parte interessada deverá desde logo os quesitos e a indicação do assistente técnico, conforme o 
caso.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, deverá a parte depositar o respectivo rol, com qualificação, endereço, e-mail e 
fone/WhatsApp, juntando documento pessoal com foto das mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
Ainda, deverá a parte INDICAR e-mail e número de telefone/WhatsApp (da parte autora e do seu advogado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7000967-47.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE ENICIO FERREIRA COELHO
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - MT11101-O
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO MANIFESTE-SE O AUTOR - PROSSEGUIMENTO
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio de seu advogado, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 
requerendo o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, na forma do Art. 485, 
inc. III, § 1º, do Novo CPC.
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7000869-67.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA
Advogados do(a) REQUERENTE: LILIAN MARIANE LIRA - RO3579, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
REQUERIDO: TALITA FELIPE DOS SANTOS TOZATTO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001178-93.2016.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
AUTOR: F. G. O. D. S. e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: GLORIA CHRIS GORDON - RO3399, VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON - RO5680
Advogados do(a) AUTOR: GLORIA CHRIS GORDON - RO3399, VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON - RO5680
Advogados do(a) AUTOR: VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON - RO5680, GLORIA CHRIS GORDON - RO3399
EXECUTADO: VALDEMIRO DA SILVA COSTA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, em razão da carta precatória 
com diligência negativa, juntada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 7011293-23.2018.8.22.0002- Guarda
REQUERENTES: LORANA MARQUES DE AQUINO, ANDREIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LEANDRO 
SANTOS SATILHOREQUERENTES: LORANA MARQUES DE AQUINO, ANDREIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, 
LEANDRO SANTOS SATILHO
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA, OAB nº RO920, ELIANY SAMPAIO MALDONADO 
FONSECA, OAB nº RO4018A, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Cuida-se de ação de homologação de acordo de guarda.
Os autores pediram a desistência da ação (ID núm. 80053380).
Ante o exposto, e tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, HOMOLOGO, de plano, o pedido de desistência e JULGO 
EXTINTO o feito, com base no art. 485, VIII, CPC.
Tendo em vista o disposto no art. 1000, parágrafo único, do CPC, DECLARO transitada em julgado a SENTENÇA na presente data, já 
que presente situação de preclusão lógica.
Intimação via DJe.
Cacoal/RO, 31 de agosto de 2022.
Elisângela Frota Araújo Reis
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 0040811-51.2007.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - MG87318, SERVIO 
TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
REQUERIDO: NILSON PEREIRA DA SILVA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
0011483-32.2014.8.22.0007
AUTOR: BRUNNO VINYCIUS GIELOW MILENKOVICH CAIXEIRO
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO MILENKOVICH CAIXEIRO, OAB nº SP305410A
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
DESPACHO 
Expeça-se alvará de levantamento referente aos valores depositados em conta judicial vinculada a estes autos, em favor do credor, 
tendo sido informado conta para transferência bancária: Agência Caixa Econômica Federal de Cacoal, nº 1.823, conta corrente: 1.416-3, 
operação 001 – Bruno Milenkovich Caixeiro – CPF 310.392.038- 50. 
À CPE para regularizar o polo ativo da demanda, para fins de incluir a advogada substabelecida Maria Fernanda Gomes Fernandes Nardi, 
OAB/SP 294.081. Inclua-se no polo ativo também como requerente da demanda a parte Bruno Milenkovich Caixeiro, conforme exposto 
em petição ID 78249154. Exclua a letra “A” da inscrição da OAB do patrono Bruno, conforme esclarecido na referida petição. 
Intime-se a parte executada para comprovar o pagamento das custas nos termos da parte dispositiva da SENTENÇA ID 44602766 - Pág. 
74, no prazo de 10 dias. Não sendo pago, proceda-se a inscrição em dívida ativa e protesto.
Após o levantamento de valores, diga a parte exequente sobre eventual saldo remanescente ou a extinção no prazo de 5 dias.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisângela Frota Araújo Reis

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 7011818-48.2022.8.22.0007- Incapacidade 
Laborativa Parcial
AUTOR: MAX ANTONIO DOS SANTOS CRIVELARO, LINHA 06, S/N, GLEBA 06, LOTE 13 ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS, OAB nº RO7261
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,, - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO COM FORÇA DE MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO
Defiro o benefício da justiça gratuita, pois houve requerimento expresso e a parte autora juntou declaração em que afirma ser pessoa 
hipossuficiente, o que, face à ausência de indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com os custos do processo, 
deve ser acolhida em prestígio ao princípio da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC). Entretanto, caso fique 
comprovado que a parte autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento 
próprio, responderá nas penas da Lei.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela, postergo sua análise para após a realização da perícia médica e manifestação da autarquia 
requerida. 
Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da prova 
pericial.
Por isso, na forma do art. 465, CPC, nomeio perito(a) do juízo o Dr. Victor Henrique Teixeira, CRM-RO 3490, Ortopedista e Traumatologista, 
Avenida São Paulo, nº 2326, Hospital Samar, Telefone para contato (69) 9 8132-1312. E-mail: dr.victorhenriquepericia@gmail.com
O perito nomeado responderá tanto aos quesitos padrão da Justiça Federal quanto outros estipulados por este juízo. Por isso, INDEFIRO 
os quesitos eventualmente formulados pelas partes ou os que as partes apresentarem, por entender que o modelo de laudo a ser enviado 
é suficiente para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do CPC, fica a parte autora intimada, VIA DJe, para indicar, querendo, assistente técnico no prazo de 15 
dias.
Conforme orientações da Procuradoria Federal, não há necessidade de intimações para apresentação de quesitos ou indicação de 
assistente técnico.
Conforme a Resolução CJF 2014/00305, passo a fundamentar a majoração dos honorários.
O valor mínimo previsto para os honorários periciais na Resolução CJF 2014/00305 tem importado na recusa sistemática da nomeação 
dos peritos nesta comarca, inclusive vários dos peritos cadastrados nesta Vara, além de apresentarem recusa nos autos em que 
foram nomeados, já apresentaram ofícios requerendo que não fossem mais nomeados. A recusa dos profissionais é compreensível, 
considerando que os mesmos recebem melhor remuneração por ocasião de suas consultas (em média de R$ 300,00 a R$ 400,00), que, 
via de regra, demandam menos tempo que a realização de perícias com confecção de laudos, e geram menos desgaste ao profissional, 
que em razão das perícias ficam expostos às críticas das partes e de seus defensores, tendo especial relevância em cidades pequenas, 
como é o caso.
A garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) reclama uma prestação jurisdicional adequada, célere e efetiva, o que tem restado 
prejudicada com a recusa dos profissionais, ocasionando atraso e até paralisação das demandas previdenciárias. De outro lado, não contar 
com a colaboração de um perito, profissional com conhecimento técnico necessário para o alcance da melhor prestação jurisdicional, 
além de inadequado, implica na supressão arbitrária de produção de prova, violando o devido processo legal, em especial o disposto no 
art. 5°, LIV e LV da CF e nos artigos 4°, 7º e 357, II, do CPC.
Assim, diante das inúmeras recusas havidas dentre os peritos nomeados e, principalmente, diante do limitado número de profissionais à 
disposição nesse município, ao contrário do cenário existente em grandes centros, fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00, na 
forma da Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
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Intime-se o perito sobre a designação e para informar a data da perícia, VIA SISTEMA PJE. Na oportunidade, fica o perito também 
intimado para informar o tempo estimado para tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não sendo possível, dizer 
conforme a literatura médica narra o tempo de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a parte autora, por intermédio do advogado (a) constituído (a), via DJe, para comparecer à perícia munida de 
seus documentos e exames, bem como do assistente técnico, se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia, para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO PARA O PERITO.
Após juntada do laudo, CITE-SE o INSS para responder à ação acima identificada, no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 
246, §2º, CPC e também se intime a parte autora para manifestação.
Expeça-se o necessário para promover o pagamento do perito.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a juntar histórico de contribuições fornecido pelo INSS (CNIS ou outro documento 
comprobatório), se já não houver carreado à inicial.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento antecipado.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisângela Frota Araújo Reis
Juiz(a) de Direito
ANEXO – QUESITOS UNIFICADOS:
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015
FORMULÁRIO DE PERÍCIA
I - DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo
b) Juizado/Vara
II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a)
b) Estado civil
c) Sexo
d) CPF
e) Data de nascimento
f) Escolaridade
g) Formação técnico-profissional
III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do Exame
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
V - HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido  Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho OU acidente qualquer natureza  Em caso positivo, circunstanciar o fato, 
com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. (Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, “acidente de 
trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 
VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho”. Acidente de qualquer natureza é o acidente automobilístico por exemplo)
e.1) Caso positiva a resposta ao quesito anterior, indique o perito se a lesão está consolidada 
e.2) A lesão incapacita o periciando para o trabalho habitual ou apenas dificulta o exercício  (CASO APENAS DIFICULTE, DEVERÁ O 
PERITO RESPONDER OS QUESITOS RELACIONADOS AO AUXÍLIO ACIDENTE)
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual  Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente (irreversível) ou temporária 
(reversível)  Parcial ou total  ( No primeiro caso – parcial – o segurado está incapacitado somente para o seu trabalho habitual ou para 
algumas atividades a ele inerentes. Já a incapacidade total ocorre quando o profissional se torna incapaz de desempenhar qualquer 
tipo de atividade laboral. Frise-se que, quando em decorrencia de sequela consolidada decorrente de acidente, for identificada não a 
incapacidade mas a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ou seja, podendo este ainda exercer sua profissão mas com 
limitações, o benefício devido é o auxílio acidente e não auxílio doença. Nesse caso a incapacidade também é parcial mas não impede 
que o autor desempenhe sua função habitual. Nesse ultimo caso o perito deverá responder os quesitos específicos para auxílio acidente 
– item IV )
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
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j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia  
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial  Se positivo, justificar apontando os elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 
atividade profissional ou para a reabilitação  Qual atividade  (Leve o perito em consideração a idade, escolaridade e tempo de profissão 
do periciando)
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias  A partir de quando  ( O anexo I do Decreto 3.048/99 traz as situações em que o segurado faz jus a 
assistência. Conforme inteligência do art. 45 do referido regulamento, são elas: 1 - Cegueira total; 2 - Perda de nove dedos das mãos 
ou superior a esta; 3 - Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores; 4 - Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a 
prótese for impossível; 5 - Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível; 6 - Perda de um membro superior 
e outro inferior, quando a prótese for impossível; 7 - Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; 
8 - Doença que exija permanência contínua no leito; e 9 - Incapacidade permanente para as atividades da vida diária).
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial 
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento  Qual a previsão de duração do tratamento  Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico  O tratamento é oferecido pelo SUS 
p) É possível ESTIMAR qual o TEMPO e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de 
voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual ou outra atividade que lhe gere renda (data de cessação da incapacidade) 
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas  Responda apenas em caso 
afirmativo.
s) Consoante a previsão do novo § 8º no art. 60, trazido pela MP 739/2016 que alterou a Lei 8.213/91, esclareça o (a) senhor (a) 
perito (a) a data estimada em que o periciando estará curado da enfermidade (possível alta do segurado). FAZ-SE NECESSÁRIO 
APONTAR A DATA/PRAZO DE FORMA ESPECÍFICA PARA UM POSSÍVEL PROGNÓSTICO DE CURA ou PRAZO ESTIMADO PARA 
REAVALIAÇÃO DA CAPACIDADE.
VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
a) O (a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho  Qual 
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza  Em caso positivo, indique o agente 
causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 
atividade habitual 
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando 
suas funções habituais  Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura 
e) Houve alguma perda anatômica  Qual  A força muscular está mantida 
f) A mobilidade das articulações está preservada 
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a 
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade 
VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)
VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)
Cacoal/RO (data)
Assinatura do Perito Judicial
Assinatura do Assistente Técnico da Parte Autora (caso tenha acompanhado o exame)
Assinatura do Assistente Técnico do INSS (caso tenha acompanhado o exame)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7003478-18.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDENIR APARECIDA FERREIRA GOMES CARRELLI
Advogados do(a) AUTOR: TIAGO FARIA CRUZ DE SOUZA - RO11624, ANNIE CAROLINE ROSA SOARES - RO10925, LUQUIAN 
FARIA CRUZ DE SOUZA - RO8289, DIEISON WALACI MIRANDA PIRES - RO0007011A, LUCIANA SILVEIRA PINTO - RO0003759A, 
EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA - RO0001280A
REU: ESTADO DE RONDONIA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7007079-32.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NGOLMIN SURUI
Advogado do(a) AUTOR: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962
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REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para manifestar-se acerca da PROPOSTA DE ACORDO e/ou 
apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7013029-56.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ERMINDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7004988-42.2017.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: MOURAO PNEUS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: NAIANY CRISTINA LIMA - RO7048
REU: EDUARDO ANTONIA LONGUINHO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
E-mail:cpecacoal@tjro.jus.br
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
0000130-68.2009.8.22.0007 - Contratos Bancários
REQUERENTES: DEGMAR SILVA PEIXINHO, MARCOS ANTONIO DA SILVA, UENIA REGINA SILVA IOZZI, CLEBER SILVA, ELIAS 
MOISES SILVA, MARCIA SUELI DA SILVA, WAGNER SERGIO SILVA, RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA, MAGNO CESAR SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JULIO CESAR PETTARIN SICHEROLI, OAB nº RO2299, JOSE JOVINO DE CARVALHO, OAB 
nº MG38978
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, S/N, FONE 3422-1986 VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO REQUERIDO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB nº ES21008, AV GETÚLIO VARGAS VILA 
GUEDES DE AZEVEDO - 17017-000 - BAURU - SÃO PAULO, PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881, AV.GETULIO VARGAS, 
3-03 VL.GUEDES DE AZEVEDO - 17017-000 - BAURU - SÃO PAULO, BRADESCO
DESPACHO 
Primando pelo contraditório e ampla defesa intime-se o executado para manifestação no prazo de 05 dias quanto a petição ID’s 80662855 
e seguintes, notadamente quanto à informação de início do prazo processual quando da prolação do DESPACHO inicial que deu início à 
fase do cumprimento de SENTENÇA, considerando a data de publicação no DJE (21/06/2022), conforme comprovado pelo autor. 
O Banco executado requer a suspensão de qualquer levantamento de valores depositados, porém indica como devido ao exequente a 
quantia de R$2.889.881,28, ou seja, em tese incontroverso. Assim, no prazo de 5 dias, manifeste-se o executado também acerca do 
requerimento de liberação em favor do exequente, quanto ao referido valor. 
Após, voltem conclusos para DESPACHO urgente.
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2022.
Elisângela Frota Araújo Reis
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7003913-89.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUCINEIA LAURET
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - RO7261
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br 
Processo: 7012168-41.2019.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANDERSON RODRIGUES DO PRADO
Advogados do(a) AUTOR: STENIO ALVES DE OLIVEIRA - RO10013, LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - RO8205, 
VINICIUS TURCI DE ARAUJO - RO9995
REU: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
Advogados do(a) REU: PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - RO0130291A
Advogados do(a) REU: PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - RO0130291A
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL 
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos 
autos (feito diretamente na conta corrente do patrono do requerente). Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito e/ou requerer o 
que entender de direito, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo o pagamento integral da 
obrigação. Caso, opte por transferência bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem estar de acordo com a procuração 
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7014157-87.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA PAULA SANCHES - RO9705, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE 
ANDRADE - RO1586
REQUERIDO: RONDINELLY ALEXANDRE DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o 
recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da 
diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 0011919-25.2013.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: J G CONFECCOES LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO4145
EXECUTADO: MARCIA LIMA SILVA 
Advogado do(a) EXECUTADO: RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - MT27567/O
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO 
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a repetição da diligência (remessa de 
AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a 
cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE 
nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
Processo: 7004167-96.2021.8.22.0007
Classe: Monitória
Valor da causa: R$ 4.101,41, quatro mil, cento e um reais e quarenta e um centavos
AUTOR: CANDIDO & SILVA LTDA - ME, AVENIDA AMAZONAS 3994, - DE 3763 A 3993 - LADO ÍMPAR JARDIM CLODOALDO - 76963-
655 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA IDINEIDE ALVES DA MOTA MACEDO, OAB nº RO10418
REU: J L MELO CAFE E BUFFET, RUA ALMIRANTE BARROSO 3413, - DE 3301/3302 AO FIM NOVO CACOAL - 76962-224 - CACOAL 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Intime-se o exequente para que apresente o demonstrativo atualizado dos valores no prazo de 10 dias.
Após, tornem os autos conclusos para DECISÃO jud’s.
Cacoal, 30 de agosto de 2022
Elisângela Frota Araújo Reis
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006613-72.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ERICA TIMM
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL MOREIRA DE MATOS - RO0005725A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para manifestar-se em termos de cumprimento de SENTENÇA, 
visto manifestação retro do INSS. Prazo de 05 dias, que decorridos sem manifestação acarretará ao arquivamento. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001669-27.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GIZELE MARTA DE OLIVEIRA MARTINS
Advogados do(a) AUTOR: ANNIE CAROLINE ROSA SOARES - RO10925, LUQUIAN FARIA CRUZ DE SOUZA - RO8289, DIEISON 
WALACI MIRANDA PIRES - RO0007011A, EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA - RO0001280A, LUCIANA SILVEIRA PINTO - RO0003759A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para promover o cumprimento de SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7008752-94.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IZABEL GOMES OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para manifestar-se sobre a PROPOSTA DE ACORDO.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 7009373-57.2022.8.22.0007 - Indenização 
por Dano Moral, Liminar 
AUTOR: ALEX FERREIRA COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: CARLA PRISCILA CUNHA DA SILVA, OAB nº RO7634
REU: S G D - ENSINO TECNICO EDUCACIONAL LTDA - EPP
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO  DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Recebo a emenda. 
À CPE para incluir no cadastro dos autos o Município de Cacoal e o Ministério Público como outros interessados. Proceda o levantamento 
do sigilo referente a petição ID 80142690.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida por ALEX FERREIRA 
COSTA em desfavor de S G D - ENSINO TÉCNICO EDUCACIONAL LTDA - EPP, em que se requer liminarmente, seja determinada a 
paralisação de eventos esportivos e ensaios no imóvel objeto do litígio até regularização, reparos e adequações necessárias na obra, com 
a apresentação do competente alvará de funcionamento municipal e habite-se, atendendo-se assim, às normas urbanísticas municipais, 
com fixação de multa em caso de descumprimento. 
Pois bem. 
Em análise a inicial e de todos os documentos com ela juntados, verifica-se que os pedidos do autor na forma de tutela urgência não 
são plausíveis, para em juízo de cognição sumária, autorizar a concessão da medida, o que será melhor apreciado após o contraditório, 
sendo salutar também, além da requerida, previamente colher manifestação do Município de Cacoal-RO e do Ministério Público, que ao 
que consta dos autos tramitam procedimentos administrativos junto aos referidos órgãos sobre o imóvel objeto da inicial. 
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, o que poderá ser reanalisado posteriormente, após manifestação das partes 
conforme dito, caso não seja frutífera a audiência de conciliação a ser realizada.
2. Determino o encaminhamento destes autos para o Centro de Conciliação.
2.1. INTIME-SE a parte autora, mediante seu patrono, para que informe telefones e/ou e-mail seus, bem como da parte requerida, a fim 
de viabilizar a audiência de conciliação na forma não presencial, diante do cenário atual da pandemia do Covid-19.
2.2. Nos termos do provimento n. 018/2020, publicado no DJe n. 096 de 25/05/2020, designo audiência de tentativa de conciliação/
mediação para o dia 11/10/2022 (terça-feira), às 11h, tendo este ato sido incluído em pauta.
3. Informações gerais às partes:
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3.1. A audiência será realizada virtualmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 
2025, Centro, Cacoal/RO, preferencialmente, por intermédio do aplicativo de comunicação whatsapp ou Hangouts Meet;
3.2. Assim que receber a intimação, as partes deverão buscar orientação sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet 
de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação.
Ressalto que, as audiências serão realizadas PREFERENCIALMENTE, pelo aplicativo Whatsapp, devendo as partes, a contar do 
recebimento desta intimação, IMEDIATAMENTE, informarem nestes autos, número de contato telefônico VÁLIDO, que receba chamada 
através do Whatsapp, visando à realização da videochamada.
Ressalto que, persistindo eventuais dúvidas, poderá a parte interessada contactar o CEJUSC local, através do número (69) 3443-7640.
3.3. Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e envio do link de acesso à audiência virtual;
3.4. Em havendo algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverão fazer contato com a unidade judiciária por 
petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
3.5. Deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO;
3.6. Deverão acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
3.7. Assegurarão que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual 
com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
3.8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone de qualquer partes e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser entendida como ato atentatório à dignidade 
da justiça nos termos do art. 334 §8 do CPC/2015.
3.8.1. Se o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser 
agendada nova audiência virtual, devendo, nessa hipótese, os autos voltarem conclusos para deliberação.
3.9. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
3.10. O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar;
3.11. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
3.12. Em cumprimento ao provimento nº 003/2012-CG o requerido que não tendo condições de constituir advogado, o Estado lhe 
assegurará o direito por meio da Defensoria Pública. Para tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente e antes do 
decurso do prazo de 15 (quinze) dias, na sede Rua Padre Adolfo, 2434, Jardim Clodoaldo, Cacoal/RO (antigo prédio do TCE), portando 
este documento e demais que acompanham.
No mais, as partes e o CEJUSC deverão observar atentamente, os termos do provimento n. 018/2020, publicado no DJe n. 096 de 
25/05/2020.
4. CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de vinte dias, para comparecer à audiência designada, na forma do art. 334 do 
CPC/2015. (AR/MANDADO /carta precatória), sendo que, a citação deverá ser realizada previamente à audiência de conciliação (art. 8º 
do provimento n. 018/2020).
4.1. Deverá a parte participar da audiência de conciliação, conforme supramencionado, acompanhada de advogado ou defensor público, 
e terá 15 (quinze) dias a partir audiência de conciliação ou de mediação, para oferecer contestação, nos termos do art. 335 §9 e 335, 
inciso I, do CPC/2015. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora 
(Código de Processo Civil, artigo 344).
4.2. Não tendo interesse o réu na autocomposição, deverá informá-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 
contados da data da audiência, ocasião em que, manifestado o desinteresse na composição consensual por ambas partes, iniciar-se-á o 
prazo para contestação de 15 dias (art. 335, II, CPC/2015).
4.3. Caso não obtido acordo, poderão as partes apresentar rol de testemunhas no prazo oportunizado. Desde já deixo consignado, que 
as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência sob pena de indeferimento.
4.4. Vinda a contestação no prazo supracitado, caso o requerido alegue fatos que modificam, impeçam ou extingam o direito do autor, 
dê-se vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
5. No caso de a carta/MANDADO de citação/intimação restar negativo, fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 05 
(cinco) dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a correr do dia seguinte a audiência de conciliação.
6. Não sendo o caso de justiça gratuita, e não havendo conciliação, desde já fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias 
recolher o valor da diferença das custas iniciais nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual 3.896/16.
Parte autora será intimada na pessoa do advogado, via DJE, publique-se.
7. Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na fase de 
saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso de pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto imediato a 
prática dos seguintes atos ordinatórios: a) com a vinda da contestação, desde que acompanhada de documentos que não digam respeito 
à representação processual ou venha contendo preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica e, no caso desta vir subsidiada de 
documentos novos, consequente vista a parte ré; b) na oportunidade da contestação e consequente réplica, as partes já ficam intimadas a 
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência e a FINALIDADE, sob pena de indeferimento e julgamento 
antecipado da lide.
SERVE O DESPACHO COMO MANDADO DE CITAÇÃO da parte requerida (via Oficial de Justiça), cujo endereço e valor da causa 
constam da inicial. REQUERIDA: S G D - ENSINO TÉCNICO EDUCACIONAL LTDA - EPP empresa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 15.336.255/0001-05, com sede na Avenida Belo Horizonte, 3196, Bairro Jardim Clodoaldo, Cacoal/RO, CEP: 76963-692. 
Quando da citação, ao Sr. Oficial de Justiça para certificar contato telefônico (whatsapp e/ou e-mail), visando a participação na audiência 
designada. 
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado, via DJE; o Município de Cacoal-RO e o Ministério Público via sistema, para 
participação na audiência designada.
Expeça-se o necessário.
Cacoal/RO, 31 de agosto de 2022.
Elisângela Frota Araújo Reis
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7014578-04.2021.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA ALTOE - RO10179, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE 
ANDRADE - RO1586
REQUERIDO: CARLOS EDUARDO CAMARA DA SILVA
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7003242-94.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GOBATHIN SURUI
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO PAN S.A.
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7007828-49.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALCIRLEY WESTPHAL
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - RO7261
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para comparecimento à perícia.
Médico Perito: JOSE LUIZ GOMES
Data: 13/09/2022 às 15h00min
Local: CLINICA SANTA ROSA, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 1640, Centro, Cacoal/RO. 
Obs.: Sendo de suma importância para a realização da perícia médica que o periciando leve exames, medicamentos em uso, comprovante 
de tratamento e/ou outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7005712-70.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADILCON MIRANDA
Advogado do(a) AUTOR: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para manifestar-se acerca da PROPOSTA DE ACORDO e/ou 
apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
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Processo: 7003409-83.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALINE MACHADO
Advogado do(a) AUTOR: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para manifestar-se acerca da PROPOSTA DE ACORDO. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 - Fone/Fax: (69) 34437610
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Intimação DE: ARNALDO DOS SANTOS – CPF: 518.531.089-87, atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7011423-95.2018.8.22.0007 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: MUNICIPIO DE CACOAL 
Executado: DYOGENES LUIZ PEREIRA e outros (2) 
CDA: 513/2018
Valor da Dívida: R$ 550,78 - atualizado até 04/11/2021
FINALIDADE: De ordem da MM Juíza de Direito, fica a parte executada INTIMADA da penhora “on-line”, realizada pelo sistema BacenJud, 
ID 66242304 do feito em referência, no valor de R$ 10,36 (dez reais e trinta e seis reais), bem como de que dispõe do prazo de trinta dias 
para opor EMBARGOS, se assim desejar. 
DESPACHO: “(...) Intime-se via CARTA/AR, o executado ARNALDO DOS SANTOS –CPF518.531.089-87, residente na Rua Santo 
Antonio, 1795, Bairro Santo Antonio, Cacoal/RO. Restando infrutífera a tentativa de intimação pessoal, proceda-se por edital, e decorrido 
o prazo sem manifestação, desde logo, nomeio a DPE para atuar em defesa da parte devedora. Se o devedor tiver advogado nos autos a 
intimação será feita na sua pessoa. Caso apresentado embargos/impugnação, INTIME-SE a parte contrária para manifestação no prazo 
5 dias, e voltem conclusos.(...)”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal, localizado na Av. Cuiabá, 2025, Centro, CEP 76963-731. Fone: (069) 3443-7610. 
E-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Cacoal-RO, 31 de agosto de 2022.
Michelle Sayuri Nakata 
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
7001736-89.2021.8.22.0007 
Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Honorários Advocatícios 
AUTOR: LUCAS AHNERT DA SILVA, CPF nº 00756167264, ÁREA RURAL - GLEBA 11 - LINHA 11 LOTE 25 - ÁREA RURAL DE 
CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO FRANCISCO PINHEIRO OLIVEIRA, OAB nº RO1512A 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 114 1ANDAR CENTRO - 
76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Cuida-se de ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por incapacidade 
permanente, ajuizada por LUCAS AHNERT DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Relata a parte autora que é segurado da previdência social e está acometido por graves problemas de saúde, contudo, apesar de 
estar incapacitado para o labor, teve o benefício previdenciário NB nº 628.053.067-5 cessado em 08/08/2019 (extrato previdenciário – ID 
54862737). Razão pela qual se utiliza do judiciário para buscar a satisfação da sua pretensão. Junta documentos que entende pertinentes. 
Pede justiça gratuita e antecipação de tutela (ID 54862732 e anexos).
Determinada a emenda a inicial, a parte autora comprovou o protocolo de requerimento administrativo para concessão do benefício 
previdenciário auxílio-doença, o qual foi concedido sob o nº 634.710.640-3 (ID 61296857) de 19/04/2021 a 15/06/2021.
Na sequência, a emenda foi recebida, deferiu-se a gratuidade de justiça, postergou-se a análise do pedido de antecipação de tutela e 
determinou-se a produção de prova pericial antecipada. Além disso, houve ordem da citação do requerido (ID 61843128).
Realizada a perícia, o laudo médico foi apresentado (ID 63736797).
A parte autora se manifestou com relação ao laudo pericial (ID 63962349).
O requerido, devidamente citado, apresentou contestação alegando, preliminarmente: quanto a prescrição quinquenal, necessidade de 
prévio indeferimento administrativo, da ausência do pedido de prorrogação, da ausência do interesse de agir e do valor dos honorários 
periciais; e no MÉRITO, discorreu quanto aos requisitos para obtenção do benefício, disse da prevalência da perícia administrativa, e por 
fim, pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 66021635).
Intimada, a parte autora ofertou réplica a contestação (ID 67253874).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório do processo. DECIDO.
Preliminares.
Prejudicial de MÉRITO – Prescrição.



2333DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

A Autarquia Previdenciária pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal. No entanto, verifico que entre a data da realização do 
requerimento administrativo e o ajuizamento da ação não transcorreu o lustro legal. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição.
Necessidade de prévio indeferimento administrativo - Ausência de interesse de agir – Inexistência de negativa administrativa.
A Autarquia requerida alega falta de interesse de agir por necessidade de prévio indeferimento administrativo. Contudo, consta dos 
autos comprovante de protocolo de prévio requerimento administrativo, NB nº 634.710.640-3, o qual foi deferido de 19/04/2021 a 
15/06/2021 (ID 61296857).
Ademais, é assente na jurisprudência que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício 
anteriormente concedido, o segurado poderá buscar diretamente o juízo, sem a necessária formulação de novo pleito administrativo, 
exceto se o caso depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.
Nesse sentido, é o entendimento do STF no julgamento do RE 631.240:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento 
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. […].” Grifou-se
Logo, tendo a parte autora comprovado o requerimento administrativo referente ao benefício previdenciário e sendo a pretensão no 
sentido de restabelecimento e conversão desse em aposentadoria por incapacidade, o que autoriza a postulação diretamente em juízo, 
rejeito a preliminar.
Valor dos honorários periciais.
Aduz a requerida que a perícia a ser realizada é corriqueira e não detém alto grau de complexidade, pelo que pugna sejam os honorários 
periciais fixados em patamar semelhante ao praticado pela Justiça Federal, qual seja, o indicado na Resolução n.º 232/2016 do CNJ - R$ 
370,00.
Entretanto ao que se observa do DESPACHO de recebimento da ação, os honorários periciais foram fixados em R$ 400,00, portanto 
valor pouco superior ao referido. Ademais, na oportunidade em que fixados os honorários, houve a devida fundamentação para tal, razão 
pela qual, quanto ao tema em tela, reitero os argumentos aduzidos na DECISÃO ID 61843128 e rejeito a presente preliminar, passando 
adiante a análise do MÉRITO.
MÉRITO.
Trata-se de ação previdenciária em que se postula benefícios por incapacidade.
A análise dos pedidos requer a verificação do preenchimento dos requisitos legais.
Para a procedência do pedido de auxílio-doença, é necessário: i) qualidade de segurado do INSS; ii) carência mínima, nos termos do 
art. 25, da Lei 8.213/91, e; iii) incapacidade temporária para o trabalho. Para procedência do pedido de aposentadoria por invalidez, por 
sua vez, é necessário: i) qualidade de segurado do INSS; ii) carência mínima, nos termos do art. 25, da Lei 8,213/91; e iii) incapacidade 
definitiva para o trabalho. 
Qualidade de segurado e Carência.
Acerca da qualidade de segurado e a carência da parte autora, estas restaram devidamente comprovadas, vale dizer, conforme se 
observa do extrato previdenciário CNIS ID 54862737 e comunicação de DECISÃO administrativa ID 61296857, tem-se que a parte autora 
percebeu os benefícios NB nº 614.357.325-9 de 27/04/2016 a 30/12/2017; benefício NB nº 622.234.227-6 de 07/03/2018 a 15/04/2019; 
benefício NB nº 627.685.051-2 de 16/04/2019 a 20/05/2019; NB nº 628.053.067-5 de 21/05/2019 a 08/08/2019; e NB nº 634.710.640-3 de 
19/04/2021 a 15/06/2021, do que se depreende a presença dos requisitos, sendo os mesmos para ambos os benefícios.
Incapacidade.
No tocante à incapacidade, que é justamente o ponto que definirá qual e se o benefício é devido, o perito conclui que a parte autora 
está acometida por doença/lesão: “Sequela traumatismo de membro inferior. CID - T93.” (quesito 1), com data inicial da lesão/doença 
estimada em março de 2016 (quesito 2); Outrossim que tal está incapacitado para o trabalho de forma permanente e parcial (quesitos 3 e 
5), com limitações para o trabalho: “ficar tempos prolongados em pé, carregamento de peso e trabalho braçal.” (quesito 4).
Diante disso, vê-se que à situação do autor melhor se encaixa no benefício de auxílio-doença, que deve ser procedente, deferindo-
se à parte desde a data seguinte à cessação do benefício anterior (auxílio-doença NB nº 634.710.640-3, concedido de 19/04/2021 a 
15/06/2021 - ID 61296857), ou seja, com data inicial em 16/06/2021. 
De outro lado, quanto à aposentadoria por invalidez, esta deve ser improcedente por se tratar o caso de incapacidade parcial, com 
possibilidade de reabilitação profissional para outras atividades, sendo considerado ainda que a parte autora é jovem (29 anos – ID 
54862735). E no sentido referido, citam-se os seguintes julgados:
“Apelação. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Indevida. Incapacidade parcial e permanente. Possibilidade de reabilitação. 1. 
Na dicção do art. 42 da Lei 8.213/91, para concessão de aposentadoria por invalidez, imperioso que se tenha comprovada a inabilitação 
completa e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado. 2. Concluindo o 
laudo pericial pela incapacidade parcial e permanente para o trabalho, mas admite a possibilidade de reabilitação, impõe-se que seja 
restabelecido auxílio-doença. 3. Não há falar em aposentadoria por invalidez se há possibilidade de reabilitação para atividade que 
garanta o sustento do segurado. 4. Apelo não provido.” (TJ-RO – APELAÇÃO CÍVEL: AC 7023455-19.2019.822.0001 – Relator Des. 
Gilberto Barbosa – Data julgamento 09/09/2021)
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE 
REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 42 da Lei 8.213/91 estabelece os requisitos para concessão do benefício de 
aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) condição de segurado b) incapacidade total e permanente e c) carência de 12 contribuições 
mensais, salvo as exceções legais. O auxílio-doença exige incapacidade total e temporária, para o exercício de sua atividade laborativa, 
ou permanente, mas suscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão. 2. Na hipótese, o médico perito atestou que o autor, 
50 anos atualmente, lavrador, é portador de espondilodiscoartrose lombar importante CID M54 e M51.3, estando parcialmente e 
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permanentemente incapacitado para o exercício de atividades laborativas, podendo exercer atividades leves, sem condições de retornar 
às atividades do campo. 3. Considerando tratar-se de segurado relativamente jovem, sendo possível sua reabilitação, não há como deferir 
a aposentação. Assim, devido o auxílio-doença até que este esteja reabilitado para atividade diversa, com vencimentos assemelhados ao 
que percebia, no prazo do art. 101, parágrafo 1º, II da Lei 8213-91, convertendo-se em aposentadoria por invalidez se ultrapassado este 
interregno. 4. Recurso desprovido. SENTENÇA mantida.” (TRF 1ª Região - 1ª Câmara Regional Previdenciária da Bahia – APELAÇÃO 
CÍVEL: AC 0053883-80.2016.4.01.9199 – Relator Desembargador Federal João Luiz de Sousa – Julgamento 07 de agosto de 2020).
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ INDEVIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ REABILITAÇÃO. DIB NA DCB. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A 
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez demanda, segundo o art. 42 da Lei 8213/91, o preenchimentos dos seguintes 
requisitos: a) condição de segurado b) incapacidade total e permanente e c) carência de 12 contribuições mensais, salvo as exceções 
legais. O auxílio-doença exige incapacidade total e temporária, para o exercício de sua atividade laborativa, ou permanente, mas suscetível 
de reabilitação para o exercício de outra profissão. 2. Apontou o laudo ser o autor, 45 anos atualmente, ajudante de marceneiro, portador 
de sequela de lesão traumática no cotovelo direito, desde 2012, estando parcial e permanentemente incapacitado desde o acidente. 
Ainda que o perito tenha fixado a DII em 2012, por relato do paciente, segundo informou, a prova dos autos indica DII posterior. 3. A lesão 
ocorreu em 12-2013, conforme doc. Fl. 32, com último vínculo como empregado entre 08 e 12-2013, percebendo auxílio-doença a partir 
de 12-2013. Assim, na hipótese, presente a qualidade de segurado,. 4. Indevida a aposentação, sendo passível o autor de reabilitação, 
por ser pessoa jovem, com 45 anos, com incapacitação apenas parcial. 5. A DIB deve ser fixada na DCB do auxílio-doença, em 08-
2015, posto que já incapaz o autor. 6. Revoga-se a tutela antecipada de implantação da aposentadoria por invalidez, deferindo-a para a 
implantação do auxílio-doença, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária R$100,00. 7. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir 
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices de correção da caderneta de poupança, cujos parâmetros se harmonizam 
com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 
905). 8. Apelação parcialmente provida.” (APELAÇÃO CIVEL (AC) 0022918-51.2018.4.01.9199, Relatora JUÍZA FEDERAL CAMILE 
LIMA SANTOS, TRF - PRIMEIRA REGIÃO, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, data da publicação 16/12/2020).
Logo, a vista das condições pessoais e sociais do segurado, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.
Pontue-se, por fim, o benefício de auxílio-doença é temporário e a Lei 8.213/91 passou a exigir, em seu art. 60, § 8º, que se especifique o 
tempo que a parte deverá receber o benefício. No caso, como o perito não especificou o tempo estimado para o retorno da parte autora à 
sua atividade, o benefício cessará após o prazo de um ano, contado da data do laudo pericial realizado em 15/10/2021, devendo o autor 
promover o pedido de prorrogação em período anterior à data da cessação. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da ação proposta por LUCAS AHNERT 
DA SILVA para CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a: PAGAR, retroativamente, o benefício de auxílio-doença 
desde o dia seguinte à cessação anterior, ou seja, desde 16/06/2021 (auxílio-doença NB nº 634.710.640-3, concedido de 19/04/2021 a 
15/06/2021 - ID 61296857) até 15/10/2022, ou seja pelo prazo de um ano a contar da realização do laudo pericial; DETERMINAR, ainda, 
que o requerido pague as parcelas vencidas corrigidas monetariamente, desde a data do vencimento das prestações (súmulas 43 e 148 
do STJ), na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como que o pagamento seja acrescido de juros de mora, os quais 
fixo em 0,5% ao mês, a partir da citação (Súmula 204/STJ), dada a natureza alimentar da prestação, conforme orientação do STF (RE 
870947), autorizado o abatimento de valores eventualmente já pagos. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, RESOLVO o 
processo COM EXAME DE MÉRITO.
Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, uma vez que se trata de autarquia federal que goza de isenção, nos 
termos do artigo 5º, I, da Lei Estadual nº 3.896/16.
No entanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários em favor do advogado da parte autora, os quais fixo em 10% sobre as parcelas 
vencidas até a SENTENÇA, conforme artigo 85, §3º, I, do CPC e Súmula 111 do STJ.
Pratique-se o necessário para pagamento da perícia, caso ainda não tenha sido providenciado.
Como o benefício previdenciário em atraso não ultrapassa 1.000 salários-mínimos, esta SENTENÇA não está sujeita ao duplo grau de 
jurisdição do art. 496, I, do CPC. Não se aplicando também a Súmula 490 do STJ por se tratar de simples cálculos que não ultrapassam 
o valor fixado na norma do art. 496, § 3º, I, do CPC.
Havendo recurso, INTIME-SE a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 dias. Se houver, também, recurso adesivo, à parte 
contrária para contrarrazões, independentemente de nova CONCLUSÃO. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tudo conforme 
o art. 1.010 e seguintes do CPC, REMETA-SE os autos ao TRF 1, ou ao TJRO, se benefício decorrente de acidente de trabalho.
Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Após, aguarde-se por 15 (quinze) dias, pedido de cumprimento de 
SENTENÇA. Se nada for requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.
Intimação da parte autora, dos termos da SENTENÇA e eventual interposição de recurso, através do advogado, via DJe. 
Intimação do INSS, via sistema PJe.
Cacoal 31 de agosto de 2022 
Elisângela Frota Araújo Reis 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006131-27.2021.8.22.0007
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MARISA FERREIRA e outros (5)
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FURTADO DE SOUZA - RO10475
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FURTADO DE SOUZA - RO10475
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FURTADO DE SOUZA - RO10475
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Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FURTADO DE SOUZA - RO10475
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FURTADO DE SOUZA - RO10475
REU: ANTONIO FERREIRA LIMA
INTIMAÇÃO AUTOR
Fica INVENTARIANTE, por intermédio de seu advogado, intimada a apresentar nos autos as primeiras declarações, conforme determinado 
no DESPACHO de ID 66815630, para viabilizar o cumprimento dos demais comandos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 - Fone/Fax: (69) 34437610
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: EDSON LOPES DOS SANTOS CPF: 018.500.462-80, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR o(a) Executado(a) acima qualificado quanto ao penhora de saldo decorrente do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, no valor de R$ 334,54 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) realizada conforme DECISÃO abaixo 
transcrita, para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, bem assim para pagar o débito remanescente.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. A presente ação 
pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 
da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7012101-47.2017.8.22.0007
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente:W. L. G. CPF: 065.340.042-08
Executado: EDSON LOPES DOS SANTOS CPF: 018.500.462-80
DECISÃO ID 34586840: “D E C I S Ã O Admite-se, na execução de alimentos, a penhora de valores decorrentes do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - FGTS, bem como do Programa de Integracão Social – PIS. É o que se confere na jurisprudência: AgRg no REsp 
1570755/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 03/05/2016, DJE 18/05/2016 AgRg no 
REsp 1427836/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 24/04/2014, DJE 29/04/2014 RMS 036105/
SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 14/05/2013, DJE 24/05/2013 RMS 035826/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/04/2012, DJE 23/04/2012 AgRg no RMS 034440/SP, Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/11/2011, DJE 23/11/2011 AgRg no RMS 034708/SP, Rel. Ministro 
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 11/10/2011, DJE 19/10/2011. Entre os diversos ofícios enviados, 
foi informado saldo de FGTS em favor do executado, em relação ao qual consigno a penhora do valor de R$ 334,54 (ID 30040317), 
corroborado pelo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. POSSIBILIDADE. 1. Não há 
que se falar em violação ao art. 535, II do CPC quando a matéria impugnada em embargos de declaração foi devidamente analisada pelo 
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. 
Este Tribunal preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS e PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, 
por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 
1427836/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014) RECURSO ESPECIAL 
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR - PENHORA DE NUMERÁRIO CONSTANTE NO FUNDO DE GARANTIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) EM NOME DO TRABALHADOR/ALIMENTANTE - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO 
- VERIFICAÇÃO - HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO DO FGTS - ROL LEGAL EXEMPLIFICATIVO - PRECEDENTES - SUBSISTÊNCIA 
DO ALIMENTANDO - LEVANTAMENTO DO FGTS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A questão 
jurídica consistente na admissão ou não de penhora de numerário constante do FGTS para quitação de débito, no caso, alimentar, por 
decorrer da relação jurídica originária afeta à competência desta c. Turma (obrigação alimentar), deve, de igual forma ser conhecida e 
julgada por qualquer dos órgãos fracionários da Segunda Seção desta a. Corte; II - Da análise das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei 
n. 8.036/90, é possível aferir seu caráter exemplificativo, na medida em que não se afigura razoável compreender que o rol legal abarque 
todas as situações fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a proteção do trabalhador e de seus dependentes em determinadas e 
urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio financeiro; III - Irretorquível o entendimento de que a prestação dos alimentos, 
por envolver a própria subsistência dos dependentes do trabalhador, deve ser necessariamente atendida, ainda que, para tanto, proceda-
se ao levantamento do FGTS do trabalhador; IV - Recurso Especial provido. (REsp 1083061/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 07/04/2010) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS E POSSIBILIDADES DE LEVANTAMENTO 
DE VALORES. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. A vedação de impenhorabilidade de saldo 
de conta vinculada ao FGTS, constante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90, e as possibilidades de levantamento de referidos valores, 
consoante o disposto no art. 20 do mesmo diploma legal, devem ser mitigadas quando para satisfazer crédito de natureza alimentar ante 
a prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. 2. O ato judicial que determina o bloqueio de 
valores depositados em conta vinculada ao FGTS, nos autos de execução de alimentos, não importa em violação de direito líquido e certo 
do impetrante (gestor do fundo), merecendo ser mantida a denegação da ordem pleiteada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 
RMS 34.440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 23/11/2011) SERVE 
O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO do executado da penhora supradescrita para querendo oferecer impugnação, no 
prazo de 15 dias, bem assim para pagar o débito remanescente (R$ 12.673,92, atualizado em 14/08/2019). Restando negativo, intime-
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se a parte autora para informar o endereço atualizado do executado e indicar bens penhoráveis. Decorrido o prazo sem manifestação, 
expeça-se o necessário para transferência do saldo de FGTS para conta da parte autora. Expeça-se o necessário para protesto, conforme 
cálculo ID 29982542. Cacoal/RO, 5 de fevereiro de 2020. Ane Bruinjé”
Sede do Juízo: Fórum Cível, Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731, e-mail: cpecacoal@
tjro.jus.br
Cacoal, 28 de março de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7004935-90.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA MENDES FLOR
Advogado do(a) REQUERENTE: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, para levantamento do alvará, e para manifestar-se em termos de prosseguimento 
ou extinção. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7008664-27.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MAMBUARA SURUI
Advogados do(a) REQUERENTE: ROGER JARUZO DE BRITO SANTOS - RO10025, DENISE CARMINATO PEREIRA - RO7404
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, para levantamento do alvará, e para manifestar-se em termos de prosseguimento 
ou extinção. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7010307-20.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MAURINA DA SILVA E SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, para levantamento do alvará, e para manifestar-se em termos de prosseguimento 
ou extinção. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7005287-82.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JORLETE MORAIS DA ROSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA MORAIS DA ROSA - RO0001793A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, para levantamento do alvará, e para manifestar-se em termos de prosseguimento 
ou extinção. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7011054-96.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: JACIMAR BOONE
Advogados do(a) AUTOR: FLAVIA HELIA MARGOTTO SUAVE - RO9316, NATALIA MENDES ALVES - RO9473
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, para levantamento do alvará, e para manifestar-se em termos de prosseguimento 
ou extinção. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7010194-95.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PEDRO BERNARDINO DE SENA
Advogado do(a) AUTOR: VALDSON JOSE DOS SANTOS - RO10789
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte intimada, por meio de seu advogado, para requerer o cumprimento de SENTENÇA, no prazo de 15 dias. Decorridos sem 
manifestação, o processo será enviado ao arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7003633-89.2020.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: NEUZA TERRON DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAYARA GLANZEL BIDU - RO0004912A
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, para levantamento do alvará, e para manifestar-se em termos de prosseguimento 
ou extinção. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7004444-78.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HELIO BETINI
Advogados do(a) AUTOR: ROBSON REINOSO DE PAULA - RO0001341A, FERNANDA FUMERO GARCIA - RO4601
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte intimada, por meio de seu advogado, para requerer o cumprimento de SENTENÇA, no prazo de 15 dias. Decorridos sem 
manifestação, o processo será enviado ao arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7000827-47.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO CAETANO
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - RO7261
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO 
Fica a parte intimada, por meio de seu advogado, para requerer o cumprimento de SENTENÇA, no prazo de 15 dias. Decorridos sem 
manifestação, o processo será enviado ao arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009894-02.2022.8.22.0007
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Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AIRTON FELIPE DE SOUSA
Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - RO2733
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para comparecimento à perícia
MÉDICO PERITO: Whekscley Coimbra
DATA: dia 24/09/22 (sábado), às 09h50min
LOCAL: Clínica Onmed, Av. Cuiabá, n. 2145, Centro, Cacoal-RO
0BS.: sendo de suma importância para a realização da perícia, que o periciando se apresente com roupas leves, e leve consigo exames 
realizados, laudos, medicamentos em uso e/ou outros. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 7011058-02.2022.8.22.0007 - Indenização por 
Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas
AUTOR: AMANDA BELETI
ADVOGADO DO AUTOR: DIEISON WALACI MIRANDA PIRES, OAB nº RO7011A
REU: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI, AVENIDA MIGUEL SUTIL nº 8344, MEZANINO, SALA I RIBEIRÃO DA PONTE - 
78040-400 - CUIABÁ - MATO GROSSO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO COM FORÇA DE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Recebo a emenda.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de prestação de serviços.
2. Determino o encaminhamento destes autos para o Centro de Conciliação.
2.1. INTIME-SE a parte autora, mediante seu patrono, para informar telefone e/ou e-mail seus, bem como da parte requerida, a fim de 
viabilizar a audiência de conciliação na forma não presencial, diante do cenário atual da pandemia do Covid-19.
2.2. Nos termos do provimento n. 018/2020, publicado no DJe n. 096 de 25/05/2020, designo audiência de tentativa de conciliação/
mediação para o dia 31.10.2022, às 9 horas, tendo este ato sido incluído em pauta.
3. Informações gerais às partes:
3.1. A audiência será realizada virtualmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 
2025, Centro, Cacoal/RO, preferencialmente, por intermédio do aplicativo de comunicação WhatsApp ou Hangouts Meet;
3.2. Assim que receber a intimação, as partes deverão buscar orientação sobre como acessar os aplicativos WhatsApp e Hangouts Meet 
de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação.
Ressalto que, as audiências serão realizadas, PREFERENCIALMENTE, pelo aplicativo WhatsApp, devendo as partes, a contar do 
recebimento desta intimação, IMEDIATAMENTE, informarem nestes autos, número de contato telefônico VÁLIDO, que receba chamada 
através do WhatsApp, visando à realização da videochamada.
Ressalto que, persistindo eventuais dúvidas, poderá a parte interessada contactar o CEJUSC local, através do número (69) 3443-7640.
3.3. Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e envio do link de acesso à audiência virtual;
3.4. Em havendo algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverão contactar a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
3.5. Deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO;
3.6. Deverão acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
3.7. Assegurarão que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual 
com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
3.8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações realizadas para 
o telefone de qualquer parte e/ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser entendida como ato atentatório à dignidade da 
justiça, nos termos do art. 334 §8 do CPC/2015.
3.8.1. Se o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser 
agendada nova audiência virtual, devendo, nessa hipótese, os autos voltarem conclusos para deliberação.
3.9. Durante a audiência de conciliação por videoconferência, a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
3.10. O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar;
3.11. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
3.12. Em cumprimento ao provimento n.º 003/2012-CG o requerido que não tendo condições de constituir advogado, o Estado lhe 
assegurará o direito por meio da Defensoria Pública. Para tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente e antes do 
decurso do prazo de 15 (quinze) dias, na sede Rua Padre Adolfo, 2434, Jardim Clodoaldo, Cacoal/RO (antigo prédio do TCE), portando 
este documento e demais que acompanham.
No mais, as partes e o CEJUSC deverão observar, atentamente, os termos do provimento n. 018/2020, publicado no DJe n. 096 de 
25/05/2020.
4. CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de vinte dias, para comparecer à audiência designada, na forma do art. 334 do 
CPC/2015. (AR/MANDADO /carta precatória), sendo que, a citação deverá ser realizada previamente à audiência de conciliação (art. 8º 
do provimento n. 018/2020).
4.1. Deverá a parte participar da audiência de conciliação, conforme supramencionado, acompanhada de advogado ou defensor público, 
e terá 15 (quinze) dias a partir audiência de conciliação ou de mediação, para oferecer contestação, nos termos do art. 335, §9 e 335, 
inciso I, do CPC/2015. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora 
(Código de Processo Civil, artigo 344).
4.2. Não tendo interesse o réu na autocomposição, deverá informá-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 
contados da data da audiência, ocasião em que, manifestado o desinteresse na composição consensual por ambas partes, iniciar-se-á o 
prazo para contestação de 15 dias (art. 335, II, CPC/2015).
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4.3. Caso não obtido acordo, poderão as partes apresentar rol de testemunhas no prazo oportunizado. Desde já deixo consignado, que 
as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência sob pena de indeferimento.
4.4. Vinda a contestação no prazo supracitado, caso o requerido alegue fatos que modificam, impeçam ou extingam o direito do autor, 
dê-se vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
5. No caso de a carta/MANDADO de citação/intimação restar negativo, fica desde já a parte autora intimada a fornecer, no prazo de 05 
(cinco) dias, novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a correr do dia seguinte a audiência de conciliação.
6. Não sendo o caso de justiça gratuita, e não havendo conciliação, desde já fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias 
recolher o valor da diferença das custas iniciais nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual 3.896/16.
Parte autora será intimada na pessoa do advogado, via DJE, publique-se.
7. Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na fase de 
saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso de pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto imediato a 
prática dos seguintes atos ordinatórios: a) com a vinda da contestação, desde que acompanhada de documentos que não digam respeito 
à representação processual ou venha contendo preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica e, no caso desta vir subsidiada de 
documentos novos, consequente vista a parte ré; b) na oportunidade da contestação e consequente réplica, as partes já ficam intimadas a 
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência e a FINALIDADE, sob pena de indeferimento e julgamento 
antecipado da lide.
8. SERVE O DESPACHO COMO MANDADO /CARTA DE CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA da parte requerida, cujo endereço e valor 
da causa constam da inicial.
9. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisângela Frota Araújo Reis
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 7011165-46.2022.8.22.0007 - Defeito, nulidade 
ou anulação
AUTOR: CENTRO DE RADIOLOGIA DE CACOAL LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
REU: LINQ DIGITAL LTDA, SUICA 485, APT 201 GRA-DUQUESA - 35057-670 - GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
1. Recebo a emenda.
2. CENTRO DE RADIOLOGIA DE CACOAL - LTDA, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação em face de LINQ DIGITAL LTDA, 
também qualificada, pretendendo a declaração de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de antecipação de tutela.
Alega, em síntese, que em 28.07.2022 uma pessoa que se identificava como representante da requerida de nome Willian, entrou em 
contato com a requerente e informou a uma funcionária que o google precisava atualizar alguns dados cadastrais da empresa, ressaltando 
a todo momento que não haveria nenhum custo por isso, contudo, passado alguns dias recebeu ligação do Serviço Central de Protestos 
e Títulos, inscrita no CNPJ 67.978.601/0001-44, e informou que a empresa seria protestada em razão de uma contratação feita e não 
quitada com a pessoa jurídica Linq Digital LTDA. Alega que sofreu incontáveis cobranças de débitos que sequer tinha conhecimento e 
anuido a sua cobrança. Discorre que, a fim de rescindiir o contrato, realizou o pagamento de R$1.212,80, em 15.08.2022, contudo, não 
recebeu o competente comprovante, nem mesmo a gravação da ligação com a requerida. Alega que após o pagamento, sofreu novas 
cobranças indevidas, razão pela qual socorre-se ao judiciário objetivando resguardar os seus direitos. Pugnou pela concessão da tutela 
de urgência, visando o bloqueio de R$1.212,80 nas contas da requerida, bem como, pela determinação de abstênsão de protesto de 
eventual débito oriundo da relação jurídica entre as partes. Juntou documentos.
Pois bem.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo.
No caso em tela, o pedido de bloquio de valores nas contas da requerida vem amparado apenas na afirmação do autor de que não tem 
relação jurídica com a requerida ou que está é nula e que jamais teve a intenção de contrair qualquer dívida com ela.
Contudo, em que pese o alegado, não vejo como antecipar-lhe a tutela em relação ao bloquio de valores sem antes, ao menos, ouvir a 
parte contrária, exatamente porque nenhum elemento indiciário foi trazido aos autos capaz de corroborar a alegação do autor.
O fato alegado se trata de fato de difícil comprovação documental. No entanto, é de se considerar também, por outro lado, que esse 
fato desprovido de provas está sendo apreciado em sede de tutela antecipada, sem a prévia oitiva do requerido. Daí porque me parece 
razoável, diante da inexistência de elementos probatórios pré-constituídos, que ao menos aguarde-se a manifestação do requerido a 
respeito do tema.
Vale consignar que inúmeras ações declaratórias de inexistência de débito vem sendo julgadas improcedentes por este Juízo porque, 
nelas, os requeridos trazem provas suficientes de que houve negocio celebrado com os autores, bem como, houve a autorização 
da cobrança pelo serviço e, portanto, a dívida é devida.
Tal constatação recomenda maior cautela por este juízo para a determinação sumária de bloquio de valores nas contas da outra parte, 
bem como a retirada do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, já que tais banco de dados possuem a FINALIDADE de 
orientar empresas, lojas, bancos, a tomarem decisões sobre a concessão de crédito e apoio ao negócio.
À princípio o débito é válido e capaz de gerar efeitos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DEPOIS DE CONHECIDOS OS ARGUMENTOS 
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. RÉPLICA AINDA NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A CONVENCER 
DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 273 DO CPC DESATENDIDO. Ausente prova 
inequívoca capaz de convencer acerca da verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, resulta desatendido um dos pressupostos 
do artigo 273 do Código de Processo Civil. Tutela antecipatória indeferida. RECURSO DESPROVIDO DE PLANO, COM FULCRO NO 
ARTIGO 557, “CAPUT”, DO CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70062334347, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/10/2014). (TJ-RS - AI: 70062334347 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 
30/10/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/11/2014)
Assim, considerando que não há prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso na conduta da requerida; considerando ainda que o 
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autor não demonstrou perigo de dano concreto a ser tutelado, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência em caráter 
antecipado, contudo ressalvo a possibilidade de reanálise após manifestação do requerido, desde que seja reiterado pelo autor em sua 
manifestação de réplica.
3. Determino o encaminhamento destes autos para o Centro de Conciliação.
3.1. INTIME-SE a parte autora, mediante seu patrono, para que informe telefones e/ou e-mail seus, bem como da parte requerida, a fim 
de viabilizar a audiência de conciliação na forma não presencial, diante do cenário atual da pandemia do Covid-19.
3.2. Nos termos do provimento n. 018/2020, publicado no DJe n. 096 de 25/05/2020, designo audiência de tentativa de conciliação/
mediação para o dia 31.10.2022, às 09h, tendo este ato sido incluído em pauta.
4. Informações gerais às partes:
4.1. A audiência será realizada virtualmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 
2025, Centro, Cacoal/RO, preferencialmente, por intermédio do aplicativo de comunicação whatsapp ou Hangouts Meet;
4.2. Assim que receber a intimação, as partes deverão buscar orientação sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet 
de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação.
Ressalto que, as audiências serão realizadas PREFERENCIALMENTE, pelo aplicativo Whatsapp, devendo as partes, a contar do 
recebimento desta intimação, IMEDIATAMENTE, informarem nestes autos, número de contato telefônico VÁLIDO, que receba chamada 
através do Whatsapp, visando à realização da videochamada.
Ressalto que, persistindo eventuais dúvidas, poderá a parte interessada contactar o CEJUSC local, através do número (69) 3443-7640.
4.3. Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e envio do link de acesso à audiência virtual;
4.4. Em havendo algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverão fazer contato com a unidade judiciária por 
petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
4.5. Deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO;
4.6. Deverão acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência;
4.7. Assegurarão que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual 
com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
4.8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone de qualquer partes e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser entendida como ato atentatório à dignidade 
da justiça nos termos do art. 334 §8 do CPC/2015.
4.8.1. Se o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser 
agendada nova audiência virtual, devendo, nessa hipótese, os autos voltarem conclusos para deliberação.
4.9. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;
4.10. O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar;
4.11. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
4.12. Em cumprimento ao provimento nº 003/2012-CG o requerido que não tendo condições de constituir advogado, o Estado lhe 
assegurará o direito por meio da Defensoria Pública. Para tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente e antes do 
decurso do prazo de 15 (quinze) dias, na sede Rua Padre Adolfo, 2434, Jardim Clodoaldo, Cacoal/RO (antigo prédio do TCE), portando 
este documento e demais que acompanham.
No mais, as partes e o CEJUSC deverão observar atentamente, os termos do provimento n. 018/2020, publicado no DJe n. 096 de 
25/05/2020.
5. CITE-SE a parte requerida com antecedência mínima de vinte dias, para comparecer à audiência designada, na forma do art. 334 do 
CPC/2015, sendo que, a citação deverá ser realizada previamente à audiência de conciliação (art. 8º do provimento n. 018/2020). Querendo, 
poderão ratificar e/ou retificar as manifestações já apresentadas. 
5.1. Deverá a parte participar da audiência de conciliação, conforme supramencionado, acompanhada de advogado ou defensor público, 
e terá 15 (quinze) dias a partir audiência de conciliação ou de mediação, para oferecer contestação, nos termos do art. 335 §9 e 335, 
inciso I, do CPC/2015. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora 
(Código de Processo Civil, artigo 344).
5.2. Não tendo interesse o réu na autocomposição, deverá informá-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 
contados da data da audiência, ocasião em que, manifestado o desinteresse na composição consensual por ambas partes, iniciar-se-á o 
prazo para contestação de 15 dias (art. 335, II, CPC/2015).
5.3. Caso não obtido acordo, poderão as partes apresentar rol de testemunhas no prazo oportunizado. Desde já deixo consignado, que 
as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência sob pena de indeferimento.
5.4. Vinda a contestação no prazo supracitado, caso o requerido alegue fatos que modificam, impeçam ou extingam o direito do autor, 
dê-se vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
6. No caso de a carta/MANDADO de citação/intimação restar negativo, fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 05 
(cinco) dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a correr do dia seguinte a audiência de conciliação.
7. Não sendo o caso de justiça gratuita, e não havendo conciliação, desde já fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias 
recolher o valor da diferença das custas iniciais nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual 3.896/16.
Parte autora será intimada na pessoa do advogado, via DJE, publique-se.
8. Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na fase 
de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso de pedido incidental urgente, autorizo a CPE a prática dos seguintes atos 
ordinatórios: a) com a vinda da contestação, desde que acompanhada de documentos que não digam respeito à representação processual 
ou venha contendo preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica e, no caso desta vir subsidiada de documentos novos, consequente 
vista a parte ré; b) na oportunidade da contestação e consequente réplica, as partes já ficam intimadas a especificarem as provas que 
pretendem produzir, justificando a sua pertinência e a FINALIDADE, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado da lide.
9. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elisângela Frota Araújo Reis
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo: 7009877-68.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
EXCUTADO: T. B. L. 
Advogado do(a) EXCUTADO: HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS ROBERTO - RO6595
Intimação
Fica a parte requerida intimada da apelação interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7013093-66.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. L. S. D. e outros
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO SILVA DINIZ - RO10793
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO SILVA DINIZ - RO10793
REU: DALVINO GARCIA e outros (3) 
Advogado do(a) REU: MARCUS FABRICIO ELLER - RO1549
Intimação PARTES 
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, digam se possuem interesse em designação de audiência de conciliação 
(DESPACHO ID 78731906).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7010148-43.2020.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: IVONETE LEMES PEREIRA DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA SOUZA - RO10784
REQUERENTE: AGUILAR KUSTER
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO LUIZ DE LAIA FILHO - RO3857
INTIMAÇÃO AUTOR
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para dizer acerca da manifestação da parte executada no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001649-36.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NEUZA ROSA DE QUEIROZ
Advogados do(a) AUTOR: LUCIANA DALL AGNOL - RO5495-O, ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO4145
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogados do(a) REU: CARLA CAROLINA OLIVEIRA DE ANDRADE - PE44984, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO 
- PE32766
INTIMAÇÃO PARTES - PERÍCIA
Ficam AS PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 
petição do Perito Judicial ID 81225521, bem como tomar ciência da data e local da realização da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7008960-44.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANUZA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ANA CAROLINA OLIVEIRA GUEDES MEMORIA - RO11965
REU: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE CACOAL ‘PS’ LTDA - EPP 
Advogado do(a) REU: WELINGTOM DA SILVA SOARES - RO11507
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 
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3ª VARA CÍVEL 

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7010564-11.2020.8.22.0007
REQUERENTE: ADELINO LOPES DE FREITAS, CPF nº 71095020234, RUA JOÃO JOSÉ DOS SANTOS 2241 RESIDENCIAL PARQUE 
BRIZON - 76962-252 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MIRIAN SALES DE SOUSA, OAB nº RO8569
JOSIMARA CARDOSO GOMES, OAB nº RO8649
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
1. Expedidas as RPVs 79193770 e 80005881. 
2. Parte autora intimada manifestou concordância com a expedição, requerido intimado manteve-se inerte.
3. RPVs assinadas e autuadas no TRF1ª Região, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
4. Comprovado o pagamento, junte-se os ofícios e expeça-se alvará de levantamento, após, conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006942-84.2021.8.22.0007
REQUERENTE: ANDREIA BESSERT DA SILVA, CPF nº 01522719296, LINHA 05, LOTE 29, GLEBA 05 S/N ZONA RURAL - 76919-000 
- MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LARISSA RENATA PADILHA BARBOSA MAZZO, OAB nº RO7978A
MEURI ADRIANA DE ANDRADE, OAB nº RO9823
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 100, - ATÉ 764/765 CENTRO - 
76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80553015.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7010847-97.2021.8.22.0007
REQUERENTE: FERNANDA ARISTIDES FERREIRA DE SOUZA, CPF nº 74358677215, RUA MARTINS PENA 740 PARQUE 
FORTALEZA - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA DA PENHA MARGON DELARMELINA, OAB nº RO8693
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
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INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80426714.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7003575-57.2018.8.22.0007
EXEQUENTES: J. M. S. V. B., CPF nº 70087016249, AVENIDA CARLOS GOMES 2912, - DE 2802 A 2992 - LADO PAR PRINCESA 
ISABEL - 76964-108 - CACOAL - RONDÔNIA
A. S. B., CPF nº 04152687290, AVENIDA CARLOS GOMES 2912, - DE 2802 A 2992 - LADO PAR PRINCESA ISABEL - 76964-108 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES, OAB nº RO3175
MARCIO SUGAHARA AZEVEDO, OAB nº RO4469
VANILSE INES FERRES, OAB nº RO8851
EXECUTADO: C. R. B., CPF nº 57205868220, TRAVESSA B 1639 INDUSTRIAL - 76967-608 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS, OAB nº RO2736A
DECISÃO 
Vistos.
Realizada a consulta SISBAJUD, com reiteração automática (protocolo n. 20220009732878). Aguarde-se resposta no período de 30 dias 
corridos.
Há outros pedidos (D 78662408), que serão apreciados caso o Sisbajud retorne infrutífero.
Esta DECISÃO NÃO deverá ser publicada, para garantir melhor efetividade da medida.
Após o prazo, conclusos para DECISÃO Jud’s.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009796-85.2020.8.22.0007
REQUERENTE: JANIA CARNEIRO TINELI, CPF nº 58820515253, ÁREA RURAL LINHA 14, LOTE 13 GLEBA 14 ÁREA RURAL DE 
CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MAYARA GLANZEL BIDU, OAB nº RO4912A
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON, - DE 870 A 1158 - LADO PAR 
CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Intimada, a Fazenda Pública não se opôs aos valores apresentados pela exequente.
Prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os seguintes valores atualizados até 04/2022 (ID 77653282): 
R$ 37.505,49 - valor retroativo (principal + juros).
R$ 7.818,65 - honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e de execução).
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7001126-24.2021.8.22.0007
REQUERENTE: JOAO BATISTA PERES DA SILVA, CPF nº 02721655221, RUA FAGUNDES VARELA 912, CASA 01 PARQUE 
FORTALEZA - 76961-778 - CACOAL - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REQUERENTE: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
1. Expedidas as RPVs ID 79992838. 
2. Parte autora intimada manifestou concordância com a expedição, requerido intimado manteve-se inerte.
3. RPVs assinadas e autuadas no TRF1ª Região, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
4. Comprovado o pagamento, junte-se os ofícios e expeça-se alvará de levantamento, após, conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004735-15.2021.8.22.0007
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO, CNPJ nº 08044854000181, RUA MARINGÁ 520, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
EXECUTADO: JUNIOR MESQUITA CORONEL, CPF nº 01469881241, RUA IJAD DID 2737, - DE 2449/2450 A 2816/2817 RESIDENCIAL 
PARQUE BRIZON - 76962-280 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
Defiro o pedido (ID 80298146). Serve de carta precatória para cumprimento na comarca de Machadinho do Oeste/RO. Intime-se para 
comprovar a distribuição no prazo de 10 (dez) dias.
FINALIDADE: Citação de JUNIOR MESQUITA CORONEL
Endereço: RODOVIA MC-03, 2974, CENTRO, MACHADINHO DO OESTE/RO, CEP: 76.868-000
1. Cite-se para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC). A citação será: a) pessoal, por MANDADO (ou excepcionalmente 
por carta); b) por edital, se frustrada a citação pessoal, após pesquisa de endereço, expedindo-se o necessário.
2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida (art. 827, CPC). No caso de integral pagamento no prazo 
assinalado, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC).
3. Não havendo pagamento no prazo estipulado, penhore(m)-se e avalie(m)-se bem(ns) suficientes à garantia da execução, de tudo 
lavrando-se auto e intimando-se o executado (art. 829, § 1º, CPC). Penhorados bens móveis ou semoventes, ante a falta de depositário 
judicial ficarão em poder do exequente, salvo recursa ou a falta de fornecimento dos meios necessário para a remoção (art. 840, II, §§ 1º 
e 2º, CPC). Acaso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem a sua residência ou 
estabelecimento (art. 836, § 1º).
4. Se o executado não for encontrado, arrestem-se e avaliem-se tantos bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo ao 
oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos, promovendo a citação com hora 
certa em caso de suspeita de ocultação, de tudo certificando pormenorizadamente (art. 830, CPC).
5. O(a) executado(a), independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargo, no prazo 
de 15 (quinze) dias (arts. 914 e 915, CPC).
6. No prazo para embargos, reconhecendo-se o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários advocatícios, o executado poderá requerer o parcelamento do débito remanescente em 
até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). A opção pelo parcelamento importa 
em renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC).
7. Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se habilitar no processo por meio do sistema PJE/RO, sob pena de os 
prazos correrem independentemente de intimação. 
8. Valor atribuído à causa: R$ 9.724,54(nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 - Fone: (69) 34437610
e-mail: cwl3civel@tjro.jus.br
Processo: 7004396-27.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ERASMO ANTAO VALERIANO e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADELINO MOREIRA BIDU - RO7545
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADELINO MOREIRA BIDU - RO7545
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADELINO MOREIRA BIDU - RO7545
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
INTIMAÇÃO EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO (RPV – PRC)
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Intimação nos termos da Resolução do art. 458/2017, art. 11. 
FINALIDADE: Intimação das partes acerca da expedição da(s) Requisição(ões) de Pequeno(s) Valor(s) e/ou Precatório(s) ao SAPRE, 
conforme expediente juntado aos autos, para, querendo, manifestarem-se caso existam inconsistências a serem sanadas antes da 
remessa.
-Prazo da parte autora: 05 (cinco) dias úteis.
-Prazo do INSS: 10 (dez) dias úteis.
CACOAL/RO, 1 de setembro de 2022.
JACIRA KEMPIM
Técnico Judiciário

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006057-70.2021.8.22.0007
REQUERENTE: ELIANE SCHMIDT, CPF nº 74318306291, RUA NAPOLEÕES 3509 PARQUE DOS LAGOS - 76961-362 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE, OAB nº RO7801
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 1035, - DE 904/905 A 1075/1076 
CENTRO - 76900-038 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80364987.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009790-78.2020.8.22.0007
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES 
MT, AVENIDA MATO GROSSO 690-N MÓDULO I - 78320-000 - JUÍNA - MATO GROSSO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MAURO PAULO GALERA MARI, OAB nº RO4937
GERSON DA SILVA OLIVEIRA, OAB nº MT8350O
PROCURADORIA DA SICREDI UNIVALES MT/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES
REQUERIDO: DIPOLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ nº 27003817000170, AVENIDA CASTELO BRANCO 19187, - DE 
19143 A 19399 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76967-491 - CACOAL - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Exequente, fica esta intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento 
das custas de cada diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de suspensão/arquivamento, com 
fulcro no art. 921, II do CPC.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7011520-56.2022.8.22.0007
RECORRENTES: R. C. S. D. A., RUA RIO MACHADO 5043, AVENIDA SÃO PAULO 2775 BAIRRO JARDIM V - 76968-899 - CACOAL 
- RONDÔNIA
P. D. A. M., RUA RIO MACHADO 5043, AVENIDA SÃO PAULO 2775 BAIRRO JARDIM V - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
D. P. D. E. D. R., RUA PADRE ADOLFO 2434, - DE 1583/1584 AO FIM JARDIM CLODOALDO - 76963-506 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RECORRIDO: M. C. D. S., CPF nº 01060203235, AVENIDA HUGO FREY 1299, - ATÉ 4366 - LADO PAR - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO /OFÍCIO 
1. Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos.
2. Intime-se o(a) executado(a), pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito cobrado, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 
de efetuá-lo (art. 528, CPC). Também estão incluídas no cálculo da dívida as prestações de alimentos que se vencerem no curso do 
processo.
3. Se o executado não pagar e não apresentar justificação, ser-lhe-á DECRETADA A PRISÃO CIVIL, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, em regime fechado (art. 528, §§ 3º e 4º, CPC), separado dos presos comuns. 
4. Apresentada justificação acerca do inadimplemento, ouça-se o(a) exequente em cinco dias e, em seguida, o Ministério Público. Depois, 
conclusos para DECISÃO.
5. Advertência: Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos poderá afastar a medida 
de prisão (art. 528, § 2º, CPC). Além disso, o cumprimento da prisão não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e 
vincendas.
6. Desde já, autorizo a expedição de ofício ao órgão empregador do executado, determinando-se os descontos relativos à verba alimentar 
fixada. 
7. Valor da causa: R$ 1.016,02 (mil, dezesseis reais e dois centavosmil, dezesseis reais e dois centavos)
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
DECISÃO SERVINDO COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
RECORRIDO: M. C. D. S., CPF nº 01060203235, AVENIDA HUGO FREY 1299, - ATÉ 4366 - LADO PAR - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7009172-70.2019.8.22.0007
REQUERENTE: OSVALDO MASSON, CPF nº 61721115234, LINHA 08, LOTE 79 ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CARLOS WAGNER SILVEIRA DA SILVA, OAB nº RO10026
NATALIA UES CURY, OAB nº RO8845
NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950
HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327
ELENARA UES, OAB nº RO6572
REQUERIDOS: BANCO SOFISA SA, CNPJ nº 60889128000180, ALAMEDA SANTOS 1496, - DE 1056 A 1496 - LADO PAR JARDIM 
PAULISTA - 01418-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 2235, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR VILA 
NOVA CONCEIÇÃO - 04543-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ARMANDO MICELI FILHO, OAB nº RJ48237
PAULO CESAR GUZZO, OAB nº SP192487
MARIA RITA SOBRAL GUZZO, OAB nº MG155743
PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SERVE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO /OFÍCIO 
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA envolvendo as partes acima indicadas. 
O executado comprovou o pagamento da dívida. 
É o relatório necessário. Decido. 
Noticiado o adimplemento do débito exequendo (ID. 80506890), extingo o cumprimento de SENTENÇA, com fulcro no art. 924, II, do 
Código de Processo Civil.
Cancelem-se eventuais restrições, cabendo à parte interessada indicá-las.
Pendendo eventuais custas, intime-se para comprovar o recolhimento em cinco dias, inscrevendo-se em dívida ativa em caso de 
descumprimento.
Não pendendo custas ou tendo sido inscrita em dívida ativa, arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
Número do processo: 7011599-35.2022.8.22.0007
AUTOR: CIRILENE DO CARMO NEVES COSTA, CPF nº 66772435249, LINHA 04 GLEBA 04 Lote 50 ZONA RURAL - 76919-000 - 
MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,, NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
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- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. Trata-se de ação previdenciária com pedido de pensão por morte de instituidor detentor da qualidade de segurado(a) especial 
(trabalhador(a) rural) com pedido de tutela antecipada.
1.1 O art. 300 do CPC autoriza provimento dessa natureza quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e 
o perigo de dano à esfera jurídica da parte. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito pretendido, uma vez que prova da qualidade 
de segurado(a) depende de prévio contraditório. Destarte, indefiro a medida de urgência postulada.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do órgão de representação judicial não comparecer em audiência, o que torna 
inócua a sua realização do ato (interpretação analógica do art. 334, § 4º, CPC).
3. Cite-se o requerido para integrar a relação processual (art. 238, CPC), comunicando que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, 
contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
4. Com fundamento no Ato Conjunto nº. 010/2022 PR – CGJ, na Resolução 341/CNJ, nos artigos 193, 217 e 453, §1º do CPC e na Lei 
11.419/2006 DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a realizar-se por videoconferência, através da plataforma digital Google 
Meet, no dia 23/11/2022, às 10h 45min.
4.1 Link para acesso à audiência: https://meet.google.com/wgj-ikfd-qvw
5. Serão colhidos os depoimentos pessoais das partes, sob pena de confissão, e ouvidas as testemunhas, peritos e colaboradores 
arrolados no prazo de dez dias, contados da intimação desta DECISÃO. Além da qualificação, deverão ser fornecidos os respectivos 
telefones (preferencialmente com acesso ao aplicativo Whatsapp) e/ou emails das pessoas a serem ouvidas para envio do link da 
audiência e instruções quanto ao acesso à sala virtual, se precisar.
6. Os Advogados(as), Procuradores(as), Defensores(as) Públicos, Promotores(as) de Justiça, Partes, Terceiros, Testemunhas, Peritos(as) 
e Colaboradores(as) poderão participar da audiência remotamente, de qualquer local adequado com acesso à internet.
6.1 As Partes, Testemunhas, Peritos e Colaboradores(s) que não disponham de recursos tecnológicos suficientes a viabilizar a realização 
do ato por meio de videoconferência prestarão seus respectivos depoimentos na sala de audiência da 3ª Vara Cível de Cacoal (endereço 
no cabeçalho). 
7. A oitiva será colhida por videoconferência, na presença de um servidor da vara, que deverá velar pela regularidade do ato, identificação 
e incomunicabilidade.
8. É facultada a presença do(a) Advogado(a) na sala de audiências, para acompanhar a parte por ocasião do seu depoimento pessoal.
9. Ao arrolar as pessoas, independentemente de intimação, que não dispuserem de recursos tecnológicos, a parte deverá comunicar ao 
juízo acerca do impedimento, para viabilizar o depoimento ou interrogatório a partir da sala de audiências.
10. Até o dia anterior à audiência deverão ser juntados documentos com fotos das partes, testemunhas e colaboradores que devam ser 
ouvidos por videoconferência, sob pena de dispensa do depoimento. Como medida de agilização dos trabalhos, os(as) advogados(as), 
quando a oitiva for por videoconferência, informarão as partes e as testemunhas respectivas sobre a necessidade de dispor do aplicativo 
Google Meet, em seu DISPOSITIVO eletrônico (aparelho celular, notebook, computador, tablet etc.), para ingressarem na sala de 
audiência virtual, bem como encaminharão previamente o link de acesso à sala virtual. 
11. Eventual impossibilidade de participação nos termos do artigo 6º, par. 3º da Resolução 341/CNJ deverá ser comunicada e justificada 
no prazo de cinco dias. Nesse caso os autos deverão vir conclusos para deliberação.
12. Durante a audiência serão observados os seguintes procedimentos:
a) Todos os participantes devem estar PORTANDO DOCUMENTO PESSOAL COM FOTO.
b) Aos participantes deverão ser resguardadas as condições mínimas para preservar a incomunicabilidade.
c)Todos os participantes deverão estar disponíveis para contato pelo e-mail e/ou número de celular informado nos autos, a partir da data 
e horário designados para a audiência.
d) Ao ingressar no ambiente virtual da audiência, DEVERÁ SER HABILITADA EM TEMPO INTEGRAL A CÂMERA.
e) O uso dos microfones será gerenciado pelo Magistrado, com o auxílio de servidor designado para tanto.
f) As testemunhas serão autorizadas a entrar na sessão somente no momento de sua oitiva.
g) A ausência de envio de mensagem de confirmação ou de visualização do link informado ou ainda de acesso à videoconferência, até o 
horário de início da audiência, será considerado ausência à audiência virtual.
13. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo MP, DPE ou Entes Públicos, bem como as testemunhas do Juízo. As demais testemunhas 
arroladas deverão ser notificadas/cientificadas pelos respectivos advogados, sob pena de dispensa.
14. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, e a parte requerida, por meio da Procuradoria Federal.
15. Cabe ao advogado da parte informa/cientificar as testemunhas que arrolar (art. 455, CPC).
16. Tendo em vista a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.
17. Valor da causa: R$ 20.910,00.
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz(a) de direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004710-41.2017.8.22.0007
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: SANDRA MARIA DE SOUZA BARBOSA, CPF nº 01109465297, RUA ALUÍZIO DE AZEVEDO 1115, - DE 1062/1063 AO 
FIM VISTA ALEGRE - 76960-110 - CACOAL - RONDÔNIA
SERGIO DA MOTA, CPF nº 97235083972, RUA CASSEMIRO DE ABREU 34, - ATÉ 1002/1003 JARDIM BANDEIRANTES - 76961-816 
- CACOAL - RONDÔNIA
SIDINEIS GOMES SOARES, CPF nº 64969592268, RUA PEDRO SPAGNOL 3160, - ATÉ 3240/3241 JARDIM SAÚDE - 76964-178 - 
CACOAL - RONDÔNIA
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SILVANA CARDOSO BREDA, CPF nº 51274035287, RUA JOSÉ DE MENDES FILHO 4312, - DE 4100 AO FIM - LADO PAR RESIDENCIAL 
PARQUE ALVORADA - 76961-560 - CACOAL - RONDÔNIA
SILVANA MATHEUS VELOSO, CPF nº 77249356291, RUA RURAL 1338 TEIXEIRÃO - 76965-498 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: EVANDRO ALVES DOS SANTOS, OAB nº PR52678A
THALES CEDRIK CATAFESTA, OAB nº RO8136
SERVE DE OFÍCIO Nº 252/2022 
A parte executada informa que os valores constritos permanecem bloqueados em sua conta, bem como, não há nos autos resposta da 
Cooperativa do ofício encaminhado.
Reitere-se o ofício, via e-mail: ronaldo.manzoli@credip.com.br e marcos.barbosa@credip.com.br
Serve de ofício à Cooperativa SICOOB, agência 0001, Pimenta Bueno/RO, solicitando o desbloqueio no valor de R$ 606,64, na conta 
de SERGIO DA MOTA - CPF: 972.350.839-72, bloqueado anteriormente por este Juízo pelo sistema SISBAJUD, processo nº. 7004710-
41.2017.8.22.0007. 
A resposta a este ofício, comprovando o desbloqueio poderá ser encaminhado, no prazo de 10 dias, preferencialmente para 
o e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br. 
Comprovado o desbloqueio, arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7002392-85.2017.8.22.0007
EXEQUENTE: EMILIO CRISTIANO OLSEN NOTARIO, CPF nº 40913317268, RUA ANÍSIO SERRÃO 1736, - DE 1482/1483 A 1777/1778 
CENTRO - 76963-852 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CHARLES BACCAN JUNIOR, OAB nº RO2823
EXECUTADOS: KANCUM SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, CNPJ nº 02459822000160
Dione Maqueri Nunes, CPF nº DESCONHECIDO
ESPÓLIO DE MAURICIO NUNES, CPF nº DESCONHECIDO, ÁREA RURAL 39, LH. 208 ÁREA RURAL DE CACOAL, ROD. RO 383, LT 
39 - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
YARA APARECIDA NUNES, CPF nº 90790154234, AVENIDA MALAQUITA 2943, - DE 2663 A 3153 - LADO ÍMPAR NOVA ESPERANÇA 
- 76961-663 - CACOAL - RONDÔNIA
RAPHAEL MARCIO NUNES, CPF nº 52398811204, GUAICURUS 332 NOVA ESPERANCA - 76961-670 - CACOAL - RONDÔNIA
ADRIANO MAURO NUNES, CPF nº 61126098272, GUAICURUS 318 NOVA ESPERANCA - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA
MARIZA BEATRIZ NUNES, CPF nº 26049775249, AC CACOAL, AVENIDA SÃO PAULO 2775 CENTRO - 76968-899 - CACOAL - 
RONDÔNIA
DIONE MAQUERI NUNES, CPF nº 63468166249, AVENIDA MARECHAL RONDON 1889, - DE 1793 A 1911 - LADO ÍMPAR CENTRO 
- 76900-137 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DIEISON WALACI MIRANDA PIRES, OAB nº RO7011A
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores, por meio do SISBAJUD, este restou infrutífero, por ser mínimo o valor, eis porque determino o 
seu desbloqueio. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no 
prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida por executado, nos termos da 
Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7011547-39.2022.8.22.0007
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, CNPJ nº 19907343000162, AVENIDA FARQUAR, 
- DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: CEREAIS TOCANTINS COMERCIO DE GRAOS - EIRELI - EPP, CNPJ nº 18093433000102, AVENIDA MARECHAL 
RONDON 2613 QD 06 LT 06 PRINCESA ISABEL, - DE 2603 A 2835 - LADO ÍMPAR PRINCESA ISABEL - 76964-091 - CACOAL - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO SERVINDO COMO CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
CITE-SE o(a) executado(a), servindo de MANDADO, dos termos da presente ação, com base nos artigos 8º e seguintes da Lei de 
Execução Fiscal para, em (05) cinco dias, pagar a dívida descrita ou garantir a execução, nos termos do art. 9º da L.E.F., sob pena de 
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serem-lhe penhorados bens suficientes para assegurar a totalidade do débito.
Decorrido o prazo sem o pagamento ou a garantia, proceda-se à penhora, ou ao arresto (art. 830, CPC), se o(a) executado(a) não tiver 
domicílio ou dele se ocultar. Havendo penhora INTIME-O(A) desta e CIENTIFIQUE-O(A) de que a partir da intimação ou da data da 
assinatura do respectivo termo fluirá o prazo de 30 (trinta) dias para opor, querendo, EMBARGOS DO DEVEDOR. Em se tratando da 
penhora sobre bens imóveis, se casado(a), INTIME-SE o(a) cônjuge, bem como providencie o registro em local próprio e, posteriormente, 
realize-se a avaliação dos bens.
Defiro ao Sr. Oficial de Justiça a excepcionalidade contida no art. 212, parágrafo §2º do CPC.
Fixo honorários em 10% sobre o valor da execução em hipótese de pronto pagamento, salvo embargos.
Cópia do Presente serve como MANDADO /carta precatória de citação e atos de constrição, se necessário.
Dados para cumprimento constam na inicial e CDA.
Valor atribuído à causa: R$ 2.953.292,25(dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco 
centavos)
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7014161-56.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: A. M. R. S., CPF nº 02353985866, RUA VITAL BRASIL 836, - DE 779/780 AO FIM AMIZADE - 16074-285 - ARAÇATUBA 
- SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
EXECUTADO: R. V. D. C., CPF nº 00350612943, RUA RIO BRANCO 1651, - DE 1468/1469 A 1728/1729 CENTRO - 76963-856 - 
CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Realizada a consulta on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD, infrutífera a tentativa. Segue, em anexo, o detalhamento do 
SISBAJUD. 
A parte exequente pretende a penhora de valores da pessoa jurídica Cacoal Pré-moldados Ltda, sustentando que o executado é sócio 
administrador, e detém 85% das cotas da empresa. Junta contrato social registrado em 2010.
Tratando-se de sociedade limitada, o patrimônio dos sócios não se confundem com os da pessoa jurídica, não sendo possível a constrição 
de bens da empresa para quitar dívida do sócio sem que ocorra a desconsideração inversa.
Portando, sendo pessoa jurídica de responsabilidade limitada que não compõe o polo passivo desta demanda, indefiro o pedido.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida;
c) requerer a suspensão da execução.
Intime-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7008370-04.2021.8.22.0007
EXEQUENTE: FABIANO VALERIO FRANCISCO, CPF nº 41916093272, AVENIDA PORTO ALEGRE 661, - DE 337/338 A 745/746 
NOVO CACOAL - 76962-154 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THIAGO CARON FACHETTI, OAB nº RO4252A
EXECUTADOS: J. A. DOS SANTOS MEDEIROS, CNPJ nº 36163520000162, AVENIDA MARECHAL RONDON 3213, CASA PRINCESA 
ISABEL - 76964-129 - CACOAL - RONDÔNIA
JOSUE AURELIANO DOS SANTOS MEDEIROS, CPF nº 78438306268, AVENIDA MARECHAL RONDON 3213, - DE 3041 A 3271 - 
LADO ÍMPAR PRINCESA ISABEL - 76964-129 - CACOAL - RONDÔNIA
MONICA MARTA MARIA HENKE, CPF nº 86876180263, AVENIDA MARECHAL RONDON 3213, - DE 3041 A 3271 - LADO ÍMPAR 
PRINCESA ISABEL - 76964-129 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE OFÍCIO Nº 255/2022
Trata-se de pedido de penhora sobre os direitos adquiridos pelo executado em alienação fiduciária do bem móvel.
O bem submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Todavia, não há 
impedimento para que os direitos do devedor fiduciante relacionados ao contrato recebam constrição, independentemente da concordância 
do credor fiduciário.
Posto isso, DEFIRO A PENHORA dos direitos de crédito do devedor junto a COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO 
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO, CNPJ: 70.431.630/0001-04, credor fiduciário, com fundamento no art. 835, XIII do Código de 
Processo Civil.
Oficie-se a COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO, CNPJ: 
70.431.630/0001-04, com sede à Av. Mato Grosso, nº. 690, Módulo I, CEP 78320-000, Juína/MT, a fim de que lance a informação 
de penhora no prontuário do veículo RENAULT DUSTER, placa QTH5J76, RENAVAN 1251442851, cor branca, ano 2020/2021, de 
titularidade de J. A. DOS SANTOS MEDEIROS, CNPJ 36.163.520/0001-62, através do mesmo sistema de lançamento do próprio gravame 
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da alienação fiduciária, utilizando o código DJ100 e o número deste feito, informando a este juízo o cumprimento da ordem, em 10 dias. 
Na hipótese de quitação do contrato, comunique a este Juízo para que seja procedida a penhora do bem.
Na forma do art. 841, §2º do CPC, intime-se a parte executada da presente DECISÃO.
Com a resposta da instituição financeira, dê-se vista à parte exequente, a fim de que requeira o que entender de direito.
Solicito que sejam encaminhados os comprovantes de transferência, no prazo de 10 dias, preferencialmente para o e-mail: cpecacoal@
tjro.jus.br. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005159-62.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: REINALDO DA SILVA ARAUJO, CPF nº 80998887234, TUIUTI 113 SERINGAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
RONDOTRI COMERCIO DE TRIPAS LTDA - EPP, CNPJ nº 10303734000101, RUA PEDRO RODRIGUES 758 BALNEÁRIO ARCO-ÍRIS 
- 76961-862 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via sistema SREI, cujas informações e dados deverão ser adquiridos pelas partes interessadas 
diretamente no site (www.registradores.org.br), informadas ao magistrado, que, para facilitar o trâmite e dar celeridade ao registro das 
medidas constritivas utilizar-se-á dos respectivos sistemas para informar a ordem aos cartórios de registros de imóveis, que dentro de 
suas atribuições e, resguardados todos os procedimentos legais efetuarão a averbação/anotação na matrícula do imóvel.
Assim, intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7014257-66.2021.8.22.0007
AUTOR: CINEIA PAULINA ANACLETO, CPF nº 87538431268, RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 1878, - DE 1800/1801 
A 2199/2200 JARDIM CLODOALDO - 76963-600 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950
HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327
JONATHAN GONCALVES IZIDORO, OAB nº RO11715
REU: GOL LINHAS AÉREAS, RUA TAMOIOS 246, - ATÉ 489/490 JARDIM AEROPORTO - 04630-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502
PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA. Altere-se a classe.
1. Na forma do artigo 513, CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
1.1. Intime-se observando-se o disposto no §2º do art. 513 do diploma processual.
1.2. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini cia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
2. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10% de 
honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA.
3. Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
4. Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente em termos de prosseguimento do cumprimento 
de SENTENÇA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, 
de 24/08/2016.
5. Em caso de pagamento, INTIME-SE a parte Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como 
sendo o pagamento integral da obrigação.
5.1. Após, volvam conclusos para SENTENÇA de extinção. 
6. Fica(m) ainda a(s) parte(s) sucumbente(s) intimado(s) ao recolhimento das custas finais da fase de conhecimento, no prazo de 15 dias, 
sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
7. Valor Atualizado da dívida: R$3.903,14 (três mil novecentos e três reais e quatorze centavos). 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006790-70.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000230, AVENIDA CASTELO BRANCO 
18993, - DE 18955 A 19141 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76967-489 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
EXECUTADO: JOSE CARLOS CANDIDO PEREIRA, CPF nº 87634309915, LINHA 13, LOTE 29, GLEBA 12, KM 25, PROJETO NOVO 
0, AVENIDA SÃO PAULO 2775 ZONA RURAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: GLORIA CHRIS GORDON, OAB nº RO3399
DECISÃO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Exequente, fica esta intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento 
das custas de cada diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de suspensão/arquivamento, com 
fulcro no art. 921, II do CPC.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7008862-35.2017.8.22.0007
EXEQUENTE: J G CONFECCOES LTDA - EPP, CNPJ nº 63794671000191, AVENIDA CASTELO BRANCO 19918 CENTRO - 76963-
898 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALINE SCHLACHTA BARBOSA, OAB nº RO4145
LUCIANA DALL AGNOL, OAB nº MT6774
EXECUTADO: LEILIELY BREENDA BRUNO, CPF nº 02707904201, RUA UIRAPURU 2945, - DE 2846/2847 A 3086/3087 TEIXEIRÃO - 
76965-592 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Realizada audiência de conciliação as partes realizaram acordo para por fim à execução.
Posto isso, HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as 
cláusulas especificadas.
Encaminhe-se ofício à CEF para transferência dos valores para conta indicada no ID 80796279.
Sem custas finais (art. 8º, I, da Lei nº. 3.896) e honorários nos termos do acordo.
Intime-se e arquivem-se
Serve de ofício à Caixa Econômica Federal, agência desta comarca, e-mail: ag1823ro02@caixa.gov.br, solicitando a transferência dos 
valores depositados na(s) conta(s) de ID(s) 072022000013473466, 072022000013473539, 072022000013473547, 072022000013473555, 
com os devidos acréscimos legais se existentes, para a conta Banco Caixa Econômica Federal; Agência 1823; Conta corrente pessoa 
jurídica: 3408-0; Operação 003; Schlachta Dall’Agnol Advogadas Associadas; e CNPJ: 22.234.514.0001/44. Zerando os saldos e 
encerrando a(s) referida(s) conta(s).
Solicito que sejam encaminhados os comprovantes de transferência, no prazo de 10 dias, preferencialmente para o e-mail: cpecacoal@
tjro.jus.br. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0000614-44.2013.8.22.0007
EXEQUENTE: K. C. P. PAVAO & CIA. LTDA - ME, CNPJ nº 06222778000121, AV. PORTO VELHO, 2256, SALA 02, PARATY SHOPPING 
CENTRO - 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUCIANA DALL AGNOL, OAB nº MT6774
ALINE SCHLACHTA BARBOSA, OAB nº RO4145
EXECUTADO: ALEXANDRE LUIZ CORDEIRO, CPF nº 78147484100, RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO 1865, CASA CENTRO - 76962-000 
- CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Após análise, verificou-se que esta execução vem tramitando sem êxito na busca de bens ou valores para a satisfação do débito há 9 
anos, e que a primeira suspensão dos autos ocorreu na data de 10/06/2016.
Assim, intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à prescrição intercorrente.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
Número do processo: 7011737-02.2022.8.22.0007
AUTOR: MARCELO MOREIRA DO NASCIMENTO, CPF nº 77063082272, RUA PIONEIRO ANTÔNIO TREVIZANI FILHO 4024 ALPHA 
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PARQUE - 76965-380 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790, MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE, OAB nº 
RO8727
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. Trata-se de ação previdenciária com requerimento de tutela provisória de urgência (tutela antecipada). O art. 300 do CPC autoriza 
provimento dessa natureza quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano à esfera 
jurídica da parte. Por ora, inexistem elementos de convicção que exponham a verossimilhança das alegações, uma vez que a incapacidade, 
exigida para a concessão do benefício, não está demonstrada, havendo necessidade de prova pericial sobre a questão. Dessarte, indefiro 
a medida de urgência postulada.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do órgão de representação judicial não comparecer em audiência, o que torna 
inócua a sua realização do ato (interpretação analógica do art. 334, § 4º, CPC).
3. Por razões de celeridade processual, tratando-se de prova imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de ambas as 
partes, fica desde logo determinada a produção de prova pericial. Nomeio o Perito, Dr. Vitor Henrique Teixeira, médico, ortopedista, CRM-
RO 8850, CPF n. 919.665. 902-53 que atende no Hospital Samar, Av. São Paulo, 2326 - Centro, Cacoal -RO, o qual deverá ser intimado 
via PJe do encargo.
4. Agendada a perícia médica, a intimação da parte autora dar-se-á por meio de seu advogado(a), o qual deverá informá-la quanto 
à necessidade de apresentar ao perito laudos e exames médicos recentes, sob pena de prejuízo à perícia e atraso na tramitação do 
processo.
5. Após a juntada do laudo pericial, CITE-SE o requerido para integrar a relação processual (art. 238, CPC), comunicando que o prazo 
para contestar é de 15 (quinze) dias, contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
6. Após, intime-se a parte autora para, querendo apresentar réplica no prazo de 15 dias (art. 350 e ss do CPC).
7. Deverá a parte autora por seu advogado, coligir ao feito o contato eletrônico para os fins de intimações (número de telefone, e-mail, 
whatsapp, etc.), no prazo da defesa.
8. Tendo em vista o reconhecimento da hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.
9. Valor da causa: R$ 15.756,00.
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz(a) de direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
Número do processo: 7011578-59.2022.8.22.0007
AUTOR: MARLENE ALVES DA LUZ SILVA, CPF nº 62873164204, RUA EUCLIDES DA CUNHA 1004, - ATÉ 1294/1295 VISTA ALEGRE 
- 76960-060 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN, OAB nº RO2733
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do órgão de representação judicial não comparecer em audiência, o que torna 
inócua a sua realização do ato (interpretação analógica do art. 334, § 4º, CPC).
3. Por razões de celeridade processual, tratando-se de prova imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de ambas as 
partes, fica desde logo determinada a produção de prova pericial. Nomeio o Perito, Dr. Vitor Henrique Teixeira, médico, ortopedista, CRM-
RO 8850, CPF n. 919.665. 902-53 que atende no Hospital Samar, Av. São Paulo, 2326 - Centro, Cacoal -RO, o qual deverá ser intimado 
via PJe do encargo.
4. Agendada a perícia médica, a intimação da parte autora dar-se-á por meio de seu advogado(a), o qual deverá informá-la quanto 
à necessidade de apresentar ao perito laudos e exames médicos recentes, sob pena de prejuízo à perícia e atraso na tramitação do 
processo.
5. Após a juntada do laudo pericial, CITE-SE o requerido para integrar a relação processual (art. 238, CPC), comunicando que o prazo 
para contestar é de 15 (quinze) dias, contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
6. Após, intime-se a parte autora para, querendo apresentar réplica no prazo de 15 dias (art. 350 e ss do CPC).
7. Deverá a parte autora por seu advogado, coligir ao feito o contato eletrônico para os fins de intimações (número de telefone, e-mail, 
whatsapp, etc.), no prazo da defesa.
8. Tendo em vista o reconhecimento da hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.
9. Valor da causa: R$ 14.544,00.
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz(a) de direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009231-24.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000230, AVENIDA CASTELO BRANCO 
18993, - DE 18955 A 19141 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76967-489 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
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EXECUTADO: BRUNO DE OLIVEIRA, CPF nº 97486213249, RUA COQUEIRO 4836 RESIDENCIAL PAINEIRA - 76900-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Exequente, fica esta intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada 
do débito. 
Após, conclusos DECISÃO Jud’s. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0006356-16.2014.8.22.0007
AUTORES: H. D. S. A., CPF nº DESCONHECIDO
R. D. S. A., CPF nº DESCONHECIDO
ADVOGADO DOS AUTORES: LARISSA HELLEN DA SILVA, OAB nº RO4797A
REU: F. C. D. A., CPF nº 56382499234
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Tratam-se os autos de execução de alimentos, desarquivados por conter valores em conta judicial vinculada (ID 81028729).
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar dados bancários para transferência dos valores.
Com os dados, expeça-se ofício à CEF para transferência.
Decorridos os prazos sem manifestação da parte, expeça-se alvará de transferência dos valores para a Conta Centralizadora do TJ/RO 
- FUJU.
Comprovada a transferência, arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7011172-48.2016.8.22.0007
EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA, CNPJ nº 05706023000130, RUA DOS ESPORTES 1038 INCRA - 76965-
864 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
LILIAN MARIANE LIRA, OAB nº RO3579
EXECUTADO: AMANDA SILVA LOURENCO, CPF nº 05779322333, RUA RUI BARBOSA 3243 FLORESTA - 76965-718 - CACOAL - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Defiro o pedido. Reexpeça-se o alvará ID 78885826 e intime o exequente para levantamento no prazo de validade, sob pena de 
transferência dos valores para a Conta Centralizadora do TJRO - FUJU.
Após, arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7011582-96.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA, - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594
PROCURADORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID
EXECUTADOS: IZABEL BACHINI, CPF nº 70086702220, RUA PROJETADA E 4045, AVENIDA PORTO VELHO 2302 ALTO DA BOA 
VISTA - 76960-971 - CACOAL - RONDÔNIA
LUCAS GUEDES DOS SANTOS, CPF nº 07763704217, AVENIDA DOIS DE JUNHO 2523, - DE 2253 A 2563 - LADO ÍMPAR CENTRO 
- 76963-787 - CACOAL - RONDÔNIA
LUCAS GUEDES DOS SANTOS 07763704217, CNPJ nº 41177798000129, AVENIDA DOIS DE JUNHO 2523, - DE 2253 A 2563 - LADO 
ÍMPAR CENTRO - 76963-787 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
Concedo o prazo de cinco dias para que a parte exequente comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e 
arquivamento. 
Cumprido o disposto acima, prossiga-se o feito:
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1. Cite-se para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC). A citação será: a) pessoal, por MANDADO (ou excepcionalmente 
por carta); b) por edital, se frustrada a citação pessoal, após pesquisa de endereço, expedindo-se o necessário.
2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida (art. 827, CPC). No caso de integral pagamento no prazo 
assinalado, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC).
3. Não havendo pagamento no prazo estipulado, penhore(m)-se e avalie(m)-se bem(ns) suficientes à garantia da execução, de tudo 
lavrando-se auto e intimando-se o executado (art. 829, § 1º, CPC). Penhorados bens móveis ou semoventes, ante a falta de depositário 
judicial ficarão em poder do exequente, salvo recursa ou a falta de fornecimento dos meios necessário para a remoção (art. 840, II, §§ 1º 
e 2º, CPC). Acaso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem a sua residência ou 
estabelecimento (art. 836, § 1º).
4. Se o executado não for encontrado, arrestem-se e avaliem-se tantos bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo ao 
oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos, promovendo a citação com hora 
certa em caso de suspeita de ocultação, de tudo certificando pormenorizadamente (art. 830, CPC).
5. O(a) executado(a), independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargo, no prazo 
de 15 (quinze) dias (arts. 914 e 915, CPC).
6. No prazo para embargos, reconhecendo-se o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários advocatícios, o executado poderá requerer o parcelamento do débito remanescente em 
até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). A opção pelo parcelamento importa 
em renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC).
7. Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se habilitar no processo por meio do sistema PJE/RO, sob pena de os 
prazos correrem independentemente de intimação. 
8. Valor atribuído à causa: R$ 3.261,64(três mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009782-38.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES 
MT, CNPJ nº 70431630000104, AVENIDA DOS JAMBOS 1105 CENTRO - 78320-000 - JUÍNA - MATO GROSSO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCO ANDRE HONDA FLORES, OAB nº MS6171A
EXECUTADOS: ROGERIO DANIEL DOS SANTOS, CPF nº 60459719220, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4330, - DE 4182 A 4564 - 
LADO PAR JARDIM CLODOALDO - 76963-498 - CACOAL - RONDÔNIA
STORCH SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ nº 03319732000137, RUA DOS VANGUARDEIROS 1044, - ATÉ 1201/1202 
JARDIM BANDEIRANTES - 76961-828 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, determinei 
sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue anexo o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Expeça-se carta ou MANDADO para o endereço de citação, caso não possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á 
intimada da publicação deste no Diário da Justiça.
Se citado por edital, intime-se o executado pela Defensoria Pública.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida por cada executado, nos 
termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
Número do processo: 7011569-97.2022.8.22.0007
AUTOR: MAXSUEL MARTINS DE SOUZA, CPF nº 06133638257, RUA BURITI 5964 RESIDENCIAL PAINEIRAS - 76964-694 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FABIO CHARLES DA SILVA, OAB nº RO4898A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
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1. Trata-se de ação previdenciária de benefício de prestação continuada (LOAS) com requerimento de tutela provisória de urgência 
(tutela antecipada). O art. 300 do CPC autoriza provimento dessa natureza quando houver elementos que evidenciam a probabilidade 
do direito alegado e o perigo de dano à esfera jurídica da parte. No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito pretendido, 
uma vez que as provas colacionadas neste momento inicial do processo não autorizam essa convicção. A incapacidade alegada pela 
parte requerente não está suficientemente demonstrada. Os exames clínicos e relatórios médicos trazidos não são suficientes para 
convencer da verossimilhança dessa alegação. Ademais, a parte autora apresentou requerimento administrativo, o qual fora indeferido 
sob a fundamentação de que não atende ao critério da deficiência para acesso ao BPC-LOAS. Ressalte-se que o benefício em questão 
acha-se previsto pela Lei 8.742/93, norma que regulamentou em definitivo o texto constitucional e fixou como requisitos para a percepção 
do benefício, aqueles mesmos constantes do art. 203 da CF/88, considerando incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita foi inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo (art. 20). No caso em apreço, 
não restou cabalmente demonstrada a deficiência da parte autora, nem mesmo a situação socioeconômica em que se encontra, o que 
apenas será constatado após a realização de perícia médica e estudo social. Com base nesses fundamentos, indefiro a medida de 
urgência postulada.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do não comparecimento de Procurador Federal em audiências na sede deste 
Juízo, o que torna inócua a realização do ato (interpretação analógica do art. 334, § 4º, CPC).
3. Por razões de celeridade processual de tratando-se de prova imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de ambas 
as partes, fica desde logo determinada a realização de estudo socioeconômico, bem como prova pericial, a ser realizada por médico 
especialista e assistente social, ambos cadastrados como peritos na Justiça Federal, consoante as diretrizes do CJF e CNJ (Recomendação 
Conjunta 01/2015). Nomeio o Perito, Dr. GUSTAVO BARBOSA DA SILVA SANTOS, médico especialista em Medicina do Trabalho CRM-
RO 3852, CPF n. 079.850.409.94, que atende na ANGA Medicina Diagnóstica – Cacoal/RO, Av. Guaporé, 2584 - Centro, Cacoal - RO, 
76963-796, CENTRO - Cacoal/RO, Fone: 69 98454-2196; e-mail: gustavo_barbosa2@hotmail.com e como Perita social, Leila Silmara 
Valú Abreu, Assistente Social, - Cress/RO: 0419,, CPF n. 218.388.618-82, e-mail: leilavalu2012@hotmail.com, os quais deverão ser 
intimados via PJe dos encargos.
3.1. Ressalte-se que quando agendada a perícia médica, a intimação da parte autora dar-se-á por meio de seu advogado, o qual deverá 
informá-la quanto à necessidade de apresentar todos os laudos e exames médicos realizados, advertindo-a que a falta deles prejudicará 
a prova pericial, acarretando a demora na solução da lide.
3.2. O laudo médico pericial deverá ser preenchido no formulário próprio para o pedido de BPC (LOAS) a pessoa com deficiência.
4. Com a juntada dos laudos periciais, CITE-SE o requerido para integrar a relação processual (art. 238, CPC). Comunique-se-lhe que o 
prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
5. Apresentada contestação e/ou promovida a juntada de documentos, à impugnação (art. 350 e ss. do CPC).
6. Tendo em vista a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.
7. Após a contestação/impugnação, vista ao Ministério Público para manifestação (interesse de incapaz).
9. Valor da causa: R$ 14.544,00.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009627-30.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MEILA WITT SILVA
Advogados do(a) AUTOR: LAERCIO ALEXANDRO DE ANDRADE - RO10764, SARA JOVANICE DA SILVA FERREIRA - RO12491
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7008808-35.2018.8.22.0007
EXEQUENTES: S. D. V., CPF nº 93710615291, AVENIDA CARLOS GOMES 2912, - DE 2802 A 2992 - LADO PAR PRINCESA ISABEL 
- 76964-108 - CACOAL - RONDÔNIA
L. V. D. O., CPF nº 02024557260, AVENIDA CARLOS GOMES 2912, - DE 2802 A 2992 - LADO PAR PRINCESA ISABEL - 76964-108 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: VANILSE INES FERRES, OAB nº RO8851
VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES, OAB nº RO3175
EXECUTADO: J. P. D. O., CPF nº 58134638287, AVENIDA SÃO PAULO 2887, - ATÉ 3475 - LADO ÍMPAR JARDIM CLODOALDO - 
76963-577 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE OFÍCIO Nº 251/2022 
Serve de ofício à Prefeitura de Cacoal. Considerando o acordo firmado entre as partes em ação de execução de alimentos, solicito o 
desconto de R$ 14.580,00, em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 405,00, diretamente da remuneração de Jadir Pereira de Oliveira, CPF 
581.346.382-87. Depositando-os na conta Corrente 01001786-6, Ag. 2159, Banco Santander (033) de titularidade de Valdinei Santos 
Souza Ferres, CPF 409.172.662-34.
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Encaminhe-se o ofício, preferencialmente por e-mail, e arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
Número do processo: 7011549-09.2022.8.22.0007
AUTORES: LUZINETE KIPERT KLABUNDE, LINHA 11 S/N LT 22 GB 10 KM 50 S/n, AVENIDA SÃO PAULO 2775 ÁREA RURAL DE 
C - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA PADRE ADOLFO 2434, - DE 
1583/1584 AO FIM JARDIM CLODOALDO - 76963-506 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ nº 29979036011002, RUA JÚLIO DE CASTILHO 500, 1º ANDAR CENTRO 
- 76801-130 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. 1. Trata-se de ação previdenciária com requerimento de tutela provisória de urgência (tutela antecipada).
1.1 Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do Código de Processo Civil – CPC). O interesse de agir 
decorre da necessidade de ir a juízo. No caso dos autos, a parte noticia que requereu a concessão do benefício por incapacidade na data 
de 11/05/2022 (Protocolo n. 222426144, ID. 81071041), contudo, a perícia médica administrativa foi (re)agendada para 30/12/2022, ou 
seja, uma demora de cerca de 7 meses, sendo requisito indispensável para a análise do pedido.
1.2 Neste cerne, como já decidiu o STF, no RE 631.240/MG, sob o regime de repercussão geral, o prévio indeferimento administrativo 
é indispensável à postulação de benefício previdenciário na via judicial, sem o qual não há interesse de agir. Em atenção ao direito 
fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), aplicável também à senda administrativa, conquanto no caso em 
apreço não tenha havido o indeferimento expresso, a demora em processar e decidir o pedido administrativo equipara-se ao próprio 
indeferimento, em decorrência do decurso irrazoável de tempo, restando configurada a pretensão resistida da autarquia ré.
1.3 Desta forma, em atenção ao art. 49 da Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, dispondo que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”, tenho por preenchido, em status assertionis, o pressuposto processual do 
interesse, previsto no art. 17 do CPC.
1.4 O art. 300 do CPC autoriza provimento dessa natureza quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e 
o perigo de dano à esfera jurídica da parte. Por ora, inexistem elementos de convicção que exponham a verossimilhança das alegações, 
uma vez que a incapacidade, exigida para a concessão do benefício, não está demonstrada, havendo necessidade de prova pericial 
sobre a questão. Dessarte, indefiro a medida de urgência postulada.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do órgão de representação judicial não comparecer em audiência, o que torna 
inócua a sua realização do ato (interpretação analógica do art. 334, § 4º, CPC).
3. Por razões de celeridade processual, tratando-se de prova imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de ambas as 
partes, fica desde logo determinada a produção de prova pericial. Nomeio o Perito, Dr. GUSTAVO BARBOSA DA SILVA SANTOS, médico 
especialista em Medicina do Trabalho, CRM-RO 3852, CPF n. 079.850.409.94, que atende na ANGA Medicina Diagnóstica – Cacoal/RO, 
Av. Guaporé, 2584 - Centro, Cacoal - RO, 76963-796 , Fone: 69 98454-2196; e-mail: gustavo_barbosa2@hotmail.com e cadastrado como 
perito na Justiça Federal, consoante as diretrizes do CJF e CNJ, o qual deverá ser intimado via PJe do encargo.
4. Agendada a perícia médica, a intimação da parte autora dar-se-á pessoalmente/MANDADO por Oficial de Justiça (assistida pela DPE 
e com endereço rural) , a qual fica cientificada quanto à necessidade de apresentar ao perito, laudos e exames médicos recentes, sob 
pena de prejuízo à perícia e atraso na tramitação do processo.
5. Após a juntada do laudo pericial, CITE-SE o requerido para integrar a relação processual (art. 238, CPC), comunicando que o prazo 
para contestar é de 15 (quinze) dias, contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
6. Após, intime-se a parte autora para, querendo apresentar réplica no prazo de 15 dias (art. 350 e ss do CPC).
7. Tendo em vista o reconhecimento da hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.
8. Corrigido de ofício o valor da causa para constar R$ 15.756,00 (art. 292, §§2º e 3º do CPC).
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz(a) de direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
Número do processo: 7011536-10.2022.8.22.0007
AUTOR: MARIA DAS NEVES MONTEIRO, CPF nº 40917797272, RUA RAIMUNDO FAUSTINO FILHO 4261, - DE 3805 AO FIM - LADO 
ÍMPAR VILLAGE DO SOL - 76964-367 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MIRIAN SALES DE SOUSA, OAB nº RO8569, JOSIMARA CARDOSO GOMES, OAB nº RO8649
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. Trata-se de ação previdenciária de benefício de prestação continuada (LOAS) com requerimento de tutela provisória de urgência 
(tutela antecipada). O art. 300 do CPC autoriza provimento dessa natureza quando houver elementos que evidenciam a probabilidade 
do direito alegado e o perigo de dano à esfera jurídica da parte. No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito pretendido, 
uma vez que as provas colacionadas neste momento inicial do processo não autorizam essa convicção. A incapacidade alegada pela 
parte requerente não está suficientemente demonstrada. Os exames clínicos e relatórios médicos trazidos não são suficientes para 
convencer da verossimilhança dessa alegação. Ademais, a parte autora apresentou requerimento administrativo, o qual fora indeferido 
sob a fundamentação de que não atende ao critério da deficiência para acesso ao BPC-LOAS. Ressalte-se que o benefício em questão 
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acha-se previsto pela Lei 8.742/93, norma que regulamentou em definitivo o texto constitucional e fixou como requisitos para a percepção 
do benefício, aqueles mesmos constantes do art. 203 da CF/88, considerando incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita foi inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo (art. 20). No caso em apreço, 
não restou cabalmente demonstrada a deficiência da parte autora, nem mesmo a situação socioeconômica em que se encontra, o que 
apenas será constatado após a realização de perícia médica e estudo social. Com base nesses fundamentos, indefiro a medida de 
urgência postulada.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do não comparecimento de Procurador Federal em audiências na sede deste 
Juízo, o que torna inócua a realização do ato (interpretação analógica do art. 334, § 4º, CPC).
3. Por razões de celeridade processual de tratando-se de prova imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de ambas 
as partes, fica desde logo determinada a realização de estudo socioeconômico, bem como prova pericial, a ser realizada por médico 
especialista e assistente social, ambos cadastrados como peritos na Justiça Federal, consoante as diretrizes do CJF e CNJ (Recomendação 
Conjunta 01/2015). Nomeio o Perito, Dr. Alexandre Rezende, médico especialista em ortopedista, CRM-RO 2314, CPF n. 071.224.847-
18, que atende no Hospital São Paulo, localizado na Av. São Paulo, nº 2539, Centro, Cacoal/RO e como Perita social, Jhenefe Costalonga 
Marques, Assistente Social - CRESS-RO 3327, CPF n. 015.378.482-24 (telefone 69-99342-9238, e-mail: jhenefecostalongamarques@
gmail.com), os quais deverão ser intimados via PJe dos encargos.
3.1. Ressalte-se que quando agendada a perícia médica, a intimação da parte autora dar-se-á por meio de seu advogado, o qual deverá 
informá-la quanto à necessidade de apresentar todos os laudos e exames médicos realizados, advertindo-a que a falta deles prejudicará 
a prova pericial, acarretando a demora na solução da lide.
3.2. O laudo médico pericial deverá ser preenchido no formulário próprio para o pedido de BPC (LOAS) a pessoa com deficiência.
4. Com a juntada dos laudos periciais, CITE-SE o requerido para integrar a relação processual (art. 238, CPC). Comunique-se-lhe que o 
prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
5. Apresentada contestação e/ou promovida a juntada de documentos, à impugnação (art. 350 e ss. do CPC).
6. Tendo em vista a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.
7. Proceda-se a tramitação prioritária termos do art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 1.048, inciso I do Código de Processo 
Civil.
8. Valor da causa: R$ 14.544,00.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
Número do processo: 7011609-79.2022.8.22.0007
AUTOR: ELIZABETE DA SILVA, CPF nº 77446119268, RUA DAS ASSOCIAÇOES 3360 JOSINO BRITO - 76960-970 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS, OAB nº RO7261
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,, - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. Trata-se de ação previdenciária de benefício de prestação continuada (LOAS) com requerimento de tutela provisória de urgência 
(tutela antecipada). O art. 300 do CPC autoriza provimento dessa natureza quando houver elementos que evidenciam a probabilidade 
do direito alegado e o perigo de dano à esfera jurídica da parte. No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito pretendido, 
uma vez que as provas colacionadas neste momento inicial do processo não autorizam essa convicção. A incapacidade alegada pela 
parte requerente não está suficientemente demonstrada. Os exames clínicos e relatórios médicos trazidos não são suficientes para 
convencer da verossimilhança dessa alegação. Ademais, a parte autora apresentou requerimento administrativo, o qual fora indeferido 
sob a fundamentação de que não atende ao critério da deficiência para acesso ao BPC-LOAS. Ressalte-se que o benefício em questão 
acha-se previsto pela Lei 8.742/93, norma que regulamentou em definitivo o texto constitucional e fixou como requisitos para a percepção 
do benefício, aqueles mesmos constantes do art. 203 da CF/88, considerando incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita foi inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo (art. 20). No caso em apreço, 
não restou cabalmente demonstrada a deficiência da parte autora, nem mesmo a situação socioeconômica em que se encontra, o que 
apenas será constatado após a realização de perícia médica e estudo social. Com base nesses fundamentos, indefiro a medida de 
urgência postulada.
3. Por razões de celeridade processual de tratando-se de prova imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de 
ambas as partes, fica desde logo determinada a realização de estudo socioeconômico, bem como prova pericial, a ser realizada por 
médico especialista e assistente social, ambos cadastrados como peritos na Justiça Federal, consoante as diretrizes do CJF e CNJ 
(Recomendação Conjunta 01/2015). Nomeio o Perito,o Dr. JOSÉ LUIZ GOMES, médico especialista em cardiologia, CRM-RO 3478, CPF 
n. 007.394.616-80, que atende na Clínica Santa Rosa, Av. Guaporé, 2125 - Centro, Cacoal/RO e como Perita social, Jhenefe Costalonga 
Marques, Assistente Social - CRESS-RO 3327, CPF n. 015.378.482-24 (telefone 69-99342-9238, e-mail: jhenefecostalongamarques@
gmail.com), os quais deverão ser intimados via PJe dos encargos.
3.1. Ressalte-se que quando agendada a perícia médica, a intimação da parte autora dar-se-á por meio de seu advogado, o qual deverá 
informá-la quanto à necessidade de apresentar todos os laudos e exames médicos realizados, advertindo-a que a falta deles prejudicará 
a prova pericial, acarretando a demora na solução da lide.
3.2. O laudo médico pericial deverá ser preenchido no formulário próprio para o pedido de BPC (LOAS) a pessoa com deficiência.
4. Com a juntada dos laudos periciais, CITE-SE o requerido para integrar a relação processual (art. 238, CPC). Comunique-se-lhe que o 
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prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
5. Apresentada contestação e/ou promovida a juntada de documentos, à impugnação (art. 350 e ss. do CPC).
6. Tendo em vista a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.
7. Valor da causa: R$ 14.544,00.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 
Número do processo: 7011617-56.2022.8.22.0007
AUTOR: S. A. P., CPF nº 14677471819, AVENIDA SÃO PAULO 3642, APTO 08 JARDIM CLODOALDO - 76963-577 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSIMARA CARDOSO GOMES, OAB nº RO8649, MIRIAN SALES DE SOUSA, OAB nº RO8569
REPRESENTADO: J. C. C. D. S., CPF nº 08476500220
REPRESENTADO SEM ADVOGADO(S)
Tendo em vista que se trata de ação visando o reconhecimento de união estável post mortem, deverão figurar no polo passivo os 
herdeiros.
Intime-se a parte autora apresentar a qualificação dos herdeiros do extinto, indicando os respectivos endereços para fins de citação e 
intimação.
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009073-95.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DA GLORIA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: ISADORA MAIA VILELA BARROS - RO12106
REU: MUNICIPIO DE CACOAL e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 7010784-38.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO CURTY DOS REIS
Advogados do(a) AUTOR: NEWITO TELES LOVO - RO7950, HOSNEY REPISO NOGUEIRA - RO6327, JONATHAN GONCALVES 
IZIDORO - RO11715
REU: ANDERSON ESCOBAR DOS REIS
INTIMAÇÃO AUTOR - TERMO DE CURATELA PROVISÓRIO EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do TERMO DE CURATELA PROVISÓRIO expedido, devendo proceder a retirada do expediente 
via internet

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009574-20.2020.8.22.0007
REQUERENTE: A. C. A. A., CPF nº 67241590244, RUA RIO GRANDE 1521, - DE 1338/1339 AO FIM LIBERDADE - 76967-478 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GELSON GUILHERME DA SILVA, OAB nº RO8575
REQUERIDO: L. D. S. A., CPF nº 53286308234, RUA RIO GRANDE 1521, - DE 1338/1339 AO FIM LIBERDADE - 76967-478 - CACOAL 
- RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA  SERVINDO DE EDITAL
ANA CLAUDIA AUGUSTA ALMEIDA pede a interdição e curatela da filha LUCIANA DA SILVA ALMEIDA.
Alega que a requerida tem idade de 36 anos e sofre com epilepsia e deficiência intelectual moderada, não tendo condições de gerir os 
atos da vida civil. Afirma ser genitora da interditanda e quem, juntamente com seu esposo, vem dispensando cuidado e assistência à 
filha.
Laudo Médico ID 50246911.



2359DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

DESPACHO inicial deferindo a gratuidade, concedida a curatela provisória e designada audiência de entrevista (ID 51269447).
Realizada a entrevista da interditanda e colhido o depoimento pessoal da requerente Ana Claúdia Augusta Almeida. 
O Ministério Público pugnou pela renovação do termo de curatela provisória e a realização de perícia para averiguar o grau de incapacidade 
da interditanda. Ponderou-se a dificuldade de realizar perícia por intermédio dos órgão públicos municipais e estaduais, tendo em vista 
a escassez de profissional. Sugeriu-se que a própria requerente agendasse consulta na rede pública e solicitasse ao médico laudo 
detalhando as condições de saúde mental da paciente, o que foi aceito pela parte, conforme ata de ID 57919746.
Laudo médico (ID 62840179). 
Parecer do Ministério Público para realização de exame pericial específico (ID 63390544). 
É o relatório. Decido.
Os documentos juntados comprovam que a requerente é genitora da requerida, de modo que a legitimidade para o pedido formulado tem 
assento no art. 747, II, do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 749 do Código de Processo Civil, a viabilidade do pedido de interdição está condicionada à demonstração da 
incapacidade do interditando para administrar seus bens e/ou praticar atos da vida civil.
Em razão da dificuldade de realizar perícia por intermédio dos órgão públicos municipais e estaduais, tendo em vista a escassez de 
profissional, foi sugerido, em audiência, que a requerente agendasse consulta na rede pública e solicitasse ao médico laudo detalhando 
as condições de saúde mental da paciente.
Pontuou-se que o laudo deveria descrever o grau de incapacidade cognitiva da interditanda, com esclarecimento das limitações a que a 
sua condição lhe impõe aos atos negociais (celebrar contrato, por exemplo), às escolhas de natureza pessoal (residir sozinha, viajar, sair 
de casa sozinha, por exemplo) e aos cuidados com a própria saúde e o próprio corpo.
O laudo médico acostado aos autos (ID 62840179) comprova que o requerida sofre com epilepsia e crises de difícil controle e tem 
deficiência intelectual moderada, apresentando dificuldade de socializar, lentidão para compreensão, além de ser analfabeta. Atestou que 
a requerida tem necessidade de cuidados de terceiros para manter-se segura e de higiene adequada, vez que não consegue manter a 
rotina dos medicamentos, com frequentes crises por esquecer das doses das medicações.
Do atestado tem-se que a requerida encontra-se incapacitada para praticar atos da vida civil, pois privada de entendimento. Além 
disso, há prejuízo em funções que exijam plena capacidade cognitiva, tornando-a inteiramente dependente de terceiros para realizar as 
atividades mais básicas da vida.
O art. 4º do Código Civil dispõe que são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
No caso, ficou comprovado que a interditanda teve sensivelmente reduzida a capacidade de entendimento, não detendo mais condições 
de praticar os atos da vida civil.
Destarte, é o caso de conferir-se interpretação conforme à Constituição ao referido art. 4º do Código Civil, entendendo que não impede 
a interdição na hipótese de constatada a incapacidade para a prática dos atos da vida civil, pois necessária para assegurar a tutela tanto 
dos direitos da personalidade quanto dos direitos subjetivos do interditando (art. 1º, II e III, CF).
Ficou evidente que a requerente vem prestando assistência direta ao seu esposo, no intuito de promover a sua qualidade de vida e 
bem-estar. Assim, nos termos do art. 755, § 1º, do Código de Processo Civil, o requerente apresenta-se como sendo quem melhor pode 
atender aos interesses da curatelanda.
Tendo em vista as características pessoais da interditanda, a curatela abrangerá tanto a prática dos atos da vida civil (autorizando 
a curadora a representar a interditando e em seu nome praticar atos e negócios jurídicos perante instituições públicas e privadas), como 
a dispensação de cuidados pessoais a fim de promover o seu bem-estar (alimentação, vestuário, higiene pessoal, assistência à saúde 
etc.). A curadora necessitará de autorização judicial para alienar/onerar bens imóveis da curatelanda ou, ainda, contrair dívida em nome 
dele, exceto as despesas com a manutenção e assistência pessoal decorrente do exercício da curatela.
Ante o exposto, com fundamento no art. 755 do Código de Processo Civil, decreto a interdição de LUCIANA DA SILVA ALMEIDA, CPF n° 
532.863.082-34, nomeando-lhe curadora a genitora ANA CLAUDIA AUGUSTA ALMEIDA, CPF n.º 672.415.902-44 e RG n° º 681869. 
Expeça-se termo de curatela e intime-se para retirada.
Publique-se no sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia e plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, pelo prazo de seis 
meses, servindo como edital.
Vias desta DECISÃO servirão de MANDADO  para inscrição no registro de pessoas naturais.
Intime-se a parte autora por seu advogado.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.
Cacoal/RO, 12 de maio de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7003777-29.2021.8.22.0007
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA, AVENIDA PAU BRASIL 5577 CENTRO - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA
EXECUTADO: FERNANDES GUEDES FILHOS, CPF nº 70083908234, RUA RIO DE JANEIRO 6110 CENTRO - 76919-000 - MINISTRO 
ANDREAZZA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, determinei 
sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue anexo o detalhamento do SISBAJUD.



2360DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Citado por edital, intime-se o executado pela Defensoria Pública.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0006076-60.2005.8.22.0007
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA, - 76842-000 - MUTUM PARANÁ (PORTO VELHO) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: VALMIR MELLO DE SOUZA & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 03819762000102, RUA: RUI BARBOSA, 384, NÃO CONSTA 
JARDIM DAS OLIVEIRAS - 76961-524 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANTONIO DAS GRACAS SOUZA, OAB nº RO10B
DECISÃO 
Realizada a consulta on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD, infrutífera a tentativa. Segue, em anexo, o detalhamento do 
SISBAJUD.
Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima mencionadas, suspenso por 1 (um) ano e arquivado provisoriamente por mais 
de 5 (cinco) anos.
Conforme art. 40, §§1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, findo o prazo da suspensão (01 ano), inicia-se, de imediato e automaticamente, o 
prazo prescricional legalmente aplicável aos executivos fiscais (05 anos), independentemente de provimento judicial, e nova ciência 
ou manifestação prévia da Fazenda Pública credora, mormente porque já havia sido ela cientificada acerca da inexistências de bens 
localizados, ou ausência de citação do devedor, fatos aptos a inaugurarem o procedimento legal previsto no art. 40 da lei de regência. 
Findo tal procedimento, restará prescrito o direito de ação referente ao crédito tributário. Vejamos:
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo de prescrição 
quinquenal intercorrente. (Súmula 314 do STJ)
Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/1980. Prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo. Ciência 
da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Início automático. 
Tema 566.(REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 
16/10/2018 (Tema 566)).
Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/1980. Final do prazo de 1 (um) ano de suspensão. Início 
automático do prazo prescricional. Temas 567 e 569. (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 567 e 569)).
À luz do quanto exposto, abra-se vista dos autos, agora, à Fazenda Pública, a fim de que tenha ciência acerca da presente, oportunidade 
em que poderá se manifestar, no prazo de dez dias, acerca de eventual causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição, atentando-se à 
data em que tomou conhecimento acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora.
Após, retornem conclusos.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005948-32.2016.8.22.0007
EXEQUENTE: VALDEMAR GRONER, CPF nº 19071680282, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 3147, - DE 3013 A 3291 - LADO ÍMPAR 
CENTRO - 76963-837 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUCIANA DALL AGNOL, OAB nº MT6774
ALINE SCHLACHTA BARBOSA, OAB nº RO4145
EXECUTADO: VALTER DE VASCONCELOS LIMA, RUA HEBERT DE AZEVEDO 3223, - DE 3074/3075 AO FIM EMBRATEL - 76820-
854 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO
Vistos.
Realizada a consulta on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD, infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD. 
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Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no 
prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7003291-49.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL, NA AV. PAU BRASIL 5440 CENTRO - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A
PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
EXECUTADO: SEBASTIAO AUGUSTO DE ALVARENGA, CPF nº 90000498220, AVENIDA BELO HORIZONTE 3436, - DE 3248 A 3552 
- LADO PAR JARDIM CLODOALDO - 76963-662 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, determinei 
sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue anexo o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Expeça-se carta ou MANDADO para o endereço de citação, caso não possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á 
intimada da publicação deste no Diário da Justiça.
Se citado por edital, intime-se o executado pela Defensoria Pública.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida por cada executado, nos 
termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7003179-85.2015.8.22.0007
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., CNPJ nº 68318773000154, AVENIDA FERNANDO CORREA 
DA COSTA 1944 JARDIM KENNEDY - 78065-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LEANDRO CESAR DE JORGE, OAB nº SP200651
JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR, OAB nº SP225735
EXECUTADO: ANGELICA PIMENTEL, SEBASTIÃO PAVANI 3427 CENTRO - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, determinei 
sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue anexo o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Citado por edital, intime-se o executado pela Defensoria Pública.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
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Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida por cada executado, nos 
termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7000585-25.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: L. &. L. L. -. M., CNPJ nº 23014311000105, RUA SÃO LUIZ 3.157, - DE 3078/3079 AO FIM FLORESTA - 76965-717 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LEONARDO VARGAS ZAVATIN, OAB nº RO9344
LEANDRO VARGAS CORRENTE, OAB nº RO3590
EXECUTADO: J. B. D. O. 9., AVENIDA CASTELO BRANCO 19379, - DE 19143 A 19399 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76967-491 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO  
Vistos.
Realizada consulta pelo sistema RENAJUD, conforme anexo, não constam registros de veículos em nome do executado.
Manifeste-se a parte exequente acerca do resultado da consulta negativa, no prazo de 5 (cinco) dias, dando prosseguimento ao feito. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 7008495-35.2022.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157)
EXEQUENTE: ELIZABETE DANIELSON HONORIO SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - RO2733
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito 
sob pena de arquivamento.

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006989-58.2021.8.22.0007
REQUERENTE: GILSON OLIMPIO DE SOUZA, CPF nº 30240964268, RUA JORGE AMADO 2573 CONJUNTO HALLEY - 76961-746 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80053352.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7003185-19.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: VANDERLEIA FACHETTI GRINIVALD, CPF nº 66804574249, RUA PIONEIRA AURORA 501 GREMWILLE - 76960-454 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790
MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE, OAB nº RO8727
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA DOS IMIGRANTES, - DE 2423 A 2653 - LADO ÍMPAR 
COSTA E SILVA - 76803-659 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Considerando o provimento do agravo de instrumento interposto, expeça-se RPV complementar aos honorários, constando os seguintes 
valores atualizados até 04/2021 (ID 59314489): 
R$ 968,84 - honorários sucumbenciais da fase de execução).
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7008898-38.2021.8.22.0007
REQUERENTE: MAMEDE BENEZAR CARBAJAL, CPF nº 61886157200, LINHA 08, LOTE 01, GLEBA 07 S/N, ZONA RURAL ZONA 
RURAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DARCI JOSE ROCKENBACH, OAB nº RO3054
GENI MARIA SITOWSKI, OAB nº RO8714
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação fazer 
(implantar o benefício) pela Fazenda Pública.
Em que pese a informação de implantação juntada pelo INSS no ID 79811556, a parte exequente afirma não haver benefício implantado 
em seu favor.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a implantação do 
benefício, conforme determinado na SENTENÇA /acórdão transitado em julgado (art. 536, § 1º, CPC). Caso queria, no prazo de o prazo 
de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, poderá impugnar a execução (art. 535, CPC).
Comprovada a implantação do benefício, poderá o executado apresentar memória de cálculos dos valores retroativos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar andamento em 5 dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009623-27.2021.8.22.0007
REQUERENTE: MARIA APARECIDA CEZAR DOS SANTOS, CPF nº 52381544291, RUA RAUL POMPÉIA 1185, - DE 987/988 A 
1443/1444 VISTA ALEGRE - 76960-124 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LIGIA VERONICA MARMITT, OAB nº RO4195A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Benefício implantado.
Intimada, a parte exequente não apresentou cálculos dos valores retroativos.
Arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004865-05.2021.8.22.0007
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REQUERENTE: JUDITE ROSA DA CRUZ, CPF nº 44953356268, RUA PROFESSOR IRES JOSÉ DUARTE 2926, - LADO PAR JARDIM 
ITÁLIA II - 76960-174 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ANNIE CAROLINE ROSA SOARES, OAB nº RO10925
LUQUIAN FARIA CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO8289
DIEISON WALACI MIRANDA PIRES, OAB nº RO7011A
EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO1280A
LUCIANA SILVEIRA PINTO, OAB nº RO3759A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON, EDIFÍCIO RONDON SHOPPING 
CENTER, 1 ANDAR CENTRO CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Em que pese o dever da parte exequente em apresentar os cálculos do cumprimento de SENTENÇA, por não haver prejuízo, defiro o 
pedido (ID 80166293) e faculto à autarquia executada apresenta cálculos dos valores retroativos (execução invertida), no prazo de 30 
(trinta) dias. Intime-se, pelo Pje.
Decorridos os prazos, com ou sem cálculos pelo INSS, vista ao exequente para manifestação em 5 (cinco) dias.
Não apresentados os cálculos por nenhuma das partes, arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7011042-19.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: FERNANDA RELLES DA SILVA, CPF nº 03648498274, LINHA 8 GLEBA 7 LOTE 82,, AVENIDA SÃO PAULO 2775 ZONA 
RURAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALLAN ALMEIDA COSTA, OAB nº RO10011
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DIREÇÃO 
CENTRAL 3 Andar, SAUS QUADRA 2 BLOCO O ASA SUL - 70070-946 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA de pagar quantia certa contra a fazenda pública. 
Noticiado o depósito dos valores referentes às RPVs expedidas.
Expedido alvará em favor do credor.
Assim, comprovado o cumprimento da obrigação, extingo o cumprimento de SENTENÇA, com fulcro no art. 924, II, do Código de 
Processo Civil.
Arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005272-45.2020.8.22.0007
REQUERENTE: W H COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 30757928000267, AVENIDA CASTELO BRANCO 169070, - DE 16759 
A 18149 - LADO ÍMPAR SANTO ANTÔNIO - 76967-247 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640
EXECUTADO: DAIANE COSTA PEREIRA 02795873257, CNPJ nº 23924200000136, RUA PEDRO KEMPER 3449, - DE 3309 AO FIM - 
LADO ÍMPAR RESIDENCIAL PARQUE ALVORADA - 76961-591 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, este restou frutífero. Em seguida, determinei a transferência do valor 
constrito para conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora.
Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Expeça-se carta de intimação caso a parte executada não possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á intimada 
da publicação deste no Diário da Justiça ou será intimada pelo PJE.
Decorrido o prazo sem impugnação ao cumprimento de SENTENÇA e à penhora, expeça-se alvará em favor do credor e tornem os autos 
conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
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Número do processo: 7013472-12.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA, CNPJ nº 05706023000130, RUA DOS ESPORTES 1038 INCRA - 76965-
864 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
LILIAN MARIANE LIRA, OAB nº RO3579
EXECUTADO: MARCIANA NOGUEIRA DE PADUA PARREIRA, CPF nº 02332088105, RUA BARÃO DE MELGAÇO 4017 CIDADE 
ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Trata-se de execução de título extrajudicial envolvendo as partes acima mencionadas.
A parte executada impugnou os bloqueios realizados junto ao sistema SISBAJUD, alegando, em síntese, impenhorabilidade dos valores 
em razão de se encontrarem em conta poupança, bem como serem valores relativos à verbas alimentares. 
Intimada, a parte exequente se manifestou no ID 80242394.
É o relatório. Decido.
Após uma minudente análise do conteúdo dos embargos é fácil constatar que somente conjecturas foram traçadas, não havendo 
comprovações das alegações da parte executada. 
Conforme consta no feito, a parte executada não juntou aos autos nenhum elemento comprobatório de que os valores são relativos à 
verbas salariais ou que, ainda, encontrem-se respaldadas pela impenhorabilidade. 
Pelo contrário, o bloqueio fora realizado há meses, sendo que até o presente momento não houve sequer o comparecimento pessoal 
da parte no feito, tendo a impugnação sido arguida por sua Curadoria Especial, o que contraria a tese de serem verbas salariais 
impenhoráveis. 
Pelo exposto, rejeito a impugnação arguida. 
Expeça se alvará em favor do credor, e intime-a para levantamento, bem como, para apresentar memorial de atualização da dívida e 
indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intime-se a parte executada, pela DPE.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005858-48.2021.8.22.0007
AUTOR: CARMEM RIBEIRO MONTEIRO NEVES, CPF nº 40807410225
ADVOGADOS DO AUTOR: NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950
CARLOS WAGNER SILVEIRA DA SILVA, OAB nº RO10026
NATALIA UES CURY, OAB nº RO8845
HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80200008.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006581-67.2021.8.22.0007
AUTOR: INEDINA DE MELLO, CPF nº 27016285200, RUA MÁRIO QUINTANA 748, - DE 522/523 AO FIM VISTA ALEGRE - 76960-137 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIEISSO DOS SANTOS FONSECA, OAB nº RO5794A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76820-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
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INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80256283.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0011629-44.2012.8.22.0007
EXEQUENTE: SEDUCAO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, CNPJ nº 10787665000140
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO, OAB nº RO7046
REQUERIDO: RENATA DOS PRAZERES BARBOZA, CPF nº 00803128290
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Após análise, verificou-se que esta execução vem tramitando sem êxito na busca de bens ou valores para a satisfação do débito, e que 
a primeira suspensão dos autos ocorreu na data de 08/06/2015.
Assim, intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à prescrição intercorrente.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7011021-09.2021.8.22.0007
PROCURADOR: MARINETE BARCELOS JACOMIN, CPF nº 76209423272, RUA JOSÉ CARLOS BUENO ESQUINA COM A RUA NEGO 
LOPES 1994 CENTRO - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: TIAGO SCHULTZ DE MORAIS, OAB nº RO6951A
PROCURADOR: ALLIAN AUGUSTO DA SILVA, CPF nº 84694670263, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 607, - ATÉ 419 - LADO 
ÍMPAR NOVO HORIZONTE - 76962-075 - CACOAL - RONDÔNIA
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, noticia a oposição de embargos à execução sob nº. 7010352-
19.2020.8.22.0007 (ID 80243220).
À luz do que preconiza o art. 919, do CPC, os embargos não têm efeito suspensivo ope legis.
Destarte, não tendo sido atribuído efeito suspensivo aos embargos, intime-se o exequente, por seu(s) advogado(s), via DJE, para, em 
5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada da dívida e comprovar o recolhimento das custas para SISBAJUD.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7001015-74.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: CARLINDO AMERICO FRANCISCO 35013770297, CNPJ nº 32541224000105, RUA TRISTÃO DE ATAÍDE 1304, 
GALPAO VISTA ALEGRE - 76960-046 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ADENILZA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA, OAB nº RO8964
GERALDO ELDES DE OLIVEIRA, OAB nº RO1105
EXECUTADO: CNN SERVICE EIRELI - ME, CNPJ nº 23208352000132, QUADRA QS 1 RUA 210 Sala 912, LOTE 34/36, ANEXO 
TORRE 2, SALA 912-ED LED OFFICE AREAL (ÁGUAS CLARAS) - 71950-770 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Indefiro a citação por edital, considerando a possibilidade de citação pessoal no endereço encontrado nas consultas.
Indefiro o pedido de gratuidade, pois desacompanhado de qualquer prova da hipossuficiência alegada.
Reencaminhe-se o AR de citação (ID 74816461), independente do recolhimento das custas.
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Se negativo, com motivo “ausente”, intime-se a parte exequente para distribuir a Carta Precatória.
Se negativo por outro motivo, cite-se por edital, expedindo-se o necessário.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006092-30.2021.8.22.0007
REQUERENTE: MANOEL MESSIAS ALVES, CPF nº 22007865220, AVENIDA CUIABÁ 3538, - DE 3480/3481 AO FIM RESIDENCIAL 
PARQUE BRIZON - 76962-254 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JULIANA REZENDE OLIVEIRA QUEIROZ, OAB nº RO6373
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80609503.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7007610-55.2021.8.22.0007
REQUERENTE: ALEXANDRINA SILVA LEITE, CPF nº 52348415291, RUA LEMUEL SILVA DANTAS 4051, CASA VILLAGE DO SOL - 
76964-352 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE, OAB nº RO7801
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 1035, INSS CENTRO - 76900-038 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80366284.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7010521-74.2020.8.22.0007
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: VALDIR STRASSMANN, CPF nº 75368650230, RUA A 5811, - DE 2668 A 2938 - LADO PAR MORADA 
DIGNA - 76963-860 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790
MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE, OAB nº RO8727
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REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
1. Expedidas as RPVs ID 80182915. 
2. Parte autora intimada manifestou concordância com a expedição, requerido intimado manteve-se inerte.
3. RPVs assinadas e autuadas no TRF1ª Região, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
4. Comprovado o pagamento, junte-se os ofícios e expeça-se alvará de levantamento, após, conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7001789-70.2021.8.22.0007
REQUERENTE: MARIA DA PENHA MENDES, CPF nº 47047216200, RUA JACOB MOREIRA LIMA 507, - DE 459/460 A 657/658 
JARDIM SAÚDE - 76964-200 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIEL MOREIRA DE MATOS, OAB nº RO5725A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 100, - ATÉ 764/765 CENTRO - 
76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80462932.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005819-22.2019.8.22.0007
REQUERENTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, CPF nº 07997720898, JUSCELINO KUBITSCHEK 5383 DISTRITO RIOZINHO - 76969-
000 - RIOZINHO (CACOAL) - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ELENARA UES, OAB nº RO6572
NATALIA UES CURY, OAB nº RO8845
CARLOS WAGNER SILVEIRA DA SILVA, OAB nº RO10026
HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
1. Expedida a RPV e Precatório ID 80181908 e 80637198. 
2. Parte autora intimada manifestou concordância com a expedição, requerido intimado manteve-se inerte.
3. RPV e precatório assinados e autuados no TRF1ª Região, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
4. Comprovado o pagamento, junte-se os ofícios e expeça-se alvará de levantamento, após, conclusos.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005319-19.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA., CNPJ nº 18631739002968, RUA JOÃO AUGUSTO CIRELLI 274 
TAMANDUÁ - 13690-000 - DESCALVADO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET, OAB nº SP208989
RAFAEL AGOSTINELLI MENDES, OAB nº SP209974
EXECUTADOS: ANTONIO GAMA MONTEIRO JUNIOR, CPF nº 04196950280, LH 10 LPT LT 8GB 09 ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
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FRANCINETE MARIA DE OLIVEIRA NARDI, CPF nº 00973720212, RUA DAS MANGUEIRAS 1436 LIBERDADE - 76967-520 - CACOAL 
- RONDÔNIA
WILGNE NARDI MONTEIRO, CPF nº 00918670292, AVENIDA CASTELO BRANCO 18105, - DE 16914 A 18206 - LADO PAR INCRA - 
76965-868 - CACOAL - RONDÔNIA
WNM REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ nº 29334781000132, RUA PROJETADA 35 1460, SALA 01 
PARQUE DOS BURITIS - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores, por meio do SISBAJUD, este restou infrutífero, por ser mínimo o valor, eis porque determino o 
seu desbloqueio. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no 
prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida por executado, nos termos da 
Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7000547-42.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
EXECUTADOS: EMERSOVAN MOREIRA DA SILVA, CPF nº 00016671228, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 3961, - DE 3871 A 4171 
- LADO ÍMPAR JARDIM CLODOALDO - 76963-509 - CACOAL - RONDÔNIA
A. P. CARVALHO IMOBILIARIA EIRELI ME, CNPJ nº 04282684000112, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 3961, - DE 3871 A 4171 - 
LADO ÍMPAR JARDIM CLODOALDO - 76963-509 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, este restou frutífero. Em seguida, determinei a transferência do valor 
constrito para conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Expeça-se carta de intimação caso a parte executada não possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á intimada 
da publicação deste no Diário da Justiça ou será intimada pelo PJE.
Decorrido o prazo sem impugnação ao cumprimento de SENTENÇA e à penhora, expeça-se alvará em favor do credor e tornem os autos 
conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0011170-08.2013.8.22.0007
EXEQUENTE: AGROPECUARIA DO COLONO LTDA - ME, CNPJ nº 07613225000162, AV. AFONSO PENA 2507, CASA PRINCESA 
ISABEL - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALINE SCHLACHTA BARBOSA, OAB nº RO4145
LUCIANA DALL AGNOL, OAB nº MT6774
EXECUTADO: ELIANE INHANCE DOS REIS, CPF nº 96307293268, LINHA 12, LOTE 37, GLEBA 12, NÃO CONSTA ZONA RURAL - 
76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Realizado a tentativa de bloqueio on-line de valores, por meio do SISBAJUD, este restou infrutífero, uma vez que a executada não possui 
instituição financeira associada. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD.
Após análise, verificou-se que esta execução vem tramitando sem êxito na busca de bens ou valores para a satisfação do débito, e que 
a primeira suspensão dos autos ocorreu na data de 17/07/2015 (ID 19371606, página 46).
Assim, intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à prescrição intercorrente.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006377-23.2021.8.22.0007
REQUERENTE: CELINA RODRIGUES ZANQUE, CPF nº 48579890268, RUA VINÍCIUS DE MORAES 2106, - DE 1783/1784 A 2182/2183 
JARDIM CLODOALDO - 76963-628 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOSIMARA CARDOSO GOMES, OAB nº RO8649
MIRIAN SALES DE SOUSA, OAB nº RO8569
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, - DE 870 A 1158 - LADO 
PAR CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80263470.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005578-14.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIARARA LTDA, CNPJ nº 11094287000344, AVENIDA DONA OTILIA, 1610 TARUMÃ 
- 69041-010 - MANAUS - AMAZONAS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOAO CARLOS VERIS, OAB nº RO906
CHRISTIAN FERNANDES RABELO, OAB nº RO333B
LUANNA OLIVEIRA DE LIMA, OAB nº RO9773
EXECUTADO: JONAS COELHO DA SILVA, CPF nº 38771101268, R AMAZONINO MENDES 4052 ITAUNA II - 69152-195 - PARINTINS 
- AMAZONAS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, determinei 
sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue anexo o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Expeça-se carta ou MANDADO para o endereço de citação, caso não possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á 
intimada da publicação deste no Diário da Justiça.
Se citado por edital, intime-se o executado pela Defensoria Pública.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida por cada executado, nos 
termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004230-58.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA, CPF nº 63943484220, PRESIDENTE MEDICI 1897, - DE 1749/1750 A 2199/2200 JARDIM 
CLODOALDO - 76963-620 - CACOAL - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950
NATALIA UES CURY, OAB nº RO8845
CARLOS WAGNER SILVEIRA DA SILVA, OAB nº RO10026
HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327
EXECUTADO: CREONE FEITOSA BONOMO, CPF nº 62861026200, RUA PROJETADA H 505 SÃO MARCOS - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Exequente, fica esta intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada 
do débito.
Após, conclusos DECISÃO Jud’s. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7010644-77.2017.8.22.0007
EXEQUENTE: ITATIBA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 13873986000156, AVENIDA CASTELO BRANCO 14443, 
SALA A - SETOR PROSPERIDADE JARDIM EUROPA - 76967-193 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA, OAB nº RO10259
FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046
EXECUTADO: EZEQUIEL ANANIAS PINHEIRO, CPF nº 46106065187, RUA JOSÉ BENEGOVE 398 CENTRO - 78243-000 - NOVA 
LACERDA - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO
SENTENÇA 
Trata-se de execução em que foi juntada petição requerendo a homologação de acordo devidamente assinado.
Posto isso, HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as 
cláusulas especificadas.
Sem custas finais (art. 8º, I, da Lei nº. 3.896) e honorários nos termos do acordo.
Intime-se e arquivem-se.
Serve de Alvará, com validade de 30 dias, para levantamento dos valores depositados no
 ID 072022000015855404, 072022000015854645, 072022000015855609, 072022000015855617, 072022000015855625, 
072022000015855633, 072022000015854203, 072022000015855145 e 072022000015853983 em favor da parte 
exequente ITATIBA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 13873986000156, AUTORIZO o Gerente da Caixa Econômica 
Federal, Agência de Cacoal/RO, ou quem suas vezes fizer, a entregar ao ADVOGADOS DO EXEQUENTE: BEATRIZ BRITO DE 
OLIVEIRA, OAB nº RO10259, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, os valores acima 
mencionados, com acréscimos legais que existirem, zerando os saldos, e efetuando em seguida o encerramento das contas judiciais. O 
advogado se comprometerá a repassar ao seu cliente o que lhe cabe por direito.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006066-32.2021.8.22.0007
REQUERENTE: EDUARDO GARCIA DE SOUZA, CPF nº 00143417274, RUA PROFESSOR IRES JOSÉ DUARTE AG11, - LADO PAR 
JARDIM ITÁLIA II - 76960-174 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CIDINEIA GOMES DA ROCHA, OAB nº RO6594A
ONEIR FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6475A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA GENERAL OSÓRIO, - ATÉ 508/509 PRINCESA ISABEL - 
76964-030 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80253712.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
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O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006128-72.2021.8.22.0007
REQUERENTE: SEBASTIAO GUALBERTO DA SILVA, CPF nº 34119990206, RUA RAUL POMPÉIA 916, - ATÉ 985/986 PARQUE 
FORTALEZA - 76961-766 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790
MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE, OAB nº RO8727
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR 
OLARIA - 76801-246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
A petição de cumprimento de SENTENÇA veio desacompanhada de demonstrativo detalhado do valor exequendo.
Intime-se a parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias apresente planilha de cálculos elaborada no programa JUSPREV, sob pena de 
arquivamento do feito.
Intime-se (DJ)
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7003095-74.2021.8.22.0007
REQUERENTE: AMOS BERNARDO DA SILVA, CPF nº 19067232220, RUA NITERÓI 1123, - DE 1068/1069 AO FIM NOVO CACOAL - 
76962-216 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MIRIAN SALES DE SOUSA, OAB nº RO8569
JOSIMARA CARDOSO GOMES, OAB nº RO8649
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80260275.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7007440-83.2021.8.22.0007
REQUERENTE: ILSON MAAS, CPF nº 85244015249, ÁREA RURAL s/n, LH 14, LT 17, GB 14 ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO, OAB nº RO4843
VINICIUS ALEXANDRE SILVA, OAB nº RO8694A
THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
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Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 79946527.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7000676-81.2021.8.22.0007
REQUERENTE: LISANGELA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, CPF nº 80113672268, RUA A 1400, CASA INDUSTRIAL - 76967-
783 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANA PAULA NASCIMENTO HERMENEGILDO, OAB nº RO10614
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
1. Expedidas as RPVs ID 79086257 e 80125749. 
2. Parte autora intimada manifestou concordância com a expedição, requerido intimado manteve-se inerte.
3. RPVs assinadas e autuadas no TRF1ª Região, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
4. Comprovado o pagamento, junte-se os ofícios e expeça-se alvará de levantamento, após, conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009353-03.2021.8.22.0007
REQUERENTE: ROZINA FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 16204751204, AVENIDA PRIMAVERA, - DE 1035 A 1333 - LADO ÍMPAR 
VISTA ALEGRE - 76960-015 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE, OAB nº RO8727
LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO ERSE, - DE 2671 A 2867 - 
LADO ÍMPAR EMBRATEL - 76820-763 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80518636.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7002483-39.2021.8.22.0007
REQUERENTE: EDIVANIA DE SOUZA BONFA, CPF nº 74245511249, RUA ANA LÚCIA 1656, APTO 01 NOVO CACOAL - 76962-128 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA, OAB nº RO3092
EXECUTADO: ANGELITA PIASTRELI, LINHA 09 LOTE 89 GLEBA 08 s/n, AO LADO DA IGREJA, PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL 
ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Intime-se a parte executada, pela DPE, para manifestar-se sobre a multa e vencimento antecipado das parcelas em caso de 
inadimplemento. Prazo de 10 (dez) dias.
No mesmo prazo, deverá a parte exequente indicar dados bancários para depósito das parcelas diretamente ao exequente ou seu 
advogado.
Decorridos os prazos, conclusos para homologação.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006343-48.2021.8.22.0007
EXEQUENTE: TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 10550544000180, AVENIDA GUIDO CALOI 1000 JARDIM SÃO LUÍS 
- 05802-140 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551
EXECUTADO: CLEBSON NICACIO GOMES, CPF nº 05928986289, AVENIDA ESPÍRITO SANTO 324, - DE 276 A 618 - LADO PAR 
NOVO HORIZONTE - 76962-040 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /OFÍCIO
As medidas para a satisfação do crédito restaram frustradas.
Não havendo informação de bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 921, §§ 1º, 2º e 3º, CPC). 
Intime-se e arquivem-se. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001894-86.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ALAN MUTZ MENDONCA
Advogado do(a) REQUERENTE: REBECA MORENO DA SILVA - RO3997
REQUERIDO: RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
INTIMAÇÃO - EXPEDIÇÃO PREC Ficam as partes INTIMADO(A)s sobre a os precatórios expedidos nos autos.

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004746-83.2017.8.22.0007
EXEQUENTES: DILEUZA NOGUEIRA DE MELO, CPF nº 64430103291, RUA SÃO JOSÉ 410, - ATÉ 534/535 SANTO ANTÔNIO - 
76967-380 - CACOAL - RONDÔNIA
MANOEL NOGUEIRA DE MELO, CPF nº 21321582900, RUA SÃO JOSÉ 410, - ATÉ 534/535 SANTO ANTÔNIO - 76967-380 - CACOAL 
- RONDÔNIA
JOEL FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 72264993200, RUA SÃO JOSÉ 410, - ATÉ 534/535 SANTO ANTÔNIO - 76967-380 - CACOAL 
- RONDÔNIA
GUILHERME NOGUEIRA DOS SANTOS, CPF nº DESCONHECIDO
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: VIVIANI RAMIRES DA SILVA, OAB nº RO1360
NILMA APARECIDA RUIZ, OAB nº RO1354A
EXECUTADOS: MARIA SOCORRO ALVES TEIXEIRA, CPF nº DESCONHECIDO, AVENIDA PARANÁ 1540, - ATÉ 389 - LADO ÍMPAR 
NOVO HORIZONTE - 76962-083 - CACOAL - RONDÔNIA
TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME, CNPJ nº 05376934000146, RUA VICENTE FONTOURA 9982, - DE 9961/9962 AO FIM 
MARIANA - 76813-588 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: PAULO LUIZ DE LAIA FILHO, OAB nº RO3857
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Vistos.
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA em que DILEUZA NOGUEIRA DE MELO, MANOEL NOGUEIRA DE MELO, JOEL FERREIRA 
DOS SANTOS, GUILHERME NOGUEIRA DOS SANTOS demanda em face de MARIA SOCORRO ALVES TEIXEIRA, TRANSPORTE 
COLETIVO BRASIL LTDA - ME.
Exequentes beneficiários de gratuidade.
Defiro o requerimento de Id. 80541630 e determino o prosseguimento do feito com a expedição de MANDADO de penhora e avaliação 
de bens, nos seguintes termos:
1. SERVE de MANDADO  de penhora e avaliação do Lote 372, da Quadra 39, Setor 08, com área de 360m2, localizado na Rua Fagundes 
Varela, 1142, Bairro Jd Vista Alegre, Cacoal/RO, Matricula n. 6178.
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2. Havendo nomeação de bens pelo devedor, esta deverá vir acompanhada de prova da propriedade e, em se tratando de bem imóvel ou 
veículo, também da respectiva certidão negativa de ônus (art. 774, inciso V, do CPC).
3. Efetuada a penhora, avaliação e lavrado o respectivo auto, intime-se a parte executada pessoalmente e pelo mesmo MANDADO (art. 
841, do CPC), para, querendo, apresente impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
3.1 Intime-se ainda a(o) cônjuge, nos termos do art. 842, do CPC, havendo.
4. Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para resposta no mesmo prazo de 15 (quinze) dias.
5. Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da diligência. Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do artigo 212 
e §§ do NCPC.
Expeça-se o necessário.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7013137-90.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: JAIR CAMPI, CPF nº 61136743200, CENTRO 291 RUA RICARDO FRANCO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950
EXECUTADO: MARIA HELENA PEREIRA SELHORST, CPF nº 16211707215, RUA C 4872, NÃO CONSTA LOTEAMENTO ZUMACK - 
76963-754 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE OFÍCIO Nº. 253/2022 AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS– AGÊNCIA DE CACOAL/RO
Custas recolhidas para 4 diligências.
Realizei a consulta de veículos via sistema RENAJUD, e procedi a restrição de TRANSFERÊNCIA e LICENCIAMENTO, conforme espelho 
anexo.
A penhora e avaliação dos veículos fica condicionada à indicação, pelo exequente, do endereço onde possam ser localizados e ao prévio 
recolhimento das custas para a diligência, salvo gratuidade ou isenção legal.
Intime-se a parte exequente para ciência e, querendo, manifestar-se em cinco dias.
Encaminhe-se ofício, preferencialmente via e-mail, ao INSS de Cacoal/RO.
Com a juntada da resposta, vista à parte exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias.
1- Serve de ofício à Agência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Cacoal, localizada na Rua General Osório, n°. 500, Princesa 
Isabel, CEP 76964-030, em Cacoal/RO, solicitando informações acerca de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário 
do(a) executado(a) HERIBERTO SELHORST, CPF nº 136.707.782-68 e MARIA HELENA PEREIRA SELHORST, CPF nº 162.117.072-
15, bem como a relação CNIS, acerca do valor da remuneração base, no prazo de 10 (dez) dias. 
2- As informações poderão ser encaminhadas preferencialmente para o e-mail cpecacoal@tjro.jus.br. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006469-98.2021.8.22.0007
REQUERENTE: REGINALDO DA COSTA LUCENA, CPF nº 00820131288, RUA MILTON BOSSO 4239, - DE 4041/4042 A 4305/4306 
VILLAGE DO SOL - 76964-280 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALLAN ALMEIDA COSTA, OAB nº RO10011
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80038423.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0008822-80.2014.8.22.0007
EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA, CNPJ nº 05706023000130, RUA DOS ESPORTES 1038, UNESC INCRA 
- 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LIRIAN GALINARI OLIVEIRA, OAB nº RO6046
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
EXECUTADO: MARLON DHIONES BAYER, RUA UIRAPURU 2984, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR TEIXEIRÃO - 76962-000 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
REJEITO a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA apresentada pelo EXECUTADO, através do Curador Especial, por negativa 
geral, pois não se verifica qualquer irregularidade e não foi apresentada qualquer matéria que pudesse ilidir a pretensão do(a) autor(a).
Deixo de fixar honorários, nos termos da Súmula 519 do STJ, verbis: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de 
SENTENÇA, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Por consequência, determino o prosseguimento do cumprimento da execução.
Realizada a consulta SISBAJUD, com reiteração automática (protocolo n. 20220009658039). Aguarde-se resposta no período de 30 dias 
corridos.
Após o prazo, conclusos para DECISÃO Jud’s.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0008626-18.2011.8.22.0007
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000230, AV. CASTELO BRANCO 625, REP. 
POR GILBERTO BORGIO CENTRO - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
ANDRE LUIS GONCALVES, OAB nº RO1991A
EXECUTADO: E.G.DIAS TRANSPORTES - EPP, CNPJ nº 10973163000104, LOTE 96-B, GLEBA 13, PROJETO GY-PARANÁ, SÍTIO 
ZONA RURAL - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Exequente, fica esta intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada 
do débito. 
Após, conclusos DECISÃO Jud’s. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7001851-46.2017.8.22.0009
EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA, CNPJ nº 05706023000130, RUA DOS ESPORTES 1038 INCRA - 76965-
864 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LILIAN MARIANE LIRA, OAB nº RO3579
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
EXECUTADO: NATASHA APARECIDA MARTINI PAIXAO, TRAVESSA B 1708 INDUSTRIAL - 76967-608 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Trata-se de execução de título extrajudicial envolvendo as partes acima mencionadas.
A parte executada impugnou os bloqueios realizados junto ao sistema SISBAJUD, alegando, em síntese, impenhorabilidade dos valores 
em razão de se encontrarem em conta poupança, bem como serem valores relativos à verbas alimentares. 
Intimada, a parte exequente se manifestou no ID 79855607.
É o relatório. Decido.
Após uma minudente análise do conteúdo dos embargos é fácil constatar que somente conjecturas foram traçadas, não havendo 
comprovações das alegações da parte executada. 
Conforme consta no feito, a parte executada não juntou aos autos nenhum elemento comprobatório de que os valores são relativos à 
verbas salariais ou que, ainda, encontrem-se respaldadas pela impenhorabilidade. 
Pelo contrário, o bloqueio fora realizado há meses, sendo que até o presente momento não houve sequer o comparecimento pessoal 
da parte no feito, tendo a impugnação sido arguida por sua Curadoria Especial, o que contraria a tese de serem verbas salariais 
impenhoráveis. 
Pelo exposto, rejeito a impugnação arguida. 
Intime-se a parte executada, pela DPE.
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Expeça-se alvará em favor do credor, e intime-a para levantamento, bem como, para apresentar memorial de atualização da dívida e 
indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7000685-77.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACOAL, RUA ANÍSIO SERRÃO 2100 CENTRO - 76963-804 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
EXECUTADOS: CJA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES EIRELI - ME, CNPJ nº 17214253000160, RUA DOS 
PIONEIROS 2293 CENTRO - 76963-726 - CACOAL - RONDÔNIA
CLAUDIONOR JOFFRE APOLUCENO, CPF nº 42103673204, AVENIDA RIO DE JANEIRO 897, - DE 573 AO FIM - LADO ÍMPAR NOVO 
HORIZONTE - 76962-035 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores, por meio do SISBAJUD, este restou infrutífero, por ser mínimo o valor, eis porque determino o 
seu desbloqueio. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD.
Realizei a consulta de veículos via sistema RENAJUD, que encontrou apenas um veículo, já constrito nestes autos, e procedi inclusão da 
a restrição de LICENCIAMENTO, conforme espelho anexo.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006025-31.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES 
MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 690N, 690N MÓDULO I - 78320-000 - JUÍNA - MATO GROSSO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GERSON DA SILVA OLIVEIRA, OAB nº MT8350O
PROCURADORIA DA SICREDI UNIVALES MT/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES
EXECUTADOS: DANIELY CRUZ, CPF nº 01728656206, AVENIDA SÃO PAULO 3898, - DE 3728 A 4064 - LADO PAR JARDIM 
CLODOALDO - 76963-618 - CACOAL - RONDÔNIA
DANIELY CRUZ 01728656206, CNPJ nº 31276807000185, AVENIDA SÃO PAULO 3898, - DE 3728 A 4064 - LADO PAR JARDIM 
CLODOALDO - 76963-618 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Exequente, fica esta intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento 
das custas de cada diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de suspensão/arquivamento, com 
fulcro no art. 921, II do CPC.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7000775-27.2016.8.22.0007
EXEQUENTE: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, CNPJ nº 02801291000142, AVENIDA CUIABÁ 3087, - DE 
2945 A 3205 - LADO ÍMPAR JARDIM CLODOALDO - 76963-665 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANA PAULA DE LIMA FANK, OAB nº RO6025A
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
LILIAN MARIANE LIRA, OAB nº RO3579
EXECUTADO: MONICA CAROLINE NEVES SOUZA, CPF nº 01980952280, AVENIDA CASTELO BRANCO 18769 LIBERDADE - 76974-
000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, determinei 
sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue anexo o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
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Citado por edital, intime-se o executado pela Defensoria Pública.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida por cada executado, nos 
termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004342-56.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº 04004410001052, AVENIDA CASTELO BRANCO 19007, - DE 
18955 A 19141 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76967-489 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA COSTA, OAB nº RO1258
THAIS REGINA COSTA, OAB nº RO11096
DANIEL REDIVO, OAB nº RO3181
EXECUTADO: LICINHA PLANTAKOW, CPF nº 62919903268, LINHA 14, LOTE 22, GLEBA 14 ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 
- CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Nos termos os Art. 346, CPC, o réu revel é intimado dos atos processuais pela publicação no Diário Oficial.
Assim, não há necessidade de intimação pessoal do executado (pessoalmente citado ID 77225830) para pagamento das custas 
finais. Promova-se o protesto e inscrição em dívida ativa.
Após, arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7002051-59.2017.8.22.0007
AUTOR: DESTAQUE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, CNPJ nº 12802557000125, AVENIDA BELO HORIZONTE 2439, SALA 01 NOVO 
HORIZONTE - 76962-091 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: WHALYSSON OLIVEIRA LIMA, OAB nº RO4647
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA, OAB nº RO6486
REU: DELESIO LUIZ MASSOLA, CPF nº 50831399953, RUA JÚLIO ANTÔNIO GASPARETTO 362-E PRESIDENTE MÉDICI - 89806-
265 - CHAPECÓ - SANTA CATARINA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Pessoalmente citado, o executado não pagou nem há notícias de oposição de embargos.
Intime-se a parte exequente para dar andamento, devendo apresentar planilha atualizada da dívida e recolher custas para diligências 
que requerer. Prazo de 5 (cinco) dias.
Decorridos os prazos sem requerimentos, conclusos para suspensão.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7001881-14.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: RICARDO GOMES PONCE, CPF nº 87228114191, BOA ESPERANCA 6407 RUA 01 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: TIAGO FARIA CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO11624
ANNIE CAROLINE ROSA SOARES, OAB nº RO10925
LUCIANA SILVEIRA PINTO, OAB nº RO3759A
DIEISON WALACI MIRANDA PIRES, OAB nº RO7011A
EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO1280A
LUQUIAN FARIA CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO8289
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
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Defiro o destaque dos honorários contratuais, da verba retroativa/principal, conforme contrato de honorários ID 78075868.
Cumpra-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005419-37.2021.8.22.0007
REQUERENTE: KIDY WILLYAN DE PAULA, CPF nº 64059715204, AVENIDA ESPÍRITO SANTO 1127, - ATÉ 274 - LADO PAR NOVO 
HORIZONTE - 76962-094 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON, OAB nº RO5680
GLORIA CHRIS GORDON, OAB nº RO3399
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 99, - DE 95 A 395 - 
LADO ÍMPAR ROQUE - 76804-439 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80096305.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005025-64.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito da Região de Fronteiras de RO/MT Ltda - SICOOB FRONTEIRAS, CNPJ nº 03612764000126, 
RUA SÃO LUIZ 1230, - DE 1015/1016 A 1273/1274 CENTRO - 76963-884 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ADRIANA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO8720
EXECUTADO: ADEVAIR BOM DESPACHO DE OLIVEIRA, CPF nº 77527674172, AVENIDA BRASIL 665, - DE 588/589 A 804/805 
LIBERDADE - 76967-486 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Vistos.
1. Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, determinei 
sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias. Expeça-se carta de intimação caso não possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á intimada da publicação 
deste no Diário da Justiça ou será intimada pelo PJE.
2. Realizada consulta pelo sistema RENAJUD, conforme anexos, não constam registros de veículos em nome do executado.
Segue, em anexo, o detalhamento das consultas.
Converto o bloqueio em penhora. 
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009575-68.2021.8.22.0007
EXEQUENTE: JOSE TRASPADINI, CPF nº 26098733287, RUA JOSÉ BONIFÁCIO 2125, - DE 1791/1792 A 2189/2190 JARDIM 
CLODOALDO - 76963-614 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
EXECUTADO: JULIA RODRIGUES FARIAS, CPF nº 01091540292, RUA RECOLONIZAÇÃO 5841 SETE DE SETEMBRO - 76964-620 
- CACOAL - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO EXECUTADO: WAGNER QUEDI ROSA, OAB nº RO9256
ELIZEU SILVA, OAB nº RO9252
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores, por meio do SISBAJUD, este restou infrutífero, por ser mínimo o valor, eis porque determino o 
seu desbloqueio. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD.
Realizei a consulta de veículos via sistema RENAJUD, e procedi a restrição de TRANSFERÊNCIA e LICENCIAMENTO, conforme espelho 
anexo.
A penhora e avaliação dos veículos fica condicionada à indicação, pelo exequente, do endereço onde possam ser localizados e ao prévio 
recolhimento das custas para a diligência, salvo gratuidade ou isenção legal.
Intime-se a parte exequente para ciência e, querendo, manifestar-se em cinco dias.
Não vindo informação de endereço ou de outras diligências, venham os autos conclusos para suspensão.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004790-97.2020.8.22.0007
REQUERENTE: MARCELO DE LIMA, CPF nº 74702920200, RUA E 5038, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR BAIRRO JARDIM VITÓRIA 
- 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: GLORIA CHRIS GORDON, OAB nº RO3399
VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON, OAB nº RO5680
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 616, - ATÉ 764/765 CENTRO - 
76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80146860.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7007294-42.2021.8.22.0007
REQUERENTE: DANIEL DA SILVA MOURA, CPF nº 05903143199, RUA ILÁRIO BERNARDES DA COSTA 3946, - DE 3863/3864 AO 
FIM VILLAGE DO SOL II - 76964-484 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: NICOLLY PRICILA KREITLOW COSTA, OAB nº RO9335
DIEISSO DOS SANTOS FONSECA, OAB nº RO5794A
REQUERIDOS: CARLOS AFONSO DA SILVA, CPF nº 19104413253, RODOVIA RO 135, SEÇÃO G, S/N, ZONA DE EXP Lote 08 ÁREA 
RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
GILIO & GILIO LTDA - ME, CNPJ nº 26684156000122, RODOVIA RO 135, LOTE 08, SEÇÃO G, S/N, ZONA DE EXP Lote 08 ÁREA 
RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
GILIO CONSTRUTORA E CONCRETAGEM EIRELI - ME, CNPJ nº 18845223000115, RODOVIA RO 135, LOTE 08, SEÇÃO G, S/N, 
ZONA DE EXP Lote 08 ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK FILHO, OAB nº RO5063
DECISÃO 
Considerando que já houve o pagamento, ainda que em atraso, de parcelas vencidas, acrescidas da multa pactuada, oportunizo à parte 
executada a regularização das parcelas do acordo, no prazo de 10 (dez) dias, com comprovação nos autos.
Havendo manifestação, vista ao exequente por 5 (cinco) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para DECISÃO Jud’s.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004185-54.2020.8.22.0007
REQUERENTE: HGO - HOSPITAL GERAL E ORTOPEDICO LTDA - ME, CNPJ nº 09642061000127, AVENIDA GUAPORÉ 2270, - DE 
2086 A 2360 - LADO PAR CENTRO - 76963-776 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANA RUBIA COIMBRA DE MACEDO, OAB nº RO6042
REQUERIDO: EDUARDO DE SOUZA PASSOS, RUA PROJETADA “J” 349, AVENIDA PORTO VELHO 2302 CENTRO - 76960-971 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO
Vistos.
Realizada a consulta on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD, infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no 
prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005186-06.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: MAGNUN ANDRE DOS SANTOS CRIVELARO, CPF nº 83880224234, RUA CARLOS SCHERRER 251, - DE 430/431 A 
640/641 RESIDENCIAL PARQUE BRIZON - 76962-278 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON RANGEL SOARES, OAB nº RO6762
RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI, OAB nº RO5032
EXECUTADOS: MS PEREIRA UTILIDADES DOMESTICAS - ME, CNPJ nº 13514711000126, RUA RIO BRANCO 3206, - DE 3136/3137 
A 3393/3394 FLORESTA - 76965-752 - CACOAL - RONDÔNIA
SANDERLEY SOARES DA SILVA, CPF nº 00734871201, RUA GENERAL OSÓRIO 1235, - DE 1022/1023 AO FIM CENTRO - 76963-
890 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Indefiro o pedido para inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD (art. 782, § 3º, CPC), 
uma vez que o referido sistema não dispõe de controle automático das inscrições e das baixas. Não há tempo nem servidor para executar 
um controle manual, o que não pode ser negligenciado, tendo em vista a responsabilidade civil envolvida em caso de falha.
Indefiro a expedição de certidão de dívida para fins de protesto, pois se faz necessário SENTENÇA com trânsito em julgado, o que não 
há nos autos. Tratando-se de título extrajudicial, pode o exequente protestar o próprio título.
Realizada a consulta SISBAJUD, com reiteração automática (protocolo n. 20220009659420). Aguarde-se resposta no período de 30 dias 
corridos.
Esta DECISÃO NÃO deverá ser publicada, para garantir melhor efetividade da medida.
Após o prazo, conclusos para DECISÃO Jud’s.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7000581-90.2017.8.22.0007
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A, CNPJ nº 60746948000112, BANCO BRADESCO S.A. 01, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 
S/N VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS, OAB nº AM10075
EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910
ACACIO FERNANDES ROBOREDO, OAB nº DF89774
EXECUTADOS: NATANAEL FERREIRA DA SILVA, AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DE FIGUEIREDO 346 PARQUE FORTALEZA - 
76961-770 - CACOAL - RONDÔNIA
P. N. DE JESUS FERREIRA - ME, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2442, - ATÉ 2399 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76963-893 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO  
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Vistos.
Sendo dois os executados, mas comprovado o recolhimento de custas para apenas uma diligência, embora devidamente intimado o 
exequente.
Realizada consulta pelo sistema RENAJUD, no CPF do executado NATANAEL FERREIRA DA SILVA, conforme anexo, não constam 
registros de veículos em nome do executado.
Manifeste-se a parte exequente acerca do resultado da consulta negativa, no prazo de 5 (cinco) dias, dando prosseguimento ao feito. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7010530-02.2021.8.22.0007
EXEQUENTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DE LEITE DE ROLIM DE MOURA - COOAPROLIM, CNPJ nº 
04849221000190, GLEBA 15, LINHA 184, KM 06, LOTE 90-A, TEIXEIRÓPOLIS/RO ZONA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEIVISON FREIRE, OAB nº DF18972
EXECUTADO: VIP HALLS EVENTOS LTDA, CNPJ nº 18274471000234, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2571, - DE 2401 A 2611 - 
LADO ÍMPAR CENTRO - 76963-871 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Exequente, fica esta intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento 
das custas de cada diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de suspensão/arquivamento, com 
fulcro no art. 921, II do CPC.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7001519-12.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: ELIETE DOS SANTOS SOUZA, CPF nº 64354792249, AVENIDA GOIANIA 485 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: TIAGO FARIA CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO11624
ANNIE CAROLINE ROSA SOARES, OAB nº RO10925
LUCIANA SILVEIRA PINTO, OAB nº RO3759A
DIEISON WALACI MIRANDA PIRES, OAB nº RO7011A
EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO1280A
LUQUIAN FARIA CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO8289
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Defiro o destaque dos honorários contratuais, da verba retroativa/principal, conforme contrato de honorários ID 76928835.
O sistema SAPRE possui aba específica para informar o percentual dos honorários contratuais a ser destacado do precatório principal, 
não permitindo a inclusão de valores. Esse percentual deverá ser informado pela parte exequente caso inclua outros valores ilíquidos no 
contrato de honorários.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005361-97.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: JANAYNA GONCALVES DOS SANTOS, CPF nº 02545024236, RUA 4 126, QUADRA Q, LOTE 08 VILA ISAURA - 74919-
391 - APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DIEISON WALACI MIRANDA PIRES, OAB nº RO7011A
EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO1280A
LUQUIAN FARIA CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO8289
LUCIANA SILVEIRA PINTO, OAB nº RO3759A
TIAGO FARIA CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO11624
ANNIE CAROLINE ROSA SOARES, OAB nº RO10925
EXECUTADO: LUIZ SANTANA MORAES DOS SANTOS, CPF nº 04256328220, RUA MINAS GERAIS 2614, AP 01 SETOR 05 - 76890-
000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: ROSENIR GONCALVES AYARDES, OAB nº RO6348A
PATRICIA DOS SANTOS BISPO, OAB nº RO9637
KEILA OLIVEIRA SOUZA, OAB nº RO9686
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DECISÃO 
Intimado dos cálculos, bem como para pagamento voluntário, a parte executada permaneceu inerte.
Intime-se a parte exequente para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias.
Nada sendo requerido, arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7002440-15.2015.8.22.0007
EXEQUENTE: INALDON PIRES DE OLIVEIRA, CPF nº 78914060659, AVENIDA DOIS DE JUNHO 2845 CENTRO - 76963-807 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIA PASSAGLIA, OAB nº RO1695A
EXECUTADOS: SANETTE DA COSTA BERNAL MORENO, CPF nº 70407835253, AVENIDA PORTO VELHO 2256, - ATÉ 2362 - LADO 
PAR CENTRO - 76963-888 - CACOAL - RONDÔNIA
ADRIANA APARECIDA DA SILVA BERNAL, CPF nº 52314260244, AVENIDA PORTO VELHO 2256, - ATÉ 2362 - LADO PAR CENTRO 
- 76963-888 - CACOAL - RONDÔNIA
COSTA & MORENO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, CNPJ nº 05947839000155, AVENIDA PORTO VELHO 2256, SALA 5 
TERREO CENTRO - 76963-887 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Conforme certificado nos autos o AR negativo foi enviado para o mesmo endereço em que houve a citação da parte exequente.
No caso, considerando que a executada não atualizou o seu endereço perante o juízo, mesmo sabedora que tramitava em seu desfavor 
à presente ação, presume-se válida à sua intimação, uma vez que dirigida ao endereço constante dos autos.
Dessa forma, dou por intimada a executada nos termos do parágrafo único do art. 274, parágrafo único, CPC.
Expeça-se alvará dos valores bloqueados em favor do credor.
Fica o exequente INTIMADO apresentar cálculos atualizados do débito, bem como dar andamento ao feito pugnando o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004960-06.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 05880596000185, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 3004, - DE 
3004 A 3480 - LADO PAR JARDIM AURÉLIO BERNARDI - 76907-408 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338
EXECUTADO: STORCH SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ nº 03319732000137, RUA DOS VANGUARDEIROS 1044, - ATÉ 
1201/1202 JARDIM BANDEIRANTES - 76961-828 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO
Vistos.
Realizada a consulta on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD, infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no 
prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0006810-59.2015.8.22.0007
REQUERENTE: VAGNER DOS SANTOS DINIZ, CPF nº 30241022215
ADVOGADO DO REQUERENTE: SABINO JOSE CARDOSO, OAB nº RO1905
REQUERIDO: MOACIR SIMOES LUCAS, CPF nº 14331930866
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Após análise, verificou-se que esta execução vem tramitando sem êxito na busca de bens ou valores para a satisfação do débito, 
permanecendo suspenso e arquivado desde agosto de 2017.
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Assim, intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à prescrição intercorrente.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0143480-22.2006.8.22.0007
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACOAL, RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO - 76962-000 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
EXECUTADOS: MARIO HUMBERTO DE PAIVA, CPF nº 13164910134, AVENIDA AMAZONAS, 4800, OU RUA PEDRO ALBENIZ, 6763 
AGENOR DE CARVALHO - APONIA - 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA
M H P REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 84752781000160, RUA BARBADOS 4637, FUNDOS EMBRATEL - 76962-000 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ANTONIO JOSE DE PAIVA, CPF nº 12981460110, RUA: PROF. IRIS JOSÉ DUARTE 3428, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR JOSINO 
BRITO - 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Expeça-se alvará dos valores bloqueados em favor da parte exequente e intime-se para levantamento.
Considerando que até o momento não houve a satisfação integral da dívida, nem a localização de bens suficientes para garantir a 
execução, abra-se vista dos autos à Fazenda Pública para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, oportunidade 
em que poderá se manifestar, no prazo de dez dias, acerca de eventual causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição, atentando-se à 
data em que tomou conhecimento acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora.
Após, retornem conclusos.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 7011357-47.2020.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: S. & M. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUAN DA SILVA FEITOSA - RO8566, MARCIA PASSAGLIA - RO0001695A
EXECUTADO: SANTANA & RODRIGUES LTDA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7002405-12.2016.8.22.0010
EXEQUENTE: ALCIDES ARAUJO FILHO, CPF nº 08954852572, AVENIDA MARECHAL RONDON 3302, CASA PRINCESA ISABEL - 
76964-104 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: OLENIRA DE SOUSA SANTIAGO, OAB nº RO2006A
FABIO CHARLES DA SILVA, OAB nº RO4898A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Defiro o destaque dos honorários contratuais, da verba retroativa/principal, conforme contrato de honorários ID 76928835.
O sistema SAPRE possui aba específica para informar o percentual dos honorários contratuais a ser destacado do precatório principal, 
não permitindo a inclusão de valores. Esse percentual deverá ser informado pela parte exequente caso inclua outros valores ilíquidos no 
contrato de honorários.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7013018-32.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO, RUA DOUTOR JOSÉ ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 
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76803-592 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
EXECUTADO: WELLINGTON ALVES DE ALMEIDA, CPF nº 77511026249, RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO 1277, - DE 1016/1017 A 
1300/1301 PRINCESA ISABEL - 76964-088 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores, por meio do SISBAJUD, este restou infrutífero, por ser mínimo o valor, eis porque determino o 
seu desbloqueio. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Intimem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7011647-62.2020.8.22.0007
REQUERENTE: ELAINE KRAUZER, CPF nº 52403645249, ÁREA RURAL, LINHA 10, LOTE 72 F, GLEBA 09 ÁREA RURAL DE CACOAL 
- 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO, OAB nº SP139081
JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA, OAB nº RO6074
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 79851959.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009492-91.2017.8.22.0007
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO, RUA DOUTOR JOSÉ ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 
76803-592 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
EXECUTADO: RAFAEL SOUZA DOS SANTOS, CPF nº 83271813272, AV. CUIABÁ 1609 CENTRO - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA 
- RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, determinei 
sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue anexo o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Se citado por edital, intime-se o executado pela Defensoria Pública.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7002523-84.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: K.L.I. STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCOES LTDA., CNPJ nº 33906761000166, RUA ANÍSIO SERRÃO, 
- DE 1482/1483 A 1777/1778 CENTRO - 76963-852 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLAUCIO BENEDITO RODRIGUES VIANA JUNIOR, OAB nº RO5501A
EXECUTADO: MARCIA REGINA ARAUJO PIRES, CPF nº 86076515287, RUA ANÍSIO SERRÃO 2100, - DE 1779/1780 A 2168/2169 
CENTRO - 76963-804 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, este restou frutífero. Em seguida, determinei a transferência do valor 
constrito para conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Expeça-se carta de intimação caso a parte executada não possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á intimada 
da publicação deste no Diário da Justiça ou será intimada pelo PJE.
Decorrido o prazo sem impugnação ao cumprimento de SENTENÇA e à penhora, expeça-se alvará em favor do credor e tornem os autos 
conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006187-26.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: REI DO ENXOVAL LTDA, CNPJ nº 40816810000135, RUA JOSÉ DE ALENCAR 3095, - DE 2651/2652 AO FIM NOVO 
CACOAL - 76962-162 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAFAEL FERREIRA PINTO, OAB nº RO8743
EXECUTADO: CLEITON HIGLESIO CARVALHO DE FREITAS, CPF nº 00913854239, RUA LUIZ DE MELO 1498 VISTA ALEGRE - 
76960-062 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Defiro o pedido (ID 80142636). Intime-se a parte exequente para informar se houve acordo entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7012391-91.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: AZEVEDO & AZEVEDO, CNPJ nº 22859672000190, AVENIDA CUIABÁ 2691, - DE 2948 A 3200 - LADO PAR JARDIM 
CLODOALDO - 76963-666 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831
LILIAN MARIANE LIRA, OAB nº RO3579
EXECUTADO: ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, CPF nº 54079500220, RUA PIONEIRO FELISBERTO ANTÔNIO TOPAN 5131 ALPHA 
PARQUE - 76965-396 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO  
Vistos.
Realizada consulta pelo sistema RENAJUD, conforme anexo, não constam registros de veículos em nome do executado.
Manifeste-se a parte exequente acerca do resultado da consulta negativa, no prazo de 5 (cinco) dias, dando prosseguimento ao feito. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0009643-50.2015.8.22.0007
EXEQUENTE: AGROPECUARIA DO COLONO LTDA - ME, CNPJ nº 07613225000162, AV. AFONSO PENA 2507, CASA PRINCESA 
ISABEL - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ALINE SCHLACHTA BARBOSA, OAB nº RO4145
LUCIANA DALL AGNOL, OAB nº MT6774
EXECUTADO: VITOR APARECIDO DA SILVA, CPF nº 16679113253, LINHA E, LOTE 41, GLEBA 05 ZONA RURAL - 76962-050 - 
CACOAL - RONDÔNIA
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EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do SISBAJUD, este restou frutífero. Em seguida, determinei a transferência do valor 
constrito para conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica Federal, agência 1823.
Converto o bloqueio em penhora. Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD.
Intime-se a parte executada, pela DPE (citado por edital) para se manifestar quanto à penhora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC, 
no prazo de 5 (cinco) dias.
Decorrido o prazo sem impugnação ao cumprimento de SENTENÇA e à penhora, expeça-se alvará em favor do credor e tornem os autos 
conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7001490-98.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito da Região de Fronteiras de RO/MT Ltda - SICOOB FRONTEIRAS, CNPJ nº 03612764000126, 
RUA SÃO LUIZ 1230 CENTRO - 76963-884 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO3981
JOSE EDILSON DA SILVA, OAB nº RO1554
ADRIANA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO8720
EXECUTADO: LETHICIA STRACK BENITES, CPF nº 89952472234, RUA PRESIDENTE EPITÁCIO 2978 INDUSTRIAL - 76967-672 - 
CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO  
Vistos.
Realizada a consulta on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD, infrutífera a tentativa. Segue, em anexo, o detalhamento do 
SISBAJUD.
Realizada consulta pelo sistema RENAJUD, conforme anexo, não constam registros de veículos em nome do executado.
Manifeste-se a parte exequente acerca do resultado da consulta negativa, no prazo de 5 (cinco) dias, dando prosseguimento ao feito. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005730-96.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA, CNPJ nº 84631209000143, AVENIDA PORTO VELHO 2579, LOJA 
CENTRO - 76963-877 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, OAB nº RO7132
EXECUTADO: DEILDO GARCIA DO AMARAL, CPF nº 59627573272, RUA ANÍSIO SERRÃO 2100, SECRETARIA DE OBRAS DE 
CACOAL CENTRO - 76963-804 - CACOAL - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Trata-se de execução de título extrajudicial.
Noticiado o adimplemento do débito exequendo (ID 79717404), extingo o cumprimento de SENTENÇA, com fulcro no art. 924, II, do 
Código de Processo Civil.
Não há valores nem restrições a serem levantadas.
Sem custas finais, nos termos do art. 13 da lei nº 3.896/2016.
Arquivem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0006588-33.2011.8.22.0007
REQUERENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000230
ADVOGADO DO REQUERENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
REQUERIDO: ANDERSON TRIVILIN BERTOLI, CPF nº 60987758268
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Após análise, verificou-se que esta execução vem tramitando sem êxito na busca de bens ou valores para a satisfação do débito, e 
permaneceu suspensa e arquivada desde 23/09/2014.



2388DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à prescrição intercorrente.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7007238-72.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: I. O. N. S.
Advogado do(a) AUTOR: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela Assistente Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 7004048-72.2020.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - RO7132
EXECUTADO: MORJIANA BRITO DA COSTA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito 
sob pena de arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7011140-09.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PIARARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUANNA OLIVEIRA DE LIMA - RO9773, CHRISTIAN FERNANDES RABELO - RO333-B, CHARLES 
BACCAN JUNIOR - RO2823
EXECUTADO: ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, intimada acerca da Certidão ID 81199685.

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7002714-71.2018.8.22.0007
AUTORES: ROGERIO DA MOTA BORGHI, CPF nº 01251763251, RUA RONDÔNIA 5942, CASA CENTRO - 76919-000 - MINISTRO 
ANDREAZZA - RONDÔNIA
RODRIGO DA MOTA BORGHI, CPF nº 01251620221, RUA RONDÔNIA 5942, CASA CENTRO - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA 
- RONDÔNIA
MARILEIDE CAMARGOS DA MOTA BORGHI, CPF nº 61937819272, RONDÔNIA 5942, CASA CENTRO - 76919-000 - MINISTRO 
ANDREAZZA - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: CARLA PRISCILA CUNHA DA SILVA, OAB nº RO7634
REU: ROSILENE MACHADO BORGHI, CPF nº 52317498268, ÁREA RURAL L 05 Lt 58 GL05, SETOR GY PARANÁ NESTA CIDADE 
DE CACOAL ESTADO ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
EDIMAR BORGHI, CPF nº 31280951249, ÁREA RURAL L o5 lt 58 gl05, SETOR GY PARANÁ NESTA CIDADE DE CACOAL ÁREA 
RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: ANDRE BONIFACIO RAGNINI, OAB nº RO1119
MARTA DA COSTA PEREIRA, OAB nº RO9238
SENTENÇA 
Vistos etc.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais, proposta por Rodrigo da Mota Borghi, Marileide 
Camargo da Mota Borghi e Rogério da Mota Borghi em desfavor de Edimar Borghi e Rosilene Machado Borghi.
Aduzem que Augusto Borghi, os requeridos e outros sócios entabularam acordo de dissolução de sociedade empresarial familiar envolvendo 
10 (dez) propriedades rurais, imóveis urbanos e semoventes. Apontam que o acordo previu (cláusula cinco) que as transferências dos 
imóveis rurais seriam realizadas assim que a documentação estivesse pronta. Relatam que em 2010 a sociedade sofreu nova dissolução, 
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desta feita em relação às atividades de pecuária, com partilha de bens imóveis e semoventes, sendo destinado a Augusto Borghi o 
Lote de Terras Rural nº 540 (quinhentos e quarenta) – remanescente, com área total de 1.266,3241há (um mil, duzentos e sessenta 
e seis hectares, trinta e dois ares e quarenta e um centiares), da Gleba Castro Alves, setor Kernit, do Projeto Fundiário Corumbiara, 
localizado no município de Pimenta Bueno/RO, matrícula de nº 3.726 (conforme cláusula 2.1.5. do acordo). Contam que em dezembro 
de 2014, compareceram em cartório e outorgaram procuração para que cada sócio transferisse seu imóvel, inclusive os requeridos, o 
que não se realizou em razão de não ter sido finalizado o georreferenciamento. Informam que Augusto Borghi faleceu em 01.05.2015 e, 
como herdeiros, deram continuidade e concluíram o georreferenciamento em novembro de 2016, não sendo possível a transferência do 
imóvel porque a procuração outorgava poderes de transferência em favor do falecido Augusto Borghi. Defendem que é necessário que 
os requeridos compareçam em cartório para assinarem a escritura do imóvel rural ou para outorgarem nova procuração em favor dos 
requerentes, nisso consistindo a obrigação de fazer. Pedem ainda o pagamento da multa contratual de R$100.00,00 (cem mil reais) no 
percentual de 50%, mais indenização por danos materiais decorrente da contratação de advogado no montante de R$10.000,00 (dez mil 
reais). 
Tentativa de conciliação infrutífera, conforme ata de ID 27043967.
Os requeridos ofereceram contestação (ID 27449780). Argumentam que são analfabetos e não tomaram conhecimento das negociações 
das empresas da família e tampouco do número de fazendas e semoventes do espólio do falecido pai do requerido Edimar. Mencionam 
que o requerido Edimar trabalhava na máquina de café da família em Ministro Andreazza e possuía vínculo empregatício com salário 
fixo de R$2.900,00, sem participação nos lucros. Afirmam que em 20.02.2018 tomaram conhecimento de que não teria havido a venda 
de parte do lote 540 e, portanto, a área a ser partilhada não seria de 812,074ha, mas sim de 1.266,3241ha, razão pela qual seriam 
proprietários de uma área de 211,0540ha e não de apenas 135,3456ha, havendo uma diferença de 75,708ha pela qual não receberam o 
valor correspondente quando do acordo, atualizado em R$1.283,719,15 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove 
reais e quinze centavos). Defendem que não é devida a multa contratual, pois os requerentes estão inadimplentes com a obrigação de 
pagar o valor devido referente à área remanescente de 75,708 hectares.
Deduziram, ainda, reconvenção, pedindo a condenação em danos materiais, visto que induzidos a erro, teriam aceitado importância 
menor, sendo obrigados a buscar a diferença de R$1.283,719,15 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove reais 
e quinze centavos) judicialmente. Pedem ainda a condenação dos requerentes ao pagamento da multa contratual de R$100.000,00 (cem 
mil reais) por terem descumprido o acordo.
A parte autora apresentou réplica impugnando as alegações dos requeridos e reiterando os termos exordiais. Em relação à reconvenção, 
argumenta a impossibilidade de pedido contraposto em procedimento ordinário, visto que só é admitido se fundado nos mesmos fatos que 
constituem objeto da controvérsia e somente em sede de juizados especiais cíveis, razão pela qual pede a improcedência.
Em DECISÃO Saneadora, foi determinada a retificação do valor da causa e o recolhimento da diferença das custas, assim como foi 
recebida o pedido contraposto como Reconvenção, sob a condição do devido recolhimento das custas.
Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel datada de 01.10.2019 (ID 35119885).
Embargos de declaração rejeitados (ID 36745706). Determinada a retificação do valor da causa para constar como R$345.000,00 
(trezentos e quarenta e cinco mil reais).
Comprovante de recolhimento das custas iniciais de R$6.804,98 (ID 37269225).
Custas da Reconvenção (2%) recolhidas no valor de R$6.279,24 (ID 38911166).
Em audiência de instrução foram colhidos os depoimentos pessoais dos autores Rodrigo e Rogério, assim como dos requeridos Edimar e 
Rosilene. Foram ouvidos Paulo César Oliveira, César Júlio de Oliveira e Arvelio Rodrigues Pereira, conforme ata de ID 61690664. 
Alegações finais, por memoriais, pela parte autora (ID 61944114) e pelos requeridos (ID 62183579). 
É o relatório. Decido.
A controvérsia diz respeito ao descumprimento de obrigação contratual consistente na transferência de bem imóvel, a incidência de 
multa pelo descumprimento e a consumação de dano material. Na reconvenção discute-se o direito ao ressarcimento de área imóvel 
remanescente e o pagamento de multa contratual pelo descumprimento de acordo.
O acordo de dissolução firmado em 09.11.2010 estabeleceu na cláusula 2.1.5 que o imóvel Lote de Terras Rural sob o nº 540 (quinhentos 
e quarenta) – remanescente, com área total de 1.266,3241ha (um mil, duzentos e sessenta e seis hectares, trinta e dois ares e quarenta 
e um centiares), da Gleba Castro Alves, setor Kernit, do Projeto Fundiário Corumbiara, localizado no município de Pimenta Bueno/RO, 
matrícula de nº 3.726, do RGI da Comarca de Pimenta Bueno/RO, passava a pertencer a Augusto Borghi (ID. 17062824). 
A mesma cláusula 2.1.5 previu dois parágrafos: o primeiro reconhecendo que havia sido vendida previamente uma fração correspondente 
a 454,25 hectares, que seria desmembrada, remanescendo, assim, a Augusto Borghi uma área de 812,074 hectares; o segundo 
assinalando que a área total do imóvel encontrava-se “fora da escritura do lote 540”.
Com o falecimento do Sr. Augusto Borghi em 01.05.2015 (certidão de óbito ID 16937080), o imóvel passou a pertencer aos herdeiros (ID 
17650070), ora requerentes.
Segundo os requerentes, a transferência não foi realizada, primeiro porque era necessário concluir o georreferenciamento, o que 
ocorreu em novembro de 2016, depois porque a procuração outorgava poderes em favor do falecido Augusto Borghi, não sendo possível 
aos herdeiros fazê-la diretamente. 
Os requeridos, porém, sustentam que desconheciam as negociações das empresas da família e que em 20.02.2018 teriam 
tomado conhecimento de que não teria havido a venda de parte do lote 540-remanescente e, portanto, a área a ser partilhada não seria 
apenas de 812,074ha, mas sim de 1.266,3241ha. Por conseguinte, teriam direito de propriedade sobre uma área maior de 211,0540 
hectares e não de apenas 135,3456 hectares. A diferença de 75,708 hectares não teria sido recebida, avaliada em R$1.283,719,15 (um 
milhão, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove reais e quinze centavos). 
Portanto, apesar de expressamente delimitada a área total que cabia a Augusto Borghi no acordo de dissolução (812,074ha), os requeridos 
sustentam que a extensão correta era maior (1.266,3241ha), o que refletiria sobre a parte que lhes cabe no imóvel, que passaria a ser de 
211,0504 hectares e não 135,3456 hectares.
O conjunto probatório contraria a versão dos fatos sustentada pelos requeridos.
Quando os requeridos se retiram da sociedade familiar em 11.08.2009 (firmas reconhecidas em 18.08.2009), imóvel Lote de Terras Rural 
sob o nº 540-remanescente, com área total de 1.266,3241ha (um mil, duzentos e sessenta e seis hectares, trinta e dois ares e quarenta 
e um centiares), constava na relação das terras objeto da divisão (cláusula 1.2.1.10 do acordo de dissolução de ID16938195). Também 
constou do documento firmado pelas partes que uma parte do referido imóvel havia sido vendida, na fração de 454,25ha, restando ao 
empreendimento familiar a fração de 812,074ha.
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No acordo de dissolução firmado com os requeridos (ID 16938195) também foram listados os bens que lhes couberam como pagamento 
da quota parte para retirada da sociedade, equivalentes ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
Posteriormente, quando os requeridos já não mais faziam parte da sociedade, uma novo acordo de dissolução de sociedade familiar 
e empresarial foi firmado em 09.11.2010, ocasião em que houve a divisão do restante dos bens entre os demais irmãos. Nos termos 
desse acordo (ID 17062824), Augusto Borghi passou a ter o direito exclusivo de propriedade sobre o imóvel Lote de Terras Rural nº 540-
remanescente (área total de 1.266,3241ha), com a ressalva da prévia venda de 454,25ha, cabendo-lhe, portanto, a fração de 812,074ha 
(cláusula 2.1.5).
Os requerentes apresentaram o instrumento de contrato de compra e venda da fração de 454,25ha do lote rural nº 540-remanescente, 
datado de 30.08.2004, firmado por todos os irmãos, inclusive os requeridos Edimar e Rosilene, com firma da adquirente Tereza Silva de 
Menezes reconhecida em 15.12.2004 (ID 27951081).
Também apresentaram cópia da Escritura de Compra e Venda de parte do Imóvel, de onde se extrai que todos os irmãos e suas 
respectivas esposas, exceto os requeridos, assinaram transferindo as respectivas partes que cabiam aos herdeiros de Augusto Borghi.
Em depoimento pessoal, Edimar afirma que não foi procurado pelos requerentes para assinar as Escrituras e admite que os bens que 
recebeu quando da sua retirada da sociedade já estão todos regularizados e escriturados. Confirma a assinatura no Acordo de Dissolução 
da Empresa, firmado em 2009, porém não confirma sua assinatura no contrato de compra e venda da fração de 454,25 para a Srª 
Tereza.
No mesmo sentido foi o depoimento pessoal de Rosilene, confirmando que assinou o Acordo de Dissolução da Empresa em 2009 e que 
recebeu os bens que ali lhes foram destinados, dentre eles o Lote 58, da Linha 6 de Cacoal/RO e o 68 do Lote 7-A de Espigão do Oeste/
RO, admitindo que foram devidamente regularizados e escriturados e que inclusive já foram vendidos.
Também foram ouvidos os filhos da Srª Tereza, compradora da fração de 454,25ha do Lote de Terras Rural sob o nº 540-remanescente (área 
total de 1.266,3241ha), os quais confirmaram o negócio entabulado, não deixando dúvida sobre a compra e venda daquela fração do 
imóvel rural.
Desse modo, as provas confirmam a regularidade dos acordos de dissolução de sociedade firmados entre as partes, assim como do 
contrato de compra e venda da fração de 454,25ha do Lote de Terras Rural sob o nº 540-remanescente, não havendo que se falar em 
desconhecimento.
Considerando-se que os requeridos admitiram que firmaram o acordo de dissolução para retirada da sociedade em 2009 e que receberam 
suas quotas partes as quais foram devidamente transferidas e escrituradas, não há motivo plausível a justificar a recusa em assinar a 
Escritura ou Procuração a possibilitar que os requerentes também possam regularizar seus quinhões.
Concernente à multa contratual decorrente de cláusula penal, o art. 408 do Código Civil dispõe que é devida pelo contratante que 
culposamente deixou de cumprir a obrigação.
No caso, está evidenciado que o descumprimento do acordo entabulado entre as partes decorre de ato voluntário dos requeridos, que se 
recusam a cumprir as formalidades necessárias à transferência do bem imóvel. Mesmo que tenham alegado desconhecimento e lançado 
dúvida sobre a extensão da área, a provas revelaram que tais argumentos não passaram de meras protelações e tentativa reprovável 
de auferirem vantagem indevida, com severos transtornos para os requerentes.
A multa é devida na proporção de 50% do seu valor, tendo em vista que houve cumprimento parcial do contrato.
No que toca ao dano material decorrente da contratação de advogado, estão presentes todos os elementos da responsabilidade civil.
Com efeito, em se tratando de responsabilidade decorrente de relação contratual, as despesas extras geradas pelo descumprimento do 
contrato devem ser suportadas por quem deu causa. No caso, os requeridos deram causa à despesa com a contratação de advogada no 
montante de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID. 16938191). 
Em relação à reconvenção, a análise das provas já realizada permite reconhecer, como decorrência lógica, que os reconvintes não 
têm direito à indenização a título de diferença por uma suposta área rural maior, que se revelou inexistente. Disso também decorre a 
CONCLUSÃO de que não é devida qualquer multa pelos reconvindos, pois não descumpriram qualquer obrigação contratual.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido da demanda principal para:
1) condenar os requeridos Edimar Borghi e Rosilene Machado Borghi ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em promover 
os atos necessários à transferência do imóvel Lote de Terras Rural nº 540 - Remanescente, da Gleba Castro Alves, setor Kernit, Projeto 
Fundiário Corumbiara, localizado no município de Pimenta Bueno/RO, matrícula de nº 3.726, aos requerentes Rodrigo da Mota Borghi, 
Marileide Camargo da Mota Borghi e Rogério da Mota Borghi, no prazo de dez dias.
2) condenar os requeridos ao pagamento de multa contratual (cláusula penal) na proporção de 50% (cinquenta por cento) do ser valor, 
correspondendo ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem atualização.
3) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativos aos 
honorários advocatícios contratuais suportados pelos autores, com atualização monetária da data do contrato de honorários e juros 
contados do efetivo desembolso.
4) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 
85, CPC).
Em relação à reconvenção, julgo improcedente o pedido e condeno os reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios de 10% do valor da causa (reconvenção).
Intimem-se (DJe).
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7008670-63.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: KATI SURUI
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Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO PAN S.A. 
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Cacoal - 3ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Prazo: 35 dias)
DE: PHIAMA TEIXEIRA KLIPPEL CPF: 009.138.522-95, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) acima qualificada(s), nos termos dos artigos 523 § 2 do CPC, para cumprir a SENTENÇA e pagar o 
valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida multa de 10% ao montante da condenação e, também, de 
honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA de 10%. ADVERTIR a parte executada de que, transcorrido o prazo previsto no art. 
523 CPC para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.. O prazo de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça).
VALOR DA CONDENAÇÃO: R$ 8.763,80 (oito mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), atualizado até 13/07/2022
Processo:0001757-97.2015.8.22.0007
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente:BELINELLO & VEIGA LTDA - EPP CNPJ: 15.869.902/0001-36, 
Executado: PHIAMA TEIXEIRA KLIPPEL CPF: 009.138.522-95
DECISÃO ID 80796137: “(...)1. Na forma do artigo 513, CPC, intime-se o executado por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. 1.1. Intime-se observando-
se o disposto no §2º do art. 513 do diploma processual. (...)
Sede do Juízo: Fórum Cível, Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731, e-mail: cpecacoal@
tjro.jus.br
Cacoal, 29 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
29/08/2022 16:20:30
Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
466
Caracteres
2160
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
48,51

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001911-49.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JERFFERSON SANTOS DE CARVALHO
Advogados do(a) AUTOR: ODAISA DUARTE COSTA - RO12420, THIAGO RODRIGUES SANTOS - RO12479, HENRIQUE RAMOS DE 
FREITAS JUNIOR - RO11948
REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A 
Advogado do(a) REU: FABIO RIVELLI - SP297608
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
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Processo: 7002288-25.2019.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: NELSON TESOURAS
Advogados do(a) AUTOR: PATRICIA DA SILVA REZENDE BUSS - RO0003588A, MAYCON SIMONETO - RO0007890A
REU: JOSAULO PEREIRA MARCELINO
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 7008414-86.2022.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS SANTOS & SILVA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - RO7132
EXECUTADO: MAGNISON DA SILVA MOTA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7012040-50.2021.8.22.0007
AUTOR: LUZIA AHNERT GOMES, CPF nº 58949348268, RUA ERNESTO DE LAZARI 3837, CASA TEIXEIRÃO - 76965-588 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: REINALDO GONCALVES DOS ANJOS, OAB nº RO10279
REU: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CNPJ nº 92751213000173, RUA GENERAL CÂMARA 230, 7 AO 11 ANDAR 
CENTRO HISTÓRICO - 90010-230 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
Banco Bradesco S.A, AVENIDA PORTO VELHO 2121, BANCO BRADESCO S.A CENTRO - 76963-887 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
PAULO ANTONIO MULLER, OAB nº PR30741
BRADESCO
SENTENÇA 
Vistos etc.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídicas, cumulada com indenização por danos morais e repetição de 
indébito, proposta por LUZIA AHNERT GOMES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e PREVISUL COMPANHIA DE SEGUROS 
PREVIDÊNCIA DO SUL.
A parte autora informa que é beneficiária do INSS e recebe pensão por morte em conta bancária no Banco Bradesco. Relata que 
em 2021 constatou a existência de descontos em seu benefício referentes a seguro de vida (Previsul), o qual alega nunca ter contratado. 
Informa ter procurado a agência bancária para maiores esclarecimentos, porém fora orientada a procurar assistência pela Central de 
Atendimentos. Alega não ter realizado a contratação junto a instituição financeira. Pretende a declaração de inexistência da relação 
jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no montante de R$2.226,82 (dois mil duzentos e vinte e seis reais 
e oitenta e dois centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). 
DESPACHO inicial deferindo a gratuidade de justiça (ID 63918638).
Citado, o requerido Banco Bradesco apresentou contestação (ID 65582737) rebatendo as alegações da parte autora. Arguiu preliminarmente 
a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser apenas o intermediador do pagamento, sendo que o débito automático fora autorizado pela 
autora em um dos canais de atendimento do banco. Arguiu a impossibilidade de repetição do indébito em dobro e a inexistência de dano 
moral por inexistência de defeito ou ato ilícito na prestação do serviço. Requereu a improcedência da ação e caso seja acolhido o pedido 
de dano moral, sejam considerados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Juntou documentos.
Em Réplica, o autor rebate os termos da contestação (ID 65895750).
Contestação da requerida PREVISUL (ID 67368282) reiterando a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco. Alegou falta de interesse de 
agir, por já ter realizado o cancelamento do seguro. Arguiu a ocorrência de prescrição apontando que o contrato de seguro teria sido firmado 
em 02/02/2017 e que o prazo prescricional da pretensão do segurado contra o segurador seria de 1 ano, tendo a ação sido proposta em 
22.10.2021. Argumenta ainda, caso não se entenda que subsiste a prescrição anual, que seja reconhecida a prescrição trienal do pedido 
de restituição dos prêmios mensais, contados do fim da vigência do seguro. Levanta a tese de decadência em razão do negócio jurídico 
ter sido realizado há mais de 4 anos. No MÉRITO, defende a licitude do contrato e declara que efetuou o cancelamento antes mesmo 
do ingresso da demanda. Aduz que não há dever de devolução dos valores pagos pela requerente por força da natureza do contrato de 
seguro. Rebate o pedido de indenização ante a inexistência de configuração de dano moral, vez que não houve ato ilícito por parte da 
seguradora. Por fim, pugna pela declaração da prescrição e subsidiariamente da decadência e pela total improcedência da ação. Junta 
documentos.
Réplica impugnando a contestação da ré Previsul (ID 68363639).
É o relatório. Decido.
É o caso de julgamento antecipado do MÉRITO, nos termos do artigo 355,inciso I, do CPC.
A alegação de prescrição em relação ao contrato firmado em 2017 não merece prosperar, por se tratar de dívida única com pagamentos 
em parcelas, de modo que o lapso prescricional apenas começa a correr com o vencimento da última prestação.
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A jurisprudência do STJ é nesse sentido:
(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito 
decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito 
do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição 
do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado 
pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/
STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp 1720909 MS 2020/0159727-2, Rel. Min. Raul Araújo, julgamento 
26/10/2020 - Quarta Turma, publicação DJe 24/11/2020).
No caso dos autos, quando do ajuizamento da ação (22/10/2021), os descontos referentes ao contrato de seguro ainda persistiam (em 
01.09.2021 houve desconto de R$22,85 - ID 63734502), motivo pelo qual não há que se falar nem em prescrição nem em decadência.
No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, esta também não merece ser acolhida, sendo certo que é 
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e 34, ambos do CDC, por pertencer à 
cadeia de fornecedores de serviços em favor do consumidor. Nesse sentido:
Ação declaratória. Contrato de seguro. Desconto em conta bancária. Ausência de prova da contratação. Instituição bancária. 
Responsabilidade solidária. Repetição de indébito. Dano moral. Quantum. Quando não comprovadas a contratação e a origem da dívida, 
deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, na 
forma dobrada, por não se tratar de dano justificável, sendo, inclusive, presumido o dano moral ante o prejuízo a subsistência. Tratando-
se de relação de consumo, deve a instituição bancária ser responsabilizada, de forma solidária, pelos descontos realizados na conta 
bancária do consumidor, sem comprovação de sua expressa autorização ou quando decorrente de ato fraudulento. (APELAÇÃO CÍVEL, 
Processo nº 7000894-96.2018.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 07/12/2020.)
Passo ao exame do MÉRITO.
A requerente alega que não contratou com os requeridos o seguro que deu origem aos descontos em sua conta bancária onde recebe 
benefício de aposentadoria.
Assim, argumenta que tem direito à declaração de inexistência de relação jurídica, à repetição do indébito em dobro, bem como à 
indenização por dano moral.
O requerido contra-argumentou que houve direta contratação do seguro, com autorização para os descontos em conta corrente ou 
aposentadoria.
Dessa forma, o requerido assevera a regularidade da contratação e o descabimento de restituição e a inexistência de dano moral.
O conjunto probatório corrobora a versão dos fatos apresentada pela parte autora.
Com efeito, apesar da parte requerida ter sustentado o vínculo contratual, deixou de apresentar qualquer documento assinado pela parte 
autora, ou equivalente, a demonstrar que o seguro tenha sido contratados. Não há sequer comprovação de que o seguro foi comunicado à 
requerente.
O risco da atividade econômica é do fornecedor. A gestão dos negócios é responsabilidade do fornecedor. Portanto, o ônus de demonstrar 
a regularidade das relações estabelecidas com os consumidores é do fornecedor.
Havendo dúvida sobre a efetiva contratação do seguro pelo consumidor, a relação jurídica deve ser declarada inexistente.
Como consequência, é devida a repetição do indébito em dobro, uma vez que configurado o abuso na imposição de um ônus financeiro 
à revelia do conhecimento e do consentimento do consumidor (art. 42, parágrafo único, CDC).
Em relação ao dano moral, o art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva.
Considero que houve abalo moral em razão dos transtornos gerados. A jurisprudência corrobora essa CONCLUSÃO:
Negócio Jurídico bancário. Negativa de contratação. Consumidor. Descontos no benefício previdenciário. Ressarcimento em dobro. 
Dano moral. Valor. Compensação. O desconto em benefício previdenciário de pessoa idosa, de valores decorrentes de empréstimo 
consignado e cartão de crédito consignado sem comprovação da aceitação da parte, constitui ato ilegal e ofende o princípio da autonomia 
da vontade e da liberdade de contratar, sendo responsabilidade do banco arcar com os prejuízos de ordem moral e material suportados 
pela parte prejudicada. O valor indenizatório a título de danos morais será fixado em observância aos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade e a restituição da quantia indevidamente descontada deverá ser em dobro, ante a evidente má-fé. O montante 
depositado em favor da autora deverá ser descontado do valor das condenações, de modo a evitar o enriquecimento ilícito. ( APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7001552-42.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 03/03/2022).
A respeito do valor indenizatório, são parâmetros a extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica do ofensor, tudo a 
ser mediado pela razoabilidade/proporcionalidade. Atendendo a tais critérios,, arbitro o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais).
Posto isso, fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por LUZIA AHNERT GOMES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e PREVISUL 
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL para:
1)DECLARAR a inexistência de relação jurídica referentes ao contrato de seguro objeto dos autos.
2)CONDENAR os requeridos, de forma solidária, à repetição do indébito em dobro das parcelas indevidamente descontadas em relação 
ao contrato de seguro, que deverão ser corrigidas monetariamente e com juros desde o efetivo desconto.
3)CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser 
atualizado monetariamente sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data de 
publicação da SENTENÇA, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. 903.258/RS e Súmula 362.
Em razão da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação 
(art. 85, § 2º, CPC) e das custas processuais.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda a CPE ao cumprimento do estabelecido no art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do 
Código de Processo Civil. 
Intimem-se (DJ).
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 7011611-59.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831, LILIAN MARIANE LIRA - RO3579
EXECUTADO: VILMAR MENDES DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006077-61.2021.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: VITOR FERNANDO HEINEN 00180788000
Advogado do(a) REQUERENTE: EZEQUIAS CRUZ DE SOUZA - RO9740
REQUERIDO: NIDIELY GOMES GUANACOMA MAGALHAES
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente intimada para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da Impugnação à penhora (ID 78512337). 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7007218-86.2019.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA. - ME
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL DA SILVA TRISTAO - RO6711
REU: MAGNO CESAR SILVA
Advogado do(a) REU: JULIO CESAR PETTARIN SICHEROLI - RO2299
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais (Finais). O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7003369-14.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HENRIQUE DIAS DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HERISSON MORESCHI RICHTER - RO0003045A
EXECUTADO: ULYSSES CASSIANO MICHALZUK DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - RO3092
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente intimada para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da Impugnação à penhora apresentada pela 
Executada MARIA JANETE MICHALZUK (ID 80414251). 
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7007476-62.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: ADEMILTON ALVES DA LUZ, CPF nº 83806806268, LINHA 12, GLEBA 1O, LOTE 12 sn ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JULIANA REZENDE OLIVEIRA QUEIROZ, OAB nº RO6373
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação fazer 
(implantar o benefício) pela Fazenda Pública. Alterada a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a implantação do 
benefício, conforme determinado na SENTENÇA /acórdão transitado em julgado (art. 536, § 1º, CPC). Caso queria, no prazo de o prazo 
de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, poderá impugnar a execução (art. 535, CPC).
Comprovada a implantação do benefício, deverá o executado apresentar memória de cálculos dos valores retroativos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar andamento em 5 dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7008783-85.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: EMILLY KAUANE DE OLIVEIRA SANTOS, CPF nº 02806617200, BR 364, S/N,, KM 244 ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA, OAB nº RO5360
ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, OAB nº RO6862
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SN sn SN - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
A parte notícia a interposição de Agravo de Instrumento contra a DECISÃO ID 80005022.
Não vislumbro qualquer situação que autorize a sua modificação, razão pela qual mantenho a DECISÃO agravada pelos próprios 
fundamentos.
Caso sejam solicitadas, serão prestadas as informações necessárias, encaminhando-se os autos conclusos para DECISÃO Agravo de 
Instrumento.
Arquivem-se os autos.
Proferida DECISÃO naqueles autos, fica a Agravante/Requerida responsável em transladar cópia da referida DECISÃO para estes 
presentes autos.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7009893-85.2020.8.22.0007
REQUERENTES: ONELIA SAIBEL, CPF nº 67591370278, RUA MACHADO DE ASSIS 746, FUNDOS INDUSTRIAL - 76967-640 - 
CACOAL - RONDÔNIA
LINDAURA KESTER SAIBEL, CPF nº 40815935234, RUA MACHADO DE ASSIS 746, - ATÉ 1667/1668 INDUSTRIAL - 76967-640 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MAYCON SIMONETO, OAB nº RO7890A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA SÃO 
PAULO 2355, - ATÉ 3458 - LADO PAR CENTRO - 76963-578 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828
ENERGISA RONDÔNIA
SERVE DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO
SENTENÇA 
Trata-se de ação de cumprimento de SENTENÇA envolvendo as partes acima indicadas. 
Noticiado o adimplemento do débito exequendo, extingo o cumprimento de SENTENÇA, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo 
Civil.
Não há restrições a serem levantadas.
Custas finais, da fase de conhecimento, pelo devedor, intime-se para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e 
inscrição em dívida ativa.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa, arquivem-se.
Serve de Alvará, com validade de 30 dias, para levantamento dos valores depositados no ID 049182300272208100 em favor da parte 
exequente ONELIA SAIBEL, CPF nº 67591370278, LINDAURA KESTER SAIBEL, CPF nº 40815935234, AUTORIZO o Gerente da Caixa 
Econômica Federal, Agência de Cacoal/RO, ou quem suas vezes fizer, a entregar ao ADVOGADO DOS REQUERENTES: MAYCON 
SIMONETO, OAB nº RO7890A, os valores acima mencionados, com acréscimos legais que existirem, zerando os saldos, e efetuando em 
seguida o encerramento das contas judiciais. O advogado se comprometerá a repassar ao seu cliente o que lhe cabe por direito.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006371-16.2021.8.22.0007
REQUERENTE: ELINO ALVES BRAZ RODRIGUES, CPF nº 28220285249, RUA ROSINÉIA DE SOUZA 3969, - DE 3821/3822 AO FIM 
VILLAGE DO SOL - 76964-362 - CACOAL - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOSIMARA CARDOSO GOMES, OAB nº RO8649
MIRIAN SALES DE SOUSA, OAB nº RO8569
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, - DE 870 A 1158 - LADO 
PAR CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação fazer 
(implantar o benefício) pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a implantação do 
benefício, conforme determinado na SENTENÇA /acórdão transitado em julgado (art. 536, § 1º, CPC). Caso queria, no prazo de o prazo 
de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, poderá impugnar a execução (art. 535, CPC).
Comprovada a implantação do benefício, deverá o executado apresentar memória de cálculos dos valores retroativos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar andamento em 5 dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7010272-89.2021.8.22.0007
REQUERENTE: SEVERINO ALVES DE BARROS, CPF nº 25570757287, RUA DELMIRO JOÃO DA SILVA 2730, - DE 2606/2607 AO 
FIM NOVO CACOAL - 76962-242 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VALESKA DE SOUZA ROCHA, OAB nº RO5922A
MARCELO VAGNER PENA CARVALHO, OAB nº RO1171A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA GENERAL OSÓRIO 500, - ATÉ 508/509 PRINCESA ISABEL 
- 76964-030 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Intimada para apresentar cálculo dos valores retroativos, a parte exequente requer dilação de prazo, devido a dúvidas quanto à informações 
constantes no Histórico de Crédito, com atendimento agendado junto a autarquia para esclarecimentos.
Assim, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar cálculos dos valores que considera devidos.
Decorrido o prazo, com ou sem cálculos pelo INSS, vista ao exequente por 5 (cinco) dias.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7013294-58.2021.8.22.0007
REQUERENTE: MATUZALEM RODRIGUES CAMPOS, CPF nº 58289062249, ÁREA RURAL S/N, LINHA 11, LOTE 25, GLEBA 11 
ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELISANGELA RIBEIRO SANTOS, OAB nº RO7231
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
1. Expedida a RPV ID 73893193. 
2. Parte autora intimada manifestou concordância com a expedição, requerido intimado manteve-se inerte.
3. RPVs assinadas e autuadas no TRF1ª Região, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
4. Comprovado o pagamento, junte-se os ofícios e expeça-se alvará de levantamento, após, conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7006354-77.2021.8.22.0007
REQUERENTE: VILMAR RIBEIRO DA SILVA, CPF nº 80384226272, LINHA 3, SETOR PROSPERIDADE, LOTE 45, ZONA RURAL - 
76969-000 - RIOZINHO (CACOAL) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO6953
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).



2397DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80093630:
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7007387-39.2020.8.22.0007
EXEQUENTES: W. H. E. D. S., CPF nº 00720570255, RUA PEDRO SPAGNOL 3911, CASA CENTRO - 76960-970 - CACOAL - 
RONDÔNIA
L. E. P., CPF nº 49913603234, AVENIDA DAS COMUNICAÇÕES 2509, - DE 2308/2309 A 2691/2692 TEIXEIRÃO - 76965-638 - CACOAL 
- RONDÔNIA
D. E. D. S., CPF nº 00939187205, RUA PEDRO ESPAGNOL 3911, CASA TEIXEIRAO - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: SANDRA REGINA COSTA NUNES, OAB nº RO7446
EXECUTADO: L. L. D. S., CPF nº 59293012200, AVENIDA ITAPEMIRIM, -CASA DETENÇÃO MENORES NOVO CACOAL - 76962-232 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: FERNANDA CRISTINA PANUCI, OAB nº RO9619
SERVE DE OFÍCIO Nº 254/2022 
Vistos.
Expeça-se alvará dos valores bloqueados, conforme determinação no ID 75766692.
Por ora, não há justificativa para deferir o pedido de nova consulta SISBAJUD, pois no ato judicial anterior já houve tentativa de penhora 
eletrônica sem êxito, não havendo nos autos nenhuma prova de modificação da situação financeira da parte executada. Pesa ainda o 
curto lapso temporal desde a última investida. Destarte, indefiro o pedido da parte exequente. 
A exequente requer a penhora de percentual de salário da parte executada.
Para os fins de análise do pedido de penhora de salário, necessária a colheita de informações acerca da remuneração auferida pela parte 
executada. Oficie-se, preferencialmente por e-mail.
Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, bem como, apresentar planilha atualizada da dívida e dados bancários 
para depósito dos descontos.
Serve de ofício ao setor de RH do Município de Cacoal, Palácio do Café - Rua Anísio Serrão, nº. 2100, Centro, Cacoal/RO, CEP 76963-
804, para que preste informações acerca do vencimento/remuneração do servidor/colaborador LUIZ LOPES DOS SANTOS, CPF sob nº: 
592.930.122-00, apresentando o último contracheque/holerite. Prazo de 10 (dez) dias. 
A informação poderá ser encaminhada preferencialmente para o e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7007469-36.2021.8.22.0007
REQUERENTE: JOSE COSME DOS SANTOS, CPF nº 68736487791, RUA MONTEIRO LOBATO 1975,... RIOZINHO - 76968-899 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA, OAB nº RO6074
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80875668:
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
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O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7012022-29.2021.8.22.0007
REQUERENTES: SANDRA MARIA MENDES NUNES, CPF nº 72624434291, AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 2860, - DE 2796 A 3000 - 
LADO PAR PRINCESA ISABEL - 76964-112 - CACOAL - RONDÔNIA
KAUE ANDRADE NUNES, CPF nº 06558121212, AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 2860, - DE 2796 A 3000 - LADO PAR PRINCESA ISABEL 
- 76964-112 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública. Alterada a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80582361:
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004093-42.2021.8.22.0007
REQUERENTE: LUZIA PONTES, CPF nº 04990844203, LINHA 08, LOTE 57-A, GLEBA 07 s/n ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RENATO FIRMO DA SILVA, OAB nº RO9016
DIONE HENRIQUE PEREIRA, OAB nº RO11567
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 79917904.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7008160-50.2021.8.22.0007
REQUERENTE: NEUSA MARIA ROSA DA SILVA, CPF nº 01153034212, RUA JOSÉ LINS DO RÊGO 1018 VISTA ALEGRE - 76960-
036 - CACOAL - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: VINICIUS ALEXANDRE SILVA, OAB nº RO8694A
THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80961999.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7004391-10.2016.8.22.0007
EXEQUENTE: EDIMARIO BEZERRA DA SILVA, CPF nº 84649380472, TRAVESSA A 1714 INDUSTRIAL - 76967-600 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULA DAIANE ROCHA, OAB nº RO3979
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AC ARIQUEMES 3745, AVENIDA JK SETOR INSTITUCIONAL - 
76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Defiro a habilitação das sucessoras do autor. Habilite-se no polo ativo.
Após, arquivem-se os autos até pagamento do precatório.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7011568-49.2021.8.22.0007
REQUERENTES: BIANCA FILGUEIRA GOMES, CPF nº 02514175224, RUA PROJETADA G s/n, CINTURAO VERDE PLANALTO - 
76965-499 - CACOAL - RONDÔNIA
RAFAEL GOMES, CPF nº 02020672200, RUA PROJETADA G S/N, CINTURAO VERDE PLANALTO - 76965-499 - CACOAL - 
RONDÔNIA
GRACIELE CLAUDIA FILGUEIRA, CPF nº 02020673274, RUA PROJETADA G S/N, CINTURAO VERDE PLANALTO - 76965-499 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ALINE SCHLACHTA BARBOSA, OAB nº RO4145
LUCIANA DALL AGNOL, OAB nº MT6774
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, - DE 870 A 1158 - LADO 
PAR CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação fazer 
(implantar o benefício pensão por morte de seringueiro) pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a implantação do 
benefício, conforme determinado na SENTENÇA /acórdão transitado em julgado (art. 536, § 1º, CPC). Caso queria, no prazo de o prazo 
de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, poderá impugnar a execução (art. 535, CPC).
Comprovada a implantação do benefício, deverá o executado apresentar memória de cálculos dos valores retroativos, se houver.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar andamento em 5 dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0000247-83.2014.8.22.0007
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 05662861000230, AV. CASTELO BRANCO 625, REP. 
POR GILBERTO BORGIO CENTRO - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
EXECUTADO: SILVANA GONCALVES DA SILVA, CPF nº 49777335253, RUA FRANCISCO P. RODRIGUES 4064 VILAGE DO SOL - 
76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: D JONE FERREIRA DE ARAUJO, OAB nº MG132619
DECISÃO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Exequente, fica esta intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada 
do débito. 
Após, conclusos DECISÃO Jud’s. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7007408-49.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: LOURDES APARECIDA FERREIRA MARES, CPF nº 69281629291, LINHA 06 ZONA RURAL - 78338-000 - RONDOLÂNDIA 
- MATO GROSSO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790
MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE, OAB nº RO8727
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR 
OLARIA - 76801-246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 79970676.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7007464-14.2021.8.22.0007
REQUERENTE: IMANGOI SURUI, CPF nº 59544732268, ÁREA RURAL ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404
REQUERIDOS: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 99, - DE 95 A 395 
- LADO ÍMPAR CENTRO - 76804-439 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80039642.
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7012662-32.2021.8.22.0007
REQUERENTE: NEUSA VANI DA SILVA, CPF nº 02525376960, RUA PIONEIRO LAZARO DOS SANTOS 322 VILA VERDE - 76960-
420 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento definitivo de SENTENÇA que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública. Alterada a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução (art. 535, CPC).
Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA em 10% (dez por cento) sobre o valor 
exequendo.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Não havendo impugnação pela Fazenda Pública, prossiga-se na execução com expedição de RPV, constando os valores indicados no 
ID 80901491:
Expedida as RPVs, SUSPENDO o processo até efetivo pagamento.
O prazo de suspensão correrá em arquivo, para melhor gestão processual.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do credor e voltem conclusos para extinção.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7005125-19.2020.8.22.0007
EXEQUENTE: MANOEL PEREIRA LOPES, CPF nº 02766024719, RUA ALBERT AINSTEN 318 BAIRRO JARDIM SAÚDE - 76960-970 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EZEQUIAS CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO9740
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA GENERAL OSÓRIO 494-522, - DE 780/781 A 1020/1021 
PRINCESA ISABEL - 76964-008 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE OFÍCIO Nº. 248/2022 AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS– AGÊNCIA DE CACOAL/RO
1- Serve de ofício à Agência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Cacoal, localizada na Rua General Osório, n°. 500, Princesa 
Isabel, CEP 76964-030, em Cacoal/RO, para proceder a correção do benefício do exequente, conforme determinado em SENTENÇA, 
cuja cópia deve acompanhar este ofício. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de majoração da multa aplicada.
2- As informações poderão ser encaminhadas preferencialmente para o e-mail cpecacoal@tjro.jus.br. 
3. Intimem-se.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 0000643-94.2013.8.22.0007
EXEQUENTE: SARAIVA & TANAKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ nº 11339183000190, AV. MARECHAL 
RONDON 2808, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR PRINCESA ISABEL - 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GLORIA CHRIS GORDON, OAB nº RO3399
VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON, OAB nº RO5680
EXECUTADOS: CLEUSA SEVERO, CPF nº 60993278272, RUA “A” 1600, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR JARDIM EUROPA - 76962-
000 - CACOAL - RONDÔNIA
EUNICE SEVERO, CPF nº 26089998249, RUA “A” 1600, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR JARDIM EUROPA - 76962-000 - CACOAL 
- RONDÔNIA
STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, CNPJ nº 08777917000109, AV. PORTO VELHO 2474, - DE 20766 A 21046 - LADO 
PAR CENTRO - 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA
THIAGO TANAKA PENHA, CPF nº 51273608291, AV. MARECHAL RONDON 2808, NÃO CONSTA PRINCESA ISABEL - 76962-000 - 
CACOAL - RONDÔNIA
VALDENIR SARAIVA PENHA, CPF nº 23892374953, AV PORTO VELHO 2827, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR CENTRO - 76962-
000 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: KINDERMAN GONCALVES, OAB nº RO1541A
ROSIMEIRE CAETANO, OAB nº RO2082A
FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO, OAB nº RO75A
CRISTIANE DA SILVA LIMA, OAB nº RO1569
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DECISÃO 
A parte exequente requer a intimação da parte executada para pagamento.
Indefiro o pedido, pois a intimação para pagamento já ocorreu, sendo o cumprimento de SENTENÇA impugnado e agravado, com o 
decurso de todos os prazos.
Assim, fica a parte exequente intimada para indicar bens penhoráveis, devendo manter sempre atualizado nos autos o valor da dívida e 
recolher as custas para as diligências pleiteadas, se necessário. Prazo de 5 (cinco) dias.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7000586-73.2021.8.22.0007
REQUERENTE: RENATA CAROLINA DIAS, CPF nº 92566960291, LINHA 02, GLEBA 02, LOTE 27 ZONA RURAL - 76968-899 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: EDUARDO NASCIMENTO EUGENIO, OAB nº RO11174
RENATO FIRMO DA SILVA, OAB nº RO9016
REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, CNPJ nº 23985753000107, RUA 
VISCONDE DE ITABORAÍ 166, - DE 144 A 286 - LADO PAR CENTRO - 24030-093 - NITERÓI - RIO DE JANEIRO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA, para obrigação de fazer e de pagar quantia certa. Alterada a classe.
1. Na forma do artigo 513, CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os cartões de resposta e a nota 
final da autora no certame, bem como, pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 
se houver.
1.1. Intime-se observando-se o disposto no §2º do art. 513 do diploma processual.
1.2. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini cia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
2. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10% de 
honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA.
3. Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
4. Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente em termos de prosseguimento do cumprimento 
de SENTENÇA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, 
de 24/08/2016.
5. Em caso de pagamento, INTIME-SE a parte Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como 
sendo o pagamento integral da obrigação.
5.1. Após, volvam conclusos para SENTENÇA de extinção. 
6. Fica(m) ainda a(s) parte(s) sucumbente(s) intimado(s) ao recolhimento das custas finais da fase de conhecimento, no prazo de 15 dias, 
sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
7. Valor Atualizado da dívida: R$ 12.886,04.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7014264-58.2021.8.22.0007
AUTOR: SEBASTIANA DOS SANTOS AREVALO, CPF nº 15215997268, RUA ROSINÉIA DE SOUZA 3959, - DE 3821/3822 AO FIM 
VILLAGE DO SOL - 76964-362 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950
HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327
JONATHAN GONCALVES IZIDORO, OAB nº RO11715
REU: GOL LINHAS AÉREAS, RUA TAMOIOS 246, - ATÉ 489/490 JARDIM AEROPORTO - 04630-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502
ANA CAROLINA GONCALVES MORENO, OAB nº RJ135325
PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA. Altere-se a classe.
1. Na forma do artigo 513, CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
1.1. Intime-se observando-se o disposto no §2º do art. 513 do diploma processual.
1.2. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini cia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
2. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10% de 
honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA.
3. Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
4. Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente em termos de prosseguimento do cumprimento 
de SENTENÇA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
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informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, 
de 24/08/2016.
5. Em caso de pagamento, INTIME-SE a parte Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados como 
sendo o pagamento integral da obrigação.
5.1. Após, volvam conclusos para SENTENÇA de extinção. 
6. Fica(m) ainda a(s) parte(s) sucumbente(s) intimado(s) ao recolhimento das custas finais da fase de conhecimento, no prazo de 15 dias, 
sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
7. Valor Atualizado da dívida: R$3.903,14 (três mil novecentos e três reais e quatorze centavos).
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 7003087-97.2021.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: TIAGO CLAUDINO ALVES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 0086528-18.2009.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCAS VENDRUSCULO - RO2666
EXECUTADO: JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.b
Processo: 7005588-92.2019.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: K. C. P. PAVAO & CIA. LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIANA DALL AGNOL - RO5495-O, ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO4145
EXECUTADO: REINALDO DE BARROS FIGUEIREDO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito 
sob pena de arquivamento.

Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Endereço eletrônico: cpecacoal@tjro.jus.br
Número do processo: 7010115-82.2022.8.22.0007
EXEQUENTE: MARIA GORRETE IUNKES, CPF nº 28373952268, RUA LINS DO REGO 1030,.... VISTA ALEGRE - 76968-899 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA, OAB nº RO6074
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento provisório de SENTENÇA  que que deferiu a antecipação da tutela para a 
exigibilidade de obrigação fazer (implantar o benefício) pela Fazenda Pública.
INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a implantação do 
benefício, conforme determinado na SENTENÇA /acórdão transitado em julgado (art. 536, § 1º, CPC). Caso queria, no prazo de o prazo 
de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, poderá impugnar a execução (art. 535, CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar andamento em 5 dias, sob pena de arquivamento.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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4ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7009612-61.2022.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário 
Requerente (s): ZENIVALDO FRANCISCO DOURADO, CPF nº 74206362220, RUA OLINTO FOLI 3760, - DE 3474/3475 A 3780/3781 
VILLAGE DO SOL - 76964-340 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): LUCILENE PEREIRA DOURADOS, OAB nº RO6407A 
Requerido (s): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ nº 29979036000140, AC ARIQUEMES 3745, AVENIDA 
TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado (s): 
__________________________________________________________________________
DECISÃO 
1. Defiro a gratuidade judiciária.
2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, alertando o parágrafo 3º quanto aos 
casos em que houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos. No caso dos autos, em que pese os argumentos da parte autora, não 
vislumbro a verossimilhança, considerando-se sobretudo a divergência entre a CONCLUSÃO da perícia médica do INSS, que reveste-se 
de presunção de legalidade, e os documentos particulares juntados pela parte autora, o que aponta a necessidade de instrução do feito 
no sentido de constatar o real estado de saúde do requerente. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
de natureza antecipada, sem prejuízo de nova análise após perícia médica judicial (a seguir determinada), caso requerido.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 
de conciliação.
4. Por se tratar demanda que discute o direito a benefício por incapacidade, indispensável a realização de PROVA PERICIAL consistente 
na avaliação médica da parte autora. Por essas razões, desde já, nomeio perito o Dr FABIO GUSUKUMA, CPF 947.216.612- 15, CRM 
6478, que poderá ser localizado no Hospital São Paulo, localizado na Avenida São Paulo 2539, Bairro Centro, Cacoal/RO, endereço 
de e-mail contato@drfabiogusukuma.com.br, telefones (69) 3441-4611 e 9.9306-2722 a fim de que examine o requerente e responda 
aos quesitos. Diante das dificuldades de nomeação de peritos em áreas específicas, bem como por não poderem os órgãos públicos, a 
disposição deste Juízo, suportar atendimentos de perícias sem prejuízo de sua atendimento ordinário, e considerando ainda o ínfimo valor 
mínimo estabelecido pela Resolução 232/2016-CNJ, reviso os honorários periciais no montante de R$500,00 (quinhentos reais), a serem 
pagos pelo Justiça Federal.
4.1. INTIME-SE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e solicitando que realize o agendamento da perícia para a data 
mais breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de 05 (cinco) dias.
4.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo razoável (no mínimo 20 dias) para que as partes sejam intimadas.
4.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5. Sobrevindo a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se os quesitos ao perito. Após, aguarde-se a realização da perícia 
médica.
5.1. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual 
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a falta 
prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução do seu pedido.
6. Apresentado o laudo pericial, CITE-SE o INSS dos termos da ação e para contestação no prazo legal, intimando-o para manifestar-se 
no mesmo prazo quanto ao laudo pericial apresentado.
7. Ofertada a contestação (ou transcorrido seu prazo), intime-se a parte autora para eventual RÉPLICA, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 
350 e 351 do Novo CPC), bem como para manifestar-se quanto ao laudo pericial.
8. Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento.
9. SERVE O PRESENTE DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA OS ATOS ACIMA DETERMINADOS.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7005654-67.2022.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: ROSA MARIA MARTINEZ BOSSO
ADVOGADO DO AUTOR: MARLI QUARTEZANI SALVADOR, OAB nº RO5821
REU: ALEXANDRE ANDRE EVANGELISTA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Pugna a parte autora pela citação da requerida via Aplicativo de rede social. 
INDEFIRO o pleito, pois a citação da requerida envolve formalidade, que exige sua presença no ato, seja assinando termo de recebimento, 
seja o oficial de justiça atestando que entregou o MANDADO e dando-o por citado; a citação por aplicativo de aparelho de celular ou 
e-mail não preenche tais requisitos, dado se tratar de procedimento informal. 
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Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXAURIMENTO DOS ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO DO DEVEDOR - EXTINÇÃO. 
CITAÇÃO POR APLICATIVA PARA APARELHO DE CELULAR - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É 
ônus do credor a indicação da localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, sob 
pena de extinção (ar. 53, §4º, da Lei n. 9099/95). 2. No caso em exame, foram realizadas tentativas de citação do devedor nos endereços 
indicados pela credora, e naqueles resultantes de consulta ao sistema Bacenjud, todas sem êxito. Formulado pedido de citação por 
aplicativa para aparelho de celular, foi indeferido e o processo foi extinto, com fundamento no art. 43, §4º, da Lei n. 9099/95). 3. Como 
bem fundamentou Sua Excelência na origem, a citação do executado reveste-se de certa formalidade, pois exige-se sua presença no 
ato. E, portanto, se mostra inviável sua realização por aplicativa para aparelho de celular, a exemplo do whatsapp, em razão da pouca 
confiabilidade, de se tratar de procedimento excessivamente informal e porque não há, para tal, autorização do destinatário do ato ou da 
lei. Situação distinta ocorre com a intimação, onde o usuário autoriza e indica o número onde poderá receber as comunicações oficiais, 
observada a regulamentação própria (Portaria Conjunta n. 67 de 08/08/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. DECISÃO 
proferida na forma do art. 46, da Lei n. 9099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Custas pelo recorrente. Sem condenação em 
honorários ante a ausência de contrarrazões. ID: 58872780 p. 1 de 2 em 16/06/2021 12:07:20 0 DECISÃO: DECISÃO Juntado por: 
MICHIELY APARECIDA CABRERA VALEZI Assinado eletronicamente por: null
Antes de se falar em citação editalícia, necessário o exaurimento de diligências na tentativa de localização do requerido, motivo pelo qual, 
promovi diligência no sistema INFOJUD para a busca de endereço do executado, reportando a consulta em resultado positivo, conforme 
espelho anexo.
Assim, DETERMINO à CPE a expedição de MANDADO de citação pessoal no endereço localizado à Rua José do Patrocínio, 1097, Bairro 
Princesa Isabel, Cacoal - RO.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Cacoal/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Mario Jose Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011509-32.2019.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
AUTOR: FRIGORIFICO CACOAL LTDA, CNPJ nº 05012512000191, AC CACOAL zona rural, ROD RO-383, GLEBA 05, LOTE 51, 
SETOR PROSPERIDADE CENTRO - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CHARLES BACCAN JUNIOR, OAB nº RO2823
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB nº PB15013, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
O acordo entabulado entre as partes em 02/07/2021 previu o pagamento da quantia de R$77.000,00 mediante levantamento de valores 
contidos em depósito judicial neste feito. Contudo, naquela época somente fora levantado o valor de R$72.515,06, remanescendo a 
quantia de R$4.484,94, a qual equivale hoje ao valor atualizado de R$5.688,20, conforme tabela de cálculo anexo.
Logo, cabe à requerida Energisa o valor de R$5.688,20 (cinco mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), devendo o restante 
ser devolvido à parte autora.
Portanto, equivoca-se a parte requerida ao afirmar que a integralidade lhe pertence, pois a atualização dos valores não atinge tal patamar. 
Do mesmo modo, equivoca-se a parte autora ao afirmar não incidir atualização sobre o valor remanescente da parcela não levantada 
integralmente, pois desde a data do acordo (02/07/2021) o valor já era exigível, sendo que somente não foi levantado por circunstância 
alheia não imputável à credora do acordo.
Deste modo, promovo neste ato a transferência eletrônica dos valores na forma acima decidida.
Determino o arquivamento destes autos, pois exaurida a prestação jurisdicional.
Serve o presente como MANDADO de intimação das partes por seus advogados/procuradores através do PJE.
Cacoal- , quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Mario Jose Milani e Silva
Juiz(a) de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - 4ª Vara Cível Processo: 0005690-20.2011.8.22.0007 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
Requerente (s): BANCO DA AMAZONIA SA, CNPJ nº 04902979000144, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (s): MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, OAB nº MG63440
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112
FELIPE CRAVO SOUZA, OAB nº RS56343 
Requerido (s): LUCINEIDE MOREIRA MENDES, CPF nº 98133675715, RUA ANTONIO DEODATO DURCE 626 CENTRO - 76960-959 
- CACOAL - RONDÔNIA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AMAZON LTDA - ME, CNPJ nº 05491693000186, AV. CASTELO BRANCO, 17.027, NÃO CONSTA 
SANTO ANTONIO - 76960-959 - CACOAL - RONDÔNIA
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WILLIAM PEREIRA DA SILVA, CPF nº 43942849704, RUA: ALUIZIO FERREIRA, 1066, NÃO INFORMADO INCRA - 76960-959 - 
CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
__________________________________________________________________________
DECISÃO 
É medida que se impõe a indisponibilidade genérica de bens e direitos quando o devedor, devidamente citado, não oferece bens à 
penhora no prazo legal e não são encontrados bens penhoráveis no curso da execução.
Ante o exposto, defiro o pedido de indisponibilidade de bens pertencentes ao executado até o limite do débito, motivo pelo qual cadastrei 
a presente ordem judicial na CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, nos termos do Provimento CNJ n. 39/2014, conforme 
espelho em anexo.
Por esta razão e considerando os limites da atuação judicial, diga a exequente indicando bens livres e desembaraçados da parte devedora 
e requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte exequente.
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011799-42.2022.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Empréstimo consignado 
Requerente (s): DARCI JOSE DE SOUZA, CPF nº 58782435200, RUA UIRAPURU 3069, - DE 2846/2847 A 3086/3087 TEIXEIRÃO - 
76965-592 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): ELIEL MOREIRA DE MATOS, OAB nº RO5725A 
Requerido (s): BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-
133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado (s): 
__________________________________________________________________________
DESPACHO INICIAL
Defiro a gratuidade judiciária.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 
de conciliação. No caso dos autos, o baixo êxito que tem se obtido em processos desta natureza em face das instituições financeiras 
revela que, em certos casos, a audiência para tentativa prévia de conciliação acaba por apenas delongar o resultado final do processo. 
Havendo interesse em conciliar, poderá a parte requerida contatar a parte autora através de seu advogado, ou mesmo pessoalmente, nos 
endereços e telefones informados na petição inicial. Pactuado eventual acordo, as partes poderão trazê-lo aos autos a qualquer momento 
para apreciação e eventual homologação por este Juízo.
Ante a caráter consumerista da relação discutida na ação, decreto a inversão o ônus da prova, devendo a parte requerida apresentar nos 
autos os contratos que fundamentaram os descontos questionados pelo autor.
CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Ressalte-se que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 
inicial.
Destaque-se ao requerido, ainda, que o processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e 
da DECISÃO que determinou a citação (art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, na internet, no seguinte endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal 
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento 
eletrônico.
Apresentada ou não a contestação, intime-se o autor para manifestação no prazo legal.
Com ou sem a manifestação do autor, voltem os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA PRECATÓRIA para:
1 – INTIMAÇÃO do autor, através de seu advogado (via DJE) da presente DECISÃO.
2 – CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da requerida, no endereço acima referido, dos termos da ação e para oferta de resposta no prazo legal.
2.1 - Caso a parte requerida possua cadastro na forma do art. 246, §1º, e art.1.051, do Novo Código de Processo Civil, a CITAÇÃO e 
INTIMAÇÃO deverão ser feitas de maneira preferencialmente eletrônica.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011380-22.2022.8.22.0007 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
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Assunto: Alienação Fiduciária 
Requerente (s): A. D. C. N. H. L., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617
PROCURADORIA DA ADMINSTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
Requerido (s): C. R. R., CPF nº 92363946200, RUA PIONEIRO JULIA HORTA PIMENTA 3653, CASA ALPHA PARQUE - 76965-398 - 
CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): SEM ADVOGADO(S)
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
1. Comprovada a venda do bem mediante contrato de alienação fiduciária e a mora do requerido através de carta registrada com aviso 
de recebimento ou protesto com intimação por edital (art. 2º, §2º do Decreto Lei n. 911/69), DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E 
APREENSÃO do bem discriminado na inicial, eis que satisfeitos os requisitos legais.
2. Proceda-se a BUSCA E APREENSÃO do bem, depositando-o com o representante/depositário indicado autor, mediante 
compromisso.
2.1. Advirta-se que o bem não poderá ser levado para fora da comarca, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
2.2. O veículo deverá ser avaliado e ter seu estado de conservação descrito no auto de apreensão.
3. Após cumprida a liminar, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para:
3.1. No prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, pagar o débito em atraso (parcelas vencidas até a data de cumprimento 
da medida liminar) acrescido das custas processuais e honorários advocatícios (10% sob o valor do débito em atraso), hipótese na qual 
o bem lhe será restituído livre do ônus.
3.2. Apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar (art. 3º, §3º do Decreto Lei n. 911/69). E quanto 
a essa, ressalte-se que poderá ser apresentada ainda que o requerido tenha se utilizado da faculdade de pagar a dívida, caso entenda 
ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
4. Ressalte-se a parte requerida que o processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e da 
DECISÃO que determinou a citação (art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, na internet, no seguinte endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal 
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento 
eletrônico.
5. Não tendo o requerido condições de constituir advogado, o Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para tanto, 
em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente, na sede localizada na Rua José do Patrocínio, n. 1284, Bairro Princesa 
Isabel, Cacoal/RO, portando este documento.
6. Não ocorrendo o pagamento ou não ofertada resposta, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 
patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, §1º do Decreto Lei n. 911/69).
7. Comprovado o pagamento, retornem os autos conclusos.
8. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento ou ainda, caso ofertada ou não resposta, INTIME-SE o autor (via DJe) para 
manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a CONCLUSÃO do feito.
9. Não sendo o bem localizado, INTIME-SE o requerente a fim de que indique novo endereço ou requeira o que de direito, no prazo de 
10 (dez) dias.
10. Intime-se o autor quanto ao teor da DECISÃO.
11. Cumpra-se. Pratique-se o necessário. 
12. SIRVA O PRESENTE DE MANDADO para que:
12.1. O cartório judicial promova a INTIMAÇÃO do requerente quanto ao teor dessa DECISÃO e, nas hipóteses de não pagamento, de 
oferta ou não de resposta e, ainda, no caso de não localização do bem.
12.2. O Oficial de Justiça proceda a BUSCA E APREENSÃO do veículo marca HONDA, modelo BIZ 110I, chassi n.º 9C2JC7000LR034431, 
ano de fabricação 2020 e modelo 2020, placa QTE9G78, renavam 01237737459, o qual poderá ser localizado no endereço acima referido 
e o DEPOSITE, mediante compromisso, com o representante indicado pelo autor: JONAS DOS SANTOS FERREIRA, CPF: 003.516.042-
00, TEL: (69) 9300-3190.
12.3. E, após cumprida a liminar, o Oficial de Justiça promova a CITAÇÃO da parte requerida. 
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva 
Juiz de Direito
 
 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7010031-81.2022.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: JOSIANA COPPO EIRELI e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.
Processo: 7011349-02.2022.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 1.763,96, mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos
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AUTOR: AGROPECUARIA DO COLONO LTDA - ME, AVENIDA AFONSO PENA 2507, - ATÉ 2569/2570 PRINCESA ISABEL - 76964-
026 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FABRICIA LORRAYNER CHIOATO TOZI, OAB nº RO9180
REU: VALDOMIRO MAXIMO MOREIRA, ÁREA RURAL, LINHA 09, LOTE 77, GLEBA 07, ZONA RURAL ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, bem como para contestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 
preceitua o art. 335, III, e com a advertência do art. 344, ambos do CPC.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: 
I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 
II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais; 
III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.
Adotadas as providências acima, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado da lide ou saneamento do feito.
Expeça-se o necessário.
Cacoal, 1 de setembro de 2022
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7009916-02.2018.8.22.0007
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: LEANDRO GREGIANINI
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ELENARA UES, OAB nº RO6572, NATALIA UES CURY, OAB nº RO8845, HOSNEY REPISO 
NOGUEIRA, OAB nº RO6327
EXECUTADO: VALDEIR AVELINO DE JESUS
ADVOGADO DO EXECUTADO: DILCENIR CAMILO DE MELO, OAB nº RO2343
DECISÃO 
Vistos.
Nesta data expedi alvará eletrônico na modalidade de transferência, através da ferramenta “alvará eletrônico”, pela qual o juízo envia os 
dados da ordem bancária diretamente ao banco, o valor deverá ser levantado, com as devidas correções/rendimentos/atualizações até 
a data do saque efetivo.
OBSERVAÇÕES:
1) O beneficiário deverá aguardar a disponibilização dos valores na conta bancária indicada em sua manifestação, conforme síntese 
supracitada.
2) Aguarde-se por cinco 05 (cinco) dias o cumprimento da ordem.
Sobrevindo informação de erro no cumprimento da ordem eletrônica, fica a CPE autorizada a proceder com a expedição de alvará/ofício 
de transferência sem necessidade de nova CONCLUSÃO do processo.
Acaso seja constatado o cumprimento da ordem e encerramento das contas judiciais, desde logo fica determinado o ARQUIVAMENTO 
do feito
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Cacoal,1 de setembro de 2022
Mario Jose Milani e Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7009781-48.2022.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Guarda 
Requerente (s): J. D. S. A., CPF nº 03290503208, RUA BEIRA RIO 1833 SANTO ANTÔNIO - 76967-340 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): CAMILA CRISTINA BRITO, OAB nº RO10367 
Requerido (s): A. R. A., CPF nº 02056255251, RUA CACAU 4747, AVENIDA SÃO PAULO 2775 PAINEIRAS - 76968-899 - CACOAL - 
RONDÔNIA
Advogado (s): 
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
Defiro a gratuidade processual.
Processe-se em Segredo de Justiça, alterando-se a publicidade no sistema PJe, caso ainda não ocorrido.
Diferentemente do que alega a parte requerente, não se trata ação de regulamentação de guarda, mas sim, de ação revisional, vez que, 
a questão de alimentos e guarda envolvendo a menor já foram anteriormente fixadas nos autos 7002188-36.2020.8.22.0007.
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que, além de não vislumbrar qualquer elemento embasador de tal medida, pela identidade 
com o pedido de MÉRITO, a eventual DECISÃO liminar seria a promoção do julgamento antecipado do MÉRITO, importando em supressão 
ao direito de contraditório e ampla defesa da parte contrária.
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Diante das circunstâncias alegadas, por hora deixo de designar audiência de conciliação.
Cite-se e intime-se a parte requerida para a apresentação de resposta no prazo legal (15 dias).
Intime-se a parte autora, por seu advogado.
Após a contestação, ou transcurso de seu prazo, dê-se vistas à requerente para impugnação.
Ao final, vistas ao MP-RO.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA PRECATÓRIA para:
1 INTIMAÇÃO da parte autora quanto ao teor desta DECISÃO.
2 CITAÇÃO e INTIMAÇÃO pessoal do requerido, no endereço acima descrito, quanto aos alimentos provisórios e para apresentação de 
contestação.
Observações e Advertências:
A) O processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e da DECISÃO que determinou a 
citação (art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer, excetuados os casos de segredo de justiça, mediante acesso ao sítio do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, na internet, no seguinte endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, 
da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação, etc, devem ser trazidos ao Juízo por 
peticionamento eletrônico.
B) Não tendo a parte requerida condições de constituir advogado, o Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. 
Para tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente, na sede localizada em sua cidade/comarca, portando este 
documento.
C) A não apresentação da contestação no prazo acima referido implicará revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 
autora.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do 
 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7001990-62.2021.8.22.0007
Classe: Execução Fiscal
Assunto:ISS/ Imposto sobre Serviços
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
EXECUTADO: SABINO JOSE CARDOSO, RUA DOS PIONEIROS 2416 CENTRO - 76963-726 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SABINO JOSE CARDOSO, OAB nº RO1905
Valor da causa:R$ 14.790,39
DECISÃO 
Vistos.
Recomenda o legislador que a execução seja promovida da forma menos gravosa para o devedor, viabilizando, contudo, o recebimento 
das obrigações devidas.
Foi noticiado nos autos a oferta visando a quitação do débito de um crédito corporificado em precatório, o que não foi analisado até o 
momento pelo credor, quiçá pela ausência momentânea na previsão de ordem cronológica de pagamento.
Como o Executado trouxe aos autos uma série de considerações, bem como, indicou a previsão de pagamento do precatório, determino 
a intimação do Exequente para que se expresse a respeito, no prazo de 3 (três) dias.
Intime-se.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7012614-78.2018.8.22.0007 
Classe: Regulamentação de Visitas 
Assunto: Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas 
Requerente (s): A. D. C. B., RUA EUCALIPTO 4822 RESIDENCIAL PAINEIRAS - 76964-674 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido (s): G. M. D. P., RUA SONIA FALEIRO 306 JARDIM UNIVERSITÁRIO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
Advogado (s): DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
DEFIRO o pedido da requerente para expedição de Carta Precatória para intimação do requerido, redesignando a audiência de instrução 
e julgamento.
1. Designo o dia 01/11/2022, as 09h00min, para realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência.
1.1. O link para acesso à videoconferência é: meet.google.com/mkt-ntuo-fxe
1.2. Para acessar a sala de audiência, clique no link acima, ou copie e cole na barra de endereços de seu navegador.
1.3. O participante deve, na data e horário da audiência, acessar o link acima e aguardar a autorização para ingresso à sala virtual;
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1.4. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento de sua oitiva.
2. Relembro que cabe ao advogado de cada parte informar, orientar e intimar as testemunhas por ele arroladas quanto ao dia, hora 
e forma de realização da audiência por videoconferência, bem como dos recursos tecnológicos necessários para participação. Neste 
Juízo, as audiências por videoconferência ocorrem por meio da plataforma de comunicação denominada “Google Meet”, disponível 
para download na web, podendo ser usado a partir de DISPOSITIVO s móveis (smartphone, tablet, etc) ou convencionais (notebook, 
computador de mesa, etc), que possuam recursos de transmissão de som e imagem em tempo real (microfone e câmera).
3. As partes e testemunhas deverão:
3.1. Manter o telefone disponível durante o horário da audiência para atender ligações deste Juízo;
3.2. Acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido na data e horário agendados para realização da audiência, e aguardar a 
autorização para ingresso;
3.3. Ter em mãos um documento pessoal de identificação com foto (RG, CNH, etc).
4. A intimação da parte requerente deverá se realizar por via de MANDADO pessoal.
4.1 A intimação do requerido deverá se realizar por carta precatória, intimando a parte requerida no seu atual endereço, qual seja, Rua 
Antônio Maria, QD 59, Jardim Itororó, Várzea Grande/MT – CEP 78138-800.
Serve a presente DECISÃO de MANDADO DE INTIMAÇÃO PESSOAL E CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7000984-88.2019.8.22.0007
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto:Duplicata
REQUERENTE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA, AC MINISTRO ANDREAZZA, AVENIDA PAU BRASIL 5780 CENTRO 
- 76919-970 - MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DANIEL REDIVO, OAB nº RO3181
KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS, OAB nº RO3843
JOAO CARLOS DA COSTA, OAB nº RO1258
REQUERIDO: RONILDO PERES, LINHA 114 LT 28, GB 16 ZONA RURAL - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 2.131,94
DECISÃO 
1. Trata-se de petição apresentada pelo credor, que pretende o cumprimento da SENTENÇA, nos moldes dos artigos 513 e 523 do Novo 
Código de Processo Civil.
2. Assim, como preenchidos os requisitos legais, INTIME-SE o executado, VIA CARTA AR/MANDADO, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias (art. 523, caput), pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
3. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo referido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 
honorários de advogado de 10% (dez por cento).
4. Em caso de pagamento parcial, a multa, bem como os honorários de advogado, incidirão sobre o restante do débito (art. 523, § 2º do 
Novo CPC).
5. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo, também de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, através de seu advogado, impugnação.
6. Decorrido o prazo do item 2, sem a comprovação do pagamento, expeça-se MANDADO de penhora e avaliação de tantos bens quantos 
bastem para a integral quitação do débito, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º do Novo CPC).
7. Em seguida, aguarde-se em cartório o decurso do prazo para impugnação, observando-se que, como se tratam de autos eletrônicos, o 
prazo não será contado em dobro na hipótese de litisconsortes passivos representados por advogados de diferentes escritórios.
8. Em havendo pagamento ou impugnação ao cumprimento de SENTENÇA, intime-se o exequente, através de seu advogado/procurador 
(via PJE), para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, promova-se a CONCLUSÃO do feito.
9. Pratique-se o necessário.
10. SERVE O PRESENTE DE CARTA/MANDADO para:
10.1. INTIMAÇÃO do(s) executado(s) no endereço acima indicado.
10.2. Que o cartório judicial promova a intimação do exequente, através de seu advogado/procurador (via DJE), para manifestação nas 
hipóteses de pagamento ou apresentação de impugnação.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
Juíz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7010301-42.2021.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Dano Ambiental, Direito de Imagem 
Requerente (s): GONCALES OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 97553352268, AVENIDA RECIFE 891, - DE 827 AO FIM - LADO ÍMPAR 
NOVO CACOAL - 76962-135 - CACOAL - RONDÔNIA
REGIANE MEDRADES DOS SANTOS, CPF nº 00093686200, AVENIDA RECIFE 891, - DE 827 AO FIM - LADO ÍMPAR NOVO CACOAL 
- 76962-135 - CACOAL - RONDÔNIA
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GABRIELY KAWANE MEDRADES RODRIGUES, CPF nº 06512970284, AVENIDA RECIFE 891, - DE 827 AO FIM - LADO ÍMPAR NOVO 
CACOAL - 76962-135 - CACOAL - RONDÔNIA
MILENA YASMIN MEDRADES DE OLIVEIRA, CPF nº 07553842290, AVENIDA RECIFE 891, - DE 827 AO FIM - LADO ÍMPAR NOVO 
CACOAL - 76962-135 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA, OAB nº RO9854 
Requerido (s): MUNICIPIO DE CACOAL, RUA ANÍSIO SERRÃO 2100, - DE 1779/1780 A 2168/2169 CENTRO - 76963-804 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ANDRADE & VICENTE LTDA, CNPJ nº 05659781000144, RUA PAZ, S/N, SALA 01, BAIRRO LINO ALVES TEIXEIRA, S/N BAIRRO 
LINO ALVES TEIXEIRA, - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
Advogado (s): LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA, OAB nº RO2435A
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
DEFIRO a juntada de documento novo pela parte requerida. INTIME-SE a parte requerente para dele conhecer e manifestar, no prazo 
de cinco (5) dias.
DEFIRO ainda o pedido de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, requerido por ambas partes.
1. Designo o dia 04/10/2022, as 10h45min, para realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência.
1.1. O link para acesso à videoconferência é: meet.google.com/kjp-snwi-quy
1.2. Para acessar a sala de audiência, clique no link acima, ou copie e cole na barra de endereços de seu navegador.
1.3. O participante deve, na data e horário da audiência, acessar o link acima e aguardar a autorização para ingresso à sala virtual;
1.4. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento de sua oitiva.
2. Relembro que cabe ao advogado de cada parte informar, orientar e intimar as testemunhas por ele arroladas quanto ao dia, hora 
e forma de realização da audiência por videoconferência, bem como dos recursos tecnológicos necessários para participação. Neste 
Juízo, as audiências por videoconferência ocorrem por meio da plataforma de comunicação denominada “Google Meet”, disponível 
para download na web, podendo ser usado a partir de DISPOSITIVO s móveis (smartphone, tablet, etc) ou convencionais (notebook, 
computador de mesa, etc), que possuam recursos de transmissão de som e imagem em tempo real (microfone e câmera).
3. As partes e testemunhas deverão:
3.1. Manter o telefone disponível durante o horário da audiência para atender ligações deste Juízo;
3.2. Acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido na data e horário agendados para realização da audiência, e aguardar a 
autorização para ingresso;
3.3. Ter em mãos um documento pessoal de identificação com foto (RG, CNH, etc).
4. Intimem-se as partes (via DJe).
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7009510-39.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE SABINO FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - RO7261
REU: Banco Bradesco S.A 
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7005482-04.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE JI-PARANA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: CLAUDIO RIBEIRO DE LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO: ALFREDO LAURENT FILHO - RO12100
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente intimada para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da impugnação à penhora apresentada pela 
parte Executada.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7013572-59.2021.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: TIAGO TEIXEIRA LUCIO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7000924-18.2019.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, ANA PAULA 
SANCHES - RO9705
EXECUTADO: LUIZ ALBERTO PAVANELO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7004814-96.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, GEISIELI DA SILVA ALVES - RO9343, NOEL NUNES 
DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: HERIC JONE CARLOS FLEGLER
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7002934-98.2020.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ITAMAR ALVARES MARCAL
Advogado do(a) AUTOR: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - RO3092
REU: BENTO TRANSPORTES LTDA - ME
Advogado do(a) REU: RODRIGO SILVA DO VALLE - AM9148
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, intimada a se manifestar acerca da Petição ID 81237465 entender e requerer o que for de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7012644-11.2021.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARLUCE APARECIDA SESANA
Advogados do(a) AUTOR: NEWITO TELES LOVO - RO7950, HOSNEY REPISO NOGUEIRA - RO6327
REU: ATUAL GESTAO DE BENEFICIOS E PARCERIA LTDA - ME e outros
Advogado do(a) REU: LOYDE FARIAS OLIVEIRA - DF45232
Advogado do(a) REU: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS18668
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INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7004554-77.2022.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
REU: MATHEUS CAMPOS LIMA
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7009446-63.2021.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Aposentadoria por Invalidez
AUTOR: VALMIR FERREIRA DE SOUZA, AVENIDA PORTO VELHO 3614, TEL/WHATS (69) 9 8103-7332 JARDIM CLODOALDO - 
76963-527 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO, OAB nº RO7046
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 13.200,00
SENTENÇA 
Vistos etc.
VALMIR FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, pedreiro, RG sob nº 540.525 SSP/RO, CPF sob nº 575.698.192-68, residente na 
Avenida Porto Velho, nº 3614, Bairro Jardim Clodoaldo, Cacoal, Rondônia, por intermédio de advogado (a) regularmente habilitado (a), 
ingressou em juízo com
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal, sediada na Avenida Jorge 
Teixeira, esquina com Costa e Silva, nº 99, Porto Velho/RO, aduzindo em síntese ser segurado da previdência social e encontra-se 
incapacitado para o trabalho.
Menciona que requereu benefício por incapacidade em 07/05/2021, sendo a perícia agendada para o dia 04/08/2021. Ocorre que o Autor 
chegou na Autarquia para realização do Exame Médico e foi informado que o sistema encontrava-se fora do ar, bem como, que este seria 
comunicado em breve sobre novo dia para perícia, contudo ao aguardar quase um mês sem notícias, buscou junto ao site do Meu INSS 
e verificou que o Requerimento não existe, ou seja, o sistema do INSS excluiu requerimento do Autor. Dessa forma, ingressa em juízo 
para ver seu direito reconhecido.
Menciona que preenche todos os requisitos exigidos pela legislação para a percepção do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria 
por invalidez. 
A inicial veio instruída com documentos.
Recebida a inicial, foi determinada a citação do INSS, bem como a realização de perícia médica.
O requerido, devidamente citado, apresentou contestação, destacando os requisitos para concessão de benefícios por incapacidade. 
Ressaltou que a perícia médica realizada pelo INSS, como ato administrativo, goza da presunção de legitimidade e veracidade e só pode 
ser afastada por prova robusta em sentido contrário - o que não acontece no presente caso. A parte autora não aponta na inicial qualquer 
razão suficiente para deslegitimar a DECISÃO tomada em âmbito administrativo. Requereu a improcedência da ação. Juntou CNIS.
Apresentada impugnação (ID: 64638734).
Promovida a perícia judicial, o laudo foi juntado (ID 70456361).
A parte autora se manifestou e requereu a procedência da ação.
O INSS, em sua manifestação, mencionou que o parte autora não comprovou a qualidade de segurado em razão de ausência de 
contribuições/recolhimentos a partir do ano de 2016, pois o último vínculo empregatício registrado em CNIS não aponta data de 
demissão ou remunerações mensais após a data de 2016.
A parte autora foi intimada a comprovar a qualidade de segurado do Autor.
O autor juntou petição ao ID: 80549286, mencionando que o Autor encontra-se vinculado à Empresa D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
EIRELI desde 12/06/2017. 
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
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Versam os presentes autos sobre AÇÃO PREVIDENCIÁRIA inaugurada por VALMIR FERREIRA DE SOUZA contra o INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
O art. 194 da Constituição Federal estipula:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência social.
Ainda nossa Carta Magna em seu art. 201 determina:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei:
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada
§ 2º – nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário 
mínimo.
Em complemento e regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.213 de 24/07/1991, assim prevê: 
Art. 18 – o regime geral da previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes 
de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I- quanto ao segurado:
e) auxílio-doença;
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença 
ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 
dessa doença ou lesão. 
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos 
demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da 
entrada do requerimento.
Art. 62 – o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para 
o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 
O artigo 42 da lei 8.213/91 lista os requisitos necessários a concessão de aposentadoria por invalidez:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1º – a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico 
pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
Depreende-se que o fundamental ponto de afirmação, que serve de deslinde à questão da concessão do referido benefício, reside na 
verificação da real condição de incapacidade, isto é, de não suscetibilidade de reabilitação do segurado, informada e materializada 
mediante exame médico pericial, para o desempenho de sua atividade laboral.
No caso em exame, atendendo a requisito estabelecido pelos nossos tribunais superiores, o Autor juntou aos autos prévio requerimento 
administrativo (ID: 79585153).
Quanto a qualidade de segurado, o Autor não trouxe aos autos documentos que comprovem sua vinculação com o sistema previdenciário, 
o que é requisito essencial, limitando-se apenas a mencionar que ostenta tal condição. 
O INSS, em sua última manifestação, asseverou que o Autor não demonstrou a qualidade de segurado, aduzindo que o Autor se 
identifica como segurado urbano, na condição de pedreiro, mas não ficou esclarecido se ele possui vínculo empregatício formal, se 
está desempregado ou exerceu suas atividades como contribuinte individual, pois o último vínculo empregatício registrado no CNIS não 
aponta data de demissão ou remunerações mensais após a data de 2016.
O Autor alegou que possui vínculo empregatício com a empresa D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI desde 12/06/2017, tendo 
laborado na empresa até o início de 2021.
Nesse sentido, foi oportunizado ao Autor a comprovação de suas alegações, todavia não juntou nenhum documento neste sentido.
Ora, se o Autor encontra-se laborando junto à empresa, normal que juntasse documentos de comprovação, como contrato de trabalho, 
demonstrativo de pagamento de salário, declaração da empresa, etc.
Não há comprovação de que o Autor tenha mantido outros vínculos de trabalho ou contribuído de alguma forma com a previdência social 
a partir de 2016.
O artigo 15 da lei 8.213/91 disciplina:
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela 
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.
§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa 
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.
O artigo 13 do decreto 3048/99 estabelece:
Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
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I - sem limite de prazo, o segurado que estiver em gozo de benefício, exceto na hipótese de auxílio-acidente; (Redação dada pelo Decreto 
nº 10.410, de 2020).
II - até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições, observado o disposto nos § 7º e § 8º e no art. 
19-E; (Redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020)
A legislação já fixa e pontua com clareza e nitidez quais são os pressupostos inafastáveis para que o beneficio venha a ser concedido, dai 
porque incumbe a parte como seu compromisso inarredável, municiar o processo, já desde a peça exordial com todas as documentações 
necessárias, especialmente aquelas pertinentes a qualidade de segurado que se alega.
Não se pode conceber que a parte, mesmo quando instada pelo juízo a trazer elementos probatórios de sua vinculação ao sistema 
previdenciário, limite-se tão somente a argumentar que existem evidencias, pois tal tema cinge-se a prova.
O magistrado não pode julgar com base em meras alegações formuladas na petição inicial, cabendo à parte comprovar o preenchimento 
dos requisitos necessários para obtenção do direito postulado. 
O autor não comprovou estar vinculado ao sistema previdenciário, seja como empregado ou como contribuinte individual, sendo 
que bastava trazer um comprovante de pagamento de salário, uma declaração da empresa, ou o comprovante de recolhimento das 
contribuições individuais.
Dessa forma, ausente requisito exigido pela legislação para a concessão de benefícios previdenciários, qual seja, a demonstração da 
qualidade de segurado, o pedido deve ser rejeitado.
Isto posto e por tudo mais dos autos constam, JULGO com apoio no art. 487, I do Código de Processo Civil, e DISPOSITIVO s da 
Lei 8.213/91, TOTALMENTE IMPROCEDENTE a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por VALMIR FERREIRA DE SOUZA contra o 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
Deixo de condenar o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado em razão de sua fragilidade econômica.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e, após, independentemente de novo DESPACHO, remeta-se 
os autos ao Tribunal competente para análise do recurso.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Serve o presente como MANDADO de intimação das partes através do PJE.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011699-87.2022.8.22.0007 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Duplicata 
Requerente(s): NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ nº 07859902000127, MATO GROSSO 765 CENTRO - 89107-000 - 
POMERODE - SANTA CATARINA
Advogado(s): PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS, OAB nº SC7688 
Requerido(s): ALIMENTOS DA HORA LTDA - ME, CNPJ nº 14784269000110, ÁREA RURAL LOTE 34-A3, LINHA 11, GLEBA 11 ÁREA 
RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado(s): SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 44.652,81
__________________________________________________________________________
DESPACHO INICIAL
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.
2. CITE-SE a parte executada para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, cientificando-lhe ainda da faculdade de opor embargos à 
execução no prazo de 15 (quinze) dias.
2.1. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da dívida, o qual será reduzido pela metade (5%) em caso de 
pagamento da execução no prazo acima assinalado (3 dias).
2.2. Cientifique-se ainda a parte executada quanto à possibilidade de parcelamento da dívida mediante uma entrada no valor de 30% (trinta 
por cento) do débito em execução, mais custas processuais iniciais e honorários integrais do advogado), e pagamento do restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC). O não pagamento 
de qualquer das prestações acarretará a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. 
Havendo interesse nesta forma de parcelamento, deverá o valor de entrada ser depositado e comprovado no processo no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, contados da citação. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos.
2.3. Ocorrendo opção pelo parcelamento acima, e efetuado o depósito inicial, intime-se o exequente para manifestação em 05 (cinco) 
dias, sendo sua inércia interpretada como não oposição ao parcelamento e concordância com os valores depositados.
3. Em caso de não localização da parte executada, proceda o Oficial de Justiça ao arresto de bens, o qual ficará desde já convertido em 
penhora tão logo aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento.
4. Transcorrido o prazo de 3 dias para pagamento da dívida, proceda-se a penhora de bens bastantes à satisfação do débito.
5. Servirá este DESPACHO ao exequente como Certidão de Admissão de Execução para efeito das disposições do art. 828, do CPC. 
6. SERVE ESTE DESPACHO COMO MANDADO /CARTA-AR/CARTA PRECATÓRIA para:
1 – CITAÇÃO da parte executada, no endereço acima referido, pagamento do débito no prazo acima estipulado, bem como para das 
demais disposições acima fixadas. 
Observações:
A) O processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e da DECISÃO que determinou a citação 
(art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia, na internet, no seguinte 
endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a 
anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.
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B) Não tendo a parte requerida condições de constituir advogado, o Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para 
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente, na sede localizada em sua cidade, portando este documento.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva 
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Número do processo: 7007446-90.2021.8.22.0007
EBClasse: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: FABIO PEREIRA LEAL
ADVOGADOS DO AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790, MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE, OAB nº 
RO8727
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO REU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL 
S/A
DECISÃO 
VISTOS.
Por inconsistência de dados, o Alvará Eletrônico expedido na DECISÃO anterior não foi efetivamente compensado, estornando o saldo 
para a conta judicial vinculada ao presente processo.
Retifiquei os dados da conta bancária informada pelo credor, e nesse ato, promovi a expedição de novo Alvará Eletrônico.
Remeto os autos à CPE para monitoramento da conta judicial, bem como também, prossiga-se com os DISPOSITIVO s contidos na 
SENTENÇA.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO VIA PJe/DJe.
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7010178-44.2021.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Honorários Advocatícios, Liminar 
AUTOR: LUIZ CARLOS LORBIESKI, AVENIDA CARLOS GOMES 2092, - DE 2 A 2202 - LADO PAR PRINCESA ISABEL - 76964-016 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO FRANCISCO PINHEIRO OLIVEIRA, OAB nº RO1512A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, - DE 870 A 1158 - LADO PAR 
CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 24.168,95
SENTENÇA 
Vistos etc.
LUIZ CARLOS LORBIESKI, brasileiro, divorciado, portador do RG sob o nº 449697 – SESDEC/RO e CPF nº 241.959.872-53, residente e 
domiciliado na Av. Carlos Gomes, nº 2092, Bairro Princesa Isabel, Cacoal – RO, por intermédio de advogado (a) regularmente habilitado 
(a), ingressou em juízo com
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, com Agência situada à Av. Marechal Rondon, 870, Edifício 
Rondon Shopping Center, 1º andar, Centro, CEP 76900-082, Ji-Paraná – Rondônia, aduzindo em síntese ser segurado da previdência 
social e encontra-se definitivamente incapacitado para o trabalho.
Relata que é segurado da previdência social, e vinha recebendo benefício por incapacidade desde 08/07/2016, sendo ele cessado em 
01/07/2021 embora persista a sua incapacidade permanente, haja vista ser portador de Doença Renal Crônica. 
Ressalta que solicitou reativação do benefício, contudo o pedido foi negado, sob a alegação sob o seguinte argumento: “Informamos que 
não será possível atender à solicitação de reativação do benefício, pois o mesmo foi cessado por limite médico informado pela perícia, 
não sendo cabível a reativação administrativa do mesmo, pois esta espécie de benefício está vinculada ao parecer pericial”. 
Assevera que não se justifica a fundamentação, se dependia do parecer pericial, bastava submetê-lo a uma nova perícia, todavia a 
autarquia quedou-se inerte. 
Menciona que a DECISÃO da autarquia ocorreu de forma injusta, pois preenche todos os requisitos exigidos pela legislação para que seja 
reimplantado benefício por incapacidade em seu favor.
Pugnou pela concessão de benefício por incapacidade definitiva e condenação da autarquia ao pagamento de honorários de sucumbência. 
Requereu a concessão de tutela antecipada.
Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela e determinada a citação do INSS, bem como, nomeado perito para 
avaliar a parte autora.
O requerido, devidamente citado, apresentou contestação, destacando os requisitos para concessão de benefícios por incapacidade. 
Ressaltou que a perícia médica realizada pelo INSS, como ato administrativo, goza da presunção de legitimidade e veracidade e só pode 
ser afastada por prova robusta em sentido contrário - o que não acontece no presente caso. A parte autora não aponta na inicial qualquer 
razão suficiente para deslegitimar a DECISÃO tomada em âmbito administrativo. Requereu a improcedência da ação. Juntou cópia de 
processo administrativo e outros documentos.
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Apresentada impugnação, na qual a parte autora afasta os argumentos da contestação e reafirma o conteúdo da petição inicial.
Promovida a perícia judicial, o laudo foi juntado (ID 79896786).
Ao se manifestar sobre o laudo pericial, o INSS ofertou proposta de acordo, a qual não foi aceita pelo Autor.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Versam os presentes autos sobre AÇÃO PREVIDENCIÁRIA inaugurada por LUIZ CARLOS LORBIESKI contra o INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL – INSS.
O art. 194 da Constituição Federal estipula:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência social.
Ainda nossa Carta Magna em seu art. 201 determina:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei:
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada
§ 2º – nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário 
mínimo.
Em complemento e regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.213 de 24/07/1991, assim prevê: 
Art. 18 – o regime geral da previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes 
de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I- quanto ao segurado:
e) auxílio-doença;
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença 
ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 
dessa doença ou lesão. 
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos 
demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da 
entrada do requerimento.
Art. 62 – o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para 
o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 
O artigo 42 da lei 8.213/91 lista os requisitos necessários a concessão de aposentadoria por invalidez:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1º – a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico 
pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
No caso em análise, atendendo requisito recentemente criado por nossos tribunais superiores, o autor comprovou o prévio requerimento 
administrativo (documentos juntados aos ID’s: 62278967 e 62278970 ).
No que se refere à qualidade de segurado, tal condição restou satisfatoriamente demonstrada, através dos documentos juntados aos autos 
(ID: 63708510 ). Ademais, restou incontroverso que o Autor foi beneficiário de Auxílio-Doença até 01/07/2021.
Ultrapassadas as exigências contidas na legislação quanto ao prévio requerimento administrativo e a demonstração da qualidade de 
segurado, necessária uma análise quanto à alegada incapacidade laboral da parte autora.
Depreende-se que o fundamental ponto de afirmação, que serve de deslinde à questão da concessão do referido benefício, reside na 
verificação da real condição de incapacidade, isto é, de não suscetibilidade de reabilitação do segurado, informada e materializada 
mediante exame médico pericial, para o desempenho de sua atividade laboral.
O autor juntou laudos que indicam estar ele incapacitado, contudo laudos particulares não servem desconstituir a perícia realizada 
pelo corpo clínico da autarquia, vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, podendo apenas ser 
desconstituído com robusta prova em sentido contrário.
A médica nomeada para atuar como perita do juízo, afirmou em sua CONCLUSÃO (laudo juntado ao ID: 79896786) que o Autor apresenta 
doença renal crônica terminal N18.0 - Nefropatia grave (quesitos 1 e 11); reconhece uma incapacidade permanente, sem previsão 
para recuperação (quesitos 5 e 6). Menciona que o início estimado da enfermidade é o ano de 2016, sem qualquer possibilidade de 
readaptação profissional (quesito 14). 
Assim, tomando-se por base a prova técnica produzida por via de perícia judicial, restou comprovado que o autor possui incapacidade 
total e permanente, sem qualquer possibilidade de readaptação profissional (quesito 14).
Neste contexto, aplicando-se os requisitos legais, restou comprovado o caso do requerente se amolda ao benefício previdenciário de 
Aposentadoria por Invalidez, devendo ser implantada em favor do Autor desde a data da cessação do benefício, qual seja, a data de 
01/07/2021. Em razão da necessidade da ajuda permanente de terceiros a aposentadoria do Autor deverá ser acrescida de 25%. 
Isto posto e por tudo mais dos autos consta, JULGO com apoio no art. 487, I do Código de Processo Civil, e DISPOSITIVO s da Lei 
8.213/91, PROCEDENTE a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por LUIZ CARLOS LORBIESKI contra o INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURO SOCIAL – INSS, e, via de consequência, CONDENO o requerido a implantar e promover o pagamento da APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ desde a data da cessação do benefício, qual seja, a data de 01/07/2021. 
Em razão da necessidade da ajuda de terceiros e da gravidade da doença descrita pelo perito judicial, a aposentadoria do Autor deverá 
ser acrescida de 25%, nos termos do artigo 45 da Lei 8.2013/91. 
Confirmo a liminar proferida, ratificando todos os seus efeitos. 
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Os valores eventualmente não pagos deverão sofrer correção monetária e acréscimo de juros legais de 6% (seis por cento) ao ano até o 
efetivo pagamento, ficando permitido o abatimento das quantias já pagas ao autor no período.
Condeno ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no importe correspondente a 10% do valor a ser pago a 
título de retroativos até a data desta SENTENÇA, o que faço consoante os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Fica determinado o imediato cumprimento da DECISÃO contida nesta SENTENÇA, independentemente do trânsito em julgado, haja vista 
o caráter alimentar do benefício, sob pena de multa diária.
Não obstante o teor da súmula nº 178 do STJ, isento está o INSS do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista 
o disposto no art. 3º da Lei Estadual n. 301/90.
SENTENÇA não sujeita a reexame necessário, eis que, atento ao valor da causa, o qual não foi impugnado, depara-se que, em sendo 
atualizado, não ultrapassa a alçada de 1.000 (um mil) salários-mínimos, limite estabelecido pelo artigo 496, § 3°, I do Código de Processo 
Civil.
Fica intimada a Procuradoria Federal do Estado de Rondônia, no prazo de 10 (dez) dias, comprove já haver implantado o beneficio em 
favor da parte autora, conforme SENTENÇA proferida.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e, após, independentemente de novo DESPACHO, remeta-se 
os autos ao Tribunal competente para análise do recurso. 
Objetivando a possibilidade de agilização do processo através da utilização do mecanismo da execução inversa, com a isenção da 
autarquia em pagamento de honorários, fica intimado o INSS, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da 
SENTENÇA, formular em juízo pedido neste sentido. Isso não ocorrendo no prazo estabelecido, fica a parte autora intimada a ingressar 
com o cumprimento de SENTENÇA, no prazo de 5 dias.
Serve a presente DECISÃO como MANDADO de Intimação das partes desta DECISÃO por seu (s) advogado (s) Procurador (es) através 
do sistema PJE. 
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7003389-97.2019.8.22.0007 
Classe: Execução Fiscal 
Assunto: Concurso de Credores 
Requerente (s): ESTADO DE RONDONIA
Advogado (s): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Requerido (s): ROBERTO REGAZZO, CPF nº 39405850920, RUA ALFREDO MARQUES 202 STO. ANTONIO DE PADUA - 84900-000 
- IBAITI - PARANÁ
CIMOPAR MOVEIS LTDA, CNPJ nº 02834982001548, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2050, - ATÉ 2190 - LADO PAR PRINCESA 
ISABEL - 76964-006 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): JOSE ELI SALAMACHA, OAB nº PR10244
RICIERI GABRIEL CALIXTO, OAB nº PR51285
__________________________________________________________________________
DECISÃO 
Incabível a discussão quanto a suspensão do feito ou de medidas constritivas em desfavor da executada, pois vedados pela Lei 11.101/05, 
vedação esta referendada pela Jurisprudência do E. STJ. Desta forma, não acolho os embargos.
Considerando a resposta apresentada ao ID 80341391, determino seja efetivada a penhora de bens da executada até o limite necessário 
à satisfação do crédito no valor de R$ 11.680,23 (onze mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e três centavos) atualizados até a data de 
11/02/2022.
SERVE ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO ao Juízo da Vara Cível da Comarca de IBAITI - PR (autos nº 0006169-84.2015.8.16.0089) a 
fim de que, analisando a conjuntura atual da executada, promova a constrição dos bens viáveis e compatíveis com o procedimento de 
Recuperação em andamento.
Sobrevindo resposta, vistas às partes para falar em 5 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do 
 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7007189-31.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ISAIAS HEZE
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7002230-90.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIANE LIRA - RO3579, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
EXECUTADO: LUIZ HENRIQUE RISSI DE MELLO
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ
Tendo em vista que o valor decorrente de bloqueio on line foi transferido para agência fora da comarca (Ariquemes - Agência 1831), fica 
a parte autora INTIMADA a informar se opta por transferência bancária, devendo informar os dados necessários. Prazo: 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006456-65.2022.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157)
EXEQUENTE: CELIA FERREIRA WELMER
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIEL MOREIRA DE MATOS - RO0005725A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa - informação de benefício ativo.
Cacoal - 4ª Vara Cível Atendimento 7 às 14 horas: Balcão virtual https://meet.google.com/pgx-xvdd-jwz 
Processo nº: 0008371-60.2011.8.22.0007 Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Produto Rural
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA, OAB nº RO2027A
EXECUTADO: LOURDES MARIA DI DOMENICO PEREIRA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: INES DA CONSOLACAO COGO, OAB nº RO3412, ANA RITA COGO, OAB nº RO660 
DESPACHO 
Vistos.
Expedido alvará eletrônico na modalidade transferência através da ferramenta “alvará eletrônico”, pela qual o juízo envia os dados da 
ordem diretamente ao banco detentor da conta judicial, sem gerar documento novo nos autos. 
Seguem as informações sintéticas do alvará eletrônico, como o beneficiário, a conta destino e os valores em favor da parte requerida, 
conforme já determinado em DECISÃO de 78918333.
O beneficiário deverá aguardar a disponibilização dos valores na conta bancária indicada em sua manifestação, conforme 
síntese supracitada.
Aguarde-se por cinco 05 (cinco) dias o cumprimento da ordem.
Sobrevindo informação de erro no cumprimento da ordem eletrônica, fica a CPE autorizada a proceder com a expedição de alvará sem 
necessidade de nova CONCLUSÃO do processo.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022 .
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7006073-87.2022.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AUGUSTO JOAQUIM NAZARO
Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - RO2733
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011798-57.2022.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Concessão 
Requerente (s): ODENIVAR FRANCISCO DE LIMA, CPF nº 45691673220, GLEBA 16 Lote 12 TRAVESSA SANTANA - 76968-899 - 
CACOAL - RONDÔNIA
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Advogado (s): ELIEL MOREIRA DE MATOS, OAB nº RO5725A 
Requerido (s): I. N. D. S. S., RUA PRESIDENTE VARGAS 100, - ATÉ 764/765 CENTRO - 76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado (s): 
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
1. Defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora.
2. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 
de conciliação.
3. CITE-SE a parte requerida dos termos da ação e INTIME-A para, querendo, contestar no prazo legal.
3.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo, 
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo CPC).
4. Por fim, apresentada ou não a impugnação, voltem os autos conclusos.
5. Pratique-se o necessário.
6. SERVE O PRESENTE DE MANDADO  para: 
6.1. CITAR e INTIMAR a parte requerida para, querendo, contestar o pedido.
6.2. INTIMAR a parte autora do teor da presente DECISÃO.
6.3. A intimação da parte autora em caso de impugnação.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva 
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do 
 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7014286-19.2021.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Auxílio-Doença Previdenciário
AUTOR: LUSINETE MARTINS DOS REIS, RUA ANEL VIÁRIO 2174, - DE 2100 A 2448 - LADO PAR RESIDENCIAL PARQUE BRIZON 
- 76962-262 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA, OAB nº RO9854
FIAMA RAMOS DE SOUZA, OAB nº RO11756
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 4.397,28
DECISÃO 
Vistos.
Verifico que após o proferimento da SENTENÇA  o INSS apresentou recurso de apelação, bem como, a parte autora apresentou 
contrarrazões.
Dessa forma equivocada a certidão de trânsito em julgado juntada aos autos ao ID: 78895519, pelo que, torno-a sem efeito.
Determino a remesso dos autos ao TRF - 1ª Região para análise para análise do recurso.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011701-57.2022.8.22.0007
Classe: Monitória
Assunto: Nota de Crédito Comercial
AUTOR: DISAVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, CNPJ nº 08996869000140, AVENIDA CASTELO BRANCO 
20200, - DE 20002 A 20370 - LADO PAR NOVO HORIZONTE - 76962-070 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA, OAB nº RO3092
REU: TERRA LUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 14045720000188, TRAVESSA HUMAITÁ 1749, - DE 1758/1759 A 
2096/2097 MARCO - 66093-046 - BELÉM - PARÁ
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Intime-se a Requerente a promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial.
Recolhidas as custas, certifique-se nos autos e tornem-me conclusos para deliberação.
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7011808-38.2021.8.22.0007
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Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARLI CORES DA COSTA ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ HENRIQUE LINHARES DE PAULA - RO9464
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte autora intimada a ingressar com o cumprimento de SENTENÇA, no prazo de 5 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7011754-38.2022.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento
AUTOR: MARIA ALESXANDRA PINHEIRO, RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 1835, - DE 1800/1801 A 2199/2200 
JARDIM CLODOALDO - 76963-600 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 14.544,00
DECISÃO 
Vistos.
Tendo sido ofertada exceção de suspeição do magistrado titular nos autos 7001881-87.2017.8.22.0007 e sendo ela acolhida, determino 
a pronta remessa dos autos para o substituto automático, nos moldes preconizados em lei.
Serve o presente como MANDADO de intimação das partes através do PJE e DJE.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 - Fone:(69) 34437610
e-mail: interiorfiscaiscpe@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias 
Execução Fiscal PJe
Processo: 7005143-11.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) 
Exequente: ESTADO DE RONDONIA
Executado: ODILIA TARINI e outros
CDA’s : 017.02.0001.2325, 2017.02.0001.2326 e 2017.02.0001.2327
CITAÇÃO DO EXECUTADO: ODILIA TARINI - CPF: 424.419.869-53
FINALIDADE: Citação para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do prazo do Edital, a dívida a seguir identificada, com juros, 
correção e encargos legais, ou no mesmo prazo nomear bens à penhora, suficientes para GARANTIR a Execução proposta pelo exequente, 
sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastarem para cumprimento integral da obrigação, conforme DESPACHO abaixo.
VALOR DA CAUSA: R$ 494.535,41 - Atualizado até 17/05/2018 (será atualizada na data do efetivo pagamento).
OBSERVAÇÃO: Não tendo o executado condições de constituir advogado, este deverá procurar a Defensoria Pública Estadual, 
localizada AVENIDA JORGE TEIXEIRA, Nº 1722, BAIRRO EMBRATEL, CEP: 76.820-846
DESPACHO: “(...) Ante todo o exposto, defiro a citação da executada ODILIA TARINI, CPF: 424.419.869-53, via edital. Determino que 
seja feito a inclusão de ODILIA TARINI, CPF: 424.419.869-53 no polo passivo da ação. Desde já, nomeio Curador Especial para proceder 
a defesa dos interesses da parte executada, na pessoa do Defensor Público atuante neste Juízo (CPC, art. 72, II e Súmula 196 do STJ), o 
qual deverá ser intimado para se manifestar no prazo legal. Vale asseverar, que o Curador nomeado poderá opor Embargos à Execução, 
desde que, é claro, se afigurem presentes quaisquer matérias tidas como controvertida, conforme estabelece o art. 16, § 2º, da Lei 
6.830/80; Do contrário, não há essa exigência legal. Após dê-se nova vista à parte exequente. Sem manifestação, intime-se a exequente 
para requerer o que entende por direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Pratique-se o necessário. Cacoal - RO, 
quinta-feira, 14 de julho de 2022. Mário José Milani e Silva - Juiz de Direito”.
Porto Velho/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
Michelle Sayuri Nakata
(Assinatura Digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7001166-11.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE EDILSON DA SILVA - RO1554, MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA - RO3981
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REU: LICREIDO DE OLIVEIRA MORAIS
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTOR, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para recolher custas de publicação conforme 
certidão 81293887, determinada na DECISÃO 81237989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 - Fone:(69) 34437610
e-mail: interiorfiscaiscpe@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias 
Execução Fiscal PJe
Processo: 7010940-94.2020.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) 
Exequente: MUNICIPIO DE CACOAL
Executado: CONSTRUNOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
CDA’s : 517/2020
CITAÇÃO DO EXECUTADO: CONSTRUNOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
FINALIDADE: Citação para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do prazo do Edital, a dívida a seguir identificada, com juros, 
correção e encargos legais, ou no mesmo prazo nomear bens à penhora, suficientes para GARANTIR a Execução proposta pelo exequente, 
sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastarem para cumprimento integral da obrigação, conforme DESPACHO abaixo.
VALOR DA CAUSA: R$ 28.426,51 - Atualizado até 23/09/2021 (será atualizada na data do efetivo pagamento).
OBSERVAÇÃO: Não tendo o executado condições de constituir advogado, este deverá procurar a Defensoria Pública Estadual.
DESPACHO: “(...) Ante todo o exposto, defiro a citação da executada, via edital. Cite-se a parte executada por edital. Desde já, nomeio 
Curador Especial para proceder a defesa dos interesses da parte executada, na pessoa do Defensor Público atuante neste Juízo (CPC, 
art. 72, II e Súmula 196 do STJ), o qual deverá ser intimado para se manifestar no prazo legal. Vale asseverar, que o Curador nomeado 
poderá opor Embargos à Execução, desde que, é claro, se afigurem presentes quaisquer matérias tidas como controvertida, conforme 
estabelece o art. 16, § 2º, da Lei 6.830/80; Do contrário, não há essa exigência legal. Após dê-se nova vista à parte exequente. Sem 
manifestação, intime-se a exequente para requerer o que entende por direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. 
Pratique-se o necessário. Cacoal - RO, sexta-feira, 15 de julho de 2022. Mário José Milani e Silva - Juiz de Direito”.
Porto Velho/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
Michelle Sayuri Nakata
(Assinatura Digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7012735-72.2019.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
REU: DORALICE ALMEIDA MARIN
Advogado do(a) REU: KEILA TOMASI DA SILVA - RO7445
INTIMAÇÃO - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte REQUERIDA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7009500-92.2022.8.22.0007 
Classe: Embargos à Execução 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Requerente (s): PEDRO HERCULANO FREIRE JUNIOR, RUA MONTEIRO LOBATO 1782, - DE 1689/1690 A 2051/2052 TEIXEIRÃO - 
76965-678 - CACOAL - RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA PADRE ADOLFO 2434, - DE 1583/1584 AO FIM JARDIM CLODOALDO - 
76963-506 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido (s): CIAP EDUCACIONAL LTDA - ME, CNPJ nº 11977044000192, AVENIDA AMAZONAS 3355, - DE 3203 A 3453 - LADO 
ÍMPAR JARDIM CLODOALD - 76963-687 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): SEM ADVOGADO(S)
__________________________________________________________________________
DESPACHO INICIAL
A CPE para que cadastre os advogados da parte requerida, conforme procuração de id 79546456.
Associe-se este feito aos autos n. 7007562-62.2022.822.0007.
Recebo os embargos para discussão.



2423DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Intime-se o embargado para apresentação de impugnação no prazo legal, bem como manifestação acerca da proposta de acordo 
ofertada.
Suspendam-se os autos principais n. 7007562-62.2022.822.0007, pelo tempo necessário ao julgamento destes embargos, certificando-se 
naqueles autos o conteúdo deste DESPACHO.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação do embargado através de seu advogado/procurador via DJE.
Cacoal, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do 
 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
Processo: 7005344-95.2021.8.22.0007
Classe: OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)
REQUERENTE: MARIA CLEIDE MALAQUIAS e outros (4)
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA POLITANO - RO0003499A, ZILIO CEZAR POLITANO - RO489-A
Advogado do(a) REQUERENTE: JUVENILCO IRIBERTO DECARLI JUNIOR - RO1193
REQUERIDO: JOAO CANDIDO MALAQUIAS
Intimação AUTOR - DESPACHO 
Fica a parte AUTORA intimada acerca do DESPACHO: “[...] VISTOS. Após manifestação das ambas as partes, bem como a juntada de 
Parecer Ministerial, os autos vieram conclusos para DECISÃO. De início, averiguando que tanto as herdeiras controvertidas bem como 
o Ministério Público de Rondônia manifestaram pela designação de audiência de conciliação, buscando comporem as partes nos seus 
respectivos interesses. INDEFIRO o requerimento, com a devida vênia às partes, pois, com a experiência desse Juízo, constato que a 
audiência de conciliação tem se mostrado contraproducente ao andamento do processo, pois que, o direito igualitário das partes não 
deixa margem à concessões e negociações. Noutras palavras, o que observa-se é que as partes normalmente não desejam renunciar 
qualquer direito, logo não há sentido de se paralisar o processo no intuito de conciliar partes que não desejam renunciar qualquer 
direito. Prosseguindo, as herdeiras controvertidas pediram pela aferição das cabeças de gado de propriedade do espólio, para constatação 
de novos nascimentos ocorridos no plantel. Por hora reputo dispensável tal medida, vez que a inventariante, antecipando-se, apresentou 
a ficha do IDARON atualizada, conforme juntada ao ID 77898392, donde constata-se inclusive significativo acréscimo no número de 
cabeças. No mais, as herdeiras controvertidas, reincidentemente pedem ainda, por remoção da inventariante; acesso às propriedades e 
demais medidas no intuito de se apossarem o quanto antes do seus respectivos quinhões hereditários. Pois bem. Nesse ponto, conclamo 
ordem às partes para que observem os princípios de direito, notadamente, quanto a presunção de boa-fé das partes. Em decorrência da 
interpretação legal do Art. 113 do Código Civil, está sedimentado o entendimento no STJ que, “A presunção de boa-fé é princípio geral de 
direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (REsp 956.943/PR). Logo, observando a 
conduta da inventariante, até o presente momento, não vislumbro qualquer evidência de má-fé na conduta direcionada à gestão da massa 
hereditária, nem qualquer motivo que dê aso à medidas mais drásticas, motivo pelo qual, INDEFIRO os pedidos nesse sentido. Ademais, 
relembro às partes que, à cada uma delas o direito garante o direito de sucessão, sendo que, quanto à pessoa do inventariante, em 
resumo, à este é atribuído o dever de arrolar todos os bens e dívidas do espólio; administrar os bens até a partilha; representar o falecido 
em processos judiciais; prestar contas; providenciar documentos pertinentes ao inventário; pagar as dívidas do falecido; e conservar 
os bens inventariados. Nesse sentido, conquanto as partes já tenham o imediato direito sucessório aos bens que compõe o espólio, se 
faz necessário o resguarde e respeito ao rito do processo, principalmente quanto à apuração de eventuais dívidas, para só então, se 
concretizar o efetivo direito sucessório dos herdeiros pela partilha de eventuais bens e direitos. No mais, visando o avanço do processo, 
DETERMINO as seguintes diligências: 1) DEFIRO o pedido para determinar à inventariante que, no prazo de dez(10) dias, apresente 
aos autos eventuais contratos de locação dos imóveis que compõe o monte partilhável, sob pena de possível expedição de MANDADO 
de constatação e outras medidas cabíveis pelo Juízo; 2) Buscando resguardar o direito do espólio, DEFIRO ainda o recolhimento da 
integralidade do saldo bancário à conta judicial vinculada ao presente processo. Para tanto, nessa data, DETERMINO à CPE a expedição 
de Alvará direcionado ao gerente da Caixa Econômica Federal, ou quem as vezes o fizer, para que, no prazo de dez (10) dias, promova 
a transferência da integralidade do saldo contido na conta deixada pelo falecido JOÃO CÂNDIDO MALAQUIAS - CPF 130.680.169-91, 
devendo o saldo ser depositado em conta judicial vinculada ao presente processo de inventário, e para tanto, atribuo FORÇA DE ALVARÁ 
JUDICIAL a presente DECISÃO; 3) A assessoria desse juízo contactou o Oficial de Justiça responsável pelo MANDADO de avaliação 
pendente, sendo informado que, ainda nessa data será promovida a juntada dos laudos de avaliação. Advindo os laudos de avaliação, 
a CPE deverá abrir vistas às partes para conhecimento e manifestação, no prazo de dez (10) dias. SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 
ALVARÁ JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO VIA PJe/DJe. Cacoal-RO, 30 de agosto de 2022. Mario José Milani e Silva Juiz de 
Direito”. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Cuiabá, 2025, - cpecacoal@tjro.jus.br -, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-731 
e-mail: cpecacoal@tjro.jus.br
Processo: 7010500-30.2022.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS ZAQUEL
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
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Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7004766-98.2022.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
AUTOR: THAIGRO RIAN RASFASKI, CPF nº 04642656227, LH 12 LT 34 GB 12 SN ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE, OAB nº RO7801
REU: MARLON LUIZ DA SILVA, CPF nº 38634831892, RUA RUI BARBOSA 3243, CASA FLORESTA - 76965-736 - CACOAL - 
RONDÔNIA, ELIZETE SILVA LARA RANGEL, CPF nº 00384413226, RUA RUI BARBOSA 3243, CASA FLORESTA - 76965-736 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS, OAB nº RO2736A
DESPACHO 
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre os resultados das pesquisas em anexos. Requerendo o 
que entender de direito em termos de prosseguimento do feito
SERVE ESTE DESPACHO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7009829-07.2022.8.22.0007 
Classe: Embargos à Execução 
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
Requerente (s): JOEL FELIX BARBOSA, CPF nº 66942489204, AVENIDA CUIABÁ 2119, - DE 1736 A 2052 - LADO PAR CENTRO - 
76963-732 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS ROBERTO, OAB nº RO6595 
Requerido (s): ESTADO DE RONDONIA, - 76872-854 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado (s): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
__________________________________________________________________________
DESPACHO INICIAL
A oposição de embargos em Ações de Execução Fiscal pressupõe depósito em garantia.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA 
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI 
ESPECIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) 3. Sustenta o apelante que o artigo 914 do atual CPC, em consonância com o artigo 736 
do CPC/73, prevê a possibilidade de o executado opor embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução. 4. 
Ocorre que, em se tratando de execução promovida pela Fazenda Pública e seus respectivos embargos, é certa a aplicação de norma 
reguladora específica, que prevalece sobre a legislação geral, qual seja o art. 16, § 1º da Lei 6.830/80 (LEF) que dispõe: “não são 
admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.” 5. Precedentes. 6. Não se vislumbra, portanto, qualquer violação 
aos princípios constitucionais da ampla defesa ou da inafastabilidade de jurisdição, visto que embargos à execução fiscal não são o 
único meio de defesa do executado, que pode se valer, ainda, da ação de conhecimento (anulatória ou desconstitutiva) e da exceção 
de pré-executividade. 7. Apelação desprovida. (Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – AGRAVO DE PETIÇÃO: AP 0057933-
28.2016.4.03.6182 SP – Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/10/2017)
Intime-se o embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em Juízo garantia prévia da execução (art. 16, §1º, Lei 6.830/80), 
sob pena de indeferimento da inicial.
No mesmo prazo, e sob a mesma penalidade, colacione os documentos essenciais da ação (procuração, documentos pessoais, etc), nos 
termos do parágrafo 1º do art. 914 do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA A INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE (via PJE).
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario Jose Milani e Silva 
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do 
 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7003174-19.2022.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Concessão
AUTOR: SOCORRO BEZERRA LIMA DE SOUZA, AV. PROJETADA S/N DIVINÓPOLIS - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518
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REU: MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL
Valor da causa:R$ 198.676,67
DECISÃO 
Vistos.
Intime-se o INSS, para, no prazo de 10 dias, acerca da preliminar arguida pelo Município de Cacoal em sua Contestação ( ID 76699481) 
quanto a filiação da autora, servidora pública junto ao INSS. 
Serve a presente como MANDADO de intimação através do PJE.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
Mario Jose Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011398-43.2022.8.22.0007 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários 
Requerente(s): Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. s/n, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-
900 - OSASCO - AMAPÁ
Advogado(s): EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910
BRADESCO 
Requerido(s): APARECIDA GONCALVES ROSA DE AZEVEDO, CPF nº 49767372253, RUA RUI BARBOSA 3050, - DE 3050/3051 A 
3213/3214 FLORESTA - 76965-718 - CACOAL - RONDÔNIA
EVANILDO GONCALVES BORGES, CPF nº 52253651249, RUA RUI BARBOSA 3050, - DE 3050/3051 A 3213/3214 FLORESTA - 
76965-718 - CACOAL - RONDÔNIA
ROBERTO ALVES DE AZEVEDO JUNIOR, CPF nº 90197259200, RUA RUI BARBOSA 3050, - DE 3050/3051 A 3213/3214 FLORESTA 
- 76965-718 - CACOAL - RONDÔNIA
INSTALADORA SAO LUIZ LTDA, CNPJ nº 84648419000144, RUA RUI BARBOSA 3050, - DE 3050/3051 A 3213/3214 FLORESTA - 
76965-718 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado(s): SEM ADVOGADO(S)
Valor da Causa: R$ 785.851,94
__________________________________________________________________________
DESPACHO INICIAL
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.
2. CITE-SE a parte executada para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, cientificando-lhe ainda da faculdade de opor embargos à 
execução no prazo de 15 (quinze) dias.
2.1. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da dívida, o qual será reduzido pela metade (5%) em caso de 
pagamento da execução no prazo acima assinalado (3 dias).
2.2. Cientifique-se ainda a parte executada quanto à possibilidade de parcelamento da dívida mediante uma entrada no valor de 30% (trinta 
por cento) do débito em execução, mais custas processuais iniciais e honorários integrais do advogado), e pagamento do restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC). O não pagamento 
de qualquer das prestações acarretará a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. 
Havendo interesse nesta forma de parcelamento, deverá o valor de entrada ser depositado e comprovado no processo no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, contados da citação. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos.
2.3. Ocorrendo opção pelo parcelamento acima, e efetuado o depósito inicial, intime-se o exequente para manifestação em 05 (cinco) 
dias, sendo sua inércia interpretada como não oposição ao parcelamento e concordância com os valores depositados.
3. Em caso de não localização da parte executada, proceda o Oficial de Justiça ao arresto de bens, o qual ficará desde já convertido em 
penhora tão logo aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento.
4. Transcorrido o prazo de 3 dias para pagamento da dívida, proceda-se a penhora de bens bastantes à satisfação do débito.
5. Servirá este DESPACHO ao exequente como Certidão de Admissão de Execução para efeito das disposições do art. 828, do CPC. 
6. SERVE ESTE DESPACHO COMO MANDADO /CARTA-AR/CARTA PRECATÓRIA para:
1 – CITAÇÃO da parte executada, no endereço acima referido, pagamento do débito no prazo acima estipulado, bem como para das 
demais disposições acima fixadas. 
Observações:
A) O processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e da DECISÃO que determinou a citação 
(art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia, na internet, no seguinte 
endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a 
anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.
B) Não tendo a parte requerida condições de constituir advogado, o Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para 
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente, na sede localizada em sua cidade, portando este documento.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva 
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do 
 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
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Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7010817-28.2022.8.22.0007
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto:Alienação Fiduciária
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A, 4088, AV.: RIO NEGRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB nº AC4254
RODRIGO FRASSETTO GOES, OAB nº AP3096
BRADESCO
REU: EDILSON CAETANO DOS SANTOS, LINHA 04 GLEBA 04 LOTE 73 73 ZONA RURAL - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 12.974,39
DECISÃO 
Vistos.
Concedo um prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para que a parte autora indique depositário, com qualificação completa (nome endereço 
e telefone), para recebimento do bem a ser eventualmente apreendido, conforme DECISÃO lançada ao ID: 81003383, sob pena de 
indeferimento da inicial.
Cacoal, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7012346-24.2018.8.22.0007
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 83.047,23
Última distribuição:31/10/2018
Autor: BANCO DA AMAZONIA SA, CNPJ nº 04902979000144, AVENIDA MARECHAL RONDON, - DE 228 A 570 - LADO PAR CENTRO 
- 76900-036 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: ELAINE AYRES BARROS, OAB nº RO8596
Réu: EDMO SILVA JUNIOR, CPF nº 31561578215, RUA DANIEL PIRES DA ROCHA 1490 INCRA - 76965-834 - CACOAL - RONDÔNIA, 
EDMILSON LUCAS SILVA, CPF nº 93543000900, ÁREA RURAL, LINHA 11 GLEBA 11 LOTE 22F ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-
899 - CACOAL - RONDÔNIA, LIVIA REGINA BARBOSA BEZERRA SANTOS, CPF nº 32368003215, RUA REMO AMORAS DE OLIVEIRA 
111 MUCA - 68902-317 - MACAPÁ - AMAPÁ
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
O processo já cumpriu sua FINALIDADE.
Assim, nada mais havendo, arquive-se, com as baixas devidas no sistema.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cacoal, 1 de setembro de 2022
Mario Jose Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011711-04.2022.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Incapacidade Laborativa Parcial 
Requerente (s): MANOEL GUILHERME DE SALES, CPF nº 32545037249, RUA GRACILIANO RAMOS 488, - DE 488/489 AO FIM VISTA 
ALEGRE - 76960-146 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): MAYARA GLANZEL BIDU, OAB nº RO4912A 
Requerido (s): I., AV 16 DE JUNHO COM RUA NOROESTE SN CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Advogado (s): 
__________________________________________________________________________
DECISÃO 
1. Defiro a gratuidade judiciária.
2. Trata-se de ação de objetiva a percepção de benefício previdenciário.
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3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 
de conciliação.
3.1. Indefiro o pedido de Tutela de Urgência, haja vista a necessidade de realização de perícia para avaliar as condições clínicas da 
parte autora. Ademais, a perícia realizada pelo corpo clínico da autarquia, como ato administrativo, goza de presunção de veracidade e 
legitimidade, podendo somente ser desconstituído através de robusta prova em sentido contrário. Dessa forma, verifico que não há perigo 
de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da não comprovação da incapacidade para o trabalho habitual. 
4. Por se tratar demanda que discute o direito a benefício por incapacidade, indispensável a realização de PROVA PERICIAL consistente 
na avaliação médica da parte autora. Por essas razões, desde já, nomeio perito o Dr. ALEXANDRE REZENDE, CPF 071.224.847-
18, CRM 2314, que poderá ser localizado no Hospital São Paulo, localizado na Avenida São Paulo, Bairro Centro, Cacoal/RO, a fim de 
que examine a parte autora e responda aos quesitos. Diante das dificuldades de nomeação de peritos em áreas específicas, bem como 
por não poderem os órgãos públicos, a disposição deste Juízo, suportar atendimentos de perícias sem prejuízo de sua atendimento 
ordinário, e considerando ainda a irrisoriedade do valor mínimo estabelecido pela Resolução 232/2016-CNJ, fixo honorários periciais 
no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos pelo Justiça Federal, devendo ser expedido o necessário, no momento 
oportuno. 
4.1. INTIME-SE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e solicitando que realize o agendamento da perícia para a data 
mais breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de 05 (cinco) dias.
4.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo razoável (no mínimo 20 dias) para que as partes sejam intimadas.
4.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5. Sobrevindo a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se os quesitos ao perito. Após, aguarde-se a realização da perícia 
médica.
5.1. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual 
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a falta 
prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução do seu pedido.
6. Apresentado o laudo pericial, CITE-SE o INSS dos termos da ação e para contestação no prazo legal, intimando-o para manifestar-se 
no mesmo prazo quanto ao laudo pericial apresentado.
7. Ofertada a contestação (ou transcorrido seu prazo), intime-se a parte autora para eventual RÉPLICA, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 
350 e 351 do Novo CPC), bem como para manifestar-se quanto ao laudo pericial.
8. Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento.
9. SERVE O PRESENTE DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA OS ATOS ACIMA DETERMINADOS.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo n.: 7010200-05.2021.8.22.0007
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro
AUTOR: SIDINEI ALVES DA SILVA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN 2991, CASA CENTRO - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO, OAB nº RO2961A
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-
205 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
Valor da causa:R$ 6.075,00
SENTENÇA 
Vistos etc. 
SIDINEI ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, portador da Cédula de Identidade RG n° 682488 SSP/RO, inscrito no CPF 
sob o nº 705.582.052-91, residente e domiciliado á Rua Padre Ezequiel Ramim, n° 2.991, Ministro Andreazza - RO, por intermédio de 
advogado devidamente habilitado, ingressou em juízo com AÇÃO DE COBRANÇA contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 
DO SEGURO DPVAT, expondo, em resumo, que foi vítima de acidente de trânsito, vindo a sofrer fraturas e escoriações, o que ocasionou 
lesões corporais. Menciona que solicitou o pagamento do seguro DPVAT junto à requerida, entretanto, recebeu apenas parte do valor que 
entende devido. Requer da diferença no valor de R$ 6.075,00.
A requerida ofertou a contestação alegando, em resumo, inexistir valor a ser complementado, pois os valores devidos já foram pagos 
administrativamente; invalidade do laudo particular e necessidade de perícia médica. Diz que a indenização deve ser proporcional ao grau 
de comprometimento do membro. Tece considerações acerca da incidência de juros e correção na hipótese. Juntou documentos.
Em prosseguimento, foi determinada a realização de perícia médica, tendo a requerida promovido o depósito dos honorários periciais.
A parte autora foi intimada (por sua advogada) para comparecer à perícia médica, contudo, a parte autora não compareceu na perícia e 
não apresentou justificativa.
A parte autora foi novamente intimada para se manifestar, mas quedou-se inerte.
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Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
De início, considero a desistência da prova pericial, tendo em vista o desinteresse da autora quanto a sua realização.
Passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Inclusive, dou-me por 
satisfeito quanto às provas já produzidas.
De início, contudo, necessária a análise das preliminares arguidas pela requerida em sede de contestação.
A parte requerida não demostrou, em sua impugnação a sua gratuidade concedida, a existência de qualquer condição da parte autora 
que lhe impossibilitasse de usufruir de tal benesse, resumindo – se há meras alegações desprovidas de qualquer documento que lhes 
dessem suporte. Portanto, exigindo a lei apenas a afirmação por parte do autor, de sua hipossuficiência, mantenho a gratuidade outrora 
deferida.
Rebatida a preliminar, passo a análise do MÉRITO.
Trata-se de ação de cobrança visando ao recebimento de diferença relativa ao pagamento de seguro DPVAT. A Lei Federal n. 6.194/74, 
alterada pelas leis 11.482/2007 e 11.945/2009, dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores 
– DPVAT -, e inclui a indenização por invalidez permanente, seja ela total ou parcial, oriunda de acidente automobilístico que cause dano 
pessoal coberto pelo seguro (art. 3º, “caput”, da citada lei material), e estabelece que o pagamento desta indenização será efetuado 
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente (art. 5º, “caput”, do aludido diploma legal), e corresponderá ao grau da lesão e 
da incapacidade dela decorrente (na expressão legal, conforme seja total ou parcial, completa ou incompleta), nos percentuais trazidos 
pela tabela anexada à lei.
Verifica-se, pois, que a última alteração legislativa incluiu no texto legal o critério da proporcionalidade entre a incapacidade/invalidez e o 
valor da indenização, estabelecendo graus de debilidade conforme percentuais legais a serem aplicados ao valor máximo da indenização 
prevista no art. 3º.
No caso vertente, dúvidas não há de que a parte autora, em 12/09/2020, sofreu acidente automobilístico que lhe ocasionou lesões 
corporais, sendo que tal situação restou comprovada mediante o Boletim do Corpo de Bombeiros, além da ficha hospitalar, ambos 
firmados na época do sinistro. 
Contudo, as provas colacionadas ao feito não traduzem a existência de sequela capaz de justificar os valores requeridos pela parte 
autora.
A parte requerida já promoveu o pagamento referente à invalidez parcial identificada, observando a respectiva proporcionalidade, 
inexistindo nos autos prova que justifique o recebimento de valores maiores.
Não comprovadas as alegações formuladas pela autora, o pedido deve ser julgado improcedente.
Isto posto e por tudo mais que dos autos, com fundamento no art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE 
IMPROCEDENTE, o pedido inicial da ação de cobrança proposta por SIDINEI ALVES DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
Deixo de condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça que lhe 
foi concedida.
Determino a expedição de alvará de transferência à requerida dos valores depositados ao id 65117671.
Intime – se a parte requerida para que informe conta bancária para a realização da transferência bancária. 
Com o trânsito em julgado desta DECISÃO, ARQUIVE-SE.
Publique-se. Intime-se.
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Mario Jose Milani e Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7011367-23.2022.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
Requerente (s): EDUARDO OTAVIO GUSMAN DA CRUZ, CPF nº 01391808266, RUA RONDÔNIA 1235 INCRA - 76965-872 - CACOAL 
- RONDÔNIA
Advogado (s): MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO3981
JOSE EDILSON DA SILVA, OAB nº RO1554
ADRIANA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO8720 
Requerido (s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO s/n, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (s): 
__________________________________________________________________________
DESPACHO INICIAL
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de 
conciliação. No caso dos autos, o baixo êxito que tem se obtido em processos desta natureza revela que, em certos casos, a audiência 
para tentativa prévia de conciliação acaba por apenas delongar o resultado final do processo. Havendo interesse em conciliar, poderá 
a parte requerida contatar a parte autora através de seu advogado, ou mesmo pessoalmente, nos endereços e telefones informados 
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na petição inicial. Pactuado eventual acordo, as partes poderão trazê-lo aos autos a qualquer momento para apreciação e eventual 
homologação por este Juízo.
Ante a caráter consumerista da relação discutida na ação, decreto a inversão o ônus da prova, devendo a parte requerida apresentar nos 
autos os contratos que fundamentaram os descontos questionados pelo autor.
CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Ressalte-se que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 
inicial.
Destaque-se ao requerido, ainda, que o processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e 
da DECISÃO que determinou a citação (art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, na internet, no seguinte endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal 
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento 
eletrônico.
Apresentada ou não a contestação, intime-se o autor para manifestação no prazo legal.
Com ou sem a manifestação do autor, voltem os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA PRECATÓRIA para:
1 – INTIMAÇÃO do autor, através de seu advogado (via DJE) da presente DECISÃO.
2 – CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da requerida, no endereço acima referido, dos termos da ação e para oferta de resposta no prazo legal.
2.1 - Caso a parte requerida possua cadastro na forma do art. 246, §1º, e art.1.051, do Novo Código de Processo Civil, a CITAÇÃO e 
INTIMAÇÃO deverão ser feitas de maneira preferencialmente eletrônica.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva 
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br -
Número do processo: 7005502-24.2019.8.22.0007
EBClasse: Cumprimento de SENTENÇA 
Polo Ativo: TEOFILO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FAIRUZ NABIH DAUD, OAB nº RO5264, TEOFILO ANTONIO DA SILVA, OAB nº RO1415
Polo Ativo: ANTONIO CAMARGO NETO
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
VISTOS.
A intimação do executado para a regularização de custas restou em retorno de AR negativo, com o motivo “RECUSADO”, conforme 
juntada ao ID 78560285.
Revisando o feito, constata-se no ID 31268079, que outrora o executado foi regularmente citado/intimado no mesmo endereço.
Assim, nos termos do Artigo 274 do CPC, reputo plenamente válida a intimação remetida ao endereço do executado.
Remeto os autos à CPE com determinação para adoção de procedimentos de inscrição de dívida ativa e/ou protestos das custas 
processuais pendentes.
Ao final, ARQUIVE-SE.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO VIA PJe/DJe.
Cacoal-RO, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo nº: 7008196-58.2022.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Honorários Advocatícios 
AUTOR: JOSE ROBERTO BASTOS 
ADVOGADOS DO AUTOR: EMILY ALVES DE SOUZA PEIXOTO, OAB nº RO9545, LUIZ HENRIQUE LINHARES DE PAULA, OAB nº 
RO9464 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
D E C I S Ã O
Vistos.
Tratam-se de embargos de declaração propostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos quais alega de que 
houve contradição na DECISÃO lançada ao ID: 79409526, que concedeu a tutela antecipada e determinou a implantação do benefícios 
diversos. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
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Vieram os autos conclusos
É o relatório. Decido.
O presente recurso (embargos de declaração) tem por fim o aperfeiçoamento de apresentação jurisdicional, a partir da supressão de 
omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, bem como, correção de erro material.
Observando as ponderações trazidas nos Embargos de Declaração, constato a ocorrência de contradição/erro material na DECISÃO, 
razão pela qual, acolho os Embargos de Declaração, para retificar a DECISÃO, passando a constar o seguinte teor: 
“... Assim, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipada e determino que a autarquia 
previdenciária promova o imediato restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença à parte autora. 2.2. Na forma da resolução PRES/
INSS n. 691/2019, intime-se a Procuradoria Federal do Estado de Rondônia, para que, proceda e comprove o restabelecimento do 
benefício Auxílio Doença em favor de JOSÉ ROBERTO BASTOS - CPF sob nº 190.826.732-15, no prazo de 10 (dez) dias, por se tratar 
de verba alimentar, sob pena de aplicação de multa diária, a qual desde já determino e fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese 
de descumprimento, com base nos artigos 536 e 537, do Novo Código de Processo Civil, até o limite máximo de 30 (trinta) dias...” 
Desta feita acolho os embargos de declaração para as alterações acima apontadas, devendo permanecer inalterados os demais termos 
da DECISÃO.
Serve a presente DECISÃO como MANDADO de Intimação das partes desta DECISÃO por seu (s) advogado (s) Procurador (es) através 
do sistema PJE.
Cacoal/RO, 1 de setembro de 2022 .
Mario José Milani e Silva
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, CEP 76963-731, Cacoal, - cpecacoal@tjro.jus.br - Processo: 7008652-08.2022.8.22.0007 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Tarifas 
Requerente (s): ELESSANDRO LUCAS BERNARDO, CPF nº 83851992253, RUA RUI BARBOSA 413, - ATÉ 566/567 PRINCESA 
ISABEL - 76964-038 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado (s): VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO3099 
Requerido (s): BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, RUA ALVARENGA PEIXOTO 974, 8 ANDAR LOURDES - 30180-120 - BELO 
HORIZONTE - MINAS GERAIS
Advogado (s): 
__________________________________________________________________________
DESPACHO INICIAL
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 
de conciliação. No caso dos autos, o baixo êxito que tem se obtido em processos desta natureza em face das instituições financeiras 
revela que, em certos casos, a audiência para tentativa prévia de conciliação acaba por apenas delongar o resultado final do processo. 
Havendo interesse em conciliar, poderá a parte requerida contatar a parte autora através de seu advogado, ou mesmo pessoalmente, nos 
endereços e telefones informados na petição inicial. Pactuado eventual acordo, as partes poderão trazê-lo aos autos a qualquer momento 
para apreciação e eventual homologação por este Juízo.
Ante a caráter consumerista da relação discutida na ação, decreto a inversão o ônus da prova, devendo a parte requerida apresentar nos 
autos os contratos que fundamentaram os descontos questionados pelo autor.
CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Ressalte-se que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 
inicial.
Destaque-se ao requerido, ainda, que o processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e 
da DECISÃO que determinou a citação (art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, na internet, no seguinte endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal 
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento 
eletrônico.
Apresentada ou não a contestação, intime-se o autor para manifestação no prazo legal.
Com ou sem a manifestação do autor, voltem os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA PRECATÓRIA para:
1 – INTIMAÇÃO do autor, através de seu advogado (via DJE) da presente DECISÃO.
2 – CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da requerida, no endereço acima referido, dos termos da ação e para oferta de resposta no prazo legal.
2.1 - Caso a parte requerida possua cadastro na forma do art. 246, §1º, e art.1.051, do Novo Código de Processo Civil, a CITAÇÃO e 
INTIMAÇÃO deverão ser feitas de maneira preferencialmente eletrônica.
Cacoal, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Mario José Milani e Silva 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
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COMARCA DE CEREJEIRAS

1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras 
Processo n.: 7001341-79.2021.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Adoção de Maior
Valor da causa: R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
Parte autora: R. M. B., RUA RORAIMA 2479 JARDIM SÃO PAULO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: TAYANE ALINE HARTMANN PIETRANGELO, OAB nº RO5247A
Parte requerida: L. T., RUA NOVE MIL TREZENTOS E NOVE 1237 RESIDENCIAL IPÊ - 76986-304 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO  
Aguarde o retorno da citação expedida.
Sendo positiva, tornem os autos ao NUCOMED para designação de nova data para audiência de tentativa de conciliação. 
Em sendo negativo, abra-se vista à parte autora.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quarta-feira, 30 de março de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 0003765-97.2013.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXECUTADO: ANTONIO MENDES VIEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: WAGNER APARECIDO BORGES - RO3089
EXEQUENTE: MILCA ANGELICA SILVA CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMEUR HUDSON AMANCIO PINTO - RO1807-A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo: 7001091-12.2022.8.22.0013
Classe: GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (1420)
REQUERENTE: V. V.
Advogado do(a) REQUERENTE: PAMELLA KARINA SANTIAGO FARIA - PR62935
REQUERIDO: A. G. F. e outros 
Intimação
Fica a parte AUTORA intimada da DECISÃO (Id. 81303090), bem como, neste mesmo ato, intimada a apresentar réplica à contestação 
(Id. 78513785). 
Prazo: 15 dias.
Cerejeiras-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002276-
22.2021.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Imissão, Servidão
Valor da causa: R$ 4.926,27 ()
Parte autora: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO, OAB nº SE6101, ENERGISA RONDÔNIA
Parte requerida: CARLOS ROBERTO DA SILVA, KM 3,5, 3ª PARA 2ª EIXO S/N LINHA 3 - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089, AV. DOS ESTADOS CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Trata-se de ação para servidão administrativa por utilidade pública.
Apesar da parte autora pleitear o julgamento antecipado, é imprescindível que a perícia judicial seja realizada, a fim de se comprovar o 
real valor da indenização devida àquele que sofrerá prejuízo com a afetação da servidão.
Em tal perícia devem ser avaliados os efeitos de cada fator, objetivamente, reunindo subsídios para a fixação justa do coeficiente da 
servidão.
A parte autora efetuou um depósito judicial prévio, a título de indenização. Todavia, este foi realizado com base em avaliação unilateral 
que produziu, o que por si só, não é capaz de convencer o Juízo.
Evidente, portanto, que caberá à parte autora custear as despesas com a perícia judicial, para provar que sua apuração foi adequada, 
mediante a pretensão de servidão administrativa.
Diante disso, com base no Cadastro Eletrônico de Perito, Tradutor, Intérprete e Órgão Técnicos ou Científicos (CPTEC), DESIGNO para 
avaliação do imóvel a perita SIMONE RAASCH RODRIGUES, corretora de imóveis/avaliadora, residente e domiciliada na Estrada do 
Aeroporto, nº 411, casa, Setor Aeroporto, telefone (69) 99914-4908, e-mail: simone30pb@hotmail.com, em Pimenta Bueno/RO.
Oficie-se a aludida profissional, a fim de que informe a este juízo, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, se aceita o encargo, e 
apresente sua respectiva proposta quanto ao valor dos honorários periciais. Para tanto, SIRVA CÓPIA DA PRESENTE COMO OFÍCIO.
A perita deverá ficar ciente que apenas poderá recusar o encargo, no prazo concedido, por motivo legítimo, conforme dispõe o art. 157, 
§1°, do CPC.
Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos termos do §§1º e 3º do art. 465, do CPC, bem como 
apresentarem assistentes técnicos e quesitos.
Com o decurso do prazo de impugnação e/ou apresentação dos quesitos, o que deverá ser certificado, retornem-me conclusos para 
demais providências, dentre elas o acolhimento ou não da proposta de honorários periciais apresentada e/ou DECISÃO acerca de 
eventual impugnação.
Pratique-se o necessário.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7000915-
38.2019.8.22.0013
Classe: Execução de Alimentos
Assunto: Alimentos
Valor da causa: R$ 427,97 ()
Parte autora: R. C. D. S. S., AVENIDA DOS ESTADOS 853 BAIRRO ELDORADO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: C. D. D. S., RUA PEROBA s/n CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por R. C. D. S. S. em face de CLEITON DIAS DA SILVA.
Realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, estas restaram infrutíferas.
O exequente requereu a penhora de eventual saldo de FGTS existente em nome do executado.
É o breve relatório. Fundamento e DECIDO.
Embora a conta de FGTS seja um direito do trabalhador para garantir eventual desemprego futuro bem como constituir um fundo de 
caráter social, há que se mitigar a sua FINALIDADE em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, pois os a verba ora executada 
é essencial para a subsistência da criança, devendo se sobrepor aos direitos trabalhistas do executado.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA 
DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. GARANTIA DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. 
VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DE VERBA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS E RESULTADOS NO CÁLCULO DOS 
ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
83/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com 
a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais 
interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão 
do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 995.474/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação ao 
art. 535, II do CPC quando a matéria impugnada em embargos de declaração foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que 
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emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Este Tribunal preconiza a 
possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS e PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, por envolver a própria 
subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1427836/SP, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014).
No mesmo norte é o entendimento do TJRO. Vejamos:
Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Penhora sobre saldo depositado em conta vinculada ao FGTS e PIS. Penhorabilidade. É 
possível a penhora dos valores depositados em saldo de conta vinculada ao FGTS e PIS em nome do devedor de execução de alimentos, 
em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e da proporcionalidade. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
Processo nº 0800470-14.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Alexandre Miguel, Data de julgamento: 23/07/2020)
Deste modo, considerando que o valor atualizado do débito perfaz a quantia de 13.019,56 (treze mil e dezenove reais e cinquenta e seis 
centavos) (ID 79785242), oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando que informe ao Juízo sobre a existência de saldo de FGTS 
vinculado ao executado.
Caso positivo, desde logo DEFIRO a penhora sobre o mencionado saldo, até o limite do débito, servindo cópia do presente como 
MANDADO, devendo a Instituição Financeira promover a transferência do valor para conta judicial vinculada a este processo.
Efetuada a penhora, intime-se o executado para, querendo, impugná-la, no prazo legal.
Oportunamente, conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002062-
94.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Contratos Bancários
Valor da causa: R$ 7.582,84 (sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)
Parte autora: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA, RUA EVANDRO JOSÉ LONGO 823 CHÁCARA SORRISO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JULIANA SLEIMAN MURDIGA, OAB nº SP300114
Parte requerida: Banco Bradesco S.A, VILA YARA, PRÉDIO DA ANTIGA GRÁFICA, 1º ANDAR s/n, JUNÇÃO 4025 CIDADE DE DEUS 
- 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO REU: BRADESCO
DECISÃO 
A concessão dos benefícios da justiça gratuita decorre de expressa previsão legal contida no artigo 5º, inciso LXXIV da Lei maior deste 
país (CF/88), que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, desde que haja comprovação da insuficiência de 
recursos pela parte:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Decorre do texto constitucional que o jurisdicionado que pretender o benefício deverá comprovar sua condição de hipossuficiência.
O novo CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido DISPOSITIVO, no entanto, deve ser feita em consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por 
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que 
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º do CPC/2015.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve ser apresentado aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado 
avalie tal condição.
O artigo 2º da Resolução nº 34 da Defensoria Pública do Estado de Rondônia apresenta alguns parâmetros para que possa ser indicada 
a hipossuficiência econômica da parte, a saber:
Art. 2º: Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de núcleo familiar que atenda, cumulativamente às seguintes condições:
I - aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais;
II - não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuaria de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores 
ultrapassem a quantia equivalente 120 salários mínimos federais;
III - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 (doze) salários mínimos federais.
§ 1º. Os mesmos critérios acima se aplicam para a aferição da necessidade de pessoa natural não integrante de núcleo familiar.
§ 2º. O limite do valor da renda familiar previsto no inciso I deste artigo será de quatro salários mínimos federais, quando houver fatores 
que evidenciem exclusão social, tais como:
a) núcleo familiar composto por mais de 5 (cinco) membros;
b) gastos mensais comprovados com tratamento médico por doença grave ou aquisição de medicamento de uso contínuo;
c) núcleo familiar composto por pessoa com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento;
d) núcleo familiar composto por idoso ou egresso do sistema prisional;
e) núcleo familiar com renda advinda de agricultura familiar;
Sabe-se que esses indicativos não são critérios fixos, mas apenas um parâmetro a ser utilizado por este juízo, no intuito da definir de 
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forma mais justa possível quem pode ser ou não beneficiado.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem potencial 
de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento) custeado pela 
receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais 
recursos para o 
PODER JUDICIÁRIO significa menos recursos para infraestrutura, segurança, educação, saúde...
Não é justo, portanto, que tendo condições de custear a demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está 
demandando.
Portanto, em que pesem os argumentos da parte autora, a documentação por ele juntada não comprova a alegada hipossuficiência 
financeira, mas apenas o comprometimento parcial de seus recursos, não se adequando a qualquer parâmetro para o deferimento da 
benesse.
Ademais, o autor se qualificou em sua inicial como comerciante sem, contudo, especificar a função e renda obtidos. Não bastasse, o 
contrato do qual pretende a revisão foi pactuado com parcela mensal de R$ 1.084,88, demonstrando que o requerendo não encontra-se 
em estado de miserabilidade.
Ante o exposto e com fundamento nos argumentos desfiados no DESPACHO proferido anteriormente INDEFIRO o pedido de concessão 
da Justiça Gratuita.
Ademais, inviável o pagamento de custas ao final do processo, vez que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 6º, §5º da 
LO 301, de 21 de dezembro 1990, que institui o Regimento de Custas. Veja-se que a hipótese de diferimento das custas iniciais para 
o final analisa os mesmos critérios de gratuidade, todavia, com o caráter de provisoriedade, verifica-se se o autor está em condição de 
hipossuficiência provisória.
Fica, portanto, o autor intimado para recolher o valor das custas iniciais, comprovando-se nos autos, sob pena de indeferimento da 
exordial e extinção do feito (art. 321, parágrafo único do NCPC).
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Cerejeiras quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:55 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 0003052-25.2013.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: WANCLEY KOPROWSKI DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO - RO7046
REU: MARIA FERNANDA VITAL TOME ROCHA e outros (7) 
Advogado do(a) REU: MOACIR NASCIMENTO DE BARROS - RO1747
Advogado do(a) REU: MOACIR NASCIMENTO DE BARROS - RO1747
Advogado do(a) REU: MOACIR NASCIMENTO DE BARROS - RO1747
Advogado do(a) REU: MOACIR NASCIMENTO DE BARROS - RO1747
Advogado do(a) REU: MOACIR NASCIMENTO DE BARROS - RO1747
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7001514-11.2018.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BATISTA LUIZ GRITTI
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDREA MELO ROMAO COMIM - RO0003960A
EXECUTADO: DESTAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES - RO0001706A
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 0002732-38.2014.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: EDUARDO JUNIOR POLIDORO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO - RO0003755A
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Advogado do(a) REQUERENTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO - RO0003755A
REQUERIDO: FAAGRO COM. E REPRES. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: LEANDRO MARCIO PEDOT - RO2022
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e 
RENAJUD e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante 
de custas CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência 
virtual em relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve 
o EXEQUENTE apresentar Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7001287-79.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)
Parte autora: GENILDA VIEIRA DOS SANTOS, LINHA 2 KM 2 DO 3º PARA 2º EIX SN ZONA RUAL - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AV ARACAJU 827 CENTRO - 76997-970 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: Municipio de Cerejeiras, AVENIDA DAS NAÇOES 1919 BAIRRO CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, 
ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA DOS IMIGRANTES 3503, - DE 3129 A 3587 - LADO ÍMPAR COSTA E SILVA - 76803-611 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
A Central de Processos Eletrônicos deverá expedir ofício à Caixa Econômica Federal (CEF) para que transfira os valores sequestrados 
nos autos para a conta banco Sicoob-756, Agência 5018, Conta-Corrente 9264-9, em nome de CENTRO DE RETINA E VÍTREO DE 
RONDÔNIA-EIRELI, no prazo de 10 (dez) dias, considerando que a parte autora não tem condições de se deslocar até a agência da CEF 
para o saque dos numerários.
Reitere-se o ofício – acaso necessário, advertindo que poderá ser aplicada pena de multa em caso de descumprimento injustificado por 
parte da CEF. 
Intime-se a parte autora, por meio da representação processual, para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias – em dobro por ser Defensoria 
Pública, devendo indicar as provas a serem produzidas ou, caso contrário, pugnar nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de 
Processo Civil. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br AV. das Nações, nº 2225, Bairro, 
CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.brProcesso: 7000480-59.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse
AUTOR: ELVYS MIRANDA BARBOSA, CPF nº 00640078206, AV. ITÁLIA CAUTIEIRO FRANCO 1977 CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: PAULO SERGIO GALTERIO, OAB nº SP134685, PRISCILA QUEIROZ MACHADO, OAB nº SP291156
REU: EDER SANTOS RONCARI, CPF nº 70965030210, AVENIDA DAS NAÇÕES 695 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: GILVAN ROCHA FILHO, OAB nº RO2650
DECISÃO 
Vistos em saneador.
Não tendo sido apresentada ao juízo, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que alude o art. 357, 
§ 2º do NCPC, e não demonstrando a presente causa complexidade em matéria de fato ou de direito, deixo de designar audiência de 
saneamento em cooperação, e de logo passo ao saneamento e organização do feito em gabinete (NCPC, art. 357, §§).
Citada, a parte requerida, em sua contestação, arguiu preliminares.
Preliminar de Inépcia
Aduz a parte requerida que a petição inicial é inepta, pois dos fatos narrados não decorreu qualquer CONCLUSÃO lógica do pedido.
Pois bem. Relativamente a preliminar de inépcia da inicial, arguida pela parte requerida sob a alegação de que a inicial não preenche 
os requisitos necessários para o seu prosseguimento, por ausência de CONCLUSÃO lógica e causa de pedir, vejo não ter suporte. Da 
análise dos autos observo que a petição inicial descreve perfeitamente os fatos, a fundamentação jurídica que diz embasar sua pretensão, 
e os pedidos acerca do que a parte requerente pretende, após exaurida a instrução processual. 
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A parte requerente trouxe exposição fática suficiente, tendo, ainda, abordado na peça exordial fundamentação jurídica correspondente, 
de maneira que o respectivo silogismo encontra-se perfeito; as alegações da parte requerida, por si sós, não suficientes para a petição 
inicial ser declarada inepta, em especial porque apresentados argumentos genéricos.
Tudo o mais que pretenda a parte requerida discutir sobre o não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do alegado deve 
ser investigado à guisa de MÉRITO, e ditará a procedência ou improcedência da pretensão. Esta a sistemática processual em vigor.
Assim, afasto a preliminar supra.
Preliminar de Conexão
Alega a requerida que o foro sucessório é competente para discutir contrato que atinge bens do espólio. 
Não há conexão entre o inventário e a ação que se discute anulação de contrato de compra e venda, pois são relações jurídicas 
autônomas. Em que pese a solução da ação que tramita perante as vias ordinárias interesse ao inventário, este não influencia o processo 
ordinário, nem a discussão travada influi no inventário, devendo-se ter em conta que apenas o resultado patrimonial é que deverá ser 
levado ao Juízo do Inventário.
Ademais, de acordo com o art. 955 do CPC, “nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da 
coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, 
servidão, posse, divisão e demarcação de terrar e nunciação de obra nova.”
Ainda, o Juízo de sucessões é encarregado de dirimir lides concernentes a quinhões hereditários ou partilha de bens, assim como ações 
correlatas, tais como a sobrepartilha. Ao contrário, ação de anulação de contrato de compra e venda com imissão na posse entabulado 
quando o autor da herança ainda era vivo, tem natureza iminentemente contratual e é de competência residual, devendo ser dirimida no 
Juízo Cível Comum.
O entendimento no sentido de que a ação de inventário não exerce vis atractiva sobre ações de natureza contratual é respaldado pela 
jurisprudência, senão vejamos: 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E INVENTÁRIO. 
INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO. 1. 
Por não compartilharem da mesma causa de pedir ou objeto, inexiste conexão entre execução de título extrajudicial e o processo de 
inventário, daí por que não há falar em reunião dos processos para julgamento simultâneo, notadamente em face da inexistência de 
risco de decisões conflitantes. 2. Dada a natureza eminentemente cível da execução, cujo deslinde está desatrelado das questões afetas 
ao juízo sucessório, patente a incompetência deste. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJGO, Conflito de Competência 
XXXXX-03.2019.8.09.0000, Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 2ª Seção Cível, julgado em 26/08/2019, DJe de 26/08/2019).
Assim, afasto a preliminar supra.
Do Chamamento ao Processo
Por fim, requer a parte requerida o chamamento ao processo da herdeira Anna Carolline Amaro Roncari para integrar o polo passivo da 
demanda.
Como cediço, a legitimidade do inventariante para representar o espólio vai até o trânsito em julgado da partilha, e somente daí em diante 
os herdeiros passa a ter legitimidade para qualquer demanda envolvendo o quinhão a eles cabentes da herança.
Assim, enquanto não encerrado definitivamente o inventário, tem-se, em regra, por descabida o chamamento dos herdeiros ao processo 
de anulação de contrato de compra e venda tendo por objeto imóvel ainda não partilhado.
Logo, indefiro o pedido da parte requerida.
De resto, as partes são legítimas, e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a 
serem abordadas. 
Da avaliação do imóvel e benfeitorias
Requer a parte requerida, em seu pedido contraposto, o ressarcimento dos valores a título de benfeitorias, e ao indicar as provas que 
pretende produzir, a avaliação do imóvel, visando comprovar as construções de benfeitorias no imóvel rural (casa, cercas divisórias e 
reforma de pastagem) e a não exploração do imóvel. 
A avaliação, via de regra, deve ser feita pelos oficiais de justiça, somente sendo necessário a nomeação de avaliador se restar comprovada 
a necessidade de conhecimentos especializados, o que não se vislumbra na hipótese, uma vez que referida constatação limita-se à 
avaliação de imóvel rural, objeto da lide.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de avaliação do bem perito.
DETERMINO, outrossim, A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL situado no lote 40B1 da gleba 21 PIC-PAR situado nesta cidade de 
Cerejeiras/RO, area total de 13.2430 ha (treze hectares, vinte e quatro ares e trinta centiares), a ser realizada por oficial de justiça.. 
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE AVALIAÇÃO.
O autor pugnou pela nomeação de avaliador para avaliar o valor devido a título de arrendamento por alqueire da propriedade para fins de 
se estabelecer perdas e danos pelo não uso da propriedade, após o requerido deixar de cumprir sua obrigação. 
No entanto, não se mostra necessária a produção de prova pericial, tocando ao autor mesmo, amparado por qualquer publicação 
especializada idônea disponível no mercado, estimar o quantum respectivo.
Assim, resta indeferida a pretendida nomeação de perito para apuração do valor a título de perdas e danos.
Da produção de prova testemunhal
Intimados para indicar as provas que pretendiam produzir, os autores requereram a produção de prova oral.
Sendo assim, designo audiência de instrução para o dia 16/11/2022 às 10 hs, pelo sistema de videoconferência.
Incumbe aos advogados informarem ou intimarem suas testemunhas, na forma do art. 455 do Código de Processo Civil. 
Nas hipóteses previstas no art. 455, §4o do CPC, a parte deverá requerer a intimação da testemunha quando da apresentação do rol ou 
no prazo máximo de 5 dias, a contar desta data.
As partes e testemunhas arroladas por quem é assistido pela Defensoria Pública devem ser intimadas por MANDADO. No ato da 
intimação, o Oficial de Justiça deve anotar os e-mails das testemunhas. Caso a informação não seja fornecida no momento, a testemunha 
deve informar ao Defensor Público para que este a traga aos autos, em até 3 dias antes da audiência. 
Intimem-se as partes para cientificá-las da data da solenidade, bem como para que informem nos autos e-mail e número de telefone com 
whatsapp, inclusive, dos advogados e das testemunhas a serem ouvidas, para possibilitar o envio do link e a entrada na sala da audiência 
por videoconferência. Na mesma oportunidade, deverá o advogado qualificar as testemunhas a serem ouvidas por este Juízo.
Link da audiência: https://meet.google.com/gwa-wfmm-dfn
Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
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deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador).
No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através do e-mail e número 
de celular informado para que a audiência possa ser iniciada. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no 
momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha sido deferido o pedido de depoimento pessoal.
Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
Esclareço, ainda, que caso não ocorra o envio de mensagem confirmatória, visualização do link informado ou acesso à videoconferência 
até o horário de início da audiência será considerado como ausência à audiência virtual, e, se for de qualquer uma das partes, presumir-
se-á o desinteresse na produção da prova oral.
Cerejeiras- , quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001926-
68.2020.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Alimentos
Valor da causa: R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais)
Parte autora: V. E. V. S., RUA JOSE DE SOUZA NEIVA 1473 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: H. D. S. S., LIMHA 05 POSTE 22 ZONA RURAL - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Atendendo à solicitação da parte exequente, com base no art. 854 do CPC/2015, requisitei por meio eletrônico o bloqueio de valores em 
relação à parte executada, sendo a ordem parcialmente cumprida, consoante protocolo e recibo anexos.
Adstrito a isso, considerando que o valor bloqueado não se revela suficiente para integral satisfação da obrigação, foi realizada pesquisa via 
sistema RENAJUD, tendo a medida resultado em restrição de veículos em nome da parte executada, conforme certidão anexa. Registre-
se, que a constrição realizada pelo referido sistema, trata-se apenas da inscrição de um impedimento junto ao cadastro do veículo 
bloqueado, sendo que para a efetivação da constrição judicial, o referido bem deve ser localizado para posterior avaliação e penhora.
Fica consignado que não sendo localizados os veículos restritos no prazo de 03 (três) meses, a providência de desbloqueio será razoável, 
pois haverá – pelo decurso do tempo – demonstração de que o bem não mais pertence ao(s) executado(s).
Assim, intime-se o executado, por meio de seu advogado, ou pessoalmente (via AR, preferencialmente), para que no prazo de 05 (cinco) 
dias comprove que as quantias são impenhoráveis, ou que consta indisponibilidade de ativos excessiva, nos termos do art. 854, §3°, I e 
II, do CPC, bem como para o que entender de direito em relação à restrição veicular.
Havendo impugnação ou transcorrido o prazo judicial, intime-se a parte exequente para manifestação, pelo mesmo prazo, sob pena de 
desbloqueio dos bens móveis bloqueados, tornando os autos conclusos em sequência.
Sendo informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de substituição da penhora, venham os autos conclusos. 
Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio de valores em penhora, sem necessidade de termo 
(art. 854, §5º, do CPC). Nessa ocasião, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar seus 
dados bancários, cabendo a serventia do Juízo expedir ofício à instituição bancária para que seja realizada a transferência dos valores 
bloqueados. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE DE MANDADO - OFÍCIO - CARTA PRECATÓRIA 
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 0000695-96.2018.8.22.0013
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: GEAN SABINO TEIXEIRA, CPF nº 02982235200
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos. 
Realizada consulta ao sistema disponíveis a este Juízo, foram localizados diversos endereços registrados em nome do réu, conforme 
espelhos anexos.
Diante disso, abra-se vista ao titular da ação penal, a fim de que indique em qual dos endereços encontrados deseja que a tentativa de 
citação seja efetuada. 
Após, DETERMINO, desde já, que se proceda o necessário para nova tentativa de citação/intimação pessoal de GEAN SABINO TEIXEIRA, 
nos moldes estipulados na DECISÃO de ID 62490671 - fl. 53, conforme consta anexo aos autos.
Não logrando êxito no cumprimento do MANDADO, intime-se o Parquet a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 
dias.
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Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: GEAN SABINO TEIXEIRA, CPF nº 02982235200, PADARIA PÃO DE AÇÚCAR CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7001072-11.2019.8.22.0013
Classe: Averiguação de Paternidade
Assunto: Investigação de Paternidade
Valor da causa: R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais)
Parte autora: A. I. C., MINAS GERAIS 1543 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089, - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: V. A. D. S., RUA JAMARI 589 SÃO JOSÉ - 76980-324 - VILHENA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO  
Vistos. 
Trata-se de ação de investigação de paternidade, envolvendo as partes acima mencionadas. 
Fora determinado a realização de exame de DNA, sendo o Estado de Rondônia compelido ao pagamento dos honorários periciais, tendo 
em vista que as partes são beneficiarias da justiça gratuita. 
Houve comprovante de depósito ao ID 54933088.
Foi designada data para realização do exame, o qual não fora realizado, visto que o Laboratório solicitou pagamento antecipado.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que o Estado de Rondônia já efetuou o pagamento dos honorários periciais conforme documento incluso 
ao ID 54933088. 
Saliento que o valor a ser pago pelo procedimento será aquele indicado pela primeira vez nos autos (ID 54933088), visto que o Estado 
foi intimado e efetuou o pagamento dos valores dentro do prazo estabelecido, não podendo ser compelido a arcar com eventuais 
reajustes. 
Assim, oficie-se mais uma vez o Laboratório Menino Jesus para agendamento da coleta de material para realização do exame.
Vindo a informação, desde já determino a intimação das partes para comparecerem no local na data e horário agendado. 
Com a juntada do resultado, abra-se vista às partes para manifestação, bem como expeça-se alvará/ofício de transferência para 
levantamento dos valores em favor do Laboratório nomeado. 
Após, tornem os autos conclusos. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 0001975-
49.2011.8.22.0013
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Leve
Valor da causa: R$ 0,00 ()
Parte autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Parte requerida: JOSE RUBENS FERREIRA DE SOUZA, RUA RIO GRANDE DO SUL 2060, NÃO CONSTA CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA
DENUNCIADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Atendendo ao requerimento ministerial, foram realizadas pesquisas aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD Endereços, as quais restaram 
infrutíferas, visto que retornaram com o mesmo endereço já informado nos autos, conforme espelhos anexos.
Registro, por oportuno, que em oportunidades anteriores já foram procedidas buscas via INFOSEG e SIEL.
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Diante disso, abra-se vista ao MP para requerer o que entender de direito.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 0001712-75.2015.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRAL AGRICOLA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVANE SECAGNO - RO5020, RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249-A, SANDRO 
RICARDO SALONSKI MARTINS - RO1084
EXECUTADO: MOACIR RITTER
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIO GUEDES JUNIOR - RO190-A
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
Processo n.: 7000893-72.2022.8.22.0013
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto: Fixação
Valor da causa: R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais)
Parte autora: R. A. D. S., RUA 01 797 CONJUNTO HABITA - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AV ARACAJU 
827 CENTRO - 76997-970 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: D. R. M., AV. INTEGRAÇÃO NACIONAL sn NÃO CADASTRADO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Homologo os termos constantes na Ata de Audiência de conciliação.
Retifique o polo passivo da ação para inclusão de EDELSON DE JESUS e exclusão de DIONATAS RIBEIRO MISCHIATI, nos termos da 
inicial.
Aguarde-se o prazo para apresentação da Contestação.
Após, diga o autor quanto ao prosseguimento do feito, em 15 dias.
Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras segunda-feira, 25 de julho de 2022 às 11:19.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7002570-45.2019.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito da Região de Fronteiras de RO/MT Ltda - SICOOB FRONTEIRAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILVAN ROCHA FILHO - RO2650
EXECUTADO: L. J. CONSTANTINO - EPP e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO E RETIRAR CERTIDÃO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 0021460-
74.2007.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Alimentos
Valor da causa: R$ 9.719,92 ()
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Parte autora: H. R. M. D. S., RUA JORDÂNIA 1146, NÃO CONSTA CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089, AV. NAÇÕES UNIDAS CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA
Parte requerida: R. M. D. S., AV. SENADOR SOUZA NAVES 1001, NÃO CONSTA CENTRO - 87740-000 - SÃO JOÃO DO CAIUÁ - 
PARANÁ
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Execução de alimentos movida por Higor Ryan Manteli da Silva em face de Rosinei Marques da Silva.
Em 13 de dezembro de 2016 foi determinada a suspensão do feito por 01 anos, e após, decorrido tal prazo, foram remetidos os autos ao 
arquivo provisório.
Sendo assim, intimem-se as partes para se manifestaram com relação ao efeito da prescrição intercorrente.
Após, conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, terça-feira, 23 de agosto de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7001602-10.2022.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELENIR BRESSAN CALEGARI
Advogado do(a) AUTOR: HURIK ARAM TOLEDO - RO6611
REU: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros 
Advogado do(a) REU: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo ID 
80786074. Para a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da 
taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
Processo: 0000884-74.2018.8.22.0013
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: ADIMAR CARLOS PEREIRA
Advogado(s) do reclamado: SHARA EUGENIO DE SOUZA
Advogado do(a) DENUNCIADO: SHARA EUGENIO DE SOUZA - RO3754
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré para apresentar as alegações finais por memoriais, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cerejeiras, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 0002132-85.2012.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: NEIDE CRISTINA RIZZI - RO0006071A
EXECUTADO: José Cassiano Júnior e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: VALMIR BURDZ - RO2086, LEANDRO AUGUSTO DA SILVA - RO3392
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 0022377-98.2004.8.22.0013
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: CELESTINO DORNELAS MENDES e outros (6)
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Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO GUEDES JUNIOR - RO190-A
Advogado do(a) REQUERENTE: AMEUR HUDSON AMANCIO PINTO - RO1807-A
INVENTARIADO: LURDES MENDES DORNELAS
Advogado do(a) INVENTARIADO: AMEUR HUDSON AMANCIO PINTO - RO1807-A
Intimação AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7000910-
45.2021.8.22.0013
Classe: Averiguação de Paternidade
Assunto: Investigação de Paternidade
Valor da causa: R$ 1.000,00 ()
Parte autora: N. G. D. A., 3º EIXO, KM 2, ENTRE AS LINHAS 3 E 2 s/n., CHÁCARA 2 SETOR CHACAREIRO - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FERNANDO MILANI E SILVA, OAB nº RO186, AVENIDA BRASIL 2147, CASA LIBERDADE - 76997-
000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, FERNANDO MILANI E SILVA FILHO, OAB nº PR80244
Parte requerida: F. J. R. C., RUA JOAQUIM CARDOSO DOS SANTOS 2130 MARANATA - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, C. 
D. C., AVENIDA AYRTON SENNA 2647 SETOR 7 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, D. D. C., AVENIDA AYRTON SENNA 2647 
SETOR 7 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, M. N. C., RUA MANAUS 1764 SETOR 2 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, F. C., 
RUA TREZENTOS E VINTE E SETE PARQUE INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - 76987-896 - VILHENA - RONDÔNIA, A. V. C., RUA 
TREZENTOS E VINTE E SETE PARQUE INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - 76987-896 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: HELEN KAROLINE ZAN SANTANA, OAB nº RO9769, RUA OITO MIL DUZENTOS E OITO 4747 
RESIDENCIAL BARÃO MELGAÇO I - 76982-306 - VILHENA - RONDÔNIA, HULGO MOURA MARTINS, OAB nº RO4042, - 76980-702 - 
VILHENA - RONDÔNIA, ROBERTO CARLOS MAILHO, OAB nº RO3047, - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
CONCLUSÃO desnecessária, visto que as providências a serem adotadas já foram elencadas na SENTENÇA de ID 79784116, o qual 
deve ser cumprido integralmente, mediante expedição de ofício perito para informação dos dados bancários, transferência do saldo em 
conta e retorno dos autos ao arquivo. Ciência ao gestor da CPE.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quarta-feira, 24 de agosto de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001213-
30.2019.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Citação
Valor da causa: R$ 9.242,44 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Parte autora: VALDEMIR EVANGELISTA DE SOUZA, RUA ANA MARTINS 2085 CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES, OAB nº RO5909
Parte requerida: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RUA DA ASSEMBLEIA 100, 26 ANDAR CENTRO 
- 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, RUA PRIMAVERA, 207, VILA IVONETE - 69901-
349 - RIO BRANCO - ACRE, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
DESPACHO 
Vistos.
Intimem-se a parte autora, via Oficial de Justiça, para proceder como o levantamento dos valores existentes em conta judicial vinculada 
aos presentes autos, em 10 dias, sob pena de envio do valor à conta centralizado do TJRO.
Para tanto, autorizo a expedição de novo alvará judicial, com prazo de validade de 30 dias.
Não havendo manifestação, AUTORIZO a expedição de Ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, proceda a transferência da totalidade dos valores depositados na conta judicial vinculada a estes autos (número do processo em 
epígrafe) para a conta judicial centralizadora de titularidade do TJ/RO n. 01529904-5, operação 040, agência 2848, Caixa Econômica 
Federal, conforme provimento n. 016/2010-CG, ficando advertida a instituição bancária que a referida conta deverá permanecer com 
valor igual a zero e, após “zerada”, deverá ser encerrada, fazendo imediatamente prova nestes autos quanto ao saldo remanescente, a 
realização da transferência e o encerramento da conta.
Após a comprovação supra, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO
ENDEREÇO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R. Portugal, NUM 2468 - SETOR B, Cerejeiras - RO, 76997-000
Cerejeiras quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:45 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001079-
32.2021.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
Valor da causa: R$ 198.499,16 ()
Parte autora: BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL (SEDE I) s/n, SBS QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31 ASA SUL - 70073-900 - 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A
Parte requerida: KLEBER EDUARDO MOREIRA MACHADO, RUA RORAIMA 1015, QD 19, CAIXA POSTAL 47 CENTRO - 76997-000 
- CEREJEIRAS - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Defiro o pedido formulado pela parte autora (ID 80999348).
Intime-se a leiloeira relacionada aos autos para que junte o resultado do leilão, no prazo de 05 dias.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7000786-
28.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 12.407,42 (doze mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos)
Parte autora: MARIA DAS GRACAS COSTA, AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2313 CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CASSIA LOANDA DA CRUZ TAVARES, OAB nº RO10615
Parte requerida: Oi Móvel S.A, AVENIDA MAJOR AMARANTE 3688, LT 04 QD 1 CENTRO (S-01) - 76980-090 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, AV SETE E SETEMBRO 2233, - DE 2223 A 2689 - 
LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, Procuradoria da OI S/A
DECISÃO  
Vistos.
Defiro o requerimento retro.
Expeça-se alvará em nome da advogada da parte autora, com vistas ao levantamento da quantia depositada nos autos. Consigno que 
nos valores a serem levantados deverão estar inclusos os seus respectivos rendimentos, e não somente as importâncias ali descritas, a 
fim de evitar que eventual remanescente permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Após, decorrido o período de validade do alvará, verifique-se o saldo da conta, certificando nos autos o levantamento total das quantias 
apuradas, ou, se for o caso, descrimine-se, na certidão, eventual remanescente.
Pratique-se o necessário.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002270-
83.2019.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica
Valor da causa: R$ 11.374,65 ()
Parte autora: SEBASTIAO CARMO DA CRUZ, LINHA 05, 3º PARA 4º EIXO S/N, POSTE 31 ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA LURDES SIMIONATTO, OAB nº RO189B
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA SERGIPE 
1030 SETOR INDUSTRIAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, RUA ALAGOAS, - ATÉ 
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745/0746 JARDIM DOS ESTADOS - 79020-120 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, informando o 
adimplemento do acordo entabulado entre as partes (ID 81074579), sob pena de extinção. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001081-
36.2020.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
Assunto: Adicional de Horas Extras
Valor da causa: R$ 11.017,91 ()
Parte autora: EVA COSTA SOARES, RUA PEDRO ALVARES CABRAL 1666, CASA VITÓRIA DA UNIÃO - 76995-000 - CORUMBIARA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EWERTON ORLANDO, OAB nº GO7847, AVENIDA DAS NAÇÕES 2228, ESCRITÓRIO CENTRO - 
76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, FABIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, OAB nº RO6016
Parte requerida: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos. 
Altere-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
Ante a concordância da parte exequente acerca dos cálculos apresentados pelo executado, HOMOLOGO os cálculos do executado para 
todos os fins de direito. Assim, expeça-se o competente RPV ou precatório, conforme o caso. 
Com a comprovação dos depósitos e não sendo verificadas irregularidades, expeçam-se os alvarás de levantamento.
Após, nada pendente, tornem conclusos para extinção.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002122-
09.2018.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Valor da causa: R$ 4.414,13 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e treze centavos)
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, 
AVENIDA CAPITÃO CASTRO 3.178 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, OAB nº RO3249, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, 
OAB nº RO1084, - 76980-138 - VILHENA - RONDÔNIA
Parte requerida: ANGELA INACIO DOS SANTOS 66432642272, AVENIDA BRASIL CENTRO - 76999-000 - PIMENTEIRAS DO OESTE 
- RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Chamo o feito a ordem. 
Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA 
AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL em desfavor da pessoa jurídica ANGELA INÁCIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ n. 15.336.669/0001-
26.
Compulsando os autos, verifico que foram realizadas diversas diligências para tentativa de localização da empresa executada, todas 
infrutíferas.
Desse modo ao ID 66939227 foi proferida DECISÃO determinando sua citação por edital, contudo sem efetivo cumprimento. 
Posteriormente foi tentado bloqueios de bens online, os quais restaram infrutífero, requerendo a parte exequente a redirecionamento da 
execução em desfavor da empresária ANGELA INACIO DOS SANTOS, inscrita no CPF n. 664.326.422-72.
Pois bem.
Conforme se verifica no documento em anexo ao ID 63694494, a executada é empresária individual, o que significa dizer que, embora 
a empresa possua personalidade jurídica diversa do seu titular, existe uma única responsabilidade patrimonial da pessoa física do 
empresário perante os credores. 
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Portanto, desnecessário, nesse caso, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo possível, portanto, a busca de bens em seu 
CPF, vejamos:
Processo Civil. Apelação. Empresário individual. Ausência de distinção patrimonial da pessoa física e da jurídica. Incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade. SENTENÇA de extinção por não localização de bens da pessoa 
jurídica. Nulidade. Recurso provido. Padece de erro de procedimento a SENTENÇA que extingue o feito, sem resolução de MÉRITO, 
diante da não localização de bens do devedor, pessoa jurídica, sem antes processar o pedido de penhora de bens do titular da 
firma individual executada. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens 
próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural 
titular da firma individual O empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de 
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial 
que justifique esse rito. Recurso provido. (TJRO. Apelação. Autos N. 0014756-08.2012.8.22.0001. Rel. Des. Sansão Saldanha).
Contudo, verifico que ainda não fora efetivada a citação da empresa jurídica, impossibilitando qualquer ato constritivo em seu desfavor 
ou em desfavor da pessoa física.
Assim, a fim de regularizar o andamento processual, determino o imediato cumprimento da DECISÃO de ID 66939227, devendo a CPE 
expedir edital para citação, conforme já determinado. 
Anota-se que o prazo para impugnação, contestação, ou embargos à execução, inicia-se do fim do prazo do editalício, na forma do art. 
231, inciso IV, do Código de Processo Civil e o prazo do edital será de 20 (vinte) dias, na forma do art. 257, III, do CPC.
Deverá ser dado cumprimento ao que dispõe o artigo 257, inciso II, do CPC, disponibilizando-se o edital de citação na plataforma de 
editais deste Egrégio Tribunal de Justiça e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, se disponível à serventia. 
Decorrido o prazo da citação referenciado supra, sem apresentação de defesa nos autos, nomeio, desde já, um dos membros da 
Defensoria Pública, para funcionar como curador especial em caso de revelia (CPC, art. 72, II).
Assim os autos devem ser remetidos à Defensoria Pública para manifestação. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.
SERVE DE MANDADO - OFÍCIO - CARTA PRECATÓRIA 
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

0003269-68.2013.8.22.0013
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
EXECUTADOS: LAMICOL LAMINADOS CORUMBIARA LTDA, CNPJ nº 84645399000158, IVO BRAGA GUIMARAES
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Defiro o pedido de ID 80085941.
Atendendo à solicitação da parte exequente, com base no art. 854 do CPC/2015, requisitei por meio eletrônico o bloqueio de valores em 
relação à parte executada, sendo a ordem parcialmente cumprida, consoante protocolo e recibo anexos.
Assim, intime-se o executado, por meio de seu advogado, ou pessoalmente (via AR, preferencialmente), para que no prazo de 05 (cinco) 
dias comprove que as quantias são impenhoráveis, ou que consta indisponibilidade de ativos excessiva, nos termos do art. 854, §3°, I e 
II, do CPC.
Havendo impugnação, com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, 
tornando os autos conclusos em sequência.
Sendo informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de substituição da penhora, venham os autos conclusos. 
Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, 
do CPC). Nessa ocasião, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar seus dados bancários, 
cabendo a serventia do Juízo expedir ofício à instituição bancária para que seja realizada a transferência dos valores bloqueados. 
O pedido de consulta Renajud restou infrutífero, assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 
entender de direito, sob pena de suspensão/arquivamento.
Pratique-se o necessário. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, AV. DAS 
NAÇÕES UNIDAS 271, PROCURADORIA GERAL FEDERAL - IBAMA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-970 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
EXECUTADOS: LAMICOL LAMINADOS CORUMBIARA LTDA, CNPJ nº 84645399000158, AV. MARECHAL RONDON s/n, NÃO 
CONSTA INDUSTRIAL - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA, IVO BRAGA GUIMARAES, VER FRANCISCO V DA ROCHA SN, 
CASA CENTRO - 39700-000 - PEÇANHA - MINAS GERAIS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo nº: 7000719-
63.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
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Requerente/Exequente:ANTONIO FLOR, LINHA 3-F, GLEBA 01, KM 70, S/N ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
Advogado do requerente: SANDRO ANDAM DE BARROS, OAB nº RO4424A, AILTON FELISBINO TEIXEIRA, OAB nº RO4427A
Requerido/Executado: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. 16 DE 
JUNHO 580 NOVO ORIENTE - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Advogado do requerido: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
O feito comporta julgamento imediato, sendo dispensada qualquer instrução, eis que, em verdade, devem os embargos, meramente 
protelatórios, serem liminarmente rejeitados.
Os embargos de declaração, apesar de serem tempestivos, nos moldes do artigo 49 da Lei 9.099/95, não se prestam à rediscussão da 
matéria já julgada, ante a ausência de contradição, obscuridade, omissão ou dúvida, na SENTENÇA impugnada.
No presente caso o embargante (Energisa) alega que há omissão existente no julgado, pois não foi determinado o que dispõe o Enunciado 
5 do FOJUR: “ Somente deverá ser intimada a parte para o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido determinado na 
SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado. “
Não obstante as assertivas do embargante, não há omissão, por não ser obrigatório a aplicação do mencionado enunciado, pois, quando 
não proferido em SENTENÇA, o início do prazo para pagamento voluntário, fica condicionado a intimação da devedora condenada, após 
o seu trânsito em julgado.
Ademais, com relação ao argumento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas e julgamento 
antecipado da lide, se depreende dos pedidos, é que o embargante visa a modificação da SENTENÇA ou rediscutir a matéria, o que não 
pode se pode obter pela via eleita, consoante jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM A DECISÃO. 
PREQUESTIONAMENTO. Ausentes os pretensos vícios decisórios e não se prestando os embargos de declaração a rediscutir matéria 
examinada, desmerece provimento o recurso, que em realidade traduz mera insatisfação com o resultado do julgado. (APELAÇÃO CÍVEL 
7059725-47.2016.822.0001, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 
05/06/2019.)
Persiste, então, a SENTENÇA, tal como está lançada.
Estes são, evidentemente, protelatórios, uma vez que tenta induzir o Juízo à entendimento equivocado, fato que configura sua má-fé, 
posto que não respeita a deliberação já prolatada, conforme o convencimento do julgador, ocasionando uma resistência ao devido 
andamento do processo.
Nesse sentido, como é configurado que os embargos de declaração opostos pela parte demandante são protelatórios, não se pode 
olvidar quanto ao que reza o Código de Processo Civil. Veja-se:
“Art. 1.026. (...)
§ 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, em DECISÃO fundamentada, condenará o embargante a 
pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”
Do que se extrai com a apresentação do segundo embargos de declaração oposto, é que a embargante, vem nitidamente atuando 
de forma a prejudicar o andamento regular do processo, dando causa injustificada a paralisado do curso do feito, visto que não há 
obscuridade, contradição.
Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA EQUIVALENTE A 10% SOBRE O VALOR DA 
CAUSA, FICANDO A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO 
VALOR. 1. Os anteriores embargos de declaração não foram conhecidos em razão do não recolhimento da multa prevista no art. 557, 
§ 2º do CPC aplicada no agravo regimental. Cuida-se de requisito de admissibilidade da impugnação recursal, condicionando, como 
efetivamente condiciona a norma processual em questão, ao pagamento da multa aplicada, a interposição do recurso cabível. 2. Os 
presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois inexiste no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade, 
contradição ou erro material a macular o julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, 
sendo certo que a pretensão de ver a rediscussão do tema à luz de DISPOSITIVO s constitucionais, na busca de DECISÃO favorável, 
apresenta-se manifestamente incabível em sede de embargos declaratórios, cujos limites encontram-se previstos no artigo 535 do Código 
de Processo Civil, podendo implicar, ainda, flagrante usurpação de competência atribuída constitucionalmente ao Supremo Tribunal 
Federal, na via extraordinária. 4. Inviável o pronunciamento desta Corte acerca da verificação da ocorrência ou não dos pressupostos 
para a concessão de tutela antecipatória, pois os conceitos de prova inequívoca e verossimilhança estão intrinsecamente ligados ao 
conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula nº 07/STJ. 5. Resta caracterizada a conduta de litigância de má-fé, 
tipificada nos incisos I, VI e VII do art. 17 do CPC, na medida em que os argumentos lançados nestes embargos de declaração são 
manifestamente improcedentes, porquanto contrários ao expresso texto de lei e à jurisprudência desta Corte, e meramente protelatórios, 
pois objetivam rediscutir o tema à luz de DISPOSITIVO s constitucionais, na busca de DECISÃO favorável. (EDcl nos EDcl no AgRg no 
Ag 1215013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011).
Desse modo, com fulcro no artigo 48, da Lei 9.099/95, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os embargos de declaração 
opostos pela requerida ENERGISA S/A, conforme fundamentação supra, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.
No mais, aplica-se à requerida ENERGISA, com fundamento no parágrafo único, do art. 1026 do Código de Processo Civil, a multa de 1% 
(hum por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor da parte autora, por suas condutas protelatórias.
Os embargos de declaração apresentado são protelatórios e, então, não interrompe o prazo para a demandante interpor o recurso de 
apelação.
Portanto, deverá o Sr. Diretor de Cartório certificar se já houve ou não o decurso para a parte requerida apelar.
Cumpra-se.
Cerejeiras/RO quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001896-
62.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 17.500,00 ()
Parte autora: RAIMUNDO MOREIRA CAMPOS, RUA ARACAJU 2198 JARDIM SÃO PAUL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AV ARACAJU 827 CENTRO - 76997-970 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: Municipio de Cerejeiras, AVENIDA DAS NAÇOES 1919 BAIRRO CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, 
ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS, PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Conforme ID 81168421, a parte autora peticionou nos autos informando que impetrou agravo de instrumento e, oportunamente, requereu 
o exercício do juízo de retratação.
Vieram-me os autos conclusos.
Pois bem.
Em atenção ao disposto no § 1º do art. 1.018 do CPC, mantenho a DECISÃO recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Serve a presente como ofício à instância superior, informando que foi mantida a DECISÃO em sede de juízo de retratação e solicitando 
que seja comunicado a este juízo eventual atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, também do CPC.
Em caso negativo, cumpra-se as determinações contidas na DECISÃO retro, uma vez que o recurso em comento não é dotado de efeito 
suspensivo automático, ficando a critério do julgador sua atribuição.
Caso contrário, havendo atribuição de efeito suspensivo ao agravo, aguarde-se julgamento de MÉRITO.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7001527-39.2020.8.22.0013
Classe: Providência 
Assunto: Provas em geral
Valor da causa: R$ 0,00 ()
Parte autora: CONSELHO ANTI-DROGAS DE CEREJEIRAS
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Parte requerida: J. D. C. D. C., AV. DAS DAS NAÇÕES CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Segundo dispõe o art. 90, § 3º, do ECA, há a necessidade de reavaliação pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, a 
cada 02 (dois) anos, das entidades de execução que disponham de planejamento e execução de programas de proteção e sócioeducativos 
destinados a crianças e adolescentes (ECA, art. 90). 
Para tanto, necessário que o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Juízo da Infância e Juventude atestem a qualidade e a eficiência 
dos trabalhos desenvolvidos (inciso II, § 3º, art. 90), razão pela qual este feito foi distribuído perante este JIJ, com a participação ativa do 
Ministério Público e Conselho Tutelar a fim de, ao cabo, seja apenas aferida, por parte dos três órgãos, o cumprimento das determinações 
da Lei 8.069/90, autorizando o CMDCA a expedir o certificado. 
As entidades que foram objeto de análise são: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerejeiras – APAE, Casa Acolhedora 
Lar Feliz e Projeto Anastasis. No entanto, a esta altura, este JIJ consigna que, a princípio, a APAE não desenvolve nenhuma das medidas 
do art. 90, do ECA, pelo que não pode ser objeto de atestado de qualidade e eficiência. 
Intime-se o Ministério Público e oficie-se o Conselho Tutelar para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, anuindo – se assim 
entenderem – pela exclusão da APAE como objeto de diligência e aferição por parte do JIJ, MP e Conselho Tutelar. 
Com a manifestação dos órgãos, conclusos os autos para apreciação dos pedidos formulados pelo Ministério Público (ID 81031278). 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 0009865-
10.2009.8.22.0013
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Valor da causa: R$ 220.184,47 (duzentos e vinte mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
Parte autora: F. N., AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1355, PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL CENTRO - 76801-097 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Parte requerida: SELVINO SAORIN, CHÁCARA 12 SETOR 04, CHÁCARA 14 SETOR 04 - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, 
LUIZ ANTONIO GOMES, FAZENDA SÃO JOAQUIM, NÃO CONSTA ZONA RURAL - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA, 
CONSTRUTORA SANTA CRUZ LTDA - EPP, AV. DAS NAÇÕES, N. 2736, NÃO CONSTA CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO, OAB nº RO3755A
DECISÃO  
Vistos.
Verifica-se que, através da petição de ID 76643915, o arrematante requereu a restituição do valor original de R$ 16.250,00 (dezesseis 
mil, duzentos e cinquenta reais), atualizado e corrigido a partir da data do pagamento da arrematação, considerando o desmembramento 
de 2 (dois) lotes da quadra originalmente arrematada.
Ao ID 78373414 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou manifestação, asseverando que valor da restituição deve ser 
aquele relativo somente à correção monetária, excluindo-se qualquer incidência de juros.
Realizada a análise dos autos, constato que razão assiste à PGFN, visto que a pretensão de cobrar juros na restituição em apreço não 
encontra esteio em nenhuma norma jurídica.
Desse modo, intime-se o interessado a apresentar nova planilha de cálculo, excluindo-se a incidência de juros, no prazo de 05 (cinco) 
dias.
Na sequência, intime-se a parte exequente para eventual manifestação, no mesmo prazo acima assinalado.
Após, nada sendo requerido, expeça-se alvará em nome do advogado do arrematante, se com poderes para tanto, com vistas ao 
levantamento da quantia a ser restituída.
Na sequência, intime-se a parte exequente a impulsionar o feito e requerer o que entender de direito, também em 05 (cinco) dias.
Pratique-se o necessário.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO / MANDADO / PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7000587-
40.2021.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Valor da causa: R$ 30.050,00 (trinta mil, cinquenta reais)
Parte autora: MERILTON LANES DE ALMEIDA, RUA RONDÔNIA 1036 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: OSCAR BERWANGER BOHRER, OAB nº RS79582, PEDRO BOHRER AMARAL, OAB nº RS74896, 
ALAMEDA COELHO NETO 20, 301 BOA VISTA - 91340-340 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, PEDRO BOHRER AMARAL, 
OAB nº RS74896, ALAMEDA COELHO NETO 20, 301 BOA VISTA - 91340-340 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
Parte requerida: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JÚNIOR 700, - ATÉ 
996 - LADO PAR ITAIM BIBI - 04542-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB nº AL12449,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
DECISÃO  
Vistos.
A parte requerida opôs embargos de declaração, objetivando a reforma da SENTENÇA, sob a alegação de que houve omissão, contradição, 
obscuridade, ou erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Alega, em resumo, que o embargado alterou o seu perfil do Instagram de @raca_countryoficial para @madeinpecuaria, que se encontra 
ativa e pode ser consultada publicamente a partir da seguinte ULR https://www.instagram.com/madeinpecuariabrasil/, assim sustenta 
que a reativação da conta perdeu o objeto, além da fixação de danos materiais sem a efetiva comprovação do prejuízo por parte do 
embargado. 
O embargado alegou que a rediscussão do embargante é do MÉRITO da SENTENÇA e que o perfil @madeinpecuaria não é objeto da 
lide e tampouco pertence ao autor, além disso o perfil @madeinpecuaria conta com m 40 publicações e 116 seguidores, enquanto o perfil 
r @raca_countryoficial contava com 10 mil publicações e com 200 mil seguidores. 
É o relatório. DECIDO. 
Os embargos não devem ser conhecidos. Veja-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
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II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a DECISÃO que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável 
ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
A parte requerida opôs embargos e, de análise do conteúdo da manifestação, conclui-se que se trata de tentativa por via espúria de 
novamente questionar o que foi decidido pelo Juízo. A FINALIDADE dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição ou 
omissão de que a DECISÃO padeça. Ao acolhê-los, o julgador afastará os vícios, sanando-os. 
No caso dos autos, o recurso não guarda relação com os incisos do art. 1.022 do CPC/2015, já que não se trata de defeitos formais 
da DECISÃO. Não há na DECISÃO obscuridade, contradição ou omissão, sendo que, das razões recursais, o que se percebe é que a 
pretensão é de reforma.
A arguição de que o autor teria outro perfil não é objeto da lide, escapando ao objeto da lide, razão pela qual não é necessário sequer o 
apreço do juízo a este ponto da questão de fato, pois o cerne do pedido é a reativação da conta que tem 10 mil publicações e com 200 
mil seguidores – não sendo relevante para a solução da causa a análise se o autor tem outro perfil ativo ou não.
Pois bem. 
Ocorre que a DECISÃO emitida em sede de embargos declaratórios complementa a SENTENÇA ou o acórdão omisso, contraditório ou 
obscuro. Como vemos, a função é de suprir um defeito ou deficiência da DECISÃO final e não de modificá-la. Não podendo ser utilizado 
para que o juiz reconsidere ou reforme a sua DECISÃO.
Nessa esteira é a manifestação do STJ:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE DA 
PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO. 
1. Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar 
contradição ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes 
essas hipóteses, não há como prosperar irresignação recursal.
2. O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com 
a função integrativa dos embargos declaratórios.
3. Pela terminologia adotada na Quarta Turma do STJ, diz-se “não-conhecido” recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” 
do permissivo constitucional e julgado improcedente no seu MÉRITO recursal, pois não se reconhecem aquelas hipóteses de cabimento 
do apelo excepcional – que são a contrariedade ou a negativa de vigência de tratado ou lei federal – e, assim, não há o enquadramento 
na hipótese recursal prevista.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 799.440, Rel. Des. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
julgado em 02 de março de 2010.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE 
MOTIVADA. APELO PREJUDICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não 
havendo qualquer um desses pressupostos, rejeita-se o recurso integrativo.
II - Razões de recurso que não se ocupam em evidenciar a ocorrência tais vícios mas, sim, visam a atacar os fundamentos do julgado com 
o intuito de lograr a reforma do decisum, demonstrando evidente intenção de inserção na matéria do MÉRITO do recurso inadmitido.
III - Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RMS 32.521/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, 
DJe 26/06/2013).
De mesma forma, segue entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA 
DE APONTAMENTO DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO PELA VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. AGRAVO 
IMPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a sanação de vícios de omissão, contradição e obscuridade constatados 
no pronunciamento sob ataque, sendo a atribuição de efeitos infringentes hipótese excepcional, somente admitida quando a modificação 
decorrer naturalmente da sanação do vício existente. 
A utilização dos embargos de declaração com propósito unicamente modificativo, sem sequer apontar os vícios passíveis de correção, 
conduz ao não conhecimento do recurso em face da nítida inadequação da via eleita.
(Agravo Regimental, Processo nº 0004001-17.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) 
do Acórdão: Des. Renato Martins Mimessi, Data de julgamento: 08/03/2017).
A SENTENÇA que não analisa algum requerimento feito pela parte é omissa, o que não é o caso dos autos, no qual a parte embargante 
não suscitou isso em defesa. Desta forma, não verificada a omissão e/ou contradição do julgado, se a parte pretende a reforma da 
DECISÃO, deve manejar recurso próprio e adequado.
Não estando evidenciada a intenção deliberada de procrastinar a solução do litígio, tem-se por inviabilizada a aplicação da multa prevista 
no §2º do art. 1.026 do CPC.
Pelo exposto, não sendo a hipótese de reforma por meio de embargos de declaração por falta de enquadramento nas matérias do 
art. 1.022, CPC, NÃO O CONHEÇO, mantendo, portanto, a SENTENÇA como foi lançada, devendo as partes serem intimadas desta 
DECISÃO. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado da SENTENÇA, certifique-se e arquivem-se os autos oportunamente.
SERVE MANDADO -OFÍCIO-PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002046-
43.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Cheque
Valor da causa: R$ 312,13 (trezentos e doze reais e treze centavos)
Parte autora: SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA - EPP, AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL 2035 CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089
Parte requerida: JOSE EDINALDO COSTA, AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL 1761 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
A Lei 13.994/2020 alterou o art. 22 § 2º da Lei 9099/95, incluindo a possibilidade de realização de audiência de conciliação mediante o uso 
de sistema tecnológico, como também possibilitou ao Juiz o julgamento do processo caso o deMANDADO não comparecer ou se recusar 
a participar da tentativa de conciliação não presencial (art. 23, Lei 9099/95).
Designo Audiência de Conciliação para o dia 22/11/2022 (terça-feira), às 09h00min, a ser realizada pelo Núcleo de Conciliação e Mediação 
– NUCOMED. As partes ficam cientes de que será utilizado o aplicativo Google Meets, o qual deverá ser baixado no computador, 
notebook, tablet ou celular para fins de participar da solenidade virtual. Desde já fica disponibilizado o link meet.google.com/vyi-ncui-
eiq, que deverá ser utilizado pela(s) parte(s) para acesso à audiência. Para acessar, basta que as partes cliquem no link, no dia e hora 
designados, podendo ser por meio de computador ou smartphone. É vedado a(s) parte(s) ingressar na sala da audiência antes ou 
depois do dia designado para a audiência de conciliação, utilizando o link somente no momento de sua audiência. Em caso de dúvida 
técnica com relação ao modo de realização da solenidade, o(a) autor(a) ou réu deverão entrar em contato com o Núcleo de Conciliação 
e Mediação (endereço: Avenida das Nações, 2225, Centro. Telefone: (69) 3342-2283 ramal 232 / E-mail: cejusccjas@tjro.jus.br) para 
solicitar esclarecimentos sobre a audiência. 
Intime-se a parte autora por meio de seu procurador constituído, via DJE, ou pessoalmente, por meio de carta, preferencialmente, caso 
esteja postulando em juízo sem representação. Fica a parte autora ciente de que sua ausência na audiência virtual importará na extinção 
processual nos termos da Lei n. 9.099/95.
Cite-se e Intime-se a parte requerida pessoalmente ou por meio de advogado, caso haja constituição nos autos, tudo em conformidade 
com o art. 18, da lei 9099\95, para tomar conhecimento da ação e comparecer à audiência acompanhada de advogado, podendo oferecer 
contestação e documentos (pedido de provas, indicação de testemunhas) até na data da audiência, sob pena de preclusão, ficando 
advertida de que, caso não seja contestado o pedido no prazo ou o não comparecimento à audiência, enseja a presunção de serem 
consideradas verdadeiras as alegações fáticas constantes na petição inicial e o consequente julgamento do MÉRITO no estado em que 
se encontra.
Apresentada a contestação e infrutífera a conciliação/mediação, a parte requerida deverá manifestar sua defesa, no prazo de 10 (dez) 
minutos e após, igual prazo será dado ao autor(a) para impugnação à contestação.
No mesmo ato as partes deverão se manifestar quanto a produção de provas, consignando o pedido em ata. 
Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada, tomando ciência desde logo das seguintes advertências, de acordo 
com o Provimento 01/2017 e Provimento 18/2020, do Tribunal de Justiça de Rondônia:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 018/2020-CG);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG).
Provimento 01/2017:
I — os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II — as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a 
carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III — deverão comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV — a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 
munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos 
constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da 
regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
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V — em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
VI — nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII — o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;
VIII — o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;
IX — deverão comparecer à audiência designada munidos de documentos de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a 
fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X — a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;
XI — instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita 
e, na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e 
preliminares arguidas, na forma da lei.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
Cumprindo-se as determinações, voltem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:40 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7002058-57.2022.8.22.0013
Classe: MANDADO de Segurança Cível
Assunto: Padronizado
Valor da causa: R$ 3.884,90 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)
Parte autora: JOANA SANTOS CARDOSO, LINHA 03 27, GLEBA NOVA ESPERANÇA ZONA RURAL - 76995-000 - CORUMBIARA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO IMPETRANTE: CASSIA LOANDA DA CRUZ TAVARES, OAB nº RO10615
Parte requerida: S. D. S., AVENIDA OLAVO PIRES 2129 CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO  
Vistos.
Trata-se de MANDADO de segurança impetrado por JOANA SANTOS CARDOSO em face do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CORUMBIARA-RO.
Alega a impetrante que foi diagnosticada com Diabetes Mellitius Tipo II, tendo lhe sido receitado Jardiance 25 MG (6 cx por semestre), 
Glimepirida 4 MG (12 cx por semestre) e Nimegon MET 50/1000 MG (7 cx por semestre), cuja medicação é de uso contínuo e por tempo 
indeterminado, conforme demonstram os documentos médicos anexos. A medicação, quando usada, melhora o quadro de saúde da 
impetrante, havendo recomendação médica de que não seja cessado o fornecimento dos fármacos.
Porém, consigna que a medicação é de alto custo e a impetrante não tem condições de custeá-los, assim foi requerido ao impetrado, 
porém negado o pedido sob a alegação de que a medicação não faz parte da relação de medicamentos da assistência farmacêutica. 
Pede assim a concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento imediato do medicamento e, no MÉRITO, a concessão da 
segurança. 
É o relatório. DECIDO.
A petição inicial deve ser indeferida, com espeque no art. 10, da Lei 12.016/09.
A saúde é um direito de todos assegurado no Art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, e a obrigatoriedade do 
fornecimento de medicamentos a quem deles precisa é um dever do Estado, disposto no Art. 23, II, Art. 196, Art. 198, caput e incisos e 
Art. 227, todos da Carta Constitucional.
Conquanto a alegação de violação de direito pelo impetrado, a via do MANDADO de segurança é estreita, isto é, não cabe a dilação 
probatória, sob pena de violação ao texto da Lei. Assim, em se tratando de medicamentos que não constam na lista do RENAME (https://
www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf), não se pode aferir outra CONCLUSÃO, salvo a imprescindibilidade 
da produção probatória, o que não se admite por esta via. 
Nesse sentido é o entendimento corrente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Veja-se:
Agravo Regimental. Fornecimento de medicamento fora da Listagem do SUS. Laudo e receituário firmado por médico. Não admitido. 
Impossibilidade da via do MANDADO de segurança. Necessidade de dilação probatória. 1. De acordo com a jurisprudência predominante, 
laudo de médico particular não é suficiente para instruir MANDADO de segurança visando à obtenção de fármaco não constante do rol 
de medicamentos do SUS, mormente quando inexiste discussão acerca de tratamentos alternativos oferecidos no âmbito do sistema 
público que sejam eficazes para combater a moléstia de saúde do impetrante. 2. A necessidade de dilação probatória é incompatível 
com o procedimento do MANDADO de segurança. 3. Agravo não provido. (TJ-RO - AGR: 00014514420148220014 RO 0001451-
44.2014.822.0014, Relator: Desembargador Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 19/02/2015, 1ª Câmara Especial, Data de Publicação: 
Processo publicado no Diário Oficial em 26/02/2015.)
Agravo regimental. Agravo interno. Fungibilidade. DECISÃO monocrática em sede de reexame necessário. Fornecimento de medicamento 
não incluído nas portarias do SUS e requisitado por laudo particular. Impossibilidade de deferimento em sede de MANDADO de segurança. 
Necessidade de dilação probatória. Reforma da SENTENÇA. Manutenção da DECISÃO agravada. É possível o recebimento do agravo 
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regimental como agravo interno, em razão do princípio da fungibilidade, desde que interposto no prazo legal. Inobstante o direito à saúde 
consista em garantia constitucional, o entendimento atual deste Tribunal está no sentido de não se admitir, em sede de MANDADO de 
segurança, o fornecimento de medicamento não incluído nas portarias do SUS e emitido por laudo particular, por necessitar de dilação 
probatória. Imperiosa a manutenção da DECISÃO agravada quando inexistem nos autos elementos aptos a ensejar sua reforma. Recurso 
a que se nega provimento. (TJ-RO - AGR: 00013995120148220013 RO 0001399-51.2014.822.0013, Relator: Desembargador Walter 
Waltenberg Silva Junior, Data de Julgamento: 25/11/2014, 2ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 
em 28/11/2014.)
Agravo regimental em reexame necessário. Fármaco que não está elencado na listagem do Sistema de Saúde. Necessidade de 
postulação por meio de processo de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela e dilação probatória. Mandamus. Via imprópria. 
1. O MANDADO de Segurança não é a via adequada para análise de controvérsia relacionada à obrigatoriedade pública de fornecer 
os medicamentos pleiteados se, para tanto, faz-se necessária a dilação probatória. 2. Agravo regimental não provido. (TJ-RO - AGR: 
00016835920148220013 RO 0001683-59.2014.822.0013, Relator: Desembargador Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2015, 
1ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/10/2015.)
Prevalece o entendimento também em outros Tribunais. Colaciona-se:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO 
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - AUSÊNCIA DO ATO COATOR - 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. Admite-se a impetração de MANDADO de Segurança 
para assegurar direito líquido e certo, lastreado em prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CR/88. A necessidade de dilação 
probatória acarreta o indeferimento da inicial do MANDADO de Segurança, dada a falta de um dos requisitos legais, nos termos do artigo 
10, da Lei nº 12.016/09. A juntada do ato praticado pela autoridade que acarrete ameaça ou lesão a direito líquido e certo da pessoa 
é condição primordial para a admissibilidade do MANDADO de Segurança. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10384160049894001 
Leopoldina, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
08/06/2022)
Claro é, pois, que não se trata de afirmar pela inexistência do direito, apenas trata-se do meio processual escolhido, o qual é inadequado 
para a pretensão deduzida, o que deve ser feito por meio de ação ordinária com pedido de tutela, se for o caso, mediante livre distribuição 
por sorteio a uma das varas genéricas da Comarca. 
Ante o exposto, INDEFIRO a INICIAL, o que faço com fundamento no art. 10, da Lei 12.016/09.
Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer a isenção, sob pena de 
lançamento dos valores em protesto e dívida ativa.
Findo o prazo in albis sem a interposição de apelação (art. 10, § 1º, Lei 12.016/09) e inexistindo recolhimento das custas ou pedido de 
gratuidade, à Central de Processos Eletrônicos que proceda conforme art. 35, da Lei Estadual 3.896/16. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Arquive-se – assim que oportuno. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001546-
45.2020.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Adicional de Horas Extras
Valor da causa: R$ 4.500,00 ()
Parte autora: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: KAREN FERNANDA DE ARAUJO REIS, OAB nº RO9707, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
Parte requerida: MARIA DE JESUS COLTRO, RUA FLORIANÓPOLIS 1733, CASA DA FRENTE CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA
AUTOR SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos. 
Altere-se a classe para “cumprimento de SENTENÇA ”.
INTIME-SE a parte exequente a apresentar planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Na sequência, INTIME-SE a parte executada para que, caso entenda, apresente impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 535 do Novo Código de Processo Civil. Advirto que, caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, 
deve a parte executada apresentar fundamentos sobre a discordância e informar o valor que entende devido.
Caso apresente impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Persistindo a discordância, remetam-
se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, também em 05 (cinco) dias.
Ressalte-se que os honorários advocatícios somente serão fixados em caso de apresentação de impugnação rejeitada, conforme 
inteligência do artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil em caso de execução via procedimento comum e não incide na execução sob 
rito da Lei 12.153/09 (art. 27, Lei 12.153-09 c/c art. 55, Lei 9.099-95 c/c Enunciado 97, do FONAJE). 
Tendo a parte requerida permanecido inerte quanto aos cálculos apresentados, não há que se falar em condenação da requerida em 
honorários da fase de cumprimento da SENTENÇA, tendo em vista que não houve resistência da demandada em efetuar o pagamento 
daquilo que foi cobrado pela exequente.
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Importante ressalta que, por se tratar de procedimento de pagamento que somente é realizado mediante expedição de RPV e que 
referido expediente somente é emitido pelo juízo após a confirmação dos cálculos, não haveria outra forma da parte requerida cumprir 
voluntariamente o pagamento da obrigação, como, por exemplo, depósito judicial, entrega de numerário em mãos à requerente mediante 
recibo, emissão de cheque, depósito em conta-corrente, ou qualquer outra forma de quitação da dívida (CPC, art. 924, inciso II), porquanto 
por disposição constitucional a Fazenda Pública se obriga ao pagamento de condenações judiciais por precatório ou RPV, na forma do 
art. 100, da Constituição Federal. Veja-se:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de SENTENÇA judiciária, 
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação 
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Portanto, se a lei determina que o pagamento do crédito judicial se opere unicamente mediante expedição dos requisitórios, resta 
desarrazoada a afirmação de que a parte autora teve que ingressar com pedido de cumprimento da SENTENÇA porque o requerido não 
pagou de pronto o valor devido, uma vez que, como dito, sem expedição das requisições de pagamento não haveria como o deMANDADO 
efetuar o pagamento.
Caso o patrono tenha calculado honorários de execução previamente e feito incidir no cumprimento de SENTENÇA, atentando-se a esta 
DECISÃO, deve promover a imediata retificação, antes da ciência e manifestação do executado, sob pena de nova vista dos autos ao 
executado, por 30 dias, após a adequação aos parâmetros aqui colocados, pois não será dado prosseguimento à execução antes de 
estar adequada ao título executado. 
Caso não haja oposição aos cálculos, ficam HOMOLOGADOS os cálculos do exequente para todos os fins de direito. Assim, tendo em 
vista a ausência de resistência da parte executada, quer por aquiescência, quer por omissão de manifestação, expeça-se, expeça-se 
RPV ou precatório, conforme o caso. 
Ressalte-se, no entanto, que eventual desconformidade evidente com o título executivo poderá ser modificado, inclusive de ofício, pois se 
trata de matéria de ordem pública, vide art. 1-E, da Lei 9.494-97 e entendimentos jurisprudenciais abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. NÃO 
oferecimento. EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO. ARGUMENTOS. VALORAÇÃO. Ainda que intempestiva a oposição da parte executada à 
pretensão executiva, suas alegações, apresentadas antes do pagamento definitivo e tendentes a afastar a presunção relativa de correção 
do cálculo da parte exequente, podem ser valoradas pelo magistrado, admitindo-se inclusive o reconhecimento da desconformidade do 
cálculo ao título, já que matéria de ordem pública. (TRF4, AG 5011276-95.2017.404.0000, SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ CARLOS 
CERVI, juntado aos autos em 23/08/2017) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO 
DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos da Súmula n° 344/STJ: “A liquidação por forma diversa da estabelecida na SENTENÇA não ofende a 
coisa julgada”. 2. No caso de execução contra a Fazenda Pública, aplica-se o princípio da indisponibilidade do interesse público, cabendo 
ao juiz da execução verificar de ofício a exatidão dos cálculos apresentados, a fim de evitar enriquecimento sem causa em detrimento 
do erário. (TRF4, AG 5008129-61.2017.404.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 
12/05/2017)
Expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância.
Em caso do valor ultrapasse o limite legal para recebimento por meio de RPV e a parte renuncie ao valor excedente para receber pelo 
meio mais célere (RPV), desde já homologo eventual renúncia para que seja possível a credora receber por meio de RPV.
Fica a parte exequente ciente de que o sistema de expedição Estadual de RPV (SAPRE) não atualizada os valores automaticamente 
(lapso entre a homologação dos cálculos e efetiva expedição da ordem de pagamento) e eventual atualização de cálculos após a 
homologação pode acarretar em demora para expedição da ordem de pagamento (pois deve haver intimação do executado e, em caso 
de irresignação, CONCLUSÃO ao juízo para DECISÃO ).
Caso haja a apresentação de novos cálculos (com inclusão de juros e correção monetária) pela parte exequente, atualizando período 
posterior à homologação judicial, intime-se o executado para ciência, no prazo de 05 (cinco) dias, interpretando o seu silêncio como 
aquiescência aos novos numerários. 
Na hipótese de haver irresignação do executado, regressem os autos conclusos para apreciação.
Inexistindo irresignação expressa, expeça-se RPV/precatório, conforme o caso.
Com a comprovação dos depósitos e não sendo verificadas irregularidades, expeçam-se os alvarás de levantamento, se for o caso.
Após, nada pendente, arquive-se.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7000258-04.2016.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Valor da causa: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Parte autora: RAQUEL ALVES PEREIRA, RUA 8522 725 CENTRO - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO, OAB nº RO5284, RAFAEL BRAMBILA, OAB nº RO4853, 
RUA AUGUSTO MAILHO 4880 JARDIMO ELDORADO - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
Parte requerida: M. A. SILVA CARVALHO - ME, AV. ITÁLIA CAUTIEIRO FRANCO 2115, TEL. (69) 3343-2487/3343-2487 CENTRO - 
76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA, M. A. S. CARVALHO, AV. ITÁLIA CAUTIERO FRANCO 2115, LOTE 03, QUADRA 05 SETOR 
04 CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
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ADVOGADO DOS EXECUTADOS: MARIO CESAR TORRES MENDES, OAB nº RO2305, AVENIDA TANCREDO NEVES 5172 JARDIM 
ELDORADO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
O feito já está em sede de cumprimento de SENTENÇA desde o pedido de execução formulado em 10.11.2018 (ID 22827398), razão 
pela qual não há nenhuma lógica na manifestação da parte exequente requerendo dilação de prazo para apresentar o cumprimento de 
SENTENÇA referente a estes autos. 
Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito por 01 
(um) ano ou remessa imediata ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, pelo prazo da prescrição intercorrente. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 7002250-92.2019.8.22.0013
AUTOR: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, CPF nº 22085076220 
ADVOGADO DO AUTOR: ERITON ALMEIDA DA SILVA, OAB nº RO7737
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Considerando a resposta positiva da pesquisa junto ao SISBAJUD, intime-se a parte executada para oferecer impugnação à penhora, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.
Após, abra-se vista à parte exequente para manifestação.
Com o decurso de prazo, tornem os autos conclusos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
AUTOR: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, CPF nº 22085076220, LINHA 01, KM 2, 4ª P 3ª EIXO ZONA RURAL - 76997-970 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001656-
44.2020.8.22.0013
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 709.535,56 ()
Parte autora: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., AVENIDA SOLEDADE 550, 8 ANDAR PETRÓPOLIS - 90470-340 - PORTO 
ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS DO AUTOR: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE, OAB nº AL18857, MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL, 
OAB nº AC3658,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: EDGAR GISCH, LH 3 EIXO ESQ DA LH6 s/n ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS, OAB nº MT15401, DAS PEROLAS 500, APTO 603 BOSQUE DA 
SAUDE - 78050-090 - CUIABÁ - MATO GROSSO
DECISÃO 
Vistos.
Vieram os autos conclusos para recebimento em razão de declaração de incompetência proferida pela 2ª Vara Genérica desta 
comarca.
Em síntese, consta que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, bem 
como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio das referidas empresas, devem ser realizados pelo juízo universal.
Ocorre que este Juízo entende não ser competente para processamento destes autos.
Em que pese ser competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre os atos que envolvam o patrimônio das empresas em 
recuperação, é certo que tal fato não implica a alteração da competência para processamento do processo, com redistribuição do feito.
A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o controle sobre o ato constritivo, pode ser 
feita de ofício ou pelo próprio Juízo da execução, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos.
O § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 faz remissão/referência ao art. 69 do CPC/2015 para dizer que deve haver uma cooperação 
judicial entre os Juízos: 
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Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado 
como:
I - auxílio direto;
II - reunião ou apensamento de processos;
III - prestação de informações;
IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.
(...)
§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:
(...)
IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;
Em sentido semelhante, relacionado aos atos constritivos em sede de Execução Fiscal, a operacionalização dessas competências, na 
prática, entre os Juízos da recuperação e da execução fiscal, foi esclarecida no julgamento do CC 181.190/AC, de Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, julgado em 30/11/21, conforme se observa no aresto abaixo colacionado: 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, A AUTORIZAR A 
CONSTRIÇÃO JUDICIAL DOS BENS DA RECUPERANDA. A CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PERANTE 
ESTA CORTE DE JUSTIÇA PRESSUPÕE A MATERIALIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À 
EFETIVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO 
VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. [...]
4.1 A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, 
pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos.
O § 7ª-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 apenas faz remissão ao art. 69 do CPC/2015, cuja redação estipula que a cooperação 
judicial prescinde de forma específica. E, em seu § 2º, inciso IV, estabelece que “os atos concertados entre os juízos cooperantes 
poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de medidas e providências para recuperação 
e preservação de empresas”.
4.2 Caso o Juízo da execução fiscal assim não proceda, tem-se de todo prematuro falar-se em configuração de conflito de competência 
perante esta Corte de Justiça, a pretexto, em verdade, de obter o sobrestamento da execução fiscal liminarmente. Não há, por ora, nesse 
quadro, nenhuma usurpação da competência, a ensejar a caracterização de conflito perante este Superior Tribunal. A inação do Juízo da 
execução fiscal - como um “não ato” que é - não pode, por si, ser considerada idônea a fustigar a competência do Juízo recuperacional 
ainda nem sequer exercida.
4.3 Na hipótese de o Juízo da execução fiscal não submeter, de ofício, o ato constritivo ao Juízo da recuperação judicial, deve a 
recuperanda instar o Juízo da execução fiscal a fazê-lo ou levar diretamente a questão ao Juízo da recuperação judicial, que deverá 
exercer seu juízo de controle sobre o ato constritivo, se tiver elementos para tanto, valendo-se, de igual modo, se reputar necessário, da 
cooperação judicial preconizada no art. 69 do CPC/2015.
5. Em resumo, a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição 
concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo.
6. Conflito de competência não conhecido. (CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
30/11/2021, DJe 07/12/2021) (Grifo nosso).
Dessa forma, conforme assentado no Recurso Especial 1691549 - SC, de Relatoria do Ministro OG FERNANDES, publicado em 30/9/21, 
pela nova legislação, o procedimento de constrição deverá seguir as seguintes etapas: 
“Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da 
recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade 
de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação”. Quanto ao tema em debate, confira-se os julgados: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. ORDEM DE PENHORA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra DECISÃO publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os 
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da regra estabelecida pelo novo § 7º-B da Lei n. 11.105/2005, incluído pela Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020, 
no processo executivo instaurado para a cobrança de créditos tributários, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de 
constrição são da competência do juízo da execução fiscal;
contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e 
a DECISÃO a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução 
e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, 
mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) (Grifo nosso)
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS ORDENADA PELO JUÍZO DA DEMANDA EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA 
LEI 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI 14.112/2020. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO QUE PRESSUPÕE A EFETIVA OPOSIÇÃO 
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTE 
ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de 
constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação, a teor da redação 
do Art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112, de 2020.
2. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, 
pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas.
3. Nesse contexto, somente estará configurado o conflito de competência caso seja efetiva a constrição de algum bem da recuperanda 
pelo Juízo da execução e o Juízo universal, sendo noticiado dessa circunstância, reconheça, por DECISÃO, a essencialidade de tal 
ativo à manutenção da atividade empresarial durante o curso do processo de soerguimento e, determinando ele a substituição do bem, 
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encontre oposição ou resistência do Juízo da demanda executiva.
4. Orientação firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do CC 181.190/AC (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado 
em 30/11/2021, DJe 07/12/2021).
5. No caso, o pequeno valor constrito foi desbloqueado pelo juízo executivo. Não efetivada a constrição, o juízo da recuperação judicial 
não se pronunciou sobre o ato, nem, consequentemente, há qualquer objeção do juízo da execução fiscal.
6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC n. 183.449/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
Segunda Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (Grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO 
DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.
1. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as 
regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique 
inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da 
execução fiscal, para que adote as providências cabíveis.
2. A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de 
empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação 
judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.981.865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) (Grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
PENHORA. SUBMISSÃO DO ATO AO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 6º, § 7º-B, da LEI N. 11.101/2005. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA 
DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 não alterou o entendimento desta Corte Superior, fundado no princípio da preservação da 
empresa, de competir ao Juízo da recuperação a análise dos atos constritivos e expropriatórios contra o patrimônio da sociedade. 
Entretanto, permitiu que o Juízo da execução fiscal ordene o ato, deixando a análise final a cargo do Juízo da recuperação.
2. Além de detalhar, minuciosamente, a dinâmica dos atos processuais constritivos entre os dois Juízos, a Segunda Seção afirmou 
ser indispensável “à caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça, que o Juízo da execução fiscal, por 
meio de DECISÃO judicial, se oponha concretamente à deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial, 
determinando a substituição do bem constrito ou tornando-a sem efeito, ou acerca da essencialidade do bem de capital constrito” (CC n. 
181.190/AC, Rel. Min. MARCO AURELIO BELLIZZE, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). 
3. No caso, concomitantemente à ordem de penhora, o Juízo da execução fiscal determinou a análise pelo Juízo da recuperação, 
inexistindo conflito.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no CC 182.740/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022) (Grifo nosso)
AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO LIMINAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC/2015 impõe como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a verificação tanto da probabilidade do 
direito pleiteado quanto do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, todavia, os atos 
constritivos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação, ao teor da redação do Art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05 o qual foi incluído 
pela Lei nº 14.112, de 2020.
3. Realizados atos de constrição pelo Juízo da execução fiscal, num primeiro momento, de rigor que a parte suscitante noticie tais 
fatos ao Juízo do soerguimento para que este delibere sobre os atos constritivos, conforme preceitua o art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05, 
acima colacionado e, apenas na inobservância das diligências determinadas pelo Juízo da recuperação estaria configurado o conflito de 
competência.
4. No caso, a parte agravante juntou documento que comprova penhora realizada em setembro de 2016, sem qualquer DECISÃO 
DECISÃO posterior do Juízo da recuperação quanto à necessidade de desbloqueio de tais valores.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 180.775/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
30/11/2021, DJe 07/12/2021) (Grifo nosso)
Diante de tais considerações, efetivada a constrição de algum bem ou valor da recuperanda pelo Juízo da execução, deve o Juízo da 
recuperação judicial ser imediatamente comunicado a fim de que verifique a essencialidade do bem ou valor, ante à manutenção da 
atividade empresarial durante o curso da recuperação, determinando, por conseguinte, a sua substituição, manutenção ou, ainda, se for 
o caso, tornar o ato sem efeito. 
A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, 
pelo Juízo da execução, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 
De certo que a inobservância da norma legal pelo juízo não exime a parte interessada de noticiar tais fatos ao Juízo da recuperação para 
que este delibere sobre os atos constritivos.
Verificado que não há pronunciamento do juízo da recuperação judicial acerca da penhora efetivada, impõe-se a devolução dos autos ao 
juízo da execução, para que adote as providências cabíveis, conforme preceitua o art. 6º, § 7º-B da lei 11.101/05. 
Assim é que, conforme demonstra a pratica procedimental, apenas mediante o caminho da cooperação poder-se-á entender a necessidade 
de se blindar uma empresa, para que ela efetivamente seja soerguida.
POSTO ISSO, retornem-se os autos à 2º Vara Genérica desta Comarca com as homenagens deste juízo, que, caso entenda não ser 
competente, poderá suscitar eventual conflito de competência.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7002247-11.2017.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Compra e Venda
Valor da causa: R$ 12.469,78 (doze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)
Parte autora: ATHENAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP, RUA JOSÉ EDUARDO VIEIRA 1771, - DE 1604/1605 A 
1810/1811 NOVA BRASÍLIA - 76908-404 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUCAS BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO931
Parte requerida: ANDREIA ORBEM FERRI, RUA PARAÍBA 1009 PRIMAVERA - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Repita-se o ato de intimação via carta com AR no endereço constante dos autos, isto é, Rua Paraíba, nº 1009, bairro Primavera, 
Cerejeiras/RO, CEP 76997-000. 
Se acaso infrutífera as tentativas de intimação, regressem os autos conclusos para a presunção legal do art. 274, Parágrafo Único, do 
Código de Processo Civil e consequente prosseguimento da execução. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002060-
27.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço 
Valor da causa: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
Parte autora: IVONETE PONCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RUA ESPIRITO SANTO 1397, CASA PRIMAVERA - 76997-000 
- CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: AMEURI DI RAMOS AMANCIO PINTO, OAB nº RO11386
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, 
CENTRO SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos. A parte requerente IVONETE PONCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, pleiteia ação declaratória de débito c/c reparação de 
danos morais com pedido de tutela antecipada em face de ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A concessão 
da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constitui direito que depende da demonstração dos critérios legais, podendo a qualquer 
tempo ser revogada ou modificada. No caso em exame, o pedido de abstenção de suspender o fornecimento de energia elétrica decorre 
de falha na prestação dos serviços, pela cobrança excessiva de consumo no mês de julho/2022, pois com base na média de consumo 
do mês subsequentes, comprova que as condições que possui, não é capaz de levar a cobrança pretendida, e com isso, pode vir a 
sofrer dano em decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia elétrica. A antecipação de tutela pretendida deve ser 
deferida, pois a discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações próprias do início do conhecimento, implica na impossibilidade 
do desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem essencial à vida de qualquer ser humano. Os requisitos legais 
para a concessão antecipada da tutela jurisdicional, especialmente a verossimilhança da alegação, estão presentes nos autos. Há de 
se considerar, ainda, que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da essencialidade do 
serviço, sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte da 
requerida, pelos meios ordinários. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por 
via de consequência, DETERMINO à empresa requerida que se ABSTENHA de efetuar o corte/interrupção no fornecimento de energia 
na residência da parte requerente, bem como se abstenha de efetivar qualquer restrição creditícia nas empresas arquivistas referente ao 
débito impugnado na inicial (fatura - mês julho/2022 ) e até final solução da demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 
reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes e de determinação 
de outras medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com 
eventual desligamento em caso de inadimplência. Caso já tenha ocorrido quaisquer das ações temidas pela parte demandante (corte ou 
restrição creditícia), fica fixado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) para o restabelecimento dos serviços regulares de fornecimento de 
energia elétrica, e de 10 (dez) dias, para a efetiva baixa/retirada da restrição de crédito efetivada. A ssim, CITE-SE a requerida por meio 
do sistema PJe, para contestar a presente ação, no prazo de quinze dias. Ficando advertida de que, o prazo para contestar contar-se-á da 
data da intimação, conforme Enunciado 13 do Fonaje. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a existência 
de relação de consumo entre as partes, considerando ainda os fatos ocorridos e a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da parte 
autora perante a parte requerida, decreto a inversão do ônus da prova. Consigne-se ainda que a parte requerida deverá apresentar a 
documentação que disponha para esclarecimento da causa. A citação não conterá a petição inicial e demais documentos, pois a parte 
requerida poderá ter acesso ao inteiro teor dos documentos juntamente com a inicial por meio do sítio eletrônico do PJE, qual seja: 
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http://pje.tjro.jus.br, informando o referido número dos autos supra, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.419 de 19 de dezembro de 2006, 
cumprindo ao que dispõe por conseguinte a Resolução de nº 185 de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça (Institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe), em seu art. 20. Trata-se de seguimento aos intuitos de racionalizar os recursos orçamentários 
e adoção a instrumentos tecnológicos aptos a permitir a adequação do PODER JUDICIÁRIO aos princípios da proteção ambiental, 
substituindo os autos em meio físico pelo meio eletrônico, como mecanismo de celeridade e qualidade na prestação jurisdicional. Após, 
intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 dias. C umpra-se. Cerejeiras/RO, 1 de setembro de 2022.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 0003015-
95.2013.8.22.0013
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Multas e demais Sanções
Valor da causa: R$ 161.481,56 ()
Parte autora: I. B. D. M. A. E. D. R. N. R.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Parte requerida: J. J. D. M. -. M., RUA DO COMÉRCIO, S/N., NÃO CONSTA SETOR INDUSTRIAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Intime-se a parte exequente a impulsionar o feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Com o decurso do prazo, havendo ou não manifestação, retornem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001083-
06.2020.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
Assunto: Adicional de Horas Extras
Valor da causa: R$ 10.325,47 (dez mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)
Parte autora: CREUZA CLEMENCIA RODRIGUES ROCHA, RUA JOSÉ BONIFÁCIO 1958, CASA VITÓRIA DA UNIÃO - 76995-000 - 
CORUMBIARA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EWERTON ORLANDO, OAB nº GO7847, AVENIDA DAS NAÇÕES 2228, ESCRITÓRIO CENTRO - 
76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, FABIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, OAB nº RO6016
Parte requerida: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
Tendo em vista que as partes não apresentaram impugnação, HOMOLOGO os cálculos do ESTADO DE RONDÔNIA.
Expeça-se o requisitório de pagamento (requisitório de pequeno valor ou precatório, a depender do valor da execução), procedendo-se 
conforme disposto no art. 535, §3º, do CPC.
Se necessário, intime-se o exequente para a apresentação de documentos imprescindíveis à expedição do requisitório, inclusive conta 
bancária.
Fica a parte exequente ciente de que o sistema de expedição Estadual de RPV (SAPRE) não atualizada os valores automaticamente.
Assim sendo, caso haja apresentação de novos cálculos atualizados, AUTORIZO, desde já, a intimação da parte executada para 
manifestação em 5 dias.
Transcorrido o prazo, expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso.
Após a expedição regular do requisitório de pagamento, remetam-se os autos ao arquivo provisório até sobrevir informação quanto ao 
seu pagamento.
Comprovado o pagamento e nada mais sendo requerido, expeça-se o necessários para levantamento dos valores.
Após, nada sendo requerido, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.
Após, arquive-se com as baixas necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:45 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 0001033-
46.2013.8.22.0013
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Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços
Valor da causa: R$ 119.495,23 (cento e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos)
Parte autora: MEZZOMO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, AV. MAJOR AMARANTES 4215 - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA, OAB nº RO3551, - 76980-354 - VILHENA - RONDÔNIA, 
JEVERSON LEANDRO COSTA, OAB nº RO3134, - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
Parte requerida: JANDIR RITTER, RUA RORAIMA 1460, NÃO CONSTA CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO, OAB nº RO3755A
DESPACHO 
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta intimada para que, no prazo de 15 dias, proceda ao prévio recolhimento das 
custas de cada diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de extinção do processo por ausência 
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:45 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
Processo n.: 7000596-70.2019.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários
Valor da causa: R$ 1.606.160,62 (um milhão, seiscentos e seis mil, cento e sessenta reais e sessenta e três centavos)
Parte autora: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. S/N, CIDADE DE DEUS VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910, BRADESCO
Parte requerida: EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO, RUA JORDANIA 2301 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, 
ARLINDO LEOPOLDINO, RUA RIO DE JANEIRO 657 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, 
RUA ARACAJU 1290 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, LATICÍNIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA, RUA COSTA 
E SILVA 2019 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Vieram os autos conclusos para recebimento em razão de declaração de incompetência proferida pela 2ª Vara Genérica desta 
comarca.
Em síntese, consta que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, bem 
como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio das referidas empresas, devem ser realizados pelo juízo universal.
Ocorre que este Juízo entende não ser competente para processamento destes autos.
Em que pese ser competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre os atos que envolvam o patrimônio das empresas em 
recuperação, é certo que tal fato não implica a alteração da competência para processamento do processo, com redistribuição do feito.
A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o controle sobre o ato constritivo, pode ser 
feita de ofício ou pelo próprio Juízo da execução, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos.
O § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 faz remissão/referência ao art. 69 do CPC/2015 para dizer que deve haver uma cooperação 
judicial entre os Juízos: 
Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado 
como:
I - auxílio direto;
II - reunião ou apensamento de processos;
III - prestação de informações;
IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.
(...)
§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:
(...)
IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;
Em sentido semelhante, relacionado aos atos constritivos em sede de Execução Fiscal, a operacionalização dessas competências, na 
prática, entre os Juízos da recuperação e da execução fiscal, foi esclarecida no julgamento do CC 181.190/AC, de Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, julgado em 30/11/21, conforme se observa no aresto abaixo colacionado: 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, A AUTORIZAR A 
CONSTRIÇÃO JUDICIAL DOS BENS DA RECUPERANDA. A CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PERANTE 
ESTA CORTE DE JUSTIÇA PRESSUPÕE A MATERIALIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À 
EFETIVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO 
VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. [...]
4.1 A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, 
pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos.
O § 7ª-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 apenas faz remissão ao art. 69 do CPC/2015, cuja redação estipula que a cooperação 
judicial prescinde de forma específica. E, em seu § 2º, inciso IV, estabelece que “os atos concertados entre os juízos cooperantes 
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poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de medidas e providências para recuperação 
e preservação de empresas”.
4.2 Caso o Juízo da execução fiscal assim não proceda, tem-se de todo prematuro falar-se em configuração de conflito de competência 
perante esta Corte de Justiça, a pretexto, em verdade, de obter o sobrestamento da execução fiscal liminarmente. Não há, por ora, nesse 
quadro, nenhuma usurpação da competência, a ensejar a caracterização de conflito perante este Superior Tribunal. A inação do Juízo da 
execução fiscal - como um “não ato” que é - não pode, por si, ser considerada idônea a fustigar a competência do Juízo recuperacional 
ainda nem sequer exercida.
4.3 Na hipótese de o Juízo da execução fiscal não submeter, de ofício, o ato constritivo ao Juízo da recuperação judicial, deve a 
recuperanda instar o Juízo da execução fiscal a fazê-lo ou levar diretamente a questão ao Juízo da recuperação judicial, que deverá 
exercer seu juízo de controle sobre o ato constritivo, se tiver elementos para tanto, valendo-se, de igual modo, se reputar necessário, da 
cooperação judicial preconizada no art. 69 do CPC/2015.
5. Em resumo, a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição 
concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo.
6. Conflito de competência não conhecido. (CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
30/11/2021, DJe 07/12/2021) (Grifo nosso).
Dessa forma, conforme assentado no Recurso Especial 1691549 - SC, de Relatoria do Ministro OG FERNANDES, publicado em 30/9/21, 
pela nova legislação, o procedimento de constrição deverá seguir as seguintes etapas: 
“Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução;
Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial;
Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial;
Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação”. 
Quanto ao tema em debate, confira-se os julgados: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. ORDEM DE PENHORA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra DECISÃO publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os 
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da regra estabelecida pelo novo § 7º-B da Lei n. 11.105/2005, incluído pela Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020, 
no processo executivo instaurado para a cobrança de créditos tributários, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de 
constrição são da competência do juízo da execução fiscal;
contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e 
a DECISÃO a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução 
e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, 
mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) (Grifo nosso)
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS ORDENADA PELO JUÍZO DA DEMANDA EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA 
LEI 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI 14.112/2020. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO QUE PRESSUPÕE A EFETIVA OPOSIÇÃO 
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTE 
ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de 
constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação, a teor da redação 
do Art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112, de 2020.
2. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, 
pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas.
3. Nesse contexto, somente estará configurado o conflito de competência caso seja efetiva a constrição de algum bem da recuperanda 
pelo Juízo da execução e o Juízo universal, sendo noticiado dessa circunstância, reconheça, por DECISÃO, a essencialidade de tal 
ativo à manutenção da atividade empresarial durante o curso do processo de soerguimento e, determinando ele a substituição do bem, 
encontre oposição ou resistência do Juízo da demanda executiva.
4. Orientação firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do CC 181.190/AC (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado 
em 30/11/2021, DJe 07/12/2021).
5. No caso, o pequeno valor constrito foi desbloqueado pelo juízo executivo. Não efetivada a constrição, o juízo da recuperação judicial 
não se pronunciou sobre o ato, nem, consequentemente, há qualquer objeção do juízo da execução fiscal.
6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC n. 183.449/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
Segunda Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (Grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO 
DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.
1. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as 
regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique 
inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da 
execução fiscal, para que adote as providências cabíveis.
2. A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de 
empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação 
judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.981.865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) (Grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
PENHORA. SUBMISSÃO DO ATO AO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 6º, § 7º-B, da LEI N. 11.101/2005. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA 
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DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 não alterou o entendimento desta Corte Superior, fundado no princípio da preservação da 
empresa, de competir ao Juízo da recuperação a análise dos atos constritivos e expropriatórios contra o patrimônio da sociedade. 
Entretanto, permitiu que o Juízo da execução fiscal ordene o ato, deixando a análise final a cargo do Juízo da recuperação.
2. Além de detalhar, minuciosamente, a dinâmica dos atos processuais constritivos entre os dois Juízos, a Segunda Seção afirmou 
ser indispensável “à caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça, que o Juízo da execução fiscal, por 
meio de DECISÃO judicial, se oponha concretamente à deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial, 
determinando a substituição do bem constrito ou tornando-a sem efeito, ou acerca da essencialidade do bem de capital constrito” (CC n. 
181.190/AC, Rel. Min. MARCO AURELIO BELLIZZE, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). 
3. No caso, concomitantemente à ordem de penhora, o Juízo da execução fiscal determinou a análise pelo Juízo da recuperação, 
inexistindo conflito.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no CC 182.740/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022) (Grifo nosso)
AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO LIMINAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC/2015 impõe como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a verificação tanto da probabilidade do 
direito pleiteado quanto do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, todavia, os atos 
constritivos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação, ao teor da redação do Art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05 o qual foi incluído 
pela Lei nº 14.112, de 2020.
3. Realizados atos de constrição pelo Juízo da execução fiscal, num primeiro momento, de rigor que a parte suscitante noticie tais 
fatos ao Juízo do soerguimento para que este delibere sobre os atos constritivos, conforme preceitua o art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05, 
acima colacionado e, apenas na inobservância das diligências determinadas pelo Juízo da recuperação estaria configurado o conflito de 
competência.
4. No caso, a parte agravante juntou documento que comprova penhora realizada em setembro de 2016, sem qualquer DECISÃO 
DECISÃO posterior do Juízo da recuperação quanto à necessidade de desbloqueio de tais valores.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 180.775/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
30/11/2021, DJe 07/12/2021) (Grifo nosso)
Diante de tais considerações, efetivada a constrição de algum bem ou valor da recuperanda pelo Juízo da execução, deve o Juízo da 
recuperação judicial ser imediatamente comunicado a fim de que verifique a essencialidade do bem ou valor, ante à manutenção da 
atividade empresarial durante o curso da recuperação, determinando, por conseguinte, a sua substituição, manutenção ou, ainda, se for 
o caso, tornar o ato sem efeito. 
A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, 
pelo Juízo da execução, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 
De certo que a inobservância da norma legal pelo juízo não exime a parte interessada de noticiar tais fatos ao Juízo da recuperação para 
que este delibere sobre os atos constritivos.
Verificado que não há pronunciamento do juízo da recuperação judicial acerca da penhora efetivada, impõe-se a devolução dos autos ao 
juízo da execução, para que adote as providências cabíveis, conforme preceitua o art. 6º, § 7º-B da lei 11.101/05. 
Assim é que, conforme demonstra a pratica procedimental, apenas mediante o caminho da cooperação poder-se-á entender a necessidade 
de se blindar uma empresa, para que ela efetivamente seja soerguida.
POSTO ISSO, retornem-se os autos à 2º Vara Genérica desta Comarca com as homenagens deste juízo, que, caso entenda não ser 
competente, poderá suscitar eventual conflito de competência.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:40.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002049-
95.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Perdas e Danos
Valor da causa: R$ 396,35 (trezentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)
Parte autora: LUIS RODRIGUES DE MOURA & CIA LTDA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELTON DAVID DE SOUZA, OAB nº RO6301L
Parte requerida: ANGELA MARIA DA COSTA PEREIRA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Da audiência de conciliação
A Lei 13.994/2020 alterou o art. 22 § 2º da Lei 9099/95, incluindo a possibilidade de realização de audiência de conciliação mediante o uso 
de sistema tecnológico, como também possibilitou ao Juiz o julgamento do processo caso o deMANDADO não comparecer ou se recusar 
a participar da tentativa de conciliação não presencial (art. 23, Lei 9099/95).
Nestes termos, considerando o Provimento nº 018/2020 da CGJ, publicado no DJE n. 96, de 25/05/2020, regulamentando a realização 
virtual das audiências de conciliação e mediação, DESIGNO audiência para o dia 22 de novembro de 2022, às 09h30, a ser realizada através 
da ferramenta google meet ( meet.google.com/jvy-yrzs-vyd ) pelo NUCOMED.
As partes ficam cientes de que será utilizado o sistema Google Meets, o qual deverá ser baixado no computador, notebook, tablet ou 
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celular para fins de participar da solenidade virtual.
Para acessar, basta que as partes cliquem no link, no dia e hora designados, podendo ser por meio de computador ou smartphone. É 
vedado a(s) parte(s) ingressar na sala da audiência antes ou depois do dia designado para a audiência de conciliação, utilizando o link 
somente no momento de sua audiência. Em caso de dúvida técnica com relação ao modo de realização da solenidade, o(a) autor(a) ou 
réu deverão entrar em contato com o NUCOMED para solicitar(em) esclarecimentos.
Intime-se a parte autora por meio de seu procurador constituído, via DJE, ou pessoalmente, por meio de carta, preferencialmente, caso 
esteja postulando em juízo sem representação. Fica a parte autora ciente de que sua ausência na audiência virtual importará na extinção 
processual nos termos da Lei n. 9.099/95.
Cite-se e intime-se a parte requerida pessoalmente ou por meio de advogado, caso haja constituição nos autos, tudo em conformidade 
com o art. 18, da lei 9099\95, para tomar conhecimento da ação e comparecer à audiência acompanhada de advogado, podendo oferecer 
contestação e documentos (pedido de provas, indicação de testemunhas) até na data da audiência, sob pena de preclusão, ficando 
advertida de que, caso não seja contestado o pedido no prazo ou o não comparecimento à audiência, enseja a presunção de serem 
consideradas verdadeiras as alegações fáticas constantes na petição inicial e o consequente julgamento do MÉRITO no estado em que 
se encontra.
Apresentada a contestação e infrutífera a conciliação/mediação, a parte requerida deverá manifestar sua defesa, no prazo de 10 (dez) 
minutos e após, igual prazo será dado ao autor(a) para impugnação à contestação. 
No mesmo ato as partes deverão se manifestar quanto a produção de provas.
Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada, tomando ciência desde logo das seguintes advertências, de acordo 
com o Provimento 01/2017 e Provimento 18/2020, do Tribunal de Justiça de Rondônia: 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS E OUTRAS INSTRUÇÕES:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 018/2020-CG);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG).
Provimento 01/2017:
I — os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II — as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a 
carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III — deverão comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV — a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 
munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos 
constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da 
regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V — em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
VI — nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII — o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;
VIII — o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;
IX — deverão comparecer à audiência designada munidos de documentos de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a 
fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X — a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;
XI — instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita 
e, na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e 
preliminares arguidas, na forma da lei.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMOMANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO: ANGELA MARIA DA COSTA PEREIRA, brasileira, portadora do 
RG: 847205 SSP/RO e inscrito no CPF n° 726.513.852-04, residente na Rua Fernando de Noronha n°804, na cidade de Cerejeiras/RO. 
Telefone: 69 992173279. 
Cerejeiras , 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7001317-85.2020.8.22.0013
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Valor da causa: R$ 70.823,25 (setenta mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
Parte autora: M. D. C., AV DAS NAÇÕES 1919 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
Parte requerida: CONSTRUTORA J. F. LTDA - ME, OLAVO PIRES 1456 CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Dilato o prazo, em 10 (dez) dias, contados da intimação deste expediente, a fim de que o credor atualize o débito fiscal e requeira o que 
de direito, sob pena de suspensão da execução ou remessa do feito ao arquivo provisório sem baixa.
Findo o prazo assinalado, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002473-
45.2019.8.22.0013
Classe: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 25.948,00 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais)
Parte autora: NEIVA DE MACEDO PEREIRA PENHA, LINHA 2 s/n ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN, OAB nº RO2733
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Federal (INSS) sob a sistemática da Requisição de Pequeno Valor 
(RPV) em que se busca a quitação de dívida líquida certa e exigível constante em SENTENÇA judicial com trânsito em julgado.
Dos honorários de execução
Na hipótese de haver pedido de aplicação de honorários em execução em favor do(a) patrono(a) do exequente, cumpre tecer algumas 
considerações abaixo registradas. 
Na hipótese de o(a) advogado(a) em seu pedido inicial de cumprimento de SENTENÇA requerer que sejam aplicados os honorários em 
sede de execução, no importe de 10% (dez por cento), uma vez que não se aplica o art. 85, § 7º, do CPC, é de dizer que a interpretação 
corrente é de que apenas não cabe honorários sob a sistemática de pagamento via precatórios, entretanto o presente cumprimento se dá 
por RPV, ensejando ao pagamento da verba, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
420.816⁄PR, fixou compreensão no sentido de serem devidos honorários advocatícios na hipótese de execução sujeita a Requisição de 
Pequeno Valor (RPV).
Cumpre salientar que apesar do entendimento firmado pelo STF, este Juízo mantém o posicionamento de que não cabe o pagamento de 
honorários em execução sob o rito da RPV, salvo quando os cálculos forem impugnados pela parte executada, conforme fundamentação 
que se segue.
Tendo a parte requerida permanecido inerte quanto aos cálculos apresentados, não há que se falar em condenação da requerida em 
honorários da fase de cumprimento da SENTENÇA, tendo em vista que não houve resistência da demandada em efetuar o pagamento 
daquilo que foi cobrado pela exequente.
Importante ressalta que, por se tratar de procedimento de pagamento que somente é realizado mediante expedição de RPV e que 
referido expediente somente é emitido pelo juízo após a confirmação dos cálculos, não haveria outra forma da parte requerida cumprir 
voluntariamente o pagamento da obrigação, como, por exemplo, depósito judicial, entrega de numerário em mãos à requerente mediante 
recibo, emissão de cheque, depósito em conta-corrente, ou qualquer outra forma de quitação da dívida (CPC, art. 924, inciso II), porquanto 
por disposição constitucional a Fazenda Pública se obriga ao pagamento de condenações judiciais por precatório ou RPV, na forma do 
art. 100, da Constituição Federal. Veja-se:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de SENTENÇA judiciária, 
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação 
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Portanto, se a lei determina que o pagamento do crédito judicial se opere unicamente mediante expedição dos requisitórios, resta 
desarrazoada a afirmação de que a parte autora teve que ingressar com pedido de cumprimento da SENTENÇA porque o requerido não 
pagou de pronto o valor devido, uma vez que, como dito, sem expedição das requisições de pagamento não haveria como o deMANDADO 
efetuar o pagamento.
Com efeito, o entendimento fixado pelo STF no Recurso Extraordinário 420.816⁄PR que não foi apreciado sob a égide da repercussão geral 
possui entendimento de que é cabível os honorários em pagamento de RPV, mesmo que não haja resistência da Fazenda Pública.
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O Juízo só está vinculado ao entendimento dos tribunais superiores quando se trata de Súmula Vinculante do STF, no controle difuso, nos 
termos do art. 103-A, da CF ou em sede de controle concentrado (ADI\ADC), na forma do art. 102, § 2º, da CF, os outros entendimentos, 
conquanto apresentem a jurisprudência do tribunal superior, possui apenas força de persuasão.
Assim, no presente caso, na hipótese de a Fazenda Pública quedar-se inerte, não há que se falar em resistência do requerido em cumprir 
com o pagamento e nem em condenação em honorários da fase de cumprimento de SENTENÇA.
A execução invertida, até então realizada com o fito de impedir a incidência de honorários em execução, tornou-se inaplicável, em razão 
da quantidade de execuções sofridas pela Fazenda Pública, inviabilizando que proceda os cálculos de todos os que a executam.
Os honorários advocatícios, seja na fase cognitiva, seja na fase executiva, deve se pautar pelo trabalho do causídico e o mero pedido de 
cumprimento de SENTENÇA sem impugnação aos seus cálculos não é azo suficiente para o pagamento de honorários advocatícios em 
execução.
Com destaque, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
PODER JUDICIÁRIO a que este magistrado julga processos previdenciários por delegação tem o entendimento de que não cabe 
honorários nos autos n. 8672-34.2007.4.01.3800 entendeu pela ausência do dever de pagar honorários em execução, pois o relator 
explicou que, no julgamento do Recurso Extraordinário 420.816⁄PR, o STF concluiu pela não aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/97 
nas hipóteses de execuções que não demandem a expedição de precatório. No entanto, “a inclusão de verba honorária nas execuções 
de pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge à lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela 
Fazenda Pública em decorrência de SENTENÇA judiciária e tal como no precatório, a requisição de pequeno valor é também exigência 
constitucional indeclinável na satisfação da dívida da Fazenda Pública em decorrência de SENTENÇA judiciária, de modo que não pode a 
Fazenda fazer o pagamento imediatamente ao trânsito em julgado da SENTENÇA, destacou ainda que se há necessidade de requisição 
de pagamento, seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de verba honorária, sem que para isso alguma 
atividade tenha de ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento.
Deste modo fica a DECISÃO judicial devidamente motivada para os fins recursais eventualmente interpostos pela parte interessada, com 
o registro de que eventual prazo contar-se-á desta DECISÃO e não de eventual pedido de reconsideração, consentânea jurisprudência 
neste sentido.
Ante o exposto, INDEFIRO a aplicação de honorários em execução em favor do causídico(a) e homologo os cálculos apresentados pelo 
exequente, porquanto não foram impugnados pelo executado. 
Interposto agravo de instrumento, se cabível, os autos serão suspensos até que haja o julgamento.
Da restituição dos honorários periciais 
Defiro a expedição de RPV para recebimento dos valores pagos pelo autor a título de honorários periciais, que deverá ser incluído no 
valor principal.
Do prosseguimento do feito
Tendo em vista a ausência de resistência da parte executada, quer por aquiescência, quer por omissão de manifestação, expeça-se RPV 
ou precatório, conforme o caso.
Ressalte-se que o silêncio é interpretado como concordância.
Caso o valor ultrapasse o limite legal para recebimento por meio de RPV e a parte renuncie ao valor excedente para receber pelo meio 
mais célere (RPV), desde já homologo eventual renúncia para que seja possível a credora receber por meio de RPV.
Antes de encaminhar os requisitórios ao setor de pagamentos, dê ciência à requerida sobre os referidos expedientes para que, caso 
queira, se manifeste em 05 (cinco) dias.
Não havendo insurgência da requerida em relação aos requisitórios, certifique-se e encaminhe-se ao setor de pagamento.
Com a comprovação do depósito e verificada a inexistência de eventuais irregularidades pela escrivania, expeça-se o alvará em nome da 
parte credora para levantamento do valor integral depositado e eventuais correções legais que incidirem até a data do saque, intimando-a 
sobre a realização do depósito e para proceder o levantamento observando o prazo limite do alvará.
Dê ciência a exequente sobre a expedição do alvará, por meio de seu advogado constituído ou pessoalmente em caso de patrocínio pela 
Defensoria Pública da comarca ou ainda diretamente ao advogado em caso de execução apenas de honorários de sucumbência.
Com a retirada do alvará e respectivo levantamento, a parte autora dá quitação ao processo e anui com a extinção pelo cumprimento da 
obrigação, uma vez que o pagamento do débito via RPV implica na quitação do pedido inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 
128, § 6º, da Lei 8.213/1991.
Assim, com o pagamento do valor contido na RPV (ou precatório) dou por extinta a obrigação, nos termos do § 6º, do art. 128, da Lei n. 
8.213/91 e art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Cumpra-se, expedindo o que for necessário.
Quando for oportuno, arquive-se os autos, devendo a escrivania conferir se houve o levantamento integral do depósito e se a respectiva 
conta foi encerrada, a fim de evitar o arquivamento do processo com valores pendentes de resgate.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.
SERVE MANDADO -OFÍCIO-PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro, CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002052-
50.2022.8.22.0013
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Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Valor da causa: R$ 10.439,05 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos)
Parte autora: MARTA DE ALMEIDA RIBEIRO, RUA JOAQUIM CARDOSO DOS SANTOS 3051 MARANATA - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089
Parte requerida: BANCO HONDA S/A., AV. DOUTOR JOSÉ AUREO BUSTAMANTE 377 SANTO AMARO - 04710-090 - SÃO PAULO - 
SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DO BANCO HONDA S/A
DESPACHO 
DESPACHO 
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer e danos morais ajuizada pela parte autora em epígrafe em 
face de BANCO HONDA S.A. 
Narra a parte autora, em síntese, que ao tentar realizar um financiamento, teve seu pedido negado, sendo lhe informado que seu nome 
encontrava-se registrado no cadastro de maus pagadores. Informa que ao buscar esclarecimento, descobriu que se tratava de uma 
dívida já quitada junto ao Banco requerido. Pleiteou antecipação de tutela para retirada de seu nome junto as empresas de proteção ao 
crédito.
Com a inicial apresentou procuração e documento essenciais para sua propositura.
É, em síntese, o relatório. DECIDO. 
O pedido cautelar deve ser deferido.
Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, se percebe o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência conforme explicação doravante.
A probabilidade do direito está estampada no fato de nas relações consumeristas, geralmente o ônus de provar a regularidade do contrato 
ser da requerida por expressa previsão no Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a inversão do ônus da prova quando a critério 
do magistrado se verificar a existência de vulnerabilidade do consumidor.
O efeito prático disso é que a alegação da autora se presume verdadeira até prova em contrário e há probabilidade do direito, visto que 
a autora não reconhece a dívida. 
Há indícios de que a cobrança realizada pela ré é irregular, pois não decorreu de aumento de consumo de energia elétrica. 
Ademais, o perigo do dano é evidente, uma vez que o nome da parte autora foi inscrita no banco de dados do SPC \ SERASA, restringindo 
a concessão de crédito. 
Lado outro, para o requerido não há prejuízo, visto que havendo regularidade contratual, poderá cobrar os valores suspensos e os 
vincendos, mas o contrário não é verdadeiro, visto que o perigo ao autor já ocorre de imediato.
Os documentos apresentados pela requerente constituem prova inequívoca e demonstram com clarividência a verossimilhança da 
pretensão manifestada, vez que, conforme alegou, comprovam que possivelmente a ré cometeu ato ilícito. 
Com isso, a manutenção do status quo mostra-se muito mais prejudicial que eventual reforma ou cassação da tutela de urgência, pois 
os danos decorrentes da injustiça imposta à requerente são mais perniciosos e acachapantes que eventualmente os suportados pelo 
requerido, mesmo porque há garantia do recebimento do valor se houver cassação do pleito antecipatório.
Há ainda o fato da hipossuficiência da requerente em relação ao requerido e da demora normal da marcha processual o que acarretará 
danos maiores do que aqueles já suportados pela requerente, ensejando que se dê guarida ao pleito antecipatório. 
Destarte, em casos análogos a este, quanto à DECISÃO de antecipação dos efeitos da tutela, o Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia entende pertinente. Veja-se:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. Tutela de urgência deferida para excluir 
o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito. Discussão da dívida. Ausência dos requisitos. Ato legítimo do credor. Para que 
seja possível a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar 
ou remover a negativação do nome do devedor nos bancos de dados, somente podendo ser deferida se cumulativamente: “i) houver ação 
fundada na existência integral ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência 
do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada 
conforme o prudente arbítrio do juiz.” (Resp 1067237/SP). (TJ-RO - AI: 08001079520188220000 RO 0800107-95.2018.822.0000, Data 
de Julgamento: 24/04/2018)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de determinar ao requerido a imediata suspensão do nome da parte autora dos cadastros 
de inadimplência (SPC \ SERASA) e determino as seguintes providências:
a) seja citada e intimada a requerida para que comprove junto ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias contados da citação/intimação, 
ter providenciado o necessário retirada do nome da parte autora dos cadastro de inadimplentes;
b) abstenha-se o requerido de indevidamente lançar o nome do requerente em cadastros de restrição ao crédito, concernente aos fatos 
narrados neste feito, até final DECISÃO, até final DECISÃO, tudo sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 
de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no art. 536, § 1º do CPC, aplicável à espécie (art. 300 do 
CPC).
Promova a CPE as comunicações necessárias, com urgência, a fim de que seja cumprida a medida liminar urgentemente. 
No mais, cumpra-se conforme se segue:
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CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida pessoalmente (via carta com AR ou por meio de Oficial de Justiça, caso infrutífera a citação por 
carta) para tomar conhecimento da presente ação e comparecer na audiência de conciliação na forma acima designada, advertindo-a 
de que a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por 
videoconferência realizada (art. 7º, XIV, do Provimento 18/2020 – CGJ). Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Considerando o Provimento nº 018/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do TJRO, regulamentando a realização virtual das audiências 
de conciliação e mediação, a ser realizada através da ferramenta Google Meet ou pelo telefone celular através do aplicativo WhatsApp, 
por chamada de vídeo, DESIGNO audiência para tentativa de conciliação para o dia 21 de novembro de 2022, às 8h.
Link para audiência: meet.google.com/fqg-jqkm-opy 
Se as partes optarem por participar da audiência por WhatsApp, deverão informar, através de contato telefônico pelo número 3309-
8331, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, o número do telefone com aplicativo WhatsApp a ser utilizado para realização da 
solenidade, na data agendada, por chamada de vídeo, comprometendo-se a estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, 
bem como estar conectado à internet, sob pena de a audiência ser realizada exclusivamente via ferramenta Google Meet. Se as partes 
não informarem o número de telefone com aplicativo WhatsApp na forma acima indicada, a audiência será realizada exclusivamente via 
ferramenta Google Meet sendo ônus das partes instalar o aplicativo em seu DISPOSITIVO eletrônico (smartphone, computador, etc.), 
bem como comparecer a audiência, acessando o link que será informado pelo NUCOMED. Na hipótese de a parte não possuir acesso 
ao aplicativo WhatsApp ou internet disponível para o recebimento de chamada/acesso ao aplicativo Google Meet, deverá informar tal 
situação no processo, no prazo de 05 dias antes da audiência, através de seu advogado ou no serviço de atermação no fórum de 
Cerejeiras/RO, através de contato telefônico pelo nº 3309-8331 ou, ainda, por informação prestada ao Oficial de Justiça, na ocasião em 
que for citado/intimado, cabendo ao Oficial de Justiça certificar nos autos o que lhe for relatado.
Denoto que recusando-se o requerido a participar da audiência, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, ante aos efeitos 
da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, hipótese em que será proferida SENTENÇA pelo Juízo (art. 23 da Lei 9.099/95, alterado 
pela Lei 13.994/20). 
Caso a parte requerida entenda que precisa ser assistida por Defensor Público na audiência, deverá solicitar atendimento, no prazo de 
até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. Entretanto, advirta-se que 
nas causas de valor até 20 (vinte) salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, ou 
seja, a presença do advogado é facultativa. Por outro lado, nas causas de valor superior, a assistência por advogado é obrigatória (art. 
9º, da Lei 9.099/95).
INTIME-SE a parte autora para que compareça à audiência de conciliação na forma acima designada, advertindo-a de que desejar se 
manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da 
audiência realizada (art. 7º, XV, do Provimento 18/2020 – CGJ);
Não comparecendo ou recusando-se requerente a participar da audiência de conciliação, o processo será extinto, por força do comando 
contido no art. 51 da Lei 9.099/95.
Caso a ausência da parte requerida se dê em virtude da inexistência de citação válida, o conciliador intimará o requerente e seu advogado 
na própria solenidade para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 (cinco) dias, (art. 8º, I, do Provimento 18/2020 
– CGJ), advertindo-o de que, não sendo fornecido endereço, o processo será extinto sem resolução de MÉRITO, nos termos do artigo 
485, IV, do CPC.
Caso a citação/intimação seja realizada pelo Oficial de Justiça fica consignado que no ato da citação/intimação das partes deverá colher o 
número de telefone WhatsApp das mesmas, bem como indagar-lhes, se possuem acesso ao referido aplicativo ou acesso à internet para 
acessarem ao link para realização da solenidade via Google Meet, juntando nos autos tal informação, no prazo de pelo menos 05 (cinco) 
dias, antes da data designada para realização da audiência.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS E OUTRAS INSTRUÇÕES:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 018/2020-CG);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG).
Provimento 01/2017:
I - os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II - as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta 
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de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III - deverão comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;
IV - a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 
munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos 
constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da 
regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V - em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
VI - nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII - o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;
VIII - o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial;
IX - deverão comparecer à audiência designada munidos de documentos de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a 
fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X - a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;
XI - instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita e, 
na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e 
preliminares arguidas, na forma da lei.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
Cumpridas todas as providências determinadas, façam os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas, saneamento 
processual ou julgamento antecipado da lide.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:45 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
Processo n.: 7001744-53.2018.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Valor da causa: R$ 23.235,17 (vinte e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos)
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES, OAB nº RO9343, RUA FLORIANO PEIXOTO 401 ALVORADA - 76970-
000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB 
nº RO1586, FLRORIANO PEIXOTO 401 ALVORADA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANA PAULA SANCHES, OAB nº 
RO9705, RUA FLORIANO PEIXOTO ALVORADA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
Parte requerida: ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, RUA MARANHÃO 712 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Indefiro o pedido de concessão de novo prazo para localização de bens do executado.
Remeta-se o feito ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, nos termos do art. 921, § 2º, do CPC, pelo prazo da prescrição 
intercorrente.
No caso, a prescrição para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é de 03 anos. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL 
DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL.
1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genébra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria 
aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário.
2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, 
no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do 
art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. 3. É inaplicável o prazo 
do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva 
de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes.
4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.525.428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
5/11/2019, DJe 12/11/2019 - grifou-se)



2467DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, 
de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a 
contar do vencimento da dívida . Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.675.530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 
julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019 - grifou-se)
Findo o prazo do arquivamento, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:45.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

7000070-06.2019.8.22.0013
REQUERENTE: AMANDA S. DE MOURA CONFECCOES, CNPJ nº 19080039000275 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELTON DAVID DE SOUZA, OAB nº RO6301L
REQUERIDO: VALDEIR DORNELES, CPF nº 00586251278
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Defiro o pedido de ID 79179602.
Atendendo à solicitação da parte exequente, com base no art. 854 do CPC/2015, requisitei por meio eletrônico o bloqueio de valores em 
relação à parte executada, sendo a ordem parcialmente cumprida, consoante protocolo e recibo anexos.
Assim, intime-se o executado, por meio de seu advogado, ou pessoalmente (via AR, preferencialmente), para que no prazo de 05 (cinco) 
dias comprove que as quantias são impenhoráveis, ou que consta indisponibilidade de ativos excessiva, nos termos do art. 854, §3°, I e 
II, do CPC.
Havendo impugnação, com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, 
tornando os autos conclusos em sequência.
Sendo informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de substituição da penhora, venham os autos conclusos. 
Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, 
do CPC). Nessa ocasião, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar seus dados bancários, 
cabendo a serventia do Juízo expedir ofício à instituição bancária para que seja realizada a transferência dos valores bloqueados. 
Após, remanescendo obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, 
sob pena de suspensão/arquivamento.
Pratique-se o necessário. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
REQUERENTE: AMANDA S. DE MOURA CONFECCOES, CNPJ nº 19080039000275, ITÁLIA CAUTIERO FRANCO, ITÁLIA CAUTIERO 
FRANCO 2066 - 76997-970 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
REQUERIDO: VALDEIR DORNELES, CPF nº 00586251278, LINHA 04, KM 09, RUMO AO DISTRITO DE GUARAJUS s/n, FONE 
9-84918710 E 3346-1242 ZONA RURAL - 76997-970 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7000006-88.2022.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
EXECUTADO: WESLEI ALMEIDA DOS SANTOS e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Data e Hora
01/09/2022 11:59:51
Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
13741
Caracteres
13270
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
298,04
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002786-
35.2021.8.22.0013
Classe: Execução Fiscal
Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços
Valor da causa: R$ 1.574,94 ()
Parte autora: MUNICIPIO DE CORUMBIARA, AV. SENADOR OLAVO PIRES 2129 CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Parte requerida: JANETE RAMOS DOS SANTOS, AVENIDA VILHENA 4674 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos. 
Atendendo ao pedido da parte exequente, com base no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 
financeira.
Requisitado por meio eletrônico o bloqueio de valores em relação à parte executada indicada, a ordem de bloqueio foi cumprida, consoante 
recibo anexos.
Lado outro, a pesquisa RENAJUD restou infrutífera.
Intime-se o executado, por meio de seu advogado, ou pessoalmente (via AR, preferencialmente), na hipótese de não ter constituição de 
advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias comprove que as quantias são impenhoráveis, ou que consta indisponibilidade de ativos 
excessiva, nos termos do art. 854, §3°, I e II, do CPC.
Havendo impugnação, com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando 
os autos conclusos em sequência. Sendo informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de substituição da penhora, venham 
os autos conclusos.
Decorrido o prazo, sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, § 
5º, do CPC). Nessa ocasião, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar seus dados bancários, 
cabendo a serventia do Juízo expedir ofício à instituição bancária para que seja realizada a transferência dos valores bloqueados para a 
conta indicada OU promover a expedição de alvará de levantamento dos valores. 
Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção da 
execução (arquivamento sem baixa) ou suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE MANDADO-OFÍCIO-PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7001488-47.2017.8.22.0013
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARICELIA FELICIANA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: ELAINE FERREIRA DE CASTRO - RO8561, EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, no prazo de 15 dias, intimada para se manifestar quanto à Impugnação 
apresentada sob ID 79530559 e seguintes.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
Processo: 0017987-90.2001.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
PRONUNCIADO: Jairo Batista Gonçalves
Advogado(s) do reclamado: CLEA LUSIA RIBEIRO BRAGA MONTEIRO - OAB/AM 7019
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima mencionados da Decisão de ID 76159215 .
Cerejeiras, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7001638-57.2019.8.22.0013
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
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EXEQUENTE: JOSE LUCINDO GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO - RO0003755A
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - RPV EXPEDIDA
Fica as partes intimadas, por meio de seu advogado/procurador, para se manifestarem sobre a(s) RPV(s) expedidas nos autos, sendo 
que ao término do prazo, não havendo manifestação, o expediente será assinado e enviado para processamento no sistema e-PrecWeb 
conforme expedido.
Prazo para manifestação parte autora: 5(cinco) dias
Prazo para manifestação parte requerida (INSS): 10(dez) dias 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7001447-17.2016.8.22.0013
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: JOAO SANTOS DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046, VERONICA VILAS BOAS DE ARAUJO - RO6515
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentar 
manifestação acerca da petição e dos documentos juntados pela parte adversa, sendo Impugnação/Exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002186-
48.2020.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
Valor da causa: R$ 11.128,00 ()
Parte autora: NIVALDO PEREIRA CARDOSO, AVENIDA SÃO PAULO 829 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ERITON ALMEIDA DA SILVA, OAB nº RO7737
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, RUA ALAGOAS, - ATÉ 
745/0746 JARDIM DOS ESTADOS - 79020-120 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos. 
Atendendo ao pedido da parte exequente, com base no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 
financeira.
Requisitado por meio eletrônico o bloqueio de valores em relação à parte executada indicada, a ordem de bloqueio foi cumprida, consoante 
recibo anexos.
Intime-se o executado, por meio de seu advogado, ou pessoalmente (via AR, preferencialmente), na hipótese de não ter constituição de 
advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias comprove que as quantias são impenhoráveis, ou que consta indisponibilidade de ativos 
excessiva, nos termos do art. 854, §3°, I e II, do CPC.
Havendo impugnação, com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando 
os autos conclusos em sequência. Sendo informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de substituição da penhora, venham 
os autos conclusos.
Decorrido o prazo, sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, § 
5º, do CPC). Nessa ocasião, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar seus dados bancários, 
cabendo a serventia do Juízo expedir ofício à instituição bancária para que seja realizada a transferência dos valores bloqueados para a 
conta indicada OU promover a expedição de alvará de levantamento dos valores. 
Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção da 
execução (arquivamento sem baixa) ou suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE MANDADO-OFÍCIO-PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001975-
41.2022.8.22.0013
Classe: Carta Precatória Criminal
Assunto: Crimes de Trânsito
Valor da causa: R$ 0,00 ()
Parte autora: J. D. C. D. C., AMAPOLA CENTRO - 78335-000 - COLNIZA - MATO GROSSO
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DEPRECANTE SEM ADVOGADO(S)
Parte requerida: J. D. C. D. C., AV. DAS DAS NAÇÕES CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
A carta precatória preenche os requisitos formais para cumprimento. Assim, CUMPRA-SE praticando-se o necessário.
Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos cumprimentos.
Ainda, consigno que, caso o Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada, intimada ou notificada tenha mudado de endereço 
e indique o atual, fica, desde já, determinada, independente de nova deliberação, a remessa da presente ao juízo da comarca que se 
referir o novo endereço, dado o caráter itinerante das Cartas Precatórias, devendo ser observada pela serventia a comunicação ao juízo 
deprecante quanto a essa remessa. 
Desde já, fica também determinada a devolução da Carta Precatória à origem, caso o Oficial de Justiça certifique que não foi possível 
encontrar a pessoa em questão, não declinando o novo endereço.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos.
Expeça-se o necessário. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE MANDADO-OFÍCIO-PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001235-
83.2022.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Nota Promissória
Valor da causa: R$ 420,58 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos)
Parte autora: B J DA COSTA FILHO - ME, AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL 1126 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LAIS GABRIELA SBALCHIERO COSTA, OAB nº RO10934
Parte requerida: JUCELY MAYARA DE SOUZA FARIA, RUA COLOMBIA 2944 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Considerando que o requerimento de ID 80877241 foi apresentado antes do efetivo arquivamento dos autos, defiro o pedido de realização 
de tentativa de penhora online.
Atendendo à solicitação da parte exequente, com base no art. 854 do CPC/2015, requisitei por meio eletrônico o bloqueio de valores em 
relação à parte executada, sendo a ordem parcialmente cumprida, consoante recibo anexo.
Adstrito a isso, considerando que o valor bloqueado não se revela suficiente para integral satisfação da obrigação, foi realizada pesquisa 
via sistema RENAJUD, contudo, esta restou infrutífera.
Assim, intime-se o executado, por meio de seu advogado, ou pessoalmente (via AR, preferencialmente), para que no prazo de 05 (cinco) 
dias comprove que as quantias são impenhoráveis, ou que consta indisponibilidade de ativos excessiva, nos termos do art. 854, §3°, I e 
II, do CPC.
Sendo informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de substituição da penhora, venham os autos conclusos. 
Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio de valores em penhora, sem necessidade de termo 
(art. 854, §5º, do CPC). Nessa ocasião, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar seus 
dados bancários, cabendo a serventia do Juízo expedir ofício à instituição bancária para que seja realizada a transferência dos valores 
bloqueados. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE DE MANDADO - OFÍCIO - CARTA PRECATÓRIA 
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7000341-44.2021.8.22.0013
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: ANA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - RO3765
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO MANIFESTE-SE O AUTOR - PROSSEGUIMENTO
Finalidade: Intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, caso tenha 
interesse, considerando o decurso de prazo para manifestação da parte executada (INSS), requerendo o que entender de direito acerca 



2471DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

do prosseguimento do feito, inclusive acerca de eventual pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, oportunidade em que deverá 
ser apresentada a planilha de cálculos dos valores que lhe são devidos pela autarquia requerida, devidamente atualizados por meio do 
JUSPREV II (programa para cálculos em ações previdenciárias) ou similar.
Não havendo manifestação para cumprimento de sentença os autos serão remetidos ao arquivo, vez que o feito foi julgado e extinto com 
resolução de mérito por sentença transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000 
Processo : 7000712-08.2021.8.22.0013
Classe : RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)
REQUERENTE: SILVANA SANTANA GONCALVES e outros (6)
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARA EUGENIO DE SOUZA - RO3754
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARA EUGENIO DE SOUZA - RO3754
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARA EUGENIO DE SOUZA - RO3754
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARA EUGENIO DE SOUZA - RO3754
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARA EUGENIO DE SOUZA - RO3754
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARA EUGENIO DE SOUZA - RO3754
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARA EUGENIO DE SOUZA - RO3754
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
De ordem do MM. juiz, fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 
das custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
Fica a PARTE advertida que deverá recolher as custas abaixo, sob pena de ser protestado o valor remanescente: 
CODIGO 1001.1: Custa inicial (1%)
CODIGO 1001.2: Custa inicial adiada (1%)
CODIGO 1001.3: Custa inicial (2%)
CODIGO 1004.1: Custa final (1%) - Satisfação da prestação jurisdicional
CODIGO 1004.2: Custa final (1%) - Satisfação da execução
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Cerejeiras/RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7000143-
12.2018.8.22.0013
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Causas Supervenientes à Sentença
Valor da causa: R$ 59.843,29 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos)
Parte autora: MARIA CABOCLO MACHADO, LINHA 03 ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO WILL MENDES, OAB nº RO2175
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Tendo em vista o cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA a presente Execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II 
do CPC.
Expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente, por meio de seu patrono, caso haja poderes para dar quitação no instrumento 
de mandato ou em nome do próprio exequente, caso contrário, intimando-o(s) a levantar o valor, no prazo de 15 dias. 
Arquive-se com as baixas necessárias.
Autorizo o levantamento de eventual penhora constante dos autos, caso haja pedido nesse sentido.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 09:10 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002278-
60.2019.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez
Valor da causa: R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais)
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Parte autora: ELZA ANTONIA ZEFERINO VIEIRA, LINHA 04, S/N 3 P/ 2 EIXO 10 ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GENIS SOUZA DA HORA, OAB nº MT18933O
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Federal (INSS) sob a sistemática da Requisição de Pequeno Valor (RPV) 
em que se busca a quitação de dívida líquida certa e exigível constante em sentença judicial com trânsito em julgado.
Na hipótese de haver pedido de aplicação de honorários em execução em favor do(a) patrono(a) do exequente, cumpre tecer algumas 
considerações abaixo registradas. 
Na hipótese de o(a) advogado(a) em seu pedido inicial de cumprimento de sentença requerer que sejam aplicados os honorários em 
sede de execução, no importe de 10% (dez por cento), uma vez que não se aplica o art. 85, § 7º, do CPC, é de dizer que a interpretação 
corrente é de que apenas não cabe honorários sob a sistemática de pagamento via precatórios, entretanto o presente cumprimento se dá 
por RPV, ensejando ao pagamento da verba, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
420.816⁄PR, fixou compreensão no sentido de serem devidos honorários advocatícios na hipótese de execução sujeita a Requisição de 
Pequeno Valor (RPV).
Cumpre salientar que apesar do entendimento firmado pelo STF, este Juízo mantém o posicionamento de que não cabe o pagamento de 
honorários em execução sob o rito da RPV, salvo quando os cálculos forem impugnados pela parte executada, conforme fundamentação 
que se segue.
Tendo a parte requerida permanecido inerte quanto aos cálculos apresentados, não há que se falar em condenação da requerida em 
honorários da fase de cumprimento da sentença, tendo em vista que não houve resistência da demandada em efetuar o pagamento 
daquilo que foi cobrado pela exequente.
Importante ressalta que, por se tratar de procedimento de pagamento que somente é realizado mediante expedição de RPV e que 
referido expediente somente é emitido pelo juízo após a confirmação dos cálculos, não haveria outra forma da parte requerida cumprir 
voluntariamente o pagamento da obrigação, como, por exemplo, depósito judicial, entrega de numerário em mãos à requerente mediante 
recibo, emissão de cheque, depósito em conta-corrente, ou qualquer outra forma de quitação da dívida (CPC, art. 924, inciso II), porquanto 
por disposição constitucional a Fazenda Pública se obriga ao pagamento de condenações judiciais por precatório ou RPV, na forma do 
art. 100, da Constituição Federal. Veja-se:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação 
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Portanto, se a lei determina que o pagamento do crédito judicial se opere unicamente mediante expedição dos requisitórios, resta 
desarrazoada a afirmação de que a parte autora teve que ingressar com pedido de cumprimento da sentença porque o requerido não 
pagou de pronto o valor devido, uma vez que, como dito, sem expedição das requisições de pagamento não haveria como o demandado 
efetuar o pagamento.
Com efeito, o entendimento fixado pelo STF no Recurso Extraordinário 420.816⁄PR que não foi apreciado sob a égide da repercussão geral 
possui entendimento de que é cabível os honorários em pagamento de RPV, mesmo que não haja resistência da Fazenda Pública.
O Juízo só está vinculado ao entendimento dos tribunais superiores quando se trata de Súmula Vinculante do STF, no controle difuso, nos 
termos do art. 103-A, da CF ou em sede de controle concentrado (ADI\ADC), na forma do art. 102, § 2º, da CF, os outros entendimentos, 
conquanto apresentem a jurisprudência do tribunal superior, possuem apenas força de persuasão.
Assim, no presente caso, na hipótese de a Fazenda Pública quedar-se inerte, não há que se falar em resistência do requerido em cumprir 
com o pagamento e nem em condenação em honorários da fase de cumprimento de sentença.
A execução invertida, até então realizada com o fito de impedir a incidência de honorários em execução, tornou-se inaplicável, em razão 
da quantidade de execuções sofridas pela Fazenda Pública, inviabilizando que proceda os cálculos de todos os que a executam.
Os honorários advocatícios, seja na fase cognitiva, seja na fase executiva, deve se pautar pelo trabalho do causídico e o mero pedido 
de cumprimento de sentença sem impugnação aos seus cálculos não é azo suficiente para o pagamento de honorários advocatícios em 
execução.
Com destaque, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
PODER JUDICIÁRIO a que este magistrado julga processos previdenciários por delegação tem o entendimento de que não cabe 
honorários nos autos n. 8672-34.2007.4.01.3800 entendeu pela ausência do dever de pagar honorários em execução, pois o relator 
explicou que, no julgamento do Recurso Extraordinário 420.816⁄PR, o STF concluiu pela não aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/97 nas 
hipóteses de execuções que não demandem a expedição de precatório. No entanto, “a inclusão de verba honorária nas execuções de 
pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge à lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública em decorrência de sentença judiciária e tal como no precatório, a requisição de pequeno valor é também exigência constitucional 
indeclinável na satisfação da dívida da Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária, de modo que não pode a Fazenda fazer o 
pagamento imediatamente ao trânsito em julgado da sentença, destacou ainda que se há necessidade de requisição de pagamento, seja 
mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de 
ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento.
Deste modo fica a decisão judicial devidamente motivada para os fins recursais eventualmente interpostos pela parte interessada, com o 
registro de que eventual prazo contar-se-á desta decisão e não de eventual pedido de reconsideração, consentânea jurisprudência neste 
sentido.
INTIME-SE a parte executada para que, caso entenda, apresente impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 
do art. 535 do Novo Código de Processo Civil. 
Advirto que, caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, deve a parte executada apresentar fundamentos sobre a discordância 
e informar o valor que entende devido. 
Caso apresente impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Persistindo a discordância, remetam-
se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, também em 05 (cinco) dias. 



2473DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado quanto 
aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados pelo 
contador, expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. 
Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância. 
Caso não haja oposição aos cálculos, fica HOMOLOGADO os cálculos do exequente para todos os fins de direito. Assim, tendo em 
vista a ausência de resistência da parte executada, quer por aquiescência, quer por omissão de manifestação, expeça-se, expeça-se 
RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se, no entanto, que eventual desconformidade evidente com o título executivo poderá ser 
modificado, inclusive de ofício, pois se trata de matéria de ordem pública, vide art. 1-E, da Lei 9.494-97 e entendimentos jurisprudenciais 
abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. NÃO 
oferecimento. EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO. ARGUMENTOS. VALORAÇÃO. Ainda que intempestiva a oposição da parte executada à 
pretensão executiva, suas alegações, apresentadas antes do pagamento definitivo e tendentes a afastar a presunção relativa de correção 
do cálculo da parte exequente, podem ser valoradas pelo magistrado, admitindo-se inclusive o reconhecimento da desconformidade do 
cálculo ao título, já que matéria de ordem pública. (TRF4, AG 5011276-95.2017.404.0000, SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ CARLOS 
CERVI, juntado aos autos em 23/08/2017) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO 
DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos da Súmula n° 344/STJ: “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa 
julgada”. 2. No caso de execução contra a Fazenda Pública, aplica-se o princípio da indisponibilidade do interesse público, cabendo 
ao juiz da execução verificar de ofício a exatidão dos cálculos apresentados, a fim de evitar enriquecimento sem causa em detrimento 
do erário. (TRF4, AG 5008129-61.2017.404.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 
12/05/2017)
Na hipótese de surgimento de dúvida com relação aos cálculos, a homologação tácita judicial será revista e dirimida a dúvida, mediante 
novos cálculos do exequente ou remessa ao Contador Judicial. 
Caso o valor ultrapasse o limite legal para recebimento por meio de RPV e a parte renuncie ao valor excedente para receber pelo meio 
mais célere (RPV), desde já homologo eventual renúncia para que seja possível a credora receber por meio de RPV.
Havendo pedido expresso do(a) causídico(a), defiro o pedido de destacamento de honorários, desde que juntado o contrato de honorários, 
nos termos da Súmula Vinculante nº 47, STF. 
Antes de encaminhar os requisitórios ao setor de pagamentos, dê ciência à requerida sobre os referidos expedientes para que, caso 
queira, se manifeste em 05 (cinco) dias.
Não havendo insurgência da requerida em relação aos requisitórios, certifique-se e encaminhe-se ao setor de pagamento.
Com a comprovação do depósito e verificada a inexistência de eventuais irregularidades pela escrivania, expeça-se o alvará em nome da 
parte credora para levantamento do valor integral depositado e eventuais correções legais que incidirem até a data do saque, intimando-a 
sobre a realização do depósito e para proceder o levantamento observando o prazo limite do alvará.
Dê ciência a exequente sobre a expedição do alvará, por meio de seu advogado constituído ou pessoalmente em caso de patrocínio pela 
Defensoria Pública da comarca ou ainda diretamente ao advogado em caso de execução apenas de honorários de sucumbência.
Com a retirada do alvará e respectivo levantamento, a parte autora dá quitação ao processo e anui com a extinção pelo cumprimento da 
obrigação, uma vez que o pagamento do débito via RPV implica na quitação do pedido inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 
128, § 6º, da Lei 8.213/1991.
Assim, com o pagamento do valor contido na RPV (ou precatório) dou por extinta a obrigação, nos termos do § 6º, do art. 128, da Lei n. 
8.213/91 e art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Cumpra-se, expedindo o que for necessário.
Quando for oportuno, arquive-se os autos, devendo a serventia conferir se houve o levantamento integral do depósito e se a respectiva 
conta foi encerrada, a fim de evitar o arquivamento do processo com valores pendentes de resgate.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.
SERVE MANDADO-OFÍCIO-PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001764-
73.2020.8.22.0013
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Acidente de Trânsito, Cessão de créditos não-tributários
Valor da causa: R$ 23.588,01 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e um centavo)
Parte autora: LILIAN ARROYO DA ROCHA, RUA COLOMBIA 2964 SETOR B - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: INDY TAYLA KOTZ COELHO, OAB nº RO8885, AVENIDA PRESIDENTE NASSER 1230 JARDIM 
OLIVEIRAS - 76980-632 - VILHENA - RONDÔNIA, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046
Parte requerida: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
Acolho a justificativa apresentada pelo executada em razão de problemas técnicos junto ao PJE.
Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para realização do pagamento.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 
entender de direito.
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Comprovado o pagamento e nada mais sendo requerido, expeça-se o necessários para levantamento dos valores.
Após, nada sendo requerido, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.
Após, arquive-se com as baixas necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 09:10 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002101-
62.2020.8.22.0013
Classe: Interdição/Curatela
Assunto: Nomeação
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: CICERO LOPES, LINHA 4 - 3ª PARA 4ª EIXO km 4 ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089
Parte requerida: APOLONIA JOSEFA CONCEICAO LOPES, LINHA 4 - 3ª PARA 4ª EIXO km 4 ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ERITON ALMEIDA DA SILVA, OAB nº RO7737, - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de curatela ajuizada por CICERO LOPES em face de APOLÔNIA JOSEFA CONCEIÇÃO LOPES. 
Alega a autora que é filho da requerida, a qual foi diagnosticada com alzheimer - CID 10 G 300, impossibilitando que realize os atos da 
vida civil.
Foi realizado estudo psicossocial, cujo laudo foi incluso nos autos. 
Adveio manifestação da parte requerida.
Instado, o Ministério Público manifestou pela procedência da demanda.
É, em síntese, o relatório. DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
O pedido deve ser julgado procedente.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/15 modificou substancialmente o instituto da incapacidade no direito pátrio. Atualmente 
somente são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. A simples deficiência física ou mental não é mais causa de incapacidade, 
conforme se depreende dos artigos 3º e 4º do CC.
Assim a incapacidade está relacionada com a impossibilidade de manifestação de vontade (inciso III do art. 4º do CC), de modo que há 
uma alteração dos fundamentos da incapacidade.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que:
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie 
de discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha 
o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de 
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
O mesmo Estatuto prevê ainda que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 
de condições com as demais pessoas e que, quando necessário, se submeterá a curatela nos termos da lei a qual afetará apenas atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial (artigos 84 e 85 da Lei 13.146/2015). Tal diploma normativo ainda deu nova redação ao 
artigo 1.768 do Código Civil que previa a interdição, remodelando o instituto e prevendo tão somente a curatela.
A esse respeito Cristiano Chaves de Farias em seu magistério preleciona que em se tratando de incapacidade (relativa) fundada em 
critério subjetivo (psicológico), considerando que a incapacidade é excepcional, é exigível o reconhecimento judicial da causa geradora 
da incapacidade, através de uma decisão judicial a ser proferida em ação específica, por meio de um procedimento especial de jurisdição 
voluntária. É a chamada ação de curatela – e não mais ação de interdição, para garantir o império da filosofia implantada pelo Estado 
da Pessoa com Deficiência. É o caso da incapacidade relativa das pessoas que, mesmo por causa transitória ‘não puderem exprimir sua 
vontade’ (CC, art. 4º), cuja incapacidade precisa ser reconhecida pelo juiz (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil : Famílias 
- 8ª ed. p. 930).
Constata-se que o instituto da interdição ainda é regulada pelo Código de Processo Civil nos artigos 747 e seguintes e que houve uma 
complexa sucessão de normas sobre o instituto o que implica na necessidade de identificação de qual norma ainda vigora.
A redação original do CC previa no art. 1.728 que “a interdição deve ser promovida”. 
Com o advento da Lei 13.146/2015 passou a ter a redação “O processo que define os termos da curatela deve ser promovido” ocorre que 
entrou em vigor a lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil, editada anteriormente, que revogou tal dispositivo e regulou a matéria 
em seu artigo 747.
Embora exista certa divergência doutrinária de qual norma deve prevalecer em razão da sucessão de leis, entendo que o critério 
cronológico não é o que melhor se aplica ao caso.
O Novo Código de Processo Civil é uma norma geral que regula um dos aspectos da incapacidade e foi editado sob os institutos jurídicos 
vigentes a época de sua edição, que foi anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência é especial em relação ao CPC pois tem uma finalidade precípua de modificar os institutos 
atualmente vigentes sobre os deficientes físicos e mentais, abolindo o termo “interdição” e prevendo apenas que “quando necessário, a 
pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei” (§1º do art. 84 da Lei 13.146/2015).
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Constam dos documentos acostados aos autos que a curatelanda, de fato, sofre com doença de alzheimer - CID 10 G 300 – o que o 
faz experienciar esquecimento para fatos recentes, desorientação temporal e espacial, dificuldade em organizar suas rotinas doméstica, 
inclusive higiene pessoal, dificuldade em manter diálogo duradouro com perda importante de vocabulário.
Assim, todo este conjunto probatório enseja o convencimento do Juízo para o deferimento em parte da pretensão inicial. 
Cumpre esclarecer que, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da 
Lei n. 13.146/2015).
Consigna-se que eventuais bens da parte curatelada não poderão ser vendidos pelo curador, a não ser mediante autorização judicial 
(artigos 1.750 e 1.754, ambos do Código Civil).
Não poderá também o curador contrair dívidas em nome da curatelada, inclusive para abatimento direto em eventual benefício 
previdenciário, a não ser por expressa e específica autorização judicial (art. 1.748, I, do Código Civil).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de curatela ajuizada por CICERO LOPES em face de APOLÔNIA JOSEFA CONCEIÇÃO 
LOPES, assim a parte autora está nomeada para todos os efeitos como curadora do requerido, para os atos de disposição patrimonial, 
observadas as limitações abaixo, assim como, recebimento e administração de benefício previdenciário.
Na forma do art. 755, I, do CPC/2015, fica AUTORIZADA o curador a:
a) receber os vencimentos ou benefício previdenciário da curatelada, nos termos do art. 1.747, II, do Código Civil. Outros valores que não 
aqueles, deverão ser depositados em conta poupança, somente movimentável mediante alvará judicial;
b) representar o curatelado em órgãos administrativos e judiciais, em qualquer justiça e instância, para preservação de seu direito, sendo 
que qualquer valor recebido em ação administrativa ou judicial deverá ser depositado em conta poupança, igualmente movimentável 
mediante alvará judicial;
c) gerenciar eventuais bens móveis e imóveis do curatelado, vedando-se emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar 
ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (art. 1.782 do Código Civil).
Outras situações particulares deverão ser reclamadas de forma individualizada e em ação oportuna.
Todos os valores somente poderão ser utilizados em benefício exclusivo do curatelado, lembrando que a qualquer instante poderá 
o curador ser instado para prestação de contas, pelo que deverá ter cuidado no armazenamento de notas, recibos, comprovantes etc.
Anexo à sentença está o termo de curatela definitivo. 
Na forma do §3º do artigo 755 Código de Processo Civil, publique-se esta decisão por três vezes apenas no Diário da Justiça, com 
intervalo de 10 (dez) dias, bem como no site do Tribunal de Justiça e na plataforma do CNJ onde devem permanecer por 6 meses.
Embora não se tenha decretado interdição, entendo que deve ser inscrito em registro civil a nomeação de curador, pois há que se dar 
publicidade ao ato para garantir direitos de terceiros. Em aplicação analógica do disposto no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-
se a presente no Registro Civil (art. 29, V, Lei 6.015/73).
Sem custas e honorários, em razão da gratuidade concedida nesta oportunidade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Ciência ao MP. 
Transitado em julgado, arquive-se. 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002101-
62.2020.8.22.0013
Classe: Interdição/Curatela
Assunto: Nomeação
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: CICERO LOPES, LINHA 4 - 3ª PARA 4ª EIXO km 4 ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089
Parte requerida: APOLONIA JOSEFA CONCEICAO LOPES, LINHA 4 - 3ª PARA 4ª EIXO km 4 ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA
TERMO DE CURATELA DEFINITIVA
Na presente data, nesta Cidade e Comarca de Cerejeiras, Estado de Rondônia, perante o Excelentíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª 
Vara Genérica de Cerejeiras, compareceu a pessoa de CICERO LOPES, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade 
sob o registro geral n. 291.362 SSP/RO e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob n. 731.860.232-20, residente na Linha 4, 3ª para 4ª 
Eixo, km 4, no Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia ‘, o(a) qual, ciente de suas responsabilidades, foi deferida o presente termo 
de compromisso e CURATELA DEFINITIVA de APOLÔNIA JOSEFA CONCEIÇÃO LOPES, brasileira, aposentada, viúva, portadora da 
Cédula de Identidade sob o registro geral n. 291.576 SSP/RO e inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob n. 457.536.012-00, residente 
na Linha 4, 3ª para 4ª Eixo, km 4, no Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia, para bem e fielmente, sem dolo e sem malícia, 
desempenhar sua função de curador definitivo conferida no bojo do processo em epígrafe, prestando assim o compromisso, promete 
com presteza e fidelidade, sob as penas da lei, obrigando-se a prestação de assistência material, moral e educacional. O presente termo 
de guarda foi lavrado em gabinete do magistrado, incumbindo-se o(a) patrono(a) do(a) curador(a) definitivo(a) em apresentá-lo e lê-lo 
perante o interessado, devidamente subscrito e assinado pelo Juiz de Direito e válido para todos os fins a que se destine. A curadora 
definitiva poderá: a) receber os vencimentos ou benefício previdenciário da curatelada, nos termos do art. 1.747, II, do Código Civil. Outros 
valores que não aqueles, deverão ser depositados em conta poupança, somente movimentável mediante alvará judicial; b) representar 
o curatelado em órgãos administrativos e judiciais, em qualquer justiça e instância, para preservação de seu direito, sendo que qualquer 
valor recebido em ação administrativa ou judicial deverá ser depositado em conta poupança, igualmente movimentável mediante alvará 
judicial; c) gerenciar eventuais bens móveis e imóveis do curatelado, vedando-se emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 
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demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (art. 1.782 do Código Civil). A curatela 
afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei n. 13.146/2015). A assinatura do 
magistrado validando o presente termo consta digitalmente no rodapé da presente decisão, valendo para todos os fins a que se destine 
e podendo ser consultada pelos interessados por meio do link indicado, no site do Tribunal de Justiça de Rondônia. 
______________________________________
CICERO LOPES
Curador(a) definitivo(a)
Cerejeiras, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br E-mail: cjs2vara@tjro.jus.
br Telefone: (69) 3309-8322 WhatsApp: +55 69 98456-9438 Sala virtual: https://meet.google.com/jqn-wmeb-iehProcesso: 7001252-
22.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
AUTOR: LUIZ CANALLE, CPF nº 29602254904, LINHA 3, KM 1, DO 3º PARA O 2º EIXO S/N., SÍTIO CANALLE ZONA RURAL - 76997-
000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: FERNANDO MILANI E SILVA, OAB nº RO186, FERNANDO MILANI E SILVA FILHO, OAB nº PR80244
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Ação de Restituição de Valores Investidos na Construção de Rede Elétrica Rural ajuizado por AUTOR: LUIZ CANALLE em face 
de REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON pretendendo o reembolso de 
valor despendido com a construção de rede elétrica em propriedade rural.
Com a inicial apresentou procuração e documentos.
Citado, o requerido apresentou contestação arguindo preliminar de prescrição, inépcia da inicial, carência da ação.
Impugnação veio aos autos.
É o relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente feito comporta julgamento no estado em que se encontra, uma vez que incide à hipótese vertente o disposto do artigo 355, 
incisos I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas é razão pela qual julgo antecipadamente a 
lide.
Convém esclarecer que não tendo sido especificada ou justificada qualquer outra prova que impeça o imediato julgamento da causa 
e sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este que o processo está em ordem e pronto para julgamento, deve, 
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em 
apreço.
Aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “‘Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz 
e não mera faculdade assim proceder.’ (STJ, 4ª Turma, RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU, 17.09.90, pág. 
9.153, 2ª col., em., THEOTONIO NEGRÃO, CPC, Ed. Saraiva, 26ª ed., nota n.º 1 ao art. 330, pág. 295).”
Vale destacar também que o feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto 
que a relação contratual que se estabeleceu entre os litigantes é de inegável consumo, competindo à empresa concessionária de energia 
elétrica o ônus de fazer prova contrária às alegações do autor.
Da preliminar de ilegitimidade ativa 
A requerida aponta que não foi o autor quem construiu a subestação.
O autor ingressou com ação de ressarcimento dos valores investidos em subestação de eletrificação rural construída por JOÃO 
ESPILDORA GIRALDELLI, antigo proprietário da subestação do imóvel localizado no Lote 055, Gleba 67, PIC/PAR, sem ônus.
Verifico no caso concreto que o autor realizou contrato de compra e venda a título de aquisição da subestação anteriormente construída 
por terceiros, o que lhe retira a legitimidade. Além do mais, consta no referido documento que a transferência teria ocorrido sem ônus, o 
que contraria todos os projetos e demais documentos.
A despeito da alegação do autor quanto ao direito de sub-rogação nos direitos do vendedor das terras rurais, tal assertiva não pode 
prosperar. Verifico através do documento juntado aos autos que o autor não teria pago pela subestação em comento. Consta no 
documento de compra e venda de ID 77946999 que a transferência ocorreria sem ônus, uma vez que a subestação já teria sido vendida 
ao comprador, quando da transferência do imóvel rural. No entanto, em análise a escritura de compra e venda do imóvel, verifico que não 
foi estipulado preço pela subestação, o que lhe retira a legitimidade.
Em consonância com o artigo 18, CPC/2015: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 
ordenamento jurídico.”
A ação é direito subjetivo à prestação jurisdicional do Estado, mas, para que se obtenha a solução da lide, deve o autor atender às 
condições da ação, dentre estas, a legitimidade de parte para a causa.
Desta forma, sendo a subestação construída por terceiros, caberia a este buscar a reparação, direito que não se estende ao comprador 
da subestação, em razão de falta de previsão legal de substituição processual para a hipótese.
Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados:
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Apelação cível. Ação indenizatória. Rede elétrica. Ilegitimidade ativa. Acolhimento. Recurso provido. O adquirente de imóvel rural é parte 
ilegítima para figurar no polo ativo de demanda que busca a reparação por danos materiais referentes a construção de rede elétrica na 
propriedade adquirida, quando está foi construída pelo ex-proprietário (Apelação Cível n. 7008614-50.2018.822.0002, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Rel. do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, data de julgamento: 23/5/2019).
CONSUMIDOR. CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. SUBESTAÇÃO. Apelação cível. Rede de eletrificação rural. Custeio da 
obra. Ilegitimidade ativa. O adquirente de imóvel rural não é parte legítima para figurar no polo ativo, em ação que pleiteia ressarcimento 
de despesas decorrentes de construção de subestação edificada pelo antigo proprietário.(APELAÇÃO CÍVEL 7000451-27.2018.822.0020, 
Rel. Des. Kiyochi Mori, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 19/09/2019.)
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.RESSARCIMENTO VALORES 
DISPENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. Somente é 
legítimo para reclamar a restituição dos valores despendidos na construção de subestação de energia elétrica rural aquele que efetivamente 
desembolsou valores para sua efetivação, podendo a questão ser analisada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública. (Processo: 
7000410- 72.2018.8.22.0016 - RECURSO INOMINADO (460) Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA Data distribuição: 08/11/2018 
07:34:29 Data julgamento: 25/02/2019)” 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESSARCIMENTO VALORES 
DISPENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Somente é legítimo para reclamar a 
restituição dos valores despendidos na construção de subestação de energia elétrica rural aquele que efetivamente desembolsou valores 
para sua efetivação, podendo a questão ser analisada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública. RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000188-64.2019.822.0018, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data de julgamento: 24/09/2019 
Diante do exposto, é certo que a parte autora é carecedora da ação e, portanto, dessa forma, reconheço a ilegitimidade ativa da pretensão 
inicial.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA na pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de construção de 
subestação de energia elétrica, pleiteado por LUIZ CANALLE em desfavor de ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, 
nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. 
Havendo interposição de recurso, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões. Em seguida, seja(m) o(s) recurso(s) 
remetido(s) ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Serve a presente de Carta/Mandado/Ofício.
Cerejeiras- RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Fabrízio Amorim de Menezes Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7000104-
73.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Cartão de Crédito, Cartão de Crédito
Valor da causa: R$ 199.030,25 (cento e noventa e nove mil, trinta reais e vinte e cinco centavos)
Parte autora: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. s/n, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-
900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO AUTOR: WANDERLEY ROMANO DONADEL, OAB nº MG78870, BRADESCO
Parte requerida: KLEBER EDUARDO MOREIRA MACHADO, RUA RORAIMA 1015 CAIXA POSTAL 47 - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Considerando o Provimento nº 018/2020 da CGJ, publicado no DJE n. 96, de 25/05/2020, regulamentando a realização virtual das 
audiências de conciliação e mediação, DESIGNO audiência para o dia 22 de Novembro de 2022, às 10h, a ser realizada através da 
ferramenta google meet meet.google.com/yma-sgkt-psy) pelo NUCOMED.
CITE-SE a parte demandada, por OFICIAL DE JUSTIÇA, para tomar conhecimento da tutela e/ou ação e, nos termos do art. 334 do CPC, 
comparecer à audiência de conciliação, devendo as partes se fazer acompanhadas por seus patronos (CPC, art. 334, § 9º). 
Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento pessoal da parte na audiência será considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º), sendo que o comparecimento do 
advogado não supre a exigência de comparecimento pessoal.
O prazo para contestar fluirá da data da realização da audiência suprarreferida, ou, caso o requerido manifeste o desinteresse na 
realização da mesma, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, § 5º).
Ressalte-se que na contestação deve o réu especificar as provas a serem produzidas, justificando a necessidade e pertinência, sob pena 
de preclusão e, querendo, apresentar reconvenção, reconhecimento da procedência do pedido ou proposta de acordo – se for o caso 
(caso não haja acordo na audiência de conciliação), sob pena de preclusão.
Caso sejam designadas audiências de conciliação sucessivas para tentativa de autocomposição, o prazo de contestação fluirá a partir do 
último ato de audiência (CPC, art. 335, I). 
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A audiência será realizada por sistema de vídeo pelo NUCOMED. As partes ficam cientes de que será utilizado o sistema Google Meets 
que deverá ser baixado no computador, notebook, Tablet ou celular para fins de participar da solenidade virtual. 
Para acessar a sala virtual, basta que as partes cliquem no link, no dia e hora designados, podendo ser por meio de computador ou 
smartphone. É vedado a(s) parte(s) ingressar na sala da audiência antes ou depois do dia designado para a audiência de conciliação, 
utilizando o link somente no momento de sua audiência. 
Em caso de dúvida técnica com relação ao modo de realização da solenidade, o(a) autor(a) ou réu deverão entrar em contato com 
o Núcleo de Conciliação e Mediação (endereço: Avenida das Nações, 2225, Centro. Telefone: (69) 3342-2283 ramal 232 / E-mail: 
cejusccjas@tjro.jus.br) para solicitar esclarecimentos sobre a audiência.
Realizada a audiência, caso frutífera, voltem os autos para homologação. Na hipótese de os conciliadores identifiquem a possibilidade de 
realização de acordo, independentemente de nova conclusão dos autos poderão redesignar nova audiência a fim de promover a solução 
consensual do conflito.
Se não houver êxito na tentativa de autocomposição entre as partes, havendo a necessidade de recolhimento das custas adiadas (Lei 
Estadual 3.896-16, art. 12, I) na proporção de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, deve a(s) parte(s) autoras recolhê-las no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da realização da audiência. 
Com a realização da(s) audiência(s) de conciliação e apresentada contestação tempestiva pelo(s) requerido(s), de acordo com os prazos 
do art. 335, I, II e III, do CPC, à Serventia (CPE) para que realize os atos processuais subsequentes de acordo com os itens I, II e III que 
se seguem.
I. Se a parte requerida não contestar a ação no prazo legal ou se o fizer intempestivamente, incontinenti, intime-se a parte autora para 
se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias sobre a ocorrência ou não dos efeitos da revelia (CPC, art. 344 e 345) ou especificar provas 
(CPC, art. 348) ou, prescindindo de produção probatória, requerer o julgamento imediato do feito (CPC, art. 355, II), sem prejuízo de que, 
em qualquer das hipóteses, ser determinada a produção probatória de ofício (CPC, art. 370).
II. Caso o requerido alegue, na contestação, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou alguma matéria do rol do 
art. 337, do CPC, intime-se o(a) requerente, na pessoa de seu advogado(a), para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, 
oportunidade em que deverá produzir suas provas a respeito (CPC, arts. 350 e 351), sob pena de preclusão temporal. Em qualquer das 
hipóteses anteriores, em que o autor foi intimado para responder as arguições do réu, deverá ele desde logo especificar se tem outras 
provas a serem produzidas, além daquelas que já tiver apresentado no processo, justificando a necessidade e a pertinência, sob pena 
de indeferimento.
III. Com a apresentação de contestação tempestiva com especificação de provas, réplica do(a) requerente ou falta de oposição por parte 
do réu (revelia), regressem os autos conclusos para julgamento (CPC, art. 355, I e II) ou saneamento e organização do processo (CPC, 
art. 357).
Expeça-se o necessário. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO
Cerejeiras sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 09:10 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001549-
29.2022.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Duplicata
Valor da causa: R$ 1.916,57 ()
Parte autora: AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, AVENIDA DOS ESTADOS 1.661 MARANATA - 
76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIO LUIZ ANSILIERO, OAB nº RO7562
Parte requerida: TIAGO FELIX KATHARENHUKA, RUA ALAGOAS 2.200, CASA CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação monitória promovida por AMAZON COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de TIAGO FELIX 
KATHARENHUKA.
Conforme petição de ID 81262884, a parte autora informou que o executado procedeu a quitação do débito.
Assim, ante o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, ARQUIVE-SE.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia



2479DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7000058-21.2021.8.22.0013
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Valor da causa: R$ 0,00 ()
Parte autora: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Parte requerida: MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES GONZAGA, LINHA 3 FAZENDA DO JAMANTÃO - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, pelo(a) Promotor(a) de Justiça que atua nesta Comarca, ofereceu denúncia 
contra MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES GONZAGA, dando-o como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/03. 
Narra a denúncia:
Consta do inquérito policial que, no dia 11 de outubro de 2020, no período da manhã, no estabelecimento denominado Bar do João, 
localizado na Rua Espírito Santo, nº 779, em Cerejeiras/RO, o denunciado MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES GONZAGA, agindo 
dolosamente, de forma livre e consciente, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar. Infere-se que, na data dos fatos, a Polícia Militar compareceu ao local após relato anônimo de que um dos 
frequentadores do estabelecimento citado estaria em posse de uma arma de fogo. Nesse sentido, após proceder à abordagem do 
denunciado, os agentes públicos lograram êxito em localizar, em sua cintura, 01 (uma) arma de fogo, do tipo garrucha, calibre .22. Diante 
disso, foi dada voz de prisão ao infrator. Perante a autoridade policial, o imputado confessou a prática delitiva (fls. 05). Posteriormente, 
juntou-se laudo de exame de constatação e eficiência, o qual atesta que a arma está apta aos fins a que se destina (fls. 20/21).
A denúncia veio instruída com o Inquérito Policial n. 162/2020 e foi recebida pelo Juízo no dia 09.02.2021, ato processual em que foi 
determinada a citação dos réus para responderem à acusação.
O acusado, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta escrita.
Não sendo o caso de absolvição sumária, o feito seguiu para instrução criminal, designando-se audiência de instrução e julgamento.
Foram tomados o depoimento de testemunha(s), porém não realizado o interrogatório do acusado, apesar de intimado para participar do 
ato, razão pela qual o Juízo, em audiência, aplicou-lhe os efeitos do art. 367, do Código de Processo Penal. 
O Ministério Público apresentou alegações finais orais e pediu a procedência da denúncia.
A Defesa, por memoriais, requereu preliminarmente a anulação de todos os atos processuais ocorridos desde a data da audiência de 
instrução, com consequente nova realização do ato, assim como em caso de condenação que seja a pena fixada no mínimo legal, assim 
como valorada a confissão espontânea do art. 65, III, “d”, do CP e o regime de pena menos gravoso, substituindo-se a pena privativa por 
restritiva. 
É o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminar de nulidade dos atos processuais 
A Defensoria Pública apresentou tese preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores à audiência de instrução, solicitando assim 
o refazimento do ato, porém não lhe assiste razão. 
Isso porque, segundo o art. 367, do CPP, se o réu for intimado para participar do ato processual e, apesar disso, não comparecer, torna-se 
desnecessária a sua presença em audiência. Veja-se:
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. (Redação dada pela Lei nº 9.271, 
de 17.4.1996)
Nesse sentido, conforme consta na certidão de ID 78134925, o réu se mudou para o estado do Amazonas sem declinar o seu novo 
endereço nos autos, razão pela qual plenamente aplicáveis os efeitos do art. 367, do CPP, inexistindo nulidade. 
O reconhecimento de nulidade não prescinde de demonstração efetiva de prejuízo. Veja-se:
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
[…]
Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão 
da causa.
Inexistindo, pois, nulidade concreta, resta afastada a preliminar. 
Materialidade 
A materialidade do fato restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 53223761, pg. 2); Termos de Declaração prestados 
na Delegacia de Polícia (pg. 3 e 4); Ocorrência Policial (ID 53223762, pg. 4); Laudo de Exame de Constatação (ID 53223764, pg. 02); 
Relatório da Autoridade Policial (pg. 05) e demais provas testemunhais produzidas nos autos. 
Autoria 
A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.
A testemunha Alexsandro Antônio de Souza, Policial Militar, disse em juízo:
[…] A gente recebeu a designação pela ação através de uma denúncia anônima, essa denúncia era que havia um indivíduo portando uma 
arma de fogo no bar, foi passado para nós algumas características, quando chegamos no local identificamos as características descritas 
e abordamos o indivíduo, chamado de Marcos Antônio Rodrigues Gonzaga, assim como fizemos revista nele e em todos os outros que 
estavam presentes. Foi localizado uma arma de fogo na cintura desse indivíduo, tipo garrucha, calibre .22, após esses fatos foi dada a 
voz de prisão ao indivíduo.
A testemunha Ronaldo Rodrigues de Souza, Policial Militar, disse em juízo:
[...] Se eu não me engano foi uma denúncia anônima passada pela central de operações de que em um bar havia uma pessoa com uma 
arma na cintura e passou as características de tal indivíduo , diante da denúncia nos dirigimos para o bar, chegando lá observamos que 
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o sujeito que se chama Marcos Antônio se enquadrava nas características da denúncia, já fomos diretamente o abordar e revistá-lo, 
localizamos a arma na cintura dele, se tratava de uma arma tipo garrucha calibre .22, caseira. 
O acusado não foi interrogado, pois não participou da solenidade de instrução, aplicando-se-lhe o art. 367, do CPP. 
Dispõe o tipo penal em que o réu é incurso. Veja-se:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Cumpre registrar que o acusado, no dia dos fatos, foi preso em flagrante delito com a arma de fogo, conforme também documentação 
acostada junto ao Inquérito Policial respectivo, pois os policiais, por meio de denúncia anônima, se dirigiram até o lugar onde estava o réu 
e o abordaram, momento em que encontraram a arma de fogo. 
Uníssonos, pois, os depoimentos dos Policiais Militares, os quais afirmaram que se dirigiram até o bar e revistaram todos os que ali 
estavam, assim encontraram a garruncha com o acusado. 
Conquanto o réu não tenha participado da instrução criminal, na fase policial, quando ouvido pela Autoridade, alegou ele que teria 
encontrado a arma de fogo na rua (ID 53223761, pg. 1). Veja-se:
[…] Que o interrogando não está acompanhado de advogado neste ato, que não o possui constituído; Que o interrogando confessa 
que estava portando a arma de fogo apresentada neste procedimento, que os policiais militares encontraram a referida arma em sua 
cintura quando nesta data se encontrava no “Bar do João”; Que perguntando a origem da arma o interrogando afirmou que a “encontrou” 
ela na rua que não foi a sua pessoa quem realizou a confecção dela; Que não deseja ser submetido ao exame de lesão corporal; Que 
a comunicação de sua prisão foi realizada para seu irmão Silvani Rodrigues Gonzaga através do telefone (69) 99977-4528; Que o 
interrogando não possui filhos menores de idade; Que já foi preso anteriormente pelo crime de furto […] 
Há, portanto, a confissão extrajudicial do delito – o que deve ser valorado na dosimetria da pena. 
O Laudo de Exame de Constatação e Eficiência (ID 53223764, pg. 02) concluiu que a arma de fogo (revólver) foi periciada e estava APTA 
para os fins a que se destinam, isto é, em funcionamento normal. 
É importante ressaltar que a posse ou o porte de arma e/ou munição é crime de perigo abstrato, não ferindo as normas constitucionais e 
nem padecendo de vício de tipicidade, devendo-se ter em conta que a inspiração do legislador ao tipificar tal conduta foi para reprimir o 
comércio ilegal e o contrabando, além de combater o porte ilícito, tornando assim, mais rigorosa a repressão de crimes de espécie que 
criam, inquestionavelmente, perigo de lesão abstrato e bens jurídicos relevantes para a sociedade.
Ressalta-se que o direito penal ao prever os crimes de perigo abstrato adota uma postura de cunho prevencionista, a qual deseja 
antecipar a punição de certas condutas, com o fim de prevenir perturbações futuras.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE 
MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. TIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 
1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou 
restrito, tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a 
potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida. 2. Agravo regimental 
improvido. (AgRg no REsp 1682315/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, 
DJe 13/11/2017).
E ainda:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ausência de dolo. Não verificação. Absolvição. Improcedência. Pena restritiva de direitos. 
Modificação. Descabimento. Parcelamento da prestação pecuniária. Juízo da execução. Restituição da arma de fogo. Impossibilidade. 
Isenção do pagamento de custas processuais. Análise pelo juízo da execução. A confissão judicial corroborada pelo depoimento de 
policiais e de corréu é suficiente para manter a condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo. O crime descrito de porte ilegal 
de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não possuindo, assim, resultado naturalístico a ser aferido, de forma que 
a simples subsunção da conduta do agente ao preceito penal incriminador implica presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado. É 
inviável a substituição da pena somente por uma restritiva de direitos nas condenações iguais ou superiores a dois anos. A substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é uma imposição legal, não cabendo ao réu escolher qual a mais adequada para 
ser cumprida. Eventual pedido de alteração da modalidade da pena restritiva deve ser direcionado ao juiz da execução penal. Cabe 
ao juízo da execução o exame do pedido de parcelamento, caso seja comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação 
pecuniária pelo agente. Embora devidamente registrado, a condenação do agente por porte ilegal de arma de fogo impede a restituição 
do armamento. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido e analisado pelo juízo da execução da penal. (TJ-RO - APR: 
00000148920198220014 RO 0000014-89.2019.822.0014, Data de Julgamento: 28/10/2021)
Em regra, os crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco 
real e concreto. São tipos penais que descrevem apenas um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como 
elemento expresso do injusto.
Ao cabo da instrução criminal, restou suficientemente comprovada a prática do delito que foi capitulado na denúncia, assim a condenação 
é a medida que se impõe, pois inexistem circunstâncias que retirem a tipicidade, culpabilidade ou ilicitude do fato.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES GONZAGA, 
dando-o como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/03.
DOSIMETRIA
Passo a dosar a pena, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal e atento aos princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da individualização da pena, observando, ainda, o que é necessário e suficiente para melhor reprovação e prevenção 
do crime.
Primeira fase
Das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, 
circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima) não há nenhuma apta a valorar negativamente o réu.
Elevo, com isso, a pena-base para fixá-la em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na proporção de 1/20 do salário-mínimo 
vigente ao tempo do fato, com fundamento no art. 49, caput e § 1º, do Código Penal.
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Segunda fase
O réu é reincidente, pois conforme certidão circunstanciada (ID 53223527) foi condenado definitivamente em autos nº 0015726-
84.2003.822.0013 e nº 0005576-34.2009.822.0013, cuja extinção de pena se deu em 13.05.2016 (execução n. 0000787-79.2015.822.0013), 
assim, não decorreu entre a extinção da pena e a nova infração o período depurador do art. 64, I, do CP. O sentenciado, por outro lado, 
faz jus à atenuante do art. art. 65, III, “d”, do CP, pois confessou o crime perante a Autoridade Policial. 
O STJ firmou entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da 
confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser 
reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional 
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade 
(EREsp 1.154.752). Dado que o sentenciado possui mais de uma condenação criminal, entende-se que sua pena deve ser elevada, no 
entanto em proporção que atende a razoabilidade e à individualização da pena. 
Fixa-se a pena em 2 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão para o crime previsto no art. 14, da Lei 10.826-03, e multa de 11 dias-multa na 
proporção de 1/20 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, com fundamento no art. 49, caput e § 1º, do Código Penal.
Terceira fase
Não há incidência de causa de aumento ou diminuição de pena.
Pena definitiva 
Fixada a pena definitiva em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão para o crime previsto no art. 14, da Lei 10.826-03, 
e multa de 11 dias-multa na proporção de 1/20 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Regime de pena 
Dispõe o entendimento do verbete n. 269, do STJ que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados 
a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais foram neutras, pelo que se 
aplica o entendimento do STJ, de modo que não cabe ao sentenciado o cumprimento da pena em regime aberto, pois ostenta a condição 
subjetiva de reincidente, embora as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP sejam favoráveis. O regime inicial para cumprimento da pena 
privativa de liberdade será o SEMIABERTO conforme Código Penal, art. 33, § 2º ‘c’ c/c § 3º.
Substituição e suspensão condicional da pena
Inexiste direito à substituição de pena e suspensão condicional pela vedação do art. 44, II e 77, I, ambos do CP. 
Detração
Deixo de aplicar a previsão normativa do art. 387, §2º, do CPP, já que a fixação do regime inicial deve observar a pena condenada, e 
não aquela resultante da detração. Do contrário estar-se-ia deferindo progressão de regime de cumprimento de pena sem a aferição dos 
requisitos subjetivos por parte do sentenciado, isto é, sem a verificação das certidões cartorária e carcerária, documentos esses os mais 
básicos que permitem a análise do seu bom comportamento.
Demais providências
Determino o encaminhamento das armas e munições apreendidas ao Comando do Exército, uma vez que não há mais interesse à 
persecução penal a fim de que seja destruída ou doada aos órgãos da segurança pública ou Forças Armadas, com fundamento no art. 
25, da Lei n. 10.826/03, porém ordem fica dispensada, caso já tenha sido realizada a destinação.
Isento o sentenciado do pagamento das custas, pois foi patrocinado pela Defensoria Pública de Rondônia. 
Transitada em julgado extraia-se o necessário para a execução da pena e comunique-se (INI/DF, II/RO, TRE/RO e demais órgão 
correlatos).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se e arquive-se quando oportuno.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002005-
76.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 1.000,00 ()
Parte autora: TEREZINHA ROSA RIBEIRO DE QUEIROZ, ET DA PRAINHA 0, VELHO RURAL CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: NAYRA JULIANA DE LIMA, OAB nº RO6216, RUA RIO GRANDE DO SUL 1425 CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA, SIMONE BIANCHI CANDIDO, OAB nº PR70061
Parte requerida: G. E. D. I., RUA POTIGUARA 3914 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por TEREZINHA ROSA RIBEIRO DE QUEIROZ em desfavor do CHEFE DO SERVIÇO 
DE BENEFÍCIOS DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE-RO. 
Pois bem.
Em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo 
com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a 
improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 156.075 - RS (2017/0332759-9) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES SUSCITANTE 
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 17A 
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VARA DE PORTO ALEGRE - RS INTERES. : AMALI HIDALGO HIJAZIN ADVOGADOS : FERNANDO RUBIN - RS061907 CLARICE 
KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344 INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO 
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE AUTORIDADE FEDERAL. ARTIGO 
109, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO (...) em se tratando 
de mandado de segurança impetrado contra autoridade federal vinculada ao INSS, deve incidir o artigo 109, inciso VIII da Constituição 
Federal, que define a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, mostrando-se “despicienda a matéria a matéria tratada 
na impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa do impetrante, porquanto o critério para fixação da competência é estabelecido 
em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (ratione auctoritatis) (CC 134.943/RS, Ministro OG 
FERNANDES, DJe 16/04/2015 - destacou-se). No mesmo sentido confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO 
DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INGRESSO DE AUTARQUIA FEDERAL NA 
LIDE, NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DO IMPETRANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Conflito de competência entre 
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, referente à ação mandamental impetrada 
pela Empresa de Revitalização do Porto de Manaus S/A contra ato de Desembargador do TJAM. A Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ) requereu sua integração na lide, na condição de assistente do impetrante. 2. A jurisprudência das 1ª, 2ª e 3ª Seções 
do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que em sede de mandado de segurança a competência é 
definida pela natureza da autoridade coatora, e não em razão da pessoa do impetrante ou da matéria apreciada no mandamus. 3. Conflito 
conhecido para se declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o suscitado. (CC 47.219/AM, Rel. Min. José Delgado, 
Primeira Seção, DJ 3/4/2006 - destacou-se) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA GERENTE EXECUTIVA DO INSS. 
AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA FEDERAL. 
1. A controvérsia trazida no presente conflito é sobre a prevalência, ou não, em sede de mandado de segurança, da competência em 
razão da pessoa quando há outro juízo competente em razão da matéria. 2. A regra de competência para julgamento de mandado de 
segurança é definida em função do foro da autoridade coatora, conforme decisões reiteradas desta Corte. 3. É forçoso o reconhecimento 
da competência da Justiça Federal para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato da Gerente Executiva do Instituto 
Nacional do Seguro Social de Curitiba, pois esta é qualificada como autoridade federal nos termos do art. 2º da Lei nº 1.533/51. 4. Conflito 
conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Vara Previdenciária de Curitiba, o suscitado. (CC 69.016/PR, de minha relatoria, 
Terceira Seção, DJ 26/3/2007 - detacou-se) Assim sendo, diante dos precedentes em destaque é de se reconhecer a competência da 
Justiça Federal para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do agente do Instituto Nacional do Seguro Social. Ante 
o exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo da 17ª Vara Federal de Porto Alegre, Seção Judiciária do Estado do Rio 
Grande do Sul, para julgar a ação mandamental. Brasília (DF), 02 de abril de 2018. Ministro BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - CC: 
156075 RS 2017/0332759-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 05/04/2018 - Grifei)
Desta feita, a presente demanda não pode ter curso neste juízo, pois a competência é de natureza absoluta. 
Isto posto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO e, por conseguinte, DETERMINO A REMESSA destes autos à 
Justiça Federal.
Intime-se na pessoa de seus procuradores via Dje.
Intime-se o INSS via Pje.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002064-
64.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Cheque
Valor da causa: R$ 1.222,58 ()
Parte autora: SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA - EPP, AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL 2035 CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089
Parte requerida: IVANA OLIVEIRA DA SILVA, RUA PEDRO RUDI ESPORHR 508 CENTRO - 76999-000 - PIMENTEIRAS DO OESTE 
- RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
A Lei 13.994/2020 alterou o art. 22 § 2º da Lei 9099/95, incluindo a possibilidade de realização de audiência de conciliação mediante o uso 
de sistema tecnológico, como também possibilitou ao Juiz o julgamento do processo caso o demandado não comparecer ou se recusar 
a participar da tentativa de conciliação não presencial (art. 23, Lei 9099/95).
Designo Audiência de Conciliação para a data de 22 de Novembro de 2022, às 11h30min, a ser realizada pelo Núcleo de Conciliação 
e Mediação – NUCOMED. As partes ficam cientes de que será utilizado o aplicativo Google Meets, o qual deverá ser baixado no 
computador, notebook, tablet ou celular para fins de participar da solenidade virtual. Desde já fica disponibilizado o link meet.google.com/
vqy-sdey-txn, que deverá ser utilizado pela(s) parte(s) para acesso à audiência. Para acessar, basta que as partes cliquem no link, no dia 
e hora designados, podendo ser por meio de computador ou smartphone. É vedado a(s) parte(s) ingressar na sala da audiência antes 
ou depois do dia designado para a audiência de conciliação, utilizando o link somente no momento de sua audiência. Em caso de dúvida 
técnica com relação ao modo de realização da solenidade, o(a) autor(a) ou réu deverão entrar em contato com o Núcleo de Conciliação 
e Mediação (endereço: Avenida das Nações, 2225, Centro. Telefone: (69) 3342-2283 ramal 232 / E-mail: cejusccjas@tjro.jus.br) para 
solicitar esclarecimentos sobre a audiência. 
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Intime-se a parte autora por meio de seu procurador constituído, via DJE, ou pessoalmente, por meio de carta, preferencialmente, caso 
esteja postulando em juízo sem representação. Fica a parte autora ciente de que sua ausência na audiência virtual importará na extinção 
processual nos termos da Lei n. 9.099/95.
Cite-se e Intime-se a parte requerida pessoalmente ou por meio de advogado, caso haja constituição nos autos, tudo em conformidade 
com o art. 18, da lei 9099\95, para tomar conhecimento da ação e comparecer à audiência acompanhada de advogado, podendo oferecer 
contestação e documentos (pedido de provas, indicação de testemunhas) até na data da audiência, sob pena de preclusão, ficando 
advertida de que, caso não seja contestado o pedido no prazo ou o não comparecimento à audiência, enseja a presunção de serem 
consideradas verdadeiras as alegações fáticas constantes na petição inicial e o consequente julgamento do mérito no estado em que se 
encontra.
Apresentada a contestação e infrutífera a conciliação/mediação, a parte requerida deverá manifestar sua defesa, no prazo de 10 (dez) 
minutos e após, igual prazo será dado ao autor(a) para impugnação à contestação.
No mesmo ato as partes deverão se manifestar quanto a produção de provas, consignando o pedido em ata. 
Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada, tomando ciência desde logo das seguintes advertências, de acordo 
com o Provimento 01/2017 e Provimento 18/2020, do Tribunal de Justiça de Rondônia:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 018/2020-CG);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG).
Provimento 01/2017:
I — os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II — as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a 
carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III — deverão comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV — a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 
munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos 
constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da 
regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V — em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
VI — nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII — o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;
VIII — o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;
IX — deverão comparecer à audiência designada munidos de documentos de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a 
fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X — a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;
XI — instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita 
e, na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e 
preliminares arguidas, na forma da lei.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
Cumprindo-se as determinações, voltem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7001752-25.2021.8.22.0013
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: MARIA ILMA FEDELIX
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - RO3765
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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INTIMAÇÃO MANIFESTE-SE O AUTOR - PROSSEGUIMENTO
Finalidade: Intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, caso tenha 
interesse, considerando o decurso de prazo para manifestação da parte executada (INSS), requerendo o que entender de direito acerca 
do prosseguimento do feito, inclusive acerca de eventual pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, oportunidade em que deverá 
ser apresentada a planilha de cálculos dos valores que lhe são devidos pela autarquia requerida, devidamente atualizados por meio do 
JUSPREV II (programa para cálculos em ações previdenciárias) ou similar.
Não havendo manifestação para cumprimento de sentença os autos serão remetidos ao arquivo, vez que o feito foi julgado e extinto com 
resolução de mérito por sentença transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7001015-22.2021.8.22.0013
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogados do(a) REQUERENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249-A, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - 
RO1084
REQUERIDO: GILMAR PROENCO - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7000122-65.2020.8.22.0013
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: JOAO FELIX DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERITON ALMEIDA DA SILVA - RO7737
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Finalidade: Intimação da parte autora/exequente, por intermédio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002066-
34.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Cheque
Valor da causa: R$ 1.604,34 (mil, seiscentos e quatro reais e trinta e quatro centavos)
Parte autora: SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA - EPP, AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL 2035 CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089
Parte requerida: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, RUA SERGIPE 2011 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
A Lei 13.994/2020 alterou o art. 22 § 2º da Lei 9099/95, incluindo a possibilidade de realização de audiência de conciliação mediante o uso 
de sistema tecnológico, como também possibilitou ao Juiz o julgamento do processo caso o demandado não comparecer ou se recusar 
a participar da tentativa de conciliação não presencial (art. 23, Lei 9099/95).
Designo Audiência de Conciliação para o dia 22/11/2022 (terça-feira), às 10h30min, a ser realizada pelo Núcleo de Conciliação e Mediação 
– NUCOMED. As partes ficam cientes de que será utilizado o aplicativo Google Meets, o qual deverá ser baixado no computador, 
notebook, tablet ou celular para fins de participar da solenidade virtual. Desde já fica disponibilizado o link meet.google.com/pab-papi-
utj, que deverá ser utilizado pela(s) parte(s) para acesso à audiência. Para acessar, basta que as partes cliquem no link, no dia e hora 
designados, podendo ser por meio de computador ou smartphone. É vedado a(s) parte(s) ingressar na sala da audiência antes ou 
depois do dia designado para a audiência de conciliação, utilizando o link somente no momento de sua audiência. Em caso de dúvida 
técnica com relação ao modo de realização da solenidade, o(a) autor(a) ou réu deverão entrar em contato com o Núcleo de Conciliação 
e Mediação (endereço: Avenida das Nações, 2225, Centro. Telefone: (69) 3342-2283 ramal 232 / E-mail: cejusccjas@tjro.jus.br) para 
solicitar esclarecimentos sobre a audiência. 
Intime-se a parte autora por meio de seu procurador constituído, via DJE, ou pessoalmente, por meio de carta, preferencialmente, caso 
esteja postulando em juízo sem representação. Fica a parte autora ciente de que sua ausência na audiência virtual importará na extinção 
processual nos termos da Lei n. 9.099/95.
Cite-se e Intime-se a parte requerida pessoalmente ou por meio de advogado, caso haja constituição nos autos, tudo em conformidade 
com o art. 18, da lei 9099\95, para tomar conhecimento da ação e comparecer à audiência acompanhada de advogado, podendo oferecer 
contestação e documentos (pedido de provas, indicação de testemunhas) até na data da audiência, sob pena de preclusão, ficando 
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advertida de que, caso não seja contestado o pedido no prazo ou o não comparecimento à audiência, enseja a presunção de serem 
consideradas verdadeiras as alegações fáticas constantes na petição inicial e o consequente julgamento do mérito no estado em que se 
encontra.
Apresentada a contestação e infrutífera a conciliação/mediação, a parte requerida deverá manifestar sua defesa, no prazo de 10 (dez) 
minutos e após, igual prazo será dado ao autor(a) para impugnação à contestação.
No mesmo ato as partes deverão se manifestar quanto a produção de provas, consignando o pedido em ata. 
Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada, tomando ciência desde logo das seguintes advertências, de acordo 
com o Provimento 01/2017 e Provimento 18/2020, do Tribunal de Justiça de Rondônia:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 018/2020-CG);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG).
Provimento 01/2017:
I — os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II — as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a 
carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
III — deverão comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV — a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 
munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos 
constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da 
regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V — em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
VI — nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII — o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;
VIII — o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;
IX — deverão comparecer à audiência designada munidos de documentos de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a 
fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X — a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;
XI — instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita 
e, na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e 
preliminares arguidas, na forma da lei.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
Cumprindo-se as determinações, voltem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 09:55 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 7002106-84.2020.8.22.0013
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: JAIR JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos. 
Recebo o recurso no efeito devolutivo e suspensivo. 
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Intime-se o recorrente para apresentar as suas razões de recurso, no prazo legal de 08 (oito) dias (CPP, art. 600), contados em dobro 
caso o recorrente seja a Defensoria Pública.
Com as razões tempestivas, intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões, cuja contagem de prazo será também de 08 (oito) 
dias, dobrando tal prazo, caso o recorrido seja a Defensoria Pública. 
Transcorrido o prazo, com as contrarrazões ou sem elas, remeta-se o feito para apreciação pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
DENUNCIADO: JAIR JOSÉ DA SILVA, AVENIDA CASTELO BRANCO 2887, CASA JOSÉ DE ANCHIETA - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002392-
96.2019.8.22.0013
Classe: Averiguação de Paternidade
Assunto:Investigação de Paternidade
REQUERENTE: M. R. D. F., RUA PANAMA 2998, CASA CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALDETE MINSKI, OAB nº RO3595
REQUERIDO: C. R. J., ÁREA RURAL S/N ÁREA RURAL - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANDERSON LOPES MUNIZ, OAB nº RO3102, WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA, OAB nº RO1506, 
ANA CAROLINE BORGES PARIS, OAB nº RO11663
Valor da causa:R$ 2.000,00
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade ajuizada por MICHELI RODRIGUES DE FARIAS em face de CLOVIS RODRIGUES 
JARDIM.
Narra parte autora que o requerido e sua genitora viveram um relacionamento amoroso no ano de 1983, e desse relacionamento adveio 
o nascimento da autora. Afirma que, mesmo sabendo da paternidade, o requerido nunca registrou civilmente a autora. Requereu o 
reconhecimento da paternidade e expedição de mandado de averbação.
Citado o requerido veio aos autos concordando com os pedidos formulados na inicial. 
A autora requereu o julgamento antecipado da lide.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o necessário.
DECIDO.
Tendo a parte requerida comparecido nos autos apenas com o intuito de anuir com os pedidos constantes da inicial, a procedência do 
feito se impõe.
Assim, havendo o reconhecimento da paternidade biológica da autora, bem como inexistindo óbice ao acolhimento do pedido inicial, o 
pedido deve ser julgamento procedente.
III - Dispositivo:
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com base no art. 487, I do CPC, para:
a) DECLARAR MICHELI RODRIGUES DE FARIAS filha de CLOVIS RODRIGUES JARDIM , tendo como avós paternos Dorival Jardim 
e Alice Rodrigues Jardim. 
b) A autora passará a se chamar de MICHELI RODRIGUES DE FARIAS JARDIM.
c) DETERMINAR que sejam procedidas as alterações necessárias junto ao assento civil da autora no seguintes termos:
MICHELI RODRIGUES DE FARIAS filha de CLOVIS RODRIGUES JARDIM , tendo como avós paternos Dorival Jardim e Alice Rodrigues 
Jardim
Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “a” do Código de Processo Civil.
Em que pese os argumento trazidos pela parte requerida, saliento que a obrigação em realizar o registro da paternidade cabe aos 
genitores, sendo a investigação de paternidade medida excepcional. Assim, pelo princípio da causalidade, tendo em vista que a inercia 
do genitor que ensejou a presente demanda, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
Intimem-se. 
Transitado em julgado, nada pendente, arquive-se.
Serve a presente de carta/mandado DE AVERBAÇÃO/ofício.
Cerejeiras/RO, 2 de setembro de 2022.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 0001446-
88.2015.8.22.0013
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Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Arrendamento Rural
Valor da causa: R$ 80.000,00 ()
Parte autora: AUGUSTINHO DOS SANTOS E SILVA NETO, RUA JORDÂNIA 1477 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, 
PAULA GRACIELI SENHOR, RUA JORDÂNIA 1477 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089, AV. NAÇÕES UNIDAS CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA
Parte requerida: SEBASTIAO ARLI BORBA DA SILVA, LINHA 6, KM. 7,5 ZONA RURAL - 76999-000 - PIMENTEIRAS DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO, OAB nº RO3755A
DECISÃO
Vistos.
Através da petição encartada ao ID 81324930 a parte exequente requereu a suspensão do da suspensão das praças designadas para os 
dias 05/09/2021 e 19/09/2022, visando o leilão do bem penhorado nos autos. Alega alteração no valor do imóvel e equívoco na localização 
do bem, asseverando que a avaliação foi realizada em propriedade diversa daquela matriculada no CRI local sob o nº. 123.
Pois bem.
Como é sabido, dispõe o art. 873, do Código de Processo Civil, que é admissível nova avaliação quando: I) qualquer das partes arguir, 
fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve 
majoração ou diminuição no valor do bem; III) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Compulsando os autos, observo que a penhora e avaliação do imóvel foi realizada no dia 21/08/2021 (ID 62659294).
De tal sorte, constata-se o decurso de mais de um ano desde a avaliação do valor do bem.
Lado outro, quanto ao suposto equívoco na localização do imóvel, verifico que as alegações da parte são genéricas e não indicam 
expressamente em que se pauta o suposto erro.
Em análise ao auto de penhora e avaliação, ao edital e à Matrícula n. 123 - Livro 2 de Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis 
de Cerejeiras - Rondônia (ID 81324933), constata-se que os dados lá dispostos são, aparentemente, idênticos. 
Entretanto, considerando o cenário geral e a fim de evitar eventual prejuízo às partes, mormente ao executado, bem como ao potencial 
arrematante, diante do transcurso de tempo em que foi realizada a penhora e avaliação do imóvel e procedida a designação de leilão 
judicial, entendo ser pertinente e necessária nova avaliação, com fundamento no art. 873, inciso II, CPC, objetivando constatar se houve 
a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem.
Isso posto, determino que seja procedida nova avaliação do imóvel penhorado, conforme abaixo:
EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel Lote rural nº. 38 da gleba 06, do Projeto Integrado de Colonização Paulo de Assis Ribeiro, 
com área de 145,8790ha (cento e quarenta e cinco hectares, oitenta e sete ares e noventa centiares), com os limites e confrontações 
seguintes: Norte: Lote nº. 01, gleba 06; Este: Lote nº. 37, gleba 06; Sul: Lote nº. 01, gleba 05, separado pela L-196; Oeste: Gleba Guaporé 
– terras de domínio da União. Obs.: Imóvel localizado na Linha 6, Km 6,5, da 4ª para 5ª Eixo município de Pimenteiras do Oeste/RO, 
sendo parte do imóvel utilizado para pastagem e parte em terras mecanizadas para o plantio de soja e milho, com diversas benfeitorias, 
como construções residenciais, galpão para garagem, pequeno curral, chiqueiro para criação de porcos, barracão de alvenaria para 
armazenagem de produtos. Imóvel matriculado sob o nº. 123 - Livro 2 de Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Cerejeiras 
- Rondônia (ID 81324933).
Com a avaliação, no mesmo ato, cientifique-se o(s) executado(s) da nova avaliação.
Em seguida, com a juntada do mandado e auto de avaliação, intime-se o exequente para tomar ciência e querendo se manifestar no prazo 
de 5 (cinco) dias.
Não havendo discordâncias, cumpra-se os termos da decisão (ID 67192614), especificamente no tocante a continuidade do leilão judicial, 
devendo a leiloeira proceder com a designação de novas datas para captação de lances.
OFICIE-SE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, à leiloeira nomeada, a fim de que suspenda por ora o leilão judicial designado para 05/09/2021 
e 19/09/2022, até que sobrevenha aos autos nova avaliação do imóvel.
Ciência às partes.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SIRVA CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO para os devidos fins.
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7000003-07.2020.8.22.0013
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: L. J. CONSTANTINO - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001455-
81.2022.8.22.0013
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Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Valor da causa: R$ 20.000,00 ()
Parte autora: MIKAELLY FONSECA PEDROSO, LINHA 03, KM 05 ZONA RURAL - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA, DYEGO 
MONTEIRO PEREIRA, LINHA 03 S/N, KM 05 ZONA RURAL - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: LUCAS ZAGO FAVALESSA, OAB nº RO10982
Parte requerida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
EDIF. C. BRANCO OFFICE PARK, TORRE JATOBÁ, 9 AND ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, BERNARDO VIEIRA DE MELO 1054, 
APT 501 PIEDADE - 54410-010 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Conforme documento de ID 80522972, as partes entabularam acordo.
Analisados os termos da avença, infere-se que esta atende aos interesses do requerente e à possibilidade do requerido, sendo 
manifestação expressa da vontade de ambos. Diante disso, não há óbice à sua homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes no ID 80522972, para que produza seus legais e jurídicos 
efeitos, julgando em consequência EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, “b” do CPC. 
Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). 
Porquanto o acordo ora homologado é ato incompatível com a vontade de recorrer, declaro nesta data o trânsito em julgado da presente 
sentença (art. 1000, § único, CPC), dispensada a sua certificação pela Serventia.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7001069-56.2019.8.22.0013
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ERIALDO NUNES PENHA
Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO SOUZA SILVA - RO10144
EXCUTADO: FABIO FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXCUTADO: FABIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - RO6016
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 15 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7002651-
23.2021.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Parte autora: RANIELI OLIVEIRA DE SOUZA, RUA PORTO ALEGRE SETOR 3 - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CARLA PRISCILA CUNHA DA SILVA, OAB nº RO7634
Parte requerida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
EDIFÍCIO CASTELO BRANCO OFFICE PARK, TORRE JATOBÁ TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por RANIELI OLIVEIRA DE SOUZA, representada por seu genitor Fabio 
Martins de Souza em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
Aduz a parte autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea com a empresa requerida para o dia 02/12/2021, cujo voo sairia de 
Vilhena/RO as 3h20, com chegada em Cuiabá/MT 4h35, onde teria escala e seguiria as 11h30 para cidade de Campo São Paulo/SP. 
Narra que ao chegar no aeroporto foi informado que seu voo foi cancelado, e por este motivo não conseguiu embargar, nem mesmo ser 
remanejado para outro voo. Afirma que teve que se deslocar por via terrestre até a cidade de Cuiabá, onde pegaria outro voo com destino 
a São Paulo/SP. Alega ainda que não recebeu alimentação durante o percurso, bem como que o ônibus tinha péssimas condições de 
manutenção. 
Com a inicial apresentou procuração e documentos. 
Citado, o requerido apresentou contestação alegando que o voo foi cancelado por segurança, tendo em vista as condições climáticas 
adversas.
A tentativa de conciliação restou infrutífera.
Impugnação veio aos autos.
O Ministério Público deixou de manifestar, por tratar de direito patrimonial.
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É o relatório. Decido.
Da Preliminar de suspensão dos autos.
Verifica-se dos autos que a parte ré requereu a suspensão do processo por motivo de força maior, em razão da pandemia causada pelo 
coronavírus (COVI-19).
Ocorre que, não obstante as notórias consequências causadas pelo atual cenário pandêmico, não há fundamento jurídico a justificar a 
suspensão do processo.
O fim precípuo das suspensões do processo é resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos decorrentes do curso natural do 
processo.
Não obstante as razões deduzidas pela ré, a pandemia não serve de fundamento para impedir que a parte autora obtenha a tutela 
jurisdicional e a requerida possa exercer o contraditório e ampla defesa, tanto o é que houve audiência de conciliação virtual e contestação 
no decorrer da demanda.
Ademais, o indeferimento também está calcado na ausência de previsão legal, para o deferimento de suspensão dos processos no âmbito 
do juizado especial, até mesmo por que se assim o fosse, restaria clara contrariedade ao princípio da celeridade processual, conforme 
explicitado no art. 2º da lei 9.099/95.
Além disso, conforme ENUNCIADO 86 do FONAJE, “Os prazos processuais nos procedimentos sujeitos ao rito especial dos Juizados 
Especiais não se suspendem e nem se interrompem.”
Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão pretendido pela parte ré.
Assim, a preliminar deve ser rejeitada, pelo que a afasto para todos os efeitos. 
JULGAMENTO ANTECIPADO
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 
produção de outras provas além daquelas já existentes nos autos.
Longe de configurar qualquer cerceamento de defesa ou de ação, o julgamento antecipado da lide revela o cumprimento do mandamento 
constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, que garante a todos a razoável duração do processo.
MÉRITO
A ação deve ser julgada procedente em parte.
Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para viajar de Vilhena/RO as 3h20, com chegada em Cuiabá/MT 4h35, 
onde teria escala e seguiria as 11h30 para cidade de Campo São Paulo/SP
Contudo, a empresa ré comunicou o cancelamento do voo quando já se encontrava no aeroporto, e, após aguardar por algumas horas, 
quando estão foi sugerido que se deslocasse para cidade de Cuiabá/MT, onde seria realocada em outro voo, para o qual teve que se 
deslocar de ônibus, causando-lhe imensos transtornos.
Diante disso, requereu que a empresa seja condenada a indenizar-lhe pelos danos morais suportados.
A questão posta refere-se a alteração de voo que teria acarretado severos transtornos à parte autora, configurando dano moral. 
A relação de consumo existente é evidente, devendo o conflito ser dirimido à luz do Código de Defesa do Consumidor. Segundo 
estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade da empresa ré, pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva, ou seja, se 
assenta na equação binária cujos polos são o dano e a autoria do evento danoso.
Outrossim, o transporte aéreo é considerado serviço essencial para fins de aplicação do art. 22, caput, e parágrafo único, do CDC e, como 
tal, envolve a responsabilidade pelo fornecimento dos serviços com adequação, eficiência, segurança e continuidade, sob pena de ser o 
prestador compelido a cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial.
A parte ré não negou a contratação do serviço de transporte aéreo pela parte autora, nem a alteração do voo com mudança de horários. 
A celeuma é saber se a alteração é causa de dano material e moral e se houve alguma hipótese de exclusão de responsabilidade.
Analisando as provas apresentadas pela parte autora, verifica-se que, de fato, houve alteração do voo inicialmente contratado, a qual 
somente foi comunicada momentos antes do embarque.
Outrossim, observa-se que a empresa ré não logrou êxito em comprovar qualquer fortuito externo ou força maior que tenha causado o 
cancelamento do voo da autora, mas apenas apresentou alegações genéricas de que a alteração se deu em decorrência de alterações 
climáticas, o que não restou comprovado nos autos.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, inapto, portanto, 
a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar pelo dano suportado pelo passageiro. Afora isso, a Resolução ANAC n. 400/2016 
estabelece condições gerais para o transporte aéreo, prevendo a possibilidade de alteração programada do voo, desde que sejam 
informados os passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, bem como regras para a assistência material e 
opções de escolha em caso de atrasos.
Assim, constata-se que, a despeito dos argumentos apresentados, o descumprimento das normas previstas pela agência reguladora 
caracteriza a ilicitude do ato e o dano moral.
Neste contexto, o CDC, em seu art. 14, dispõe que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, apenas sendo afastada quando houver 
prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
De toda sorte, da narrativa inicial se depreende, sem sombra de dúvidas, que a falha na prestação do serviço configura ofensa à 
estabilidade emocional e psicológica do consumidor, ofendendo-se a dignidade humana ao frustrar a justa expectativa da correta 
prestação dos serviços.
In casu, a consumidora, acreditando na credibilidade do serviço contratado, programou-se previamente para a viagem, onde há todo o 
planejamento necessário e de praxe, de forma que o cancelamento do voo e a realocação à revelia da autora, fez com que chegasse 
embarcasse com atraso, configurando nítido dano moral.
Ressalto que a alteração unilateral do voo pela empresa gera dano moral presumido, conforme decisões recentes do TJRO:
Responsabilidade civil. Transporte de passageiros. Cancelamento de voo. Reestruturação de malha aérea. Caso fortuito. Pandemia 
de Covid-19. Excludente da responsabilidade. Não configurada. Falha na prestação de serviço. Demonstrada. Dano moral. Dever de 
reparação. A modificação unilateral do itinerário dos voos e os respectivos desdobramentos caracteriza descumprimento do contrato de 
transporte e falha na prestação do serviço contratado, ensejando o dever de indenizar o dano moral causado ao passageiro. O valor da 
condenação em dano moral deve ser mantido considerando as peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005221-18.2021.822.0001, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 27/04/2022 
- Grifei)
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Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Transporte aéreo. Cancelamento/Atraso de voo. Falha na prestação do serviço. Dano moral. 
Ocorrência. Quantum indenizatório. Proporcionalidade. 1. O cancelamento/atraso de voo previamente contratado pelo consumidor gera dano 
moral presumido. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo e proporcional ao abalo suportado pelo ofendido. (RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7016197-21.2020.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data de julgamento: 16/12/2020 - Grifei)
Assim, configurado o dano, resta fixar o quantum indenizatório. Entendo que o abalo à honra subjetiva da autora se deu em razão da 
alteração unilateral do voo inicial, que fez com que fosse reacomodada horas depois do horário originalmente agendado. Contudo, o 
importe pleiteado na inicial se revela desproporcional às nuances do caso concreto.
Por conseguinte, considerando os argumentos expostos, os elementos constantes nos autos, a repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa 
da requerida, bem como a capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a 
disciplinar a requerida e dar satisfação pecuniária à autora.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados por AUTOR: RANIELI OLIVEIRA DE SOUZA em face de REU: 
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., razão pela qual CONDENO a empresa ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros legais 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código 
Tributário Nacional), contados a partir da citação e acrescido de correção monetária em conformidade com o art. 398 do Código Civil e 
Súmula 54 do STJ, de acordo com o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor (Tabela adotada pelo TJRO), a partir desta data, 
nos termos da Súmula 362 do STJ.
Diante disso, julgo EXTINGO o feito com resolução de mérito, o que faço com fundamento no inciso I do art. 487 do Código de Processo 
Civil.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, 
nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
Havendo recurso, no prazo legal de 15 dias, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, remetendo-se 
os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Com o com o trânsito em julgado da sentença, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquivem-se estes autos digitais.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 10:37 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 0000494-75.2016.8.22.0013
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Valor da causa: R$ 0,00 ()
Parte autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Parte requerida: SAMUEL TAVARES SILVA, AV. BOLÍVIA 894, NÃO CONSTA CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, pelo(a) Promotor(a) de Justiça que atua nesta Comarca, ofereceu denúncia 
contra SAMUEL TAVARES SILVA, dando-o como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/03. 
Narra a denúncia:
No dia 28-9-2015, por voltadas 19h00min, em Pimenteiras do Oeste, nesta comarca, o denunciado SAMUEL TAVARES SILVA, portou e 
transportou, uma arma de fabricação caseira, medindo a aproximadamente 21 cm, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
É dos autos que a Polícia Militar recebeu informação de que SAMUEL havia efetuado disparos de arma de fogo nas redondezas as da 
Pousada do Renato, em Pimenteiras do Oeste e, quando ia ao local verificar a veracidade dos fatos, foi parada por um menor de idade 
que lhes entregou a referida arma de fogo a pedido do denunciado, que temia ser preso. 
A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2016 (ID 59352893 – p. 26-27), o acusado foi citado (ID 59352893 – p. 26-27) e apresentou 
resposta à acusação (ID 59352893 – p. 33-35). 
Inexistindo caso de absolvição sumária, o feito seguiu para instrução, com oitiva das testemunhas e não realização do interrogatório, pois 
o réu apesar de devidamente intimado não compareceu, razão pela qual lhe foi aplicado em audiência os efeitos do art. 367, do Código 
de Processo Penal. 
Em sede de alegações finais o Ministério Público postulou pela condenação do acusado, como incurso nas penas do artigo 14, caput, da 
Lei nº 10.826/03. 
A Defesa por sua vez, em sede de alegações finais requereu a absolvição do imputado, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, nos 
termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
É o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO
Materialidade 
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A materialidade do fato restou evidenciada pela ocorrência policial n. 1516/2015 (ID 59352893 – págs. 9-10), Auto de apresentação 
e apreensão (ID 59352893 – pág. 11), Laudo de constatação e eficiência n. 1606/15 (ID 59352893 – págs. 16-18) e demais provas 
testemunhais produzidas nos autos. 
Autoria 
A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.
A testemunha William de Souza Alves disse em juízo:
[...] que sou amigo de Samuel Tavares Silva; que no dia o fato, eu estava em Cabixi; fui para Pimenteiras após o ocorrido, no entanto, não 
sabia sobre o menor de idade ter entregue a arma para a polícia. Que eu moro em Cabixi; fui para Pimenteiras ver meus pais; Samuel 
foi até a casa deles. Que Samuel chegou desesperado, pedindo que eu levasse essa arma, pois havia um mandado de prisão contra 
essa arma; que apreenderiam os objetos de sua casa; achei que não daria nada para mim. Que ele me disse para levar para os policiais, 
pois eles já saberão o porquê disto. Que essa arma calçava uma base entre 44 e 38; que não olhou muito para ela não, pois estava num 
saco. Que de imediato levou para a polícia; que ele comentou que havia dado alguns tiros na Pousada do Renato, no momento que 
entregou a arma; que até então eu não estava sabendo. Que Samuel pediu que eu dissesse que a arma era dele; que não se se Samuel 
tinha qualquer preocupação com a polícia ir na casa dele; que já fazia muito tempo que eu não falava com ele; mas que ele dizia que era 
somente por causa da arma. Que ele comentou comigo que foi num dia que teve uma passeata de bicicleta; e alguns meninos que não 
gostava de Samuel teria murchado o pneu para ele vir a pé com mais dois meninos; que muitas pessoas se juntaram para bater nele; 
neste momento, ele deu dois disparos para cima e saiu correndo. 
A testemunha Claudemar Royer, Policial Militar, disse em juízo:
[...] O menor William deu um sinal com a mão para a viatura parar, nós paramos e ele falou que estava com uma arma de um menino 
que pediu para ele entregar a Polícia, o nome do menino que pediu isso para o William era o Samuel, segundo o William, Samuel 
era o proprietário da arma. Fizemos buscas no local e na cidade, não encontramos o Samuel, e não ouvimos a versão do Samuel, 
nisso trouxemos o William para Cerejeiras e registramos a ocorrência. A arma era de fabricação caseira, tinha munições carregadas e 
deflagradas. O William conta que Samuel tinha medo de ser preso por ser maior de idade, então pediu para ele entregar porque era menor 
de idade. Eu cheguei a ver a arma, ela estava em um estado ruim, estava enrolada em saco plástico.
A testemunha Deysi Aguilera Paz disse em juízo:
[…] Eu não vi e nem estava perto do ocorrido, não sei porque a polícia foi chamada, dias depois me contaram que tiros haviam sido 
disparados. Nesse dia eu não ouvi tiros, não sei o que houve.
O acusado não foi interrogado, pois não compareceu à audiência, aplicando-se a ele os efeitos do art. 367, do CPP. 
Dispõe o tipo penal em que o réu é incurso. Veja-se:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Denota-se que os depoimentos foram coerentes e demonstraram que o acusado, de fato, praticou o crime do art. 14, da Lei 10.826/03, 
pois destacado pela testemunha William que Samuel chegou correndo lhe comentando acerca da arma, pois em tese teria um mandado 
de busca e apreensão, pedindo o acusado que a testemunha levasse o objeto para os Policiais Militares, assim o fez, levando até os 
PM’s, assim como o réu teria comentado que deu alguns tiros com a arma na Pousada do Renato em razão de uma suposta confusão. 
Acrescentou ao depoimento a testemunha Claudemar Royer, o qual esclareceu que William levou a arma até eles e disse que o objeto 
pertencia ao acusado. 
Uníssonos, pois, os depoimentos do Policial Militar e de William, no sentido de que o réu de fato tinha o porte da arma antes de entregá-la 
a William, assim como realizou disparos de arma de fogo em uma Pousada.
Conquanto o réu não tenha participado da instrução criminal, na fase policial, quando ouvido pela Autoridade, alegou ele que teria 
encontrado a arma de fogo na rua (ID 53223761, pg. 1). Veja-se:
[…] o interrogado afirma que no dia dos fatos, 28/09/2015, foi à pousada do Renato e quando retornava, de bicicleta, parou para urinar, 
e visualizou um objeto enrolado em um saco branco; QUE, ao verificar, viu que se tratava de uma arma de fogo e dois cartuchos; QUE 
colocou o saco com a arma e os cartuchos na garupa de sua bicicleta e pretendia entregá Ia no quartel da polícia militar, mas percebeu 
que foi visto por outras pessoas e ficou com medo de ser preso; QUE chegando na cidade passou pela viatura da polícia militar e viu 
que eles abordaram um rapaz que conhece e sabe que também se chama SAMUEL; QUE o interrogado acreditou que já o haviam 
denunciado, e que abordariam equivocadamente o outro rapaz com o mesmo nome que o interrogado; QUE, foi até sua casa onde seu 
pai informou que policiais militares Ia estiveram a sua procura, e informaram que havia denúncia de que o interrogado estava portando 
arma de fogo, e que tinha que entregá-la no quartel; QUE narrou todo o ocorrido a seu pai, que o orientou a entregar a arma no quartel; 
QUE o interrogado foi até a casa de seu amigo WILLIAM onde lhe contou o ocorrido e pediu a WILLIAM que levasse a arma de fogo até 
o quartel, pois tinha medo que fosse preso; QUE WILLIAM concordou, e o interrogado entregou a arma e os cartuchos a WILLIAM, isto 
na rua, dentro do saco, da mesma forma que a encontrou, e foi com WILLIAM até próximo ao quartel, onde o deixou e foi para a casa de 
uma conhecida sua […] 
A alegação do réu perante a Autoridade Policial é desconexa e não tem que ser relevada em Juízo, pois está em contrariedade 
com os depoimentos das pessoas ouvidas em Juízo e o réu, intimado para participar da instrução, não se fez presente para prestar 
esclarecimentos. 
A materialidade do delito está presente, pois o Laudo de Exame de Constatação e Eficiência (ID 59352893 – págs. 16-18) concluiu que a 
arma de fogo (revólver) foi periciada e estava APTA para os fins a que se destinam, isto é, em funcionamento normal. 
É importante ressaltar que a posse ou o porte de arma e/ou munição é crime de perigo abstrato, não ferindo as normas constitucionais e 
nem padecendo de vício de tipicidade, devendo-se ter em conta que a inspiração do legislador ao tipificar tal conduta foi para reprimir o 
comércio ilegal e o contrabando, além de combater o porte ilícito, tornando assim, mais rigorosa a repressão de crimes de espécie que 
criam, inquestionavelmente, perigo de lesão abstrato e bens jurídicos relevantes para a sociedade.
Ressalta-se que o direito penal ao prever os crimes de perigo abstrato adota uma postura de cunho prevencionista, a qual deseja 
antecipar a punição de certas condutas, com o fim de prevenir pertubações futuras.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE 
MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. TIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 
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1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou 
restrito, tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a 
potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida. 2. Agravo regimental 
improvido. (AgRg no REsp 1682315/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, 
DJe 13/11/2017).
E ainda:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ausência de dolo. Não verificação. Absolvição. Improcedência. Pena restritiva de direitos. 
Modificação. Descabimento. Parcelamento da prestação pecuniária. Juízo da execução. Restituição da arma de fogo. Impossibilidade. 
Isenção do pagamento de custas processuais. Análise pelo juízo da execução. A confissão judicial corroborada pelo depoimento de 
policiais e de corréu é suficiente para manter a condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo. O crime descrito de porte ilegal 
de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não possuindo, assim, resultado naturalístico a ser aferido, de forma que 
a simples subsunção da conduta do agente ao preceito penal incriminador implica presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado. É 
inviável a substituição da pena somente por uma restritiva de direitos nas condenações iguais ou superiores a dois anos. A substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é uma imposição legal, não cabendo ao réu escolher qual a mais adequada para 
ser cumprida. Eventual pedido de alteração da modalidade da pena restritiva deve ser direcionado ao juiz da execução penal. Cabe 
ao juízo da execução o exame do pedido de parcelamento, caso seja comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação 
pecuniária pelo agente. Embora devidamente registrado, a condenação do agente por porte ilegal de arma de fogo impede a restituição 
do armamento. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido e analisado pelo juízo da execução da penal. (TJ-RO - APR: 
00000148920198220014 RO 0000014-89.2019.822.0014, Data de Julgamento: 28/10/2021)
Em regra, os crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco 
real e concreto. São tipos penais que descrevem apenas um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como 
elemento expresso do injusto.
Ao cabo da instrução criminal, restou suficientemente comprovada a prática do delito que foi capitulado na denúncia, assim a condenação 
é a medida que se impõe, pois inexistem circunstâncias que retirem a tipicidade, culpabilidade ou ilicitude do fato.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado SAMUEL TAVARES SILVA, dando-o como 
incurso nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/03, dando-o como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/03.
DOSIMETRIA
Passo a dosar a pena, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal e atento aos princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da individualização da pena, observando, ainda, o que é necessário e suficiente para melhor reprovação e prevenção 
do crime.
Primeira fase
Das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, 
circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima) não há nenhuma apta a valorar negativamente o réu. Embora o réu 
tenha sido condenado nos autos nº 0000187-19.2019.8.22.0013, o feito está em grau de recurso, isto é, sem trânsito em julgado, o que 
inviabiliza o reconhecimento dos maus antecedentes. 
Fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na proporção de 1/20 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, 
com fundamento no art. 49, caput e § 1º, do Código Penal.
Segunda fase
A condenação criminal do acusado em autos nº 0000187-19.2019.8.22.0013 é inapta para fins de reincidência, portanto inexistem 
agravantes de pena ou atenuantes a serem valoradas. 
Terceira fase
Não há incidência de causa de aumento ou diminuição de pena.
Pena definitiva 
Fixada a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na proporção de 1/20 do salário-mínimo vigente ao tempo do 
fato, com fundamento no art. 49, caput e § 1º, do Código Penal.
Regime de pena
O regime de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º ‘c’ c/c § 3º, do Código Penal. 
Substituição de pena
O réu tem direito à substituição da pena, pois preenchidos os requisitos do art. 44, caput e incisos I, II e III, do CP. Com efeito, a pena 
aplicada é superior a 01 (um) ano, assim deve ser substituída por 02 (duas) penas restritivas, atendendo ao comando do § 2º, do art. 
44, do CP. A substituição atende à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do condenado, bem como aos 
motivos e às circunstâncias do delito.
1. Substituo a pena privativa de liberdade (PPL) por pena restritiva de direito (PRD) consistente em prestação de serviços à comunidade, 
cuja especificação da entidade e outras deliberações será feita em audiência admonitória pelo juízo da execução da pena.
2. Substituo a pena privativa de liberdade (PPL) por pena restritiva de direito (PRD) consistente limitação de fim de semana, isto é, obrigação 
de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, cujas 
condições serão especificadas pelo juízo da execução penal.
Suspensão condicional da pena
Inviabilizada a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 77, III, do CP. 
Detração
Deixo de aplicar a previsão normativa do art. 387, §2º, do CPP, já que a fixação do regime inicial deve observar a pena condenada, e 
não aquela resultante da detração. Do contrário estar-se-ia deferindo progressão de regime de cumprimento de pena sem a aferição dos 
requisitos subjetivos por parte do sentenciado, isto é, sem a verificação das certidões cartorária e carcerária, documentos esses os mais 
básicos que permitem a análise do seu bom comportamento.
Demais providências
Determino o encaminhamento das armas e munições apreendidas ao Comando do Exército, uma vez que não há mais interesse à 
persecução penal a fim de que seja destruída ou doada aos órgãos da segurança pública ou Forças Armadas, com fundamento no art. 
25, da Lei n. 10.826/03, porém ordem fica dispensada, caso já tenha sido realizada a destinação.
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Isento o sentenciado do pagamento das custas, pois foi patrocinado pela Defensoria Pública de Rondônia. 
Transitada em julgado extraia-se o necessário para a execução da pena e comunique-se (INI/DF, II/RO, TRE/RO e demais órgão 
correlatos).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se e arquive-se quando oportuno.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7001282-28.2020.8.22.0013
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Valor da causa: R$ 32.604,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais)
Parte autora: SOLON DE FAVERI, PANAMÁ 2096 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERITON ALMEIDA DA SILVA, OAB nº RO7737
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR 
OLARIA - 76801-246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Indefiro o pedido de ID 80417827, uma vez que, tendo o Contador Judicial ratificado os cálculos do executado, os parâmetros podem ser 
facilmente observados nos demonstrativos acostados nos autos (ID 74731830).
Assim, ante a concordância da parte executada e a incidência de preclusão para exequente, homologo os cálculos de ID 74731830.
Cumpra-se conforme decisão de ID 66959174, e expeça-se o competente requisitório.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br VARA CÍVEL
Processo n.: 7002072-41.2022.8.22.0013
Classe: Divórcio Litigioso
Assunto: Dissolução
Valor da causa: R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais)
Parte autora: J. A. D. O., RUA RIO DE JANEIRO 1446 LIBERDADE - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SHARA EUGENIO DE SOUZA, OAB nº RO3754
Parte requerida: 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o requerimento de justiça gratuita formulado pela requerente, pois não foram trazidos aos autos documentos comprobatórios que 
demonstrem a hipossuficiência, tendo se limitado a mera alegação de hipossuficiência.
Vale lembrar que o benefício da gratuidade não pode ser concedido indiscriminadamente, sem a demonstração efetiva da hipossuficiência, 
nos termos do art. 98 do CPC, porquanto a banalização do instituto prejudica os fins sociais e o bem comum a que se destina.
Tal entendimento possui sintonia com as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, consoante se infere das ementas 
abaixo indicadas: 
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Hipossuficiência. Demonstração. Ausência. Para concessão da gratuidade da justiça 
faz-se necessária a demonstração do estado de hipossuficiência financeira, sem a qual o pedido deve ser indeferido. (TJRO, Agravo de 
Instrumento, Processo nº 0801226-57.2019.822.0000, 2ª Câmara Cível, Relator do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 
24/04/2020)
No mais, verifico que o valor atribuído à causa não corresponde ao valor que efetivamente deveria constar, devendo ser retificado.
Na ação de divórcio em que há partilha de bens, o valor da causa deve corresponder ao acervo patrimonial que se pretende dividir, 
pois, embora a extinção do vínculo matrimonial tenha valor inestimável, é evidente o conteúdo econômico imediato da repartição do 
patrimônio.
Nesse cenário, com base no artigo 292, §3º, do CPC, determino à parte autora que corrija o valor da causa, para que passe a constar o 
valor dos bens que pretende a partilha.
Deverá ainda a parte autora, no mesmo prazo, trazer documentos que comprovem a a titularidade dos bens descritos na inicial.
Assim, intimem-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC):
a) corrija o valor da causa para que passe a constar o valor dos bens que pretende a partilha;
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b) realize o recolhimento das custas iniciais ou traga documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.
Sendo comprovado o recolhimento, façam os autos conclusos.
Transcorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 10:35 .
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo : 7001299-06.2016.8.22.0013
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CLEONICE PEREIRA GUIMARAES
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSON CESAR STEFANES - RO3964
EXECUTADO: MARCELO DUARTE SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO - RO0003755A
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras Processo n.: 0001175-55.2010.8.22.0013
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da causa: R$ 1.705.915,75 ()
Parte autora: MARIA PEDROLINA DE FREITAS DA SLIVA, AVENIDA PAPAGAIOS 2306 FLORESTA - 85814-760 - CASCAVEL - 
PARANÁ, ALDEVINO VILAS BOAS DA SILVA, AVENIDA PAPAGAIOS 2306 FLORESTA - 85814-760 - CASCAVEL - PARANÁ, 
NORMA DE LOURDES NIRES, - 85824-000 - RIO DO SALTO (CASCAVEL) - PARANÁ, NILTON NIRES, - 85824-000 - RIO DO SALTO 
(CASCAVEL) - PARANÁ, ZORMA STOPASOLA, RUA MEDICINA 824 UNIVERSITÁRIO - 85819-260 - CASCAVEL - PARANÁ, PEDRO 
BENTO DE FREITAS, LINHA 5, KM. 3,5, 3ª P/ 2ª EIXO, NÃO CONSTA ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, 
LUIZ CARLOS BENTO DE FREITAS, LINHA 5, KM.9, 2ª PARA 3ª EIXO, NÃO CONSTA ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA, NELSON JOSE STOPASOLA, RUA MEDICINA 824 UNIVERSITÁRIO - 85819-260 - CASCAVEL - PARANÁ, ERNESTO 
BENTO DE FREITAS, AV. DOS ESTADOS 1811, NÃO CONSTA ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO, OAB nº RO3755, AV. DOS ESTADOS, 1881 CENTRO 
- 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, FERNANDO MILANI E SILVA, OAB nº RO186, AV. BRASIL 2147 LIBERDADE - 76997-
000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, AMEUR HUDSON AMANCIO PINTO, OAB nº RO1807, AV. DOS ESTADOS 2147 CENTRO - 76997-
000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
Parte requerida: ESPÓLIO DE INEZ DE FREITAS, LINHA 5, KM. 9, 3ª P/ 4ª EIXO ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, 
ESPÓLIO DE OSCAR BENTO DE FREITAS, LINHA 5, KM. 9, 3ª P/ 4ª EIXO ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Considerando o lapso temporal decorrido desde a última avaliação, determino que o Oficial de Justiça efetue a reavaliação do imóvel 
rural denominado Lote n. 51-R (remanescente), da Gleba 65, Projeto Integrado de Colonização Paulo de Assis Ribeiro, situado na Linha 
5, do 3º para o 2º Eixo, em Cerejeiras-RO.
Com a juntada do auto, determino a intimação dos demais herdeiros, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem a 
respeito da avaliação e da pretensa autorização de alienação, bem como quanto às demais alegações apresentadas na petição de ID 
74611339, sob pena de preclusão.
Na mesma oportunidade, caberá especificamente ao herdeiro LUIZ CARLOS BENTO DE FREITAS manifestar-se acerca dos semoventes 
localizados na propriedade (ID ID 48499442 - fl. 251), devendo esclarecer a quem pertencem, há quanto tempo encontram-se fazendo 
uso das pastagens e indicar eventual contraprestação ofertada ao espólio.
Após, deverá a escrivania certificar eventual decurso in albis em relação a todos os herdeiros.
Com o cumprimento integral, conclusos para deliberação quanto ao pedido de ID 74611339.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Cerejeiras/RO, terça-feira, 22 de março de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br 
Processo n.: 7001711-29.2019.8.22.0013
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Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar 
Valor da causa: R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e seis reais)
Parte autora: JANETE ALVES DE LIMA SILVA, LINHA 2 SEGUNDA PARA TERCEIRA EIXO ZONA RURAL ZONA RURAL - 76997-000 
- CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUZIMAR MESSIAS DA SILVA, OAB nº RO9288
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, NA RUA POTIGUARA 3914 CENTRO - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Em que pese a Autarquia Previdenciária alegue ausência de descontos inacumuláveis, não apresentou qualquer documentos que 
comprovasse tal fato. A parte autora, por sua vez, trouxe aos autos extrato do CNIS que demonstram não haver cumulação de benefícios, 
e sim conversão de auxílio doença para aposentadoria por invalidez. 
Dessa forma, à CPE para que dê prosseguimento ao feito até o pagamento do débito, ocasião que os autos deverão voltar conclusos 
para extinção.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA E/OU 
OUTRAS COMUNICAÇÕES
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br Processo n.: 7001161-
29.2022.8.22.0013
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 14.544,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)
Parte autora: ADAO LIBAINO DE SOUZA, LINHA 135, LOTE 187, ASS. MARANATA S/N ZONA RURAL - 76990-000 - CHUPINGUAIA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MAIESKY KUASINSKI REIS, OAB nº RO11862, AVENIDA PORTO VELHO 2811, APARTAMENTO 302 
CENTRO - 76963-859 - CACOAL - RONDÔNIA, NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR, OAB nº RO3765
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos. 
Cuida-se de ação ajuizada pela parte descrita em epígrafe contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com pedido 
de condenação do requerido à concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural. 
Em síntese, a parte autora afirma que é segurado especial da previdência social na qualidade de produtor rural em regime de economia 
familiar, aduzindo que sempre trabalhou na lavoura com a família e que, ao completar o requisito etário, requereu administrativamente o 
benefício de aposentadoria por idade, que teria sido indeferido pela autarquia previdenciária em razão da não comprovação da qualidade 
de segurado especial. 
Citada via sistema do Processo Judicial Eletrônico, a autarquia previdenciária apresentou contestação, arguindo em sede de preliminar 
o dever da parte apresentar prévio requerimento administrativo. No mérito alegou que a parte autora não preenche todos os requisitos 
exigidos pela Lei 8.213/91 para a concessão do benefício, pois não há comprovação de que a parte autora seja segurada especial e de 
que tenha realizado trabalho rural em regime de economia familiar pelo tempo de carência mínimo exigido pela lei previdenciária.
A parte autora apresentou impugnação, alegando que atende aos requisitos exigidos para fazer jus à aposentadoria por idade de 
trabalhadora rural.
Foi prolatada decisão saneadora, sendo designada audiência para produção da prova oral.
Realizada a audiência de instrução, foi tomada a oitiva das testemunhas. 
Preclusa a oportunidade do requerido de apresentar suas alegações finais, em virtude de sua ausência imotivada, sendo que o autor 
apresentou alegações remissivas.
É, em síntese, o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO
O feito encontra-se em ordem e apto ao julgamento do mérito.
As partes são capazes e estão bem representadas. 
A parte autora acostou ao ID 77544854 comprovante de prévio pedido administrativo, não havendo qualquer insurgência em relação a 
este quesito.
A ação deve ser julgada procedente. 
Cuida-se de pedido de aposentadoria por idade de suposto trabalhador rural. A Lei n. 8.213/91, em seu art. 11, inciso VII, considera 
o trabalhador rural segurado da previdência social, classificando-o como segurado obrigatório e especial, desde que exerça seu labor 
individualmente ou em regime de economia familiar, sendo-lhes oferecido o benefício de aposentadoria por idade (art. 18, I, “b”), cujos 
requisitos e condições vem expressos nos artigos 48 e seguintes do referido diploma legal. 
Para a concessão do benefício, o artigo 48, § 1º, da Lei n. 8.213/91 exige idade mínima de 60 anos para os homens e 55 para as 
mulheres, além do efetivo tempo de serviço rural, que pode ser integral ou descontínuo (art. 143 da Lei n. 8.213/91), cujo tempo deverá ser 
comprovado mediante início razoável de prova material, complementado por prova testemunhal, tanto na esfera administrativa ou judicial, 
a teor do art. 55 §3º, da citada lei, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal (Súmulas 149/STJ e 27/TRF – 1ª Região). 
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Portanto, para o acolhimento da pretensão deduzida, incumbe à parte autora comprovar a existência cumulada dos seguintes requisitos: 
a) idade de 60 anos para trabalhador rural (art. 48, § 1º); b) a qualidade de segurado segundo a categoria em que se classifica; e c) o 
exercício efetivo da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por 
período de tempo igual ao de carência exigido por lei (art. 48, § 2º), que segundo disposto no art. 142 da lei n. 8.213/91, corresponde a 
180 meses para quem precisa demonstrar o início da atividade rural após o ano de 1991.
Do requisito etário 
Nos autos resta incontroverso o atendimento do requisito da idade, uma vez que o documento de identidade do requerente comprova que 
ele, nascido em 19/05/1960, completou a idade antes de requerer administrativamente o benefício. 
Da qualidade de segurado e tempo de carência
Sensível à dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, o Superior Tribunal de Justiça já solucionou 
a matéria, adotando a solução pro misero, no sentido de que a exigência legal para a comprovação da atividade laborativa do rurícola 
resulta num mínimo de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil – como em certidão de casamento, ou de 
nascimento dos filhos e, até mesmo, em assentos de óbito, no caso de pensão. 
Corolário da exigência de “início” é que não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência 
do benefício, bastando que o conjunto probatório permita ao julgador, formar convicção acerca da efetiva prestação laboral rurícola. 
Considerando que o requerente nasceu em 19/05/1960, conforme atesta o seu CPF incluso à inicial, deverá comprovar o exercício de 
atividade rural pelos 180 meses imediatamente anteriores ao pedido administrativo, realizado em 22/03/2022. 
Como início de prova material da sua condição de segurado especial, o autor fez juntar aos autos com a inicial vários documentos 
evidenciando ser ele trabalhador rural e relativos ao tempo de carência que precisa ser demonstrado.
Os documentos aportados aos autos demonstram ao menos o início de prova material necessária para a concessão do benefício. Todos 
esses documentos apresentados, embora não detalhem todo o período exigido por lei, evidenciam indícios de atividade rural durante o 
tempo de carência que deve ser demonstrado. 
Em que pese a autarquia previdenciária alegue em sua contestação que não há nos autos provas concretas e seguras do início de 
atividade rural e de seu efetivo exercício pelo prazo necessário, não sendo os documentos apresentados de eficácia probante, por 
possuírem natureza particular, tais alegações não merecem prosperar tendo em vista que, apesar de os documentos não demonstrarem 
“ano a ano” todo o tempo de carência necessário, comprovam que o autor exerceu atividades rurais por considerável lapso temporal 
durante o período de carência. 
Com relação à alegação da autarquia previdenciária de que referidos documentos não serviriam como início de prova material da atividade 
rural, importa registrar que o STJ, já em sede de recursos repetitivos, acenou no sentido de já estar sedimentado o entendimento de 
que a prova material de parte do lapso temporal carencial exigido não afronta a orientação da súmula 149 do STJ, de que a prova 
exclusivamente testemunhal não serve por si só para atestar o exercício da atividade rural pretendida. 
Ainda de acordo com referida orientação superior, a súmula 149 do STJ tem sua aplicação mitigada na hipótese da reduzida prova 
material ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal, senão confira: 
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE 
TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE 
TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. 
NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA. 1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento 
da exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores rurais boias-frias. 
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Aplica-se a Súmula 
149/STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício 
previdenciário”) aos trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. 4. 
Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento 
de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, 
cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal. 5. No caso concreto, o 
Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento da Súmula 149/STJ para os “boias-frias”, apontou diminuta prova material 
e assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, o que está em consonância 
com os parâmetros aqui fixados. 6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, 
DJe 19/12/2012). 
Contudo, mesmo assim, no presente caso os documentos apresentados contemplam satisfatoriamente o período de carência, havendo 
robusto acervo de prova material sobre a qualidade de segurado especial durante os anos compreendidos pelo período carencial que 
precisa ser demonstrado. 
Nesse sentido é a orientação do TRF 1ª, região: 
PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 
TESTEMUNHAL. VÍNCULOS URBANOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO NO CAMPO. JUROS DE MORA. PARCIAL 
PROVIMENTO. 1. […] 10. Os poucos períodos de trabalho urbano do autor (CNIS f. 130) não descaracterizam sua atividade campesina, 
pois a Lei expressamente admite que o exercício da atividade rural, pelo prazo de carência, possa ser de forma descontínua (Lei 8.213/91, 
art. 39, I) (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 297322 PB 2013/0056921-9, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 
13/08/2013, - Segunda Turma). 11. Juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação, até jun/2009 (Decreto 2.322/1987), até 
abr/2012 simples de 0,5% e, a partir de mai/2012, mesmo percentual de juros incidentes sobre os saldos em caderneta de poupança (Lei 
11.960/2009). (itens 4.3.1 e 4.3.2 do manual de cálculos da Justiça Federal. Resolução – CJF 267/2013) 12. Não provimento da apelação 
do INSS e parcial provimento da remessa quanto aos juros de mora. (AC 0001614-38.2007.4.01.3813 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL JOSÉ 
ALEXANDRE FRANCO, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 de 06/03/2017).
Em relação a prova testemunhal, as pessoas ouvidas em juízo afirmaram que o autor exerceu trabalho rural em período suficiente para 
que fosse deferida a aposentadoria rural, restando assim preenchidos os requisitos exigidos pela Lei Previdenciária. Assim, a seu turno, 
confirmaram que o autor exerceu atividade laboral rural sob o regime de economia familiar pelo período que se conheceram, conforme 
pode ser conferido pelos depoimentos tomados na audiência de instrução, corroborando com o que restou demonstrado pela prova 
material apresentada.
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Logo, não resta nenhuma dúvida que o autor realmente é trabalhador rural, porquanto vem demonstrada nos autos por início de prova 
documental corroborada pela prova testemunhal, segundo exige o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91 e contemporânea aos fatos. 
Portanto, entendo que restou atendido e comprovado, ainda que se possa considerar que de forma descontínua, o tempo de carência 
exigido correspondente ao período de 180 meses.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 
MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA 
TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentença proferida na vigência do novo CPC/2015: não há que se falar em remessa 
necessária, a teor art. 496, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 2. A concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a 
demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 
testemunhal, ou prova documental plena. 3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos 
recursos repetitivos, REsp 1.304.479/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamim, julgado em 10.10.2012 (DJ de 19/12/2012), consignou 
que o “trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 
especiais, devendo ser averiguada, a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das 
instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ)”. 4. Requisito etário: 30/06/2016 (nascimento 30/06/1961 fl. 24). Carência: (15 anos). 5. A certidão 
de casamento, realizado em 1987, em que consta a profissão de lavrador do marido fl. 22, e os documentos relativos a imóvel rural 
configuram o início de prova material da atividade campesina. 6. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhadora 
rural da autora. 7. Nos termos da Lei 8.213/91, artigo 49, I, b, o benefício previdenciário vindicado é devido a partir da data do requerimento 
administrativo, observada a prescrição quinquenal. Em caso de ausência de tal requerimento, o benefício será devido a contar da citação. 
No caso, a DIB é a partir da data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 8. A antecipação de tutela deve ser 
mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser recebidos apenas 
no efeito devolutivo. 9. Os honorários advocatícios ficam majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no artigo 85, §§ 2º, 3ª e 
11º do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) calculado sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. 
10. Apelação do INSS não provida. (TRF-1 - AC: 10245704320204019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, 
Data de Julgamento: 27/01/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 08/02/2021 PAG PJe 08/02/2021 PAG)
E ainda:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 
RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. O pleito de atribuição de efeito suspensivo à 
apelação do INSS não merece acolhimento, pois o CPC/73, em seu artigo 520, inciso VII, e o NCPC/2015, em seu artigo 1012, par.1o, V, 
estabelecem que, em se tratando de sentença na qual restou confirmado o deferimento do pedido de antecipação da tutela, a apelação 
interposta deve ser recebida, tão somente, no efeito devolutivo. Além disso, não ficou demonstrado risco de lesão grave e de difícil 
reparação, tampouco fundamentação relevante para justificar a concessão de efeito suspensivo em caráter excepcional. 2. A concessão 
do benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 
da Lei n. 8.213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. Como 
requisito etário, exige-se a idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (artigo 48, § 1º da Lei de Benefícios). No presente 
caso, inexiste controvérsia acerca do requisito etário. A Autora cumpriu o requisito etário, uma vez que completou 55 anos de idade no 
ano de 1997 (nascimento em 25/05/1942 - fls.15). A controvérsia dos autos cinge-se à comprovação da atividade rural mediante início 
de prova material no período de carência exigido (96 meses, no caso). Da análise dos autos, diversamente do alegado pela autarquia 
previdenciária, verifica-se o início de prova material suficiente ao reconhecimento da condição de rurícola da autora, mediante prova 
documental [Contrato De Comodato Rural de fls. 23, Certidão emitida pela EMATER do Estado de Rondônia (Associação de Assistência 
Técnica e Extensão do Estado de Rondônia afirmando a condição de trabalhadora rural da autora (fl. 25), ficha de Loja de Produto 
agrícola, em que consta a ocupação de lavradora da autora (fls. 27), notas fiscais de compras de insumos agrícolas emitidas em nome 
da autora (fls. 28/29), ficha de atendimento junto à Secretaria de Estado de Saúde da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, em que 
consta a sua ocupação de lavradora e domicílio rural (fl. 30) e ainda documentos pertinentes ao seu companheiro falecido demonstrado 
a sua condição de rurícola, sobretudo o fato do mesmo titularizar benefício de aposentadoria rural por idade (fls. 98)], início de prova 
material que corroborada pela prova oral permitiu concluir pela condição de segurada especial da requerente. A tudo se acrescenta 
a prova testemunhal, prestada na forma da lei, a qual contribuiu para o convencimento do magistrado a quo e, em que se ratificou o 
desempenho de atividade rural pela autora, em regime de economia familiar. Registre-se, por oportuno, que é firme a linha de precedentes 
no sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, 
desde que corroborado por segura prova testemunhal (AC 0041380-37.2010.4.01.9199 / MG, Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti, 
Segunda Turma, e-DJF1 p. 183 de 28/04/2011), o que ocorre na hipótese dos autos. Ademais, ainda que a documentação fosse mínima 
para constituir inicio de prova documental à demonstração do exercício de atividade rural pela autora no período de carência exigido, 
é importante atribuir importância às impressões do magistrado sentenciante, que teve acesso a uma gama extensa de informações em 
audiência, tais como modos, sinais e dados não verbais, condição de analfabeto da parte, etc. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas. 
(TRF-1 - AC: 00064447820134019199, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 20/06/2017, 1ª 
CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 04/08/2017)
Do Valor do benefício 
Em se tratando de segurado especial, prevê a lei 8.213/91, em seu art. 39, I, a concessão do referido benefício no valor de 01 (um) salário-
mínimo, dada a comprovação da atividade rural no período de carência e a ausência de provas quanto ao recolhimento de contribuições 
no respectivo período. 
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Data-base e atualizações legais – juros e correção monetária
No presente caso, o termo inicial deve retroagir à data da do pedido administrativo, qual seja, ao dia 22/03/2022, uma vez que nos autos 
restou apurado que na referida data o requerente já atendia a ambos os requisitos para fazer jus ao benefício ora pleiteados. 
A atualização das parcelas pretéritas deverá observar os critérios assinalados pelo STF no julgamento recente do Recurso Extraordinário 
n. 870.947, com repercussão geral reconhecida n. 870.947, em que ficou decidido pelo plenário do STF que, para as dívidas não 
tributárias da Fazenda Pública, como é o presente caso, a atualização monetária deve ser realizada de acordo com o índice do IPCA-E 
e os juros moratórios de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação 
dada pela Lei n. 11.960/09. Nestes termos, segue a decisão do Plenário do STF: 
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu 
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de 
prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na 
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, 
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. 
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos 
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, 
art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de 
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em 
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de 
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não 
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (STF, RE 870947, Tribunal Pleno, Relator. Min. Luiz Fux, julgado em 
20/09/2017, publicado no DJE n. 216, de 22/09/2017). 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito por ADÃO LIBAINO DE SOUZA e consequentemente CONDENO o INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a implementar o benefício de aposentadoria rural por idade em favor do autor, no valor de 1 
(um) salário-mínimo mensal, a partir da data do pedido administrativo, que se deu em 22/03/2022.
EXTINTO o feito com resolução de mérito, ex vi art. 487, I, do CPC. 
Com relação aos honorários advocatícios, entendo que estes devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações 
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a decisão proferida pelo STF no RE 
870947.
Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, o INSS é isento de custas quando a ação é processada perante a Justiça Federal, e, in 
casu, também perante a Estadual, por força do art. 5º, I da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas do PODER JUDICIÁRIO do Estado de 
Rondônia).
Sentença não sujeita ao reexame necessário, de acordo com o disposto no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.
Em caso de recurso deverá o cartório intimar a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, independentemente de nova conclusão 
e transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
SERVE DE MANDADO - OFÍCIO - CARTA PRECATÓRIA 
Cerejeiras/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br PROCESSO: 7000900-
64.2022.8.22.0013 
AUTORES: D. P. D. S., D. P. D. E. D. R. 
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
REU: A. J. C. D. S., CPF nº 06166235267 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de alimentos com pedido de tutela de urgência proposta por D. P. D. S., D. P. D. E. D. R.em desfavor de A. J. C. D. S.
Foi proferida decisão concedendo a tutela de urgência e designando audiência de conciliação (ID 76374039).
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Realizada a solenidade, as partes celebraram acordo (ID 79354671).
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente a homologação do acordo celebrado entre as partes (ID 80359392)
É o relato do necessário, decido.
As partes celebraram acordo em solenidade conduzida pelo CEJUSC, por vídeoconferência, sendo informadas, previamente, sobre os 
procedimentos da audiência, nos termos do Provimento da Corregedoria n. 018/2020, publicado no DJe n. 96, de 25/05/2020, requerendo 
sua homologação.
Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme 
as cláusulas especificadas ao ID: 79354671. 
Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 
Civil.
Revogo os alimentos provisórios fixados ao ID: 76374039, passando a vigorar às cláusulas do acordo celebrado entre as partes ao ID: 
79354671. 
Custas finais dispensadas (art. 8º, III, da Lei 3.896/16).
Trânsito em julgado nesta data, nos moldes do artigo 1.000, do CPC.
Intimem-se as partes e dê ciência ao Ministério Público. 
Após, arquive-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Cerejeiras,terça-feira, 23 de agosto de 2022.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
AUTORES: D. P. D. S., ESTRADA REI DAVI, KM 3,8 sn ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. 
R., AV ARACAJU 827 CENTRO - 76997-970 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
REU: A. J. C. D. S., CPF nº 06166235267, RUA 01 2, APTO 2 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, Bairro , CEP 76997-000, Cerejeiras, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.brProcesso: 7000761-
49.2021.8.22.0013
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
EXEQUENTE: ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 23792221268, RUA PORTUGAL 1606 SETOR 2 - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA, OAB nº RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, 
OAB nº RO6862
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SN sn SN - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
A autora informa que mesmo após ter sido intimado para implantar o benefício o INSS ainda não cumpriu a determinação judicial.
Ao não implantar os benefícios previdenciários que são concedidos pelo 
PODER JUDICIÁRIO Estadual em sede de competência delegada constitucional, age o INSS com abuso de direito, incorrendo a autarquia 
no que se chama de inciviliter agere (comportamento que viola a dignidade humana), sem prejuízo de incorrer em enriquecimento sem 
causa.
Logo, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente do que já fora decidido e com o 
intuito de velar pela duração razoável do processo, bem assim para prevenir e reprimir ato contrário à dignidade da Justiça, determino, 
nos termos do art. 139, II a IV, c/c os artigos 536, 814 e seguintes, todos do CPC, como medida indutiva, coercitiva e mandamental, intime-
se pessoalmente o Gerente do do APS/ADJ-INSS em Porto Velho/RO, para que implemente, em união de esforços com o Judiciário, no 
prazo de 10 (dez) dias, o benefício previdenciário concedido nestes autos em favor da parte autora, sob pena de majoração da multa já 
aplicada, valor a ser revertido em favor da parte autora. Deverá ainda comprovar nos autos a implantação do benefício.
Intime-se o Procuradoria Federal via PJE e através do e-mail: pfro.tj@agu.gov.br 
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/ MANDADO/ OFICIO.
Cerejeiras- RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Fabrízio Amorim de Menezes Juiz(a) de Direito
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2ª VARA CÍVEL 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000163-42.2014.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Indenização por Dano Material EXEQUENTE: EVA CRISTINA DE SOUZA ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA EXECUTADO: HOTEL PARK ‘S CARAVELA LIMITADA - ME EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) DECISÃO 
Vistos.
Chamo o feito a ordem.
A Certidão de inteiro teor de imóvel de ID 63256422 - Pág. 3-6 refere-se à indisponibilidade de bens nos autos 7001652-79.2019.8.22.0013 
e, portanto, não pertence ao presente feito, sendo necessário o desentranhamento dos documentos acostados ao ID 63256422.
Em razão disso, revogo a DECISÃO de ID 70482340, pois considerou como penhorado o imóvel descrito no ID 63256422.
Dito isso, intime-se a exequente, via Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique se ainda pretende o leilão dos 
bens móveis penhorados, conforme ID 64822858 - Pág. 8-9, não avaliados e em depósito no Estado de São Paulo, apresentando cálculo 
do débito atualizado ou outras formas para a satisfação do débito.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001429-54.2020.8.22.0013 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Assunto: Adicional de Insalubridade REQUERENTE: ALCEU FRANCISCO KERBER ADVOGADOS DO REQUERENTE: EBER 
COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, JULIANA QUEIROZ DOS SANTOS, OAB nº RO9170 REQUERIDO: M. D. C. ADVOGADO 
DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA DECISÃO 
Vistos.
Determino a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias a fim de aguardar a juntada do Laudo Pericial nos autos 7002624-
11.2019.822.0013.
Decorrido o prazo, intime-se o autor para juntada do laudo e manifestação.
Após, intime-se o requerido para manifestação quanto ao laudo, no prazo de 15 dias e conclusos para SENTENÇA.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001249-09.2018.8.22.0013 Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Nota Promissória EXEQUENTE: R. A. SILVA - ME ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLAUDINEI MARCON JUNIOR, OAB 
nº RO5510 EXECUTADOS: GELIANE RIBEIRO DE SOUZA, ISAIAS RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Vistos.
Dispensado o relatório, art. 38, caput, da Lei n.º 9.099/95.
Efetuadas diligências, não foram localizados bens e/ou créditos da parte executada a satisfazer a pretensão da parte exequente. O 
executado Isaias Rodrigues sequer foi citado (id.79891086).
Como já mencionado anteriormente, o feito tramita desde o ano de 2018, e tratando-se de execução de título extrajudicial, não há 
justificativa para seu prosseguimento.
Destarte, no caso dos autos, a extinção do feito sem resolução do MÉRITO é a medida mais acertada, visto que não localizados bens da 
parte devedora.
O art. 53, §4º, da Lei 9.099/95 dispõe que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 
extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
Deste modo, diante do que foi visto e examinado, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, § 
4º da Lei 9.099/95, e 485, IV do CPC, subsidiário.
Intime-se a parte exequente, por seu advogado(a), para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem interesse na expedição das seguintes 
certidões: a) certidão de crédito a fim de viabilizar futura execução (Enunciado FONAJE 75); b) certidão para fins de inscrição do nome 
da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, SPC/SERASA, (Enunciado FONAJE 76).
Requeridas pela parte exequente as referidas certidões, determino, desde já, sua expedição e entrega.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as formalidades legais.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7002132-82.2020.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Nota de Crédito Comercial REQUERENTE: E. A. DE ALMEIDA BRITO & CIA LTDA - EPP ADVOGADO DO REQUERENTE: 
WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089 REQUERIDO: RAFAEL FERNANDES FURQUIM REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos.
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Diante do certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 79629028), INTIME-SE a parte exequente a fim de requerer o que de direito. 
Prazo: 05 dias. 
Com a manifestação, conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame - 
Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001051-35.2019.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA contra 
a Fazenda Pública Assunto: Fornecimento de Medicamentos EXEQUENTE: CLEIDE DE ALMEIDA ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA, MUNICIPIO DE CORUMBIARA ADVOGADOS 
DOS NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CORUMBIARA DESPACHO 
Vistos.
Intime-se a exequente para os esclarecimentos requeridos pelo executado em id. 80455114 - Pág. 1, bem como manifestação quanto a 
satisfação da obrigação. Prazo: 15 dias.
Com a resposta, intimem-se quanto a prestação de contas e conclusos. Prazo: 10 dias.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001042-73.2019.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
contra a Fazenda Pública Assunto: Fornecimento de Medicamentos EXEQUENTE: JOVENIRA ANTUNES DOS SANTOS ADVOGADO 
DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA, Municipio de Cerejeiras 
ADVOGADOS DOS NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS DESPACHO 
Vistos.
Intime-se a exequente para que compareça à farmácia básica retirando os medicamentos e informando nos autos quanto a satisfação da 
obrigação. Prazo: 10 dias.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001551-33.2021.8.22.0013 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer PROCURADOR: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA ADVOGADO DO PROCURADOR: 
FERNANDO HENRIQUE ALVES ROSSI, OAB nº RO7704 PROCURADOR: MUNICIPIO DE CORUMBIARA ADVOGADO DO 
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA DESPACHO 
Vistos.
Intime-se o requerido para que justifique a necessidade/pertinência de produção de prova oral. Prazo: 15 dias.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7002594-78.2016.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer REQUERENTE: AMADEU LOPES COELHO ADVOGADO DO REQUERENTE: VALDETE 
MINSKI, OAB nº RO3595 REQUERIDO: ENEDIR LEGRAMANTE REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) DECISÃO 
Vistos.
Não tendo sido localizados bens penhoráveis, suspendo o curso da execução pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, 
III, do CPC, prazo em que restará suspensa a prescrição.
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se provisoriamente os autos ( art. 
921 § 2º do CPC).
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de 
bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no §1º do artigo 921 do CPC com alteração da Lei 
14.195/2021. No caso dos autos se deu em 10/02/2022 (id. 68492464).
Desde já, advirto a parte exequente que para interrupção do prazo prescricional é necessário que seu requerimento acarrete efetiva 
constrição patrimonial, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a penhora sobre ativos financeiros ou sobre 
outros bens.
Decorrido o prazo máximo para arquivamento, intime-se o exequente para que se manifeste quanto à prescrição intercorrente, nos termos 
do art. 921, §5º, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias.
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo 
necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o 
credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz (art. 921 §4º-A do CPC).
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Após, façam os autos conclusos.
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001658-14.2020.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
contra a Fazenda Pública Assunto: Perdas e Danos EXEQUENTE: LUCIANO RODRIGUES E SILVA ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ALLAN ALMEIDA COSTA, OAB nº RO10011 NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPACHO 
Vistos.
Em atenção ao peticionamento de ID 80881188, revogo a DECISÃO de ID 80345138.
Tratando-se de execução de pequeno valor, haverá honorários, mesmo que não seja apresentada impugnação pela Fazenda Pública. 
Assim, fixo os honorários, devidos em cumprimento de SENTENÇA, no valor de 10% por cento sobre o valor da condenação, com base 
no art. 85, §3º, I, do CPC. 
1. O exequente apresentou a atualização dos valores, inclusive dos honorários.
2. A parte executada já apresentou impugnação (ID 80268778).
3 - Intime-se o(a) exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 
3.1 - Persistindo a discordância, remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se 
manifestem, também em 05 (cinco) dias.
4 - Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado 
quanto aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados 
pelo contador, expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância.
5 - Com a comprovação do pagamento do RPV, expeça-se o(s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados judicialmente, 
estando autorizado o saque pelo advogado, desde que possua poderes específicos para tanto outorgados em procuração.
6 - Após, intime-se o patrono da parte exequente para retirar o(s) alvará(s) expedido(s), devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 
o levantamento e se manifestar quanto à satisfação da obrigação, sob pena de extinção pelo pagamento (art. 924, II, do CPC).
7 - Por fim, façam os autos conclusos para extinção.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000333-67.2021.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
contra a Fazenda Pública Assunto: Não padronizado EXEQUENTE: M. S. A. R. ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA NÃO DENUNCIADO: M. D. C. ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CEREJEIRAS DESPACHO 
Vistos.
Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar dados bancários para transferência do valor de R$ 1.045,81 e acréscimos 
legais, existente na Conta Bancária 1505675-5, Agência 4334, da Caixa Econômica Federal (ID 81018757). 
Com as informações, expeça-se alvará, a ser remetido à Caixa Econômica Federal, constando a necessidade de encerramento da conta 
judicial após a transferência.
Não sobrevindo as informações por parte do executado, expeça-se alvará de transferência, a ser remetido à Caixa Econômica Federal, 
para proceder a imediata transferência do valor de R$ 1.045,81 e acréscimos legais, depositado na conta judicial indicada para a conta 
judicial centralizadora 2848.040.01529904-5, da Caixa Econômica Federal de titularidade do Tribunal de Justiça de Rondônia, CNPJ n. 
04.293.700/0001-72, encerrando a conta judicial zerada logo após a transferência. 
Após, arquive-se.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001935-59.2022.8.22.0013 Classe: Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária Assunto: Alienação Fiduciária AUTOR: B. B. F. S. ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº 
AC5398, BRADESCO V. D. C. R.V. D. C. R., RUA CLODOALDO MUNIZ 1553 CENTRO - 76999-000 - PIMENTEIRAS DO OESTE - 
RONDÔNIA REU SEM ADVOGADO(S) DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969 com as modificações da Lei 13.043/2014.
No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial do Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos 
específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos legais para a petição inicial previstos no artigo 319 do Código de 
Processo Civil.
Considerando que a inicial contém os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, bem como do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, 
recebo-a.
Foi formulado pedido de concessão liminar da busca e apreensão. Para tal, necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento 
do devedor (art. 3°, caput, do Decreto-Lei 911/69).
Passo a analisar a liminar.
Nos termos do art. 3º do Decreto-lei 911/1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 
estabelecida pelo §2º, do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
A mora é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, na qual é dispensável que a assinatura seja do próprio destinatário, 
conforme estabelece o §2º do art. 2º do referido Decreto, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014.
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Desta forma, preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da medida, não há razões para o indeferimento. Há que se ressaltar 
que a providência pretendida não se apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido efetue o pagamento da dívida integralmente 
no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo livre de ônus (§2º do art. 3º do DL 911/69).
Isso posto, determino liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, 
conforme descrição constante na inicial e no contrato anexos, depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele autorizada, 
com a ressalva de que o veículo não deverá ser retirado da Comarca até o decurso do prazo de 05 (cinco) dias fixados em lei para a 
consolidação da posse, sob pena de multa diária de dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Ressalte-se que o devedor, por ocasião do cumprimento do MANDADO de busca e apreensão, deverá entregar os respectivos documentos 
do veículo apreendido (art. 3º, §14º, Decreto-lei 911/1969).
Executada a liminar, cite a parte ré e intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, efetue o pagamento 
integral da dívida pendente, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor 
Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
O devedor, por ocasião do cumprimento do MANDADO de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.
Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte ré, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do MANDADO de citação aos autos (STJ. 3ª Turma. REsp 1.321.052-MG, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/8/2016), o(a) devedor(a) fiduciante poderá apresentar contestação.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do CPC.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001727-75.2022.8.22.0013 Classe: Embargos de Terceiro Cível 
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução EMBARGANTE: ELDO DUTRA ADVOGADO DO EMBARGANTE: 
WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089 EMBARGADOS: CELSO QUINTINO DA LUZ, COOPERATIVA DE CREDITO DE 
LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL ADVOGADO DOS EMBARGADOS: PROCURADORIA 
DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA DECISÃO 
Vistos.
Cite-se o embargado, com as advertências legais, para contestar, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 679).
Findo tal prazo, segue-se o procedimento comum (CPC, art. 679).
Junte-se cópia desta DECISÃO na ação principal 7001845-27.2017.822.0013
Suspendo todo ato de expropriação em relação ao veículo automotor S10 ADVANTAGE D, marca Chevrolet, ano de fabricação e modelo 
2008/2009, combustível álcool / gasolina, cor prata, cabine dupla, placa EER 5C99.
Se a parte embargada/requerida não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).
Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, intimem-se as partes para dizer que provas pretendem produzir, justificando sua necessidade e conveniência, no prazo de 15 
(quinze) dias.
Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para 
SENTENÇA.
Havendo manifestação para produção de provas, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem os pontos 
controvertidos.
Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos motivos: ausente, não procurado e endereço insuficiente, expeça-se MANDADO 
de citação.
Junte-se cópia desta DECISÃO na ação principal.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001389-04.2022.8.22.0013 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
da Fazenda Pública Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Readaptação REQUERENTE: CREMILDA OLIVEIRA DA SILVA, CPF 
nº 42021936287, RUA PORTUGAL 3334 ALVORADA - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: 
ERITON ALMEIDA DA SILVA, OAB nº RO7737 REQUERIDO: Municipio de Cerejeiras, AVENIDA DAS NAÇÕES 1919 CENTRO - 
76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS 
DESPACHO 
Vistos.
Ciente da interposição de agravo. Aguardo DECISÃO quanto aos efeitos.
Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 
justificando objetiva e fundamentadamente sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 
serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, bem como serão indeferidos os requerimentos de diligências inúteis ou 
meramente protelatórias.
Se necessário, caberá a parte autora, na mesma oportunidade, efetuar o recolhimento das custas iniciais adiadas (art. 12, I, da Lei 
3.896/16), sob pena de extinção do processo sem resolução do MÉRITO.
Após, conclusos para saneamento/SENTENÇA.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 
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Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 0003384-60.2011.8.22.0013 Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA ADVOGADOS DO EXEQUENTE: 
DANIELE GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO1221, MICHEL FERNANDES BARROS, OAB nº RO1790, ALINE FERNANDES BARROS, 
OAB nº RO2708 EXECUTADOS: JOSE DOS SANTOS, CLEMILDO SALVADOR MORETTI, JOSE RODRIGUES ROCHA ADVOGADO 
DOS EXECUTADOS: GINARA ROSA FLORINTINO, OAB nº RO7153 DESPACHO 
Vistos.
Intime-se o exequente acerca da petição de ID 80994943. Prazo: 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame - 
Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7002749-08.2021.8.22.0013 Classe: Execução Fiscal Assunto: IPTU/ Imposto 
Predial e Territorial Urbano EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CORUMBIARA ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA EXECUTADO: MATOSALEM FERNANDES EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO 
Vistos.
Expeça-se carta precatória para citação do executado (ID 66723808), conforme endereço indicado pelo exequente (ID 81071620).
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000134-11.2022.8.22.0013 Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Duplicata EXEQUENTE: AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
MARIO LUIZ ANSILIERO, OAB nº RO7562 EXECUTADO: MARCUS VINICIUS MONGE DE SOUZA EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos.
A extinção do processo por abandono da causa se justifica quando a inércia do autor for por prazo superior a 30 (trinta) dias.
Isso posto, aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 0000858-86.2012.8.22.0013 Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário AUTOR: RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA FURTADO 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA REU: Municipio de Cerejeiras ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS DESPACHO 
Vistos.
Recebo o cumprimento de SENTENÇA. Retifique-se a classe processual, se necessário.
Tratando-se de execução de pequeno valor, haverá honorários, mesmo que não seja apresentada impugnação pela Fazenda Pública. 
Assim, fixo os honorários, devidos em cumprimento de SENTENÇA, no valor de 10% por cento sobre o valor da condenação, com base 
no art. 85, §3º, I, do CPC. 
Acolho o pedido da parte exequente e procedo à determinação de cumprimento da obrigação constantes na SENTENÇA nos seguintes 
termos:
1 - Intime-se o(a) exequente para atualização dos valores, incluindo-se os honorários fixados. Prazo: 05 (cinco) dias.
2 - Após, intime-se a parte executada para que, caso entenda, apresente impugnação nos próprios autos, nos termos do art. 535 do 
Código de Processo Civil. Advirto que, caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, deve a parte executada apresentar 
fundamentos sobre a discordância e informar o valor que entende devido. Prazo: 30 (trinta) dias.
3 - Caso seja apresentada impugnação, intime-se o(a) exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 
3.1 - Persistindo a discordância, remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se 
manifestem, também em 05 (cinco) dias.
4 - Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado 
quanto aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados 
pelo contador, expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância.
5 - Com a comprovação do pagamento do RPV, expeça-se o(s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados judicialmente, 
estando autorizado o saque pelo advogado, desde que possua poderes específicos para tanto outorgados em procuração.
6 - Após, intime-se o patrono da parte exequente para retirar o(s) alvará(s) expedido(s), devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 
o levantamento e se manifestar quanto à satisfação da obrigação, sob pena de extinção pelo pagamento (art. 924, II, do CPC).
7 - Por fim, façam os autos conclusos para extinção.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7000798-42.2022.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ETELVINO NICOLAU TEIXEIRA
Advogado do(a) AUTOR: VALDETE MINSKI - RO3595
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica/manifestar quanto 
à proposta de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7000421-47.2017.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - OAB/RO 1084
EXECUTADO: MOACIR RITTER
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para indicar o endereço e para 
recolher custas de precatória, caso queira diligência para o endereço rural na comarca de Machadinho do Oeste ou custas de diligência 
rural para expedição de MANDADO para o endereço na cidade de Pimenteiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7001379-91.2021.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CENTRAL AGRICOLA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO1084, RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - 
RO3249-A, THAMMY KHERULLYN MARTINS LIMA - RO7909, SILVANE SECAGNO - RO5020
EXECUTADO: JEAN PAULO SALVADOR e outros (3)
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para indicar em qual endereço pretende 
a citação dos executados, bem como recolher as custas para a diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7000617-75.2021.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ISAAC VIEIRA ALVES
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO DE ARAUJO BARRETO VAZ - SP352718
REU: SABEMI SEGURADORA SA e outros 
Advogado do(a) REU: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões ao 
recurso adesivo apresentado pela autora ID 81199550.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7001102-17.2017.8.22.0013
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: MADEIREIRA BAIOTO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: WAGNER APARECIDO BORGES - RO3089
Advogado do(a) EMBARGANTE: WAGNER APARECIDO BORGES - RO3089
EMBARGADO: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EMBARGADO: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS - AM5109, EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910, MAURO PAULO 
GALERA MARI - RO4937-S
INTIMAÇÃO Fica a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 15 dias, intimada para recolher as custas iniciais 
conforme DESPACHO ID 81121217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7001366-29.2020.8.22.0013
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Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/RO 4875-A
EXECUTADO: GABRIEL HORN e outros (2)
INTIMAÇÃO Ficam AS PARTES, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimadas acerca da petição da Leiloeira (ID 
81038330) e do Auto de Reavaliação (ID 79837132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7000127-19.2022.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito da Região de Fronteiras de RO/MT Ltda - SICOOB FRONTEIRAS
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA - RO3981, JOSE EDILSON DA SILVA - RO1554, ADRIANA DE 
ASSIS SOUZA - RO8720
EXECUTADO: ROSINEIDY CAMARGO FELISBERTO 69948305272 e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, intimada para indicar em qual endereço deve 
ser realizada a tentativa de citação dos executados, e recolher as custas para a diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7001423-81.2019.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: KARGIOLI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
REQUERIDO: MAURO ANTONIO MORASKI e outros (2)
Advogados do(a) REQUERIDO: VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO6883, LEANDRO MARCIO PEDOT - RO2022
INTIMAÇÃO PARTES - CÁLCULO CONTADOR
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca dos cálculos da contadoria judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7002158-46.2021.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JASIMI NOGUEIRA DE MENEZES
Advogado do(a) AUTOR: ERITON ALMEIDA DA SILVA - RO7737
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, acerca do laudo pericial apresentado.
Prazos: 15 (quinze) dias para a parte autora e 30 (trinta) dias para a parte requerida. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7000676-68.2018.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: C & V MECANICA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: ARTHUR VINICIUS LOPES - RO8478
EXCUTADO: JUNIOR CEZAR DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 0019819-85.2006.8.22.0013 Classe: Inventário Assunto: Inventário 
e Partilha REQUERENTES: LARISSA DE ALMEIDA CORRÊA, DAYANE MESQUITA VALADAO, ANASTACIA PROENCA CORREA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JOSE MORELLO SCARIOTT, OAB nº PR1066, NAYRA JULIANA DE LIMA, OAB nº RO6216, 
DEISIANY SOTELO VEIBER, OAB nº RO3051A, MONICA FELIPE ASSMANN BENELI, OAB nº SP233204, FATIMA FELIPE ASSMANN, 
OAB nº SP131700, MARA LIGIA CORREA E SILVA, OAB nº SP127510 REU: MAURICIO CARLOS CORREA ADVOGADO DO REU: 
MARA LIGIA CORREA E SILVA, OAB nº SP127510 DESPACHO 
Vistos.
DESPACHO para correção de fluxo. Cumpra-se a DECISÃO de id. 81142363.
Expeça-se o necessário.
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SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame - 
Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000982-95.2022.8.22.0013 Classe: Embargos à Execução Assunto: Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução EMBARGANTE: PAULO CAMILO DE ALMEIDA ADVOGADO DO EMBARGANTE: 
RICARDO SOARES BORGES, OAB nº RO8409 EMBARGADO: FERNANDO COSMA EMBARGADO SEM ADVOGADO(S) DECISÃO 
Vistos.
Considerando que o processo de execução tramita perante a 1ª Vara Genérica (processo: 7000476-22.2022.8.22.0013), redistribua-se 
àquela Vara. 
Intimem-se.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7002462-21.2016.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer REQUERENTE: GERALDO B. TAVARES E CIA LTDA - ME ADVOGADOS DO REQUERENTE: 
VALDETE TABALIPA, OAB nº RO2140, JOSE ANTONIO CORREA, OAB nº RO5292, CLAUDINEI MARCON JUNIOR, OAB nº RO5510 
REQUERIDO: HOSANA ALVES DA SILVA REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO 
Vistos.
Para fins de bloqueio de valores, é necessário, no mínimo, o número de CPF da parte executada. O número de CPF informado no ID 
7102799 - Pág. 1 é inválido.
Isso posto, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o número de CPF da executada, sob pena de extinção, nos 
termos do art. 53, §5º, da Lei n.º 9.099/95.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br 
Processo: 7001993-62.2022.8.22.0013 Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar AUTOR: GLEICE RODRIGUES DA COSTA, CPF nº 00754551296, RUA 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1837 CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: CASSIA LOANDA 
DA CRUZ TAVARES, OAB nº RO10615 REU: MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, CNPJ nº 01729506000360, AVENIDA 
YOJIRO TAKAOKA 4384, - DE 3331/3332 A 5449/5450 ALPHAVILLE - 06541-038 - SANTANA DE PARNAÍBA - SÃO PAULO, EDITORA 
E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, RUA NOVA ZELÂNDIA 1790 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA ADVOGADO 
DOS REU: PROCURADORIA GRUPO COGNA EDUCAÇÃO SA DESPACHO 
Vistos.
Em que pese a alegação do(a) requerente de insuficiência de recursos para pagamento das custas judiciais, não foram juntados 
documentos aptos para comprovar a alegada miserabilidade.
Nesse sentido, ressalta-se que para a concessão da gratuidade da justiça, não basta a simples alegação de hipossuficiência da parte. 
A parte solicitante deverá trazer elementos objetivos que amparem o deferimento do pleito, uma vez que é relativa à presunção de 
hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo que busca ser benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência da devida 
comprovação. 
Isso posto, intime-se o(a) requerente para realizar o recolhimento das custas iniciais ou, caso não possa fazê-lo, em razão da alegada 
dificuldade financeira, trazer aos autos elementos comprobatórios da situação de hipossuficiência econômica, sob pena de extinção do 
processo sem resolução do MÉRITO. Prazo: 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7001987-55.2022.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELTON DAVID DE SOUZA - RO6301
EXECUTADO: SAMIA MARIA CARNEIRO DE ABREU
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória (ID 81191414) e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu 
encargo o recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento 
da diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta precatória. 
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
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ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001361-41.2019.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica REQUERENTE: JOSE 
MODESTO ADVOGADO DO REQUERENTE: JULIANO MENDONCA GEDE, OAB nº RO83104631204 REQUERIDO: ENERGISA DE 
RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE 
BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA DESPACHO 
Vistos.
Atente-se a CPE ao DESPACHO de ID 80641683.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Luciane Sanches Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000,(69) 33422283
Processo n°: 7000323-86.2022.8.22.0013
AUTOR: JOSE FELICIANO SOBRINHO
Advogado do(a) AUTOR: JULIANO MENDONCA GEDE - RO5391
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO ÀS PARTES PARA APRESENTAREM PROVAS
FINALIDADE: Por determinação do juízo, ficam as partes INTIMADAS a, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, apresentarem as PROVAS que 
pretendem produzir.
Cerejeiras, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7002389-44.2019.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARINE MEZZAROBA - RO6054, ALICE REIGOTA FERREIRA LIRA - RO352-B
EXECUTADO: L. J. CONSTANTINO - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000,(69) 33422283
Processo n°: 7002577-66.2021.8.22.0013
REQUERENTE: WILMAR JOSE CARDOSO, ELIZABETH CAMPOS CARDOSO, FRANCISCO DE PAULA CAMPOS, GERALDINA 
MARIA CAMPOS
Advogados do(a) REQUERENTE: KELVER KARLOS DE SOUZA SILVEIRA - RO11136, PAOLA FERREIRA DA SILVA LONGHI - 
RO0005710A
Advogados do(a) REQUERENTE: KELVER KARLOS DE SOUZA SILVEIRA - RO11136, PAOLA FERREIRA DA SILVA LONGHI - 
RO0005710A
Advogados do(a) REQUERENTE: KELVER KARLOS DE SOUZA SILVEIRA - RO11136, PAOLA FERREIRA DA SILVA LONGHI - 
RO0005710A
Advogados do(a) REQUERENTE: KELVER KARLOS DE SOUZA SILVEIRA - RO11136, PAOLA FERREIRA DA SILVA LONGHI - 
RO0005710A
REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cerejeiras, 1 de setembro de 2022.
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001693-03.2022.8.22.0013 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Assunto: Indenização por Dano Material REQUERENTE: VITALINO FERREIRA BORGES ADVOGADO DO REQUERENTE: 
ADRIEL AMARAL KELM, OAB nº RO9952 REQUERIDO: ENERGISA ADVOGADO DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº DF45892 DESPACHO 
Vistos.
Recebo a ação.
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Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 10 de outubro de 2022, às 10h00min, a ser realizada por WhatsApp ou via 
google meet.
Link para acesso à audiência: meet.google.com/tfu-uahs-sba
As partes deverão informar número de telefone com aplicativo WhatsApp para serem ouvidas na data agendada, por chamada de vídeo, 
caso necessário. Caso não tenham acesso ao aplicativo WhatsAPP ou internet disponível para o recebimento de chamada/acesso ao 
google.meet, deverão informar tal situação nos autos por meio de petição, para os representados por advogado, ou na atermação, 
conforme o caso, no prazo de 05 dias antes da realização da audiência. 
Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências do procedimento sumaríssimo e para a audiência de conciliação designada, 
fazendo constar no MANDADO que, no caso de ausência à audiência de conciliação de representante, reputar-se-ão verdadeiros os 
fatos alegados na petição inicial, salvo se do contrário resultar da convicção deste juízo (art. 20 da Lei n. 9.099/95), bem como que, caso 
não haja acordo, deverá apresentar resposta escrita no prazo de 24 horas, contados do dia da audiência por videoconferência ( art 7º, 
inciso XIV, do Provimento Conjunto 18/2020 - TJ RO), acompanhada de documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que 
pretende produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado (caso haja patrono constituído), ou pessoalmente, advertindo-a de que sua 
ausência poderá ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, bem como que, caso não haja acordo, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia posterior ao da audiência realizada (art 7º, inciso XV, do Provimento Conjunto 18/2020 - TJ RO).
No momento da citação/intimação, se realizada por Oficial de Justiça, caberá a este colher informações sobre o número de WhatsApp, 
telefone, e-mail das partes.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, terça-feira, 23 de agosto de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000992-42.2022.8.22.0013 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Assunto: Indenização por Dano Moral REQUERENTE: SANTILHA GONORING MORAES ADVOGADO DO REQUERENTE: 
FERNANDO HENRIQUE ALVES ROSSI, OAB nº RO7704 REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB 
nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA DECISÃO 
Vistos.
Converto o julgamento em diligência, pois há controvérsia que merece ser sanada.
Há dúvida acerca dos fatos narrados na contestação e não impugnados pela autora, especialmente no que se refere ao fato de que a 
Unidade Consumidora já estava desligada há mais de 03 (três) meses e, inclusive, teve seu medidor retirado e, ainda, de se tratar de 
imóvel fechado, sem residentes.
Diante destas circunstâncias e por entender não haver elementos suficientes para o julgamento do MÉRITO, DETERMINO a expedição 
de MANDADO de constatação, a fim de que o Oficial de Justiça compareça no imóvel localizado na Rua Cuiabá, 497, QD 58, bairro 
Maranta, Cerejeiras (UNIDADE CONSUMIDORA 20/218542-9), a fim de verificar:
1. Se existem pessoas residindo no local, sua identificação e período que ali residem;
2. Averiguar, com os residentes, se existentes, ou com vizinhos, se entre os meses de fevereiro e março de 2022, a ENERGISA esteve 
no local para o corte de energia elétrica e retirada do medidor. Prazo: 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora da autora 
entre os meses de janeiro/22 até a presente data.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7001066-33.2021.8.22.0013
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
AUTOR: EVERSON FAQUINELO
Advogados do(a) AUTOR: EBER ANTONIO DAVILA PANDURO - RO5828, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - RO6127
RÉU: CARMEN ALMEIDA SILVA e outros (3)
Advogado do(a) HERDEIRO: JOSE MARTINELLI - RO585-A
Advogado do(a) HERDEIRO: JOSE MARTINELLI - RO585-A
Advogado do(a) HERDEIRO: JOSE MARTINELLI - RO585-A
ÓRGÃO EMITENTE: Cerejeiras - 2ª Vara Genérica

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: CARMEN ALMEIDA SILVA CPF: 779.438.802-34, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(a) Requerido(a) acima qualificado(a) nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC, cientificada(s) que terá(ão) o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação. O prazo de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
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será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça)
Processo: 7001066-33.2021.8.22.0013
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Requerente: KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA CPF: 889.123.022-72, EVERSON FAQUINELO CPF: 002.949.892-93, EBER 
ANTONIO DAVILA PANDURO registrado(a) civilmente como EBER ANTONIO DAVILA PANDURO CPF: 349.616.152-34
Requerido: CARMEN ALMEIDA SILVA CPF: 779.438.802-34
DECISÃO ID 80042629: “Defiro o pedido formulado pela parte autora, considerando o desconhecimento acerca do atual do endereço da 
ré Carmen Almeida Silva e estranhamente se “evadiu” da Comarca de residência (id.62583710 - Pág. 1).Assim, determino a expedição 
de edital de citação e intimação.”
Sede do Juízo: Fórum Cível, AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000, 
e-mail: cpecerejeiras@tjro.jus.br
Cerejeiras, 18 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
17/08/2022 16:27:03
Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras “a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2259
Caracteres
1788
Preço por caractere
0,02246
Total (R$)
40,16
Assinado eletronicamente por: GABRIEL MILHOMEM MELO MARINHO
18/08/2022 08:46:21
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 80675420 22081808462146100000077488826
Imprimir

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br 
Processo: 7002045-58.2022.8.22.0013 Classe: Procedimento Comum Cível Assunto: Concessão AUTOR: LIRIO ANTONIO HECK, CPF 
nº 48852198920, LINHA 03, 3ª PARA 4ª EIXO, LOTE 16 S/N, GLEBA 20 ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: MAIESKY KUASINSKI REIS, OAB nº RO11862, NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR, OAB nº RO3765 
REU: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA REU SEM ADVOGADO(S) DESPACHO 
Vistos.
Em que pese a alegação do(a) requerente de insuficiência de recursos para pagamento das custas judiciais, não foram juntados 
documentos aptos para comprovar a alegada miserabilidade.
Nesse sentido, ressalta-se que para a concessão da gratuidade da justiça, não basta a simples alegação de hipossuficiência da parte. 
A parte solicitante deverá trazer elementos objetivos que amparem o deferimento do pleito, uma vez que é relativa a presunção de 
hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo que busca ser benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência da devida 
comprovação. 
Isso posto, intime-se o(a) requerente para realizar o recolhimento das custas iniciais ou, caso não possa fazê-lo, em razão da alegada 
dificuldade financeira, trazer aos autos elementos comprobatórios da situação de hipossuficiência econômica, sob pena de extinção do 
processo sem resolução do MÉRITO. Prazo: 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000459-20.2021.8.22.0013 Classe: Procedimento Comum 
Cível Assunto: Regime Previdenciário AUTOR: FLORENILDO MACEDO DA MATA ADVOGADO DO AUTOR: WELINGTON JOSE 
LAMBURGINI, OAB nº RO9903 REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA 
FEDERAL EM RONDÔNIA DESPACHO 
Vistos.
Designo audiência de instrução para o dia 03/11/2022, às 11 horas, a qual será realizada por videoconferência, por meio do aplicativo 
Google Meet, link meet.google.com/pnv-bfgc-eea
As partes deverão juntar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação (art. 357, §4º, do CPC), indicando o 
telefone da testemunha para participação na audiência.
Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local da audiência designada, 
dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), com exceção daquelas arroladas pelo Ministério Público ou Defensoria Pública 
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(Art. 455, §4º, do CPC).
Ainda, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 
de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento; a parte 
pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a 
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição e a inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa 
desistência da inquirição da testemunha.
Havendo testemunhas a serem ouvidas em outra Comarca, deverá o procurador indicar telefone para acesso à audiência.
Não sendo apresentado o rol no prazo determinado, entender-se-á que a parte desistiu da produção da prova testemunhal, salvo se 
apresentar as testemunhas independentemente de intimação para serem ouvidas (art. 455, §2º, do CPC).
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001394-26.2022.8.22.0013 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Assunto: Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer REQUERENTE: BRUNO DE ANDRADE BERTHOLASCE 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FRANCIELI BARBIERI GOMES, OAB nº RO7946 REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA DESPACHO 
Vistos.
Designo audiência para tentativa de conciliação a ser realizada no dia 03 de outubro de 2022 às 08h00min, pelo aplicativo google meet 
ou WhatsApp a ser previamente informado nos autos.
Link para acesso à audiência: meet.google.com/xad-wppb-yaa
As partes deverão informar número de telefone com aplicativo WhatsApp para serem ouvidas na data agendada, por chamada de vídeo, 
caso necessário. Caso não tenham acesso ao aplicativo WhatsAPP ou internet disponível para o recebimento de chamada/acesso ao 
google.meet, deverão informar tal situação nos autos por meio de petição, para os representados por advogado, ou na atermação, 
conforme o caso, no prazo de 05 dias antes da realização da audiência. 
Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências do procedimento sumaríssimo e para a audiência de conciliação designada, 
fazendo constar no MANDADO que, no caso de ausência à audiência de conciliação de representante, reputar-se-ão verdadeiros os 
fatos alegados na petição inicial, salvo se do contrário resultar da convicção deste juízo (art. 20 da Lei n. 9.099/95), bem como que, caso 
não haja acordo, deverá apresentar resposta escrita no prazo de 24 horas, contados do dia da audiência por videoconferência (art 7º, 
inciso XIV, do Provimento Conjunto 18/2020 - TJ RO), acompanhada de documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que 
pretende produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado (caso haja patrono constituído) ou pessoalmente, advertindo-a de que sua 
ausência poderá ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, bem como que, caso não haja acordo, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia posterior ao da audiência realizada (art 7º, inciso XV, do Provimento Conjunto 18/2020 - TJ RO).
No momento da citação/intimação, o oficial de justiça deverá colher informações sobre número de whatsapp, telefone, e-mail das 
partes.
No mais, noto ser necessário, na hipótese, o reconhecimento da relação de consumo existente entre as partes, as quais se enquadram nos 
conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente.
Ressalto ao cartório a necessidade de formulação de intimação específica para cada ato posterior à citação, de modo a viabilizar a correta 
compreensão da parte acerca da determinação judicial, sendo que a mera cópia do DESPACHO inicial para todas as intimações será 
desconsiderada para efeitos de computo de prazo.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, terça-feira, 23 de agosto de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 0003354-20.2014.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JUNARA PATRICIA DOS SANTOS SILVA DUTRA registrado(a) civilmente como JUNARA PATRICIA DOS SANTOS 
SILVA DUTRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046
EXECUTADO: VILMAR BLEICHUWELH
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA - RO0002435A, VANGIVALDO BISPO FILHO - RO2732
Intimação AUTOR
Fica a parte executada INTIMADA para no prazo de 5 dias, informar o endereço completo do Restaurante e Churrascaria El Gaúcho (rua/
avenida, nº, bairro, cidade, cep) para expedição do MANDADO de penhora.
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do MANDADO, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de MANDADO de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
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jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000,(69) 33422283
Processo nº: 7001872-39.2019.8.22.0013.
EXEQUENTE: OSMAR PAIM ALCANTARA
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE EXECUTADA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a tomar conhecimento 
da Carta de Anuência. - Nº 001169/2022, juntada aos autos. 
Cerejeiras, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7000408-09.2021.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IZABEL HERRERA RIBERA
Advogado do(a) AUTOR: HURIK ARAM TOLEDO - RO6611
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE32766
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo nº: 7000538-96.2021.8.22.0013 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: PAULO COELHO LOPES
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDINEI MARCON JUNIOR - RO5510
REU: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par, Tanques, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica a parte recorrente, acima indicada, notificada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é 
de 1% um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMNn_
CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Cerejeiras, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo nº: 7000076-76.2020.8.22.0013 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: ADAO BOEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: SANDRO ANDAM DE BARROS - RO0004424A, AILTON FELISBINO TEIXEIRA - RO0004427A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
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NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
ADAO BOEIRA
linha 05, KM 6,5 (3º p/ 2º eixo), s/n, gleba 65, l, Lote 45, Zona Rural, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica a parte recorrente, acima indicada, notificada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é 
de 1% um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMNn_
CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Cerejeiras, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7000274-16.2020.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) PROCURADOR: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249-A
PROCURADOR: L. J. CONSTANTINO EIRELI e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS A.R
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000163-37.2017.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
contra a Fazenda Pública Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos EXEQUENTE: MARGARIDA DOS 
SANTOS VERON ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA NÃO DENUNCIADO: M. D. C. ADVOGADO 
DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS SENTENÇA 
Vistos.
I. RELATÓRIO
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública.
A exequente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, deixando transcorrer o prazo sem 
manifestação.
Desde 2020 não há impulsionamento do feito pela parte exequente.
Vieram os autos conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
A situação ora analisada amolda-se perfeitamente à previsão legal de extinção da ação por desídia da autora e, por conseguinte, deve 
ser decretada, pois, foi devidamente intimada pessoalmente, permaneceu inerte.
Em relação à extinção do processo por abandono da causa, §6º, do art. 485, do CPC/2015, estabelece que a extinção do processo por 
abandono da causa, dependerá de requerimento da parte Requerida caso este tenha apresentado contestação, o que não é o caso dos 
autos.
Nesse sentido:
Cumprimento de SENTENÇA. Extinção do processo por abandono. Intimação pessoal do autor. AR negativo. Endereço incompleto. 
Ausência de impugnação. Requerimento do réu. Extinção sem resolução do MÉRITO. Não havendo impugnação ao cumprimento de 
SENTENÇA, se o exequente, apesar de pessoalmente intimado, deixa de impulsionar o feito, revela-se correta a extinção ex officio do 
processo por abandono. É dever da parte manter seu endereço atualizado (CPC, art. 77, V), considerando-se válidas as intimações 
dirigidas ao endereço fornecido na inicial. Se o autor não informa a mudança de endereço, e por este motivo a intimação deixa de ser 
concretizada, tem-se por preenchido o pressuposto do art. 485, inciso III e § 1º, Código de Processo Civil. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo 
nº 0108280-64.2009.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre 
Miguel, Data de julgamento: 14/02/2020)
III. DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do MÉRITO, conforme determina o art. 485, III, do CPC, uma vez que a parte 
autora abandonou a causa, deixando de promover atos e diligências que lhe competiam. 
Sem custas e honorários.
Disposições para o cartório, sem prejuízo de outros expedientes que se fizerem necessários:
a) Intimem-se a parte autora dessa DECISÃO.
b) Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se o feito com as anotações necessárias.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7002238-78.2019.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário EXEQUENTE: EDNEI CARMO SOARES ADVOGADO DO EXEQUENTE: TRUMAM GOMER 
DE SOUZA CORCINO, OAB nº RO3755A EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADVOGADO DO 
EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA SENTENÇA 
Vistos.
A parte exequente noticiou o levantamento dos valores e a satisfação da obrigação, requerendo a extinção do feito.
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Isso posto, dou por satisfeita a obrigação e julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sem custas judiciais por se tratar de ente público.
Trânsito em julgado nesta data, em razão da preclusão lógica (art. 1.000 do CPC).
Intimem-se.
Após, não havendo pendências, arquive-se.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000573-27.2019.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Rural (Art. 48/51) REQUERENTE: MARIA RIBEIRO DA CRUZ ADVOGADO DO REQUERENTE: NELSON VIEIRA DA ROCHA 
JUNIOR, OAB nº RO3765 REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se a presente de execução contra a Fazenda Pública.
A Requisição de Pequeno Valor foi devidamente paga.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, DECLARO 
extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas todas as diligências, arquivem-se.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
AV. das Nações, 2225, Atendimento: cpecerejeiras@tjro.jus.br, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Processo: 7002415-42.2019.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MURILO DORNELOS NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO DE ARAUJO BARRETO VAZ - SP352718
REQUERIDO: Oi Móvel S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO PARTES 
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da certidão da contadoria judicial.

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame - 
Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7044123-40.2021.8.22.0001 Classe: Inquérito Policial Assunto: Crimes do 
Sistema Nacional de Armas ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia ADVOGADO DO ASSISTENTE 
DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA INDICIADO: CEZAR RIBEIRO MIRANDA ADVOGADO DO 
INDICIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA DESPACHO 
Vistos.
Ao Ministério Público para requerimento do que entender pertinente.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame - 
Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 0000236-26.2020.8.22.0013 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Assunto: Incêndio AUTORES: Ministério Público do Estado de Rondônia, POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA ADVOGADO 
DOS AUTORES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA INDICIADOS: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO 
ALTERAR, LEISON RAFAEL MOREIRA, ELIEL RAUPP DA COSTA, ADEMIR DO PRADO RIBEIRO, LEANDRO SANTANA SANTOS 
ADVOGADO DOS INDICIADOS: ELTON DAVID DE SOUZA, OAB nº RO6301L DESPACHO 
Vistos.
Ao Ministério Público para manifestação quanto a não localização do denunciado ELIEL RAUPP DA COSTA (ID 79417995) e, ainda, quanto 
ao requerimento inserido no ID 80533075.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001060-89.2022.8.22.0013 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer AUTORES: JANETE APARECIDA MARTINI, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA REU: 
MUNICIPIO DE CORUMBIARA, ESTADO DE RONDONIA ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
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CORUMBIARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPACHO 
Vistos.
Certifique-se o decurso de prazo para contestação.
Em 05 (cinco) dias, esclareça a Defensoria Pública porque não indicou o menor orçamento (ID 77153330) para fins de sequestro de 
valores e, ainda, se além do procedimento cirúrgico, há a necessidade de obtenção de medicamentos (ID 79425709 - Pág. 2); se 
positivo, quais medicamentos e os respectivos orçamentos, vez que não foram citados fármacos na peça exordial.
Após, conclusos com urgência.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001506-34.2018.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Assunção de Dívida REQUERENTE: GRASANDRA ROSSI OLIVEIRA - ME ADVOGADO DO REQUERENTE: ELTON DAVID 
DE SOUZA, OAB nº RO6301L REQUERIDO: OSNI MOREIRA LEITE REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA proposta por GRASANDRA ROSSI OLIVEIRA - ME em desfavor de OSNI MOREIRA LEITE.
A parte autora informou a desistência da ação (id. 80563598 - Pág. 1).
É o relato de necessário. DECIDO.
Considerando que o feito tramita perante o Juizado Especial, não incide, no presente caso, a norma estabelecida no art. 485, § 4º, do CPC, 
que exige a anuência do réu para desistência da ação quando já oferecida resposta, conforme dispõe o Enunciado n. 90 do FONAJE.
Isso posto, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do MÉRITO, com fundamento no art. 
485, VIII, do CPC.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). 
Trânsito em julgado nesta data, pois o requerimento de desistência é incompatível com eventual interesse recursal (art. 1.000 do CPC). 
Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente no valor de R$ 2.269,73 (id. 80566280).
Após, tudo cumprido, arquivem-se os autos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-
ame - Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7001623-54.2020.8.22.0013 Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Nota de Crédito Comercial REQUERENTE: E. A. DE ALMEIDA BRITO & CIA LTDA - EPP ADVOGADO DO REQUERENTE: 
WAGNER APARECIDO BORGES, OAB nº RO3089 REQUERIDO: HANDREW MIGUEL LIOTERIO REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de cumprimento de SENTENÇA proposto por E. A. DE ALMEIDA BRITO & CIA LTDA - EPP em face de HANDREW 
MIGUEL LIOTERIO.
A parte autora informou a desistência da ação (Id. 80546418 ).
É o relato de necessário. DECIDO.
Considerando que o feito tramita perante o Juizado Especial, não incide, no presente caso, a norma estabelecida no art. 485, § 4º, do CPC, 
que exige a anuência do réu para desistência da ação quando já oferecida resposta, conforme dispõe o Enunciado n. 90 do FONAJE.
Isso posto, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do MÉRITO, com fundamento no art. 
485, VIII, do CPC.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). 
Trânsito em julgado nesta data, pois o requerimento de desistência é incompatível com eventual interesse recursal (art. 1.000 do CPC). 
Por conseguinte, determino a expedição de certidão de dívida judicial diante do requerimento do exequente apresentado em id. 
80546418
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito 

Cerejeiras - 2ª Vara Genérica Av. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras Sala Virtual https://meet.google.com/whd-dsnt-ame 
- Telefone (69) 3309-8314 - e-mail cercac@tjro.jus.br Processo: 7000615-71.2022.8.22.0013 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Assunto: Adicional de Horas Extras, Férias REQUERENTE: NALMIR KERBER PALOSCHI, CPF nº 67868711272, RUA NOVA 
ZELANDIA 1791 LIBERDADE - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: WAGNER APARECIDO 
BORGES, OAB nº RO3089 REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER/RO, CNPJ nº 04285920000154,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO 
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando objetiva 
e fundamentadamente sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 
anuência ao julgamento antecipado, bem como serão indeferidos os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Após, conclusos para saneamento/SENTENÇA.
Serve de carta/MANDADO /ofício. 
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito



2516DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

COMARCA DE COLORADO DO OESTE

CEJUSC 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Colorado do Oeste - CEJUSC 
Rua Humaitá, nº 3878, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste
Número do processo: 7001693-06.2022.8.22.0012
Classe: Reclamação Pré-processual
Polo Ativo: ELIZETE MARIA ALVES, ALINE MARIA BORGES MACHADO, WALLISON ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DOS RECLAMANTES: MONYK ANGELICA DA SILVA, OAB nº RO12287
Polo Passivo: J.
RECLAMADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Aline Maria Borges Machado, Wãllison Alves de Oliveira e Elizete Maria Alves ajuizaram a presente ação, visando a modificação de 
guarda em relação à criança Eloá Borges de Oliveira. 
Aduzem que os primeiros acordantes são genitores da menor, enquanto a segunda acordante é avó paterna. Consignaram as partes, 
que a guarda será exercida na modalidade compartilhada pela avó paterna, Sra. Elizete Maria Alves e os genitores, fixando-se o lar de 
referência a residência da avó. Convencionou-se que os genitores pagarão a título de alimentos o valor de dois salários-mínimos, bem 
como tudo que a criança necessitar (roupas, materiais escolares, uniforme, exames, consultas médicas, dentista, etc). Os genitores 
autorizaram a avó paterna a viajar com a menor em todo o território nacional e internacional, bem como para que esta represente a menor 
na expedição de passaporte.
Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo.
É o necessário. Decido.
Em análise ao acordo, não foi constatado qualquer óbice à homologação, mormente por resguardar os interesses da criança.
Posto isso, considerando que o acordo preserva o interesse de ambas as partes e, principalmente, o do adolescente, homologo-o, por 
SENTENÇA, para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos, resolvendo o processo com resolução de MÉRITO, nos termos do art. 
487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Serve a presente SENTENÇA de Termo de Guarda da menor Eloá Borges de Oliveira, brasileira, menor, inscrita no CPF nº 059.930.332-
82, atualmente com 5 (cinco) anos de idade, em favor da avó paterna Elizete Maria Alves, brasileira, casada, do lar, portadora da cédula 
de identidade nº 36.458.498-1, inscrita no CPF nº. 788.184.002-15, residente e domiciliada na rua Rio de janeiro, nº 4805, bairro Mato 
Grosso, na cidade e comarca de Colorado do Oeste-RO.
Sem custas.
P.R.I. Ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
LUCIANE SANCHES
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Colorado do Oeste - CEJUSC 
Rua Humaitá, nº 3878, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste
Número do processo: 7001761-53.2022.8.22.0012
Classe: Reclamação Pré-processual
Polo Ativo: CLAYTON RENAN SILVA
RECLAMANTE SEM ADVOGADO(S)
Polo Passivo: ORLANDO KESTER
SENTENÇA 
O presente procedimento está previsto no artigo 334, § 7º, CPC, no artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, bem como no Provimento 
Corregedoria nº 018/2020.
Assim, homologo por SENTENÇA o acordo realizado entre as partes, para produzir seus legais e jurídicos efeitos, julgo em consequência 
extinto o feito com resolução de MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, b, do CPC.
Homologo a renúncia ao prazo recursal.
Sem custas.
Partes intimadas em audiência.
Certifique-se o trânsito em julgado.
SIRVA CÓPIA DO PRESENTE COMO OFÍCIO Nº. 0871/2022, a fim de que seja transferida a motocicleta HONDA BIZ 125 ES, Placa 
NDB-8087, Cód. Renavam n° 905853598. Ano/Modelo 2006/2007, cor PRATA para o nome da parte requerida Orlando Kester, brasileiro, 
servidor público da Prefeitura Municipal de Vilhena, inscrito no CPF/MF n°. 820.636.487-00 e RG 679010 SSP-ES, residente e domiciliado 
na Rua Corbélia, n°. 750, apartamento 02, em Vilhena-RO, CEP 76.980-710, junto ao DETRAN/RO, conjuntamente com todos os débitos, 
multas e eventuais pontos na CNH, independentemente de vistoria, desde a data da tradição do bem, ou seja, 01/08/2021.
Tudo cumprido, arquive-se com as baixas de estilo.

Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
LUCIANE SANCHES
Juíza de Direito
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002162-86.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JIVANILDO COELHO MARTINS, RUA TUPI 3585 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GILVAN ROCHA FILHO, OAB nº RO2650
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA TUPI 3928 
CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO 
Intime-se o exequente, a requerer o que de direito em cinco dias.
Requerendo a expedição de alvará, ou ofício para transferência, desde logo fica devidamente autorizado.
Expeça-se o necessário.
Intime-se. Cumpra-se.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002225-48.2020.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES, LINHA 4, KM 13, LOTE 45, GLEBA 46. S/N ZONA RURAL - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Determinei a apreensão de numerário pelo sistema informatizado, com a indisponibilidade dos ativos financeiros em nome do 
executado.
Convertida a indisponibilidade em penhora, independentemente de termo, conforme preceitua o artigo 854, §5° do CPC, e promovida a 
transferência dos valores para conta judicial (art. 854, §5° c/c art. 1.058 do CPC), o executado foi intimado a impugnar, oportunidade em 
que arguiu excesso na execução.
O exequente concordou com o cálculo apresentado pelo executado.
Decido.
Diante da concordância do exequente em relação ao cálculo apresentado pelo executado, não há outro caminho que não seja o acolhimento 
da impugnação. Assim, acolho a impugnação apresentada pelo executado, para fins de reconhecer o excesso na execução no importe de 
R$124,55 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), quantia que deverá ser devolvida ao executado.
Posto isso, defiro a expedição de alvará judicial, para levantamento da quantia correspondente a R$20.614,25 (vinte mil, seiscentos e 
quatorze reais e vinte e cinco centavos) em favor do exequente. Desde já, SIRVA como Alvará Judicial de nº 316/2022:
Sacante: ALESSANDRO RIOS PRESTES Número da OAB RO9136
Valor: R$20.614,25 (vinte mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), com rendimentos - não deverá ser incluído nos 
rendimentos o montante a ser devolvido para o executado (R$124,55).
Conta: 4335 / 040 / 01506384-6
Banco: Caixa Econômica Federal
O banco deverá informar o saque, no prazo de 05 (cinco) dias.
Serve o presente como ofício 852/2022 à Caixa Econômica Federal de Colorado do Oeste, para que proceda à transferência da quantia 
correspondente a R$124,55 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), depositados na conta 4335 / 040 / 01506384-6, para 
a conta corrente n. 20010-3, agência n.0275, Banco Itaú BBA, Titularidade deENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S/A, CNPJ/MF 05.914.650/0001-66, devendo a conta ficar com valor igual a R$0,00. No prazo de 05 (cinco) dias. 
Efetuada a transferência, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.
Expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
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Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000822-73.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARCEL BARBOZA FERREIRA, AV VILHENA 4058 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI, AVENIDA MARECHAL RONDON 2727, - DE 2355 
A 2727 - LADO ÍMPAR DOIS DE ABRIL - 76900-881 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES, OAB nº RO3911A, GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO, 
OAB nº RO8736
DESPACHO 
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da parte embargada, nos termos do §2º do 
artigo 1.023 do Código de Processo Civil, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena do 
julgamento padecer de nulidade.
Desta feita, considerando que o acolhimento dos embargos trará efeitos infringentes à DECISÃO, intime-se a parte contrária para se 
manifestar em 05 (cinco) dias. 
Cumpra-se.
SIRVA CÓPIA DO PRESENTE COMO CARTA-AR, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA OU EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001235-57.2020.8.22.0012
CLASSE: Inventário
REQUERENTE: TEREZA FERREIRA DE ANDRADES, AVENIDA DOS ESTADOS 2719 MARANATA - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: HERBERT WENDER ROCHA, OAB nº RO3739
REQUERIDOS: MARLEIDE FERREIRA DE ANDRADE CAMPANA, LINHA 176 km 5.5, RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-
000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, ZOLEIDE FERREIRA DE ANDRADES, LINHA 176 km 5.5, RUMO COLORADO ZONA 
RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE, LINHA 176 km 5.5, RUMO 
COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, SALETE FERREIRA DE ANDRADES, LINHA 176 
km 5.5, RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, DARCI FERREIRA DE ANDRADES, 
LINHA 176 km 5.5, RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, MARIA IRACI DE ANDRADE 
MEDEIROS, LINHA 176 km 5.5, RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, IVONE DE 
ANDRADE KOCISZASKI, LINHA 176 km 5.5, RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, 
OLIVIA FERREIRA DE ANDRADES, LINHA 176 km 5.5, RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA, ATALIBIO FERREIRA DE ANDRADE, LINHA 176 km 5.5, RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA, CLAUDIO RODRIGUES DE ANDRADES, LINHA 176 KM 7 - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, 
CLAUDIR RODRIGUES DE ANDRADES, QUERO QUERO 70 CONJUNTO AMORERA - 85580-000 - ITAPEJARA D’OESTE - PARANÁ, 
FRANCISCA RODRIGUES ANDRADE, PRINCIPAL SN GUARANI - 85580-000 - ITAPEJARA D’OESTE - PARANÁ, MATILDE VARELA 
DE ANDRADE, LINHA 176 KM 6 RUNO COLORADO 6, CASA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, MAURICIO 
VARELA DE ANDRADE, LINHA 176 KM 6, CASA RUMO COLORADO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: HERBERT WENDER ROCHA, OAB nº RO3739, CLAUDIO COSTA CAMPOS, OAB nº RO3508, 
BRUNO ALEXANDRE CORREA, OAB nº RO7352A
DESPACHO 
O advogado substabelecido já foi cadastrado no sistema.
Defiro a dilação de prazo para a inventariante comprovar a propositura da ação competente, no prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se.
Após, venham-me conclusos.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002054-57.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: LIZANDRA CRISTINA RAMOS, AVENIDA OURO PRETO 449, JARDIM MARIANA JARDIM MARIANA - 76994-000 - CABIXI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CARLOS RODRIGUES DOS REIS, OAB nº DF40716
REU: MUNICIPIO DE CABIXI
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CABIXI
DESPACHO 
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Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com 
nossas homenagens e cautelas de estilo.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 0002790-83.2010.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: EUCLIDES FERREIRA DE ARAUJO, LINHA 01, KM 2,5, 2ª EIXO, RUMO ESCONDIDO, SITIO SÃO JOSÉ ZONA RURAL - 
76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO WILL MENDES, OAB nº RO2175
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2094, NÃO CONSTA CENTRO - 76805-860 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Intime-se o INSS, por seu procurador, a apresentar manifestação em dez(10) dias.
Após, voltem-me conclusos.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOS: 7001035-16.2021.8.22.0012
REQUERENTE: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº RO8697
REQUERIDO: DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA, LINHA 12, PA BELO HORIZONTE LOTE 64 ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Retire-se de pauta a audiência designada.
Intime-se o autor para efetuar o pagamento das custas devidas para o cumprimento da diligência pretendida, no prazo de 05 (cinco) dias, 
nos moldes do artigo 17 da Lei 3.896/2016 (Lei de Custas). Ademais, caso requeira mais de uma diligência, deverá especificar qual tem 
preferência conforme a quantia depositada.
Com a juntada do comprovante de pagamento, venham conclusos.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000771-33.2020.8.22.0012
CLASSE: Desapropriação
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO, OAB nº SE6101, ENERGISA RONDÔNIA
REU: BENEDITO APARECIDO DE MELO, RUA POTGUARA S/N CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: WELLITON RENAN SILVA BOLSONI, OAB nº RO8583
DESPACHO 
Chamo o feito à ordem.
Em análise aos autos, observo que este juízo determinou a transferência da quantia correspondente a R$2.644,59 (dois mil seiscentos e 
quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), depositados na conta judicial n. 4335/040/01504148-6, para a conta corrente indicada 
pelo patrono do réu, enquanto o remanescente deveria ser devolvido à conta bancária do autor. Posteriormente, o autor compareceu 
em juízo e realizou um novo depósito no valor de R$2.644,59 (dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) 
em conta judicial, para pagamento dos honorários sucumbenciais. Desta forma, houve equívoco do requerente, uma vez que o valor 
correspondente aos honorários sucumbenciais já se encontravam depositados em juízo.
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Ademais, antes de a serventia dar cumprimento ao ofício de transferência, o requerido pugnou pela expedição de alvará judicial da 
quantia correspondente a R$2.644,59, o que foi deferido por este juízo, sendo determinada, ainda, o saque dos rendimentos, para a conta 
ficar zerada.
Em razão do pagamento em duplicidade, ao analisar o extrato da conta judicial, observo que o advogado WELLITON RENAN SILVA 
BOLSONI realizou o saque do valor total de R$5.595,06 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos), montante muito 
superior ao que lhe era devido, conforme comprovante em anexo.
Assim, intime-se o réu a efetuar a devolução da quantia correspondente a R$2.753,34 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e 
trinta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, a qual deverá ser depositada diretamente na conta bancária indicada pela parte 
autora, qual seja: conta n.º 21.257-1, agência n.º 3180-1, Banco do Brasil, de titularidade de ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S/A, CNPJ n.º 05.914.650/0001-66. Deverá juntar aos autos o comprovante de transferência.
Após, intime-se a parte autora a se manifestar, em 05 (cinco) dias.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002667-77.2021.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: E. G. D. S., RUA XAVANTES 3651 BAIRRO JORGE TEIXEIRA - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: L. D. S. C., RUA PORTO VELHO 1374 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: GISELE SANTANA ELLER, OAB nº RO7213
SENTENÇA 
Trata-se de execução de alimentos, no qual a parte executada informou a satisfação integral da obrigação.
A parte exequente confirmou o recebimento integral do valor devido e pugnou pela extinção do feito.
Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da presente execução.
Isso posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA e julgo extinta a presente execução, autorizando, 
em consequência, os eventuais levantamentos.
Sem custas diante do pagamento voluntário após a citação.
Cientifique o Ministério Público.
P. R. I. C.
Com o trânsito em julgado e cumpridas todas as diligências, arquivem-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000244-81.2020.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: ANDRE ILARIO HENRICHSEN, AV. RIO NEGRO 4856 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: VALMIR BURDZ, OAB nº RO2086, WELLITON RENAN SILVA BOLSONI, OAB nº RO8583
EXECUTADO: MAXLOADER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, AVENIDA ANTÔNIO MARINHO DE ALBUQUERQUE 
915, DISTRITO INDUSTRIAL VALINHOS - 99043-600 - PASSO FUNDO - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS DO EXECUTADO: FELIPE BOPP FUENTEFRIA, OAB nº RS73348, LETICIA COSTA SARDI, OAB nº RS71704, ELAINE 
APARECIDA PERLES, OAB nº RO2448A
DESPACHO 
Como a exequente não logrou êxito em encontrar bens penhoráveis em nome do executado, suspendo o feito, nos termos do artigo 921, 
III do Código de Processo Civil, pelo prazo de 1 (um) ano.
Decorrido o prazo, intime-se a exequente a impulsionar o feito em 05 (cinco) dias.
Caso não se manifeste ou, manifestando, requeira o arquivamento, arquivem-se os autos, oportunidade em que iniciará a contagem do 
prazo de prescrição intercorrente (5 anos), nos termos dos §§2º e 4º do art. 921 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
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AUTOS: 0002675-62.2010.8.22.0012
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL, AV. RIO NEGRO 0000, NI CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, CARLOS ALBERTO CANTANHEDE DE 
LIMA JUNIOR, OAB nº RO8100, SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
EXECUTADO: MANSUEDO LOPES BARBOSA, LH. NOVA UM, KM 9, RM ESCONDIDO 0000, NI ZONA RURAL - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: VALMIR BURDZ, OAB nº RO2086
DESPACHO 
Intime-se a exequente a se manifestar acerca da possível prescrição intercorrente ocorrida nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) 
dias.
Após, venham-me conclusos.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001622-72.2020.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTES: MAIARA ESTEVAO NUNES, LH 2 ENTRE LH 10 E LH 9, ZONA RURAL RUMO ESCONDIDO - 76994-000 - CABIXI - 
RONDÔNIA, JOSE AUGUSTO LOUBACK, LINHA 2 ENTRE LH 10 E LH 9, RUMO ESCONDIDINHO ZONA RURAL - 76994-000 - CABIXI 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: CARINA BATISTA HURTADO, OAB nº RO3870, FABIANA OLIVEIRA COSTA, OAB nº RO3445, 
VIVIAN BACARO NUNES SOARES, OAB nº RO2386
EXECUTADOS: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
MUNICIPIO DE CABIXI, AV TAMOIOS 4887 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE CABIXI
DECISÃO 
Aportou aos autos, manifestação do Estado de Rondônia, requerendo a retificação da natureza do débito, de alimentar para comum, com 
os devidos informes ao setor responsável pelo pagamento do precatório.
Em suma, trata-se de Precatório n.º 0805623-57.2022.8.22.0000, classificado como débito alimentar.
Devidamente intimado, o exequente manifestou pela manutenção da classificação do Precatório como débito alimentar, baseando sua 
tese no artigo 24 da Lei 8.906/94(EAOAB), e § 14 do artigo 85 do CPC.
É cediço que os precatórios alimentares(preferenciais), são aqueles originados de processos que se discutem verbas salariais, vencimentos, 
proventos, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte e invalidez (Art. 100, § 1º, da Constituição Federal).
Assim sendo, os demais casos deságuam nos de natureza comum, tais como as desapropriações, repetições de tributos, indenizações 
por danos morais, entre outros, os quais devem obedecer à lista cronológica.
Em que pese a argumentação do exequente, merece acolhimento o pedido do executado, uma vez que o crédito aqui discutido se enquadra 
de fato em precatório de natureza comum, pois se trata de condenação em indenização por danos morais, além de ressarcimento de 
valores gastos em saúde.
Posto isto, DEFIRO o pedido do executado, para determinar a correção quanto à natureza do crédito, devendo constar como natureza 
comum e aguardar a lista cronológica de pagamento.
Servirá cópia da presente DECISÃO como OFÍCIO N. 847/2022, ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para comunicar a 
DECISÃO dessa Magistrada, no sentido de atribuir ao precatório 0805623-57.2022.8.22.0000, a natureza comum, pelo que deverá 
aguardar o pagamento pela lista cronológica.
Mantenha-se o presente feito arquivado até o pagamento do precatório.
Intimem-se as partes, para conhecimento desta DECISÃO, por meio de seus procuradores, cada qual pelo meio apropriado.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000410-45.2022.8.22.0012
CLASSE: Pedido de Medida de Proteção
REQUERENTE: M. P. D. E. D. R., NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: L. A. S. C., AV. TUPINAMBÁS 2653 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
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Defiro a quota Ministerial de Id n. 81222118.
Serve o DESPACHO como ofício n. 873/2022 ao CREAS para realizar atendimento psicossocial com a família da menor Lorena Aguiar 
Soares Cassiano, sito à Rua Tupinambás, 2659, Colorado do Oeste/RO, Centro de Colorado do Oeste/RO, a fim de descobrir com 
urgência, se a menor está em situação de risco ou vulnerabilidade. O relatório deverá ser encaminhado ao juízo no prazo improrrogável 
de cinco(05) dias.
Intimem-se as partes. Cientifique o Ministério Público.
Com a juntada do relatório do CREAS, intime-se o Ministério Público a se manifestar.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000301-07.2017.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. S/N, CIDADE DE DEUS VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI, OAB nº RO4937, EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910
EXECUTADOS: GILSEMAR MARCON, RUA MATO GROSSO 4331 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, 
GILSEMAR MARCON TERRAPLANAGENS - ME, RUA MATO GROSSO 4331 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
DESPACHO 
Compulsando os autos, observo que já houve intimação pessoal do executado para cumprir a SENTENÇA (id n. 32595771), o que 
dispensa nova intimação por edital. 
Assim, intime-se o exequente a se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias. 
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000795-61.2020.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº RO8697, RAFAELA GEICIANI 
MESSIAS, OAB nº RO4656A
REQUERIDO: ESPÓLIO DE DEOCLIDES JOAO PIAZZA, LINHA 176 - KM 105 ZONA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT, OAB nº MT23237O
DESPACHO 
Defiro o pedido formulado pelo exequente.
Intime-se o inventariante do Espólio, Marcelo Marcos Gues Piazza, para informar o andamento do inventário no prazo de 05 (cinco) 
dias.
Após, intime-se o exequente a dar prosseguimento ao feito, também em 05 (cinco) dias.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000610-86.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VAGNELMA BASILIO FERREIRA, LINHA 2 KM 7,5 RUMO ESCONDIDO 00 ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCESCO DELLA CHIESA, OAB nº RO5025A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 114 1 ANDAR SHOPING 
CENTRO CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 



2523DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Trata-se a presente de execução contra o INSS.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foi(ram) devidamente depositada(s), tendo a parte exequente pugnado pela extinção do feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, DECLARO 
extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas todas as diligências, arquivem-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001370-98.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ROSILENE LOPES DA SILVEIRA, RUA POTIGUARA 3129 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MAYCON CRISTIAN PINHO, OAB nº RO2030A
REPRESENTADOS: FAST ASSESSORIA FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA, RUA MARTINICA 112, SALA 01 JARDIM AMÉRICA 
- 18046-805 - SOROCABA - SÃO PAULO, TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO),, A AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 
CIDADE MONÇÕES - 04571-936 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DOS REPRESENTADOS: PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A
DECISÃO 
1 - Recebo a ação;
2 - Defiro a gratuidade de justiça, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil;
3 - Quanto ao pedido liminar, conforme é cediço, a tutela de urgência de natureza antecipada é instituto previsto em lei, com o escopo de 
implementar desde logo os efeitos práticos da SENTENÇA de procedência. É assim regulada no Estatuto Processual Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
Consoante se depreende da singela leitura do regramento acima transcrito, revela-se indispensável à entrega de provimento antecipatório, 
não só a verossimilhança, mas também a existência de fundado receio de dano irreparável, aos quais se deverá buscar, na medida do 
possível, a maior aproximação ao juízo de segurança consignado na norma, sob pena de se subverter a FINALIDADE do instituto da 
tutela antecipatória, tal como concebido pelo legislador ordinário, se acaso presentes os pressupostos autorizadores.
No caso dos autos, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações, tendo em vista que o material probatório anexado aos 
autos da ação não se mostram suficientes e adequados a, no mínimo, indiciar a existência da plausibilidade do direito, necessária 
à medida antecipatória. Pelo que se nota do documento fornecido pela Acic de Colorado do Oeste (Id n. 79375747), a inscrição foi 
realizada pela credora Telefônica Brasil S/A em 06/07/2020, por suposto débito relativo ao contrato n. 0364894933, datado de 26/07/2019, 
entretanto, o boleto de quitação juntado em Id n. 79375747 foi quitado em nome de Claro/Fast Assessoria Intermediação Financeira, não 
restando devidamente comprovado que a quitação deste boleto guarde relação com o débito efetivamente inscrito no SPC/SERASA.
Nessa seara e pelas razões acima expostas, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela.
4 - Remeto os autos ao CEJUSC para fins de designação e realização da audiência de conciliação, a qual será realizada por meio 
eletrônico;
5 - Cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de composição 
amigável da lide, nos termos do artigo 334, caput do CPC;
6 - As partes deverão informar, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data da audiência, um número de telefone em que esteja instalado 
o aplicativo whatsapp, a fim de viabilizar a realização do procedimento de conciliação por videoconferência. Para os fins determinados 
neste DESPACHO, as partes poderão entrar em contato com o CEJUSC desta comarca, através do telefone nº (69) 3341-7740, durante 
o horário de expediente (das 07 às 14 horas);
6.1 - Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial.
6.2 - As partes deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER 
JUDICIÁRIO.
6.3 - No ato da intimação, deverá ser esclarecido às partes que está facultado o comparecimento à Sala de Audiências no Fórum, 
nos termos do Provimento da Corregedoria n. 013/2021, desde que devidamente justificada a impossibilidade técnica de se baixar o 
aplicativo “Google Meet - Reuniões de vídeo seguras” ou mesmo não possuir internet de qualidade para participar da audiência através 
de videoconferência;
6.4 - Advirta-se que o não comparecimento à audiência de conciliação e o não atendimento injustificado de ligações, que forem 
realizadas para o telefone da parte requerente e/ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser 
revertida em favor do Estado, nos termos do artigo 334, §8º do CPC;
6.5 - As partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus advogados ou de Defensor Público;
7 - Intime-se o réu para que, caso queira, apresente contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada 
a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. Em regra, o prazo será contado da audiência. Ademais, deverá especificar na defesa as 
provas que, eventualmente, pretenda produzir, arrolando e qualificando suas testemunhas;
8 - Apresentada a contestação, intime-se o autor a apresentar impugnação em 15 (quinze) dias. Deverá este, igualmente, especificar na 
peça as provas que eventualmente pretenda produzir, arrolando e qualificando suas testemunhas;
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9 - As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
Cumpra-se.
Serve o presente como carta de citação ou MANDADO, ou carta precatória. Expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000696-57.2021.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: NUTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, RUA CASTELO BRANCO 1091, - DE 955/956 
A 1127/1128 RIACHUELO - 76913-783 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LUANNA OLIVEIRA DE LIMA, OAB nº RO9773, YURI ROBERT RABELO ANTUNES, OAB nº 
MG123760A
REQUERIDO: COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS MARECHAL EIRELI, AVENIDA MARECHAL RONDON 3014 CENTRO - 
76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: CLAUDIO COSTA CAMPOS, OAB nº RO3508
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA que move NUTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, em face 
de COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS MARECHAL EIRELI.
Realizada proposta de acordo pela exequente (ID 78516200), houve a concordância pela parte executada (ID 79022360). 
O acordo foi homologado (ID 80392436).
Aportou aos autos manifestação da parte exequente informando a quitação integral do débito (ID 80497070).
Isso posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA e julgo extinta a presente execução, autorizando, 
em consequência, os eventuais levantamentos.
Libere-se eventual penhora existente nos autos.
Nesta data, promovi a retirada da restrição do veículo CHEVROLET/MONTANA LS2, OHQ1663, junto ao sistema Renajud, conforme 
espelho anexo.
Intime-se a parte exequente para promover a retirada dos protestos do executado junto aos Tabelionatos de Protestos de Títulos, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
Sem custas e honorários.
P. R. I. C.
Tudo cumprido, arquivem-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000164-59.2016.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: MARCOS WILLIAN DA SILVA LIBERATO, RUA JURUÁ 3373, CASA CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO GREYCK GOMES, OAB nº RO6607
EXECUTADO: PAULO FERMINO DA PAZ, RUA JORDÂNIA 2937, CASA CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Defiro o pedido formulado pelo autor, razão pela qual promovo a suspensão do feito por sessenta (60) dias corridos.
Decorrido o prazo, intime-se o promovente a se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000004-29.2019.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: FELIPE CORADELLI ZENI, RUA 9 - A 1120 VILA HORIZONTE - 78300-000 - TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO
ADVOGADOS DO AUTOR: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES, OAB nº MT23380, GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA 
ALVES, OAB nº MT24126, DJHOVANE PIRES MARTINS, OAB nº MT27164O, DEBORAH BARBOSA CAMACHO, OAB nº MT11335
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REU: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE, AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO 2152 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA, JOÃO BATISTA DE LIMA, RUA CURITIBA 2121, RUA POTIGUARA N. 2999 CENTRO - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: TATIANE VIEIRA DOURADO, OAB nº RO8393, CLAUDINEI MARCON JUNIOR, OAB nº RO5510, 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO
DECISÃO 
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA DE LIMA, nos quais pleiteia que seja sanada suposto erro material e 
contradição na DECISÃO de id n. 78177191, ao argumento de que a fundamentação utilizada para afastar a prescrição não se aplica ao 
Embargante, pessoa física e contra ela corre a prescrição prevista no Inciso V, do Art. 206, do Código Civil, logo, a regra sobre prescrição 
a ser observada em relação ao Embargante é a regra geral prevista no Código Civil, que diz que a prescrição é de três anos e não corre 
contra os menores absolutamente incapazes.
É o suficiente relatório. Decido.
Os embargos merecem ser conhecidos, porquanto, preencheram os requisitos de admissibilidade. Por outro lado, não merecem ser 
providos, visto que restou configurado um dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, qual seja a contradição.
Cumpre asseverar, neste ponto, a recente DECISÃO do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ainda que contenham nítido 
pedido de efeitos infringentes, os embargos de declaração, não devem ser recebidos como mero “pedido de reconsideração”.STJ. Corte 
Especial. REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015 (Info 575). Assim, devem ser conhecidos, ainda que não 
sejam providos ao final.
Pela leitura dos argumentos encartados pelo embargante resta clara a sua tentativa de reformar a DECISÃO e não de sanar qualquer 
omissão, contradição ou obscuridade.
No caso dos autos, não existem as alegadas contradições, muito menos erro material na DECISÃO combatida, mas, apenas, entendimento 
contrário à sua pretensão inicial. Cumpre asseverar que a DECISÃO está clara e bem fundamentada.
Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa, sendo inviável em sede de embargos de declaração.
Os embargos declaratórios não podem ser utilizados com a FINALIDADE de propiciar novo exame da própria questão de fundo, de modo 
a viabilizar, em instância processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato decisório regularmente proferido, conforme 
pretendem o embargante.
Caso a parte discorde dos fundamentos expostos no acórdão, cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 
embargos declaratórios à discussão da matéria objeto da lide (STJ. 1ª Seção. EDcl no Resp 1185070/RS ministro Zavascki. Teori Albino 
DJ 27/10/2010. Dje 04/11/2010).
Não se observam contradições ou omissões a serem sanadas, mormente diante da fundamentação contida na própria DECISÃO. 
Conforme dito alhures, pretendendo o embargante é a reforma do decisum, incabível pela via estreita dos embargos de declaração.
Diante do exposto, CONHEÇO e NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA DE LIMA, mantendo a DECISÃO 
como foi lançada.
Intime-se. Renove-se o prazo recursal.
Intime-se a parte autora, para contrarrazões de apelação interposta pelo Município de Colorado do Oeste em quinze dias.
Colorado do Oeste-,1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001637-07.2021.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: MIGUEL DA SILVA BRAZ, LINHA 11, LOTE 11/31, GLEBA 01 setor 3, ZONA RURAL- RE, VIA GUAPORÉ, FAZENDA 
VARGAS, - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SIMONI ROCHA, OAB nº RO2966
REQUERIDOS: BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA, TRAVESSA MARQUÊS DE SANTA CRUZ 32 CENTRO - 69005-290 - MANAUS - 
AMAZONAS, BANCO BRADESCARD S.A, ALAMEDA RIO NEGRO 585 15 ANDAR ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 - BARUERI - 
SÃO PAULO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, RUA GOMES DE CARVALHO 
1195 ANDAR 4, - DE 992/993 A 1210/1211 VILA OLÍMPIA - 04547-004 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401, LEONARDO ANDRADE ARAGAO, OAB nº AM7729, 
THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB nº AL11937, LUCIANO DA SILVA BURATTO, OAB nº SP179235, PROCURADORIA DA BEMOL S/A, 
BRADESCO
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor.
1.1 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora online surtiu efeitos. Assim, convolo o bloqueio 
judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
2 - Considerando que já houve manifestação da parte executada concordando com o bloqueio judicial (ID 81243684), desde já defiro a 
expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pelo autor.
SIRVA como Alvará Judicial de nº 317/2022
Sacante: SIMONI ROCHA, advogada, OAB RO 2966, CPF 583.393.372-20 
Valor: R$ 8.265,51 (oito mil duzentos e sessenta e cinco reais), com rendimentos.
Transferência de Valor ID: 072022000019336444 
Banco: Caixa Econômica Federal.
A parte exequente deverá informar o saque, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Em caso de erro material ou informação incompleta, expeça-se novo alvará.
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3 - Após o levantamento dos valores, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a satisfação do débito, 
sob pena de extinção do feito por presunção do pagamento integral do crédito exequendo.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000264-43.2018.8.22.0012
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, 
CAPITÃO CASTRO 3178 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, OAB nº RO1084
EXECUTADO: MARCOS CELSO REBELATTO, RUA BAHIA 4176 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SIMONI ROCHA, OAB nº RO2966
DESPACHO 
Como a exequente não logrou êxito em encontrar bens penhoráveis em nome do executado, suspendo o feito, nos termos do artigo 921, 
III do Código de Processo Civil, pelo prazo de 1 (um) ano.
Decorrido o prazo, intime-se a exequente a impulsionar o feito em 05 (cinco) dias.
Caso não se manifeste ou, manifestando, requeira o arquivamento, arquivem-se os autos, oportunidade em que iniciará a contagem do 
prazo de prescrição intercorrente (5 anos), nos termos dos §§2º e 4º do art. 921 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001082-87.2021.8.22.0012
CLASSE: Divórcio Litigioso
REQUERENTES: J. P. R. D. S., RUA CACIQUE 3162 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA, C. N. R. D. S., RUA CACIQUE 3162 
CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA, E. R. M., RUA CACIQUE 3162 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: L. S. D. S., LINHA 02 Km 6 ZONA RURAL - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Intime-se as partes para ratificação ou retificação do termo de acordo. Prazo de cinco(5) dias.
Com a resposta, intime-se o MP, para manifestação.
Servirá cópia do presente como MANDADO de intimação/carta precatória ou expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpram-se.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000174-64.2020.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: LENI ALMEIDA CORREA - ME, AV. TAPAJÓS 4449, COMÉRCIO CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO ALEXANDRE CORREA, OAB nº RO7352A
EXECUTADO: DANIELA TATI GINEZ, RUA FELINTO MULLER 171, CASA CENTRO - 79765-000 - TAQUARUSSU - MATO GROSSO 
DO SUL
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Informe ao Juízo Deprecante a inexistência de conta judicial vinculada aos presentes autos, solicitando a transferência direta para conta 
indicada em Id n. 78410202, qual seja: C/C. 14673-0, agência 1381-1, do Banco do Brasil, de titularidade do procurador Dr. Bruno 
Alexandre Corrêa, inscrito no CPF sob n. 981.671.462-00.
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Entretanto, se acaso o juízo entender de forma diversa, determinando as diligências que entender necessárias e suficientes para realizar 
a transferência dos valores para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, diretamente pelo sítio da CEF. Consigno que a agência 
de Colorado do Oeste é 4335, e a operação deverá ser a 040.
Sirva cópia do presente como OFÍCIO N. 850/2022, que deverá ser remetido via e-mail: adriana.pelegrino@tjms.jus.br, para as 
providências.
Intime-se. Cumpra-se
Colorado do Oeste- RO, 31 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
Ao: Juízo de Direito do Juizado Especial de Batayporã - Estado de Mato Grosso do Sul
Referencia: autos 000358-05.2022.8.12.0027
Aos Cuidados de Adriana Pelegrino Simões

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002732-72.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: LEONI DE FATIMA SANTOS SOUZA, RUA RONDÔNIA 5449 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Solicite resposta urgente do NATJUS, quanto à nota técnica requerida.
Colorado do Oeste- RO, 31 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002632-88.2019.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOSE MARIA, LINHA 8, KM 8, MINI-EIXO, RUMO ESCONDIDO SN ZONA RURAL - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LEANDRO AUGUSTO DA SILVA, OAB nº RO3392
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se a presente de execução contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foi(ram) devidamente depositada(s), tendo a parte exequente pugnado pela extinção do feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, DECLARO 
extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Colorado do Oeste-RO, 30 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000733-50.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARINO MATTE
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
MARINO MATTE ajuizou ação de cobrança em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER/RO, em que requer a condenação dos réus ao 
pagamento de verbas rescisórias.
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É o necessário. Decido.
Reputo necessário o enfrentamento da preliminar arguida pelo Estado de Rondônia.
O DER é uma autarquia estadual que possui personalidade jurídica própria, a teor do §1º do art. 1º do Decreto 3365/87 que regula o 
DER/RO: “Art. 1º (...) § 1º - O DER, entidade dotada de personalidade Jurídica de Direito Público, com Patrimônio e Receita próprios, 
Autonomia Administrativa, Técnica e Financeira (...)”
Neste viés, tendo em vista que o DER possui personalidade jurídica própria diferente da do Estado de Rondônia, é a parte legítima para 
se estar em Juízo, e, portanto recai ao DER o ônus de arcar com o pagamento dos direitos de seus servidores enquanto pertencia ao 
quadro do Estado.
Recurso Inominado. Administrativo. Licença-prêmio não gozada. Legitimidade do Estado. Seara administrativa. Desnecessidade de 
prévia manifestação. SENTENÇA Parcialmente Reformada.. – O DER é responsável pelo pagamento dos direitos de seus servidores 
gerados (período aquisitivo) enquanto este pertencia ao quadro do Estado. – Em se tratando de pedido de conversão de licença-prêmio 
não gozada em pecúnia, desnecessária a prévia manifestação da Administração em âmbito administrativo. RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7027176-76.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 27/07/2021.
Assim, o Estado é responsável, por meio de sua autarquia, pelo pagamento das verbas rescisórias do período aquisitivo que o servidor 
pertenceu aos seus quadros.
Ante o exposto, DECLARO a ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia e determino sua exclusão do polo passivo da demanda.
Ademais, observo que o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE DO ESTADO DE RONDÔNIA– DER/RO, 
embora incluído no polo passivo, não consta como parte no sistema, tampouco foi citado.
Desta forma, promova-se a inclusão do réu DER/RO no sistema e, após, cite-se o réu, bem como o intime, por seu representante, 
para que, no prazo 30 (trinta) dias, apresente toda a defesa e eventual documentação de que disponha para esclarecimento dos fatos, 
especificando as provas que pretende produzir, inclusive qualificando eventuais testemunhas arroladas, justificando necessidade e 
pertinência, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Com a apresentação de resposta, intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, sua impugnação, indicando 
provas que pretenda produzir e justificando sua necessidade e pertinência, inclusive qualificando eventuais testemunhas arroladas, sob 
pena de preclusão ou indeferimento. 
A presente DECISÃO, assinada digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta de intimação ou MANDADO. Expeça-se o 
necessário. 
Colorado do Oeste- RO, 31 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000088-25.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ELIANA RAMOS XAVIER, BR435, KM 48, LOTE 40 s/n. ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MAURI CARLOS MAZUTTI, OAB nº RO312B
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
I. RELATÓRIO
ELIANA RAMOS XAVIER ajuizou a presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, em 
que requer a concessão do benefício de auxílio-doença.
Argumenta, em síntese, que é contribuinte individual e trabalhou como auxiliar de serviços gerais em Ouro Preto do Oeste-RO, no 
exercício de 2018. Disse que desde 28/01/2021, trabalha como agricultora e desenvolve suas atividades no cultivo de mandioca, milho, 
hortaliças e frutíferas, bem como, criação de pequenos e médios animais, todavia sofreu patologia crônica e de natureza grave, o que 
a incapacita total e permanentemente. Disse que pleiteou o benefício de auxílio-doença perante o requerido sob n.º 628586544-6, em 
01/07/2019, o qual foi indeferido, bem como interpôs outro pleito de benefício, em 08/11/2021, sob n.º 6370596179, que também restou 
indeferido. Assim, requer a condenação do réu na obrigação de implantar o auxílio-doença em seu favor.
Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade de justiça. Na oportunidade, foi nomeado perito e designada perícia, em atenção à recomendação 
realizada pelo CNJ, através do Ato Normativo n. 0001607-53.2015.2.00.0000.
O laudo aportou aos autos. (ID 75338453)
Autarquia ré apresentou contestação. (ID 78243546)
É o relatório. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se a presente de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. 
O primeiro benefício previdenciário está previsto no art. 18, inciso I, letra h da Lei nº 8.213/91, cujos requisitos de concessão vêm insertos 
no artigo 86 do mesmo diploma e resumem-se em três itens prioritários, a saber: a redução da capacidade para o trabalho habitualmente 
exercido causada por acidente de qualquer natureza; a qualidade de segurado como empregado urbano/rural/doméstico, trabalhador 
avulso ou segurado especial. 
Dito isso, cinge-se a questão sobre a presença de todos os requisitos para concessão do benefício pleiteado. Neste caso, é óbvio que 
deve restar comprovada a redução da capacidade laboral.
No caso em análise, analisando detidamente o feito, em especial a prova pericial realizada nos autos, verifico que a presente ação deve 
ser julgada improcedente, porquanto ausente a comprovação da incapacidade para a vida independente.
Conforme discorreu o perito “a periciada comprova diagnostico de lupos e patologia reumatológica, passível de tratamento com bom 
prognóstico de controle dos mesmos, que carece de acompanhamento medico, porém, no estágio que se encontra não acarreta 
incapacidade laboral. 
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Por fim, concluiu o perito judicial que “não há elementos que comprove incapacidade laboral.”
Neste ponto, abro um parêntese para destacar que o médico, antes de se tornar especialista em alguma área, é um clínico geral, e, “os 
Conselhos Regionais de Medicina não exigem que um médico seja especialista para trabalhar em qualquer ramo da Medicina, podendo 
exercê-la em sua plenitude nas mais diversas áreas, desde que se responsabilize por seus atos “ (TJSC, rel. Des. Paulo Henrique Moritz 
Martins da Silva). 
Para o Conselho Federal de Medicina, aliás,” O título de especialista é apenas presuntivo de um plus de conhecimento em uma determinada 
área da ciência médica “(Parecer-Consulta CFM n. 2096/96, fl. 46). 
É certo que para o exame de quadros mais complexos e em havendo disponibilidade, recomenda-se a nomeação de médicos com 
conhecimentos específicos na área (oftalmologista para examinar os olhos, neurologista para analisar o cérebro, etc.), mas no caso em 
apreço não parece razoável afastar um médico clínico geral para verificar a patologia, obrigando a nomeação de especialista, mormente 
em razão dos prévios exames realizados pela autora, que auxiliaram a análise.
No mesmo sentido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO ACIDENTÁRIA. DECISAO AGRAVADA QUE NOMEOU COMO PERITO MÉDICO ESPECIALISTA 
EM PERÍCIAS MÉDICAS PARA ATESTAR A EVENTUAL INCAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EM RAZAO DE LESÕES NA 
MAO ESQUERDA PROVOCADAS POR ACIDENTE DE TRABALHO. PRETENSAO DE SUBSTITUIÇAO DO PERITO POR NAO SE 
TRATAR DE ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. PROFISSIONAL NOMEADO DE CONFIANÇA DO JUÍZO, QUALIFICADO TÉCNICA 
E CIENTIFICAMENTE EM PERÍCIAS MÉDICAS E COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA. REQUISITOS DO ART. 424 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL NAO PREENCHIDOS DE MODO QUE NAO SE RECOMENDA A SUBSTITUIÇAO DO EXPERT. RECURSO 
DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n., de Palhoça, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 29-01-2013). 
Mais: 
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISAO QUE DESIGNOU PERITO JUDICIAL. 
ALEGAÇAO DE AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇAO MÉDICA DO PERITO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇAO POR MÉDICO 
ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO. SENTENÇA INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo 
de Instrumento n., de Mondaí, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 20-10-2011). 
E, ainda: 
Agravo de Instrumento. Previdenciário. Pretensa nomeação de perito especialista em ortopedia. Desnecessidade. Profissional apto a 
exercer a função que lhe foi confiada pelo magistrado. Ausência de fundamentos hábeis a desconstituir a nomeação efetivada a partir da 
confiança do juízo. Recurso negado. O fato de o perito médico indicado não ser especialista na área de conhecimento na qual deve ser 
realizada a perícia não basta para determinar a sua destituição do encargo, uma vez que a substituição do perito se dará caso” carecer 
de conhecimento técnico ou científico “(Art. 424, I, do CPC). (AC n., de Fraiburgo, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 21.10.2011). (TJSC, 
Agravo de Instrumento n., de Palhoça, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 02-04-2013). 
Logo, em razão do princípio da confiança, deixo de nomear médico perito especialista e mantenho o laudo pericial acostado por clínico 
geral, isso porque não comprovado carência de conhecimento técnico ou científico, nem tão pouco motivo legítimo a justificar a substituição 
do expert.
Outrossim, ainda que o juiz não esteja adstrito à perícia, sua DECISÃO deve ser fundamentada e, em se tratando de auxílio-doença, 
necessário que haja prova robusta da incapacidade. Ora, tratando-se de patologias que acarretam a invalidez, o julgador é um leigo e, 
para decidir, se pauta em provas.
Sendo assim, a concessão do benefício em comento tem como pressupostos a implementação de todos os requisitos previstos na 
legislação previdenciária. Não sendo verificada a incapacidade, não é o caso de deferimento do pedido. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR. EXAME DA LEGISLAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA 
DE INCAPACIDADE LABORATIVA. Os benefícios acidentários estão inseridos no sistema constitucional de proteção ao trabalhador, 
constituindo-se em direito social fundamental. Compreensão do princípio constitucional da dignidade humana (art. 1º, III, CF) e do artigo 
6º da Constituição Federal. Prova pericial que constatou a inexistência da incapacidade laborativa. Manutenção da SENTENÇA de 
improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70051125110, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - AC: 70051125110 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de 
Julgamento: 28/11/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2012).
Deste modo, como o autor não comprovou a incapacidade que autorize a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o 
pedido deve ser julgado improcedente.
III. DISPOSITIVO 
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulador por ELIANA RAMOS XAVIER em face do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS. 
Via de consequência, declaro resolvido o MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Isento a parte Autora do pagamento de custas, nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 3.896/2016, bem como do pagamento dos honorários 
advocatícios, art. 3º, V, da Lei 1060/50.
Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com a devida baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Colorado do Oeste-RO, 31 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

AUTOS 7000705-58.2017.8.22.0012 CLASSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE
Nome: MANOEL FARIA CAMPOS
Endereço: Linha 01, Km 4,5, Zona Rural, Zona Rural, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO GREYCK GOMES - RO6607
REQUERIDO
Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
Endereço: Av. Rio Negro, 4200, Cooperativa, Centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogados do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, ANDRE DE ASSIS ROSA - MS12809, 
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MAYCON CRISTIAN PINHO - RO2030-A
Intimação
Intimar a parte requerida, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar junto a esta Vara Cível, cujo endereço 
encontra-se no cabeçalho desta, o pagamento das custas processuais, sob pena protesto e inscrição em divida ativa do Estado de 
Rondônia.
AUTOS 7001264-10.2020.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: MARIA APARECIDA ALBINA
Endereço: RUA RONDONIA, 4163, CENTRO, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: LUCAS SOARES - RO10286
REQUERIDO
Nome: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 100, Torre Conceicao, Andar 9, Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344-
902
ADVOGADO Advogado do(a) REU: WILSON BELCHIOR - RO6484
Intimar a parte, através de seu advogado/procurador, para querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de Apelação juntada aos autos, 
no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001320-43.2020.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: LEANDRO BARBOSA FERREIRA, RUA HELICONIA 2971 MINAS GERAIS - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LEANDRO AUGUSTO DA SILVA, OAB nº RO3392
REU: ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, AVENIDA CELSO MAZUTTI 7303 JARDIM ARAUCÁRIA - 76987-
487 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ANDRE DE ASSIS ROSA, OAB nº GO36488, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO, OAB nº 
MT19080
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA, em que a parte autora informou a satisfação integral da obrigação.
Isso posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA e julgo extinta a presente execução, autorizando, 
em consequência, os eventuais levantamentos.
Sem custas, diante do pagamento voluntário (art. 8º, I, Lei Estadual n. 3.896/2016).
P. R. I. C.
Tudo cumprido, arquivem-se.
Colorado do Oeste- , 31 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000838-66.2018.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento Provisório de SENTENÇA 
EXEQUENTE: ELIANE MARIA DA SILVA COSTA, CAETES 2487 CRUZEIRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLAUDIO COSTA CAMPOS, OAB nº RO3508
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870 1 andar CENTRO - 76900-
082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se a presente de execução contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foi(ram) devidamente depositada(s), tendo a parte exequente pugnado pela extinção do feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, DECLARO 
extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Colorado do Oeste-RO, 30 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
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Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001760-68.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: FRANCINETE APARECIDA BEZERRA, RUA TUPINAMBA 3376 JORGE TEIXEIRA - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALTER CARNEIRO, OAB nº RO2466
REQUERIDOS: GENERALI BRASIL SEGUROS S A,, - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA, SUDASEG 
SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, INACIO LUSTOSA 755 SAO FRANCISCO - 80510-000 - CURITIBA - PARANÁ, ZURICK 
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
DECISÃO 
1 - Recebo a ação;
2 - Quanto ao pedido liminar, é cediço que a tutela de urgência de natureza antecipada é instituto previsto em lei, com o escopo de 
implementar desde logo os efeitos práticos da SENTENÇA de procedência. É assim regulada no Estatuto Processual Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
Consoante se depreende da singela leitura do regramento acima transcrito, revela-se indispensável à entrega de provimento antecipatório, 
não só a verossimilhança, mas também a existência de fundado receio de dano irreparável, aos quais se deverá buscar, na medida do 
possível, a maior aproximação ao juízo de segurança consignado na norma, sob pena de se subverter a FINALIDADE do instituto da 
tutela antecipatória, tal como concebido pelo legislador ordinário.
No caso dos autos, restou demonstrada a verossimilhança das alegações, tendo em vista que o material probatório anexado aos autos 
da ação mostram-se suficientes e adequados a, no mínimo, indiciar a existência da plausibilidade do direito, necessária à medida 
antecipatória. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo não ser razoável manter os descontos referentes ao 
contrato de consumo discutido nos autos quando este, supostamente, não foi realizado. Ressalte-se que os descontos podem interferir 
na própria subsistência da parte até o possível reconhecimento de seu direito por SENTENÇA.
É certo que somente após a instrução do feito, inclusive com a análise detida da defesa a ser ofertada nos autos e as demais provas a 
serem produzidas, poder-se-á aferir se procedem ou não os fatos narrados na inicial. Todavia, ao menos agora, o deferimento do pedido 
tem lugar para se afastar a possibilidade de maiores prejuízos a requerente.
Consigna-se, ainda, que, em contrapartida, o deferimento não acarretará prejuízos à parte credora já que, caso seja declarada a 
regularidade da dívida, poderá retomar a cobrança.
Nessa seara e pelas razões acima expostas, DEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela (art. 300 do CPC) e determino que os 
réus promovam a suspensão dos descontos mensais cadastrados na folha de pagamento da requerente, referentes ao contrato objeto 
da presente demanda.
Visando a efetivação da tutela pretendida, serve o DESPACHO como ofício n. 709/2022 ao Estado de Rondônia, por meio da SEGEP, 
para suspender os descontos sob a rubrica “Seguro V. G. pecúlio” na folha de pagamento da servidora FRANCINETE APARECIDA 
BEZERRA, CPF nº 41947428268, no prazo de 05 (cinco) dias.
3 - Remeto os autos ao CEJUSC para fins de designação e realização da audiência de conciliação, a qual será realizada por meio 
eletrônico;
4 - Cite-se a parte requerida dos termos da ação, bem como se intime a participar da audiência de conciliação, sob pena de confissão e 
revelia.
A contestação e a especificação de provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) e objetivo probatório, devem ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência 
por videoconferência realizada.
Fica a parte requerida informada de que nas causas até o valor de 20 (vinte) salários mínimos, poderá se defender no processo sem a 
necessidade de contratar advogado.
A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
5 - Se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá prazo até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
6 - As partes deverão informar, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data da audiência, um número de telefone em que esteja instalado 
o aplicativo WhatsApp, a fim de viabilizar a realização do procedimento de conciliação por videoconferência. Para os fins determinados 
neste DESPACHO, as partes poderão entrar em contato com o CEJUSC desta comarca, através do telefone nº (69) 3341-7740, durante 
o horário de expediente (das 07 às 14 horas).
6.1 - Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial.
6.2 - As partes deverão estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER 
JUDICIÁRIO.
6.3 - No ato da intimação, deverá ser esclarecido às partes que está facultado o comparecimento à Sala de Audiências no Fórum, 
nos termos do Provimento da Corregedoria n. 013/2021, desde que devidamente justificada a impossibilidade técnica de se baixar o 
aplicativo “Google Meet - Reuniões de vídeo seguras” ou mesmo não possuir internet de qualidade para participar da audiência através 
de videoconferência, e desde que estejam, portanto, o CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, devidamente atualizado;
7 - Advirto que a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações, que forem 
realizadas para o telefone da parte requerente e/ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento 
do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais, bem como a falta de acesso 
à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações, que forem realizadas para o telefone 
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da parte requerida e/ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
8 - Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e/ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95);
9 - Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
10 - As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA E/OU MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
AUTOS 7001514-43.2020.8.22.0012 CLASSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE
Nome: SONIA REGINA MATIAS ESTEVES
Endereço: LINHA 1 KM 23,5 RUMO ESCONDIDO, ZONA RURAL, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCESCO DELLA CHIESA - RO0005025A
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, sala 114 1 andar shoping centro, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento 
em caso de inércia. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000270-50.2018.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: RUTE LORETO GONCALVES, RUA ACÁCIA 3727 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº 
RO8697
REU: JOSE CARLOS DA SILVA, AV. AMAZONAS 4260 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, SONIA LORETO 
GONCALVES SILVA, AVENIDA AMAZONAS 4260 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: SIMONI ROCHA, OAB nº RO2966
SENTENÇA 
Trata-se de ação de indenizatória movida por RUTE LORETO GONÇALVES em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA e SÔNIA LORETO 
GONÇALVES.
Alegou a requerente, que no ano de 2007, quando residia nos Estados Unidos da América, negociou por escritura pública, a totalidade 
do imóvel rural denominado Lote 49, da gleba n. 71, do PIC-PAR, com área de 105,4225 ha, localizado no município de Corumbiara/
RO, pelo valor de R$200.000,00(duzentos mil reais). Afirmou que a negociação foi ratificada em 11 de março de 2008, com a assinatura 
do contrato de compra e venda, o qual foi devidamente registrado junto ao CRI, em conjunto com o imóvel 48-R, da Gleba 71, com área 
de 51.1171,5 ha, os quais foram unificados passando a conter a dimensão de 156.5396,5 ha, conforme Escritura Pública e Compra com 
unificação de área, denominando-se Lotes Rurais 49/48-R da Gleba 71 do PIC-PAR, situados em Corumbiara/RO, Matrícula nº 8.273 do 
CRI de Cerejeiras/RO.
Afirmou que os requeridos, venderam ao Senhor DEUSDETE OLIVEIRA SANTOS, uma área de 9.6004 ha, do Lote 49, Gleba 71 do PIC-
PAR, da extensão de terras também vendida à autora, suprimindo então esse pedaço de terras da porção total que lhe havia vendido. 
Narrou que a quantia de 9.6004 ha, foi vendida em duplicidade, sendo que constava dos 100% da totalidade lhe vendida, e ao mesmo 
tempo vendeu ao senhor Deusdete.
Afirmou que somente teve conhecimento dos fatos, em novembro de 2017, após ter vendido a propriedade, e o comprador ao conferir 
a delimitação física da terra se deparou com a ocupação do possuidor de parte da terra, o qual, procurou a autora e informou que havia 
comprado aquele pedaço de José Carlos.
Disse que ingressou com ação reivindicatória n. 7000279-09.2018.8.22.0013, na comarca de Cerejeiras, vindicando o pedaço suprimido 
da extensão de terras comprado dos réus; danos materiais pela redução no preço que sofreu em decorrência da quantidade menor de 
terras vendida ao atual comprador, bem como danos morais; perdas e danos materiais decorrentes da supressão de rendimento pela 
exploração de pastagem, bem como o valor referente ao pedaço suprimido.
Discorreu sobre o seu pretenso direito, e ao final requereu a gratuidade de justiça, a procedência dos pedidos com a condenação dos 
requeridos em danos materiais e morais no valor de R$116.800,00(cento e dezesseis mil e oitocentos reais), além dos consectários da 
demanda. Juntou os documentos que entende pertinentes.
Recebida a inicial, foi indeferida a gratuidade de justiça e determinada a citação dos réus para audiência de conciliação a qual restou 
infrutífera (Id n. 19875746).
Aportou aos autos a peça contestatória, na qual, além da prejudicial de MÉRITO, foram arguidas as preliminares de incompetência do 
Juízo, em razão do foro da situação do imóvel (direito real). No MÉRITO aduziu que no ano de 2001, os requeridos através de contrato 
verbal, venderam 9,6004 ha para Deusdete Oliveira Santos, que já residia e cuidava da área desde o ano de 1980, e que Deusdete pagou 
pela aquisição do bem imóvel.
Afirmou que o contrato escrito foi realizado em 01 de outubro de 2007. Disse que os imóveis foram vendidos para autora de forma 
fragmentada e aos poucos, e quando vendeu a última parte, retirou a parte que havia vendido para Deusdete, entretanto, o contrato da 
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autora constou o lote todo, e que a requerente concordou quando fosse transferir o lote para seu nome, consertar o equívoco.
Disse que se sentiam seguros, pois a requerente necessitaria deles para transferência do imóvel, uma vez que o primeiro contrato de 
compra e venda estava em nome deles, o que dificultaria a transferência, e nessa oportunidade seria resolvida a situação do pedaço que 
haviam vendido a Deusdete.
Afirmaram que a requerente, com desejo de se locupletar, procurou o vendedor anterior, aproveitando-se que a escritura pública passada 
para os requeridos, ainda não havia sido registrada, conseguindo uma procuração em Coxipó da Ponte em Mato Grosso, em 12 de 
fevereiro de 2015, promovendo então o registro da totalidade da terra, ignorando a posse de Deusdete, não corrigindo a dimensão total 
do lote.
Afirmou que a requerente tenta de todas as formas obter enriquecimento sem causa, tanto nesta ação, quanto na ação 7000279-
09.2018.8.22.0013, movida na Comarca de Cerejeiras, contra o senhor DEUSDETE OLIVEIRA SANTOS, visando imitir-se na posse da 
área, ao mesmo tempo que pede indenização na persente ação.
Por fim, juntaram os documentos que entendem necessários, e requereram a improcedência dos pedidos.
Devidamente intimada, a autora apesentou sua impugnação.
Instados a especificação de provas a produzir, a autora pugnou pela prova testemunhal, arrolando suas testemunhas.
Em saneamento do feito, foi postergada a análise da prejudicial de MÉRITO para momento posterior à realização da audiência de 
instrução e julgamento e afastada a preliminar de incompetência do Juízo.
Realizada audiência de instrução e julgamento, foi tomado o depoimento pessoal da autora e do requerido José Carlos. Foram inquiridas 
as testemunhas Valdir Sgotti Navarro, Jaelco Teixeira Souto, Luiz Carlos Schewiski, Sebastião Antônio Alves, Deusdete Oliveira Santos, 
Delmi Oliveira Santos e Aenderson Carlos Lelis, cujos depoimentos foram colhidos por meio de gravação audiovisual.
Aportou aos autos pedido de suspensão, para aguardar desfecho de inquérito policial, o qual foi deferido até deslinde dos autos 7000279-
09.2018.8.22.0012.
Aportou aos autos as alegações finais das partes.
É o relatório. DECIDO.
No caso em tela, afigura-me que houve uma interpretação equivocada do juízo quanto à aplicabilidade do direito em relação à prescrição, 
quando do DESPACHO saneador, de modo que sendo matéria de ordem pública, não se sujeitando a preclusão, podendo ser suscitada a 
qualquer tempo, portanto, passo a reanalisar a prejudicial da prescrição nesta SENTENÇA. AgInt no REsp 1598978/RS, relatoria Ministro 
Antonio Carlos Ferreira – 07 de dezembro de 2020.
Estamos diante de uma entrega de bem imóvel em metragem diversa da contratada, e neste particular, não pode ser considerada vício 
oculto, mas sim vício aparente, dada a possibilidade de ser verificada com a mera medição das dimensões do imóvel. Por precaução, o 
adquirente, inclusive, deve providenciar tão logo receba a unidade imobiliária, a medição, que é de sua inteira responsabilidade.
No presente caso, a autora afirmou, que quando residia nos Estados Unidos da América adquiriu o imóvel de seu cunhado José Carlos, 
e não realizou a medição para averiguar se não estava sendo lesada, e que tal ação somente foi levada a cabo, quando vendeu o imóvel 
para terceiro, e essa pessoa ao realizar o georreferenciamento descobriu o “problema”.
Aqui, um particular, o imóvel foi adquirido por sua totalidade, ou seja “ad corpus”, e não ad mensuram, pois a autora pagou a quantia de 
R$200.000,00(duzentos mil reais), pela totalidade do imóvel, sem que fosse individualizado quanto se pagaria por alqueire, ou hectares, 
aliás a própria autora confessa isso, gerando, pois empecilho para qualquer uma das partes, em apresentar reclamação de pleitear 
alguma diferença em razão da metragem, seja a menor, ou a maior.
Entretanto, em verdade, a celeuma gira em torno da entrega de um imóvel com metragem diversa da contratada, que por óbvio não há 
que se falar em vício oculto, mas sim em vício aparente, repisa-se, dada a possibilidade de ser verificada com a simples e mera medição 
do imóvel, cuidado que a autora não teve, vindo a ajuizar a presente ação, há mais de 10 anos.
Ocorre que o lote de terras aqui reclamado, foi adquirido no ano de 2007, momento que deveria ter tomado todas as precauções, com a 
medição e aferição do tamanho do imóvel, entretanto isso somente foi realizado no ano de 2017, mais de dez anos após haver comprado 
e tomado posse do bem, ao passo que a ação foi ajuizada em 26/02/2018.
O artigo 205 do Código Civil, regula a prescrição em dez anos, quando a lei não tenha fixado prazo menor, e o marco inicial é o da 
propriedade do imóvel(Código Civil) que a rigor deveria ocorrer com o registro no CRI, ou seja, por meio da transcrição, inscrição e 
averbação(Art. 1227 do Código Civil), e não do dia que se descobre o vício(CDC), aliás como já dito alhures, reafirmo novamente, não se 
trata de vício oculto, mas de mera metragem passível de aferição.
A entrega da posse em muitos casos, se encerram erroneamente com a entrega do contrato de compra e venda, que nem sempre são 
levadas a registro simultaneamente, os chamados “contratos de gaveta”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciou sobre a prescrição decenal, conforme julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS 
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO 
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. METRAGEM A MENOR. VÍCIO 
APARENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIO. PRAZO DECENAL. 1. Ação de reparação de perdas e danos cumulada com obrigação de 
fazer, em virtude da entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e venda entre as partes, em metragem menor do que a contratada. 
2. Ação ajuizada em 03/02/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/03/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, 
além de ver reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, é a aplicação das prejudiciais de decadência e prescrição em relação 
ao pedido do recorrido de reparação por perdas e danos decorrentes da aquisição de imóvel entregue em metragem menor do que a 
contratada. 4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende 
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida 
pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de MÉRITO, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de 
modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 6. A entrega de bem imóvel em 
metragem diversa da contratada não pode ser considerada vício oculto, mas sim aparente, dada a possibilidade de ser verificada com 
a mera medição das dimensões do imóvel - o que, por precaução, o adquirente, inclusive, deve providenciar tão logo receba a unidade 
imobiliária. 7. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por 
si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 8. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC 
relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 
1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do 
preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização 
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decorrente da má-execução do contrato. 9. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo 
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de 
prescrição. 10. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o 
prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. 
(STJ - REsp: 1819058 SP 2019/0013106-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2019, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)
É importante, deixar bem claro, que a negociação foi realizada entre particulares, não incidindo assim o Código de Defesa do Consumidor 
como avocado pela autora.
Assim, por todo o exposto, patente a ocorrência da prescrição decenal, conforme determina o artigo 205, do Código Civil Brasileiro, de 
modo que a prejudicial da prescrição deve ser acolhida.
DISPOSITIVO 
Isso posto, acolho a prejudicial de prescrição, de modo que julgo não procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
Condeno o autor nas custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

AUTOS 7000967-71.2018.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) REQUERENTE
Nome: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP
Endereço: Rua Tiradentes, 4710, centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogados do(a) AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS - RO0004656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO - 
RO8697
REQUERIDO
Nome: TARCISIO ROBERTO DE CARVALHO
Endereço: Área Rural, s/n, Linha C 90, km 60, LOTE 02, Área Rural de Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76815-800
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento 
em caso de inércia. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7002742-19.2021.8.22.0012
CLASSE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
REQUERENTE: P. T., CORUMBIARA 4547, CASA CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA, OAB nº RO7887A
REQUERIDO: L. D. S. M., LINHA 7 KM 10,5 RUMO COLORADO 7 ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Trata-se de pedido feito por POLIANA TRINDADE para a aplicação de algumas das medidas protetivas daquelas previstas na Lei 
11.340/06. 
Liminarmente foram concedidas medidas preventivas e decorrido o prazo de vigência a vítima não se manifestou sobre a necessidade 
de prorrogação.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial e declaro extinto o processo, com resolução de MÉRITO, ante o acolhimento do 
pedido da parte autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que aplico subsidiariamente (art. 3º CPP).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO.
Arquivem-se oportunamente, promovendo-se as baixas necessárias, já que decorrido o prazo de vigência das medidas inicialmente 
concedidas.
Colorado do Oeste-RO, 31 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 0000001-62.2020.8.22.0012
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumário
APELANTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
APELADO: JOSE NATALINO PIRES, LINHA NOVA UM km 9,5, RUMO ESCONDIDO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO APELADO: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA GOMES CARDOSO, OAB nº RO8355, PAULO HENRIQUE 
SCHMOLLER DE SOUZA, OAB nº RO7887A
DECISÃO 
Nos termos do artigo 6º, inciso III, do Provimento nº 26/2021 da Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia, as custas nos valores 
entre R$ 499,86 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) a R$ 873,31 (oitocentos e setenta e três reais e trinta e 
um centavos), somente poderão ser parcelada em até 3 vezes, conforme certidão de id n. 81030099.
Desta forma, inviável se mostra o parcelamento das custas em 5 vezes, já que vai de encontro ao mencionado Provimento, motivo pelo 
qual modifico a DECISÃO anterior para fins de autorizar o parcelamento das custas em 3 vezes. A primeira parcela deverá ser paga 
até o dia 15 de setembro de 2022, e as demais até o mesmo dia (15) dos meses subsequentes, sob pena de revogação do benefício e 
inscrição em dívida ativa.
Intime-se o réu.
Serve como MANDADO.
Colorado do Oeste-RO, 31 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000076-45.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ELZA JOSE DE ALMEIDA, AVENIDA SOLIMOES 3613 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS SOARES, OAB nº RO10286
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., RUA LÍBERO BADARÓ 377, 24 ANDAR, CONJUNTO 2401 CENTRO - 01009-000 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766, PROCURADORIA DO BANCO C6 
CONSIGNADO S/A
SENTENÇA 
Cuida a espécie de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais que 
move Elza José de Almeida em face de Banco C6 Consignado S.A.
Alegou, em suma, que notou a existência de descontos em seu benefício previdenciário realizados pelo réu, todavia, desconhece a 
realização do referido negócio jurídico. Disse que, ao buscar informações acerca dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, 
tomou conhecimento dos descontos de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) desde dezembro de 2020. Assim, requereu 
a declaração de inexistência de débitos, a restituição em dobro das quantias pagas e compensação por danos morais.
Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade de justiça, bem como a antecipação de tutela para que a ré promovesse a suspensão das 
cobranças lançadas no benefício previdenciário da autora. (ID 53551490)
Devidamente citado, o réu apresentou contestação, alegando preliminares de ausência de documentos indispensáveis, incompetência 
territorial, ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência e impugnação a assistência judiciária gratuita. No MÉRITO, 
discorreu a inexistência de vestígio de qualquer ilegalidade ou ilicitude na conduta adotada pelo réu, ausência de comprovação da 
alegada fraude praticada por terceiros e ausência de cobrança indevida em virtude do livre consentimento entre as partes. Sustentou a 
inexistência do dever de indenizar e a ausência de danos morais e materiais. Ao final, requereu a total improcedência do pleito inicial. (ID 
54522329)
Apresentada impugnação, o autor ratificou os fatos alegados na inicial, pugnando pela juntada do contrato original para realização de 
perícia grafotécnica. (ID 54934194)
Em saneamento, foram rejeitadas as preliminares suscitadas e determinada a produção de perícia grafotécnica, cujo laudo pericial 
aportou aos autos. (ID 57635575/ 77962227)
Este é o relatório. Decido.
O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a parte autora enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação, previsto 
no artigo 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a ré, no de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. 
É sabido que a Constituição Federal de 1988 elevou a tutela do consumidor à estatura constitucional, inserindo-a entre os direitos 
fundamentais e entre os princípios gerais da ordem econômica (art. 5º, XXXII, e art. 170, ambos da CF/88). O reconhecimento da 
vulnerabilidade do consumidor diante dos abusos praticados no mercado de consumo por grande parte das empresas tornou evidente a 
necessidade de se garantir o equilíbrio nas relações entre este e o fornecedor, fazendo com que o legislador ordinário inserisse na Lei nº 
8.078/90 inúmeras normas de proteção ao consumidor.
A relação jurídica entre as partes se perfaz por ser a requerida prestadora de serviços, devendo zelar e cuidar para o regular desempenho 
dos serviços e atendimento eficaz para os consumidores.
Dito isso, inicialmente, urge salientar que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.078/90, todos que participam da relação de 
consumo são responsáveis, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor. 
Assim, a análise do feito leva a CONCLUSÃO de que os danos alegados pela autora se enquadram no chamado defeito ou fato do 
serviço, previsto no artigo 14 do diploma consumerista, in verbis:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos. (grifei)
Nestes casos, a inversão do ônus da prova se opera ope legis, é dizer, a própria legislação prevê que, para não ser responsabilizado, 
caberá ao fornecedor comprovar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou 
de terceiro (art. 14, §3º, CDC).
Nesse diapasão, caberia a ré comprovar a existência de relação jurídica entre as partes que deu origem a negativação do nome do 
requerente. Assim, foi juntado aos autos cópia do suposto contrato realizado entre o requerente e o requerido (ID 22217211)
Tendo em vista a divergência nas assinaturas e a alegação de desconhecimento do contrato pela autora, foi deferida nos autos a perícia 
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grafotécnica, a fim de obter elementos que fossem suficientes para prolação de um julgamento.
Com isso, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo foi conclusivo no sentido de que a assinatura constante no 
contrato NÃO pertence à autora, conforme se infere da CONCLUSÃO do perito: (ID 77962227)
Assim, face ao que foi analisado e exposto, à luz do material examinado, conclui o Perito signatário, que a assinatura lançada na cópia 
digitalizada da Cédula de Crédito Bancário nº 010015138815, ID nº 54522331 - pág. 1, é inautêntica e não foi produzida pelo punho 
escritor de Elza José de Almeida. 
Frente a tais informações é possível verificar que houve a fraude na transação e esta gerou danos à autora, tendo em vista os descontos 
efetuados em seu benefício devido a uma operação de crédito que não contratou.
Urge salientar que a responsabilidade em caso de fato do serviço é objetiva, ou seja, independente da comprovação de culpa, conforme 
se verifica do artigo 14 da Lei 8.078/90.
Ainda que assim não o fosse, está claro que a ré agiu com negligência, permitindo que terceiro realizasse débitos em nome do autor, 
utilizando-se dos números de seus documentos pessoais, sem ter os cuidados necessários para evitar fraudes.
Neste caso, não se deve atribuir a culpa exclusivamente ao terceiro fraudador, eis que a instituição ré fora negligente ao não observar as 
cautelas devidas na realização do contrato sob sua responsabilidade. 
Ora, o “ato delituoso de terceiro”, que se utiliza de documentos de outrem para celebrar contrato de crédito, não constitui “ato de terceiro”, 
excludente da responsabilidade, uma vez que constitui fortuito interno, ou seja, fato inerente aos riscos da atividade desenvolvida, pelas 
instituições financeiras, que devem se equipar adequadamente para evitar a fraude. Trata-se do próprio risco da atividade capitalista, 
devendo o promovido assumir os ônus de sua conduta negligente.
Em casos quejandos, o entendimento assente dos Tribunais pátrios é no sentido de que é devida indenização pelos danos morais 
causados ao consumidor. 
Por oportuno, colaciono as seguintes ementas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO 
COM CONSEQUENTE DESCONTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. Inexistência 
de argumentos capazes de infirmar o que foi decidido pelo Colegiado. Matéria exaustivamente tratada no acórdão. 2. Indevido desconto 
de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado pelo autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Fortuito 
interno. Dano moral configurado. Quantum indenizatório bem fixado. 3. Recurso conhecido e improvido. (APL 142817420108190205 RJ 
0014281-74.2010.8.19.0205, Relator(a): DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, 28/08/2012, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL).
Assim, vislumbrada está a conduta ilícita da instituição ré em proceder os descontos no benefício previdenciário da parte autora sem que 
houvesse qualquer relação jurídica firmada entre as partes, e o nexo causal entre esta e o resultado lesivo. Sendo assim, conforme dito 
alhures, a responsabilidade do réu pelos danos materiais e morais causados ao autor é de natureza objetiva, uma vez que decorreram 
de ato ilícito, qual seja, o desconto indevido de empréstimo que jamais foi realizado pela autora. Assim, descabe até a comprovação de 
culpa.
Desta feita, não comprovada a relação jurídica firmada entre as partes, o contrato de nº 010015138815 deve ser declarado nulo. Por 
consequência, os débitos provenientes dos contratos nulos deverão ser declarados como inexistentes.
Ademais, é lícito dizer que configurado o defeito na relação de consumo, indiscutível a responsabilidade dos réus em ressarcir os valores 
indevidamente descontados.
Conforme determina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem 
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 
hipótese de engano justificável.
Assim, diante das peculiaridades do caso, mostra-se possível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, eis que 
absolutamente indevidos os descontos em conta poupança da promovente quando não firmado contrato entre as partes.
Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca do ato ilícito passível de indenização por dano moral cometido pelas rés, frente a constatação 
do fato lesivo, do dano produzido, e do nexo causal entre a conduta ilícita e o dano perpetrado contra o autor. Trago à colação jurisprudência 
do colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC PELO 
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. 
CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTACORRENTE. DANOS MORAIS.QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Inexistente o contrato formalizado entre as partes,são indevidos os descontos efetuados 
em conta-corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral. Precedente.3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido 
de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas 
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia 
no presente caso, em que a verba indenizatória foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação moral decorrente dos 
descontos indevidos realizados na conta-corrente da autora da ação, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.4. 
Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 408.169/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
18/02/2014, DJe 17/03/2014).
No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO 
MORAL CARACTERIZADO. 1.Diante da inexistência de liame entre as partes, caracterizada pela ausência do suposto contrato celebrado, 
resta evidenciada a fraude perpetrada por terceiros e a negligência da instituição bancária; 2.O desconto indevido das prestações constitui 
erro inescusável do agente financeiro, que caracteriza a a sua obrigação de indenizar, inclusive com a devolução em dobro do dinheiro 
não entregue à parte; 3.O constrangimento a que se submeteu a recorrida constitui dano moral indenizável, não sendo procedentes as 
alegações de que constituem meros aborrecimentos. 4.Valor fixado em atenção aos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais pertinentes. 
5.Recurso conhecido e não provido. (TJ-RO - RI: 10000564920138220009 RO 1000056-49.2013.822.0009, Relator: Juiz Ivens dos Reis 
Fernandes, Data de Julgamento: 19/05/2014, Turma Recursal - Ji-Paraná, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 
02/06/2014.).
O desconto, como já dito, deu-se sem que houvesse qualquer instrumento contratual hábil firmado entre as partes que legitimasse 
essa conduta. Ora, deve-se levar em consideração que a indenização por danos morais não visa apenas compensar os desgastes e 
aborrecimentos sofridos pela vítima, mas também ser fixado de forma a inibir que novas lesões sejam praticadas com base em fatos 
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semelhantes. Ademais, a despeito de reconhecer a impropriedade dos descontos, os réus não promoveram a restituição das quantias 
correspondentes. 
No que se refere ao quantum indenizatório, é sabido que não há quantificação da reparação em critérios materiais ou mesmo objetivados 
nos danos materializados pela ação do agente, como na ofensa causada ao patrimônio material de alguém. Na reparação dos danos 
morais busca-se uma compensação pela dor sofrida. 
Como se pode ver a indenização por danos morais têm função diversa daquela exercida pela dos danos patrimoniais, não podendo ser 
aplicados critérios iguais para a fixação de seu quantum. Numa, busca-se a recomposição do patrimônio ofendido através da aplicação 
da fórmula “danos emergentes e lucros cessantes”, noutra procura-se oferecer compensação ao lesado para abrandamento do seu 
sofrimento. Ainda na seara dos danos morais, quanto ao lesante, objetiva a reparação a impingir sanção para que não volte ele a praticar 
atos de igual natureza causando danos à personalidade de outrem. 
Assim, considerando as condições sociais e econômicas das partes, fixo a indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor 
que entendo ser capaz de amenizar o dano moral sofrido, bem como servir para dissuadir o requerido da prática de novos atos como o 
presente.
Por fim, considerando que houve um depósito na conta bancária da autora no valor de R$ 2.526,27 (dois mil quinhentos e vinte e seis 
reais e vinte e sete centavos), conforme comprova o documento anexado em id n. 54522333, esta quantia deverá ser abatida do montante 
total devido pelo réu, para que não haja enriquecimento ilícito por uma das partes.
DISPOSITIVO 
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para: 
a) Declarar nulo o contrato de nº 010015138815, jungido ao feito; 
b) Declarar inexistentes os débitos relativos à cedula de crédito bancário discutidos na demanda, já que não contratados pela autora; 
c) Determinar o cancelamento definitivo dos descontos no benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato ora discutido;
d) Condenar a instituição ré a devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com a 
incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, esta sob os índices do TJ/RO, ambos a partir de cada desconto, 
os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de SENTENÇA;
e) Condenar a requerida a pagar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 
1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, esta sob os índices do TJ/RO, a partir da publicação desta SENTENÇA (súmula 362 
do STJ);
f) Determinar que, do montante total devido pelo réu, seja abatido o valor de R$ 2.526,27 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte 
e sete centavos), depositada na conta bancária da autora.
Via de consequência, declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do artigo 497, I do Código de Processo Civil.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixando-se estes no importe de 10% (dez por cento) 
sobre o valor atualizado da condenação.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para cálculo das custas devidas. Em seguida, intime-se o réu para 
que promova o pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem advir o pagamento inscreva-
os em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Tudo cumprido, arquive-se. 
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000625-55.2021.8.22.0012
CLASSE: Monitória
AUTOR: NEUCI FRANCISCO DA SILVA, AVENIDA CARMELITA FERMINA DOS ANJOS 5804, CASA JARDIM ELDORADO - 76987-
182 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO GREYCK GOMES, OAB nº RO6607
REU: DANIEL JUNIOR LOPES SILVA, LINHA 01, KM 27 s/n., RUMO ESCONDIDO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA, PABLO ANTONIO SANTOS DA SILVA, AVENIDA MARECHAL RONDON 3261, CASA CENTRO - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: IRANA SILVA FREITAS, OAB nº RO10298
SENTENÇA 
Trata-se de ação ajuizada por NEUCI FRANCISCO DA SILVA, em face de DANIEL JUNIOR LOPES SILVA, PABLO ANTONIO SANTOS 
DA SILVA.
No curso do processo, as partes entabularam acordo em conciliação, o qual põe fim a demanda.
Isso posto, verifico que o instrumento está regularizado, o objeto é lícito e as partes capazes, sem vício de vontade aparente, na 
formalização e efetivação da transação, razão pela qual HOMOLOGO, por SENTENÇA, para que surta os efeitos legais, o acordo 
formulado por NEUCI FRANCISCO DA SILVA e DANIEL JUNIOR LOPES SILVA, PABLO ANTONIO SANTOS DA SILVA, que se regerá 
pelas cláusulas e condições ali expostas.
Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de MÉRITO, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.
Custas finais dispensadas, com fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Arquivem-se oportunamente, promovendo-se as baixas necessárias.
A SENTENÇA transitará em julgado na data da publicação, considerando que o acordo importa em renúncia tácita ao prazo recursal.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000744-79.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, RUA RIO DE JANEIRO 4605 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELE ASSUMPCAO BARROSO, OAB nº RO5913
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA TUPY 3928 
CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Tratam os autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta por JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA em 
desfavor de ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em que alega, em síntese, que, em razão da inércia da parte 
ré em fornecer energia elétrica na área rural em que reside, contribuiu com o custeio de uma rede de distribuição e subestação de energia 
elétrica. Disse que o custo total dispendido com a obra perfaz a quantia de R$ 47.309,35(quarenta e sete mil, trezentos e nove reais e 
trinta e cinco centavos) e pediu a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores gastos.
Devidamente citada, a parte ré contestou os pedidos da autora.
É o necessário. Decido.
Em sede de defesa, a requerida arguiu a prescrição. De início, cumpre esclarecer que a prescrição se trata de matéria de ordem pública, 
podendo, assim, ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo pelo órgão julgador.
Consoante o entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.249.321/RS, julgado sob o rito do artigo 543 do CPC, aplica-se ao caso em 
exame o prazo prescricional de 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, e 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, 
por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, IV, do CC).
Quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional, o STJ também já pacificou posicionamento, entendendo-o como o momento 
em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica. Inexistindo documento formal da incorporação, como no caso 
em exame, a prescrição se torna matéria casuística/fática, de prova eminentemente documental, sendo da parte autora ônus da sua 
produção.
Esclareça-se, que mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, esta não deve ser 
usada de forma absoluta, pois não exclui a disposição do Código de Processo Civil segundo a qual a prova deve incumbir ao autor quanto 
ao fato constitutivo do seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Entender de forma contrária seria isentar a parte autora de provar fato mínimo relacionado ao direito pleiteado e impor à concessionária 
de serviço público a prova de um fato negativo, qual seja, a não ocorrência da incorporação fática.
Pois bem, para deliberar sobre a prescrição, há dois pontos a serem discutidos.
O primeiro é a incorporação fática realizada pela requerida.
Para corroborar com o primeiro ponto, transcrevo parte do entendimento do Des. Paulo Kyochi Mori em um caso semelhante:
“(…) Embora a concessionária, por vezes, negue que tenha incorporado as subestações, isso não se mostra verdadeiro, pois a incorporação 
decorre de disposições legais e normativas do setor. Com efeito, a Lei n. 10.848/2004 prevê que a incorporação das redes deverá ser 
feita, ou seja, é algo que decorre de imposição de lei, posteriormente normatizada pela agência reguladora específica. Veja-se o que diz 
o artigo 15 de tal norma:
Art. 15. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes 
particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 
exista interesse das partes em que sejam transferidas.
Parágrafo único. Os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos 
processos de revisão tarifária.
Não se trata de opção, pois não havendo ato autorizativo, a rede deverá ser incorporada. Registro que a Resolução Normativa n. 229/2006 
estabelece, em seu artigo 9º, caput, que “a concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em 
Serviço as redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou 
permissão”, prevendo, ainda, no §8º do aludido artigo, que “caso não se disponha da documentação comprobatória da data de entrada em 
serviço das redes, a concessionária ou permissionária deverá adotar como referência a data de ligação da unidade consumidora constante 
do respectivo cadastro.” Observa-se que a ausência de prova documental da data da entrada em operação das redes particulares a 
serem incorporadas não impede que se tenha um marco para fins de cálculo da própria indenização devida, sendo a data da ligação da 
unidade no cadastro da concessionária. (...). APELAÇÃO CÍVEL, processo nº 0009926-59.2013.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 30/05/2022
Entrementes, a incorporação da rede já ocorrera, conforme DISPOSITIVO s legais acima transcritos. Então, a partir desse ponto, o prazo 
prescricional de 3 (três) anos para o requerente comprovar marco inicial de incorporação diverso.
Surge a partir daí o segundo ponto, qual seja, provas que a requerida não incorporou ao seu patrimônio a rede da parte autora.
É ônus da parte autora comprovar tal fato, tendo em vista que a requerida não pode comprovar fato negativo. A prova poderia sobrevir 
aos autos por meio de fotos, documentos, notificação extrajudicial de que a autora promoveu manutenção na rede e foi posteriormente 
impedida de mexer na rede, enfim, qualquer meio que documente essa incorporação fática e a data de sua ocorrência, fato este que não 
ocorreu no presente processo.
Para dar legitimidade à demanda a parte requerente juntou aos autos ART Nº 2320030188042 do projeto para a construção da rede em 
comento, em que é datado de 2003 (ID 75952058).
A parte autora não juntou nos autos comprovantes do marco inicial da incorporação, alegando apenas que a concessionária passou a 
custear as despesas com operação e manutenção, mas não trazendo nenhuma prova de que não puderam mais realizar manutenção na 
rede/subestação, bem como de qualquer proibição imposta pela requerida.
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Deste modo, deve-se reconhecer a prescrição, pois, conforme o artigo 15, da Lei 10.848/2004 e artigo 9º, §8º da Resolução normativa 
229/2006 da ANEEL, pois em caso ausente a documentação comprobatória da data de entrada em serviço das redes, a concessionária 
ou permissionária deverá adotar como referência a data de ligação da unidade consumidora constante do respectivo cadastro.
No caso em exame, à míngua de maiores elementos de convicção, deve-se considerar as informações mínimas apresentadas pela parte 
autora, as quais fazem deduzir que a construção e incorporação da subestação e/ou rede de energia elétrica ocorreram há mais de 20 
(vinte) anos na vigência do Código Civil de 1916, tendo em vista que a construção ocorrera em novembro de 2003, e a parte autora não 
juntou provas de data diversa da incorporação.
Nesse sentido é o entendimento do TJRO:
Apelação cível. Indenização por dano material. Rede de eletrificação rural. Restituição de valores gastos com a construção. Prescrição 
trienal. Gratuidade. O STJ, por meio da Súmula 547, entendeu que o direito ao ressarcimento pelos valores gastos com a construção da 
rede de eletrificação rural prescreve em 20 anos, na vigência do Código Civil de 1916, e, em 3 anos, na vigência do Código Civil de 2002, 
por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inc. IV), observada, igualmente, a regra de transição 
prevista no art. 2.028 da referida legislação. O marco inicial para contagem do prazo prescricional é a incorporação fática, que pode se 
dar a partir da CONCLUSÃO da obra e energização da rede, ou a partir de ações diretas da concessionária (manutenção, modificação 
ou ampliação da rede) que tirem do consumidor o domínio, controle e livre disposição do equipamento que construiu com recursos 
próprios, cujo ônus da prova é do consumidor, por se inserir no conceito de fato constitutivo de seu direito. A gratuidade concedida ante 
o reconhecimento da hipossuficiência financeira do autor há de ser mantida até que se demonstre a possibilidade de arcar com elas sem 
impossibilitar a sua sobrevivência. (APELAÇÃO CÍVEL 7001894-69.2020.822.0011, Rel. Des. Alexandre Miguel, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 17/02/2022.).(Grifei).
Anoto não haver demonstração de qualquer fato suspensivo ou impeditivo do curso do prazo prescricional (arts. 197 a 204, CC) capaz de 
determinar um prazo distinto para início da contagem, que não aquele da CONCLUSÃO da obra de construção da rede de eletrificação.
Portanto, ante a falta de comprovação do marco inicial por parte do requerente, reconheço a incidência da prescrição e acolho a preliminar 
arguida.
Ante o exposto, DECRETO a prescrição da integralidade da pretensão da parte autora, razão pela qual resolvo o MÉRITO na forma do 
art. 487, inciso II, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55).
Agende-se decurso de prazo recursal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002787-23.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: PEDRO MOREIRA DA SILVA, AVENIDA MARECHAL RONDON 4602 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: WILLIAN FERRARI DA SILVA, OAB nº RO11569, LUCAS SOARES, OAB nº RO10286
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
I. RELATÓRIO
PEDRO MOREIRA DA SILVA propôs ação de concessão e benefício assistencial de prestação continuada contra o INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL, onde aduz, em síntese, que está acometido por grave patologia que o incapacita para a vida independente. Disse 
é hipossuficiente e necessita do amparo social para a sua mantença. Pugnou pela concessão de benefício assistencial em seu favor, além 
dos demais pedidos de praxe. Juntou documentos.
Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade de justiça. Na oportunidade, foram nomeados os peritos e designadas as perícias médica e 
social, em atenção à recomendação realizada pelo CNJ, através do Ato Normativo n. 0001607-53.2015.2.00.0000.
O laudo social aportou aos autos em ID 68675169.
O laudo médico foi anexado em ID 75337235.
A parte ré apresentou contestação (ID 77721164), onde arguiu preliminar de ausência da inscrição e atualização no cadúnico. No 
MÉRITO, sustenta a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. 
Houve réplica. (ID 78756115)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido. 
II. FUNDAMENTAÇÃO.
Antes da análise do MÉRITO, reputo necessário o enfrentamento da preliminar arguida pela ré.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO
De início, aprecia-se a preliminar arguida acerca da ausência de inscrição/atualização junto ao CadÚnico, o que se faz para repeli-la, uma 
vez que o documento encontra-se instruído no ID 66489159.
Outrossim, verifica-se que a atualização no Cadúnico foi realizada em 17/12/2020, portanto dentro do prazo de dois anos estabelecido 
pelos artigos 12, § 2º e 15 do decreto nº 8.805, de 2016 para concessão ou manutenção do benefício, não havendo, pois que se falar em 
atualização. Vejamos:
“ Art. 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.
§ 2 º O benefício só será concedido ou mantido para inscrições no CadÚnico que tenham sido realizadas ou atualizadas nos últimos dois 
anos.” (NR)”.
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“ Art. 15. A concessão do benefício dependerá da prévia inscrição do interessado no CPF e no CadÚnico, este com informações atualizadas 
ou confirmadas em até dois anos, da apresentação de requerimento, preferencialmente pelo requerente, acompanhado dos documentos 
ou as informações necessárias à identificação do beneficiário.”
Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do MÉRITO.
O feito comporta julgamento, pois desnecessária a realização de prova testemunhal, ao teor do disposto no art. 355, I do Código de 
Processo Civil, motivo pelo qual indefiro o pedido do autor.
Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de prestação continuada, também denominado BPC-LOAS, regulado pelo art. 20 
da Lei n. 8.742, abaixo descrito: 
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 
(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 
família. 
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de 
um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto.
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. [...]
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por 
avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - 
INSS. [...]
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2° deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 
(dois) anos.
Como se vê, para a concessão do benefício a pessoa deve estar acometida de deficiência que lhe cause impedimento pelo prazo mínimo 
de 02 (dois) anos, bem como incapaz de prover sua subsistência, possuindo a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. 
Para verificar a possibilidade de concessão do benefício, passo à análise das provas coletadas nos autos. 
Em ID 75337235 foi juntado laudo pericial médico assinalado por Vagner Hoffmann, CRM n. 3460, no qual consta que a autora apresenta 
“cegueira em um olho” – CID H54.4, comprovando que possui visão monocular desde os 12 (doze) anos, devido à perfuração do olho 
direito.
Na avaliação de incapacidade visual no Benefício Assistencial da Pessoa Portadora de Deficiência (PPD) realizada pelo perito, nos 
termos da redação contida no inciso III, do artigo 4º, do Decreto nº 3.298/99: “ACUIDADE VISUAL IGUAL OU MENOR QUE 20/200 
(Tabela Snellen) no melhor olho, concluiu-se que, em razão da visão do olho esquerdo estar em 20/20 e não haver exigência de visão 
binocular nas funções por exercidas pelo autor, não há elementos que comprove incapacidade laboral atual. 
Como se vê, um dos requisitos para a obtenção do benefício assistencial não restou preenchido, qual seja, a incapacidade. 
Conforme se verifica do laudo pericial médico, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, o perito é enfático ao afirmar que o 
autor não é portador de doença capaz de gerar a incapacidade. 
De acordo com a Súmula 29 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da 
Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, 
mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento”.
Nesse sentido, como já mencionado, no critério adotado no Decreto n. 3.298/99, a acuidade visual será medida de acordo com o melhor 
olho, sendo que a visão monocular, por si só, não é apta ao cabimento do benefício, sendo necessário comprometimento da visão de 
ambos os olhos. Neste sentido: 
Art. 4° É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: [...]
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória 
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores; 
A jurisprudência vem orientando neste sentido, deixando de caracterizar o direito ao benefício previdenciário quando se constata a 
existência da visão monocular sem comprometimento do outro olho, como se vê: 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL 
PARCIAL. COTAS DE EMPREGO. LEI Nº 8.213, DE 1991, ART. 93. É indevido o benefício assistencial da Lei nº 8.742, de 1993 (LOAS), 
a pessoa portadora de deficiência, considerada apenas parcialmente incapacitada para o trabalho, por ser portadora de visão monocular, 
tanto mais que a legislação garante cotas de empregos a pessoas portadoras de deficiência (Lei nº 8.213, de 1991, art. 93). (TRF-4 - AC: 
3521 PR 2008.70.99.003521-0, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 15/03/2011, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
D.E. 24/03/2011)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXAME PERICIAL. CEGUEIRA MONOCULAR. CAPACIDADE 
PARA A VIDA INDEPENDENTE E PARA O TRABALHO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de 
SENTENÇA que indeferiu o pedido do autor, portador de cegueira monocular (CID H 54.4), de auxílio-doença e posterior conversão em 
aposentadoria por invalidez. 2. A perícia judicial concluiu que “o Autor de 33 anos de idade apresentou diagnóstico de cegueira monocular. 
Necessita manter tratamento com Oftalmologista. No seu diaadia consegue desempenhar sozinho as tarefas básicas para sobrevivência.” 
Em resposta aos quesitos do juízo, a perícia assim se manifestou: “I - Capacidade para a função habitual: O periciado está capacitado 
para o trabalho habitual. II - Capacidade para o trabalho, apontando eventuais restrições ao exercício de outras atividades: O periciado 
está capacitado para outras atividades laborais que não exijam visão binocular. III - Capacidade para a vida independente: O periciado 
está capacitado para a vida independente.”. 3. O INSS juntou documentos aos autos (fls. 91/92) provando que o autor, inclusive, já 
voltou a trabalhar em seu antigo vínculo de emprego após a cessação do benefício de auxílio-doença, em agosto de 2011. 4. Não restou 
demonstrado, portanto, que o recorrente está incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) 
dias consecutivos, nos termos do que dispõe o art. 59, caput, da Lei nº 8.213/1991. 5. A visão monocular, nos termos da legislação 
brasileira vigente, não consubstancia incapacidade, e não dá ensejo à concessão do benefício assistencial. 6. Precedentes desta egrégia 
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Primeira Turma (APELREEX 3889/PB, Rel. Juiz Francisco Cavalcanti, julg. em 16/04/2009, DECISÃO: Unânime; APELREEX 5572, Rel. 
Juiz Francisco Cavalcanti, julg. Em 17/09/2009, DECISÃO: Unânime). 7. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 40763020124058000, Relator: 
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 29/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/06/2014)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE LABORAL 
NÃO COMPROVADA. QUALIDADE DE SEGURADA. PERDA. 1. A qualidade de segurado é perdida após 12 meses da cessação das 
contribuições. Não demonstrada pela perícia oficial ou pelo conjunto probatório a incapacidade para o trabalho nesse período, não há 
direito aos benefícios por incapacidade 2. A visão monocular não é impeditiva ao exercício da atividade rural. Precedentes desta Corte. 
(TRF-4 - AC: 240791620134049999 RS 0024079-16.2013.404.9999, Relator: PAULO PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 10/06/2015, 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 18/06/2015)
Portanto, conclui-se que o laudo pericial é suficiente aos fins que se destina, já que de acordo com as normas técnicas necessárias à sua 
elaboração.
Assim, tenho que não resta comprovada a invalidez do autor, pelo que a improcedência da ação se impõe. 
III. DISPOSITIVO 
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulador por PEDRO MOREIRA DA SILVA em face do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS. Via de consequência, declaro resolvido o MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Isento a parte Autora do pagamento de custas, nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 3.896/2016, bem como do pagamento dos honorários 
advocatícios, art. 3º, V, da Lei 1060/50.
DECISÃO não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, I, do CPC).
Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com a devida baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000704-68.2020.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº RO8697, RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº 
RO4656A
REQUERIDO: LUZANIRA LIMA NOGUEIRA, RAMAL LO DANATA (CASA DO RABICO) S/N ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Foi determinada a expedição de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros, que foi devidamente cumprida, conforme extrato em 
anexo. Desconsiderados eventuais valores irrisórios, insuficientes para satisfazer sequer os custos operacionais do sistema, não foram 
encontrados valores em nome do(s) executado(s).
Assim, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001294-79.2019.8.22.0012
CLASSE: Liquidação de SENTENÇA pelo Procedimento Comum
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: SERGIO CARLOS MAGALHAES, PREFEITURA - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, SILVIO BATISTA SOARES, 
VIVEIRO MUNICIPAL, SETOR CHACAREIRO, AV,MARECHAL RONDON - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, TANIA 
MALDI SPANHOL, RODOVIA 399, KM 5 - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA, RUA 
ROGÉRIO WERBER 4404 - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, LURDENIR RODRIGUES SOUZA, RUA AMAZONAS 
4522 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, MIRIAN DONADON CAMPOS, AMAZONAS 3721, CASA CENTRO 
- 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: VALMIR BURDZ, OAB nº RO2086, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA, em que a parte autora informou que a executada LURDENIR RODRIGUES SOUZA quitou 
integralmente a obrigação, requerendo a extinção da execução somente em relação a essa executada.
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Isso posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, teno em vista a manifestação do exequente, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA 
pela executada LURDENIR RODRIGUES SOUZA e julgo extinta a presente execução em relação a essa executada, autorizando, em 
consequência, os eventuais levantamentos.
Libere-se eventual penhora existente nos autos.
Determino as baixas junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos de Colorado do Oeste, bem como as baixas no SPC/SERASA.
Servirá cópia do presente como OFÍCIO n. 859/2022, requisitando ao Tabelionato de Protesto de Títulos desta Comarca, que realize 
a baixa no protesto em nome da executada LURDENIR RODRIGUES SOUZA, CPF sob n. 634.901.532-00, relativamente aos 
presentes autos(7001294-79.2019.8.22.0012). Saliento que a executada é beneficiária da Justiça Gratuita, não devendo incidir custas e 
emolumentos.
Servirá cópia do presente como OFÍCIO n. 860/2022, requisitando aos órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA, que realize as 
devidas baixas no protesto em nome da executada LURDENIR RODRIGUES SOUZA, CPF sob n. 634.901.532-00, relativamente aos 
presentes autos(7001294-79.2019.8.22.0012). Saliento que a executada é beneficiária da Justiça Gratuita, não devendo incidir custas e 
emolumentos.
Isento de custas e emolumentos, eis que patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.
Determino a continuidade em relação aos demais executados.
Verifico que a executada ROSELI (Id n. 57594769), juntou comprovação de pagamento somente até a 11ª parcela, estando, ao que tudo 
indica, inadimplente. 
Assim sendo, intime-se o Ministério Público para requerer o que de direito em (dez) dias, manifestando também quanto ao depósito em 
conta judicial conforme documento anexo.
Intime-se. Cumpra-se.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000124-67.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: GABRIELA WESCHENFELDER ALEXANDRE, AV. SOLIMÕES 4239 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: HURIK ARAM TOLEDO, OAB nº RO6611
REU: BANCO CSF S/A, AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 296 VILA CORDEIRO - 04583-110 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, QI 
SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2391, - DE 2129 A 3251 - LADO ÍMPAR JARDIM 
PAULISTANO - 01452-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, NU PAGAMENTOS S.A., RUA CAPOTE VALENTE 39, - ATÉ 325/326 
PINHEIROS - 05409-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 
AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, RUA HUMAITÁ 3800 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, BANCO 
DO BRASIL SA, AV. RIO NEGRO 4172 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: SILVANE SECAGNO, OAB nº PR46733, RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, OAB nº RO3249, ELIANE 
GONCALVES FACINNI LEMOS, OAB nº RO1135, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, OAB nº RO1084, GUSTAVO HENRIQUE 
DOS SANTOS VISEU, OAB nº SP117417, RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA, OAB nº RJ210530, ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DA SICOOB 
CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA, PROCURADORIA DO 
BANCO DO BRASIL S/A
DESPACHO 
Intime-se a parte autora para resposta em 10 dias, devendo juntar no mesmo prazo rol de bens patrimoniais, IRPF e demais documentos 
impugnados na petição de Id n. 76704152.
Após, voltem-me conclusos.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 0018834-95.2001.8.22.0012
CLASSE: Execução Fiscal
EXEQUENTE: F. N.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
EXECUTADOS: UVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA, RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS,1604 1604, JARDIM NOVA ITÁLIA 
CENTRO - 17780-000 - LUCÉLIA - SÃO PAULO, GERALDO DE OLIVEIRA DA SILVA, RODOVIA RO, 399 LINHA 1 KM 19. 00, NÃO 
CONSTA ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, SUPERBOM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 
- ME, RODOVIA 399 LINHA 1, KM. 19 00, NÃO CONSTA ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, JOSE 
SIDNEY ANDRADE DOS SANTOS, ESTRADA DO BELMONT, 386 386, NÃO CONSTA NACIONAL - 76801-898 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, LUIZ CARLOS DA SILVA, NÃO INFORMADO 00, 00 00 - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, ANTONIO 
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SALUSTIANO DA SILVA NETO, NÃO INFORMADO não informado, NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA, victoralipioab@hotmail.com, AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO 00, 00 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Quanto ao DESPACHO de Id n. 77238628, mantenho apenas a revogação das astreintes.
No mais, sirva cópia do presente como OFÍCIO n. 839/2022, determinando à CEF local, que promova em cinco dias, a transferência de 
toda quantia existente na conta judicial 4335 040 01500336-3, nos moldes da petição n. 63556905, a saber:
“para a conta única do Tesouro Nacional, de seguindo o que dita Instrução Normativa RFB nº 1.324/2013 e a Norma de Execução 
Conjunta CODAC/CDA nº 01/2010, que determinam que todos os depósitos judiciais e extrajudiciais, relativos aos créditos administrados 
pela RFB e PGFN, deverão ser realizados exclusivamente através do preenchimento das informações solicitadas na guia de Depósito 
Judicial e Extrajudicial (Guia DJE), destacadas ao juízo e à Caixa Econômica Federal, disciplinada pela Lei nº 9.703/1998, alterada 
pela Lei 12.099/2009 bem como a Instrução Normativa SRF n.º 421/2004, oficiando-se a(s) respectiva(s) instituição(ões) financeira(s) 
onde os valores bloqueados se encontram para assim procederem, caso o juízo assim não fizer e, adotando-se para tanto os seguintes 
parâmetros:
i) Código do Depósito: 0107 – Crédito em Cobrança na Procuradoria - CNPJ ou 0131 – Crédito em Cobrança na Procuradoria – CPF;
ii) Código da Receita: 7961– Receita Dívida Ativa – Depósito Judicial – Justiça Estadual;
iii) CNPJ: 05.905.278/0001-21 OU CPF 207.904.303-04;
Iv) DEBCAD: 31584091-9.”
Assim sendo, após a realização da transferência acima pleiteada, determino à Caixa Econômica Federal que promova a conversão em 
pagamento definitivo administrativamente.
Tudo cumprido, arquivem-se com as baixas de estilo.
Sirva cópia do presente como Ofício/MANDADO /Carta de Intimação.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000044-16.2016.8.22.0012
CLASSE: Ação Civil Pública
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 1555, RUA JAMARI OLARIA 
- 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: ADAIR JOSE ALVES PEREIRA, RUA ROSILENE ARAUJO DE CASTRO 1008 CENTRO (S-01) - 76980-198 - VILHENA - 
RONDÔNIA, VILMAR RIGO, AVENIDA JOSÉ DO PATROCÍNIO 3804 CENTRO (S-01) - 76980-108 - VILHENA - RONDÔNIA, LINDALVA 
SORIANO, LOTE 08 - GLEBA 01A, SETOR RIBERALTA ZONA RURAL - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA, JACOMO BATISTAO, 
ROBSON FERREIRA 3050, CASA ANCHIETA - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, JOSE PAULINO RODRIGUES, AVENIDA 
INTEGRAÇÃO NACIONAL 1035 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, JOSE LACERDA DE ALMEIDA, INTEGRACAO 
NACIONAL 999 CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, ANTÔNIO JOSÉ GEMELLI, AVENIDA GUAPORÉ 3456 - 76993-
000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: SENIFFER VIEIRA MACHADO, OAB nº RO10738, EBER ANTONIO DAVILA PANDURO, OAB nº RO5828, 
KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA, OAB nº RO6127, SILVANE SECAGNO, OAB nº PR46733, RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 
NETO, OAB nº RO3249, ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS, OAB nº RO1135, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, OAB 
nº RO1084
DESPACHO 
Determino a notificação dos requeridos JOSÉ PAULINO RODRIGUES, Av. Integração Nacional, n. 1035, Cerejeiras/RO - fone(69) 3342-
2945 / 98141-2234 e VILMAR RIGO, Av. José Patrocínio, n. 3804, Bairro Centro de Vilhena - fone(69) 99997-1100, para, nos termos do 
artigo 17, §7º, da Lei n. 8.429/92, manifestarem-se por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo instruir a resposta com documentos 
e justificações. Devem.
Após o decurso do prazo das defesas prévias, dê-se vistas ao Ministério Público, e tornem-me conclusos.
SERVIRÁ CÓPIA DO PRESENTE COMO MANDADO, CARTA-AR, CARTA PRECATÓRIA OU EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000971-06.2021.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB 
nº RO8697
REQUERIDO: ANTONIO JOSE DA SILVA, LINHA 85, CAPA 54, LOTE 247 ZONA RURAL - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Foi determinada a expedição de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros, que foi devidamente cumprida, conforme extrato em 
anexo. Desconsiderados eventuais valores irrisórios, insuficientes para satisfazer sequer os custos operacionais do sistema, não foram 
encontrados valores em nome do(s) executado(s).
Assim, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001074-18.2018.8.22.0012
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: EVA MARIA DE JESUS, RUA MIL OITOCENTOS E SEIS 4866 BELA VISTA - 76982-020 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: TANIA PAULA OLIVEIRA DE ABREU, RUA POTIGUARA 3574 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor.
1.1 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora online surtiu efeitos. Assim, convolo o bloqueio 
judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
2 - Intime-se o executado, pessoalmente, para ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil.
3 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde 
já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pelo autor.
4 - Por outro lado, apresentada impugnação pelo executado, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro a 
expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas.
5 - Em sequência, promovi a consulta de veículos pelo sistema Renajud, que também restou infrutífera conforme espelho anexo.
6 - Serve o presente de ofício (of. nº 872/2022) ao INSS para informar eventual vínculo empregatício da executada Tania Paula Oliveira 
de Abreu - CPF 948.183.802-10, informando inclusive o nome do empregador. Prazo de resposta: 5 dias.
Expeça-se o necessário.
Cópia do presente DESPACHO serve como carta de intimação.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002480-11.2017.8.22.0012
CLASSE: Monitória
AUTOR: M.F.VARGAS E CIA LTDA - EPP, AV. RIO NEGRO 4146 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº 
RO8697
REU: EDILENE MARIA DE CARVALHO KNIDEL, RUA CEARÁ 5497 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: BRUNO ALEXANDRE CORREA, OAB nº RO7352A
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor.
1.1 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora online surtiu efeitos. Assim, convolo o bloqueio 
judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
2 - Intime-se o executado, pessoalmente, para ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil.
3 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde 
já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pelo autor.
4 - Por outro lado, apresentada impugnação pelo executado, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro a 
expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas.
Expeça-se o necessário.
Cópia do presente DESPACHO serve como carta de intimação.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000924-32.2021.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB 
nº RO8697
REQUERIDO: EDEZIO DE OLIVEIRA, OITAVA LINHA DO RIBEIRÃO ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor.
1.1 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora online surtiu efeitos. Assim, convolo o bloqueio 
judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
2 - Intime-se o executado, pessoalmente, para ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil.
3 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde 
já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pelo autor.
4 - Por outro lado, apresentada impugnação pelo executado, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro a 
expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas.
Expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000900-04.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº 
RO8697
REPRESENTADO: JUAREZ DA SILVA, LJ 04, LOTE 158, GLEBA 1 ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - 
RONDÔNIA
REPRESENTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
.Considerando a dificuldade de acesso ao sistema INFOSEG e a ausência de conhecimento da localização do réu, serve o DESPACHO 
como ofício n. 853/2022 ao Sistema de Informações Eleitorais (endereço eletrônico: cre@tre-ro.jus.br), tendo em vista ser o maior banco 
de dados de pessoas físicas do país, para fornecimento de eventuais endereços do réu: JUAREZ DA SILVA, CPF 242.163.052-53. Prazo 
de 05 (cinco) dias.
Com a vinda da informação, retornem os autos conclusos para deliberação.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002324-23.2017.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Sumário
AUTOR: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº 
RO8697
REU: JOVENAR PEREIRA DOS SANTOS, ÁREA RURAL s/n, RODOVIA 460, KM 08, DISTRITO DE RIO PARDO ÁREA RURAL DE 
PORTO VELHO - 76815-800 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor.
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1.1 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora online surtiu efeitos. Assim, convolo o bloqueio 
judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
2 - Intime-se o executado, pessoalmente, para ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil.
3 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde 
já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pelo autor.
4 - Por outro lado, apresentada impugnação pelo executado, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro a 
expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas.
Expeça-se o necessário.
Cópia do presente DESPACHO serve como carta de intimação.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 - CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000899-82.2022.8.22.0012
Requerente: ALTAIR DO CARMO SEVERO
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIEL AMARAL KELM - RO9952
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Colorado do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000272-49.2020.8.22.0012
CLASSE: Monitória
AUTOR: M.F.VARGAS E CIA LTDA - EPP, AV. RIO NEGRO 4146 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº 
RO8697
REU: FREITAS COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, AV. GUAPORÉ 3744 BAIRRO SANTA LUZIA - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
RELATÓRIO
Trata-se de ação monitória que move M.F.VARGAS E CIA LTDA - EPPem face de FREITAS COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, em 
que afirma ser credor da demandada na importância de R$ 668,19, representada por prova escrita sem eficácia de título executivo.
Recebida a ação monitória, foi determinada a expedição de MANDADO de citação e pagamento.
Com a ausência de êxito na tentativa de localizar o réu, foi determinada a citação por edital. 
Citado, o réu não se manifestou, motivo pelo qual foi nomeado curador especial, o qual apresentou embargos por negativa geral.
FUNDAMENTAÇÃO
O feito encontra-se em ordem e em condições de ser proferida a SENTENÇA, já tendo elementos suficientes para resolução da demanda, 
razão pela qual passo ao julgamento antecipado do MÉRITO, nos moldes do art. 355, I, do CPC, sendo prescindíveis maiores provas.
Sendo assim, presentes as condições para o legítimo exercício do direto de ação, assim como os pressupostos processuais de existência 
e validade, o feito está apto à prolação da SENTENÇA, razão pela qual passo à apreciação do MÉRITO.
Pela análise dos autos, observo que o embargante não trouxe nenhuma alegação ou prova que possa impedir o prosseguimento do 
procedimento executório. Ademais, não há nenhum vício ou nulidade capaz de obstar o prosseguimento da execução.
Desta feita, a ré/embargante não comprovou a existência de fato justificativo, modificativo ou extintivo do direito do autor/embargado, o 
que lhe foi imposto por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Assim, diante da apresentação de prova escrita sem eficácia executiva, aliada à ausência de provas de que o débito foi quitado, só resta 
concluir que a ré/embargada está inadimplente.
Logo, o pedido formulado nos embargos não deve ser acolhido. 
DISPOSITIVO 
Isso posto, e por tudo que dos autos consta, rejeito os embargos opostos por FREITAS COMERCIO DE CARNES LTDA - 
ME contra M.F.VARGAS E CIA LTDA - EPP e declaro CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO JUDICIAL, convertendo o 
MANDADO inicial em MANDADO executivo, nos termos do §2º do art. 701 do Código de Processo Civil, sendo devidos juros e correção 
monetária desde a data de vencimento do débito (EREsp 1.250.382-PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 2/4/2014.).
Condenando a parte requerida/embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 
R$500,00(quinhentos reais).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado.
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Após, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, sob pena de ser acrescido ao débito principal 
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523, §1º do Código de Processo 
Civil. Ressalto ainda que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (art.523, §2º).
Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, intime-se o exequente para atualizar o débito e requeira o que entender de direito, em 05 
(cinco) dias.
Ressalte-se que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, CPC).
Apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar em 15 (quinze) dias.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Colorado do 
Oeste - 1ª Vara Rua Humaitá, 3879, Centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000,(69) 33413021 
Processo nº 7001760-68.2022.8.22.0012 REQUERENTE: FRANCINETE APARECIDA BEZERRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VALTER CARNEIRO - RO2466-A
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, GENERALI BRASIL 
SEGUROS S A
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: NUCOMED (CEJUSC) - GUSTAVO Data: 20/10/2022 Hora: 10:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar 
número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de 
fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Colorado do Oeste, 1 de setembro de 2022. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 - CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br 
Processo nº: 7000181-85.2022.8.22.0012.
AUTOR: SARITA DE SOUZA
REU: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a se manifestar, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca dos documentos apresentados pela autora. 
Colorado do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002494-58.2018.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: CLEOMAR KORB, RUA OURO PRETO 449 JARDIM MARINA - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, MICHELY DE 
FREITAS, OAB nº RO8394
EXECUTADO: MUNICIPIO DE CABIXI, 3338 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CABIXI
DESPACHO 
Intimem-se as partes para manifestarem, em cinco dias sucessivos, sobre a planilha de cálculo.
Após, voltem-me conclusos.
Colorado do Oeste- RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001872-71.2021.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: PAPELARIA IZABELA LTDA - ME, RUA POTIGUARA 3453 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: WILLIAN FERRARI DA SILVA, OAB nº RO11569, LUCAS SOARES, OAB nº RO10286
REQUERIDO: VIVIANE ALVES DE LIMA, RUA POTIGUARA 2712 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
1 - Defiro o pedido de penhora de bens. Distribua-se esta DECISÃO como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1.1 - Penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento da dívida, depositando-os com o exequente, caso sejam 
penhorados bens móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, e depositando-os com 
o executado, caso se trate de imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos 
necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea;
1.2 - Intimar o devedor a, caso queira, oferecer impugnação em 15 (quinze) dias;
1.3 - Proposta a autocomposição, certificá-la no MANDADO (CPC, art. 154, inc. VI).
1.4 Havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
todos do CPC).
2 - Caso frutífera a penhora, intime-se o credor a se manifestar sobre eventual interesse na adjudicação (CPC, art. 876).
2.1 - Requerida a adjudicação ou venda judicial, intime-se o executado, via Diário da Justiça, caso tenha advogado constituído nos autos, 
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos 
autos, ou por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art. 246 do CPC, não tiver procurador constituído nos autos, para que se 
manifeste em 05 (cinco) dias.
2.2 - Intimem-se, ainda, os legitimados indicados nos incisos II, III, IV, VI e VII do art. 889 do Código de Processo Civil, bem como 
o(s) credor (es) concorrente (s) que haja(m) penhorado o mesmo bem, o cônjuge ou companheiro (a), o(s) descendente (s) e o(s) 
ascendente(s) do executado, desde que haja informação da existência destes nos autos.
3 - Realizada proposta de acordo, intime-se o exequente para manifestar-se em 05 (cinco) dias, sem prejuízo do andamento regular do 
processo, entendendo-se o silêncio como recusa (CPC, art. 154,, parágrafo único).
4 - Restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
05 dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado;
5 - Se requerida, defiro:
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I. a adjudicação, pelo valor em que avaliada a coisa (auto de penhora), devendo o exequente entregar a diferença quando da remoção, 
descontados eventuais débitos de veículo: nesse caso, intimem-se as partes, cientificando-se o devedor de que poderá impugnar em cinco 
dias, e, decorrido o prazo, providencie-se a lavratura do auto a que faz referência o art. 877, do CPC, expedindo-se, na sequência:
a. carta de adjudicação e MANDADO de imissão na posse, se imóvel; ou
b. ordem de entrega ao adjudicatário, se bem móvel;
II. a alienação por iniciativa particular (preço mínimo: 50% do valor da avaliação), no prazo de trinta dias (art. 880, § 1°); ou
III. a venda judicial (preço mínimo: 50% do valor da avaliação), a qual deverá ser realizada pela leiloeira Deonízia Kiratch (e-mail: juridico@
leiloesjudiciais.com.br e leil@tjro.jus.br), a qual deverá ser intimada para informar se concorda com a nomeação e, caso aceite o encargo, 
ficará encarregada de promover os atos de divulgação deste ato judicial, bem como informar uma data para o leilão. Fixo como comissão 
a ser paga à leiloeira o percentual de 5% sobre o valor da arrematação, que deverá ser paga pelo eventual arrematante do bem.
Nos termos do artigo 887, caberá ao leiloeiro público designado adotar as providências necessárias para a ampla divulgação da 
alienação.
No que se refere aos itens II e III, noticiada a venda, intime-se o executado a, caso queira, manifestar-se em cinco dias. Deixando ele de 
impugnar, expeça-se termo de alienação. Após, providencie-se, nos moldes do §2º e incisos do art. 880 (CPC):
a. carta de alienação e MANDADO de imissão na posse, se imóvel; ou
b. ordem de entrega ao adquirente, se bem móvel.
6 - Defiro o pedido do exequente, quanto a inclusão em cadastro de inadimplentes do executado.
6.1 - Isso posto, inclua-se o executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD).
SERVIRÁ CÓPIA DO PRESENTE COMO MANDADO DE PENHORA. SE NECESSÁRIO, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA.
Serve o presente como MANDADO.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001374-09.2020.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: HIPERMERCADO TRIANGULO LTDA - EPP, AV. TAMOIOS 4125 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEANDRO AUGUSTO DA SILVA, OAB nº RO3392
EXECUTADO: THIAGO RORIZ DE SOUZA, RUA SANTA ROSA 343 CENTRO - 12308-390 - JACAREÍ - SÃO PAULO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
1 - Defiro o bloqueio judicial em aplicações financeiras do devedor.
1.1 - Após aguardar em gabinete a resposta à consulta, verifiquei que a busca e penhora online surtiu efeitos. Assim, convolo o bloqueio 
judicial em penhora, VALENDO O TERMO DE APREENSÃO NO SISBAJUD COMO “TERMO DE PENHORA”.
2 - Intime-se o executado, pessoalmente, para ofertar impugnação à penhora, da forma que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil.
3 - Caso se mantenha inerte, ou concorde com o bloqueio, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde 
já defiro a expedição de alvará judicial ou ofício, para a transferência de valores, conforme requerido pelo autor.
4 - Por outro lado, apresentada impugnação pelo executado, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro a 
expedição de alvará ou ofício para a transferência de quantias incontroversas.
Expeça-se o necessário.
Cópia do presente DESPACHO serve como carta de intimação.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000020-75.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: ANDRYUS MARANGONI FRANCISCO SAMPAIO, RUA NORUAGUES 3960 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº 
RO8697
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REQUERIDO: CLAUDIO BORGES DE OLIVEIRA, AV. TAMOIOS 4717 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Defiro o requerimento de Id n. 80757539, quanto ao declínio de competência para Vara Comum.
Determino ao Cartório Distribuidor que promova a mudança de competência (do JEC para 1ª Vara Genérica), sem necessidade de 
redistribuição.
Após, intime-se a parte autora para recolhimento das custas iniciais em 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se. Cumpra-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Eli da Costa Júnior
Juiz de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000470-18.2022.8.22.0012
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
PROCURADOR: ZILES E NOTARO LTDA ME - ME, AVENIDA MARECHAL RONDON 3148 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: LEANDRO AUGUSTO DA SILVA, OAB nº RO3392
PROCURADOR: ADRIANA SILVA NAVARRO 62507346272, AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO 5235 SÃO JOSÉ - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Trata-se de execução de título extrajudicial, em que a parte autora informou a satisfação integral da obrigação e pugnou pela extinção 
do feito.
Isso posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA e julgo extinta a presente execução, autorizando, 
em consequência, os eventuais levantamentos.
Libere-se eventual penhora existente nos autos.
Sem custas, art. 54 da Lei 9.099/95.
P. R. I. C.
Com o trânsito em julgado e cumpridas todas as diligências, arquivem-se.
Colorado do Oeste- , 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002260-71.2021.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: GEOVANE GUIMARAES DA ROCHA, RUA CEREJEIRAS 3654 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUCAS SOARES, OAB nº RO10286, WILLIAN FERRARI DA SILVA, OAB nº RO11569
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA,, - ATÉ 4366 - LADO PAR JARDIM AMÉRCIA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
1 - Intime-se a parte executada para que, caso entenda, apresente impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 
termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Advirto que, caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, deve a parte 
executada apresentar fundamentos sobre a discordância e informar o valor que entende devido.
2 - Caso apresente impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.
3 - Persistindo a discordância, remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se 
manifestem, também em 05 (cinco) dias.
4 - Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado 
quanto aos cálculos apresentados pelo exequente, ou, ainda, a aquiescência mútua em relação aos cálculos apresentados pelo contador, 
expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO - NUCOMED
Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, 3879, Centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Processo nº 7001642-63.2020.8.22.0012
AUTOR: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP
Advogados do(a) AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS - OAB/RO 4656, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO - OAB/RO 8697
REU: CLAUDINEIA ALVES DA SILVA
Intimação VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
(Audiência - NUCOMED)
FINALIDADE: 1) Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas da audiência de conciliação por videoconferência (via WhatsApp), 
conforme informações abaixo:
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 19/10/2022 11:20h
Endereço da Audiência: Sede do Juízo - Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, nº 3879, Centro – Colorado do Oeste/RO- 
CEP: 76.993-000 - Fone/WhatsApp (69) 3341-7740.
OBSERVAÇÃO: Para informar/atualizar no processo o número de celular solicitado ou fazer qualquer manifestação/requerimento, a parte 
poderá entrar em contato com o Núcleo de Conciliação e Mediação (NUCOMED), de segunda a sexta-feira, entre 7h e 14h, por um dos 
seguintes canais: Telefones: (69) 3341-7740 Sala virtual: https://meet.google.com/iwm-fxdk-aag.
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a partir 
do link https://www.whatsapp.com/ lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Google Meet (art. 13, Prov. 019/2020-
CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO;
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência;
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos;
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação;
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão 
do ônus da prova;
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais;
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser lassificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95).;
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil).
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
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qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada;
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada;
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
CONTATOS DO NUCOMED:
gustavocancian@tjro.jus.br/ cdocejusc@tjro.jus.br
(69) 3341-7740 
Colorado do Oeste-RO, 31 de agosto de 2022.
Gustavo Cancian dos Santos
Chefe do CEJUSC
Portaria nº. 2218/2019-PR

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7000751-71.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ALTAIR SANTOS, RUA GOIAS 4851 SÃO JOSÉ COLORADO DO OESTE - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: Oi Móvel S.A, EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A ASA NORTE - 70713-900 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.
II-FUNDAMENTAÇÃO. 
Versam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais formulada por ALTAIR 
SANTOS em face de OI MÓVEL S.A.
Aduziu o requerente que, foi surpreendido ao descobrir que seu nome estava no rol de maus pagadores, sem entender o que estava 
acontecendo, verificou que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito com 01 pendência junto à requerida, no valor 
de R$149,08 (cento e quarenta e nove reais e oito centavos), com referência a um suposto contrato de nº 0005092638645183.
Afirmou que desconhece qualquer suposta dívida com a empresa requerida, sendo certo que também não recebeu nenhuma notificação 
de que teria seu nome negativado por parte da requerida, motivo pela qual se sente lesado. Nesse passo, requereu, no MÉRITO, a 
declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização por danos morais.
A requerida apresentou contestação. Aduziu que agiu no exercício regular do direito, considerando que a requerente possui vínculo 
contratual com a empresa. Relatou que não foi comprovado o suposto dano sofrido. Alegou que a mera cobrança não gera dano moral.
É a síntese necessária.
Não há preliminares pendentes, passo a analisar do MÉRITO.
DO MÉRITO 
Vislumbro que o feito comporta o julgamento antecipado do MÉRITO, uma vez que desnecessária a produção de provas em audiência 
e o desfecho jurídico depende apenas de apreciação de provas documentais e não houve pedido de produção de prova específica (Art. 
355, I do CPC).
Nitidamente a relação entre as partes é consumerista, portanto, o feito deve ser analisado sobre a égide do Código de Defesa do 
Consumidor. 
Analisando o cotejo de provas constantes nos autos verifico que o feito caminha para a parcial procedência. Explico. 
Há uma dívida em aberto no nome do requerente junto a um dos órgãos de proteção ao crédito, saliento que não houve negativação, 
relativo a uma pendência no valor de R$149,08(cento e quarenta e nove reais e oito centavos), do suposto contrato nº 0005092638645183 
(Id.75998911). Afirma que não foi previamente notificado e que não reconhece a dívida.
A requerida, juntou telas sistêmicas afirmando o vínculo entre as partes, aduzindo que a requerente possuía um plano Oi Internet Móvel 
10 GB, na linha móvel (69)98431-3808 e um débito pendente de R$149,08(cento e quarenta e nove reais e oito centavos) referente a 
fatura 07/2020, afirma que a cobrança ocorrida se deu de forma devida.
A requerida alegou que as telas de sistema comprovam a relação contratual entre as partes perdurou na fatura 07/2020. Aduziu, que a 
inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes decorreu de sua inércia, no que tange, ao pagamento da dívida. No 
entanto, não juntou aos autos qualquer documento que comprove a origem do débito, como contrato do plano telefônico em questão ou 
um termo de adesão. 
Pois bem,
Cumpre ressaltar, que os prints das telas do sistema não são provas suficientes parar rechaçar as alegações da requerente, pois se trata 
de registro unilateral, sem qualquer força probatória.
Desse modo, tendo em vista a inversão do ônus da prova, caberia a requerida demonstrar a inadimplência da requerente, eis que a 
requerente não pode provar fato negativo (prova diabólica), segundo o § 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Infere-se, assim, que a empresa não demonstrou satisfatoriamente que a dívida em aberto era devida, e que tenha agido no exercício 
regular de seu direito, devendo arcar com as consequências processuais decorrentes, ou seja, o reconhecimento da veracidade dos fatos 
alegados pela requerente, qual seja, a ausência de relação jurídica que autorize os débitos.
Frente a este contexto, considerando que não havia motivos para que o nome da requerente fosse enviado aos cadastros de inadimplentes, 
é nítido que a inscrição foi indevida.
Com efeito, a jurisprudência é farta no sentido de que o envio do nome da pessoa aos órgãos de proteção ao crédito causa dano de ordem 
imaterial à pessoa. Nesse sentido:
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 
- INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - PEFIN - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 
RAZOABILIDADE - PROPORCIONALIDADE - O PEFIN é um serviço da Serasa Experian que tem como objetivo otimizar o processo 
de cobrança e negociação de uma dívida. Por meio desse sistema, empresas podem consultar dados cadastrais e incluir informações 
financeiras sobre pessoas - físicas ou jurídicas - inadimplentes, ou seja, que ainda estão devendo algum tipo de débito. - A inclusão 
da dívida da empresa no PEFIN equipara-se à negativação do nome do consumidor, tendo em vista que ambas tratam da inclusão do 
nome da pessoa em cadastros de inadimplentes que são acessados por outras empresas com a FINALIDADE de verificar o histórico 
de inadimplência daquela. - Uma vez comprovada a ofensa, que se caracteriza pela inscrição indevida de um nome junto a registro de 
proteção ao crédito, presume-se o dano moral. - Restando comprovado que a irregularidade da inscrição, mais do que adequada a fixação 
de indenização, a fim de cumprir compensar o consumidor pelo dano; ao mesmo tempo, imprescindível que sejam levados em conta os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório. - Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG 
- Apelação Cível 1.0522.19.001499-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação 
da súmula em 02/12/2021)
Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil da requerida pelo dano moral experimentado pela requerente, restando agora 
estabelecer o quantum da indenização.
É notório o efeito atômico que gera a inscrição no Serasa: passa o inscrito a fazer parte de um clube para o qual não foi convidado a 
associar-se. Seu nome e qualificação tornam-se disponíveis ao exame de qualquer um que tenha mínimo acesso aos dados, e que são 
obtidos em qualquer empresa associada por meio do sistema online.
No que se refere ao quantum indenizatório, considerando que a indenização tem a FINALIDADE de proporcionar à vítima satisfação na 
justa medida do abalo sofrido, devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição, mas como um desestímulo 
à repetição do ilícito.
Assim, tendo em vista as circunstâncias do caso e levando-se em consideração as condições do ofendido e do ofensor, a inexistência de 
relação jurídica entre as partes, bem como a teoria do desestímulo e da proporcionalidade na fixação do dano moral, tenho como razoável 
o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Logo, a melhor solução para a demanda é a sua parcial procedência. 
III-DISPOSITIVO.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, determinando que a requerida, vias de 
consequências: 
A) DECLARO nulo o débito discutido nos autos, determino a exclusão em definitivo o nome da requerente do órgão de proteção ao crédito 
– SERASA, referente (Id.75998911)
B) CONDENO a requerida, ainda, a pagar à requerente, a título de indenização por danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 
corrigido monetariamente a partir da publicação da presente condenação (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por 
cento) ao mês, estes incidentes a partir do evento danoso (inscrição - Súmula 54, STJ).
Para fins de correção monetária, deverá ser utilizada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC).
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55).
Agende-se decurso de prazo recursal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Decorrido cinco dias do trânsito em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de SENTENÇA, arquive-se independente de 
nova DECISÃO. 
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000639-05.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: AURISMAR TAVARES DA SILVA, RUA CEREJEIRAS 3245, CASA MINAS GERAIS - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: WELLITON RENAN SILVA BOLSONI, OAB nº RO8583
REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S.A., PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, 7 ANDAR PARQUE JABAQUARA - 
04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, OAB nº PE1189, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por AURISMAR TAVARES DA SILVA em 
desfavor de BANCO ITAUCARD S.A, ambos qualificados nos autos. 
Consta da inicial que no dia 28/03/2022 a autora foi realizar uma compra no comércio local, porém foi surpreendida com a notícia que seu 
nome estava inscrito nos órgãos de proteção de crédito. Ao emitir a certidão, verificou que se tratava de uma dívida no valor de R$30,46 
(trinta reais e quarenta e seis centavos), com data de 08/01/2022, Contrato nº 005026803660000, Banco Itaucard S/A. 
Alega ainda que nunca contratou com a empresa requerida e que não reconhece tal dívida. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para 
exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial. 
Citada, a requerida apresentou contestação arguindo preliminares de arguiu ausência de pretensão resistida. Quanto ao MÉRITO, alegou 
regularidade na cobrança, confirmando o contrato celebrado com a autora. Entende não haver conduta ilícita para ensejar o dano moral 
pretendido na inicial, uma vez que atuou no exercício regular de direito. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na 
inicial. 
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Passo a análise da preliminar arguida.
Da ausência de pretensão resistida
A Instituição Financeira Ré alega não haver pretensão resistida, uma vez que a autora não buscou a solução da lide na via administrativa, 
entretanto tal preliminar não merece acolhimento. 
Explico.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição, expresso no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, prevê que a lei não excluirá da apreciação 
do PODER JUDICIÁRIO lesão ou ameaça a direito, garantindo o livre acesso ao Judiciário, bem como não é necessário que a autora 
requeria ou esgote as vias administrativas antes de ajuizar uma ação.
Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse processual suscitada. 
Presentes as condições da ação, os pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, interesse processual e da 
legitimidade das partes, razão pela qual avanço no MÉRITO. 
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 
produção de outras provas além daquelas já existentes nos autos.
A relação entre as partes é de consumo, regulada pela Lei n.º 8.078/90, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
sendo a responsabilidade do réu objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se tal 
responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, o que a ele cabe provar.
Nessas circunstâncias, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, em virtude do risco 
profissional. É imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14, 
da Lei n.º 8.078/90, in verbis:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua 
fruição e riscos.
É necessário esclarecer também que os bancos ou instituições financeiras são considerados prestadores de serviços, de modo que 
estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa expressamente sobre o assunto no art. 3º, § 2º. A 
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as operações bancárias estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, 
norma especial e de caráter público. 
Vale mencionar, que o Código de Defesa do Consumidor, ao firmar a responsabilidade objetiva, foi buscar suas bases estruturais na 
teoria do risco do empreendimento ou risco empresarial, de modo que todo aquele que exerce atividade de fornecimento de bens e 
serviços responde pelos fatos e vícios decorrentes do empreendimento, independente da demonstração de culpa.
O fato do réu também ter sido vítima de fraude, não lhe desvincula de responder pelo não cumprimento do dever de certificação da 
fidelidade de documentos, nem a autoriza a incluir nome de terceiro de boa-fé alheios ao negócio, em órgão restritivo de crédito. (RESP 
Nº 404.778-MG, rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, j. 18.06.2002). 
Portanto, estando a presente demanda regrada pela lei consumerista, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão 
do ônus da prova, previsto no art. 6º, inciso VIII, do referido Código. Assim, ainda que se analise a demanda sob a ótica consumerista e 
da inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora demonstrar, ao menos, indícios do fato constitutivo do seu direito.
Pois bem.
O ponto central da lide consiste em averiguar a legalidade da negativação.
Analisando-se aos autos e os documentos trazidos com a inicial, vejo que a autora teve como fundamento de seus pedidos a declaração 
de inexistência de débito em decorrência de suposta contratação de cartão de crédito. A autora comprova o fato constitutivo de seu direito 
com a juntada do comprovante da negativação de seu nome pelo débito no valor de R$ 30,46 (trinta reais e quarenta e seis centavos), 
conforme ID nº 75464070.
Por outro lado, o réu não apresentou cópia dos contratos com assinatura da cliente/autora ou qualquer outro documento que pudesse 
afastar a pretensão da autora. Alegou, genericamente, que a cobrança e a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção de 
crédito é regular, ante o inadimplemento da respectiva dívida. 
No que tange o print das telas extraídas de seu sistema, tal prova não consegue comprovar a legalidade das cobranças, já que aparece 
apenas os dados pessoais, endereços e telefones da autora, não juntando nenhum documento que comprovasse a legalidade da 
cobrança. 
Assim, a ré não comprovou a regularidade da cobrança do débito que motivou a negativação, ônus que lhe incumbia em razão dos fatos 
alegados na inicial, bem como do disposto no art. 341, c/c art. 373, inciso II, do CPC. 
Logo, é evidente que houve falha na prestação de serviço, que desencadeou na negativação indevida.
Transcrevo entendimento da Turma Recursal do Estado de Rondônia sobre o tema: 
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A não 
comprovação da existência e legitimidade da dívida e a inscrição indevida em órgãos de proteção de crédito e/ou, o protesto indevido de 
título, enseja a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 2 – O valor da indenização deve ser suficiente para 
atender os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7023520-43.2021.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 
29/07/2022.(Grifei).
Portanto, concluo que o pedido quanto a inexistência do débito é procedente.
Outrossim, como houve negativação indevida do nome da parte autora, resta configurado o dano moral e o dever de indenizar. 
A autora postula a condenação do réu em indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É cediço que, quando ocorre a inscrição do nome de um cidadão nos cadastros de inadimplentes ou protesto, o dano é presumido, ou 
seja, in re ipsa, pela força dos próprios fatos, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios. Isso ocorre, porque limitam o crédito 
do consumidor no mercado, além da pecha de mau pagador.
Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA 
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O STJ já firmou entendimento que “nos casos de 
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 
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prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes.
(Grifei).
Cito ainda julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Inscrição indevida. Demonstração da origem do débito. Ausência. Dano moral in re ipsa. Valor. Majoração. Comprovado que a negativação 
do nome da parte autora ocorreu indevidamente, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação de sua extensão, impondo-
se a majoração do valor indenizatório quando a quantia fixada na origem se mostra insuficiente ante a lesão causada ao ofendido, a 
fim de compensar a vítima e desestimular o causador do dano, sem, contudo, causar o enriquecimento sem causa do vencedor da 
demanda. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7011840-66.2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 28/08/2020. (Grifei).
Apelação cível. Indenização por dano moral. Empréstimo. Contratação fraudulenta. Cobrança indevida. Repetição em dobro. Inscrição 
indevida. Falha na prestação do serviço. Configurado. Dano moral in re ipsa. Devido. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, 
pois que a sua condição de prestador de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo 
contexto o dever de informação, proteção, boa-fé objetiva para o consumidor. Constatado que a inscrição no cadastro de inadimplentes é 
indevida, por não se demonstrar a legitimidade da dívida, sobretudo a relação jurídica entre as partes, é cabível a indenização por danos 
morais ao consumidor, que se constitui in re ipsa, isto é inerente ao próprio ato. Configurada má-fé, a restituição do indébito deve se dar 
em dobro. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013023-35.2019.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 14/10/2020
No tocante ao quantum indenizatório, impõe-se que o magistrado fique atento às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico 
lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do ofensor, não se olvidando, contudo, que o 
ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento 
sem causa da vítima. O que se busca, segundo orientação da jurisprudência, é obter um valor que, além de ter o caráter de coibir 
reiteração de condutas danosas às pessoas, não represente a ruína daquele que paga, tampouco o enriquecimento sem causa daquele 
que o recebe.
Sendo inegável que a negativação indevida lhe causou constrangimento e indignação, uma vez que não possuía outras negativações, 
aliado ao fato de que houve a restrição de seu crédito perante o comércio, fixo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 
indenização por danos morais, valor este que não causará enriquecimento ilícito pela parte e é justo e adequado ao caso, cumprindo o 
caráter punitivo e pedagógico. 
Esclareço, por fim, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial por AURISMAR TAVARES DA SILVA em 
desfavor de BANCO ITAUCARD S.A, por consequência:
a) DECLARO inexistente o débito que originou a inscrição do nome da autora no cadastro de órgãos de proteção ao crédito em decorrência 
do débito no valor R$ 30,46 (trinta reais e quarenta e seis centavos), conforme documento sob o ID nº 75464070, tornando definitiva 
a tutela de urgência concedida no ID nº 75575090.
b) CONDENO o requerido a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente 
pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, além de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data (Súmula 
n. 362 do STJ).
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Sem custas, honorários, por força do artigos 51 da Lei nº 9.099/95. 
SENTENÇA publicada e registrada pelo sistema.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7001103-29.2022.8.22.0012
CLASSE: Inquérito Policial
AUTOR: P. F. N. E. D. R., AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO - DE 3406/3407 AO FIM 3485 CENTRO (S-01) - 76980-118 - VILHENA 
- RONDÔNIA
AUTOR SEM ADVOGADO(S)
INVESTIGADO: OTACILIO RAMOS FILHO, CAETE 3208 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração do crime previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98, supostamente praticado por 
OTACILIO RAMOS FILHO.
O Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 78403608).
É o necessário. Decido.
A pena máxima cominada ao delito supostamente praticado pelo investigado é de 1 (um) ano de detenção. Segundo o artigo 109, inciso V, 
do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
Conforme se denota dos autos do presente inquérito, o delito foi supostamente cometido em meados de novembro do ano de 2016, desde 
essa data, não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição (art. 117, CP).
Impõe-se, assim, a extinção da punibilidade do infrator.
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Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e declaro extinta a punibilidade de OTACÍLIO RAMOS FILHO, com fulcro no 
artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.
P.R.I. Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.
Serve a presente de MANDADO.
Colorado do Oeste-RO, 29 de agosto de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001349-25.2022.8.22.0012
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: B. T. D. B. S., AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 12901, 10º ANDAR, CONJ. 1002, SALA A BROOKLIN - 00000-000 - NÃO INFORMADO 
- ACRE
ADVOGADO DO AUTOR: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA, OAB nº AL9947
REU: M. L. D. C., RUA HELICONIA 3029, CASA CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de MAYARA LESSA DE 
CASTRO, ambos devidamente qualificados nos autos.
Foi intimada a parte autora para juntar comprovante de pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias (ID nº 
79252775).
O prazo transcorreu in albis sem que o autor comprovasse o recolhimento das custas processuais.
DECIDO.
De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil/2015, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de MÉRITO, determinará que o autor, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
Acrescenta o parágrafo único do referido artigo que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Desta forma, não cumprida a ordem judicial de emenda à inicial, deve a petição inicial ser indeferida e cancelada a distribuição do feito, 
nos termos do artigo 330, IV e art. 290 do ambos do Código de Processo Civil/2015.
Com efeito, assim disciplina o Artigo 290, do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, 
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, encontra-se consolidada nesse sentido, vejamos:
Apelação cível. Embargos de Terceiro. Determinação emenda. Gratuidade. Desistência. Cancelamento da distribuição. Pagamento de 
custas. Impossibilidade. Recurso Provido. Não citada a parte contrária e sendo formulado pedido de desistência da ação por alegada 
impossibilidade de recolhimento das custas processuais, há de ser cancelada a distribuição do feito e afastada a imposição do pagamento 
das respectivas custas, nos termos do art. 290 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001342-97.2021.822.0002, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 29/07/2021.
E ainda:
Apelação cível. Ausência de recolhimento de custas iniciais. Indeferimento inicial. Cancelamento de distribuição. Recurso 
provido. Considerando a inércia da parte autora em recolher as custas iniciais após o indeferimento da gratuidade, deve ser cancelada 
a distribuição, razão pela qual não é cabível a condenação ao pagamento das despesas processuais. Recurso provido. APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7016298-89.2019.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 24/11/2021.
A matéria também foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento REsp 1906378/MG, de relatoria da Ministra 
NANCY ANDRIGHI:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 
DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito 
recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais 
exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de 
sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a 
constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A 
extinção do processo sem resolução do MÉRITO com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do 
não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja 
sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. (REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Posto isso, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e DETERMINO o cancelamento da 
distribuição do feito, com fulcro no art. 290, ambos do CPC, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de MÉRITO, 
nos termos do art. 485, I do mesmo Código.
Sem custas processuais, ante a aplicação do art. 290 do CPC. 
Intime-se.
Transitada em julgado esta DECISÃO, arquive-se.
Pratique-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
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Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001752-91.2022.8.22.0012
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: EDUARDO AREIAS LOUZADA NEVES, AMAZONAS 3722 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUZIMAR MESSIAS DA SILVA, OAB nº RO9288
EXECUTADO: AMAURI MENEGUELLI DE SOUZA, AVENIDA CAPITÃO CASTRO 3446 CENTRO (S-01) - 76980-094 - VILHENA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (art. 784, CPC/2015), nos moldes do art. 53 e seguintes, da LF 9.099/95.
1- Expeça-se MANDADO de citação e penhora, nos moldes dos arts. 53, caput, LF 9.099/95, e 829, CPC, para pagamento, em 03 (três) 
dias ou oposição de embargos à execução, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (art. 53, caput, LF 9.099/95), com a respectiva garantia 
(penhora de bens ou depósito garantidor), nos moldes do ENUNCIADO CÍVEL FONAJE 117.
ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 
extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).
2- Todos os prazos nos Juizados Especiais contam-se da intimação, excluído o dia do começo, sendo que o prazo de embargos é 
subsequente ao prazo de pagamento.
3- Efetivada a citação/intimação sem qualquer penhora de bens e transcorrido in albis o tríduo e a quinzena fixados, certifique-se a inércia 
(ausência de pagamento e de embargos à execução, sem garantia do juízo) e intime-se a parte credora para atualização da conta e 
requerer o que entender de direito.
4- Não efetivada a citação (devedor em lugar incerto e não sabido), intime-se o(a) credor(a) para melhor diligenciar e indicar endereço 
atual do(a) devedor(a) em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, LF 9.099/95), posto que não se admite qualquer outra 
medida coercitiva no microssistema dos Juizados Especiais (arresto, sequestro ou qualquer medido idônea para asseguração do direito 
creditício) e, muito menos, citação por edital (art. 18, §2º, LF 9.099/95).
SIRVA A PRESENTE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, COMO MANDADO DE CITAÇÃO E PENHORA :EXECUTADO: AMAURI 
MENEGUELLI DE SOUZA, AVENIDA CAPITÃO CASTRO 3446 CENTRO (S-01) - 76980-094 - VILHENA - RONDÔNIA
Cumpra-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000586-24.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO, OAB nº SE6101, ENERGISA RONDÔNIA
REU: MADEIREIRA RONDINHA LTDA, QUADRA 63, SETOR A INDUSTRIAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa por Utilidade Pública ajuizada pela ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA 
DE ENERGISA S/A, em face de MADEIREIRA RONDINHA LTDA.
Realizada audiência de conciliação, as partes informaram que entabularam acordo (Id. 80213875), o qual põe fim a demanda.
Isso posto, homologo por SENTENÇA o acordo realizado entre as partes, anexado ao Id. 80213878, para que produza seus legais e 
jurídicos efeitos, que se regerá pelas cláusulas e condições ali expostas.
Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de MÉRITO, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cumpridas as determinações, arquivem-se oportunamente, promovendo-se as baixas necessárias.
Serve a presente SENTENÇA de ofício ou expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001466-16.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: SANTA AVELINO DA ROCHA, RUA SERINGUEIRAS 2711 MINAS GERAIS - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: HURIK ARAM TOLEDO, OAB nº RO6611
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
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Trata-se de ação previdenciária ajuizada por SANTA AVELINO DA ROCHAem face de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, na qual as partes entabularam acordo extrajudicial, o qual põe fim a demanda. 
Isso posto, verifico que o instrumento está regularizado, o objeto é lícito e as partes capazes, sem vício de vontade aparente na formalização 
e efetivação da transação, razão pela qual HOMOLOGO, por SENTENÇA, para que surta os efeitos legais, o acordo formulado por SANTA 
AVELINO DA ROCHAe INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que se regerá pelas cláusulas e condições ali expostas.
Expeça-se RPV ou precatório, nos moldes do acordo.
Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de MÉRITO, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.
Custas finais dispensadas, com fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Arquivem-se oportunamente, promovendo-se as baixas necessárias.
A SENTENÇA transitará em julgado na data da publicação, considerando que o acordo importa em renúncia tácita ao prazo recursal.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001591-81.2022.8.22.0012
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A, BANCO BRADESCO S.A., CIDADE DE DEUS, PREDIO PRATA, 4 ANDAR VILA YARA 
- 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA, RUA GUARANI 2959 CRUZEIRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
1 - Verifico que a parte autora efetuou apenas o pagamento parcial das custas processuais (1%). Assim, intime-se o autor para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, recolher as custas iniciais complementares de mais 1%, tendo em vista que neste tipo de ação não será designada 
audiência de conciliação. 
1.1 - Decorrido o prazo do item 1 sem a comprovação do pagamento das custas, venham conclusos para extinção.
1.2 - Comprovado o recolhimento das custas, cumpram-se os itens 2 e seguintes do presente DESPACHO.
2 - Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969, com as modificações da Lei 13.043/2014. No caso dos 
autos, embora se trate de procedimento especial do Decreto-Lei 911/1969, aplicam-se subsidiariamente as normas previstas no artigo 
319 e demais do Código de Processo Civil. 
3 - Considerando que a inicial contém os requisitos dos arts. 319 do Código de Processo Civil e 3° do Decreto-Lei 911/69, recebo-a.
4 - O autor formulou pedido de concessão de provimento liminar da busca e apreensão, para o qual impõe-se a comprovação da mora ou 
do inadimplemento do devedor, e da existência de contrato com cláusula de alienação fiduciária (art. 3°, caput, do Decreto-Lei 911/69).
Nos termos do art. 3º do Decreto-lei 911/1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 
estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (grifou-se).
A mora é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, na qual é dispensável que a assinatura seja do próprio destinatário, 
ou pelo protesto do título emitido pelo devedor, conforme estabelece o §2º do art. 2º do referido Decreto, com redação dada pela Lei nº 
13.043, de 2014.
Em análise aos autos, observo que consta instrumento contratual contendo cláusula de alienação fiduciária, bem como notificação 
extrajudicial. Desta forma, preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da medida, não há razões para o indeferimento. 
Há de se ressaltar, ademais, que a lei de regência prevê que, na hipótese de pagamento integral da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, 
devolver-se-á ao devedor o veículo, livre de ônus (§2º do art. 3º do DL 911/69).
Ante o exposto, defiro o provimento liminar e determino, liminarmente, a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo marca VW, 
modelo FOX 1.0 ROUTE, ano de fabricação 2007, modelo 2008, cor PRATA, placa NDG 1J27, chassi 9BWKA05Z684088110, renavam 
00941401090, objeto do contrato firmado entre as partes, conforme descrição constante na inicial e contrato, depositando-se o bem em 
mãos do autor ou de pessoa por ele autorizada, com a ressalva de que o veículo não deverá ser retirado da Comarca até o decurso do 
prazo de cinco dias fixados em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de dois salários-mínimos até o limite do valor 
do veículo. 
4.1 - Ressalte-se que o devedor, por ocasião do cumprimento do MANDADO de busca e apreensão, deverá entregar os respectivos 
documentos do veículo apreendido (art.3º, §14º, Decreto-lei 911/1969).
5 - Executada a liminar, cite-se a parte ré, e se a intime para que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, efetue o 
pagamento integral da dívida pendente, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 
Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
6 - O devedor, por ocasião do cumprimento do MANDADO de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 
documentos. 
7 - Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte ré, comprovando nos autos.
8 - No prazo de 15 dias, a contar da juntada do MANDADO de citação aos autos (STJ. 3ª Turma. REsp 1.321.052-MG, Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, julgado em 16/8/2016), o(a) devedor(a) fiduciante poderá apresentar contestação.
9 - O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do CPC.
10 - Cientifiquem-se eventuais avalistas.
Serve a presente DECISÃO como MANDADO de citação e intimação.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
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AUTOS 7000648-64.2022.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: MARILENE DA SILVA DE OLIVEIRA
Endereço: Av. Purus, 3831, Casa, PT 46, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76997-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: ELIANE DUARTE FERREIRA - RO0003915A
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
ADVOGADO 
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para querendo, impugnar a contestação juntada aos autos no prazo de 15 (quinze) dias, 
devendo na mesma peça especificar as provas que pretendem produzir, de forma pormenorizada, arrolando eventuais testemunhas que 
pretende ouvir.

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7002538-72.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
PROCURADORES: JOVENTINA TAVARES DA SILVA, AV. TAPAJÓS 3522 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA: PAULO DE ASSIS RIBEIRO 4043 CENTRO - 76993-000 
- COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS PROCURADORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
PROCURADOR: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Tendo em vista que se trata de prestação de contas, entendo ser necessário a manifestação do Estado de Rondônia. 
Sendo assim, intime-se novamente o requerido para manifestar-se quanto a prestação de contas apresentadas no ID nº 79413083. 
Sendo insuficientes as informações, intime-se a parte autora para complementá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, após tornem os autos conclusos para julgamento.
Pratique-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002323-38.2017.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Sumário
AUTOR: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº 
RO8697
REU: JOSE RAMOS SANTOS, LINHA 09, LOTE 17, GLEBA 2 s/n, AO LADO DO MIRO PARABOLIN ZONA RURAL - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Defiro a dilação do prazo por mais 10 (dez) dias, para ajuntada da certidão de óbito.
Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.
Após tornem os autos conclusos.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000414-82.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: GESO FIALHO DA SILVA, RUA TUPI 2457 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCESCO DELLA CHIESA, OAB nº RO5025A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 114 1 ANDAR SHOPING 
CENTRO CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Considerando a petição de Id. 78436702 que resultou no DESPACHO de Id. 79362326, cumpra-se o determinado.
Por fim, voltem os autos conclusos para julgamento.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
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Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001668-61.2020.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: HELENA CANDIDO DA SILVA, RUA HUMAITA 3255 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FRANCESCO DELLA CHIESA, OAB nº RO5025A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 114 1 ANDAR 
SHOPING CENTRO CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se a presente de execução contra o INSS.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foram devidamente depositadas, tendo a parte exequente pugnado pela extinção do feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, DECLARO 
extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas todas as diligências, arquivem-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002140-62.2020.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: CORREIA E TEODORO LTDA - EPP, RUA POTIGUARA 3425 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº RO4656A, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB 
nº RO8697
REQUERIDO: ADRIANA FERNANDO VASCONCELOS, AV. VALDIR MAZZUTI 475 CENTRO - 78307-000 - CAMPOS DE JÚLIO - 
MATO GROSSO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Tendo em vista que este Juízo obteve acesso ao SIEL, foi encontrado o seguinte endereço: AV. SURUBIM, 3417, CENTRO, SAPEZAL/
MT, CEP: 78365-000, telefone: (65) 999690726 ou 981197132.
1. Designo audiência de conciliação para o dia 06 de OUTUBRO de 2022, às 09:40 horas, a ser realizada por VIDEOCHAMADA, junto 
ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos- Cejusc- Localizado na Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do 
Oeste 
1.1- A audiência será na modalidade não presencial, preferencialmente por intermédio do aplicativo de comunicação “whatsapp”, tendo 
em vista as medidas de combate à pandemia da Covid-19 (Lei 13.994/20 e Provimento Corregedoria Nº 018/2020).
1.2- Denoto que recusando-se a participar o requerido, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, ante aos efeitos da 
revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 c.c art. 23 do mesmo ordenamento jurídico, alterado pela Lei 13.994/20. Não comparecendo 
ou recusando-se a participar o Requerente, o processo será extinto, por força do comando contido no art. 51 da Lei 9.099/95.
2- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, bem como intime-se a participar da audiência de conciliação, sob pena de confissão e 
revelia.
2.1- Realizada a audiência e não obtida a conciliação, informo à parte requerida que a contestação deve ser apresentada no 
processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada, oportunidade processual em 
que devera especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância em relação ao 
desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
3- Consigno que a parte requerida deverá apresentar o número de telefone “WhatsApp” nos autos com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias anterior a solenidade designada.
3.1- Se porventura a parte requerida não possua o número de telefone, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do MANDADO 
deverá, quando do cumprimento deste MANDADO, colher as referidas informações.
4- Neste ato, fica intimada a Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias informar nos autos o número de telefone “WhatsApp”, para que 
os conciliadores possam dar início às tratativas visando a realização de acordo, caso a autora não tenha informado tais dados.
5- Realizada a audiência e não obtida a conciliação, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada. Momento processual 
que devera especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância em relação ao 
desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
6- Tudo cumprido, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas, saneamento processual ou julgamento 
antecipado da lide.
Aguarde-se a solenidade.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
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Pratique-se o necessário. 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE CITAÇÃO: REQUERIDO: ADRIANA FERNANDO VASCONCELOS, CPF nº 
68319215234, AV. SURUBIM, 3417, CENTRO, SAPEZAL/MT, CEP: 78365-000, telefone: (65) 999690726 ou 981197132
Colorado do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7003226-05.2019.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: ANTONIO FERNANDO MAZZO, LINHA 04, KM 14,5 S/N, RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se a presente de execução contra o INSS.
As Requisições de Pequeno Valor foram devidamente depositadas, tendo a parte exequente pugnado pela extinção do feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, DECLARO 
extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas todas as diligências, arquivem-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001114-58.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: IZAURA CANDIDA DA CUNHA, RUA BURITI 3421 ÂNGELO ANGELIM - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GENIS SOUZA DA HORA, OAB nº MT18933O
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, AC CENTRAL DE PORTO VELHO 3132, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 
CENTRO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Aguarde-se o decurso do prazo do INSS para manifestação sobre os laudos social e pericial, que ocorrerá em 12/09/2022.
Após, voltem os autos conclusos com urgência para julgamento.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7002606-22.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PERLES SCARMOCIN, RUA NORUAGUES 3560 JORGE TEIXEIRA - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº RO3505A, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº 
RO2394A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Intime-se novamente o Estado de Rondônia para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, Mapa de Apuração de Tempo de Serviço, sob 
pena de seu responsável legal incorrer em crime de desobediência.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Colorado do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7001041-86.2022.8.22.0012
CLASSE: Termo Circunstanciado
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AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AUTOR DO FATO: LUCIANO DALLA VALLE, AVENIDA TANCREDO NEVES 5867, CASA - 76992-000 - GUAPORÉ (CHUPINGUAIA) 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR DO FATO: TAYANE ALINE HARTMANN PIETRANGELO, OAB nº RO5247A
DECISÃO 
Defiro parcialmente pedido do Ministério Público (Id. 80688725) e determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Após, oficie-se à Delegacia de Polícia para juntar o laudo pericial ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
Serve a presente de ofício.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7001351-29.2021.8.22.0012
CLASSE: Termo Circunstanciado
AUTORIDADE: POLÍCIA CIVIL - COLORADO DO OESTE - 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, AV. MARECHAL RONDON SN CENTRO 
- 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTORIDADE: POLÍCIA CIVIL - COLORADO DO OESTE - 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
AUTOR DO FATO: ALDEMIR SCHULER TELLES, AV. RIO NEGRO 3931, SAPATARIA PANTANAL CENTRO - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
AUTOR DO FATO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Baixem os autos à DPC para uma melhor apuração dos fatos, tais como referido pelo Ministério Público em Id. 81239498.
Com o retorno, dê-se nova vista ao Ministério Público.
Ressalto que o prazo para CONCLUSÃO das diligências pela Delegacia de Polícia, deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias.
Sirva a presente de MANDADO /ofício ou expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
Tribunal de Justiça do 
 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, centro, Colorado do Oeste, CEP 76993-000, fone nº (69) 3341-7722, email klo1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 10 DIAS 
Autos de Ação Penal nº 0000260-57.2020.8.22.0012.
Artigo: 306, c.c. o Artigo 298, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito e Artigo 307, na forma do Artigo 69, ambos do Código Penal.
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia.
Apenado: ADAILTON SILVA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, portador da CIRG nº 1.390.293 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob nº 
010.740.762-06, filho de José Braz Teixeira e de Almerinda Gomes da Silva Costa, nascido em Colorado do Oeste-RO, aos 18/12/1978, 
estando atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Intimação do Apenado, acima qualificado, para pagar, no prazo dez (10) dias, a pena de multa, no valor de R$-674,17 
(seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), sob pena de inscrição em Dívida Ativa do Estado.
(a.) LUCIANA SANCHES
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001762-38.2022.8.22.0012
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, AV. 
CAPITÃO CASTRO 3178 CENTRO - 76980-150 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
EXECUTADO: GABRIELA WESCHENFELDER ALEXANDRE, RUA CEREJEIRAS 2921 CASA CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
1) Intime-se a parte autora para emendar a inicial, trazendo aos autos comprovante do recolhimento das custas processuais, já que, não 
encontra-se em estado de hipossuficiência, bem como não comprovou o fato excepcional que dá cabimento ao diferimento das custas 
processuais, nos termos do artigo 6º, § 5º do Regimento de Custas.
1.1) Para o cumprimento da diligência, concedo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da petição inicial, 
nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
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2) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação.
Providencie-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002848-78.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: EDGAR GRANATO DE FARIA MATOS, AVENIDA AMAZONAS 5060 JORGE TEIXEIRA - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WELINGTOM DA SILVA SOARES, OAB nº RO11507
REQUERIDOS: ENERGISA, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON,, - DE 2289/2290 A 2653/2654 - 
76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EDGAR GRANATO DE FARIA MATOS opõe Embargos de Declaração em face da SENTENÇA de ID nº 77890322.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o decisum incorre em omissão, haja vista que não houve manifestação 
expressa acerca do pedido de anulação do débito do mês de dezembro/2021, bem como não houve manifestação acerca da petição de 
aditamento apresentada pelo autor no ID nº 73340833.
Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado peticionou requerendo o não acolhimento aos embargos, mantendo a SENTENÇA 
inalterada (ID nº 79591281).
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC, podendo ser interpostos quando houver, na DECISÃO, obscuridade, 
contradição, omissão ou erro material.
Conheço do recurso, uma vez que atendidos seus pressupostos de admissibilidade, sobretudo a interposição dentro do prazo legal, 
previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 
Com efeito, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, na obra “Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais”, que: 
“Considera-se omissa a DECISÃO que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para 
o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, 
sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de oficio pelo 
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
A DECISÃO é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um os requisitos da 
DECISÃO judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.
A DECISÃO é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a 
fundamentação e a DECISÃO.”
Pois bem. Os embargos são procedentes. 
Indefiro o pedido de aditamento realizado ao ID nº 73340833, uma vez que, quando o autor apresentou o aditamento a petição inicial, o 
réu já havia sido citado e apresentado contestação. 
Nestes casos, o inciso II do artigo 329 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que terá que ter o consentimento do réu para o 
aditamento. 
Instada a se manifestar, a concessionária ré discordou do aditamento, alegando que eventual impugnação referente a esses novos 
débitos deverão ser postulados em ação própria (ID nº 75395021).
Por isso, incabível o pedido de aditamento. 
Por fim, verifico ainda que houve omissão no que tange ao pedido de anulação do débito do mês de dezembro/2021, no valor de R$ 
2.373,87 (dois mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos).
Assim, CONHEÇO OS EMBARGOS, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os acolhendo para que a SENTENÇA de ID 
nº 77890322 contenha o seguinte texto:
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, vias de consequências:
a) Indefiro o pedido de aditamento da inicial, tendo em vista a discordância da concessionária ré (ID nº 75395021), tendo como base o 
art. 329, inciso II, do CPC;
b) Confirmo a tutela de urgência concedida ao id. 66769538.
c) Declaro inexigível/anulado o débito discutido nos autos, no valor de 2.373,87(dois mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e sete 
centavos), referente ao mês de dezembro/2021;
d) Condeno a requerida a restituir em dobro ao requerente a quantia de R$5.434,76 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e 
setenta e seis centavos), desse valor, deve ser abatido o valor referente ao consumo de energia relativo ao mês, devendo ser apurado 
por média aritmética, em caso de impossibilidade de chegar ao valor preciso. 
Dos valores pagos indevidamente deverão incidir correção monetária desde o desembolso e juros 1% ao mês (art. 406 do Código Civil), 
contados a partir da citação.
Rejeito o pedido de indenização por danos morais.
No mais, permanece inalterada a SENTENÇA proferida ao ID nº 77890322.
Intimem-se as partes.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
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Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000903-61.2018.8.22.0012
CLASSE: Protesto Formado a Bordo
REQUERENTE: BRANCO & CIA LTDA - ME, AV. GUARANI 3841 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOBECY GERALDO DOS SANTOS, OAB nº RO541A
REQUERIDO: Tim Celular, AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 7143, - DE 6734 AO FIM - LADO PAR VILA ANDRADE - 05724-006 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WELLITON RENAN SILVA BOLSONI, OAB nº RO8583, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, OAB 
nº AM16780
SENTENÇA 
A exequente informou o pagamento total do débito, requerendo a extinção do feito (ID nº 80304311). 
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito diante do pagamento, nos termos do artigo art. 924, inciso II, 
do Código de Processo Civil.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do CPC.
P.R.I.C, e arquive-se, observadas as formalidades legais.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001523-34.2022.8.22.0012
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, GALERIA DOS ESTADOS LOJA 05 E 06, A SCR/SUL, QUADRA 513, 
BLOCO A, LOJA 05 E 06 ASA SUL - 70310-500 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551
REU: MARIA JORENI MACHADO STOLBERG, AVENIDA TUPINIQUINS 4340, CASA CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Trata-se de ação de busca e apreensão.
Veio aos autos a informação de que a parte executada pagou o débito extrajudicialmente, pelo que a exequente postula a extinção do 
feito. 
Considerando a perda do objeto da demanda, não se justifica o prosseguimento da marcha processual.
Desse modo, o presente feito perde o objeto, razão pela qual, a medida que se impõe é a sua extinção.
Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com apoio no art. 485, inciso IV, §3º do novo Código Processo Civil, em razão da 
completa perda do objeto da ação.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente.
Intime-se.
Arquivem-se os autos.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000902-76.2018.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: BRANCO & CIA LTDA - ME
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOBECY GERALDO DOS SANTOS, OAB nº RO541A
REQUERIDO: Tim Celular, AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 7143, - DE 6734 AO FIM - LADO PAR VILA ANDRADE - 05724-006 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, OAB nº AM16780, WELLITON RENAN SILVA BOLSONI, 
OAB nº RO8583, PROCURADORIA DA TIM S.A.
SENTENÇA 
A exequente informou o pagamento total do débito, requerendo a extinção do feito (ID nº 77461396). 
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito diante do pagamento, nos termos do artigo art. 924, inciso II, 
do Código de Processo Civil.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do CPC.
P.R.I.C, e arquive-se, observadas as formalidades legais.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
AUTOS 0000391-91.2013.8.22.0007 CLASSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE
Nome: OSCAR FRANCO ALVES
Endereço: Rua Helicônia, 3850, Não consta, não consta, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogados do(a) REQUERENTE: GERVANO VICENT - RO1456, CLAUDIOMAR BONFA - RO2373
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço:, - de 523 a 615 - lado ímpar, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO
CIÊNCIA DA RPV - HONORÁRIOS EMITIDA
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2ª VARA CÍVEL 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª Vara Genérica de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 - CEP:76.993-000
Telefone nº 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
A T A D A A U D I Ê N C I A
1. Conforme disposto em Provimento Conjunto n. 001/2012-PR-CG, a coleta da prova oral terá registro audiovisual, destinando-se única 
e exclusivamente para instrução processual, sendo expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio (art. 20 da Lei 
nº 10.406/2002 – Código Civil), punida na forma da lei (art. 13, II, do Provimento Conjunto n. 001/2012-PR-CG). A utilização do registro 
audiovisual dispensa a transcrição (art. 405, § 2º do CPP), contudo, caso haja interesse na degravação, a parte interessada deverá 
realizá-la por conta própria, responsabilizando-se pela correspondência entre o texto e as declarações registradas. 2. Todos os 
interrogatórios, depoimentos, manifestações e alegações realizados, por meio de gravação audiovisual, estarão disponíveis mediante 
acesso ao Processo Judicial Eletrônico, na aba “Audiência”, “Audiências gravadas do processo”, clicando em “Link para o vídeo”. Caso 
as partes necessitem de cópia da gravação, poderão solicitar na secretaria deste juízo, munidos de mídia digital (CD/DVD; Pen Drive). 3. 
A audiência foi realizada por videoconferência (Google Meet), sendo o arquivo publicado pelo sistema DRS, cuja disponibilização se dará 
da forma descrita no item 2. 4. Dispensadas as assinaturas das partes, advogados e testemunhas, diante da identificação audiovisual.
Aos 30 de junho de 2022, às 11h, foi instalada por meio de videoconferência (aplicativo Google Meet) a audiência de instrução e 
julgamento dos Autos nº 7000728-28.2022.8.22.0012. Presidida pela magistrada Dra. Luciane Sanches, fizeram-se presentes, em 
ambiente virtual, a autora Valdineia Carvalho de Brito e sua advogada Dra. Lucinéia Rodrigues de Souza OAB/MT nº 16.339. Ausente o 
representante do INSS. As testemunhas participaram virtualmente, aguardando em ambiente próprio, tendo a magistrada verificado a 
sala para assegurar a presença apenas de uma testemunha durante a respectiva oitiva. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as 
testemunhas Sebastião Justiniano da Silva e Jhonatan Alves de Amorim. Os depoimentos tiveram registro audiovisual, sendo as gravações 
interrompidas nos intervalos de cada depoimento. A parte autora apresentou alegações finais remissivas à inicial. Preclusa a oportunidade 
da parte requerida apresentar suas alegações finais, em razão da ausência injustificada. Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença: 
“I - RELATÓRIO - VALDINEIA CARVALHO BRITO, qualificada nos autos, ajuizou contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
– INSS, ação previdenciária de salário-maternidade com pedido de tutela de urgência. Alega que em 26/08/2021 nasceu sua filha, tendo 
feito pedido administrativo junto à autarquia em 05/07/2021, o qual foi indeferido pela falta do período de carência. Argumenta que exerce 
atividade rural desde 2018. Pugna pela tutela de urgência, gratuidade da justiça e produção de provas testemunhais. Recebida a inicial, 
foi concedido os benefícios da justiça gratuita e indeferido o pedido de tutela de urgência (ID nº 7591 2365). Citada, a autarquia apresentou 
contestação (ID nº 7611 0451). A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID nº 7757 5431). Fixado como ponto controvertido 
o preenchimento dos requisitos, foi designada audiência de instrução e julgamento (ID nº 7804 1988). Colhidos os depoimentos das 
testemunhas em audiência de instrução realizada nesta data. A parte autora apresentou alegações finais remissivas à inicial. Preclusa a 
oportunidade da parte requerida apresentar suas alegações finais, em razão da ausência injustificada. É o relatório. Decido. II - 
FUNDAMENTAÇÃO - Ab initio, cumpre ressaltar que o art. 109, §3º, da Constituição Federal prevê a competência da Justiça Estadual 
para processar e julgar ações desta natureza quando propostas em comarca que não seja sede de vara do Juízo Federal, o que ocorre 
no presente caso. Trata-se de ação cujo objetivo é a concessão do benefício previdenciário de salário-maternidade, previsto no artigo 71 
da Lei n.º 8.213/91 e preenchidos os requisitos do artigo 25 do mesmo diploma legal. Assim, denota-se que a matéria é de análise de 
prova. Como é cediço, “o salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante cento e vinte dias, com início vinte e 
oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no §3º.” No artigo 39 consta que, 
para a segurada especial, fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o 
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. 
Desta forma, cumpre a comprovação do parto e da qualidade de segurada especial. Pelo documento juntado no ID nº 7590 5784, verifica-
se que sua filha nasceu em 26/08/2021. Portanto, necessário provar exercício de atividade rurícola desde agosto de 2020. Assim, para 
fazer prova de sua condição de rurícola e obter êxito em seu pleito, a autora trouxe aos autos alguns documentos, a saber: certidão de 
casamento datada de 7/4/2018, constando endereço rural; certidão de nascimento da filha constando endereço rural dos genitores; 
contrato de comodato de terreno rural iniciado em 1/2018 com reconhecimento de assinaturas em cartório; declaração de aptidão ao 
Pronaf emitida em 22/01/2019; recibo de pagamento ao sindicado referente aos anos de 2018 a 2021. Observa-se no ID nº 7590 5782, 
CNIS em nome da autora, no qual consta que o último vínculo empregatício finalizou-se em 10/02/2018. Conforme entendimento 
sedimentado nos Tribunais, para ser considerada segurada especial, é imprescindível que a condição de trabalhadora rural seja provada 
por início de prova material complementada pela prova testemunhal. Nos presentes autos, considera-se presentes início de prova material, 
as quais adquiram força probatória, nesta oportunidade, ao serem corroboradas pelas testemunhas ouvidas: Sebastião Justiniano da 
Silva afirma que conhece a autora há dez anos. Afirma que desde que ela casou, mora no local atual. Acredita que ela reside na linha 8 
ou 9, beirando a BR. É na zona rural. O sítio é do sogro. No sítio moram o sogro um pouco afastado. Na casa moram ela, a criancinha e 
o esposo dela. Trabalham no sítio com pequena agricultura e quando dá, o marido dela faz empreita/diária. Cultivam horta, plantam 
mandiocal em volta da casa. Não possuem empregados. O trabalho é todo manual, não têm maquinários. O cultivo é para o sustento 
deles. Afirmou que não tem conhecimento se ela trabalhou em outro local além do sítio, pois sempre vê a autora trabalhando no 
sítio. Jhonatan Alves de Amorim afirma que conhece a autora há quinze anos. Durante todo esse tempo sempre morou na zona rural. 
Atualmente ela está residindo entre a linha 9 e linha 8, numa estrada que divide as linhas. Mora com o esposo e a filha. Eles trabalham 
com plantações, horta para o consumo e renda deles mesmo. O depoente mora na linha 9, numa distância de 6 a 7 km da autora. Afirma 
que eles não pagam empregados para ajudar no trabalho. O trabalho é todo manual. A autora sempre trabalhou na roça, nunca a viu 
trabalhando para alguém. O sítio em que moram é do sogro dela. Moram no sítio há, aproximadamente, quatro anos. Portanto, comprovado 
o preenchimento dos requisitos necessários, a autora faz jus à concessão do benefício pleiteado. III - DISPOSITIVO – Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS a pagar a VALDINEIA 
CARVALHO DE BRITO, em prestação única, as quatro parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, cada uma no valor de um 
salário-mínimo vigente na data do parto, com efeitos retroativos à data do pedido administrativo (05/07/2021), devendo estar acrescidas 
de juros e correção monetária. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 
I, do Código de Processo Civil. No que se refere as custas processuais, delas está isento o INSS, a teor do disposto na Lei nº 9.289/96 e 
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do art. 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93. A autarquia, por fim, arcará com honorários advocatícios da parte autora que arbitro, nos termos do 
art. 85, § 2º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação, a serem calculados na forma da Súmula 111 do E. STJ (parcelas devidas 
até a data desta sentença). Sentença não sujeita a reexame necessário. Todavia, caso haja recurso, nos termos do artigo 1010 do CPC, 
dê-se vista à parte contrária para as contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. Transitada em julgado, cabe à parte autora propor cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação, sob pena 
de arquivamento. Nada mais.” Eu, Edna Maria Proence Queiroz Leite, secretária de gabinete, digitei a presente, a qual segue assinada 
somente pela magistrada em razão da realização por videoconferência.
Colorado do Oeste/RO, 30 de junho de 2022.
LUCIANE SANCHES
Juíza de Direito
Serve a presente de Declaração de Comparecimento das partes e testemunhas acima nomeadas, as quais participaram da audiência e, 
embora realizada por videoconferência, disponibilizaram seu tempo para a efetiva participação, para fins de comprovação de ausência 
no trabalho. 
Documento assinado digitalmente, consoante Lei 11.419/06. Nos termos do artigo 209, § 1º, CPC e artigo 15 da Resolução N. 013/2017-
PR, publicada no DJE. N. 130/2014, de 16 de julho de 2014, as partes presentes neste ato, acima identificadas, não apuseram suas 
assinaturas neste termo por não possuírem ou não estarem portando certificado digital. O presente documento pode ser encontrado no 
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sistema PJe (http://pje.tjro.jus.br), por meio de consulta ao processo acima 
identificado.

AUTOS 7001499-06.2022.8.22.0012 CLASSE INVENTÁRIO (39) REQUERENTE
Nome: MARCIO ROBERTO ELLWANGER
Endereço: avenida tamoios, 4655, casa, centro, Cabixi - RO - CEP: 76994-000
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: ADENILSON LUIZ MAGALHAES - RO9928
REQUERIDO
Nome: ADRIELI QUERUBIM DO NASCIMENTO MACHADO
Endereço: av. tamoios, s/n, falecida, Centro, Cabixi - RO - CEP: 76994-000
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO
3.2 - Após assinado o Termo de Inventariante, deverá apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data 
em que prestar o compromisso, a qual deverá conter todas as informações especificadas no artigo 620 do Código de Processo Civil.

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002678-09.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JOSMIRO COELHO DE MACEDO, LINHA 1 Km 1, RUMO ESCONDIDO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO GREYCK GOMES, OAB nº RO6607
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, ENERGISA INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
A parte autora opôs embargos de declaração, objetivando a reforma da sentença, sob a alegação de que houve contradição, nos termos 
do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 
A parte embargada ofereceu impugnação.
Os embargos foram interpostos tempestivamente. 
RELATEI. DECIDO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém, não é o caso de acolhimento. Veja-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável 
ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
A parte autora opôs embargos e, de análise do conteúdo da manifestação, conclui-se que se trata de tentativa de novamente questionar 
o que foi decidido pelo Juízo 
A finalidade dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição ou omissão de que a decisão padeça. Ao acolhê-los, o 
julgador afastará os vícios, sanando-os. 
No caso dos autos, o recurso não guarda relação com os incisos do art. 1.022 do CPC/2015, já que não se trata de defeitos formais da 
decisão. Não há na decisão obscuridade, contradição ou omissão, sendo que, das razões recursais, o que se percebe é que a pretensão 
é de reforma.
Ocorre que a decisão emitida em sede de embargos declaratórios complementa a sentença ou o acórdão omisso, contraditório ou 
obscuro. Como vemos, a função é de suprir um defeito ou deficiência da decisão final e não de modificá-la. Não podendo ser utilizado 
para que o juiz reconsidere ou reforme a sua decisão.
Nessa esteira é a manifestação do STJ:
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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE DA 
PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO. 
1. Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar 
contradição ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes 
essas hipóteses, não há como prosperar irresignação recursal.
2. O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com 
a função integrativa dos embargos declaratórios.
3. Pela terminologia adotada na Quarta Turma do STJ, diz-se “não-conhecido” recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” 
do permissivo constitucional e julgado improcedente no seu mérito recursal, pois não se reconhecem aquelas hipóteses de cabimento do 
apelo excepcional – que são a contrariedade ou a negativa de vigência de tratado ou lei federal – e, assim, não há o enquadramento na 
hipótese recursal prevista.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 799.440 , Rel. Des. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
julgado em 02 de março de 2010.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE 
MOTIVADA. APELO PREJUDICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não 
havendo qualquer um desses pressupostos, rejeita-se o recurso integrativo.
II - Razões de recurso que não se ocupam em evidenciar a ocorrência tais vícios mas, sim, visam a atacar os fundamentos do julgado com 
o intuito de lograr a reforma do decisum, demonstrando evidente intenção de inserção na matéria do mérito do recurso inadmitido.
III - Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RMS 32.521/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, 
DJe 26/06/2013).
De mesma forma, segue entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA 
DE APONTAMENTO DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO PELA VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. AGRAVO 
IMPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a sanação de vícios de omissão, contradição e obscuridade constatados 
no pronunciamento sob ataque, sendo a atribuição de efeitos infringentes hipótese excepcional, somente admitida quando a modificação 
decorrer naturalmente da sanação do vício existente. 
A utilização dos embargos de declaração com propósito unicamente modificativo, sem sequer apontar os vícios passíveis de correção, 
conduz ao não conhecimento do recurso em face da nítida inadequação da via eleita.
(Agravo Regimental, Processo nº 0004001-17.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) 
do Acórdão: Des. Renato Martins Mimessi, Data de julgamento: 08/03/2017).
A sentença que não analisa algum requerimento feito pela parte é omissa, o que não é o caso dos autos, no qual a parte embargante não 
suscitou isso em defesa. Desta forma, não verificada a omissão e/ou contradição do julgado, se a parte pretende a reforma da decisão, 
deve manejar recurso próprio e adequado.
Não estando evidenciada a intenção deliberada de procrastinar a solução do litígio, tem-se por inviabilizada a aplicação da multa prevista 
no §2º do art. 1.026 do CPC.
Pelo exposto, não sendo a hipótese de reforma por meio de embargos de declaração e, faltando ao recorrente o necessário interesse para 
o recurso, NÃO O CONHEÇO, mantendo, portanto, a sentença como foi lançada, devendo as partes serem intimadas desta decisão. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado da sentença, certifique-se e arquivem-se os autos oportunamente.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002639-12.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: EDGAR JORGE DE ALBUQUERQUE, KM 5 RUMO RIO GUAPORÉ S/N, ZONA RURAL LINHA RIO MORCEGO - 76994-000 
- CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELE ASSUMPCAO BARROSO, OAB nº RO5913
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA TUPY 3928 
CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
A parte autora opôs embargos de declaração, objetivando a reforma da sentença, sob a alegação de que houve contradição, nos termos 
do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 
A parte embargada ofereceu impugnação.
Os embargos foram interpostos tempestivamente. 
RELATEI. DECIDO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém, não é o caso de acolhimento. Veja-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
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Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável 
ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
A parte autora opôs embargos e, de análise do conteúdo da manifestação, conclui-se que se trata de tentativa de novamente questionar 
o que foi decidido pelo Juízo 
A finalidade dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição ou omissão de que a decisão padeça. Ao acolhê-los, o 
julgador afastará os vícios, sanando-os. 
No caso dos autos, o recurso não guarda relação com os incisos do art. 1.022 do CPC/2015, já que não se trata de defeitos formais da 
decisão. Não há na decisão obscuridade, contradição ou omissão, sendo que, das razões recursais, o que se percebe é que a pretensão 
é de reforma.
Ocorre que a decisão emitida em sede de embargos declaratórios complementa a sentença ou o acórdão omisso, contraditório ou 
obscuro. Como vemos, a função é de suprir um defeito ou deficiência da decisão final e não de modificá-la. Não podendo ser utilizado 
para que o juiz reconsidere ou reforme a sua decisão.
Nessa esteira é a manifestação do STJ:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE DA 
PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO. 
1. Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar 
contradição ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes 
essas hipóteses, não há como prosperar irresignação recursal.
2. O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com 
a função integrativa dos embargos declaratórios.
3. Pela terminologia adotada na Quarta Turma do STJ, diz-se “não-conhecido” recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” 
do permissivo constitucional e julgado improcedente no seu mérito recursal, pois não se reconhecem aquelas hipóteses de cabimento do 
apelo excepcional – que são a contrariedade ou a negativa de vigência de tratado ou lei federal – e, assim, não há o enquadramento na 
hipótese recursal prevista.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 799.440 , Rel. Des. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
julgado em 02 de março de 2010.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE 
MOTIVADA. APELO PREJUDICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não 
havendo qualquer um desses pressupostos, rejeita-se o recurso integrativo.
II - Razões de recurso que não se ocupam em evidenciar a ocorrência tais vícios mas, sim, visam a atacar os fundamentos do julgado com 
o intuito de lograr a reforma do decisum, demonstrando evidente intenção de inserção na matéria do mérito do recurso inadmitido.
III - Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RMS 32.521/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, 
DJe 26/06/2013).
De mesma forma, segue entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA 
DE APONTAMENTO DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO PELA VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. AGRAVO 
IMPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a sanação de vícios de omissão, contradição e obscuridade constatados 
no pronunciamento sob ataque, sendo a atribuição de efeitos infringentes hipótese excepcional, somente admitida quando a modificação 
decorrer naturalmente da sanação do vício existente. 
A utilização dos embargos de declaração com propósito unicamente modificativo, sem sequer apontar os vícios passíveis de correção, 
conduz ao não conhecimento do recurso em face da nítida inadequação da via eleita.
(Agravo Regimental, Processo nº 0004001-17.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) 
do Acórdão: Des. Renato Martins Mimessi, Data de julgamento: 08/03/2017).
A sentença que não analisa algum requerimento feito pela parte é omissa, o que não é o caso dos autos, no qual a parte embargante não 
suscitou isso em defesa. Desta forma, não verificada a omissão e/ou contradição do julgado, se a parte pretende a reforma da decisão, 
deve manejar recurso próprio e adequado.
Não estando evidenciada a intenção deliberada de procrastinar a solução do litígio, tem-se por inviabilizada a aplicação da multa prevista 
no §2º do art. 1.026 do CPC.
Pelo exposto, não sendo a hipótese de reforma por meio de embargos de declaração e, faltando ao recorrente o necessário interesse para 
o recurso, NÃO O CONHEÇO, mantendo, portanto, a sentença como foi lançada, devendo as partes serem intimadas desta decisão. 
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado da sentença, certifique-se e arquivem-se os autos oportunamente.
Colorado do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Luciane Sanches

Juíza de Direito
AUTOS 7001861-76.2020.8.22.0012 CLASSE DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541) REQUERENTE
Nome: MARIA APARECIDA PEREIRA FELIX
Endereço: Rua Caetés, 3505, Bairro Cruzeiro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: LUZIMAR MESSIAS DA SILVA - RO9288
REQUERIDO
Nome: MANOEL FELIX NETO
Endereço: rua 1515, 2387, Cristo Rei, Vilhena - RO - CEP: 76980-002
ADVOGADO 
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INTIMAÇÃO
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento 
em caso de inércia. 
AUTOS 7001129-03.2017.8.22.0012 CLASSE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) REQUERENTE
Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
Endereço: Avenida Mato Grosso, 316, Centro, Juína - MT - CEP: 78320-000
ADVOGADO Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE DE ASSIS ROSA - MS12809
REQUERIDO
Nome: ADELMO UMBELINO DOS SANTOS
Endereço: Estrada linha 31, Eixo 65km, Zona Rural, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Nome: FABIO DA SILVA SOUZA
Endereço: Rua Guarani, 3620, centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) EXECUTADO: LEANDRO AUGUSTO DA SILVA - RO3392
Intimação
Intimar a parte autora, através de seu Advogado(a), para comprovar nos autos o pagamento das custas processuais referente à(s) 
diligência(s) requerida(s), prazo de 5 dias.

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001567-53.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: WANDERLEY FERREIRA DE ABREU, RUA CAETES 3644 SETOR CHACAREIRO CRUZEIRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCESCO DELLA CHIESA, OAB nº RO5025A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , - ATÉ 2797/2798 - 76820-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Recebo a inicial e defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que há 
elementos documentais nos autos que demonstram a hipossuficiência financeira da parte autora. 
Trata-se de Ação previdenciária para concessão de aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial rural ajuizada em face 
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Postergo a análise da tutela de urgência para após a audiência de instrução, conforme requerido pelo autor na exordial. 
Cite-se o réu, advertindo-se que deverá apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 183 do CPC, em 
observação, sob pena de preclusão.
Havendo interesse do réu em apresentar proposta de acordo e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar expressamente na 
contestação os termos e o rol, caso em que os autos deverão vir conclusos para apreciação.
Sobrevindo contestação e havendo arguição de preliminares, intime-se a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 
réplica.
Em seguida, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância 
em relação ao desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento processual ou julgamento antecipado da lide.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO: Réu - Instituto Nacional do Seguro Social, Avenida Nações Unidas, nº. 
271, Bairro Nossa Senhora das Graças, cidade de Porto Velho/RO. CEP:76804-110
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001251-40.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VILMAR ESTIGARIBIA, RUA VINTE E UM 3125, CASA RESIDENCIAL CIDADE VERDE II - 76982-826 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: WANDERSON GUSTAVO CORADO DOS ANJOS, OAB nº RO11602
REU: ADEGNA EVANGELISTA FERREIRA, LINHA 3, KM 1,5 s/n, SETOR CHACAREIRO ZONA RURAL - 76997-000 - CEREJEIRAS - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de procedimento de produção antecipada de prova fundado no art. 381, III, do CPC, em que não se admite defesa (art. 382, § 
4º, CPC).
Defiro a produção antecipada de prova para justificar a existência da posse, conforme narrado na petição inicial (art. 381, §5º do Código 
de Processo Civil) e designo audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo Requerente para o dia 27/09/2022 às 9h, que será 
realizada através do link https://meet.google.com/ftv-sdfg-zko?hs=122&authuser=1.
Os interessados deverão ser intimados por meio de seus advogados (art. 334, §3º do CPC) e cabe aos advogados das partes informarem 
ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia e hora da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, 
caput, do CPC), bem como informar e encaminhar o link da audiência às partes orientado-as quanto ao acesso à sala virtual, importando 
em desistência da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC). Disponibilizo o whatsApp da sala de audiências (69 99908 2264), 
para contato se necessário.
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A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do § 4º do art. 455 do NCPC.
As testemunhas ingressarão na sessão virtual somente no momento de sua oitiva, bem como as partes, caso haja pedido de depoimento 
pessoal, devendo respeitar a incomunicabilidade entre elas, sob pena de ser processada criminalmente.
Cite-se e intime-se, por edital, a pessoa em cujo nome está cadastrado o imóvel referido na inicial, qual seja, Laurita Evangelista Ferreira, 
bem como a pessoa que vendeu o imóvel ao requerente, conforma contrato de compra e venda de Id. 78571028, qual seja, Adegna 
Evangelista Ferreira.
Cite-se o Município de Colorado do Oeste, na pessoa de seu Procurador, nos termos do art. 862, do CPC. 
Desde já, considerando que a citação de um dos interessados não se dará pessoalmente, dê-se ciência ao representante do Ministério 
Público, diante da imposição constante no art. 862, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
Cópia desta servirá como carta/mandado. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001767-60.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTORES: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, RUA TAPUIAS 2719 CRUZEIRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA: PAULO DE ASSIS RIBEIRO 4043 CENTRO - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
1 - Recebo a ação.
2 - Quanto ao pedido de tutela de urgência, trata-se de instituto previsto em lei, com o escopo de implementar desde logo os efeitos 
práticos da sentença de procedência. É assim regulada no Estatuto Processual Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Consoante se depreende da singela leitura do regramento acima transcrito, revela-se indispensável à entrega de provimento antecipatório, 
não só a probabilidade do direito invocado, mas também a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, aos 
quais se deverá buscar, na medida do possível, a maior aproximação ao juízo de segurança consignado na norma, sob pena de se 
subverter a finalidade do instituto da tutela antecipatória, tal como concebido pelo legislador ordinário.
No presente caso, o autor afirma que necessita fazer uso contínuo dos medicamentos DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg (1 comprimido 
ao dia) e PRYSMA 3mg (1 comprimido ao dia) em razão de ser portador de depressão maior e alterações epilépticas secundárias.
Através dos documentos jungidos ao feito, verifica-se a plausibilidade do direito invocado, já que consta o laudo médico que atesta a 
doença citada e a necessidade de recorrer aos medicamentos.
O perigo de dano irreparável é consequência dos fatos, frente ao indeclinável respeito pela vida. Com efeito, até o deslinde da presente 
ação poderá a parte autora vir a sofrer danos irreversíveis ou de difícil reparação.
Dito isto, inicialmente verifica-se que o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece competência comum entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da “saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência física”.
Considerando que a saúde é um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, conclui-se que qualquer pessoa que necessitar de 
medicamentos ou tratamentos que não estejam inclusos no âmbito de atuação do SUS, poderá pleiteá-los a qualquer dos entes públicos 
(União, Estado ou Município) em razão da responsabilidade solidária que há entre eles. Ressalte-se que a saúde é o direito a ser tutelado, 
não podendo sofrer máculas em razão de burocracias e desmazelos.
Portanto, dentro de um grau de razoabilidade, aferido num juízo de probabilidade, é necessário preservar o princípio de que a demora do 
processo não pode prejudicar o promovente.
Assim sendo, por entender presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, DEFIRO O PEDIDO formulado, e via 
de consequência DETERMINO que o réu, disponibilize, em 30 (trinta) dias, os medicamentos DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg (1 
comprimido ao dia) e PRYSMA 3mg (1 comprimido ao dia), em quantia mensal necessária, sob pena de sequestro do numerário suficiente 
ao cumprimento da decisão, nos termos do art. 12 e 13, ambos da Lei n. 12.153/2009.
2.1 - Para facilitar o cumprimento da decisão, intime-se por e-mail, encaminhando-se cópia da inicial, documento administrativo do 
atendimento pelo SUS e a presente decisão o chefe do Núcleo de Mandados Judiciais da Secretaria de Saúde de RO, pelo e-mail: 
gabinete.sesau@gmail.com. Serve a decisão como mandado.
3 - Decorrido o prazo sem a notícia de cumprimento, intime-se a parte autora apresentar orçamentos atualizados para possibilitar o 
bloqueio de valores, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade penal, além de outras medidas eventualmente necessárias 
para o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 12 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.
4 - Tendo em vista os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade (art. 27 da Lei n.12.153/09 cc 
art. 2º da Lei n. 9.099/95), deixo de designar a solenidade conciliatória, porque em todas as ações em trâmite nesta vara contra a fazenda 
pública a audiência restou frustrada pela alegação dos seus representantes de ausência de legislação específica que regulamente a Lei 
n.12.153/09 neste ponto, redundando em desperdício de tempo e expedientes da escrivania.
5 - Embora não haja prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, a citação para 
a audiência de conciliação deve ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.153/2009. 
Assim, em razão da dispensa da audiência de conciliação, deverá a Fazenda Pública ser citada dos termos da ação e intimada para 
apresentar resposta e os respectivos documentos no prazo de 30 (trinta) dias.
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6 - Com a apresentação de resposta, intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, sua impugnação, indicando 
provas que pretenda produzir e justificando sua necessidade e pertinência, inclusive qualificando eventuais testemunhas arroladas, sob 
pena de preclusão ou indeferimento.
A presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta de intimação ou mandado. Expeça-se o 
necessário.
Colorado do Oeste- RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000643-42.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: DARIO FERREIRA DA SILVA, NA LINHA 08, KM 08, RUMO COLORADO s.m ZONA RURAL - 76994-000 - CABIXI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ELAINE FERREIRA DE CASTRO, OAB nº RO8561
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RONY CASTRO PEREIRA 14408, INSS JARDIM AMÉRICA - 76980-000 
- VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por DARIO FERREIRA DA SILVA em face de INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Em sede de contestação, a Autarquia Ré alegou preliminares ao qual passarei analisar. 
Prescrição Quinquenal
A Autarquia Ré, em sua peça contestatória, arguiu a presente de preliminar de prescrição quinquenal.
Pois bem!
Registro que, em princípio, a pretensão às vantagens pecuniárias decorrentes desta situação jurídica renasce cada vez que se verificar 
essa violação, motivo pelo qual a prescrição só atinge as prestações vencidas há mais de cinco anos.
Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e do enunciado da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações 
de trato sucessivo em que figure como devedora a Fazenda Pública, incluída a Previdência Social, as parcelas vencidas e não exigidas 
no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação restam fulminadas pela prescrição.
Com efeito, as prestações em atraso não abarcadas pela prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213 de 
1991, pois o indeferimento administrativo é datado de 04/02/2021.
Diante do exposto, evidente que a parte autora, em caso de procedência da demanda, fará jus às prestações vencidas dentro do 
quinquênio.
Da necessidade de indeferimento administrativo e da ausência do pedido de prorrogação
O interesse processual ou interesse de agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo que, 
sem a jurisdição, a pretensão não poderá ser satisfeita. Quando a autarquia estabelece data para alta programada, em verdade está 
dizendo que naquela data o segurado estará apto para o retorno a suas atividades laborais, configurando, assim, o não acolhimento ao 
menos tácito da pretensão. Nesse sentido colaciono os seguintes arestos, com grifo nosso:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NO 
CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO: ART. 269, II, CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. Presente o interesse jurídico 
do autor na lide, uma vez que na data do ajuizamento da ação o seu benefício de auxílio-doença estava cancelado, em razão da alta 
médica programada determinada no exame pericial realizado na via administrativa. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 
2. A reativação do pagamento do benefício do autor após a propositura da ação exauriu o objeto da lide, ensejando a extinção do 
processo, com resolução do mérito, com base no art. 269, II, do CPC, como determinado na sentença, e, nesse caso, é devida a 
condenação da autarquia-ré ao pagamento dos honorários de advogado, por ter sido ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 
3. Honorários de advogado, a cargo do INSS, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com a legislação de regência. 
4. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 
(AC 00492718820024013800, DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 
DATA:03/07/2013 PAGINA:1436.).
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. À luz da tese fixada pelo STF no Tema nº 350 (RE nº 631.240), o pedido 
de restabelecimento do benefício previdenciário pode ser feito diretamente em juízo, revelando-se desnecessária a realização de prévio 
requerimento administrativo, salvo se se fundar em fato novo. 2. O cancelamento do benefício por incapacidade com base na alta 
programada é suficiente para a caracterização do interesse de agir do segurado que busca a tutela jurisdicional, não se podendo exigir do 
segurado, como condição de acesso ao Judiciário, que formule novo pleito administrativo. (TRF4 5020082-32.2016.4.04.9999, TURMA 
REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 23/04/2018).
Outro não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento 
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
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ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. (...).
Como se não bastasse, vê-se que o autor juntou aos autos comprovação do requerimento administrativo (ID nº 75485217), o que leva ao 
indeferimento quanto às alegações de falta de interesse de agir.
Quanto ao valor dos honorários periciais
Por fim, a respeito do valor dos honorários periciais, igualmente não assiste razão ao INSS, na medida em que os valores constantes na 
tabela da Resolução nº 232/2016, do CNJ, devem ser reajustados anualmente, pela variação do IPCA-E (art. 2º, §5), bem como subsiste 
a possibilidade de o Magistrado fixar os honorários em patamar até 05 (cinco) vezes superior (art. 2º, §4º).
Isto posto, REJEITO as preliminares arguidas.
No caso dos autos, entendo necessária a prova testemunhal para comprovar o tempo de exercício de atividade rural pelo autor, já que a 
jurisprudência majoritária adota entendimento segundo o qual a prova meramente material não é suficiente para comprovar o período de 
carência no labor rural.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. 
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 
DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. No que se refere à qualidade de 
segurado do instituidor da pensão e à condição de dependente da autora, foram juntados aos autos os seguintes documentos com a 
finalidade de comprovar as alegações da inicial: certidões de nascimento de Luciana Ferreira e Maria Aparecida Ferreira, constando 
como pais de ambas, Bendito Ferreira e Maria de Lourdes Silva; certidão de óbito do falecido, constando a profissão do de cujus como 
lavrador e indicando endereço rural; nota fiscal da funerária que realizou serviços em decorrência do óbito do falecido, emitida em nome 
da autora e constando o mesmo endereço da certidão de óbito. 2. Os documentos elencados pela autora não comprovam sua condição 
de dependente do falecido, pois há divergência entre o nome da mãe constante das certidões de nascimento de fls. 20 e 21 e o nome da 
autora, além de constar na certidão de casamento de fls. 19 que a autora possui vínculo matrimonial com João Martin Costa. No entanto, 
tais incongruências poderiam ser esclarecidas pela prova testemunhal a ser produzida na fase de instrução. 3. Da mesma forma, em 
que pese a documentaçãoacostada possa ser utilizada como início de prova material da atividade rural exercida pelo falecido, faz-se 
imprescindível a produção da prova testemunhal capaz de sustentar a veracidade das informações constantes dos referidos documentos. 
4. Anulação da sentença, retornando os autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória. 5. Apelação provida. Sentença 
anulada. (TRF-1 - AC: 00025003920114019199 0002500-39.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, 
Data de Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/10/2015 e-DJF1 P. 728).
Diante do exposto, defiro a produção de prova testemunhal.
Fixo como ponto controvertido o efetivo labor na área rural.
Designo audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 20/09/2022 às 9h, que será realizada através do link https://
meet.google.com/fpz-eexz-mkn?hs=122&authuser=1.
Os interessados deverão ser intimados por meio de seus advogados (art. 334, §3º do CPC) e cabe aos advogados das partes informarem 
ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia e hora da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, 
caput, do CPC), bem como informar e encaminhar o link da audiência às partes orientado-as quanto ao acesso à sala virtual, importando 
em desistência da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC).
A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do § 4º do art. 455 do CPC.
As testemunhas ingressarão na sessão virtual somente no momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha haja pedido de 
depoimento pessoal, devendo respeitar a incomunicabilidade entre elas, sob pena de ser processada criminalmente.
Pratique-se o necessário.
Colorado do Oeste- , 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7001289-52.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ALEXANDRA ALVES DA SILVA, RUA POTIGUARA 3917 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO3099
REU: BANCO PAN S.A., AVENIDA PAULISTA, - DE 612 A 1510 - LADO PAR BELA VISTA - 01310-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA BANCO PAN S.A
DESPACHO
Analisando os autos, verifico que não fora juntado o boleto referente as custas processuais, apenas o comprovante de pagamento. O 
documento é de suma importância, já que por ele tem como verificar se as custas foram pagas corretamente, bem como se o autor possui 
interesse na audiência de conciliação. 
Sendo assim, intime-se a parte autora para juntar o boleto, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, tornem os autos conclusos.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7002158-49.2021.8.22.0012
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADOS: NELSON MURCILIO DA SILVA, AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO 3579 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA, LUZIMAR MESSIAS DA SILVA
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: ALECIO COLIONE JUNIOR, OAB nº MT29860B, ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO, OAB nº 
MT24722E, MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI, OAB nº MT29872O, VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA, OAB nº MT25974O, 
RICHARD RODRIGUES DA SILVA, OAB nº MT23636O, CAMILA GONZAGA VANINI, OAB nº MT23640O, ADRIANE APARECIDA 
BARBOSA DO NASCIMENTO, OAB nº MT23635O, CIBELI SIMOES DOS SANTOS, OAB nº MT11468
DECISÃO
Defiro o pedido do Ministério Público de Id. 79859497.
Assim, intime-se novamente o órgão ministerial para manifestação a respeito da petição de Id. 77288364, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7001107-03.2021.8.22.0012
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, RUA JAMARY 1555, RUA JAMARY 1555 OLARIA - 76801-917 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: JEFERSON MARCON, RUA 830 casa0 SETOR 08 - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO DENUNCIADO: LIDIO LUIS CHAVES BARBOSA, OAB nº RO513A, MARCIO AUGUSTO CHAVES BARBOSA, OAB 
nº RO3659
DECISÃO
Defiro o pedido do Ministério Público de Id. 79862867, em razão da informação de erro na visualização e no download do inteiro teor dos 
autos.
Assim, intime-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias.
Após, venham os autos conclusos para julgamento.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7000478-92.2022.8.22.0012
CLASSE: Ação Penal de Competência do Júri
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 1555, RUA JAMARY OLARIA 
- 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: MOISES MOREIRA DOS SANTOS, RUA AÇAI 3447 MINAS GERAIS - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO DENUNCIADO: MARCIO AUGUSTO CHAVES BARBOSA, OAB nº RO3659, LIDIO LUIS CHAVES BARBOSA, OAB 
nº RO513A
DESPACHO
I – RELATÓRIO 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, com base no Inquérito Policial nº 45/2022, ofereceu denúncia contra 
MOISÉS MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro, separado, pedreiro, filho de Salvelino Moreira dos Santos e Dorvalina do Rosário dos 
Santos, nascido aos 20/11/1984, residente e domiciliado na Linha 7, KM 12, Rumo Colorado, Área Rural de Cabixi/RO, atualmente 
recolhido na Cadeia Pública Local, alegando que:
1º FATO
No dia 17 de março de 2022, pela tarde, na Avenida Amazonas, nº 3186, Bairro Minas Gerais, nesta Cidade e Comarca de Colorado do 
Oeste/RO, o denunciado MOISÉS MOREIRA DOS SANTOS, de forma livre e consciente, agindo com nítido propósito homicida e por 
motivo fútil, valendo-se de uma arma de fogo, em menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tentou contra a vida da vítima 
ELIANE RODRIGUES DA CRUZ, só não sendo alcançado o intento homicida, por circunstâncias alheias a sua vontade.
2º FATO
No dia 17 de março de 2022, pela tarde, na Avenida Amazonas, nº 3186, Bairro Minas Gerais, nesta Cidade e Comarca de Colorado do 
Oeste/RO, o denunciado MOISÉS MOREIRA DOS SANTOS descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em 
favor da vítima ELIANE RODRIGUES DA CRUZ.
O Órgão Ministerial pugnou pela pronúncia do acusado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, II e VI, c/c com o §2º-A, I, c/c artigo 
14, II, todos do Código Penal, determinando que o apenado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.
A Denúncia foi recebida no dia 31/03/2022 (ID nº 75244502). O Acusado foi regularmente citado (ID nº 75310137) e apresentou resposta 
à acusação (ID nº 75824320).
Foi designada audiência de instrução para o dia 12/05/2022, às 08h, oportunidade em que foi ouvida a vítima, 3 testemunhas, bem como 
realizado o interrogatório do acusado. As testemunhas Noemi Moreira dos Santos, PM Simone Duarte Ferreira e PM Marciano Rodrigues 
Souza foram dispensados pelas partes (ID nº 76780268).
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O processo foi encaminhado para as partes apresentarem suas alegações finais.
O Ministério Público, em alegações finais, acrescentou nova qualificadora não indicada na denúncia, qual seja, do recurso que dificultou 
a defesa da vítima (art. 121, IV, do Código Penal), bem como não indicou o artigo referente ao 2º fato, o de descumprimento das medidas 
protetivas (ID nº 77404601).
Intimado para se manifestar acerca do aditamento da denúncia e/ou retificação do possível erro material nas alegações finais (ID nº 
78033566), o Parquet peticionou indicando o artigo referente ao descumprimento das medidas protetivas e somente descreveu a 
qualificadora, mas não fez a capitulação da mesma (ID nº 78324646).
Instado a se manifestar novamente a fim de esclarecer se insistia na qualificadora (ID nº 78470361), o Ministério Público apresentou 
novas alegações finais onde requereu a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID nº 78603255). 
Já a defesa, por seu turno, requereu o afastamento das qualificadoras de “motivo fútil” e “do recurso que dificultou a defesa da vítima” ou 
a desclassificação para o crime de lesão corporal leve (ID nº 77645978). 
No dia 29/06/2022 sobreveio aos autos sentença, sendo o acusado pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, II e VI, c/c §2º-A, I, c/c 
artigo 14, II, todos do Código Penal e artigo 24-A da Lei Maria da Penha (ID nº 78788496).
A Sentença de pronúncia transitou em Julgado para o Ministério Público e para Defesa no dia 08/07/2022 (ID nº 79405176). 
As partes (Ministério Público e Defesa) foram intimadas para manifestarem as provas que pretendiam produzir em Plenário. 
O Ministério Público apresentou as suas provas que pretendiam produzir no ID nº 79726367, bem como a Defesa também apresentou as 
provas que pretende produzir (ID nº 80476875). 
Aparato de som e imagem para exibição de áudios e imagens estarão disponíveis em plenário à disposição das partes.
É o relatório.
Superadas as fases acima mencionadas, o feito encontra-se pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri popular.
Defiro a produção das demais provas em plenário, conforme requerido pelas partes, com as ressalvas no disposto no artigo 479 do 
Código de Processo Penal.
Passo a organizar a pauta das sessões plenárias, razão pela qual designo sessão de julgamento destes autos para o dia 22/11/2022, às 
08h.
O Ato Conjunto n. 020/2020 – PR/CGJ, e suas alterações, foi revogado pelo Ato Conjunto n. 010/2022 – PR/CGJ (p 2/3 do DJE nº 91 
de 18/5/2022), todavia manteve-se a possibilidade de realização das sessões e audiência por videoconferência: “Art. 5° Fica permitida 
a realização de audiências e sessões de julgamento da Turma Recursal e dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça por meio de 
videoconferência até regulamentação interna.”
Dessa forma, as testemunhas poderão ser ouvidas por meio de videoconferência, desde que tenham acesso à internet de qualidade para 
adequada captação de áudio e vídeo no momento do depoimento.
Optando pela oitiva por videoconferência, a testemunha informará um número de telefone com o Whatzapp e Google meet instalados, 
o que será certificado pelo oficial de justiça. Ressalto que não há horário definido para oitiva de cada testemunha, devendo ter a devida 
disponibilidade no dia agendado, para ser informada do momento exato a ingressar na sala virtual (link https://meet.google.com/irg-mgwb-
xzi?hs=122&authuser=1). O contato/whatzapp da sala de audiências deste juízo é (69) 99908 2264.
Conforme disposto no artigo 2º-A do Ato Conjunto n. 10/2022, no cumprimento de mandados judiciais fica facultada a colheita da assinatura 
das partes a serem citadas ou intimadas, que poderá ser substituída pela certificação da prática do ato pelo Oficial de Justiça.
Nos termos do Artigo 432 do Código de Processo Penal, designo o dia 1º/11/2022, às 10h para o sorteio dos jurados que atuarão nas 
sessões da segunda reunião periódica do Tribunal do Júri deste ano, nesta comarca. Sirva a presente de ofício ao Ministério Público, 
Defensoria Pública e OAB local para participação no sorteio dos jurados, que poderá ser por videoconferência através do link https://meet.
google.com/oga-azci-xas?hs=122&authuser=1.
Diligência ao cartório: colheita dos antecedentes criminais do acusado, perante os órgãos de praxe.
Intimem-se, servindo de mandado/ofício.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO PARA A INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS:
1) ELAINE RODRIGUES DA CRUZ (vítima): residente na Rua Açaí, nº 3447, Bairro Minas Gerais, Colorado do Oeste/RO;
2) LOIZA HELENA RODRIGUES DA CRUZ (genitora da vítima): residente na Rua Açaí, nº 3447, Bairro Minas Gerais, Colorado do Oeste/
RO, telefone: (69) 98421-8295;
3) DORVALINA BORBA DO ROSÁRIO (genitora do denunciado): residente na Av. Amazonas, nº 3186, Bairro Minas Gerais, Colorado 
do Oeste, telefone: (69) 98494-8860;
4) PM MÁRCIO DIOVANNE DE OLIVEIRA: Podendo ser localizado no Quartel Militar, Nesta.
SIRVA A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA O ACUSADO, podendo ser localizado na casa de detenção local. 
SIRVA A PRESENTE DE OFÍCIO À POLÍCIA MILITAR, para requisição do policial a ser ouvido em Sessão de Julgamento do Eg. Tribunal 
do Júri desta Comarca, no dia e horário estabelecido. 
SIRVA A PRESENTE DE OFÍCIO À SEJUS, para providenciar o necessário para que o acusado compareça ao Plenário no dia e horário 
estabelecido a fim de ser submetido à Julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri desta Comarca.
Expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001067-84.2022.8.22.0012
CLASSE: Divórcio Litigioso
REQUERENTES: R. P. D. F., RUA . 3209 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., RUA: PAULO 
DE ASSIS RIBEIRO 4043 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: R. O. S., RUA JAMARI 1161 SANTO ANTÔNIO - 76980-364 - VILHENA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
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DESPACHO
Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que pelas regras do artigo 256, caput e incisos, do CPC, isso não será possível quando 
sem antes de esgotar todos os meios legais para que ocorra a “pessoal”. No caso em apreço, a parte autora não comprovou a realização 
de diligência no sentido de localizar o endereço atual da parte requerida, essencial para o deferimento da medida, sendo realizada 
apenas uma tentativa de citação, inviabilizando a concessão do pedido. Nesse sentido, cito julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Existência de endereço apto a diligências. Nulidade da citação via edital. Recurso provido. 1. A 
citação por edital pressupõe o prévio esgotamento das diligências capazes de proporcionar a citação real do executado. Havendo endereço 
não diligenciado nos autos, impõe-se a nulidade da citação ficta. Inteligência da Súmula 474 do STJ. 2. Recurso provido. (APELAÇÃO 
CÍVEL 7000729-90.2020.822.0009, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, 
julgado em 19/01/2022.)
Sendo assim, promova o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, diligências no sentido de localizar o endereço da parte ré. Desde já, defiro 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL aos Órgãos Públicos e Concessionárias de Serviços Públicos (DETRAN, ELETROBRÁS, CAERD, OI, TIM, 
CLARO, VIVO) para que forneçam à parte autora o endereço do réu, que eventualmente conste de cadastro/registro mantido pelos 
respectivos Órgãos Públicos. 
A autorização supra, deverá ser utilizada diretamente pela parte autora ou por seu advogado, munido de procuração, habilitando-os ao 
recebimento das informações de endereço.
Após a consulta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, deverá a parte autora se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, mediante 
comprovação das tentativas de obter o endereço atualizado da parte ré ao menos nos órgãos indicados neste despacho (DETRAN, 
ELETROBRÁS, CAERD, OI, TIM, CLARO, VIVO).
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Pratique-se.
Colorado do Oeste- RO,2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
AUTOS 7000621-18.2021.8.22.0012 CLASSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE
Nome: DIJALMA MARQUES SILVA
Endereço: LINHA 4 KM 2 RUMO COLORADO, 00, ZONA RURAL, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCESCO DELLA CHIESA - RO0005025A
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, sala 114 1 andar shoping centro, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO
Intimar as partes, através de seus advogados, da requisição de pagamento da RPV via e-PrecWeb e do arquivamento provisório.

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7001213-28.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: G. T., RUA TAPUIAS 2638 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., RUA: PAULO 
DE ASSIS RIBEIRO 4043 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: J. A. D. S. T., RUA BARTOLOMEU BUENO 4881 SANTA LUZIA - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se acerca do acordo entabulado pelas partes em 
audiência de conciliação.(id.80063077).
Após, concluso para homologação/deliberação.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000971-74.2019.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: ELOIZA MOISES SANTOS SILVA, LINHA 01, KM 12,5 RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA, ANA CLAUDIA MOISES SANTOS, LINHA 01, KM 12,5 RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, SUELY SANTOS CLAUDIO SILVA, LINHA 01, KM 12,5 RUMO COLORADO, SÍTIO ZONA 
RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: ELAINE APARECIDA PERLES, OAB nº RO2448A
EXECUTADOS: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
AVENIDA RIO BRANCO 1489 CAMPOS ELÍSEOS - 01205-905 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, CARLOS EDUARDO GARCIA, RUA 
POTIGUARA 3917 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, E. A. D. A. T. E. E. R. D. E. D. R. -. E., AVENIDA 
FARQUAR 2986, ANDAR 1 ANEXO RIO JAMARI, EDIF PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: JOSE CARLOS LINO COSTA, OAB nº RO1163A, HEMANUELE FABYANA DOS ANJOS FERRO, 
OAB nº RO2469A, HERMES JOSE DIAS FILHO, OAB nº RO1109
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SENTENÇA
A exequente informou o cumprimento da obrigação, requerendo a extinção do feito (ID nº 79609465). 
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito diante do pagamento, nos termos do artigo art. 924, inciso II, 
do Código de Processo Civil.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do CPC.
P.R.I.C, e arquive-se, observadas as formalidades legais.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

AUTOS 7001252-59.2021.8.22.0012 CLASSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE
Nome: VANDERLEI VIANA CARVALHO
Endereço: LINHA 6 KM 4 RUMO COLORADO, 00, ZONA RURAL, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCESCO DELLA CHIESA - RO0005025A
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, sala 114 1 andar shoping centro, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO
Intimar as partes, através de seus advogados, da requisição de pagamento da RPV via e-PrecWeb e do arquivamento provisório.

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002782-98.2021.8.22.0012
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ERENI TAVARES DA SILVA, RUA RIO GRANDE DO SUL 4135 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WELINGTOM DA SILVA SOARES, OAB nº RO11507
EXECUTADO: ALINE SOUSA VIANA, RUA JARBAS PASSARINHO 684, COLÉGIO DOM BOSCO NOVO PARAÍSO - 68537-000 - 
CANAÃ DOS CARAJÁS - PARÁ
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ERENI TAVARES DA SILVA, em face de ALINE SOUSA VIANA.
Em id n. 80706065 verifico que as partes entabularam acordo extrajudicial, o qual põe fim a demanda.
Isso posto, em consonância com o art. 425, VI, CPC, verifico que o instrumento está regularizado, o objeto é lícito e as partes capazes, 
sem vício de vontade aparente, na formalização e efetivação da transação, razão pela qual HOMOLOGO, por sentença, para que surta 
os efeitos legais, o acordo formulado por ERENI TAVARES DA SILVA) e ALINE SOUSA VIANA (002.474.022-57) que se regerá pelas 
cláusulas e condições ali expostas.
Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.
Custas finais dispensadas, com fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Certifique-se o trânsito em julgado na data de publicação, considerando a renúncia tácita ao prazo recursal. 
Arquivem-se oportunamente, promovendo-se as baixas necessárias.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000643-42.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: DARIO FERREIRA DA SILVA, NA LINHA 08, KM 08, RUMO COLORADO s.m ZONA RURAL - 76994-000 - CABIXI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ELAINE FERREIRA DE CASTRO, OAB nº RO8561
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RONY CASTRO PEREIRA 14408, INSS JARDIM AMÉRICA - 76980-000 
- VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por DARIO FERREIRA DA SILVA em face de INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Em sede de contestação, a Autarquia Ré alegou preliminares ao qual passarei analisar. 
Prescrição Quinquenal
A Autarquia Ré, em sua peça contestatória, arguiu a presente de preliminar de prescrição quinquenal.
Pois bem!
Registro que, em princípio, a pretensão às vantagens pecuniárias decorrentes desta situação jurídica renasce cada vez que se verificar 
essa violação, motivo pelo qual a prescrição só atinge as prestações vencidas há mais de cinco anos.
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Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e do enunciado da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações 
de trato sucessivo em que figure como devedora a Fazenda Pública, incluída a Previdência Social, as parcelas vencidas e não exigidas 
no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação restam fulminadas pela prescrição.
Com efeito, as prestações em atraso não abarcadas pela prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213 de 
1991, pois o indeferimento administrativo é datado de 04/02/2021.
Diante do exposto, evidente que a parte autora, em caso de procedência da demanda, fará jus às prestações vencidas dentro do 
quinquênio.
Da necessidade de indeferimento administrativo e da ausência do pedido de prorrogação
O interesse processual ou interesse de agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo que, 
sem a jurisdição, a pretensão não poderá ser satisfeita. Quando a autarquia estabelece data para alta programada, em verdade está 
dizendo que naquela data o segurado estará apto para o retorno a suas atividades laborais, configurando, assim, o não acolhimento ao 
menos tácito da pretensão. Nesse sentido colaciono os seguintes arestos, com grifo nosso:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NO 
CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO: ART. 269, II, CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. Presente o interesse jurídico 
do autor na lide, uma vez que na data do ajuizamento da ação o seu benefício de auxílio-doença estava cancelado, em razão da alta 
médica programada determinada no exame pericial realizado na via administrativa. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 
2. A reativação do pagamento do benefício do autor após a propositura da ação exauriu o objeto da lide, ensejando a extinção do 
processo, com resolução do mérito, com base no art. 269, II, do CPC, como determinado na sentença, e, nesse caso, é devida a 
condenação da autarquia-ré ao pagamento dos honorários de advogado, por ter sido ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 
3. Honorários de advogado, a cargo do INSS, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com a legislação de regência. 
4. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 
(AC 00492718820024013800, DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 
DATA:03/07/2013 PAGINA:1436.).
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. À luz da tese fixada pelo STF no Tema nº 350 (RE nº 631.240), o pedido 
de restabelecimento do benefício previdenciário pode ser feito diretamente em juízo, revelando-se desnecessária a realização de prévio 
requerimento administrativo, salvo se se fundar em fato novo. 2. O cancelamento do benefício por incapacidade com base na alta 
programada é suficiente para a caracterização do interesse de agir do segurado que busca a tutela jurisdicional, não se podendo exigir do 
segurado, como condição de acesso ao Judiciário, que formule novo pleito administrativo. (TRF4 5020082-32.2016.4.04.9999, TURMA 
REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 23/04/2018).
Outro não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento 
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. (...).
Como se não bastasse, vê-se que o autor juntou aos autos comprovação do requerimento administrativo (ID nº 75485217), o que leva ao 
indeferimento quanto às alegações de falta de interesse de agir.
Quanto ao valor dos honorários periciais
Por fim, a respeito do valor dos honorários periciais, igualmente não assiste razão ao INSS, na medida em que os valores constantes na 
tabela da Resolução nº 232/2016, do CNJ, devem ser reajustados anualmente, pela variação do IPCA-E (art. 2º, §5), bem como subsiste 
a possibilidade de o Magistrado fixar os honorários em patamar até 05 (cinco) vezes superior (art. 2º, §4º).
Isto posto, REJEITO as preliminares arguidas.
No caso dos autos, entendo necessária a prova testemunhal para comprovar o tempo de exercício de atividade rural pelo autor, já que a 
jurisprudência majoritária adota entendimento segundo o qual a prova meramente material não é suficiente para comprovar o período de 
carência no labor rural.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. 
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 
DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. No que se refere à qualidade de 
segurado do instituidor da pensão e à condição de dependente da autora, foram juntados aos autos os seguintes documentos com a 
finalidade de comprovar as alegações da inicial: certidões de nascimento de Luciana Ferreira e Maria Aparecida Ferreira, constando 
como pais de ambas, Bendito Ferreira e Maria de Lourdes Silva; certidão de óbito do falecido, constando a profissão do de cujus como 
lavrador e indicando endereço rural; nota fiscal da funerária que realizou serviços em decorrência do óbito do falecido, emitida em nome 
da autora e constando o mesmo endereço da certidão de óbito. 2. Os documentos elencados pela autora não comprovam sua condição 
de dependente do falecido, pois há divergência entre o nome da mãe constante das certidões de nascimento de fls. 20 e 21 e o nome da 
autora, além de constar na certidão de casamento de fls. 19 que a autora possui vínculo matrimonial com João Martin Costa. No entanto, 
tais incongruências poderiam ser esclarecidas pela prova testemunhal a ser produzida na fase de instrução. 3. Da mesma forma, em 
que pese a documentaçãoacostada possa ser utilizada como início de prova material da atividade rural exercida pelo falecido, faz-se 
imprescindível a produção da prova testemunhal capaz de sustentar a veracidade das informações constantes dos referidos documentos. 
4. Anulação da sentença, retornando os autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória. 5. Apelação provida. Sentença 
anulada. (TRF-1 - AC: 00025003920114019199 0002500-39.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, 
Data de Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/10/2015 e-DJF1 P. 728).
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Diante do exposto, defiro a produção de prova testemunhal.
Fixo como ponto controvertido o efetivo labor na área rural.
Designo audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 20/09/2022 às 9h, que será realizada através do link https://
meet.google.com/fpz-eexz-mkn?hs=122&authuser=1.
Os interessados deverão ser intimados por meio de seus advogados (art. 334, §3º do CPC) e cabe aos advogados das partes informarem 
ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia e hora da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, 
caput, do CPC), bem como informar e encaminhar o link da audiência às partes orientado-as quanto ao acesso à sala virtual, importando 
em desistência da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC).
A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do § 4º do art. 455 do CPC.
As testemunhas ingressarão na sessão virtual somente no momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha haja pedido de 
depoimento pessoal, devendo respeitar a incomunicabilidade entre elas, sob pena de ser processada criminalmente.
Pratique-se o necessário.
Colorado do Oeste- , 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001674-34.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ANNA CAROLLINE AMARO RONCARI, RUA TUPINAMBA 3812 JORGE TEIXEIRA - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS SOARES, OAB nº RO10286
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Em análise aos autos, verifica-se que o requerido interpôs recurso de apelação (ID nº 80562668), bem como a requerente apresentou 
contrarrazões (ID nº 80985093).
Considerando o advento do NCPC, cujo regramento determina que o juízo de admissibilidade deva ser feito somente no respectivo Tribunal 
(art. 1.010, §3º, NCPC: “Após as formalidades previstas nos §§1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente 
de juízo de admissibilidade”, subam os autos ao TRF1 para análise.
Pratique-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7722 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 0000635-92.2019.8.22.0012
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumário
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: SERGIO MARCELINO SANTOS, LINHA 9 KM 12 RUMO COLORADO ZONA RURAL - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: LILIAN FETISCH, OAB nº GO44302
DESPACHO
Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de restituição de fiança contido em Id. 80561982.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002218-56.2020.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MANOEL PEREIRA LEITE, LINHA 4, KM 12 3ª/2 S/N ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ERITON ALMEIDA DA SILVA, OAB nº RO7737
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES, 
- DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
A parte autora apresentou recurso de apelação, bem como a parte ré as suas contrarrazões (art. 1.010, §§ 1° e 2° , NCPC).
Assim, considerando o advento do NCPC, cujo regramento determina que o juízo de admissibilidade deva ser feito somente no Tribunal 
de Justiça (art. 1.010, §3°, NCPC): “Após as formalidades previstas nos §§1° e 2°, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 
independentemente de juízo de admissibilidade”, subam os autos ao TJ/RO para análise.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
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Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7002148-05.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA GONCALVES DA SILVA, CHÁCARA CANTO ALEGRE lote s/n LINHA 12 - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA, OAB nº MT26642A
REU: BANCO DO BRASIL, SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRE I andar 1 a 16 ASA NORTE - 70040-912 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
ADVOGADOS DO REU: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DESPACHO
Ao analisar os documentos juntados ao ID nº 79455426, verifico que não se tratam de extratos bancários e sim de extrato de benefício 
previdenciário.
A decisão de ID nº 78500916 foi clara ao delimitar o ônus da prova da parte autora, isto é “a parte autora deverá juntar extratos bancários 
da sua conta corrente, inerente aos meses de dezembro de 2018 a abril de 2020, a fim de se verificar existência dos valores (empréstimos 
bancários) oriundos do réu.”
Sendo assim, intime-se novamente a parte autora para juntar aos autos extratos bancários analíticos de sua conta corrente, onde 
contenha as informações bancárias de maneira detalhada, dos meses de dezembro/2018 a abril/2020, no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 
Colorado do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000417-37.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ACACIA APARECIDA EVANGELISTA, LINHA 7, KM 14,5 Rumo Colorado, SITIO ZONA RURAL - 76994-000 - CABIXI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CLAUDIO COSTA CAMPOS, OAB nº RO3508
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2094, - DE 1610/1611 A 2317/2318 BAIXA 
UNIÃO - 76805-860 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando a interposição de recurso de apelação, foi oportunizado ao apelado a apresentação de contrarrazões, contudo o mesmo 
quedou-se inerte (art. 1.010, §§ 1° e 2° , NCPC).
Considerando o advento do NCPC, cujo regramento determina que o juízo de admissibilidade deva ser feito somente no Tribunal de Justiça 
(art. 1.010, §3°, NCPC): “Após as formalidades previstas nos §§1° e 2°, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente 
de juízo de admissibilidade”, subam os autos ao TRF1 para análise.
Intime-se.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001966-19.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA INES BACKES ROCHA, AV GUARANI 4553 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ELAINE FERREIRA DE CASTRO, OAB nº RO8561
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RONY CASTRO PEREIRA 14408 JD. AMÉRICA - 76980-000 
- VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
1 - Diante do trânsito em julgado da sentença, o feito deve prosseguir para a fase de cumprimento de sentença.
2 - Assim, considerando a informação de que o INSS não restabeleceu o benefício devido, intime-se o INSS para providenciar o 
cumprimento da ordem, devendo comprovar a implantação do benefício, no prazo máximo de 30 dias.
3- Transcorrido o prazo na inércia, intime-se a gerente da AADJ, por mandado, para promover a implantação do benefício previdenciário, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa diária. Instrua-se com cópia do termo de acordo homologado/sentença que 
antecipou os efeitos da tutela. Cumpra-se por oficial plantonista.
3 - Após, intime-se o exequente a apresentar cálculo dos valores retroativos, no prazo de 05 (cinco) dias.
4 - Na sequência, intime-se a parte executada para que, caso entenda, apresente impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 535 do Novo Código de Processo Civil. Advirto que, caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, 
deve a parte executada apresentar fundamentos sobre a discordância e informar o valor que entende devido.
Caso apresente impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Persistindo a discordância, remetam-
se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, também em 05 (cinco) dias.
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Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado quanto 
aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados pelo 
contador, expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância.
Pratique-se o necessário. 
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do 
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, centro, Colorado do Oeste, CEP 76993-000, fone nº (69) 3341-7722, email klo1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 90 dias
Autos de Ação Penal nº 0000032-82.2020.8.22.0012.
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia.
Artigo: 331, por duas vezes, na forma do Artigo 70, Artigo 329 e Artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos na forma do Artigo 69, todos 
do Código Penal.
Acusada: FRANCISCA ADEVAIR DA SILVA, brasileira, união estável, do lar, portadora da CIRG nº 1.536.971 SSP/RO e inscrita no CPF/
MF nº 016.485.202-60, filha de Luiz Adevair Sobrinho e de Neuza Rodrigues da Silva, nascida em Nova Alvorada-MT, aos 01/08/1978, 
estando atualmente em lugar incerto e não sabido.
Advogados: Lídio Luis Chaves Barbosa OAB/RO nº 513-A e Márcio Augusto Chaves Barbosa OAB/RO nº 3.659.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Acusada, acima qualificada, dos termos da R. Sentença Condenatória constante no ID nº 7952199, no 
seguinte teor: ”I – RELATÓRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, com base no Inquérito Policial nº 19/2020, 
ofereceu denúncia no dia 06.08.2020 em face de FRANCISCA ADEVAIR DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, como incursa 
nas sanções dos artigos 331, caput, por duas vezes, artigo 329, caput, por duas vezes, e 163, § único, inciso III, todos do Código Penal, 
todos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. Sustenta a denúncia que: 1° FATO No dia 04 de fevereiro de 2020, pela noite, na 
Rua Guarani, s/n, no município de Cabixi-RO, Comarca de Colorado do Oeste/RO a denunciada FRANCISCA ADEVAIR DA SILVA, 
desacatou os funcionários públicos RICARDO LIMA DOS SANTOS e WESLEI ALVES DE OLIVEIRA (policiais militares), no exercício de 
suas funções. Segundo restou apurado, os policiais militares foram acionados e compareceram ao local de trabalho da sra. Silvani 
Cardoso Meneses, a quem a denunciada, em tese, estaria perturbando a tranquilidade, ameaçando e injuriando (lavrado TCO). Com a 
chegada da guarnição, a denunciada foi convidada a se deslocar até a viatura para registro e procedimentos para TCO, contudo, ela 
passou a desacatar os policiais militares. Conforme consta, a denunciada xingou os policiais de “bosta”, “lixos”, “vermes” e “frouxos”. Ato 
contínuo, foi dada voz de prisão à denunciada, todavia, ela prosseguiu ofendendo a guarnição, bem como dizendo que “iria ser presa e 
iria sair logo e que iria matar as vítimas”, pois conhecia integrantes da organização criminosa PCC. 2° FATO. No mesmo dia e local ao 
fato acima, pela noite, no Município de Cabixi/RO, Comarca de Colorado do Oeste/RO, a denunciada FRANCISCA ADEVAIR DA SILVA 
opôs-se à execução de ato legal. mediante violência a funcionários públicos competentes para executá-lo a citar, os Policiais Militares 
RICARDO LIMA DOS SANTOS e WESLEI ALVES DE OLIVEIRA. Ato contínuo ao primeiro fato, a denunciada passou a resistir a prisão 
desferindo chutes nos militares, sendo necessário o uso da força física e de algema para contê-la. 3° FATO. No mesmo dia dos fatos 
anteriores, pela noite, ao chegar no Quartel da Polícia Militar, no Município de Cabixi/RO, Comarca de Colorado do Oeste/RO, a denunciada 
FRANCISCA ADEVAIR DA SILVA deteriorou património do Estado, qual seja, uma janela de vidro no prédio do Quartel Militar, conforme 
consta no Laudo de Constatação de Danos de fl. 24. Ato contínuo ao segundo fato, a denunciada muito alterada, passou a jogar-se pelo 
chão do Quartel da Polícia Militar de Cabixi/RO, gritando e debatendo-se, oportunidade em que levantou-se e jogou a cabeça contra o 
vidro da janela, deteriorando-a. Instruindo a denúncia foi juntado o inquérito constante no Id. 56603191 e suas respectivas mídias. A 
denúncia foi recebida no dia 10.08.2020 (Id. 56603193) e a acusada foi regularmente citada no dia 18.09.2020, tendo apresentado 
resposta à acusação no dia 30.09.2020 (Id. 56603193, p.24). No dia 15.04.2021 realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que 
foi ouvido o Policial Militar Weslei Alves de Oliveira. O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas faltantes. A acusada não foi 
encontrada para ser intimada no endereço fornecido nos autos. A defesa concordou em realizar a audiência na ausência da parte 
acusada. O Ministério Público requereu vistas dos autos para a formulação do acordo de não persecução penal, o qual foi formulado, 
entretanto não foi homologado, pois a parte acusada não assinou o presente acordo, ou seja, não demonstrou sua voluntariedade. Foi 
novamente concedido o prazo para a acusada assinar o acordo, entretanto, deixou decorrer o prazo sem assinatura. Assim, as partes 
apresentaram suas alegações finais, o Ministério Público requereu, em síntese, a condenação da requerida, nos termos da denúncia. A 
Defesa por sua vez requereu a absolvição. Os autos vieram conclusos para julgamento. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO O Ministério 
Público imputa a denunciada a prática dos crimes previstos nos artigos 331, 329 e artigo 163, §1º, inciso III, todos do Código Penal. II. 1 
– Materialidade delitiva A materialidade das infrações encontra-se comprovada no inquérito policial nº 19/2020 (Id. 56603191), bem como 
as demais provas produzidas nos autos, principalmente nos arquivos de mídia juntados ao Id. 56611897 e seguintes. II. 2 – Prova 
testemunhal Sobre os fatos, a testemunha Wesley Alves de Oliveira relatou que procedem os fatos imputados à denunciada. A guarnição 
foi solicitada, pois foi noticiado que havia uma mulher ameaçando a pessoa de Silvani, e no local encontraram a acusada. Relatou que foi 
tentado conversar com a acusada, entretanto, ela estava alterada e começou a xingar os policiais da guarnição. Assim, foi dado voz de 
prisão à acusada para conduzi-la a Colorado do oeste, a qual resistiu e precisou fazer uso de algemas, inclusive o ex-companheiro dela 
ajudou a contê-la. Afirmou que a levaram ao quartel da Polícia de Cabixi-RO para fazer os procedimentos iniciais. Em determinado 
momento a acusada levantou e bateu a cabeça no vidro. A testemunha não pôde afirmar se a acusada fez uso de droga ou álcool, mas 
relatou que a acusada estava alterada. Não soube informar se houve participação da acusada em outras ocorrências. Relata que no 
primeiro momento a acusada chutou e empurrou os policiais e por isso utilizaram o uso das algemas. Ao ser questionado pela defesa 
informou que foi dado voz de prisão à acusada e ela foi conduzida até o quartel da Polícia Militar de Cabixi-RO. Informou ainda que não 
havia policiais do sexo feminino na guarnição. A defesa questionou a testemunha alegando que a acusada informou que os policiais, ao 
tentarem contê-la, exageraram, causando lesão no rosto. A testemunha então informou que no primeiro momento foi feita a verbalização 
com a acusada e ela estava indo no rumo da senhora Silvani. E por isso tiveram que contê-la, e diante disso foi utilizado a força, 
moderadamente, para contê-la. A Acusada não queria ir para a UNISP, e assim foi utilizado força física moderada para algemá-la. Logo 
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após a chegada no quartel em Cabixi-RO, ela não queria descer e por isso a retiramos. Ela desceu e ficou no chão, chamamos ela para 
sentar para fazer a documentação e quis ficar no chão. A acusada levantou e se jogou no vidro da janela do quartel. A acusada não foi 
interrogada, tendo em vista que não foi encontrada em seu endereço, e a defesa anuiu com a instrução sem sua presença. Sendo assim 
o feito comporta julgamento, então passo à análise dos fatos separadamente. 1º Fato (Desacato). Desacato. O Crime de desacato é 
tipificado no artigo 331, do Código Penal, que assim dispõe: Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão 
dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Pois bem, no presente caso, ficou nitidamente comprovado o cometimento 
do crime de desacato, tendo em vista que, por diversas vezes a requerida xingou os policiais que efetuaram sua prisão. As comprovações 
encontram-se juntadas aos Ids. 56611897 (vídeos). Houve diversas ofensas, portanto, tendo a conduta da requerida comprovada aos 
autos se amolda ao tipo penal constante no artigo 331. Logo, tendo em vista a materialidade e autoria comprovadas, advém daí o 
permissivo para a condenação para a prática de tais condutas. As ofensas da acusada foram direcionadas aos dois policiais militares que 
participaram da prisão. Considerando que os crimes de desacato ocorreram em um mesmo contexto contra os dois agentes públicos, 
conforme se observa nos vídeos juntados aos autos deve ser aplicado o disposto no artigo 70, do Código Penal, ou seja, concurso formal, 
que assim dispõe: Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-
se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. 
As penas aplicam-se, entretanto cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios 
autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 
69 deste Código. É nesse sentido a vasta jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E DE RESISTÊNCIA. 
[...] CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA DOIS AGENTES POLICIAIS. MESMO 
CONTEXTO FÁTICO.TJ-DF: 3. TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. PROCESSO N. 20130810067726APR.ACÓRDÃO 1146119. DATA 
PUBLICAÇÃO: 30/01/2019. Do Crime de Resistência (2º) Fato. O Crime de resistência tem tipicidade descrita no artigo 329, do Código 
Penal, in verbis: Resistência Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para 
executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos. Pois bem. O Crime de resistência restou 
comprovado, não só pelo depoimento dos policiais, em sede judicial e administrativa (Inquérito), mas também pelos vídeos demonstrados 
nos autos. Por diversas vezes a acusada se opõe a execução da ordem legal dos policiais, entre elas o vídeo que a acusada se opõe ao 
uso de algemas e profere os seguintes dizeres: “ (...) Você vai colocar um revólver aqui para comprovar o flagrante, porque é isso que 
vocês fazem, os covardes. Você sabia que me algemar você está contra a lei?: você vai pagar por isso seu desgraçado, eu queria ter uma 
arma para meter bala”. Vídeo: (Id. 56612654). “(...) Até hoje eu vivi honestamente, mas a partir de hoje, depois desse abuso, depois que 
pisaram em mim, abuso de autoridade sem nenhum flagrante eu não vou mais viver honestamente, eu vou me envolver no mundo do 
crime, com bandido perigoso, polícia vai morrer na minha mão sim, pode gravar, eu to vendo você gravando ai (...). (Id. 56612661). Sobre 
o tema, leciona o professor Rogério Greco: Quando a lei penal, a fim de caracterizar aquilo que denominou de resistência, utiliza a 
expressão opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, não está abrangendo toda e qualquer resistência, mas, sim 
aquela de natureza ativa, não importando, na infração penal em estudo, a resistência reconhecida como passiva. Para que a resistência 
seja considerada ativa e, portanto, característica do delito tipificado no art. 329 do Código Penal, deverá o agente valer-se do emprego de 
violência ou ameaça. A violência deverá ser aquela dirigida contra a pessoa do funcionário competente para executar o ato legal, ou 
mesmo contra quem lhe esteja prestando auxílio. Importa em vias de fato, lesões corporais, podendo até mesmo chegar à prática do delito 
de homicídio. (...). Como na resistência passiva o agente não utiliza esses meios - violência ou ameaça - para opor-se à execução do ato 
legal, caso ocorra, poderá se configurar em uma outra infração penal, como o delito de desobediência. (GRECO, Rogério. In Código Penal 
Comentado, 4ª Ed., pg. 869). Por diversas vezes os policias a pediram para parar, salientando que ela estava sendo filmada, entretanto, 
os xingamentos e ameaças para não continuar se submetendo ao ato legal, continuaram. Nitidamente, não havia como a acusada ficar 
sem o uso de algemas, conforme se observa ao Id. 56612686, a acusada tentou fugir e praticou uma conduta que poderia ocasionar em 
lesões mais sérias, conduta na qual será melhor apurada quanto da análise do crime de dano qualificado. Assim, segundo o depoimento 
do policial em sede de instrução, corroborado com os depoimentos em sede policial e principalmente os vídeos constantes nos autos, 
ficou demonstrada a autoria e materialidade do crime. Logo, inviável é a absolvição da acusada. TJRO. Apelação criminal. Resistência. 
Autoria. Materialidade. Comprovadas. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico. Depoimentos de agentes policiais 
coerentes e condizentes com o conjunto probatório. 1. O crime de resistência, previsto no art. 329 do CP, consiste a, mediante violência 
ou ameaça ao agente público ou quem lhe presta auxílio, opor-se à execução de ato legal. 2. O depoimento de agentes policiais, 
mormente colhido em Juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, tem força probante, sendo válido, pois, para fundamentar 
condenação. 3. Apelo não provido. (APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0002754-22.2020.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 18/10/2021). Entretanto, não prospera 
a imputação de dois crimes de resistência. A conduta do tipo penal consiste em opor obstáculo ou dar combate à execução do ato. O 
elemento subjetivo do tipo é a vontade de não permitir a concretização do ato legal. Ocorre que a conduta da acusada, embora fosse 
direcionada ao dois policiais, foi apenas uma, ou seja, resistiu a prisão. Portanto, pesa contra a acusada a imputação apenas de um crime 
de resistência. Portanto, autoria e materialidade comprovadas em relação ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal. Do crime de 
dano qualificado (3º FATO). Dano Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: (…) Dano qualificado Parágrafo único - Se o 
crime é cometido: (…) III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (…) Pena - detenção, de seis meses a 
três anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Narra a denúncia que a acusada praticou o crime de dano qualificado, qual 
seja, quebrou uma janela de vidro no prédio do Quartel da Polícia Militar, conforme consta no Laudo de Constatação de Danos de Fls. 24. 
Pois bem, a materialidade e autoria restaram comprovadas, não só pelos depoimentos das testemunhas policiais militares, mas também 
no vídeo constante no Id. 56612686, onde é possível observar a partir do 05’25’’ que a acusada deu uma cabeçada no vidro da janela 
vindo a quebrar. Ao contrário do que sustenta a defesa, nitidamente dá para observar no vídeo que o policial militar que tentava a segurar 
não contribuiu para que a acusada viesse a quebrar o vidro da janela com a cabeça, sendo a conduta unicamente da acusada. Portanto, 
merece prosperar integralmente a denúncia do Ministério Público quanto à condenação do crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III. 
Apurada a autoria e materialidade, ou seja, a acusada quebrou intencionalmente o vidro da janela, entendo necessário também a 
condenação em obrigação de fazer consistente a condenar a requerida a compensar o dano causado. II – DISPOSITIVO Diante do 
exposto, julgo procedente a denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA para fins de condenar 
FRANCISCA ADEVAIR DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 331, (duas vezes), na 
forma do art. 70; artigo 329 e artigo 163, parágrafo único inciso III, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 também do Código Penal. 
Passo à dosimetria da pena. Quanto ao crime de desacato (1º fato) Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 
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como primeira fase de aplicação da pena, percebo culpabilidade normal para a espécie de infração praticada; A acusada é tecnicamente 
primária, conforme se observa ao Id. 56603193, p. 10 a 13, tendo em vista que nos autos nº 0017215-67.2020.8.22.0012, foi arquivado 
por atipicidade, e nos autos nº 2000035-03.2020.8.22.0012, ocorreu a decadência e portanto extinta a punibilidade. Não há informações 
acerca da conduta social da acusada e não há dados nos autos que permitam uma recomendada análise da personalidade do agente. O 
motivo do crime foi o intento de desacatar os policiais militares. As circunstâncias das infrações não são desfavoráveis. A consequência 
do crime foi normal à espécie. O comportamento da vítima é irrelevante. Assim, fixo a pena base no seu mínimo legal, qual seja, detenção 
de seis meses. Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de agravantes ou atenuantes. Na falta de outras 
circunstâncias e/ou modificação, fixo a pena definitiva de cada crime, em 6 (seis) meses de detenção. Na forma do artigo 70, do Código 
Penal, aumento de 1/6 (um sexto), a pena de um dos crimes (são idênticas), tornando definitiva a sanção em 7 (sete) meses de detenção. 
Quanto ao crime de desobediência (2º FATO): Utilizo-me das mesmas circunstâncias judiciais acima para fixar a pena base no seu 
mínimo legal, qual seja, 2 (dois) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de agravantes ou 
atenuantes. Na terceira fase não verifico a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena em 2 (dois) 
meses de detenção. Quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Utilizo-me das mesmas circunstâncias 
judiciais descritas na dosimetria do crime de desacato para fixar a pena base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na 
segunda fase não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição ou de 
aumento a serem consideradas, mantendo-se inalterada a pena, tornando a pena base definitiva. Considerando tratar-se de concurso 
material, o que, nos termos do artigo 69 do Código Penal impõe a aplicação cumulativa de todas as penas privativas de liberdade em que 
haja a ré incorrido. Portanto, fixo a FRANCISCA ADEVAIR DA SILVA a pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses de detenção e 10 
(dez) dias-multa, pena esta que reputo necessária e suficiente para prevenção e reprovação dos delitos cometidos. A multa deverá ser 
recolhida ao Fundo Penitenciário dez dias após o trânsito em julgado da presente (artigo 50 CP). O regime de cumprimento da pena do 
réu será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Em conformidade com o artigo 44 do Código Penal, substituo 
a pena privativa de liberdade aplicada a ré por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de dois salários 
mínimos e proibição de frequentar determinados lugares a ser estabelecido pelo Juízo da Execução. Nos termos do artigo 387, inciso IV 
do CPP, fixo o valor de R$70,00 (setenta) reais como valor mínimo para o conserto do vidro da janela quebrado. Não vislumbro a presença 
de requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, razão pela qual concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente expeça-se o necessário e arquive-se. Colorado do Oeste-RO, 15 de julho de 2022. 
Luciane Sanches-Juiz de Direito”.
(a.) LUCIANE SANCHES
Juíza de Direito 

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001764-08.2022.8.22.0012
CLASSE: Averiguação de Paternidade
REQUERENTE: V. D. C. L., RUA TUPI 2741, CASA CRUZEIRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: W. L. P.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo de inciativa do Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais para averiguação oficiosa de 
paternidade.
A requerente, no termo de indicação de paternidade, indicou como suposto genitor Sr. WELITON LUIZ PEREIRA, porém, não informou 
endereço ou formas de contato.
Portanto, intime-se a parte autora, para comparecer ao fórum e indicar: endereço, telefone e/ou outras formas de contato, para a 
citação. 
Após, com ou sem resposta, concluso.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000206-98.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, RUA TIRADENTES 4710 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO, OAB nº RO8697, RAFAELA GEICIANI MESSIAS, OAB nº 
RO4656A
REQUERIDO: MANOEL PEDRO MARTINS, GLEBA SAO BENTO, SITIO CORAÇAO DE MARIA ZONA RURAL - 78350-000 - 
BRASNORTE - MATO GROSSO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Verifico que a parte autora não esgotou as diligências com autorização judicial deferidas, conforme decisão de Id. 79621901, motivo pelo 
qual indefiro o pedido de pesquisa de endereço pelo sistema Sisbajud.
Assim, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, mediante comprovação de tentativas do autor, se ainda negativas, voltem os autos conclusos 
para análise do pedido de pesquisa em sistemas sigilosos.
Pratique-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juiz(a) de direito
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Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001076-46.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: GLEICIELI RENGEL ALVES, LINHA 9, KM. 2,5, R. COLORADO SN ZONA RURAL - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LEANDRO AUGUSTO DA SILVA, OAB nº RO3392
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 1035, - ATÉ 764/765 CENTRO - 76900-020 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Defiro o pedido de dilação de prazo (15 dias).
Após transcurso do prazo, independente de nova intimação, manifeste-se a parte autora, sob pena de arquivamento/extinção.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001276-87.2021.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ERCILIA DE JESUS PEREIRA, LINHA 4 KM 7,5 RUMO ESCONDIDO 00 ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCESCO DELLA CHIESA, OAB nº RO5025A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 114 1 ANDAR SHOPING 
CENTRO CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
1 - Diante do trânsito em julgado da sentença, o feito deve prosseguir para a fase de cumprimento de sentença.
2- Intime-se a parte executada para que, caso entenda, apresente impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 
termos do art. 535 do Novo Código de Processo Civil. Advirto que, caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, deve a parte 
executada apresentar fundamentos sobre a discordância e informar o valor que entende devido.
Caso apresente impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Persistindo a discordância, remetam-
se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, também em 05 (cinco) dias.
Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado quanto 
aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados pelo 
contador, expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância.
3 - Em igual prazo, intime-se a executada para inserir o período sentenciado no que tange ao auxílio doença na Declaração de Benefício 
da exequente.
Pratique-se o necessário. 
Colorado do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7000271-30.2021.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: FIDELFINO PAES, RUA. EDISON VIEIRA SN CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MICHELE ASSUMPCAO BARROSO, OAB nº RO5913
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA TUPY 3928 
CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Aportou-se aos autos impugnação ao cumprimento de sentença, da qual a parte exequente juntou manifestação contrária. 
Assim, instalou-se divergência quanto ao valor executado, razão pela qual determino a remessa dos autos ao contador Judicial para 
parecer contábil.
Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 dias sucessivos.
Por fim voltem conclusos para deliberação.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7001461-28.2021.8.22.0012
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: GERINO PAULO DE MACEDO, LH 5 KM 18,5 RUMO COLORADO S/N RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ARON GALBIACH DOS ANJOS DA SILVA, OAB nº RO9936
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EXECUTADO: LUCIA MARIA BADARO, RUA POTIGUARA 3564 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SIMONI ROCHA, OAB nº RO2966
DECISÃO
Defiro o pedido do exequente (Id. 79464951) e determino a expedição de alvará no valor de 30% do total das verbas recebidas pela 
executada, quais sejam, aposentadoria e honorários liberais, que totalizam o valor de R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais).
Após, intime-se a executada sobre a presente decisão, bem como para informar a conta para devolução do valor remanescente 
transferido para a conta judicial, no prazo de 5 dias, uma vez que a transferência foi no valor de R$ 2.252,56 (dois mil duzentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Por fim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias.
DESPACHO SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor depositado judicialmente no processo.
FAVORECIDO(A): EXEQUENTE: GERINO PAULO DE MACEDO, representado por ADVOGADO DO EXEQUENTE: ARON GALBIACH 
DOS ANJOS DA SILVA, OAB nº RO9936
FINALIDADE: AUTORIZAR o exequente GERINO PAULO MACEDO, ou seu advogado Dr. ARON GALBIANCH DOS ANJOS, OAB nº 
RO9936, a levantar o valor de R$ 2.122,56 (dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) depositado na Conta Judicial 
de n. 072022000019368710 e a levantar o valor de R$ 7,44 (sete reais e quarenta e quatro centavos) depositado na Conta Judicial 
de n. 072022000017019328, devendo ser comprovado neste juízo o efetivo levantamento em 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
do Alvará.
DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE COLORADO DO OESTE, ag4335@caixa.gov.br.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7002220-26.2020.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA PEREIRA, RUA TAPUIAS 2772 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCESCO DELLA CHIESA, OAB nº RO5025A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 114 1 ANDAR SHOPING 
CENTRO CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Em análise aos autos, verifica-se que a autora interpôs recurso de apelação (ID nº 78474273) em face da sentença constante no ID 
nº 77388593.
Depreende-se, ainda, que a Autarquia Ré apresentou contrarrazões (ID nº 81163867), bem como peticionou nos autos que já fora 
implantado o auxílio por incapacidade temporária (ID nº 80817144).
Considerando o advento do NCPC, cujo regramento determina que o juízo de admissibilidade deva ser feito somente no respectivo Tribunal 
(art. 1.010, §3º, NCPC: “Após as formalidades previstas nos §§1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente 
de juízo de admissibilidade”, subam os autos ao TRF1 para análise.
Pratique-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7000356-79.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JULIANA MARIA ANTUNES, RUA CORUMBIARA 4405, CASA SANTA LUZIA - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO GREYCK GOMES, OAB nº RO6607
REU: OI S.A, AVENIDA LAURO SODRÉ 3290, - DE 3290 A 3462 - LADO PAR COSTA E SILVA - 76803-460 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A
DESPACHO
Defiro a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia depositada em juízo.
Desde já, SIRVA o presente como Alvará Judicial.
Sacante: MÁRCIO GREYCK GOMES, CPF:583.269.362-00.
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Valor: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) com rendimentos, devendo a conta ficar com valor igual a R$0,00.
Conta: 4335 040 01506502-4 
ID: 049433500012208106 
Banco: Caixa Econômica Federal.
O banco deverá informar o saque, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, concluso para extinção.
Expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001491-29.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: FABIO COLPANI, TAPAJOS 3621 SANTA LUZIA - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: LUCIANO FERREIRA MOISES, AV. XINGU 5388, . CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/05.
Cuida a espécie de Ação de Cobrança proposta por FABIO COLPANI, em face de LUCIANO FERREIRA MOISES, onde sustenta, em 
suma, que é credora do réu na importância original de R$ 300,00(trezentos reais), com relação a um cheque especial.
Devidamente citados e intimados, o réu não apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de tentativa de 
conciliação.
É o necessário. Decido.
Inicialmente, decreto a revelia de LUCIANO FERREIRA MOISES, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 c/c artigo 344 do Código de 
Processo Civil.
Portanto, considerando que o feito se encontra em ordem e em condições de ser proferida a sentença, já tendo elementos suficientes 
para resolução da demanda, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I do Código de Processo Civil, sendo 
prescindível maiores provas.
Dito isso, vislumbro que o pedido inicial deve ser julgado procedente, uma vez que, em razão da revelia, presumem-se aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344 do Código de Processo Civil), conforme expressa advertência constante na carta 
de citação.
A presunção não é absoluta, mas no presente caso concreto, tratando-se exclusivamente de matéria fática, diante dos documentos 
apresentados, não existem elementos para se formar convicção em contrário.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, e condeno o réu, LUCIANO FERREIRA MOISES, a pagar ao autor, FABIO COLPANI, a importância 
original de R$ 300,00(trezentos reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento, 
segundo os índices divulgados pelo TJRO. Julgo improcedente o pedido de dano moral.
Sem custas e sem honorários, nesta fase.
Transitada esta em julgado, intime-se a parte requerida para cumprir a sentença, no prazo previsto no art. 523 do Código de Processo 
Civil, sob pena de execução forçada do débito e inclusão de multa de 10% (dez por cento) prevista no mesmo diploma legal.
Transcorrido o prazo da intimação, intime-se a parte exequente para que requeira o que de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de 
extinção e arquivamento.
P.R.I.C.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
AUTOS: 7000251-05.2022.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA, AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO 4171 CENTRO - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA, OAB nº RO7887A
EXECUTADO: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE, AVENIDA PAULO ASSIS RIBEIRO 4132 CENTRO - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO
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DESPACHO
Conclusão desnecessária, “remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, 
também em 05 (cinco) dias.”
Colorado do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000692-83.2022.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: ARLINDO LOPES, CENTRO 5237 RUA GOIAS - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA: PAULO DE ASSIS RIBEIRO 4043 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA ajuizada por ARLINDO 
LOPES em face do ESTADO DE RONDÔNIA, visando compelir o requerido a realizar consulta e cirurgia de REVASCULARIZAÇÃO 
AORTO-ILÍACO BILATERAL, tendo em vista os problemas de saúde que acometem a parte autora. 
O autor informou que o procedimento pleiteado foi fornecido, não havendo mais nada a requerer,.
O requerido, postulou pela extinção do feito. 
Pois bem, como se vê, houve o exaurimento do objeto da ação, não havendo nenhuma outra obrigação a ser cumprida, vez que não há 
lide, controvérsia e tampouco justa causa para o prosseguimento do feito.
Desta forma, diante da comprovação da necessidade da medida, o julgamento procedente da presente ação é o que se impõe.
Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por ARLINDO 
LOPES nos autos da presente ação para o fim de condenar o ESTADO DE RONDÔNIA à obrigação de fazer consistente em custear e 
disponibilizar o tratamento necessário.
Considerando o cumprimento voluntário da obrigação, HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS e JULGO EXTINTA A PRESENTE 
AÇÃO, nos termos do art. 924, inciso, II, do CPC, a fim de que surtam seus efeitos jurídicos e legais decorrentes.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
Fica dispensado o prazo recursal.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito

Colorado do Oeste - 2ª Vara
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado do Oeste 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000900-43.2017.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: CEZAR BENEDITO VOLPI, - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, BANCO DO BRASIL, AVENIDA AMAZONAS 2356, 
CENTRO CENTRO - 76963-792 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: CEZAR BENEDITO VOLPI, OAB nº RO533, RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB nº SP211648, 
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
EXECUTADOS: JOSE JOVENAL FERIS CORTES, ALTAIR SILVERIO SELAU, NEIVA ANTUNES SELAU
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: VALMIR BURDZ, OAB nº RO2086, LEANDRO AUGUSTO DA SILVA, OAB nº RO3392
DESPACHO
Conclusão desnecessária. 
Cumpra-se o determinado no despacho de ID nº 76852653, isto é “(...) determino que os autos sejam remetidos para a contadoria para 
fins de apuração do valor devido. Sobrevindo o cálculo, intime-se as partes para manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, devendo 
requerer o que entender de direito. Após, tornem os autos conclusos.”
Colorado do Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
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COMARCA DE ESPIGÃO D´OESTE

1º CARTÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7000034-71.2022.8.22.0008
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE - RO10592, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL 
NUNES DE ANDRADE - RO1586
Requerido(a): TAYNY OLIVEIRA BENEDITO BOZZETTO
Intimação 
Intimo a parte autora a pagar as custas processuais para emissão de Carta Precatória, tendo em vista a emissão de MANDADO de 
citação à comarca diversa.
PRAZO: 5 dias úteis
Espigão do Oeste (RO), 22 de agosto de 2022.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7003099-74.2022.8.22.0008
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ESPIGAO DO OESTE LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH - RO1374
Requerido(a): FRANCISCO RAMALHO DOS SANTOS NETO 02404488201 e outros
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista o MANDADO devolvido negativo.
PRAZO: 5 dias úteis (se for ente público: 10 dias úteis)
Espigão do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.
EDILEUSA APARECIDA BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7003452-51.2021.8.22.0008
Requerente: AILTON MILLER
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO3403
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Certidão
Certifico e dou fé que distribui o presente processo no TRF1 2º Grau, conforme informações abaixo:
Nº do processo no TRF1: 1025604-82.2022.4.01.9999
Gabinete do(a) Desembargador(a): RAFAEL PAULO
Espigão do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.
ARCEU MOREIRA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221 E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7002673-62.2022.8.22.0008
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
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Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
Requerido(a): LUCIANO TIMM
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, atualizando o débito para fins de expedição de MANDADO de penhora, incluindo 
honorários de 10%.
Intimo ainda para indicar bens à penhora.
PRAZO: 5 dias úteis (se for ente público: 10 dias úteis)
Espigão do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7002911-81.2022.8.22.0008
Requerente: R. D. B.
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI - RO12439
Requerido(a): TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros
Advogado do(a) REU: FABIO RIVELLI - SP297608
Intimação 
Fica a parte autora intimada para, querendo, manifestar-se acerca de preliminares, documentos e fatos impeditivos, modificativos ou 
extintivos alegados pela parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias.
PRAZO: 15 dias
Espigão do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.
ARCEU MOREIRA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221 E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7003085-90.2022.8.22.0008
Requerente: DALVINO BANDEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA NEGRI - RO2029
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Intimo as partes quanto ao agendamento da perícia destes autos para o dia 03/10/2022, às 15:30h, com o(a) medico(a) perito(a) Bruna 
Andrade, no seguinte endereço: Instituto Integra - Rua Guaporé 5100, Centro - Rolim de Moura - RO.
A intimação das partes quanto à data e horário fica a cargo dos advogados das partes.
Espigão do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7003082-38.2022.8.22.0008
Requerente: J. P. D. M. S.
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO3403
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
INTIMO as partes a comparecerem à perícia agendada para a data e local abaixo, com o(a) médico(a) perito(a) Drª. Bruna Caroline 
Bastida de Andrade.
Local: Instituto Médico Íntegra, localizado à Rua Guaporé, 5100, Centro, Rolim de Moura/RO
Data: 03/10/2022
Horário: 15h30min
A intimação das partes quanto à data e horário fica a cargo dos advogados das partes.
Espigão do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.
ARCEU MOREIRA ROCHA
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1º CARTÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098221
Processo nº : 7002756-78.2022.8.22.0008 Requerente: REQUERENTE: SEBASTIAO EMILIO SOLEDADE GOMES
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: NIVALDO PONATH JUNIOR - RO9328, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA - 
RO4688, FERNANDA DOS SANTOS RAMOS - RO12062
Requerido(a): REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
ESPIGÃO D’OESTE, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221 E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7000105-78.2019.8.22.0008
Requerente: L. F. P. D. F.
Advogados do(a) AUTOR: INES DA CONSOLACAO COGO - RO3412, ANA RITA COGO - RO660
Requerido(a): ESTADO DE RONDONIA
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, tendo em vista a manifestação da parte 
requerida.
PRAZO: 5 dias úteis (se for ente público: 10 dias úteis)
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221 E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003147-27.2022.8.22.0010
Requerente: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Requerido(a): A. S. HONORIO EIRELI
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista o mandado devolvido negativo.
PRAZO: 5 dias úteis (se for ente público: 10 dias úteis)
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002739-81.2018.8.22.0008
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido(a): VANDERLY DE SOUZA e outros
Advogado do(a) REU: VALTER HENRIQUE GUNDLACH - RO1374
Intimação 
Procedo a intimação dos requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem nos autos cópia do termo de compromisso, 
celebrado para estabelecer as obrigações e responsabilidades referentes às providências de caráter urbanístico, social, ambiental e 
jurídicas necessárias à plena regularização do loteamento irregular/clandestino objeto dos autos, conforme manifestação do MP, ao Id 
73870280.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
ARCEU MOREIRA ROCHA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002809-59.2022.8.22.0008
Requerente: MATHEUS DE OLIVEIRA HONORIO
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA FEITOSA TEODORO - RO7002
Requerido(a): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
Intimação 
Fica a parte autora, intimada para, querendo, manifestar-se acerca de preliminares, documentos e fatos impeditivos, modificativos ou 
extintivos alegados pela parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
ARCEU MOREIRA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7001589-94.2020.8.22.0008
Requerente: FLORIANO PLASTER e outros (5)
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO3403
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO3403
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Intimo a parte autora quanto ao(s) alvará(s) expedido(s) nos autos, bem como comprovar o saque no prazo de 05 dias (contados do 
levantamento do alvará).
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
ARCEU MOREIRA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003010-
51.2022.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Atraso de vôo, Cancelamento de vôo
AUTOR: GEICICA AVILA RIBEIRO DA CRUZ, RUA ALAGOAS 1861 MORADA DO SOL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ERICK CORTES ALMEIDA, OAB nº RO7866
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO 6940, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Valor da causa:R$ 10.910,00
DESPACHO
1 – A previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95 veio a admitir a prática de atos processuais por meio de videoconferência, 
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito das pequenas causas.
2 - O atual cenário e as dificuldades suportadas pelo 
PODER JUDICIÁRIO, e pelos jurisdicionados, de resto pela sociedade geral, deflagrados em razão da pandemia instalada pelo Corona 
Vírus (COVID-19), impôs medidas preventivas e de distanciamento social recomendadas pelo CNJ e pela OMS. De outra banda, diante 
dos novos meios tecnológicos disponibilizados ao juízo, da ausência de prejuízo à marcha processual e aos direitos das partes, o recente 
Ato n. 009/2020 – PR – CGJ, que institui medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO no Estado de Rondônia, previu a possibilidade de audiências por videoconferência, com previsão de prorrogação 
do período de afastamento social.
Para tanto, SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA DE CITAÇÃO/MANDADO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:
b) CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO DA PARTE AUTORA:
FINALIDADE: CITAR/INTIMAR as pessoas acima descritas para que ACESSEM à Audiência designada para a data abaixo, ser realizada 
pelo CEJUSC por VIDEOCONFERÊNCA, via whatsapp. Devendo para tanto fornecer ao Oficial de Justiça número para contato via telefone 
ou WhatsApp, ou ainda, endereço de e-mail, para ser contactado no dia e hora da audiência pelo telefone (69) 3309-8211(Conciliação). 
Caso não possua(m) condições de acesso tecnológico deverá comparecer fisicamente ao Fórum para ser ouvido na mesma data e 
horário.
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO: 04/10/2022, às 08h30.
1) Restando infrutífera a conciliação, caberá ao réu oferecer contestação, em audiência, em até (dez) minutos, instruindo aos autos os 
documentos pertinentes, sob pena de revelia.
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2) Com a defesa, o autor deverá se manifestar, em igual prazo, inclusive sobre os documentos e preliminares eventualmente apresentados, 
sob pena de preclusão.
3) Encerrado o tempo de manifestação do autor, o conciliador responsável deverá instar ambas as partes acerca do interesse na produção 
de prova oral a ser colhida em audiência de instrução ou se elas pretendem o julgamento antecipado da lide.
4) Havendo interesse na produção de prova testemunhal, a parte interessada deverá, no mesmo ato, informar o nome completo e o 
contato telefônico das respectivas testemunhas, sob pena de preclusão.
OBS: Quaisquer dúvidas ou solicitações poderão ser feitas pelo canais de acesso à 1ª VARA da Comarca de Espigão do Oeste por 
WhatsApp (69) 98471-8373 ou (69) 3309-8221 email: eoe1vara@tjro.jus.br, nos horários das 07h00 às 14h00 .
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA AR/CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
Espigão do Oeste/RO, 23 de agosto de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003122-20.2022.8.22.0008
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ESPIGAO DO OESTE LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH - RO1374
Requerido(a): R. H. SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
INTIMAÇÃO 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista o retorno do mandado com resultado negativo.
PRAZO: 5 dias
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
ARCEU MOREIRA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221 E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002656-26.2022.8.22.0008
Requerente: FABIANA APARECIDA LOPES
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA CRISTINA MORAES - RO6049
Requerido(a): DIEGO FERREIRA OSOWSKI
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.
PRAZO: 5 dias úteis (se for ente público: 10 dias úteis)
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003072-62.2020.8.22.0008
Requerente: VILNEI MARCIO WESTPHAL
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO MACEDO BACARO - RO9327, ATILA RODRIGUES SILVA - RO9996, ALAN GARANHANI 
- RO11066
Requerido(a): GUSTAVO BERGHE WILL
Advogado do(a) REQUERIDO: JEORGIA FRONCZAK - RO10828
Intimação 
Fica a parte requerida, por meio de seus advogados, intimada para efetuar o pagamento das custas processuais finais, no aporte de 1% 
sobre o valor da causa, sob pena de protesto e posterior inscrição em dívida ativa.
PRAZO: 15 dias
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7001903-
06.2021.8.22.0008
Classe: Averiguação de Paternidade
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Assunto:Investigação de Paternidade
REQUERENTE: A. J. D. O., RUA ANTÔNIO GONÇALVES LARA 460 SÃO JOSÉ - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: L. P. L., RUA SANTA IZABEL 2570 SÃO JOSÉ - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 3.960,00
DESPACHO
1 - O novo Código de Processo Civil prima pela solução dos conflitos através de métodos alternativos. 
A composição amigável da lide é sempre a melhor opção, uma vez que a concordância entre as partes enseja uma solução que se amolda 
aos interesses de ambas.
Neste caso, razoável que se oportunize às partes a solução da lide através de concessões mútuas. 
2 - O atual cenário e as dificuldades suportadas pelo 
PODER JUDICIÁRIO, e pelos jurisdicionados, de resto pela sociedade geral, deflagrados em razão da pandemia instalada pelo Corona 
Vírus (COVID-19), impôs medidas preventivas e de distanciamento social recomendadas pelo CNJ e pela OMS. De outra banda, diante 
dos novos meios tecnológicos disponibilizados ao juízo, da ausência de prejuízo à marcha processual e aos direitos das partes, o recente 
Ato n. 009/2020 – PR – CGJ, que institui medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO no Estado de Rondônia, previu a possibilidade de audiências por videoconferência, com previsão de prorrogação 
do período de afastamento social.
Considerando, ainda, as tratativas envidadas entre OAB – Subseção local e este juízo –, tem-se que, doravante, as audiências neste 
juízo realizar-se-ão por meio da rede mundial de computadores - internet, através do aplicativo de celular, podendo ser utilizado, pela 
parte interessada, aparelho celular, notebook ou computador que possua sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando, mediante 
auxílio do respectivo patrono/advogado.
3 – Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados constituídos, se houver, ou via correios para estarem disponíveis na data e 
hora acima agendada.
Para tanto, SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA/EXECUTADA (caso não possua advogado constituído nos autos):
FINALIDADE: INTIMAR as pessoas acima descritas para que ACESSEM à Audiência designada para a data abaixo, que será realizada na 
Sala de Audiências Virtual da 1ª VARA/CEJUSC da Comarca de Espigão do Oeste-RO, devendo para tanto fornecer ao Oficial de Justiça 
número para contato via telefone ou WhatsApp, ou ainda, endereço de e-mail para ser contactado 24 horas antes da Audiência onde 
receberá(ão) as instruções para acessar à Audiência. Caso não possua(m) condições de acesso tecnológico ou apresente dificuldade 
para baixar o aplicativo deverá comparecer fisicamente ao Fórum para ser ouvido na mesma data e horário.
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO: 29/09/2022, às 9 horas.
OBS: Quaisquer dúvidas ou solicitações poderão ser feitas pelo canais de acesso à 1ª VARA da Comarca de Espigão do Oeste por 
WhatsApp (69) 98471-8373 ou (69) 3481-1687 ou email: eoe1vara@tjro.jus.br, nos horários das 07h00 às 14h00 .
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
SERVE A PRESENTE COMO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7000345-
62.2022.8.22.0008
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76950-000 - SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INVESTIGADO: CORAL MADEIRAS - EIRELI - EPP, CNPJ nº 15235515000148, NI NI - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de inquérito policial em que houve o declínio de competência do juízo federal.
Não vislumbro a presença de elementos para suscitar conflito de competência, razão pela qual ratifico os atos já produzidos.
Promova-se a juntada de antecedentes criminais da empresa investigada.
Após, dê-se nova vista ao MP para providências quanto ao oferecimento de denúncia.
Espigão d’Oeste, 19 de agosto de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003920-
20.2018.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Indenização por Dano Moral
AUTOR: GLEICY KELLY SANTIAGO DA SILVA, RUA DOURADOS 708 SÃO JOSÉ - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JULLIANA ARAUJO CAMPOS DE CAMPOS, OAB nº RO6884
LARISSA SILVA STEDILE, OAB nº RO8579
AECIO DE CASTRO BARBOSA, OAB nº RO4510
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REU: M. D. E. D., RUA RIO GRANDE DO SUL 2800 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, MUNICIPIO DE 
ESPIGAO D’OESTE
ADVOGADO DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
Valor da causa:R$ 150.000,00
DESPACHO
A Patrona insiste na realização no saneamento do feito, todavia, conforme já mencionado no despacho de id 77836743, não há que se 
falar em prosseguimento do feito, de uma simples leitura do Acórdão (id 75067475 ) conclui-se tal assertiva. 
Vê-se que o REQUERIDO : MUNICÍPIO recorreu da sentença, arguindo cerceamento de defesa o qual realmente foi acolhido pelo 
Tribunal, todavia, no mesmo JULGAMENTO houve análise meritória do recurso (id 75067475 ) onde os integrantes da Câmara Recursal 
acompanharam o VOTO DA RELATORA à UNANIMIDADE, .
Significa dizer , que houve o julgamento do mérito do recurso do MUNICÍPIO o qual foi provido e reformado a sentença (id 28388652 ).
Assim, houve o trânsito em julgado do Acórdão (id 75067477 - Pág. 1 ) não há mais o que decidir nos autos. 
Desse modo, arquivem-se.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003737-
44.2021.8.22.0008
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
Assunto:Curadoria dos bens do ausente, Licenciamento de Veículo
REQUERENTES: FLORA ADELIA TESCH, RUA MARTINHO LUTERO 3187 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, 
MARLI TESCH DE CASTRO, RUA EUZÉBIO DE SOUZA LOPES 3678 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, 
ILARIO LAIR TESCH, RUA SANTA CATARINA 3419 CAIXA D AGUA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, EDIVALDO 
TESCH, RUA MARTINHO LUTERO 3187 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, IVONI TESCH LITTIG, RUA 
MARAJÓ 2950 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: JHONATAN OLIVER PEREIRA, OAB nº RO10529
SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 28.000,00
DESPACHO
No ID 74962918 encontra-se juntada petição solicitando que digne em considerar, quanto a cota parte depositada em favor do 
curatelado Senhor EDVALDO TESCH em conta da curadora IVONI TESCH LITTIG, tendo em vista que o curatelado encontra-se com 
problema de saúde, necessitando dos valores para tratamento. 
Intimação do Ministério Público ID 76973891.
Manifestação Ministerial ID 78312097, favorável ao pedido deduzido pela parte autora (ID 77802985). 
Portanto, DEFIRO o pedido formulado pela curadora/requerente IVONI TESCH LITTIG, para que o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e 
seiscentos reais), pertencente ao curatelado Senhor EDVALDO TESCH, referente a venda do automóvel constante nestes autos, permaneça 
depositado em sua conta (IVONI TESCH LITTIG), conforme comprovante de ID 74962919, com a finalidade de que tais valores seja 
utilizado para tratamento do curatelado.
Intima-se a parte IVONI TESCH LITTIG para que preste conta nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 1.755 e 1.757 
do Código Civil.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7001858-
65.2022.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Fixação
AUTOR: E. V. D. M. O., ESTRADA ANDRADINA, KM 01 S/N CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ANA RITA COGO, OAB nº RO660
INES DA CONSOLACAO COGO, OAB nº RO3412
REU: M. C. D. O., RUA 21 DE ABRIL 261, METALÚRGICA COMETA/INOX APEDIÁ ESQUINA DO QUARTEL - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 830,63
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de verba alimentar.
Consta nos autos houve a juntada de comprovante de quitação do débito alimentar, bem como petição da exequente, informando a 
quitação do débito. 
É o relatório. Decido.
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Considerando a quitação do débito, declaro por sentença para os fins do art. 925, NCPC, a extinção da execução, nos termos do art. 924, 
II, do mesmo Diploma Legal.
Autorizo os necessários levantamentos, se existirem.
Após as anotações de praxe, ARQUIVE-SE, independentemente de trânsito em julgado.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7001740-
60.2020.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Salário-Maternidade (Art. 71/73), Concessão
AUTOR: WALDIENI FERREIRA FABIANO, LINHA 05 KM 51, ASSENTAMENTO NOSSO CAMINHO ZONA RURAL - 76974-000 - 
ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA, OAB nº RO3403
AMANDA MENDES GARCIA, OAB nº SP9946
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 100, - ATÉ 764/765 CENTRO - 76900-020 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 4.180,00
SENTENÇA
O (a) exequente informou que realizou o saque dos RPVs. Assim, requer a extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação.
Posto isto e com fulcro no artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução ante o cumprimento da 
obrigação pelo executado.
Sentença publicada e registrada nesta data e sendo evidente a falta de interesse em recorrer, arquive-se.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 0003574-
96.2015.8.22.0008
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto:Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material
EXEQUENTE: ANTONIO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, RUA GRAJAÚ 2248 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SONIA APARECIDA SALVADOR, OAB nº RO5621
EXECUTADO: L. F. IMPORTS LTDA., RODOVIA BR 364, KM 04 - PORTO VELHO 7601, NÃO CONSTA NÃO INFORMADO - 76812-
317 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE NONATO DE ARAUJO NETO, OAB nº RO6471A
Valor da causa:R$ 33.494,00
DESPACHO
Indefiro o pedido de reconsideração, nos termos da decisão (id 76189473).
Analisando o valor da execução e o valor dos imóveis, deverá exequente informar em qual matrícula que pretende que seja registrada a 
penhora, a fim de evitar excesso de penhora.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003609-
24.2021.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento
AUTOR: MICAELE LOPES DOS SANTOS, RUA MARECHAL DEODORO 3822 CIDADE ALTA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA, OAB nº RO3403
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 18.700,00
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DESPACHO
Considerando a implantação do benefício, sem petição pelo cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo. 
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7001515-
69.2022.8.22.0008
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Cheque
EXEQUENTE: COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS DECAR LTDA - - EPP EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANA RITA COGO, OAB nº RO660
INES DA CONSOLACAO COGO, OAB nº RO3412
EXECUTADO: JOAO RODRIGUES DE SOUZA, RUA BELMIRO BAIKE 1385 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 4.098,36
DESPACHO
1. Restou positiva a tentativa de bloqueio de veículo através do sistema RENAJUD. O veículo bloqueado e penhorado é um veículo FIAT/
PALIO FIRE ECONOMY, PLACA NCN6270 , ANO/MODELO 2010.
1.1 Intime-se o executado acerca da penhora realizada (via Renajud), devendo a Secretaria observar o endereço informado pelo Exequente 
cuja intimação será por CARTA AR (se possível).
2. No tocante ao pedido de designação de hasta pública, entendo desnecessário, já que de acordo com Enunciado n. 07 do FOJUR/
TJRO, no rito do JEC há leilão único e a arrematação só será pelo valor da avaliação, assim, será desnecessário levar o bem a hasta 
pública se poderá ser adjudicado.
3. Desde já, defiro à adjudicação do bem penhorado nos autos pelo valor da avaliação, que deverá ser realizada pelo exequente e 
apresentada no prazo de 05 dias.
3.1 Assim, nos termos do art. 876, § 4º, I, do CPC determino o depósito do saldo remanescente no prazo de 05 dias, observando o valor 
da tabela FIPE.
3.2 Efetivado o depósito, entregue o auto ao adjudicante para as providências quanto ao recebimento do bem.
3.3 Intime-se o executado da adjudicação, para que querendo oferte impugnação a Adjudicação, no prazo de 05 dias, conforme Enunciado 
do FONAJE n. 81.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7001173-
58.2022.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Despejo para Uso Próprio
AUTORES: MARLENE HABITZREUTER ROBERTO, RUA VALE FORMOSO 2005 VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA, JOSE ROBERTO NETO, RUA VALE FORMOSO 2005 VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ANA RITA COGO, OAB nº RO660
INES DA CONSOLACAO COGO, OAB nº RO3412
REU: LUIZ CARLOS BERNARDES, LINHA JK, KM 80 S/N ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, VILA 
RICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, LINHA JK, KM 80 S/N ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 76.500,00
DESPACHO
Cumpra-se as determinações Id 80825054:
“Decorrido o prazo sem pagamento ou desocupação voluntária, expeça-se mandado de despejo, confiando-se os bens móveis do locatário 
ao requerente, mediante depósito”. 
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7001845-
66.2022.8.22.0008
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
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Assunto:Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: C. E. G., ESTRADA JOSÉ FERNANDES s/n ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, T. O. V., 
RUA VALE FORMOSO 1558 VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AV.: RIO GRANDE DO 
SUL 2652 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RECORRIDO: C. E. G., RUA ANDRADE 4400 JORGE TEIXEIRA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 1.125,56
DESPACHO
Dê-se vista ao MP.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003005-
29.2022.8.22.0008
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Cheque
EXEQUENTE: LUCIMAR KLIPPEL, RUA FRANCISCO DE FREITAS 935 ELDORADO - 76966-200 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NEWITO TELES LOVO, OAB nº RO7950
JONATHAN GONCALVES IZIDORO, OAB nº RO11715
HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327
EXECUTADO: JULIMAR ANTUNES DE CARVALHO, RUA PETRÔNIO CAMARGO 2152 BAIRRO SÃO JOSÉ - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 17.288,59
DESPACHO
1 – A previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95 veio a admitir a prática de atos processuais por meio de videoconferência, 
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito das pequenas causas.
2 - O atual cenário e as dificuldades suportadas pelo 
PODER JUDICIÁRIO, e pelos jurisdicionados, de resto pela sociedade geral, deflagrados em razão da pandemia instalada pelo Corona 
Vírus (COVID-19), impôs medidas preventivas e de distanciamento social recomendadas pelo CNJ e pela OMS. De outra banda, diante 
dos novos meios tecnológicos disponibilizados ao juízo, da ausência de prejuízo à marcha processual e aos direitos das partes, o recente 
Ato n. 009/2020 – PR – CGJ, que institui medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO no Estado de Rondônia, previu a possibilidade de audiências por videoconferência, com previsão de prorrogação 
do período de afastamento social.
3 – Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados constituídos, se houver, ou via correios para estarem disponíveis na data e 
hora acima agendada.
Para tanto, SERVE A PRESENTE COMO:
a) CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/PENHORA DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para 
localização:
b) INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização:
FINALIDADE:
A) CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/PENHORA DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para 
localização;
B) INTIMAR as pessoas acima descritas para que ACESSEM à Audiência designada para a data abaixo, ser realizada pelo CEJUSC por 
VIDEOCONFERÊNCA, via whatsapp. Devendo para tanto fornecer ao Oficial de Justiça número para contato via telefone ou WhatsApp, 
ou ainda, endereço de e-mail, para ser contatado no dia e hora da audiência pelo telefone (69) 3309-8211(Conciliação). Caso não 
possua(m) condições de acesso tecnológico deverá comparecer fisicamente ao Fórum para ser ouvido na mesma data e horário.
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO: 17/10/2022, às 10h.
1 – Por consequência, cite-se o (a) executado (a) ACIMA, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, no valor 
atualizado , contados da data da citação, sob pena de penhora de valor ou bens suficientes para satisfação do débito.
1.2 – Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça, desde logo, proceder de imediato à penhora de tantos bens quantos 
bastarem à satisfação total do débito, atentando-se às prescrições legais inerentes aos bens de família previsto na legislação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o (a) executado (a).
1.3 – Não sendo encontrados bens penhoráveis, ou o devedor, o Oficial deverá certificar detalhadamente as diligências realizadas, 
descrevendo na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, devendo intimar o executado para que, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da 
justiça, coma a consequente aplicação de multa, nos termos dos arts. 600, V e 774, p. único do NCPC.
1.4 – Havendo penhora, e sendo a parte executada encontrada, deverá ser advertida de que poderá embargar a execução até a data da 
audiência já designada.
2 - Advirta-se, desde logo, que não comparecendo a parte exequente à audiência, será extinto o processo. Na ausência da parte 
executada, por sua vez, será dado o regular prosseguimento a execução.
3 – Realizada a audiência, havendo acordo, lavre-se provimento suspendendo ou extinguindo a execução, se for o caso.
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4 – Não obtida a conciliação, a parte executada poderá embargar a execução, de forma escrita ou oral, na própria audiência.
5 – Com a apresentação de embargos em audiência, deverá a parte exequente apresentar, no mesmo ato, sua impugnação aos embargos, 
oralmente, sob pena de preclusão.
OBS: Quaisquer dúvidas ou solicitações poderão ser feitas pelo canais de acesso à 1ª VARA da Comarca de Espigão do Oeste por 
WhatsApp (69) 98471-8373 ou (69) 3481-1687 ou email: eoe1vara@tjro.jus.br, nos horários das 07h00 às 14h00.
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7002954-
18.2022.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Concessão, Deficiente
AUTOR: TAUA GUILHERME DE ARAUJO GOMES, LINHA REI DAVI. KM 04, LOTE 35, GLEBA 04 S/N ZONA RURAL - 76974-000 - 
ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA, OAB nº RO3403
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 25.452,00
DECISÃO
Trata-se de ação de Concessão de Benefício Assistencial – LOAS, sob o fundamente que o autor esta incapacitado para o trabalho e para 
vida independente e sua família está impossibilitada de prover a sua manutenção.
Decido.
Para concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previsto no art. art. 300 do Código de Processo Civil, que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, não estão presentes os requisitos legais não restaram demonstrados. Imperiosa a produção de prova sob o crivo do 
contraditório, não bastando como prova as trazidas com a Inicial.
Diante o exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela de urgência, ressalvando a análise da mesma caso venham a ser carreadas 
novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido.
Da perícia médica
Considerando a Recomendação Conjunta 01, de 15 de Dezembro de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a adoção 
de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 
auxílio-doença e auxílio-acidente e dá outras providências, desde logo determino a realização de prova pericial médica.
a) Para a realização da perícia médica, na forma do art. 465, do NCPC, nomeio como perito(a) do juízo TELMO JOSÉ ÁVILA SAVOLDI, 
CRM Nº 1607/RO, que atende No Hospital São Paulo na cidade de Cacoal/RO, independentemente de compromisso.
b) Intime-se o perito sobre a designação.
c) O(A) perito(a) nomeado(a) responderá aos quesitos padrão anexos à Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos 
constantes no anexo I e II da Portaria. .Devendo ser respondido de acordo com o benefício pleiteado (I – Benefício Assistencial (LOAS), 
II – Auxílio-doença, Aposentadoria por Invalidez e auxílio-Acidente). Deverá ser anexada a intimação do perito ou enviada através de 
e-mail. Como os quesitos padrão foram elaborados contemplando todas as situações possíveis, indefiro os quesitos já formulados pelas 
partes (se estiverem nos autos) ou os que as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º, do NCPC, por entender que o laudo a ser 
apresentado, respondendo aos quesitos padrão é suficiente para esclarecimento da causa.
d) Em atenção ao disposto no art. 60, §8º da Lei 8.213, o perito deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a) estará 
curado(a) da enfermidade.
e) Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma da Resolução , considerando a complexidade do 
ato, o tempo dispendido pelo Sr. Perito e a carência de profissionais dessa área na região, em conformidade com a Resolução CJF 
305/2014.
f) Na forma do art. 465, § 1º, inciso II, do CPC, as partes devem ser intimadas para indicarem, querendo, assistentes técnicos no prazo 
de 15 (quinze) dias, ficando desde já as partes intimadas à comparecer a perícia designada.
g) Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia, para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito 
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
h) Com a entrega do laudo, decorrido o prazo para manifestação das partes, encaminhe-se ofício requisitório ao Núcleo Judiciário da 
Seção Judiciária de Rondônia, com endereço à Avenida Presidente Dutra, 2203, Centro, em Porto Velho – RO, para realização do 
pagamento, nos termos do artigo 4º e §§ da Resolução n. 541/2007, do CJF.
i) Determino a realização de PERÍCIA SOCIAL. Nomeio assistente social Vanderlea Mayer Helker, Avenida Sete de Setembro, 3920, 
Caixa D´Água, Espigão do Oeste. Tel.: 985012038, independente de compromisso.
j) A senhora perita deverá exercer seu mister independentemente de assinatura de termo de compromisso, agindo sob a fé de seu grau.
k) Fixo os honorários periciais no valor de R$400,00 (trezentos reais), em razão do grau de complexidade, cujo pagamento, no âmbito 
da jurisdição delegada, correrá por conta da Justiça Federal, uma vez que a parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita 
(art. 1º, da Resolução n. 541/2007, do CJF).
l) Com a entrega do laudo, decorrido o prazo para manifestação das partes, encaminhe-se ofício requisitório ao Núcleo Judiciário da 
Seção Judiciária de Rondônia, com endereço à Avenida Presidente Dutra, 2203, Centro, em Porto Velho – RO, para realização do 
pagamento, nos termos do artigo 4º e §§ da Resolução n. 541/2007, do CJF.
Com a chegada dos laudos periciais, intimem-se as partes.
a) Cite-se com as advertências legais, constantes nos arts. 334 e 344 do CPC. 
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b) Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifique-se. 
c) Havendo contestação com alegações de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou qualquer da matérias enumeradas 
no art. 337, do CPC, abra-se vista à parte requerente para réplica, no prazo de 15 (quinze dias), conforme arts. 350 e 351. 
d) Caso as partes desejam a inclusão deste processo em pauta própria para sessão de conciliação/mediação, retornem os autos conclusos 
para designação audiência junto ao setor de conciliação (art. 334 do NCPC). Prazo de 15 (quinze) dias. 
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS ATOS 
QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7004125-
44.2021.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
AUTOR: PAULO ANGELINO DOS SANTOS, ESTRADA REI DAVI KM 05 ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA FEITOSA TEODORO, OAB nº RO7002
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 19.800,00
DESPACHO
1 – O atual cenário e as dificuldades suportadas pelo 
PODER JUDICIÁRIO, e pelos jurisdicionados, de resto pela sociedade geral, deflagrados em razão da pandemia instalada pelo Corona 
Vírus (COVID-19), impôs medidas preventivas e de distanciamento social recomendados pelo CNJ e pela OMS. De outra banda, diante 
dos novos meios tecnológicos disponibilizados ao juízo, da ausência de prejuízo à marcha processual e aos direitos das partes, o recente 
Ato n. 009/2020 – PR – CGJ, que institui medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO no Estado de Rondônia, previu a possibilidade de audiências por videoconferência, com previsão de prorrogação 
do período de afastamento social.
2 - Considerando, ainda, as tratativas envidadas entre OAB – Subseção local e este juízo –, tem-se que, doravante, as audiências neste 
juízo realizar-se-ão por meio da rede mundial de computadores – internet, através do aplicativo “Google Meet”, podendo ser utilizado, pela 
parte interessada, aparelho celular, notebook ou computador que possua sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando, mediante 
auxílio do respectivo patrono/advogado.
3 – Assim sendo, designo audiência de instrução para o dia 12/09/2022 às 8:30 h, a ser realizada por videoconferência ou meio virtual 
mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), enquanto estiverem prorrogadas 
as medidas de prevenção ao contágio pelo COVID, conforme ATO CONJUNTO n. 009/2020 – TJ PR/CGJ.
Consigna-se, que a parte será intimada para comparecimento na audiência através de seu advogado, (art. 270 do CPC e art. 50 das 
DGJ), exceto se estiver sendo assistida pela Defensoria Pública, situação em que deverá ser intimada pessoalmente.
Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 
designada, dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, caput do NCPC).
Ainda, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 
de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento; a parte 
pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a 
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição e a inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa 
desistência da inquirição da testemunha (parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 455 do NCPC).
As partes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para acesso à audiência virtual.
4 – O link da audiência será encaminhado pela secretaria do juízo para e-mails e telefones a serem informados nos autos pelos advogados, 
Procuradores, Promotores e Defensores, no prazo de 5 dias, sendo de sua responsabilidade a informação, sob pena de cancelamento do 
ato e regular prosseguimento do processo, inclusive no que diz respeito a contagem do prazo para oferecimento de contestação.
5 – Desde já, autorizo a escrivania judicial, bem como a secretaria do juízo a adotar as medidas necessárias para a realização da 
audiência.
6 – No horário da audiência por videoconferência, as partes devem se fazer disponíveis através do e-mail e/ou número de celular 
indicados, para que a audiência possa ter início, e tanto as partes como os advogados acessarão e participarão do ato após serem 
autorizados a ingressarem na sala virtual.
7 – Os advogados e as partes deverão comprovar as respectivas identidades ao início da audiência, exibindo documento oficial com foto 
para conferência e registro.
OBS: Quaisquer dúvidas ou solicitações poderão ser feitas pelo canais de acesso à 1ª VARA da Comarca de Espigão do Oeste por 
WhatsApp (69) 98471-8373 ou (69) 3481-1687 ou email: eoe1vara@tjro.jus.br, nos horários das 07h00 às 13h00 e das 16h00 às 
18h00.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7000687-
44.2020.8.22.0008
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto:Alimentos
EXEQUENTE: M. D. M. G., RUA MARANHÃO 3755 CIDADE ALTA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA, OAB nº RO4688
NIVALDO PONATH JUNIOR, OAB nº RO9328
FERNANDA DOS SANTOS RAMOS, OAB nº RO12062
EXECUTADO: W. D. S. G., GOIAS 2029 VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: THAONI LIMA DOS SANTOS, OAB nº RO1065E
Valor da causa:R$ 851,50
DESPACHO
Visando evitar tumulto processual, determino a distribuição do pedido de cumprimento de sentença de ID xxx em autos apartados, 
acompanhado de cópia das peças processuais cabíveis.
Intime-se.
Após, arquive-se o presente.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 0000431-
60.2019.8.22.0008
AUTOR: M. P. D. E. D. R., NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADOS: L. R. K., CPF nº 94794596200, RUA BOM JESUS 3585, NÃO CONSTA CAIXA D’ÁGUA - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA, E. A. G. B., CPF nº 55978398291, RUA DAS FLORES 151, CASA CONDOMÍNIO MENDES JUNIOR - 76970-
000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: MARCIO VALERIO DE SOUSA, OAB nº RO4976, SUENIO SILVA SANTOS, OAB nº RO6928, 
CRISTINA MIRIA DE OLIVEIRA, OAB nº RO6692, NATHALY DA SILVA GONCALVES, OAB nº RO6212, LEONARDO VARGAS ZAVATIN, 
OAB nº RO9344, LEANDRO VARGAS CORRENTE, OAB nº RO3590
DESPACHO
Determino a Secretaria do Juízo promover a juntada das mídias do depoimento prestado pela vítima através do sistema DRS vinculado 
a este processo.
Após, dê-se vista ao MP para as alegações finais. 
Espigão d’Oeste, 19 de agosto de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7000750-
35.2021.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro
AUTOR: AMANDA CARVALHO DA LUZ, AVENIDA AMAZONAS 2441, TELEFONE/WHATSAPP (69) 98442-4114 VISTA ALEGRE - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO, OAB nº RO7046
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
Valor da causa:R$ 7.087,50
SENTENÇA
AMANDA CARVALHO DA LUZ , devidamente qualificado e representado nos autos, ingressou com Ação de Cobrança em face de 
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A , alegando, em síntese, que foi acometido de acidente de trânsito 
em 16 de abril de 2018 estava pilotando a motocicleta HONDA/C100 BIZ, Placa NCR-5158, quando se envolveu em uma colisão de 
trânsito, conforme Boletim de Ocorrência nº 82728/2018. Assevera que na via administrativa não foi reconhecido o direito ao recebimento 
do seguro DPVAT.
Despacho inicial (id 56022464) .
Apresentou a ré contestação (id 56381614), pugnando pela improcedência da ação.
Despacho Saneador (id : 58035556) ocasião em que foi afastada preliminar arguida.
Impugnação ao perito nomeado(id58039193 ).
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Manifestação (id: 58168679 ).
Decisão (id 58845555).
Decisão do Agravo de Instrumento(id12795046 ).
Despacho (id63400414 ).
Laudo Pericial (id 77978693 ).
Alegações finais do autos (id78081772 ).
Manifestação do requerido (id78125655 ).
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, proposta por AMANDA CARVALHO DA LUZ, qualificada nos autos, ajuizou 
ação de cobrança de seguro obrigatório contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A , onde pretende a 
condenação a indenização na importância de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) , a ser corrigido na forma 
da lei.
Vejo que o pedido é improcedente.
O seguro obrigatório é uma modalidade securitária de cunho eminentemente social, através do qual as vítimas de acidente de trânsito e/
ou seus beneficiários são indenizados em casos de invalidez permanente e morte, respectivamente.
Entretanto, com a edição da MP 451/2008, que passou a vigorar em 16/12/2008, e que, posteriormente, foi convertida na Lei 11.945/2009, 
passou a ser obrigatória a graduação da invalidez.
Assim, para o reconhecimento da indenização, é indispensável a existência de prova cabal da invalidez de cunho permanente, bem como 
do seu grau.
Ressalta-se que o perito judicial foi conclusivo sobre a ausência de debilidade física da autora: 
“ Conclusão
Considerações finais: Periciando apresenta exame físico normal de cotovelo direito, não apresentando quaisquer alterações. Amplitude 
de movimento plena de cotovelo e antebraço direito, sem deformidades (id77978693 ) .
Tem-se, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu alegado direito, nos termos do art. 
335, I, do Código de Processo Civil.
Não demonstrado a existência de invalidez decorrente do acidente automobilístico, a parte requerida não está obrigada a efetuar o 
pagamento da indenização postulada pela demandante. Nesse sentido:
AÇAO DE COBRANÇA - ÓBITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO COMPROVADO - PROVA INSUFICIENTE - PARA AMPARAR 
A PROCEDENCIA DO PEDIDO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) NÃO DEVIDA - PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL - REVELIA CONFIGURADA ART. 319 CPC- EFEITOS. “Os efeitos da revelia não incidem sobre 
o direito da parte, mas tão-somente quanto a matéria fática”. DILIGÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - NÃO HOUVE 
MANIFESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ART 333, I CPC - DESINTERESSE DA PARTE EM 
PRODUZIR PROVA QUANDO OPORTUNIZADO NO PROCESSO. Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, ao autor 
incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, necessário se faz que o mesmo produza provas suficientes dos 
fatos por ele alegados, sob pena de não ser acolhida sua pretensão. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC 0428452-0 - Terra 
Boa - Rel.: Des. Arquelau Araujo Ribas - Unanime - J. 04.09.2008).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS, CAUSADOS POR VEÍCULOS 
AUTOMOTORES - DPVAT - PROVA DA DEBILIDADE PERMANENTE - DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO - ART. 333, I DO CPC. 1. Para 
fazer jus ao pedido de indenização no limite máximo cabe ao Autor demonstrar que sua debilidade é permanente e definitiva. 2. Embora o 
seguro obrigatório tenha caráter social e decorra de uma obrigação legal, a pretensão do Autor deve estar estribada em prova irrefutável 
de que a lesão importa em invalidez permanente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC 0497762-8 - Foro 
Regional de Colombo da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Desª Rosana Amara Girardi Fachin - Unanime - J. 25.09.2008).
Com efeito, não estando presentes os elementos da responsabilidade civil no caso em espécie, face a inexistência de comprovação da 
invalidez alegada, mormente porque a perícia médica apurou tal circunstância, a requerente não faz jus a perceber o valor pleiteado.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido mediato formulado pela requerente AMANDA CARVALHO DA LUZ, em desfavor de 
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A , resolvendo o feito com resolução do mérito e fundamento no art. 
487, I do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 3.896/2016, bem como ao pagamento 
dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor dado à causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC. Porém, sucedo suas 
cobranças, com fundamento no art. 98 da Lei n. §3°, do CPC/2015 (id48593648 ).
Sentença Publicada e Registrada nesta data.
Após o trânsito, nada pendente, remeta-se os autos ao arquivo.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003679-
41.2021.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Enriquecimento sem Causa
REQUERENTE: HELMUTH OLDEMAR MATTER, RUA AMAZONAS 2717 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JUCIMARO BISPO RODRIGUES, OAB nº RO4959A
JUCELIA LIMA RUBIM, OAB nº RO7327
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, SETOR INDUSTRIAL EM PORTO VELHO-RO INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 11.454,04
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SENTENÇA
Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Julgo o feito antecipadamente, nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, pois o mérito da causa cinge-se a questões 
jurídicas e as partes não mostraram interesse na coleta de outras provas.
Sem preliminares arguidas, eis que a contestação ofertada é intempestiva.
Cuidam-se os autos, de ação de indenização por danos morais quanto a irregularidade no consumo da unidade consumidora da parte 
autora.
Em que pese a intempestividade da contestação é certo que a falta de resposta da parte requerida não induz, obrigatoriamente, os efeitos 
da revelia, não eximindo o requerente de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do disposto no art. 373, I do Código 
de Processo Civil.
Inicialmente cumpre destacar que a responsabilidade no caso dos autos é objetiva (nos exatos termos do art. 14 da LF 8.078/90, bem 
como do art. 37,§ 6º da Constituição Federal) e condicionada, tão somente, à prova de ocorrência do fato e do nexo causal, porém, tais, 
requisitos não foram demonstrados pela parte requerente.
É imprescindível a comprovação dos argumentos arguidos pela parte requerente.
No caso dos autos, após intimação, a requerida juntou relatório de vistoria na unidade consumidora, não se constatando irregularidades 
no consumo.
A própria vistoria realizada unilateralmente pelo requerente, demonstram que a média de consumo da não superam de forma exorbitante 
as medições realizadas pela requerida.
Veja, pelo histórico da unidade da parte autora (Id 77521857), vê-se que houve variação do consumo entre 127 e 541 KW. Há registros 
de consumo de 347; 262 e 349 kws, que demonstram que a leitura mencionada na exordial não superam em muito a média mensal, a 
ponto de crer em irregularidade da leitura.
Ressalto que, sem prejuízo da aplicação da regra constante no artigo 373, do Código de Processo Civil (distribuição estática ou apriorística), 
que a teoria processual moderna adota a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, com o intuito de ver materializado o direito 
fundamental a tutela efetiva, devido processo legal e a isonomia substancial, por meio da qual cabe ao magistrado, no caso concreto, a 
atribuição deste encargo a parte que possui melhor condição de suportá-lo, sempre em busca da verdade aproximativa – dever de todos 
os personagens da relação processual instaurada. 
Portanto, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a 
necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório materializado durante a 
instrução processual, o que não houve no caso em tela, sendo a improcedência a medida que se impõe.
Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulado por HELMUTH OLDEMAR MATTER, em face da Energisa 
Rondonia, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e honorários.
Sentença registrada e publicada automaticamente pelo PJe.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas de praxe e arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/INTIMAÇÃO/CARTA.
Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7000279-
82.2022.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Compra e Venda
REQUERENTES: MARCOS GONCALVES PEREIRA, LINHA SÃO PAULO, KM 03 S/N ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA, MEIRE ARAUJO LUCIO, LINHA SAO PAULO KM 13, SITIO ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: JUCIMARO BISPO RODRIGUES, OAB nº RO4959A
REQUERIDO: FREDERICO WUTKE NETO, RUA SÃO GABRIEL 3501 BAIRRO SOL NASCENTE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MICHAEL DOUGLAS DE ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO7007, PAULA ROBERTA BORSATO, OAB 
nº RO5820A, MICHEL KAUAN DE ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO9276
Valor da causa:R$ 40.623,17
DESPACHO
Considerando as alegações Id 76479793, concedo o prazo de 5 dias, para que a executada proceda a garantia do juízo.
Após, retornem os autos conclusos.
OBSERVAÇÃO: Recaindo a penhora sobre imóvel, em se tratando de pessoa física, proceda-se também a INTIMAÇÃO do/a cônjuge do 
mesmo/a, se for casado.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA AR/ DE INTIMAÇÃO, observando o (s) endereço (s) declinado (s) na cópia da 
petição inicial em anexo.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7002037-
96.2022.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Concessão
AUTOR: MARIA GABRIELI ARAUJO DA SILVA, LINHA 14 DE ABRIL, SITIO BEIJA FLOR, ZONA RURAL ZONA RURAL - 76974-000 
- ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA FEITOSA TEODORO, OAB nº RO7002
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 4.843,00
SENTENÇA
Por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes ID: 81192889, para que 
se cumpra e guarde o que ali se contém e declara, ficando, de ora em diante, EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, inciso 
III, alínea b do Código de Processo Civil.
Sentença Publicada e registrada automaticamente pelo sistema.
Homologo a desistência tácita do prazo recursal. Sentença transitada em julgado nesta data.
Determino expedição do RPV, no valor que consta na proposta de acordo (ID:80353499 ) .
Aguarde-se o pagamento. Com a comprovação de pagamento, expeça-se alvará judicial em favor do autor e/ou seu advogado.
Comprovem o saque no prazo de 48 horas . Em seguida, arquivem-se.
Para fins de implantação do benefício considerando a Resolução PRES/INSS nº 691/2019, DETERMINO que À PROCURADORIA GERAL 
FEDERAL NO ESTADO DE RONDÔNIA, promova à implantação do benefício concedido ao autor, nos precisos moldes estabelecidos na 
decisão. A intimação será via sistema.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003167-
24.2022.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Indenização por Dano Moral
AUTORES: THAILLA GABRIELLE ROMLO SALGADO, SERGIPE 3333 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, 
KEMILLY ROMLO SALGADO, SERGIPE 3333 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: ELISABETA BALBINOT, OAB nº RO1253A
REU: Governo do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 242.400,00
DESPACHO
Acerca do pedido de gratuidade judiciária, muito se discute quanto a melhor interpretação da Lei n. 1.060/50, visto a presença de 
antinomia jurídica entre a referida lei e a Carta Magna.
Isto porquê a lei prevê que a parte fará jus aos benefícios de assistência judiciária gratuitamente, mediante afirmação de que não está em 
condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios (art. 4º da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do CPC).
A Constituição Federal, por sua vez, assegura o direito de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de 
recursos.
Certo é que as disposições da Lei n. 1.060 de 1950 vem tendo nova interpretação com o advento da Constituição Federal de 1988, da qual 
extrai-se em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que deve a parte interessada em obter os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, 
comprovar a insuficiência de seus recursos financeiros.
O novo CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido dispositivo, no entanto, deve ser feita em consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por 
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que 
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º do CPC.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve-se trazer aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado avalie tal 
condição. 
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem potencial 
de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento) custeado pela 
receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais. 
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias 
do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma opção o 
simples aumento de impostos. 
Assim, pela nova leitura dos dispositivos constitucionais e legais, o direito de assistência integral gratuita prevista nas normas infralegais 
não é absoluto. Ou seja: sendo pessoa física ou jurídica, há sim a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as 
despesas processuais sem prejuízo da própria existência. 
Portanto, a simples afirmação do autor de que é pobre na forma da lei, não comprova a reduzida capacidade financeira.
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Isso posto, emende-se a inicial no prazo de 15 dias úteis para comprovar a alegação de incapacidade financeira mediante a apresentação 
de comprovante de renda mensal hábil para atestar suas alegações, sob pena de indeferimento da gratuidade.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento das custas.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7001169-
21.2022.8.22.0008
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto:Fixação
AUTORES: D. D. B. S., RUA VISTA ALEGRE 1174, SERRARIA MR BELA VISTA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, E. 
G. S. D. P., RUA VISTA ALEGRE 1174 VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AV.: RIO 
GRANDE DO SUL 2652 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: T. N. D. P., RUA RIO BRANCO 403-E RENASCER - 78319-000 - CAMPOS DE JÚLIO - MATO GROSSO
ADVOGADO DO REU: HEITOR VANSAN MUNIZ, OAB nº MT20939
Valor da causa:R$ 7.292,00
SENTENÇA
Trata-se de ação de Alimentos proposta por E.G.S.P, representado por sua genitora, Dayla de Brito Schimidt em face de Thiago Nogueira 
da Penha, ambos, qualificados nos autos.
Realizado audiência restou exitosa ID 81153895.
Manifestação do MP favorável ID 81277013.
Desta feita, considerando o contido no documento ID 81153895, destes autos, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 
art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil. 
Sem custas.
Sentença publicada e registrada nesta data.
A intimação das partes se dará por seus Patronos. Arquivem-se independente de trânsito.
Nada mais pendente, arquive-se.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003123-
05.2022.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Alimentos
AUTOR: ARTHUR PUFAL GARCIA, MARECHAL DEODORO 3398 CAIXA DA AGUA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JUCELIA LIMA RUBIM, OAB nº RO7327
JUCIMARO BISPO RODRIGUES, OAB nº RO4959A
REU: SANDRO GARCIA PEREIRA, RUA PEDRO INOCÊNCIO DE ARAÚJO 214, JUBA SUPERMERCADOS/(65) 99955-3097 CENTRO 
- 78275-000 - RIO BRANCO - MATO GROSSO
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 733,47
DESPACHO
Em que pese a menção da juntada de cópias da decisão que fixou alimentos provisórios (7003462- 03.2018.8.22.0008), vejo que tal 
documento não consta nos autos.
Desta forma, intime-se a parte autora para colacionar os referidos documentos, no prazo de 5 dias.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8221
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7000305-22.2018.8.22.0008
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Requerente: EDNA ROSA NOGUEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO3403
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Intimo a parte autora quanto ao(s) alvará(s) expedido(s) nos autos, bem como comprovar o saque no prazo de 05 dias (contados do 
levantamento do alvará).
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003161-
17.2022.8.22.0008
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto:Regulamentação de Visitas, Alienação Parental
REQUERENTE: O. C. L., LH CUPIM KM 80, FAZ GRANITO , DIST. DE PACARANA, VIZINHA DA ALDEIA DO SAPECADO. ZONA 
RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: INIZABETE MARTINS DE SOUZA, OAB nº RO9156
REQUERIDOS: M. A. L., LH SÃO PAULO, KM 03, ANTES DO RIO - CASA LILÁS - COM 2 CARRETÕES ZONA RURAL - 76974-000 
- ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, E. A. L. L., LH CUPIM, KM80, FAZENDA GRANITO, ZONA RURAL DISTRITO DE PACARANA - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 350,00
DECISÃO
1. Recebo a inicial e defiro a gratuidade.
2. No tocante ao pedido de tutela de urgência, ao menos por ora, não vislumbro presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, necessário 
à concessão da medida, sobretudo porque as informações apresentadas pela parte autora demandam dilação probatória, que somente 
poderão ser aferidas e ponderadas após a manifestação da requerida e com estudo psicossociais do caso.
Desta forma, postergo a análise do pleito liminar para após a realização do estudo psicossocial e manifestação ministerial.
2. Determino Estudo Psicossocial com as partes com urgência.
3. Com o estudo psicossocial, dê-se imediata vista ao MP, para manifestar quanto ao pleito liminar.
4. Após, retornem os autos conclusos.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003175-
98.2022.8.22.0008
Classe: Execução de Alimentos Infância e Juventude
Assunto:Alimentos
EXEQUENTES: M. A. D. A. B., SANTA ISABEL 2876, CASA VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, L. L. D. 
A., SANTA ISABEL 2876, CASA VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: MILTON RICARDO FERRETTO, OAB nº RO571A
ESTEVAM JORDAN SANCHES GOMES, OAB nº RO12134
EXECUTADO: C. A. B., CABO BARBOSA 1306, CASA CENTRO - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 3.085,62
DESPACHO
Defiro a gratuidade.
1) Intime-se o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 
do caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), (art. 
523, §1º, do NCPC).
2) Transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação (art. 525).
3) Intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada, inclusa a multa, no prazo de cinco (05) dias, pena de ser executado o 
valor da condenação.
4) Após, com ou sem a atualização, expeça-se mandado de penhora, constando o prazo para arguir fatos supervenientes, em simples 
petição, nos termos do § 11º, do art. 525 do CPC.
5) Ciência obrigatória ao Ministério Público nos termos do artigo 279 do CPC.
Cumpra-se, servindo cópia de mandado/Carta AR/MP/Carta Precatória de intimação do devedor, observando-se o art. 212, § 2º, do 
NCPC.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7003159-
47.2022.8.22.0008
Classe: Petição Cível
Assunto:Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material
REQUERENTE: NAIR BRAUN, ESTRADA SANTA ROSA KM 22, SITIO TRÊS IRMÃOS ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIA FEITOSA TEODORO, OAB nº RO7002
REQUERIDO: RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LTDA, AV CELSO MAZUTTI 5761 NOVA VILHENA - 76980-220 - VILHENA - 
RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 280.000,00
DESPACHO
1 – A previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95 veio a admitir a prática de atos processuais por meio de videoconferência, 
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito das pequenas causas.
2 - O atual cenário e as dificuldades suportadas pelo 
PODER JUDICIÁRIO, e pelos jurisdicionados, de resto pela sociedade geral, deflagrados em razão da pandemia instalada pelo Corona 
Vírus (COVID-19), impôs medidas preventivas e de distanciamento social recomendadas pelo CNJ e pela OMS. De outra banda, diante 
dos novos meios tecnológicos disponibilizados ao juízo, da ausência de prejuízo à marcha processual e aos direitos das partes, o recente 
Ato n. 009/2020 – PR – CGJ, que institui medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO no Estado de Rondônia, previu a possibilidade de audiências por videoconferência, com previsão de prorrogação 
do período de afastamento social.
Para tanto, SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA DE CITAÇÃO/MANDADO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:
b) CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO DA PARTE AUTORA:
FINALIDADE: CITAR/INTIMAR as pessoas acima descritas para que ACESSEM à Audiência designada para a data abaixo, ser realizada 
pelo CEJUSC por VIDEOCONFERÊNCA, via whatsapp. Devendo para tanto fornecer ao Oficial de Justiça número para contato via telefone 
ou WhatsApp, ou ainda, endereço de e-mail, para ser contactado no dia e hora da audiência pelo telefone (69) 3309-8211(Conciliação). 
Caso não possua(m) condições de acesso tecnológico deverá comparecer fisicamente ao Fórum para ser ouvido na mesma data e 
horário.
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO: 11/10/2022, às 11h00.
1) Restando infrutífera a conciliação, caberá ao réu oferecer contestação, em audiência, em até (dez) minutos, instruindo aos autos os 
documentos pertinentes, sob pena de revelia.
2) Com a defesa, o autor deverá se manifestar, em igual prazo, inclusive sobre os documentos e preliminares eventualmente apresentados, 
sob pena de preclusão.
3) Encerrado o tempo de manifestação do autor, o conciliador responsável deverá instar ambas as partes acerca do interesse na produção 
de prova oral a ser colhida em audiência de instrução ou se elas pretendem o julgamento antecipado da lide.
4) Havendo interesse na produção de prova testemunhal, a parte interessada deverá, no mesmo ato, informar o nome completo e o 
contato telefônico das respectivas testemunhas, sob pena de preclusão.
OBS: Quaisquer dúvidas ou solicitações poderão ser feitas pelo canais de acesso à 1ª VARA da Comarca de Espigão do Oeste por 
WhatsApp (69) 98471-8373 ou (69) 3309-8221 email: eoe1vara@tjro.jus.br, nos horários das 07h00 às 14h00 .
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA AR/CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7002668-
45.2019.8.22.0008
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Nota Promissória, Juros
EXEQUENTE: SILVIO PINTO CALDEIRA JUNIOR, RUA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1413 VISTA ALEGRE - 76974-000 - 
ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GRAZIANE MAKSUELEN MUSQUIM, OAB nº RO7771
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EXECUTADO: LEIDIANA BARRETO, RUA SANTA CATARINA 3740 CIDADE ALTA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SUENIO SILVA SANTOS, OAB nº RO6928
Valor da causa:R$ 17.652,91
DESPACHO
Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual pretende a exequente o leilão do bem penhorado nos autos.
Para designação de hasta pública nos autos é indispensável que o exequente providencie, no prazo de 15 dias:
a) a comprovação de que o bem está livre gravames (tributos, alienação fiduciária, consórcio)
b) a localização do veículo.
Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7002635-
21.2020.8.22.0008
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto:Obrigação de Fazer / Não Fazer
EXEQUENTE: K. S. D. S., RUA PIAUÍ 3134 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIA FEITOSA TEODORO, OAB nº RO7002
REQUERIDO: D. B. V., AVENIDA ITAPEMIRIM 349, CASA DE DETENÇÃO - DE 129 A 521 - LADO ÍMPAR NOVO CACOAL - 76962-
227 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 1.978,20
DESPACHO
Considerando ter sido positiva a apreensão de ativos financeiros pelo sistema eletrônico de valores em nome do(a) executado(a), via 
SISBAJUD, em nome do executado REQUERIDO: D. B. V.no valor de R$ 648,95 , determino a intimação do mesmo para querendo 
impugnar a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854 § 3 do NCPC. . Não tendo advogado nos autos, intime-se 
pessoalmente via Carta- AR (Art. 854 § 2).
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente sobre os assuntos tratados no art. 854§ 3, venham conclusos para 
decisão.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA AR DE INTIMAÇÃO.
Não sendo apresentada impugnação a apreensão, desde de já, CONVERTO o bloqueio em PENHORA, sem necessidade de termo 
(Art.854 § 5).
Intime-se o(a) executado(a) para apresentar impugnação à penhora no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Não tendo advogado nos autos, 
intime-se pessoalmente via Carta- AR (Art. 854 § 2).
Em caso de não apresentação de impugnação, levante-se o valor em favor do exequente, ficando o mesmo intimado para informar 
eventual saldo remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que de direito em 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
Apresentada impugnação, venham os autos conclusos para decisão.
Intimem-se.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA AR DE INTIMAÇÃO.
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 7001134-
95.2021.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro
AUTOR: LUIZ FERREIRA ANTONIO, RUA AMAZONAS Nº 2977 2977, TELEFONE/WHATSAPP (69) 98404-0980 / 98477-7958 
LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO, OAB nº RO7046
REU: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A, RUA NILO CAIRO 171, DPVAT CENTRO - 80060-050 - CURITIBA - PARANÁ
ADVOGADO DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592
Valor da causa:R$ 7.087,50
DESPACHO
Dê-se vista ao patrono constituído para manifestar quanto ao oficial de justiça (id 78153519 - Pág. 1).
Espigão do Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito
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2º CARTÓRIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste
7003900-61.2020.8.22.0007
Seguro, Seguro
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ERLI LUCK STANGE
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA FEITOSA TEODORO, OAB nº RO7002
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
SENTENÇA 
I – RELATÓRIO.
ERLI LUCK STANGE, qualificada na inicial, ingressou com ação de cobrança, pelo rito ordinário, em desfavor da SEGURADORA LÍDER 
DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido 
em 31/08/2018, que alega ter lhe causado invalidez permanente. Invocando o teor da Lei nº. 6.194/74 e respectivas alterações, requereu 
a procedência do pedido inicial, para que possa receber R$8.100,00 (oito mil e cem reais) a título do seguro obrigatório e ressarcimento 
das despesas médicas.
Com o pedido, acostou procuração e documentos.
Custas iniciais recolhidas no ID: 40266417.
Citada, a ré ofertou contestação no ID: 42565619, impugnando preliminarmente a gratuidade processual. No MÉRITO, argumentou ter 
pago administrativamente a quantia de R$4.387,50 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sustentando a 
regularidade da quantia paga à título de indenização e ressarcimento das despesas médicas suportadas pela autora, bem como estar o 
autor inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. Juntou procuração e documentos.
Feito saneado, com a rejeição das preliminares arguidas no ID: 40234723, ocasião em que foi designada perícia judicial, cujo laudo foi 
carreado no ID: 639145201. 
Alegações finais pela autora no ID: 64771993 e pela seguradora ré no ID: 64917531.
É o relatório. DECIDE-SE.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação de cobrança visando ao recebimento de indenização relativa ao pagamento de seguro DPVAT. A Lei Federal nº. 
6.194/74, alterada pelas leis 11.482/2007 e 11.945/2009, dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 
automotores – DPVAT –, e inclui a indenização por invalidez permanente, seja ela total ou parcial, oriunda de acidente automobilístico que 
cause dano pessoal coberto pelo seguro (art. 3º, “caput”, da citada lei material), estabelecendo que o pagamento desta indenização será 
efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente (art. 5º, “caput”, do aludido diploma legal), e corresponderá ao grau 
da lesão e da incapacidade dela decorrente (na expressão legal, conforme seja total ou parcial, completa ou incompleta), nos percentuais 
trazidos pela tabela anexada à lei.
Verifica-se, pois, que a última alteração legislativa incluiu no texto legal o critério da proporcionalidade entre a incapacidade/invalidez e o 
valor da indenização, estabelecendo graus de debilidade conforme percentuais legais a serem aplicados ao valor máximo da indenização 
prevista no art. 3º da Lei nº. 6.194/74.
No caso vertente, o pedido é improcedente. 
Dúvidas não há de que a parte autora, em 31/08/2018, sofreu acidente de trânsito que lhe ocasionou lesões, situação que restou 
comprovada pelo boletim de Ocorrência Policial nº 202202/2018, ID: 37883171 p.1, onde relata o sinistro ocorrido e os supostos ferimentos 
decorrentes do mesmo, inclusive com encaminhamento da vítima ao hospital.
Além do B.O., o sinistro está consubstanciado no laudo médico, de ID: 37883166 p.8, que menciona lesão de menisco medial, demandando 
tratamento cirúrgico em decorrência do acidente. 
Com efeito, à luz dos elementos de convicção e documentos residentes nos autos, em especial a perícia judicial, provou-se que a parte 
autora suporta perda anatômica e/ou funcional do joelho direito, coerente com o teor do art. 3º e tabela anexa à citada lei. A perícia 
judicial, ID: 74890729, datada de 27/08/2021 e juntada aos autos em 23/03/2022, certificou que a pericianda apresenta dano anatômico 
e/ou funcional permanente.
Passo seguinte, verifica-se que o laudo apontou repercussão em 75% das funções do membro afetado. Entretanto, embora acolhidos 
pelas partes aquele laudo - ao qual a cognição do juízo não está vinculado -, vislumbra-se que o expert não esclareceu no documento 
quais os critérios para ter indicado tal intensidade, para ser aquilatada pelo juízo quanto à credibilidade da CONCLUSÃO para, enfim, 
afirmar direito a qualquer montante residual. 
Ao fato soma-se a sintomática constatação de que a própria parte autora, na inicial, nada dispôs sobre qualquer sequela definitiva do 
membro afetado; tendo simplesmente silenciado no particular, apenas relatou acidente, qual foi o membro afetado, e qual foi o tratamento 
que ocorreu em face dele. Assim tendo procedido, nada mais alegou sobre o único fato que consubstancia a causa de pedir constitutiva 
do direito à indenização pleiteada: qual teria sido a sequela definitiva, e sua intensidade, que traria o direito à indenização. Portanto, não 
houve prova, sequer alegação, de fato constitutivo do direito afirmado - complementação do pagamento da indenização -, sendo certo que 
não é o fato acidente, nem lesão, ou despesas médicas, o fundamento do direito perseguido; apenas as sequelas definitivas derivadas 
do sinistro e lesões são o respectivo fato constitutivo.
Finalmente, verifica-se que houve pagamento administrativo de indenização pelo acidente.
Quanto ao pleito de ressarcimento das despesas médicas, tem-se, da mesma forma, sua improcedência, porquanto depreende-se 
dos documentos acostados ao ID: 42565621 p.2 e p.3 que o autor já percebeu administrativamente os gastos consubstanciados no 
atendimento médico ocorrido.
Assim sendo, nada mais pode ser judicialmente afirmado como devido na hipótese, diante dos contornos da lide iniciada e voluntariamente 
especificada/limitada pela parte autora, através de sua patrona, nos termos do CPC art. 319 III. 
Por fim, de se ressaltar prever, o Código de Processo Civil, deva o julgador exercer convencimento motivado e fundamentado, mantendo-
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se o entendimento de que nem todas as nuances de todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, se o juizo já 
formou sua convicção conforme a realidade e provas dos autos; salvo se estiverem aptas a infirmar a CONCLUSÃO do julgado. Destarte, 
prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial da ação de cobrança proposta por ERLI LUCK STANGE em desfavor 
da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Custas de lie e honorários a serem arcados pela parte 
requerente, arbitrados em 15% do valor da causa. SE deferida AJG, resta o pagamento respectivo suspenso, nos termos da lei, por ora. 
Por conseguinte RESOLVE-SE O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo 
Civil.
Expeça-se alvará em favor do perito nomeado, relativo aos honorários depositados, intimando-o a proceder ao levantamento.
Oportunamente, consigna-se que nos valores a serem levantados deverão estar inclusos os seus respectivos rendimentos, e não somente 
as importâncias ali descritas, a fim de evitar que eventual remanescente permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Após, decorrido o período de validade do alvará, oficie-se à instituição bancária para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe e/ou 
comprove nos autos o levantamento total da quantia apurada.
Vindo resposta, inexistindo valores e/ou outras pendências, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222 
Processo nº: 7000164-61.2022.8.22.0008 Requerente: AUTOR: LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): REQUERIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - BA0022772A
INTIMAÇÃO 
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Rua Dilson Bello, 3124, Vista Alegre, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica a Parte intimada, através de seus advogados, a tomar ciência as partes acerca da DECISÃO 
de ID 81217807, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS:
Fone: (69) 3309-8211 / 3309-8240 
E-mail: cejuscedo@tjro.jus.br
CONTATO COM O CARTÓRIO LOCAL:
Fone: (69) 3309-8222 / (69) 98471-8375
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº: 7000676-44.2022.8.22.0008 Requerente: AUTOR: EDIMAR ZULSKE
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: SUELI BALBINOT DA SILVA - RO6706, JULLIANA ARAUJO CAMPOS DE CAMPOS - RO6884, 
LARISSA SILVA STEDILE - RO8579
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, no prazo de 15 (quinze) dias, 
faça juntar aos autos mais 2 (dois) orçamentos, contendo as despesas que pretende ver compostas.
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2057 - Ramal 207
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7001554-37.2020.8.22.0008
Requerente: ADEMILSON VALLE
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
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Intimo as partes para tomarem ciência do teor da(s) RPV(s) expedida(s). Devendo seu acompanhamento se dar através do Sistema 
E-PrecWeb.
Espigão do Oeste-RO (RO), 1 de setembro de 2022.
VALDEMAR SCHAEDE STANGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº: 7002053-50.2022.8.22.0008 Requerente: PROCURADOR: VERANICE FOLZ DE OLIVEIRA
Advogado: Advogados do(a) PROCURADOR: ANA RITA COGO - RO660, INES DA CONSOLACAO COGO - RO3412
Requerido(a): PROCURADOR: LUDIMILA DA SILVA PLINA
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para informar endereço válido 
da parte requerida, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Espigão do 
Oeste - 2ª Vara Genérica Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 
33098222 Processo nº: 7003006-82.2020.8.22.0008 Requerente: AUTOR: SIRLENE BARBOSA DE CARVALHO SCHMIDT
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): REU: EXPEDITO SOARES DE LIMA
Advogado: Advogados do(a) REU: ERICA DE LIMA ARRUDA - RO8092, SIDINEI GONCALVES PEREIRA - RO8093
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: EDO - 2ª Sala de Conciliação Data: 04/10/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar 
número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de 
fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o 
acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
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(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das 
partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência 
por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); ESPIGÃO D’OESTE, 
1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2057 - Ramal 207
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7001594-19.2020.8.22.0008
Requerente: JOSE LUSITANI
Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Intimo as partes para tomarem ciência do teor da(s) RPV(s) expedida(s). Devendo seu acompanhamento se dar através do Sistema 
E-PrecWeb.
Espigão do Oeste-RO (RO), 1 de setembro de 2022.
VALDEMAR SCHAEDE STANGE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 3309-8222
Intimação
Processo n.: 7004173-03.2021.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente:Nome: PAULO RICARDO FARIAS LEONILDES
Endereço: RUA BOM JESUS, 3872, CIDADE ALTA, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA FEITOSA TEODORO - RO7002
Requerido(a): Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para especificar as provas 
que pretendem produzir - e caso queiram, sugiram os pontos controvertidos da demanda - no prazo comum de 5 dias.
Espigão do Oeste, 1 de setembro de 2022
VALDEMAR SCHAEDE STANGE
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003776-
41.2021.8.22.0008
Férias
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MILTON FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADOS DO AUTOR: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
REU: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c Lei nº 12.153/2009
Trata-se de ação de cobrança proposta por AUTOR: MILTON FRANCISCO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, 
ambos qualificados, visando a condenação do requerido ao pagamento de verbas rescisórias antes da transposição no importe de 
R$ 4.536,65.
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, incs. I e II do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual, favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO e convencimento do juízo no particular. No mais, instadas, ambas as 
partes informaram não ter outras provas a produzir.
DO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO
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De início, verifica-se não assistir razão ao réu, no que diz respeito à conexão suscitada, tampouco a prática de qualquer violação pelo 
autor, inexistindo vedação a fracionamento de pedidos, para que sejam apreciados em mais de um processo, se estes dizem respeito a 
direitos diversos.
É de relevância pontuar, inclusive, que os presentes autos visam ao pagamento das verbas rescisórias (férias, adicional de 1/3 de férias 
e 13º salário), enquanto o processo nº 70002925-02.2021.8.22.0008 tem por objetivo a condenação do réu ao pagamento de licença 
prêmio, verbas, pois, de naturezas distintas.
Ainda que assim não fosse, em atenção ao disposto no art. 55, § 1º, do CPC, não se identifica qualquer razão para o reconhecimento da 
conexão, extinção do presente feito, ou reunião aos referidos autos, tendo em vista que aquele já agasalhou prolação de SENTENÇA.
Por tais razões, rejeita-se a prejudicial suscitada.
De resto as partes são legítimas, e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a 
serem abordadas.
DO MÉRITO 
A questão cinge-se à análise do direito da parte autora em receber valores referentes à férias proporcionais e 1/3 de férias referentes ao 
período de setembro/2016 a novembro/2017, além do 13º salário, em razão de sua transposição aos quadros da União em novembro de 
2017.
Destaca-se que o direito ao recebimento das referidas verbas por servidor público, bem como a transposição do requerente são pontos 
incontroversos nos autos, eis que não contestados pelo requerido.
Resta, pois, a análise da existência do direito alegado no caso concreto e a possibilidade de conversão em pecúnia.
Pois bem. Observa-se que, de fato, a parte autora laborou para o Estado de Rondônia até novembro de 2017 (ID: 63915540), passando 
a exercer suas atividades para a União, em razão da transposição, somente a partir daquela data. Sendo assim, é de conhecimento que 
o servidor possui direito às verbas proporcionais, quais sejam, férias e 1/3 de férias em sua proporcionalidade.
Adiante, acerca da conversão de direitos desta espécie em pecúnia, o STF, já se manifestou no seguinte sentido:
“FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no 
Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo 
direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza 
remuneratória, quando não puder mais usufruí-los” (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 513.467/SC, 1ª Turma do STF, Rel. Marco 
Aurélio. j. 17.09.2013, unânime, DJe 10.10.2013).
No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:
Apelação. Administrativo. Cobrança. Ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia. Rejeição. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. 
Férias não gozadas. Servidor transposto ao quadro federal. Aquisição do direito enquanto servidor estadual. Recurso não provido. 
Tratando-se de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada enquanto o sujeito era servidor público do Estado, 
deve este ente responder pela cobrança, não vingando a preliminar de ilegitimidade passiva em virtude da transposição da parte ao 
quadro federal. O servidor adquire o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo serviço público prestado, e o indeferimento 
do gozo, mesmo motivado, configura a conversão em pecúnia. As férias não gozadas pelo servidor público em atividade deve ser 
convertida em pecúnia, visando a evitar o enriquecimento ilícito da Administração. (TJ-RO - APL: 70108904520188220005 RO 7010890-
45.2018.822.0005, Data de Julgamento: 18/12/2020)
O que se estende para as verbas salariais pendentes de pagamento como no caso do 13° salário:
[...]“A Constituição da República assegura aos servidores estatutários o pagamento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, 
abono de férias e o pagamento de 13º salário, dentre outros. Deste modo, tenho que a autora recebe de média o valor remuneratório de 
R$ 1.850,00, valor que será considerado.[...] Lado outro, a autora faz jus às verbas decorrentes de férias não gozadas acrescidas de um 
terço, 13º salário não recebido, proporcionalmente aos meses trabalhados. Tais valores devem incidir as deduções legais.” RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001554-29.2019.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 12/11/2021
Assim, preenchidos os requisitos legais, o autor faz jus à conversão, independentemente de prévio requerimento administrativo, haja vista 
que a omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
Por fim, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no teor do art. 373, inciso II, CPC. Não demonstrou a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Dessa forma, conclui-se que o requerido deixou de cumprir a obrigação que 
lhe competia, qual seja, de provar que quitou integralmente as verbas rescisórias.
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante do que consta nos autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o condenando 
o ESTADO DE RONDÔNIA a PAGAR ao AUTOR: MILTON FRANCISCO DOS SANTOS, as verbas rescisórias referentes a férias 
proporcionais e 1/3 de férias referentes ao período aquisitivo de setembro/2016 a novembro/2017, além do 13º salário, no valor de 
R$ 4.536,65. 
O valor da condenação deverá ser monetariamente corrigido e contará com incidência de juros desde a data do vencimento de cada 
prestação devida (TR mais juros de 0,5% ao mês), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/09, - até a data 
de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de 
poupança. Desde já fica deferida a dedução de quaisquer valores pagos administrativamente a este título.
Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
Deixa-se de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto 
no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito



2612DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 3481-2279 - 
Ramal 207 ou 3481-2057
Processo n.: 7002697-61.2020.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: Nome: NIVAILTON PEREIRA
Endereço: RUA 08, 3564, LIBERDADE, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO3403
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, - até 764/765, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-020
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada a promover o cumprimento 
da SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos, nos termos da SENTENÇA de ID 77572526.
Espigão do Oeste, 1 de setembro de 2022
Piso Salarial
Procedimento do Juizado Especial Cível
7002065-98.2021.8.22.0008
R$ 12.588,48
AUTOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADOS DO AUTOR: THAONI LIMA DOS SANTOS, OAB nº RO1065E, DIOGO HENRIQUE VOLFF DOS SANTOS, OAB nº 
RO8908
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
SENTENÇA 
Dispensado o relatório, art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.
DECIDE-SE.
AUTOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA ajuizou ação de cobrança do retroativo de reajuste salarial em desfavor do MUNICÍPIO DE 
ESPIGÃO DO OESTE, ambos qualificados, visando o recebimento das respectivas diferenças remuneratórias, retroativamente aos meses 
de janeiro de 2017 até maio de 2019.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, incs. I e II do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual, favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO e convencimento do juízo no particular. No mais, instadas, ambas as 
partes informaram não ter outras provas a produzir.
DA INÉPCIA DA PEÇA EXORDIAL
A inépcia é causa de indeferimento da inicial. O CPC, por meio do artigo 330, § 1º, disciplina que a petição inicial será considerada inepta 
quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado e não se tratar de exceção legal, quando da narração dos 
fatos não decorrer logicamente a CONCLUSÃO ou, ainda, contiver pedidos incompatíveis entre si.
Analisando a petição inicial, constata-se uma regular exposição da causa de pedir, narrando os fatos que envolvem a pretensão e havendo 
liame lógico apto a possibilitar o entendimento do conteúdo dos pedidos formulados, os quais, por sua vez, são compatíveis entre si. Não 
há demonstração alguma de prejuízo ao exercício da ampla defesa, que foi amplamente assegurado ao longo da marcha processual.
Assim sendo, não há inépcia a ser declarada. Rejeita-se a preliminar.
Ademais, vale ressaltar, por oportuno, que os cálculos de liquidação do comando sentencial deverão observar o comando judicial quanto 
aos pedidos deferidos, e não a conta apresentada na peça exordial.
DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Não há condicionante válida para o exercício do direito de ação na hipótese em apreço.
De outro lado, verifica-se que a pretensão da autora foi resistida na contestação, evidenciando, assim, a presença dos elementos 
necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida, pelo que rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir.
DA PRESCRIÇÃO
No que tange ao prazo prescricional do direito da autora, o Enunciado nº 85 da Súmula do STJ esclarece: “Nas relações jurídicas de trato 
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Portanto, no caso em exame, não há que se falar na incidência da prescrição quinquenal, porquanto a parte autora pretende perceber as 
diferenças retroativas desde janeiro de 2017 até maio de 2019, tendo ingressado com a presente ação em 08/07/2021, não permitindo 
que nenhuma prestação fosse alcançada pela referida prescrição.
Sem outras preliminares ou prejudiciais a apreciar, passa-se ao exame do MÉRITO.
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
O requerido alega que a presente demanda ofende o princípio da separação dos poderes, visto que a alteração da remuneração de 
servidores públicos somente pode ser feita por meio de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, não cabendo ao 
PODER JUDICIÁRIO, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos.
Ocorre que a irresignação não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de 
que o julgamento, pelo 
PODER JUDICIÁRIO, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Assim, é incabível falar em violação ao princípio da separação dos poderes.
DO MÉRITO 
DO PISO SALARIAL
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O piso salarial nacional dos professores da educação básica conta com previsão específica na CF/88, que, no art. 60 de seu Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, assim dispõe:
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação 
básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização 
da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;
Regulamentando o art. 60 do ADCT da CF/88, a Lei Federal nº 11.378/2008 passou a estabelecer:
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos 
e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento 
inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma 
progressiva e proporcional, observado o seguinte:
Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a 
partir do ano de 2009.
Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor 
anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 11.494 de 
20 de junho de 2007.
No âmbito do município requerido, ao seu turno a Lei Municipal n. 2.159 de 22/05/2019 passou a dispor o seguinte:
Art. 13. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a pagar o valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da 
educação básica, conforme previsão contida no artigo 5º, da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, aos professores da rede 
municipal de educação cujo vencimento inicial esteja abaixo do valor fixado.
Art. 14. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a pagar a diferença havida entre o vencimento inicial dos professores da rede 
municipal de educação e o valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, conforme previsão 
contida no artigo 5º, da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para os profissionais cujos vencimentos iniciais estiveram abaixo 
do valor do piso nacional nos anos de 2017 e de 2018.
§ 1º. O pagamento ao qual se refere o caput deste artigo, poderá ser parcelado de maneira escalonada até o término do exercício de 
2020, após aferição do valor a ser pago e disponibilidade financeira.
Posta a normativa em vigor derredor do tema, vislumbra-se que, por ser, a Lei Federal nº 11.378/2008, de eficácia plena - tanto mais 
porque arrimada no teor do art. 60 do ADCT da CF/88 -, já trouxe hígido aquele direito ao tempo de seu advento. Consequentemente, 
despicienda normativa municipal enquanto imprescindível a conferir eficácia ao direito ao referido piso salarial frente aos servidores 
municipais, quando do pagamento dos respectivos vencimentos, já previsto na anterior norma federal que regulamentou o comando do 
ADCT e disciplinou, na íntegra e sem condicionantes, o direito, de onde se conclui que a parte autora já fazia jus ao aludido piso salarial 
desde antes da edição da lei municipal em questão.
A este respeito, derredor da eficácia conferida ao DISPOSITIVO, sintomático, por extirpar qualquer dúvida de exegese no particular, o 
teor do par. 2º do art. 2º da lei federal invocada, no sentido de que o piso salarial profissional nacional, por ela instituído e disciplinado, 
é “o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do 
magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”
Por tais razões, o pedido de implantação de remuneração compatível com o piso salarial da categoria é procedente, revelando-se 
igualmente procedente o pedido de pagamento retroativo das diferenças apuradas entre o valor que deveria ter sido pago à parte autora, 
e o que de fato foi-lhe dedicado, mormente porque o ente requerido limitou-se a questionar nos autos a composição do referido piso 
salarial, e, por conseguinte, a existência de diferenças retroativas a serem recebidas, sequer tendo negado a obrigação de pagamento 
pelo piso salarial.
DA COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL
Em que pese o argumento do requerido, de que o mencionado piso salarial seria composto da remuneração global da categoria - e não 
apenas do vencimento-base - sabe-se que quanto a este particular já se manifestou o STF, ocasião em que, mediante modulação dos 
efeitos da DECISÃO, determinou que o piso salarial dos professores da educação básica constituir-se-ia do vencimento base da categoria 
após a data de 27/04/2011 (data do julgamento definitivo da ADI nº 4.167/DF), e que somente antes dessa data o aludido piso salarial 
equivaleria à remuneração integral do servidor. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado, que coteja com precisão a emblemática 
DECISÃO do STF:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PISO SALARIAL NACIONAL - PROFESSORES - LEI FEDERAL N. 11.738/08 - 
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - MEDIDA CAUTELAR - CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO - SENTENÇA 
MANTIDA. - A Lei Federal nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 4.167-3/DF, tendo, a Corte Suprema, pacificado 
o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor. - No julgamento da medida cautelar na ADI nº 4.167/DF, o 
Pretório Excelso, dando interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência 
ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira. - Quando do julgamento dos embargos de declaração, 
o STF modulou os efeitos da DECISÃO proferida na ADI nº 4.167-/DF, para considerar que o pagamento do piso salarial, com base no 
vencimento básico, é devido a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27/04/2011, momento em que já estava em vigor a Lei nº 
18.975/10. - Nos termos da Lei Estadual nº 18.975/10, a remuneração dos servidores da educação básica do Estado de Minas Gerais 
é realizada por meio de subsídio, com pagamentos mensais, de maneira única, já incorporadas as parcelas do regime remuneratório 
anterior, não podendo o subsídio ser inferior ao piso. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024121322689001 MG, Relator: Luís Carlos 
Gambogi, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014)
Antes da edição da Lei Municipal 2.159/2019, o STF já se decidira no sentido de que o piso salarial em questão equivaleria ao vencimento-
base - e não à remuneração integral - dos professores do ensino básico.
Ademais, as gratificações e auxílios que englobam a remuneração não podem ser utilizadas como parâmetro para o cumprimento da Lei, 
vez que possuem natureza jurídica diversa.
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Nesse sentido:
FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. VENCIMENTO BASE. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.1 - As 
gratificações recebidas por servidor público englobam sua remuneração total, possuindo natureza jurídica dos valores recebidos a título de 
vencimento base. 2 – O piso salarial dos professores de ensino básico deve seguir os parâmetros adotados pela Lei Federal 11.738/2008. 
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001824-32.2018.822.0008, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz José Torres Ferreira, Data de julgamento: 23/06/2020.
DOS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS
Por se constituir, o piso salarial nacional da categoria, apenas do vencimento-base do servidor, são devidos, também, os reflexos de 
praxe, a exemplo de gratificação natalina e adicional de férias, sobre o valor das diferenças apuradas entre o valor do piso e o valor 
efetivamente pago a título de vencimento-base.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Malgrado eventual discussão instaurada acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores retroativos recebidos a título 
de diferença remuneratória decorrente da inobservância do piso salarial, afirma-se descaber a incidência na hipótese, pois se trata de 
verba remuneratória paga a destempo, e, portanto, de caráter nitidamente indenizatório:
Apelação cível. Embargos à execução contra a Fazenda Pública. Título judicial. Verbas pagas a destempo. Caráter indenizatório. 
Contribuição previdenciária. Não incidência. Reconhecimento jurídico do pedido. Honorários sucumbenciais. Valor. Redução. As Câmaras 
Especiais já consolidaram entendimento no sentido de que, quando pagas a destempo, as verbas devidas aos servidores públicos 
perdem seu caráter salarial e passam a ser indenizatórias. Em razão disso, não estão sujeitas aos descontos referentes à contribuição 
previdenciária. Nas causas em que não há condenação, o juiz não está adstrito aos limites mínimo e máximo previstos no § 3º do art. 20 
do CPC, o que permite a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa. Quando a parte reconhece a procedência do pedido 
e não opõe qualquer resistência ao feito, os honorários podem ser fixados em valor reduzido, em virtude, especialmente, do tempo de 
duração do processo e o trabalho realizado pelo procurador. (Não Cadastrado, N. 00132997220118220001, Rel. Des. Waltenberg Junior, 
J. 26/02/2013). Grifo nosso.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
Por essa mesma razão, indevida se mostra a incidência do imposto de renda sobre as verbas remuneratórias em questão.
Apelação cível. Servidor público. Vencimentos recebidos a destempo. Caráter indenizatório. Incidência do imposto de renda. Ilegalidade. 
Ausência de comprovação do pagamento indevido. Juros de 0,5% ao mês. Lei n. 9.494/97. Precedentes do STJ. Os vencimentos 
recebidos a destempo pelo servidor público perdem o caráter remuneratório e passam a ser verba indenizatória, razão pela qual não 
sofrem incidência de imposto de renda. Não há provas nos autos de que o pagamento administrativo seja indevido, portanto o servidor 
tem direito ao recebimento da correção monetária e juros, nos termos da SENTENÇA. Os juros devidos nas condenações impostas à 
Fazenda Pública, referentes a verbas remuneratórias a serem pagas aos servidores tem o valor máximo de 6% ao ano, consoante art. 
1º-F da Lei n. 9.494/97 e precedentes do STJ. (Não Cadastrado, N. 00055868020108220001, Rel. Des. Waltenberg Junior, J. 18/10/2011). 
Grifo nosso.
Posta a normativa que abstratamente rege o direito perseguido, em sede municipal, agora em cotejo aos específicos fatos e circunstâncias 
traduzidos nestes autos, em direção aos fatos constitutivos do direito da parte requerente, vislumbra-se que é ela servidora pública efetiva 
dos quadros municipais, consoante os documentos dos autos, valendo ressaltar que o fato sequer foi impugnado pelo Município em sua 
contestação.
DA LIQUIDEZ DA SENTENÇA 
No que pertine à liquidez da SENTENÇA, o Código de Processo Civil, art. 509, incs. I e II e § 2º passou a definir como líquidas as 
SENTENÇA s que não dependam de arbitramento ou de prova de fato novo, senão de simples cálculo matemático, hipótese dos presentes 
autos.
Art. 509. Quando a SENTENÇA condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor 
ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela SENTENÇA, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 
liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.
[...]
§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da 
SENTENÇA.
Líquida, pois, a presente SENTENÇA.
DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
Concernente à atualização do valor dos débitos, incide na hipótese a correção e os juros previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada 
pela Lei nº 11.960/09, ou seja, (TR mais juros de 0,5% ao mês) - até a data de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E 
mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de poupança (ADI 4425 QO, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Tribunal 
Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSOS ELETRÔNICO Dje-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) - calculados a correção 
monetária e os juros desde as datas em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados (vencimentos de cada prestação devida).
Nesse talante, há de se julgar procedente o pleito da parte autora.
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante do que consta os autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ESPIGÃO 
DO OESTE a PAGAR ao AUTOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA, os valores referentes às diferenças apuradas entre o piso salarial e 
os valores de vencimento-base que efetivamente já lhe foram pagos, correspondente ao período anterior à sua implantação, qual seja, 
janeiro de 2017 a maio de 2019 - abatidos os valores pagos -, com reflexos remuneratórios, sem incidência de contribuição previdenciária 
e de imposto de renda. O valor da condenação deverá ser monetariamente corrigido e contará com incidência de juros desde a data do 
vencimento de cada prestação devida (TR mais juros de 0,5% ao mês), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 
11.960/09, - até a data de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes 
da caderneta de poupança.
Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
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Deixa-se de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto 
no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito
Obrigação de Fazer / Não Fazer
Procedimento do Juizado Especial Cível

7002854-97.2021.8.22.0008
R$ 14.974,37
REQUERENTE: FRANCIELEN BEMFICA LACERDA DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANA LUIZA ROCHA DE SOUZA, OAB nº RO11597
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
SENTENÇA 
Dispensado o relatório, art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.
DECIDE-SE.
REQUERENTE: FRANCIELEN BEMFICA LACERDA DOS SANTOS RODRIGUES ajuizou ação de cobrança do retroativo de reajuste 
salarial em desfavor do MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, ambos qualificados, visando o recebimento das respectivas diferenças 
remuneratórias, retroativamente aos meses de janeiro de 2017 até maio de 2019.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, incs. I e II do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual, favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO e convencimento do juízo no particular. No mais, instadas, ambas as 
partes informaram não ter outras provas a produzir.
DA INÉPCIA DA PEÇA EXORDIAL
A inépcia é causa de indeferimento da inicial. O CPC, por meio do artigo 330, § 1º, disciplina que a petição inicial será considerada inepta 
quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado e não se tratar de exceção legal, quando da narração dos 
fatos não decorrer logicamente a CONCLUSÃO ou, ainda, contiver pedidos incompatíveis entre si.
Analisando a petição inicial, constata-se uma regular exposição da causa de pedir, narrando os fatos que envolvem a pretensão e havendo 
liame lógico apto a possibilitar o entendimento do conteúdo dos pedidos formulados, os quais, por sua vez, são compatíveis entre si. Não 
há demonstração alguma de prejuízo ao exercício da ampla defesa, que foi amplamente assegurado ao longo da marcha processual.
Assim sendo, não há inépcia a ser declarada. Rejeita-se a preliminar.
Ademais, vale ressaltar, por oportuno, que os cálculos de liquidação do comando sentencial deverão observar o comando judicial quanto 
aos pedidos deferidos, e não a conta apresentada na peça exordial.
DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Não há condicionante válida para o exercício do direito de ação na hipótese em apreço.
De outro lado, verifica-se que a pretensão da autora foi resistida na contestação, evidenciando, assim, a presença dos elementos 
necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida, pelo que rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir.
DA PRESCRIÇÃO
No que tange ao prazo prescricional do direito da autora, o Enunciado nº 85 da Súmula do STJ esclarece: “Nas relações jurídicas de trato 
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Portanto, no caso em exame, não há que se falar na incidência da prescrição quinquenal, porquanto a parte autora pretende perceber as 
diferenças retroativas desde janeiro de 2017 até maio de 2019, tendo ingressado com a presente ação em 15/09/2021, não permitindo 
que nenhuma prestação fosse alcançada pela referida prescrição.
Sem outras preliminares ou prejudiciais a apreciar, passa-se ao exame do MÉRITO.
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
O requerido alega que a presente demanda ofende o princípio da separação dos poderes, visto que a alteração da remuneração de 
servidores públicos somente pode ser feita por meio de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, não cabendo ao 
PODER JUDICIÁRIO, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos.
Ocorre que a irresignação não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de 
que o julgamento, pelo 
PODER JUDICIÁRIO, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Assim, é incabível falar em violação ao princípio da separação dos poderes.
DO MÉRITO 
DO PISO SALARIAL
O piso salarial nacional dos professores da educação básica conta com previsão específica na CF/88, que, no art. 60 de seu Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, assim dispõe:
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação 
básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização 
da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;
Regulamentando o art. 60 do ADCT da CF/88, a Lei Federal nº 11.378/2008 passou a estabelecer:
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos 
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e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento 
inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma 
progressiva e proporcional, observado o seguinte:
Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a 
partir do ano de 2009.
Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor 
anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 11.494 de 
20 de junho de 2007.
No âmbito do município requerido, ao seu turno a Lei Municipal n. 2.159 de 22/05/2019 passou a dispor o seguinte:
Art. 13. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a pagar o valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da 
educação básica, conforme previsão contida no artigo 5º, da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, aos professores da rede 
municipal de educação cujo vencimento inicial esteja abaixo do valor fixado.
Art. 14. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a pagar a diferença havida entre o vencimento inicial dos professores da rede 
municipal de educação e o valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, conforme previsão 
contida no artigo 5º, da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para os profissionais cujos vencimentos iniciais estiveram abaixo 
do valor do piso nacional nos anos de 2017 e de 2018.
§ 1º. O pagamento ao qual se refere o caput deste artigo, poderá ser parcelado de maneira escalonada até o término do exercício de 
2020, após aferição do valor a ser pago e disponibilidade financeira.
Posta a normativa em vigor derredor do tema, vislumbra-se que, por ser, a Lei Federal nº 11.378/2008, de eficácia plena - tanto mais 
porque arrimada no teor do art. 60 do ADCT da CF/88 -, já trouxe hígido aquele direito ao tempo de seu advento. Consequentemente, 
despicienda normativa municipal enquanto imprescindível a conferir eficácia ao direito ao referido piso salarial frente aos servidores 
municipais, quando do pagamento dos respectivos vencimentos, já previsto na anterior norma federal que regulamentou o comando do 
ADCT e disciplinou, na íntegra e sem condicionantes, o direito, de onde se conclui que a parte autora já fazia jus ao aludido piso salarial 
desde antes da edição da lei municipal em questão.
A este respeito, derredor da eficácia conferida ao DISPOSITIVO, sintomático, por extirpar qualquer dúvida de exegese no particular, o 
teor do par. 2º do art. 2º da lei federal invocada, no sentido de que o piso salarial profissional nacional, por ela instituído e disciplinado, 
é “o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do 
magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”
Por tais razões, o pedido de implantação de remuneração compatível com o piso salarial da categoria é procedente, revelando-se 
igualmente procedente o pedido de pagamento retroativo das diferenças apuradas entre o valor que deveria ter sido pago à parte autora, 
e o que de fato foi-lhe dedicado, mormente porque o ente requerido limitou-se a questionar nos autos a composição do referido piso 
salarial, e, por conseguinte, a existência de diferenças retroativas a serem recebidas, sequer tendo negado a obrigação de pagamento 
pelo piso salarial.
DA COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL
Em que pese o argumento do requerido, de que o mencionado piso salarial seria composto da remuneração global da categoria - e não 
apenas do vencimento-base - sabe-se que quanto a este particular já se manifestou o STF, ocasião em que, mediante modulação dos 
efeitos da DECISÃO, determinou que o piso salarial dos professores da educação básica constituir-se-ia do vencimento base da categoria 
após a data de 27/04/2011 (data do julgamento definitivo da ADI nº 4.167/DF), e que somente antes dessa data o aludido piso salarial 
equivaleria à remuneração integral do servidor. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado, que coteja com precisão a emblemática 
DECISÃO do STF:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PISO SALARIAL NACIONAL - PROFESSORES - LEI FEDERAL N. 11.738/08 - 
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - MEDIDA CAUTELAR - CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO - SENTENÇA 
MANTIDA. - A Lei Federal nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 4.167-3/DF, tendo, a Corte Suprema, pacificado 
o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor. - No julgamento da medida cautelar na ADI nº 4.167/DF, o 
Pretório Excelso, dando interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência 
ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira. - Quando do julgamento dos embargos de declaração, 
o STF modulou os efeitos da DECISÃO proferida na ADI nº 4.167-/DF, para considerar que o pagamento do piso salarial, com base no 
vencimento básico, é devido a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27/04/2011, momento em que já estava em vigor a Lei nº 
18.975/10. - Nos termos da Lei Estadual nº 18.975/10, a remuneração dos servidores da educação básica do Estado de Minas Gerais 
é realizada por meio de subsídio, com pagamentos mensais, de maneira única, já incorporadas as parcelas do regime remuneratório 
anterior, não podendo o subsídio ser inferior ao piso. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024121322689001 MG, Relator: Luís Carlos 
Gambogi, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014)
Antes da edição da Lei Municipal 2.159/2019, o STF já se decidira no sentido de que o piso salarial em questão equivaleria ao vencimento-
base - e não à remuneração integral - dos professores do ensino básico.
Ademais, as gratificações e auxílios que englobam a remuneração não podem ser utilizadas como parâmetro para o cumprimento da Lei, 
vez que possuem natureza jurídica diversa.
Nesse sentido:
FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. VENCIMENTO BASE. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.1 - As 
gratificações recebidas por servidor público englobam sua remuneração total, possuindo natureza jurídica dos valores recebidos a título de 
vencimento base. 2 – O piso salarial dos professores de ensino básico deve seguir os parâmetros adotados pela Lei Federal 11.738/2008. 
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001824-32.2018.822.0008, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz José Torres Ferreira, Data de julgamento: 23/06/2020.
DOS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS
Por se constituir, o piso salarial nacional da categoria, apenas do vencimento-base do servidor, são devidos, também, os reflexos de 
praxe, a exemplo de gratificação natalina e adicional de férias, sobre o valor das diferenças apuradas entre o valor do piso e o valor 
efetivamente pago a título de vencimento-base.
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DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Malgrado eventual discussão instaurada acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores retroativos recebidos a título 
de diferença remuneratória decorrente da inobservância do piso salarial, afirma-se descaber a incidência na hipótese, pois se trata de 
verba remuneratória paga a destempo, e, portanto, de caráter nitidamente indenizatório:
Apelação cível. Embargos à execução contra a Fazenda Pública. Título judicial. Verbas pagas a destempo. Caráter indenizatório. 
Contribuição previdenciária. Não incidência. Reconhecimento jurídico do pedido. Honorários sucumbenciais. Valor. Redução. As Câmaras 
Especiais já consolidaram entendimento no sentido de que, quando pagas a destempo, as verbas devidas aos servidores públicos 
perdem seu caráter salarial e passam a ser indenizatórias. Em razão disso, não estão sujeitas aos descontos referentes à contribuição 
previdenciária. Nas causas em que não há condenação, o juiz não está adstrito aos limites mínimo e máximo previstos no § 3º do art. 20 
do CPC, o que permite a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa. Quando a parte reconhece a procedência do pedido 
e não opõe qualquer resistência ao feito, os honorários podem ser fixados em valor reduzido, em virtude, especialmente, do tempo de 
duração do processo e o trabalho realizado pelo procurador. (Não Cadastrado, N. 00132997220118220001, Rel. Des. Waltenberg Junior, 
J. 26/02/2013). Grifo nosso.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
Por essa mesma razão, indevida se mostra a incidência do imposto de renda sobre as verbas remuneratórias em questão.
Apelação cível. Servidor público. Vencimentos recebidos a destempo. Caráter indenizatório. Incidência do imposto de renda. Ilegalidade. 
Ausência de comprovação do pagamento indevido. Juros de 0,5% ao mês. Lei n. 9.494/97. Precedentes do STJ. Os vencimentos 
recebidos a destempo pelo servidor público perdem o caráter remuneratório e passam a ser verba indenizatória, razão pela qual não 
sofrem incidência de imposto de renda. Não há provas nos autos de que o pagamento administrativo seja indevido, portanto o servidor 
tem direito ao recebimento da correção monetária e juros, nos termos da SENTENÇA. Os juros devidos nas condenações impostas à 
Fazenda Pública, referentes a verbas remuneratórias a serem pagas aos servidores tem o valor máximo de 6% ao ano, consoante art. 
1º-F da Lei n. 9.494/97 e precedentes do STJ. (Não Cadastrado, N. 00055868020108220001, Rel. Des. Waltenberg Junior, J. 18/10/2011). 
Grifo nosso.
Posta a normativa que abstratamente rege o direito perseguido, em sede municipal, agora em cotejo aos específicos fatos e circunstâncias 
traduzidos nestes autos, em direção aos fatos constitutivos do direito da parte requerente, vislumbra-se que é ela servidora pública efetiva 
dos quadros municipais, consoante os documentos dos autos, valendo ressaltar que o fato sequer foi impugnado pelo Município em sua 
contestação.
DA LIQUIDEZ DA SENTENÇA 
No que pertine à liquidez da SENTENÇA, o Código de Processo Civil, art. 509, incs. I e II e § 2º passou a definir como líquidas as 
SENTENÇA s que não dependam de arbitramento ou de prova de fato novo, senão de simples cálculo matemático, hipótese dos presentes 
autos.
Art. 509. Quando a SENTENÇA condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor 
ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela SENTENÇA, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 
liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.
[...]
§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da 
SENTENÇA.
Líquida, pois, a presente SENTENÇA.
DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
Concernente à atualização do valor dos débitos, incide na hipótese a correção e os juros previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada 
pela Lei nº 11.960/09, ou seja, (TR mais juros de 0,5% ao mês) - até a data de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E 
mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de poupança (ADI 4425 QO, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Tribunal 
Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSOS ELETRÔNICO Dje-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) - calculados a correção 
monetária e os juros desde as datas em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados (vencimentos de cada prestação devida).
Nesse talante, há de se julgar procedente o pleito da parte autora.
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante do que consta os autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ESPIGÃO 
DO OESTE a PAGAR ao REQUERENTE: FRANCIELEN BEMFICA LACERDA DOS SANTOS RODRIGUES, os valores referentes às 
diferenças apuradas entre o piso salarial e os valores de vencimento-base que efetivamente já lhe foram pagos, correspondente ao 
período anterior à sua implantação, qual seja, janeiro de 2017 a maio de 2019 - abatidos os valores pagos -, com reflexos remuneratórios, 
sem incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda. O valor da condenação deverá ser monetariamente corrigido e 
contará com incidência de juros desde a data do vencimento de cada prestação devida (TR mais juros de 0,5% ao mês), na forma do art. 
1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/09, - até a data de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E mais juros 
moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de poupança.
Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
Deixa-se de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto 
no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
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Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 3309-8222
Intimação
Processo n.: 7000609-79.2022.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente:Nome: IRACEMA KLEMZ
Endereço: RUA DILSON BELO, 3187, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1035, - de 1197 a 1527 - lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-101
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para especificar as provas 
que pretendem produzir - e caso queiram, sugiram os pontos controvertidos da demanda - no prazo comum de 5 dias.
Espigão do Oeste, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7001117-25.2022.8.22.0008
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: PRISCILA MENDES IZIDRO
Advogados do(a) AUTOR: THAONI LIMA DOS SANTOS - RO11394, ISRAEL DE ARAUJO VERCOSA SANCHES - RO10629
Requerido(a): JH COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
Advogado do(a) REU: ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID - RO10375
Intimação 
Fica Vossa Senhoria, intimada para, querendo, manifestar-se acerca de preliminares, documentos e fatos impeditivos, modificativos ou 
extintivos alegados pela parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias.
Espigão do Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2057 - Ramal 207
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7001831-82.2022.8.22.0008
Requerente: MARLI GOMES PESSOA
Advogados do(a) AUTOR: MILTON RICARDO FERRETTO - RO0000571A-A, ESTEVAM JORDAN SANCHES GOMES - RO12134
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Intimo as partes para tomarem ciência do teor da(s) RPV’s / Precatório(s) expedido(s). Devendo seu acompanhamento se dar através do 
Sistema E-PrecWeb.
Espigão do Oeste-RO (RO), 1 de setembro de 2022.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003134-
34.2022.8.22.0008
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar 
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: WILSON FERREIRA DA LUZ
ADVOGADO DO REQUERENTE: MICHEL KAUAN DE ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO9276
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Trata-se de ação proposta por WILSON FERREIRA DA LUZ em desfavor de ENERGISA S/A, c/c antecipação de tutela, objetivando, 
em síntese, que a requerida restabeleça a energia elétrica do imóvel situado na Avenida 7 de Setembro, 653, Bairro São José, nesta 
Comarca, UC 20/8548717-8. Para tanto, narra a parte autora, em síntese, que recentemente foi surpreendida por um servidor da ré, 
que informou a necessidade de trocar o relógio, sob a alegação de que estava sem o lacre e enferrujado, posteriormente enviando 
uma cobrança/proposta de negociação, referente à apuração de anormalidade ocorrida em 03/2022, relativo ao Termo de Ocorrência e 
Inspeção nº 83256985, referente a uma dívida de R$ 10.986,15, cuja cobrança de recuperação de energia afirma ser desproporcional e 
indevida. 
Afirma ter procurado a ré para solucionar o problema, não obtendo êxito, tendo esta, inclusive, interrompido o fornecimento de energia 
elétrica no imóvel, indevidamente, o que justifica a sua pretensão. À inicial instruí mandato e documentos.
Aprecia-se o pedido liminar.
Dispondo, o Enunciado nº 26 do FONAJE, serem “cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”, nos 
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termos do artigo 300 do CPC revela-se indispensável, à concessão do provimento provisório de urgência antecipado vindicado, verificar, 
na hipótese concreta trazida ao juízo, a existência de relevância da fundamentação inerente ao pedido - probabilidade do direito alegado, 
fumus boni iuris - e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – periculum in mora, se a ordem for deferida somente ao 
final ou posteriormente, cotejadas à luz de superior critério da proporcionalidade/razoabilidade, em exercício de técnica de ponderação 
de interesses em aparente tensão no caso em apreço, como recomenda a Constituição da República.
No caso vertente, em sede de cognição sumária, vê-se que a requerida cobrou em desfavor do requerente um débito de R$10.986,15, 
referente a recuperação de consumo de energia elétrica, relacionada ao imóvel situado na Avenida 7 de Setembro, 653, Bairro São José, 
nesta Comarca, UC 20/8548717-8, decorrente de suposta irregularidade no medidor (ID: 81141320).
Em que pese a referida cobrança, compulsando as demais faturas de energia em anexo, tendo em vista, ainda, os comprovantes de 
pagamentos carreados, infere-se, por ora, não subsistir razão para a interrupção do serviço pela ré.
Destaque-se, ademais, que a proposta de negociação - que motivara o corte de energia - sequer indica o consumo faturado, tampouco 
relaciona os serviços prestados ao consumidor, ora autor, a justificar a cobrança. 
Assim, por ora, a cobrança daquele exorbitante valor não parece acompanhada de comprovação bastante, ao ponto de ocasionar a 
suspensão do serviço.
Presente, assim, a plausibilidade da argumentação e probabilidade do direito invocado.
O perigo da demora, por sua vez, resulta corroborado em razão da suspensão do fornecimento da energia naquele endereço, e dos 
evidentes problemas que sucedem da ausência de energia elétrica em uma residência, eis que se trata de serviço essencial.
Nesse passo, subsistindo questionamento acerca dos valores cobrados, aparentemente muito além da média de consumo do autor, 
vislumbra-se a presença da fumaça do bom direito, mormente por ser sabido que, em princípio, o corte, nas circunstâncias expostas 
na inicial, extrapola os limites da legalidade por não poder ser utilizado como meio de compelir o consumidor ao pagamento de débito 
pretérito e que passa agora a ser discutido judicialmente.
Neste sentido já se pronunciou o STJ:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. ART. 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. O art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, não permite, na cobrança de débitos, que o devedor seja exposto ao ridículo, nem que 
seja submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
2. Caracterização do periculum in mora e do fumus boni iuris para sustentar deferimento de liminar em medida cautelar, com o fim de 
impedir suspensão de fornecimento de energia a uma empresa, pelo fato de ter se apurado fraude no seu uso e não pagamento das 
multas.
3. Juízo provisório emitido no âmbito das circunstâncias supra-reveladas que se prestigia.
4. Recurso especial conhecido, porém, improvido.
(REsp. 209652 ES 1999/0029864-0, Relator: Ministro José Delgado, Julgamento 18/10/1999, T1 – Primeira Turma, DJ 29/11/1999 p. 129. 
STJ)
Ademais, de se insistir em que a energia elétrica, como elencada no art. 10 da lei 7.883/89, importa em serviço essencial e, segundo o art. 
22 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deste é obrigado a prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, os serviços 
essenciais, de forma contínua.
Por fim, pesa-lhe a obrigação de informar e demonstrar ao consumidor o que está a ser cobrado, e os cálculos efetivados para tanto; é 
dizer: de que forma chegou ao citado valor mensal ora cobrado, tal o dever de informação que descortina-se da relação consumerista.
Posto isto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a ré SUSPENDA a cobrança da fatura/proposta de 
negociação, no importe de R$ 10.986,15, bem como qualquer determinação de corte de energia elétrica, restabelecendo, em 24h, o 
serviço no imóvel situado na Avenida 7 de Setembro, 653, Bairro São José, nesta Comarca, UC 20/8548717-8, até o deslinde do feito, 
sob pena de multa diária.
Advirta-se que cabe ao autor o regular pagamento das faturas vindouras/vencidas nos meses subsequentes.
Oficie-se no particular, advertindo-a de que o não cumprimento ensejará ao pagamento de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia 
de suspensão da energia elétrica, até o limite de 30 (trinta) dias.
No mais, cumpre ao juízo cientificar às partes quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova acerca dos pontos eventualmente 
controvertidos da lide posta nos autos, decorrente da subsistência de eventual hipossuficiência do consumidor frente à relação jurídica 
subjacente aos fatos, bem ainda de que a referida inversão, uma vez operada, não eximirá a parte autora da comprovação da prova 
de eventuais danos por ela alegados (TJ-RS - Recurso Cível 71002988830 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 
15/09/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2011).
Outrossim, advirta-se as partes, desde logo, acerca da necessidade de manter atualizado, nos autos do processo e junto à Defensoria 
Pública Estadual - caso por ela esteja representada -, o seu endereço, número de telefone e whatsapp, e endereço eletrônico (e-mail), 
se houver, a fim de viabilizar o cumprimento das determinações impostas pelo juízo, inclusive por intermédio da Defensoria Pública, 
evitando, assim, diligências desnecessárias e/ou repetitivas, sob pena de pagamento das respectivas custas, nos termos do art. 19 c.c 
art. 2º, § 2º, ambos da Lei Estadual nº 3.896/16. 
Por fim, não obstante a suposta obrigatoriedade, imposta pela nova lei adjetiva civil, no que tange à realização de prévia audiência de 
conciliação ou mediação, à luz da experiência deste Juízo - já consideradas a matéria dos autos e as particularidades desta região - 
descortina-se nos autos ser mesmo improvável a obtenção de conciliação na mencionada solenidade, o que destitui o ato de qualquer 
utilidade prática, ou, sua ausência, de um qualquer prejuízo, mormente se a autocomposição mediante interesse superveniente poderá 
ser lograda a qualquer tempo nos autos. Atrai, ao revés, adequação e necessidade a que se resguarde, no particular, o princípio da 
razoável duração do processo, bem assim adequada gestão de recursos humanos e materiais que seriam dedicados ao inútil ato.
Ademais, o perfil da ré, e do histórico seu nesta comarca, em face da matéria sob apreciação, denunciam ser de todo improvável 
composição em sessão específica para tal mister. Há de se considerar, ainda, a já sobrecarregada pauta de audiências do CEJUSC – 
ainda detentor de estrutura e recursos deficientes para fazer frente a todo e qualquer processo, em todos eles se ordenando audiência 
prévia de conciliação, o que já faz com que os feitos fiquem a aguardar vários meses para receber contestação, quando de antemão já 
se sabe que, neste lapso temporal, não advirá qualquer acordo nos autos.
Por tais razões, deixa-se de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, e se DETERMINA A CITAÇÃO da parte ré, 
via sistema, para apresentar contestação nos presentes autos, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência do ato junto ao sistema 
PJe, por ser esta a mais razoável interpretação possível dos arts. 231, II, 334 e 335, caput e inc. II do CPC.
Caso não seja contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, CPC 344/345, com 
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as ressalvas derivadas das exceções legais nos preceitos traduzidas.
Intime-se a parte autora por intermédio do advogado constituído nos autos, cientificando-a quanto ao teor da presente.
Na ocasião, advirta-se as partes, desde logo, acerca da necessidade de manter atualizado, nos autos do processo e junto à Defensoria 
Pública Estadual - caso por ela esteja representada -, o seu endereço, número de telefone e whatsapp, e endereço eletrônico (e-mail), 
se houver, a fim de viabilizar o cumprimento das determinações impostas pelo juízo, inclusive por intermédio da Defensoria Pública, 
evitando, assim, diligências desnecessárias e/ou repetitivas, sob pena de pagamento das respectivas custas, nos termos do art. 19 c.c 
art. 2º, § 2º, ambos da Lei Estadual nº 3.896/16.
Pautado no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e afim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na fase de 
saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso de pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto imediato a 
prática dos seguintes atos ordinatórios:
a) com a vinda da contestação, desde que acompanhada de documentos que não digam respeito à representação processual ou venha 
contendo preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, no caso desta vir subsidiada de documentos 
novos, consequente vista à parte ré, pelo igual prazo de 15 (quinze) dias;
b) apresentada a contestação ou depois da réplica, providencie o Cartório a intimação das partes para que especifiquem as provas que 
pretendem produzir - e caso queiram, sugiram os pontos controvertidos da demanda - no prazo comum de 05 (cinco) dias, transcorrido o 
referido prazo, venham conclusos para as FINALIDADE s dos arts. 354/357 do CPC.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003113-
58.2022.8.22.0008
Perdas e Danos, Consórcio
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, OAB nº RO12146
REQUERIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS em desfavor 
de MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, para lograr a baixa do gravame sobre o veículo motocicleta marca 
HONDA, MODELO: BIZ 125, ANO 2019/2019, PLACA: OHS-3733, CHASSI: 9C2JC4830KR505238, RENAVAM: 1206182765, COR: 
VERMELHA HONDA, MODELO: BIZ 125, ANO 2019/2019, PLACA: OHS-3733.
Para tanto, alega, em síntese, ter adquirido consórcio da motocicleta aduzida, quitado em 16/02/2022 (ID: 81063510), em que fora 
vendida na data de 28/07/2022, sob o encargo da compradora proceder a transferência, alega que a requerida se nega em retirar o 
gravame vinculado, trazendo prejuízos para o requerente, justificando a pretensão para que o requerido proceda à imediata baixa no 
gravame da motocicleta.
Vieram conclusos. DECIDE-SE.
Aprecia-se, doravante, o pedido liminar.
No caso vertente, a liminar versa sobre obrigação de fazer no sentido de que o requerido promova imediatamente a baixa no gravame 
constante na motocicleta descrita na inicial, retirando a alienação, ao argumento de que houve adimplemento das parcelas devidas.
Pois bem. Nos termos do artigo 300 do CPC, revela-se indispensável, à concessão do provimento provisório de urgência antecipado 
vindicado, verificar, na hipótese concreta trazida ao juízo, a existência de relevância da fundamentação inerente ao pedido – probabilidade 
do direito alegado, fumus boni iuris – e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – periculum in mora, se a ordem for 
deferida somente ao final ou posteriormente, cotejadas à luz de superior critério da proporcionalidade/razoabilidade, em exercício de 
técnica de ponderação de interesses em aparente tensão no caso em apreço, como recomenda a Constituição da República.
Analisando sumariamente a prova carreada aos autos, e a argumentação trazida na inicial, verifica-se presentes os requisitos indispensáveis 
à concessão da tutela de urgência vindicada.
A verossimilhança do direto alegado veio estabelecido no extrato do consórcio disponível no ID: 81063510, e nos documentos disponíveis 
nos IDs: 81062300 e 81063503, que indicam a negociação pactuada entre as partes e o pagamento das parcelas devidas, restando 
indicada a quitação perante a instituição requerida, e a restrição ainda vigente.
Assim, se mostra plausível a afirmativa da parte autora, no sentido de que, desde 18/02/2022 -, há mais de cinco meses, pois - o 
requerente quitou a obrigação do contrato de alienação pactuado entre as partes, sendo que, desde então, a obrigação de comunicação 
aos órgãos para retirada do gravame assiste ao requerido.
O perigo da demora decorre, ainda, a partir da incidência dos preceitos legais que regem a responsabilidade civil, administrativa e penal 
em face de posse de veículo automotor, em que está exposto o Requerente, eis que o veículo pode estar sendo conduzido por terceiros, 
em via pública, desde a tradição (ID: 81063503). Não bastasse, há indicativo acerca da inércia da ré em sua obrigação, conforme sugere 
os documentos citados.
Desta feita, a concessão da tutela de urgência é medida de rigor.
Posto isto, DEFERE-SE a medida liminar, para DETERMINAR que o Requerido MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS 
LTDA promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, a baixa do gravame que consta na Motocicleta HONDA, MODELO: 
BIZ 125, ANO 2019/2019, PLACA: OHS-3733, CHASSI: 9C2JC4830KR505238, RENAVAM: 1206182765, COR: VERMELHA HONDA, 
MODELO: BIZ 125, ANO 2019/2019, PLACA: OHS-3733, CHASSI: 9C2JC4830KR505238, RENAVAM: 1206182765, COR: VERMELHA, 
junto ao DETRAN, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento, a qual fixo no importe de R$ 100,00 (cem reais), até o 
limite de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.
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1 – Passo seguinte, a previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95 veio a admitir a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito das pequenas causas.
2 - O atual cenário e as dificuldades suportadas pelo 
PODER JUDICIÁRIO, e pelos jurisdicionados, de resto pela sociedade geral, deflagrados em razão da pandemia instalada pelo Corona 
Vírus (COVID-19), impôs medidas preventivas e de distanciamento social recomendadas pelo CNJ e pela OMS. De outra banda, diante 
dos novos meios tecnológicos disponibilizados ao juízo, da ausência de prejuízo à marcha processual e aos direitos das partes, o recente 
Ato n. 020/2020 – PR – CGJ, que institui medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do PODER 
JUDICIÁRIO no Estado de Rondônia, previu a possibilidade de audiências por videoconferência, com previsão de prorrogação do período 
de afastamento social.
Outrossim, considerando, ainda, as tratativas envidadas entre OAB – Subseção local e este juízo –, tem-se que, doravante, as audiências 
neste juízo realizar-se-ão por meio da rede mundial de computadores - internet, através do aplicativo “Google Meet”, podendo ser utilizado, 
pela parte interessada, aparelho celular, notebook ou computador que possua sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando, 
mediante auxílio do respectivo patrono/advogado.
3 – Assim sendo, determina-se a remessa dos autos ao CEJUSC, para a realização de audiência de conciliação, que se designa para o 
dia 10/10/2022 às 08:00 horas, a ser realizada por videoconferência ou meio virtual mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), enquanto estiverem prorrogadas as medidas de prevenção ao contágio pelo COVID, 
conforme ATO CONJUNTO n. 020/2020, elaborado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Corregedoria Geral 
de Justiça.
3.1 - Para tanto, SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:
REQUERIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, CNPJ nº 02974456001230, AV. CASTELO BRANCO 
18712, AGUIA MOTOS CENTRO - 76960-959 - CACOAL - RONDÔNIA
b) CARTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA:
REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, CPF nº 02462563202, RUA 1 3316 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos.
4 – Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados constituídos, se houver, ou via correios para estarem disponíveis na data e 
hora acima agendada.
5 – O link da audiência será encaminhado pelo CEJUSC para e-mails e telefones a serem informados nos autos pelos advogados, 
Procuradores, Promotores e Defensores, no prazo de 5 dias, sendo de responsabilidade destes a informação, sob pena de cancelamento 
do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
6 – Com a vinda das informações requisitadas, promova-se o CEJUSC o envio do link correspondente às partes, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias da solenidade.
7– No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicados, 
para que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a entrarem 
na sala virtual.
8 – Os advogados e as partes deverão comprovar suas respectivas identidades no início da audiência, mostrando documento oficial com 
foto, para conferência e registro.
9 – Advirta-se, desde logo, que não comparecendo o autor à audiência, será extinto o processo. Na ausência da parte requerida, por sua 
vez, será declarada a sua revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.
10 – Restando infrutífera a conciliação, caberá ao réu oferecer contestação, em audiência, em até (dez) minutos), instruindo aos autos os 
documentos pertinentes, sob pena de revelia.
11 – Com a defesa, o autor deverá se manifestar, em igual prazo, inclusive sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados, sob pena de preclusão.
12 – Encerrado o tempo de manifestação do autor, o conciliador responsável deverá instar ambas as partes acerca do interesse na 
produção de prova oral a ser colhida em audiência de instrução ou se elas pretendem o julgamento antecipado da lide.
13 – Havendo interesse na produção de prova testemunhal, a parte interessada deverá, no mesmo ato, informar o nome completo e o 
contato telefônico das respectivas testemunhas, sob pena de preclusão.
14 – Ciência ao CEJUSC, as partes e respectivos advogados.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
----- SIRVA-SE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/TERMO E DEMAIS ATOS DE EXPEDIENTE 
PARA COMUNICAÇÃO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, CPF nº 02462563202, RUA 1 3316 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS, OAB nº RO12146
REQUERIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, CNPJ nº 02974456001230, AV. CASTELO BRANCO 
18712, AGUIA MOTOS CENTRO - 76960-959 - CACOAL - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Endereço: Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
===========================================================================================
Processo nº: 7003739-14.2021.8.22.0008 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
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REQUERENTE: JACIRA HOLZ
Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA ROSSOW - RO5739
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Considerando que a parte requerida apresentou recurso em face à r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora 
para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
ESPIGÃO D’OESTE/RO, 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Endereço: Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7002597-09.2020.8.22.0008 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ALZIRA DOS SANTOS
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
ATO ORDINATÓRIO 
FINALIDADE: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80566040, com a informação de pagamento do RPV.
ESPIGÃO D’OESTE/RO, 1 de setembro de 2022.
7002776-69.2022.8.22.0008
Inventário e Partilha
Arrolamento Sumário
R$ 16.726,15
REQUERENTES: CRISTHIE ABRANTES DE CARVALHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
O CPC, art. 610, caput e § 1º prevê a possibilidade da realização de inventário e partilha - extrajudicial – desde que não haja incapaz ou 
litígio entre os herdeiros, pelo que assim dispõe: 
Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. 
§ 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento 
hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. 
Por fim, tem-se que o Conselho Nacional de Justiça, em consulta realizada pelo E. Tribunal de Justiça da Paraíba – E. TJ/PB, nos autos 
de nº 0006042-02.2017.2.00.0000 http://www.cnj.jus.br/plenariovirtual sessao=481, assentou entendimento acerca da gratuidade dos 
serviços cartorários extrajudiciais aos beneficiários da gratuidade judiciária. No caso dos autos, observo tratar-se de inventário e partilha 
consensual de um único bem e valores em instituição bancária, entre herdeiros capazes. 
Desta feita, intimem-se os herdeiros requerentes, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo 
os eventuais motivos de sua opção pela via judicial em vez da modalidade extrajudicial, sob pena de prosseguimento do feito da forma 
em que proposto – o que resultará na desnecessária delonga do feito – ou ainda, quiçá, na extinção do presente processo sem exame do 
MÉRITO, diante de plausível ausência de interesse de agir, na modalidade do interesse-adequação. 
Intimem-se. 
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7002080-
72.2018.8.22.0008
Juros de Mora - Legais / Contratuais
Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: AGROPECUARIA PB LTDA EPP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MICHAEL DOUGLAS DE ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO7007, MICHEL KAUAN DE ALCANTARA 
ROCHA, OAB nº RO9276, ANDREIA SANTOS SILVA, OAB nº RO9591, PAULA ROBERTA BORSATO, OAB nº RO5820A
EXECUTADO: REGINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
SERVINDO COMO ALVARÁ JUDICIAL 
Origem: 2ª Vara Genérica de Espigão do Oeste/RO
Validade: 60 dias
Defere-se o requerimento da parte credora.
Para viabilizar o cumprimento, SIRVA A PRESENTE COMO ALVARÁ em favor da advogada da exequente - ADVOGADOS DO 
EXEQUENTE: MICHAEL DOUGLAS DE ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO7007, MICHEL KAUAN DE ALCANTARA ROCHA, OAB 
nº RO9276, ANDREIA SANTOS SILVA, OAB nº RO9591, PAULA ROBERTA BORSATO, OAB nº RO5820A-, conforme poderes que 
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lhe foram conferidos na procuração, com vistas ao levantamento da quantia depositada nos autos, (CEF - 3677, 1506656-7, deposito: 
30/08/2022, R$ 1.250,00), cuja cópia do SISDEJUD deverá ser instruída a presente.
Consigna-se que nos valores a serem levantados deverão estar inclusos os seus respectivos rendimentos, e não somente as importâncias 
ali descritas, a fim de evitar que eventual remanescente permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
O Banco deverá informar o saque no prazo de 05 dias, a contar do levantamento. Para tanto, SIRVA A PRESENTE COMO OFÍCIO.
Cumprida a providência, aguarde-se a vinda dos demais comprovantes de pagamento, até a efetiva satisfação da dívida.
Cumpra-se. 
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7003136-04.2022.8.22.0008
Nota Promissória
Procedimento do Juizado Especial Cível
R$ 1.907,96
AUTOR: TALENTO MODAS COM DE CONFECCOES LTDA - ME, CNPJ nº 09271367000114, RUA DA MATRIZ 2678 CENTRO - 76974-
000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ERICK CORTES ALMEIDA, OAB nº RO7866
REU: PABLO BARBOSA DE ARAUJO, CPF nº 03213330205, 3790 Liberdade RUA SOMBRA DA MATA - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
1 - Recebe-se a execução de título extrajudicial proposta por AUTOR: TALENTO MODAS COM DE CONFECCOES LTDA - ME em 
desfavor de REU: PABLO BARBOSA DE ARAUJO, visando o recebimento do seu crédito, no importe de R$ 1.907,96. Por consequência, 
CITE-SE o (a) executado (a) ACIMA, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, contados da data da citação, sob 
pena de penhora de valor ou bens suficientes para satisfação do débito.
2 – Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça, desde logo, proceder de imediato à penhora de tantos bens quantos 
bastarem à satisfação total do débito, atentando-se às prescrições legais inerentes aos bens de família previsto na legislação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o (a) executado (a).
3 – Sem prejuízo, remeta-se os autos ao CEJUSC para a realização de audiência de conciliação, que se designa para o dia 11/10/2022 
às 08:00 horas, a ser realizada por videoconferência ou meio virtual mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (STIC), enquanto estiverem prorrogadas as medidas de prevenção ao contágio pelo COVID, conforme ATO 
CONJUNTO n. 020/2020 e ss., elaborados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Corregedoria Geral de 
Justiça.
3.1 – Para tanto, SIRVA-SE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/TERMO E DEMAIS ATOS DE 
EXPEDIENTE PARA COMUNICAÇÃO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
REU: PABLO BARBOSA DE ARAUJO, CPF Nº 032.133.302-05, RUA SOMBRA DA MATA, 3790, BAIRRO LIBERDADE - ESPIGÃO DO 
OESTE - RONDÔNIA - 76974-000
REU SEM ADVOGADO(S)
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos.
4 – Advirta-se as partes, desde logo, acerca da necessidade de manter atualizado, nos autos do processo e junto à Defensoria Pública 
Estadual – caso por ela esteja representada -, o seu endereço, número de telefone e whatsapp, e endereço eletrônico (e-mail), se houver, 
a fim de viabilizar o cumprimento das determinações impostas pelo juízo, inclusive por intermédio da Defensoria Pública, evitando, assim, 
diligências desnecessárias e/ou repetitivas, sob pena de pagamento das respectivas custas, nos termos do art. 19 c.c art. 2º, § 2º, ambos 
da Lei Estadual nº 3.896/16.
5 - Não sendo encontrados bens penhoráveis, ou o devedor, o Oficial deverá certificar detalhadamente as diligências realizadas, 
descrevendo na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, devendo intimar o executado para que, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da 
justiça, coma a consequente aplicação de multa, nos termos dos arts. 600, V e 774, p. único do CPC.
6 – Havendo penhora, e sendo a parte executada encontrada, deverá ser advertida de que poderá embargar a execução até a data da 
audiência já designada.
7 – Cumprida a diligência, proceda-se à remessa dos autos a CEJUSC, para a realização da audiência de tentativa de conciliação.
8 – Consigna-se que o link da audiência será encaminhado pelo CEJUSC para e-mails e telefones a serem informados nos autos pelos 
advogados, Procuradores, Promotores e Defensores, no prazo de 5 dias, sendo de responsabilidade destes a informação, sob pena de 
cancelamento do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
9 – Com a vinda das informações requisitadas, promova-se o CEJUSC o envio do link correspondente às partes, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias da solenidade.
10 – No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicados, 
para que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a entrarem 
na sala virtual.
11 – Os advogados e as partes deverão comprovar suas respectivas identidades no início da audiência, mostrando documento oficial 
com foto, para conferência e registro.
12 – Advirta-se, desde logo, que não comparecendo a parte exequente à audiência, será extinto o processo. Na ausência da parte 
executada, por sua vez, será dado o regular prosseguimento a execução.
13 – Realizada a audiência, havendo acordo, lavre-se provimento suspendendo ou extinguindo a execução, se for o caso. 
14 – Não obtida a conciliação, a parte executada poderá embargar a execução, de forma escrita ou oral, na própria audiência.
15 – Com a apresentação de embargos em audiência, deverá a parte exequente apresentar, no mesmo ato, sua impugnação aos 
embargos, oralmente, sob pena de preclusão.
16 – Não logrado êxito na penhora pelo Oficial ou ausente o pagamento da dívida até a audiência de conciliação, remetam-se os autos 
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ao gabinete para busca de bens e valores junto aos sistemas online disponíveis ao juízo.
17 - Advirta-se, desde logo, que, na hipótese das diligências indicadas no item retro restarem infrutíferas, e não havendo indicação de 
bens pelo credor - até a sessão designada -, o processo será imediatamente extinto.
18 – Por ora, cumpra-se e aguarde-se a solenidade.
19 – Ciência ao CEJUSC, as partes e respectivos advogados.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste
7002740-95.2020.8.22.0008
Alienação Fiduciária
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB nº AC4943
REU: MARIUZA REIZER MOTA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Aguarde-se os autos suspensos em cartório, por 60 dias, e/ou até o cumprimento da carta precatória expedida nos autos.
Só após, retornem conclusos.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7003991-17.2021.8.22.0008
Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MANOEL ROSA DA CUNHA
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA, OAB nº RO3403
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO.
AUTOR: MANOEL ROSA DA CUNHA, já qualificado, ajuíza ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado do INSS, e que, em razão dos problemas de saúde que o acometem, está 
incapacitado para o labor; por essa razão requer o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, e a final concessão de aposentadoria 
por invalidez. 
Tece comentários a respeito do seu direito, postulando a concessão de tutela de urgência e os benefícios da justiça gratuita. À inicial acostou 
procuração e documentos.
A gratuidade judiciária e pedido de urgência deferido no ID: 65941002, ocasião em que designou-se perícia médica, cujo laudo foi 
instruído no ID: 77979428, em 08/06/2022.
Citado, o INSS deixou transcorrer in albis o prazo.
Manifestação do requerente no ID: 80869297.
É o relatório. DECIDE-SE.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 335, I, do CPC, já que vislumbra-se que a matéria posta importa em questão 
de direito, e os fatos a ela inerentes dependem de prova exclusivamente documental e pericial, já nos autos, tornando prescindível a prova 
testemunhal pleiteada, uma vez que, na hipótese, trata-se de pedido formulado por segurado obrigatório.
Pretende a parte autora o restabelecimento do auxílio-doença e/ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de 
que se encontra incapacitada para o exercício de sua atividade laboral.
Não há preliminares a serem apreciadas.
Quanto ao MÉRITO, impõe-se consignar que a legislação que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social traz, no seu 
bojo, os requisitos e condições necessárias à concessão, mormente no que concerne à aposentadoria por invalidez – lei n. 8.213/91, 
artigos 42 e seguintes, impondo a comprovação de incapacidade atual para o trabalho, pelo segurado da autarquia previdenciária – lei n. 
8.213/91, artigos 42 e seguintes.
Assim sendo, verifica-se que a qualidade de segurado do requerente restou suficientemente comprovada nos autos. Não apenas em 
razão dos documentos de ID: 65850020, mas porque os escritos que instruem a inicial corroboram, no particular, o quanto por ele aduzido, 
bem demonstrando a qualidade de segurado alegada. Neste sentido, colhe-se dos autos comprovantes seguros de que a autarquia ré 
já havia mesmo deferido o benefício do auxílio doença a parte requerente (até 11/06/2021), o que impõe a CONCLUSÃO de que o INSS 
sempre reconheceu ser ele seu segurado e, como tal, potencial beneficiário de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, nos termos 
da lei de regência. 
Posto isto, depreende-se que a fundamental questão a ser enfrentada para o deslinde do feito reside em verificar a efetiva condição e 
contornos da incapacidade, tal como alegado pelo requerente; é dizer, a existência de incapacidade laboral que justifique a concessão 
do benefício de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, por não suscetibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade 
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laboral. 
No particular, observa-se que os fartos laudos encontradiços nos autos, aliados ao teor da prova técnica de ID: 77979428, datada em 
08/06/2022, confirmam que o requerente apresenta quadro de espondilodiscopatia lombar moderada sem compressão radicular, de 
origem multifatorial, doença que a incapacita parcial e permanentemente. 
Dos autos se constata contar o autor atualmente com 63 anos de idade, não havendo quaisquer notícias acerca de ter exercido outra 
atividade econômica diversa daquela que exija esforços manuais. Ademais, não há notícias de que o requerente possua ostente nível 
de escolaridade, a facilitar sua reabilitação profissional. Por fim, tem-se que a enfermidade do autor, mesmo com o constante tratamento 
médico, não é passível de cura. Irreversível o seu quadro clínico, pois.
Veja-se que vários anos já contam desde a identificação da moléstia, sem reversão satisfatória, o que conduz à mais razoável CONCLUSÃO 
de que o segurado não mais conseguiria reabilitar-se para o normal labor, nem para atividade outra, viável à sua limitada realidade.
Destarte, impõe-se conceder a parte requerente o benefício do auxílio-doença, tal qual requerido administrativamente, convertendo-o, em 
seguida, em aposentadoria por invalidez, como ao final postulado na inicial.
Quanto ao período em que a requerente deixou de receber o benefício, deve a implantação do benefício do auxílio-doença se dar a partir 
da data da cessação/requerimento administrativo do benefício (11/06/2021), ao passo em que sua conversão deve ocorrer a partir da data 
da apresentação do laudo pericial nos autos, qual seja, 08/06/2022.
Nesse sentido, a jurisprudência orienta:
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO AUSENTE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
OU CONCESSÃO ANTERIOR DO BENEFÍCIO. 1. Tendo o agravo em recurso especial infirmado a DECISÃO de inadmissibilidade apelo 
especial, não há falar em incidência da Súmula 182/STJ. 2. Não prospera a argumentação de incidência da Súmula 7/STJ, porquanto 
não há que confundir análise de elementos fáticos com o consectário legal. Os elementos fáticos e probatórios foram examinados 
pela Corte de origem, que chegou à CONCLUSÃO de que o agravado faria jus ao benefício, enquanto a fixação do seu dies a quo é 
consequência daquilo que o tribunal decidiu. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o 
decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo ou do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 
Ausentes a postulação administrativa e a concessão anterior do auxílio-acidente, o termo inicial para a concessão será o da citação. 
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 485445 SP 2014/0051965-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).
No que pertine ao valor do benefício, aplica-se à hipótese em tela o teor do artigo 29, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, que dispõe:
Art. 29. [...] § 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, 
considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, 
reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.
De resto, o valor do benefício da aposentadoria por invalidez não poderá ser inferior ao valor de um salário-mínimo.
III - DISPOSITIVO.
Diante do quanto exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial da ação proposta por AUTOR: MANOEL ROSA DA CUNHA, para, 
confirmando a medida liminar, CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a: 1) IMPLANTAR o benefício de auxílio-
doença, ao requerente, desde a data da cessação/requerimento administrativo do benefício (11/06/2021), PAGANDO os valores 
retroativos à referida data; 2) EFETIVAR a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com início de 
pagamento deferido para a data do depósito do laudo pericial no juízo, a saber 08/06/2022, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) 
salário mínimo, inclusive 13º salário.
Por conseguinte, declara-se extinto o processo com resolução de MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Consigna-se que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com art. 1º-F da Lei 
9.494/97, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do S.T.J. e 19 do T.R.F. - 1ª 
Região).
Os juros de mora, por sua vez, são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até o advento da Lei n. 
11.960/2009 (Súmula n. 204/STJ), a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros 
remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de 
liquidação (TRF da 1ª Região – EDAMS 0028664-88.2001.4.01.3800/MG, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, 
Segunda Turma, e-DJF1 p. 26 de 06/05/2010).
Sem custas, à luz do disposto no art. 5º, inc. III da Lei Estadual nº. 3.896/2016.
Com relação aos honorários advocatícios, entende-se devam ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre as prestações 
vencidas até a prolação da SENTENÇA, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Dispensada a remessa necessária dos autos à superior instância, já que o Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, art. 509, incs. I e 
II e § 2º, passou a definir como líquidas as SENTENÇA s que não dependam de arbitramento ou de prova de fato novo mas apenas de 
simples cálculo matemático, hipótese dos autos, e o art. 496, § 3º, inc. I, do mesmo diploma legal fixou em 1.000 (mil) salários mínimos 
o teto limite da dispensa de reexame necessário nas SENTENÇA s prolatadas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações 
de direito público; de resto porque, uma vez cotejados o valor do salário mínimo vigente, o valor atual do teto dos benefícios do INSS, e a 
data de implantação benefício da parte autora, não se afigura minimamente plausível que o valor dos pagamentos retroativos exceda ao 
equivalente a 1.000 salários mínimos.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS.
Em razão da antecipação da tutela ora confirmada e estendida ao benefício concedido em SENTENÇA, DETERMINA-SE SE OFICIE 
DIRETAMENTE À PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE RONDÔNIA, para que proceda à implantação do benefício concedido 
ao autor, nos precisos moldes estabelecidos na presente SENTENÇA /DECISÃO.
Para tanto, SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO OFÍCIO - a ser remetido via sistema - À:
Nome: Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, Porto Velho/RO
Endereço: Av. Nações Unidas, nº 271, Bairro Nossa Senhora das Graças, comarca de Porto Velho /RO – CEP: 76804-110.
No mais, em atenção ao Ofício Circular n. 017/2012/GB/PR, diante do teor da Recomendação Conjunta n. 04, de 17/05/12, do Conselho 
Nacional de Justiça, declina-se as seguintes informações para a implantação do benefício:
Nome do Segurado: AUTOR: MANOEL ROSA DA CUNHA, CPF nº 27162206204
Benefício Concedido/Data de Início do Benefício: Auxílio-doença a partir da data da cessação/requerimento administrativo do benefício 
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(11/06/2021) / Aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo pericial aos autos 08/06/2022.
De resto, esclareça-se à autarquia previdenciária, desde já, que, durante o lapso temporal correspondente ao trânsito em julgado, poderá 
ela, caso deseje, ofertar suas contas de liquidação, assim iniciando o que se convencionou denominar execução invertida, mediante a 
apresentação, nestes mesmos autos, dos cálculos das verbas que entende devidas, conduta que será pelo juízo alçada a cumprimento 
voluntário do julgado, afastando-se, consequentemente, a incidência de honorários advocatícios em fase de cumprimento de SENTENÇA, 
em atenção, mutatis mutandis, ao disposto no Ofício Circular – CGJ-TJ/RO nº 14/2017.
Em hipótese positiva, apresentados os cálculos pelo INSS, iniciando-se, por óbvio, a execução invertida, independente de posterior 
deliberação pelo juízo, intime-se, desde logo, a parte beneficiária, por intermédio do patrono constituído nos autos, a manifestar-se 
expressamente quanto aos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, desde logo, advertindo-a de que eventual inércia será vista como 
concordância tácita quanto aos valores apresentados pela Autarquia, ensejando, doravante, a expedição da RPV e/ou precatório, se for 
o caso, e posterior extinção do feito, nos termos do art. 924 do CPC.
Certificado nos autos o trânsito em julgado do julgado, bem como, in albis, o decurso do prazo para a apresentação dos cálculos da parte 
devedora em execução, fica intimada a parte credora, desde já, a promover o cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de arquivamento dos autos.
Com o decurso do prazo, havendo manifestação pela parte credora, retornem conclusos para demais providências. 
Caso contrário, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 33098222
Processo nº 7000386-29.2022.8.22.0008
AUTOR: ANOIVA MARIA DOS SANTOS FRANCA
REU: CARLA DE OLIVEIRA FARIA MARCAL
Intimação 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada da remessa dos autos 
para a Comarca de Uruaçu/GO, nos termos da DECISÃO ID 81210043.
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022
Chefe de Secretaria
Nome: ANOIVA MARIA DOS SANTOS FRANCA
Endereço: Rua Suruí, 2500, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: CARLA DE OLIVEIRA FARIA MARCAL
Endereço: RUA GOIÁS, 34, SETOR CENTRAL, Uruaçu - GO - CEP: 76400-000

7003993-84.2021.8.22.0008
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: ALAIR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Trata-se de embargos de declaração opostos, no ID. 79925588, por ALAIR FERREIRA DOS SANTOS, em face de ENERGISA DE 
RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, nos quais se insurge contra suposto erro material na 
SENTENÇA de ID. 79732647, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial de ressarcimento proposto pelo requerente.
Instada a se manifestar, a embargada manifestou-se no ID.80106484.
É o necessário. DECIDE-SE.
Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão 
e corrigir erro material, NCPC – art. 1.022, considerando-se omissas, inclusive, as decisões que deixarem de se manifestar sobre tese 
firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, bem ainda 
aquelas com falta ou defeito de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º e incs. do NCPC.
Não se identifica qualquer omissão ou contradição a ensejar a provocação pela via manejada. Todas as conclusões extraídas por este 
juízo, no ato decisório, constituem consequências lógicas das premissas em que se fundamentam, e o vício alegado é ausente também 
quanto a eventual erro material, pois o valor determinado para pagamento à parte autora é o constante do contrato apresentado ao 
ID. 65860135.
No caso em hipótese, a tese que pretende levantar a parte embargante, diz, em verdade, em mera tentativa de reforma do julgado, 
pretendendo, por meio de via imprópria - embargos de declaração - rediscutir o merito causae.
Irresignação neste particular deve ser envidada em sede de recurso diverso, junto à superior instância.
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo na SENTENÇA combatida qualquer omissão ou contradição, JULGA-
SE IMPROCEDENTES OS EMBARGOS com efeitos modificativos, mantendo incólume a SENTENÇA anteriormente proferida.
Intimem-se as partes acerca da presente.
Após, certifique-se eventual transito em julgado.
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Na sequência, nada sendo requerido em até cinco dias, o que deverá ser certificado, arquivem-se, procedendo-se às baixas devidas.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7001456-18.2021.8.22.0008
Rural (Art. 48/51), Concessão
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARLI LOPES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA, OAB nº RO3403
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Certifique-se o transito em julgado da SENTENÇA.
Após, cumpra-se:
1- Altere-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
2 - Fixa-se, nesta fase, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante executado. 
3 - Cite-se o executado para opor impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, sob pena de requisição do pagamento 
do valor executado por intermédio do Presidente do E. TJRO (CPC, arts. 534-535).
Advirta-se o executado, desde já, de que eventuais embargos opostos deverão delimitar e demonstrar especificamente os valores 
impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão 
e de imediato julgamento dos embargos.
Para tanto, CITE-SE e INTIME-SE o INSS, via sistema. 
4 - Havendo impugnação, abra-se vista a parte contrária para se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão e anuência 
tácita.
5 - Na sequência, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, venham conclusos.
6 - Em caso de inércia - o que deverá ser certificado -, ou concordância da parte executada acerca do crédito pleiteado, a fim de viabilizar 
o arquivamento dos autos, DETERMINA-SE a expedição da(s) RPV(s) ou precatório - caso a quantia exceda o teto de 60 (sessenta) 
salários-mínimos - em favor do advogado peticionante, intimando-o quanto ao particular.
7 - Com o pagamento, expeça-se alvará em favor do advogado constituído, conforme poderes conferidos na procuração carreada aos 
autos.
8 - Por fim, nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7004156-
35.2019.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento, Liminar 
Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: MARIA SILVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
A parte exequente peticionou informando o cumprimento da obrigação, requerendo a extinção do feito em razão da satisfação da 
dívida.
Posto isto, diante do que consta dos autos, JULGA-SE EXTINTO, por SENTENÇA, o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de 
Processo Civil.
Tratando-se de satisfação da obrigação pelo pagamento, verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, 
razão pela qual considera-se o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, nada pendente, arquivem-se. 
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7002126-
22.2022.8.22.0008
Oferta
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
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AUTORES: L. M. N., D. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: L. P. K., E. P. N.
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
I – RELATÓRIO.
LENILTON MOREIRA NEVES, genitor, ingressa com ação de oferta de alimentos em favor da menor E. P. N., representada por sua 
genitora, Leydivânia Pereira Kempsk, devidamente qualificados na inicial.
Postula a concessão dos benefícios integrais da gratuidade judiciária.
Ao final, requer a procedência do pedido inicial.
Com a inicial, acostou mandato e cópia da certidão de nascimento da infante.
Deferida a gratuidade judiciária, tendo sido fixado alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) do valor do salário mínimo, ID: 
78764831.
Citada, a ré deixou de oferecer contestação, não tendo comparecido à audiência de conciliação, conforme ata de ID: 80491778.
É o relatório. DECIDE-SE.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Decreta-se a revelia da ré, porquanto não apresentada contestação no prazo legal respectivo; deixa-se, contudo, de aplicar-lhe o efeito 
da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, por se tratar de pedido a versar sobre direitos indisponíveis, nos termos do 
art. 345, II do CPC.
A relação de parentesco encontra-se demonstrada documentalmente pela certidão de nascimento de ID: 78575700 p. 4.
Superado o ponto, de se consignar que na ação de alimentos subsiste o princípio da proporcionalidade previsto no par. 1º do art. 1.694 
do Código Civil brasileiro, de maneira que o alimentado fixação da pensão atenda as necessidades, e ainda tenha, o alimentante, 
condições de suportar o encargo, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, cabendo ao juízo aquilatar em torno da melhor medida de 
proporcionalidade sugerida pelas circunstâncias pessoais das partes.
É dizer: os alimentos devem ser, tanto quanto possível, proporcionais às possibilidades do alimentante e às reais necessidades do 
alimentando, já que a legislação não deseja o desarrazoado sacrifício das necessidades do alimentante, tampouco o perecimento do 
alimentando.
Resta, portanto, identificar, na hipótese posta à apreciação, a mais razoável medida de adequação entre a possibilidade da parte ré e a 
necessidade da parte autora.
O montante fixado na DECISÃO antecipatória corresponde à razoabilidade pretendida in casu, mormente diante da informação, não 
contestada nos autos, acerca de o autor exercer cargo de açougueiro, conforme contra cheque ID:78575700 p.3, além de pagar pensão 
para mais uma filha, indicando, assim, possuir condições de arcar com o valor equivalente a 15% do salário-mínimo a título de pensão 
alimentícia a filha. De outro lado, a necessidade da menor decorre, de resto, de sua própria idade. Criança de seis anos de idade que 
precisa de roupas, alimentação, cuidados médicos e medicamentos, dentre outras necessidades.
Portanto, considerando as circunstâncias dos autos, estabelece-se uma prestação alimentícia a ser paga pelo autor, a menor requerida, 
na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo vigente, bem como o pagamento do percentual de 50% (cinquenta por 
cento) das despesas comprovadamente efetuadas em prol da saúde e educação do menor, retroativamente à data da citação.
III – DISPOSITIVO.
JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial da ação de oferta de alimentos proposta por LENILTON MOREIRA NEVES, em favor 
da menor E. P. N., representada por sua genitora, Leydivânia Pereira Kempsk, para fixar o pagamento de pensão alimentícia mensal 
a requerida, na quantia mensal correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo vigente, a ser efetivada até o 20º 
(vigésimo) dia de cada mês, depositado em conta bancária de titularidade da guardiã da requerida, a ser informada nos autos, bem como 
ao pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) das despesas comprovadamente efetuadas em prol da saúde e da educação 
da requerida, retroativamente à data da citação, na forma da Lei nº 5.478/68, art. 13, § 2º, com incidência de correção monetária segundo 
índice oficial do TJ/RO (OTN/BTN/TR/INPC, de acordo com as suas respectivas datas de incidência), e de juros moratórios simples de 
1% a.m. (um por cento ao mês), ambos a partir da data da citação.
Por conseguinte, RESOLVE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 
Civil.
Ciência ao Ministério Público e a DPE.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, não havendo pendências, arquivem-se os autos.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7004341-05.2021.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Restabelecimento
Procedimento Comum Cível
AUTOR: DAVI SCHAFFELEN
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA, OAB nº RO3403
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO.
AUTOR: DAVI SCHAFFELEN, já qualificada, ajuíza ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado do INSS, e que, em razão dos problemas de saúde que a acometem, está incapacitado para 
o labor; por essa razão requer o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, e a final concessão de aposentadoria por invalidez. 
Tece comentários a respeito do seu direito, postulando a concessão de tutela de urgência e os benefícios da justiça gratuita. À inicial acostou 
procuração e documentos.
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A gratuidade judiciária restou deferida no ID: 66828305, indeferindo-se o pedido de tutela, designando-se perícia médica, cujo laudo foi 
instruído no ID: 80223439, em 04/08/2022. 
Citado, o INSS apresentou proposta de acordo e contestação no ID: 80580957, postulando a improcedência do pedido inicial, ao argumento 
de que a parte autora não preenche os requisitos legais ao direito reclamado.
Impugnação à contestação apresentando negativa quanto ao acordo ofertado e pedido de audiência de instrução e julgamento, carreada 
no ID: 80785064.
É o relatório. DECIDE-SE.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 335, I, do CPC, já que vislumbra-se que a matéria posta importa em questão 
de direito, e os fatos a ela inerentes dependem de prova exclusivamente documental e pericial, já nos autos, tornando prescindível a prova 
testemunhal pleiteada, uma vez que, na hipótese, trata-se de pedido formulado por segurado obrigatório.
Pretende a parte autora o restabelecimento do auxílio-doença e/ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de 
que se encontra incapacitada para o exercício de sua atividade laboral.
Não há preliminares a serem apreciadas.
Quanto ao MÉRITO, impõe-se consignar que a legislação que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social traz, no seu 
bojo, os requisitos e condições necessárias à concessão, mormente no que concerne à aposentadoria por invalidez – lei n. 8.213/91, 
artigos 42 e seguintes, impondo a comprovação de incapacidade atual para o trabalho, pelo segurado da autarquia previdenciária – lei n. 
8.213/91, artigos 42 e seguintes.
Assim sendo, verifica-se que a qualidade de segurado do requerente restou suficientemente comprovada nos autos. Não apenas em 
razão dos documentos de ID: 66781986, mas porque os escritos que instruem a inicial corroboram, no particular, o quanto por ela aduzido, 
bem demonstrando a qualidade de segurado alegada. Neste sentido, colhe-se dos autos comprovantes seguros de que a autarquia ré 
já havia mesmo deferido o benefício do auxílio doença a parte requerente (até 25/10/2021), o que impõe a CONCLUSÃO de que o INSS 
sempre reconheceu ser ele seu segurado e, como tal, potencial beneficiário de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, nos termos 
da lei de regência. 
Posto isto, depreende-se que a fundamental questão a ser enfrentada para o deslinde do feito reside em verificar a efetiva condição e 
contornos da incapacidade, tal como alegado pelo requerente; é dizer, a existência de incapacidade laboral que justifique a concessão 
do benefício de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, por não suscetibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade 
laboral. 
No particular, observa-se que os fartos laudos encontradiços nos autos, aliados ao teor da prova técnica de ID: 80223439, datada em 
04/08/2022, confirmam que o requerente apresenta quadro de múltiplas fraturas de arcos costais, coluna torácica e lombar; associado 
à hérnia discal com radiculopatia, de origem traumática devido atropelamento em acidente de trânsito, doença que o incapacita total 
e permanentemente. 
Dos autos se constata contar o autor atualmente com 50 anos de idade, não havendo quaisquer notícias acerca de ter exercido outra 
atividade econômica diversa daquela que exija esforços manuais. Ademais, não há notícias de que o requerente possua ostente nível 
de escolaridade, a facilitar sua reabilitação profissional. Por fim, tem-se que a enfermidade do autor, mesmo com o constante tratamento 
médico, não é passível de cura. Irreversível o seu quadro clínico, pois.
Veja-se que vários anos já contam desde a identificação da moléstia, sem reversão satisfatória, o que conduz à mais razoável CONCLUSÃO 
de que o segurado não mais conseguiria reabilitar-se para o normal labor, nem para atividade outra, viável à sua limitada realidade.
Destarte, impõe-se conceder a parte requerente o benefício do auxílio-doença, tal qual requerido administrativamente, convertendo-o, em 
seguida, em aposentadoria por invalidez, como ao final postulado na inicial.
Quanto ao período em que o requerente deixou de receber o benefício, deve a implantação do benefício do auxílio-doença se dar a partir 
da data da cessação/requerimento administrativo do benefício (25/10/2021), ao passo em que sua conversão deve ocorrer a partir da data 
da apresentação do laudo pericial nos autos, qual seja, 04/08/2022.
Nesse sentido, a jurisprudência orienta:
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO AUSENTE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
OU CONCESSÃO ANTERIOR DO BENEFÍCIO. 1. Tendo o agravo em recurso especial infirmado a DECISÃO de inadmissibilidade apelo 
especial, não há falar em incidência da Súmula 182/STJ. 2. Não prospera a argumentação de incidência da Súmula 7/STJ, porquanto 
não há que confundir análise de elementos fáticos com o consectário legal. Os elementos fáticos e probatórios foram examinados 
pela Corte de origem, que chegou à CONCLUSÃO de que o agravado faria jus ao benefício, enquanto a fixação do seu dies a quo é 
consequência daquilo que o tribunal decidiu. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o 
decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo ou do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 
Ausentes a postulação administrativa e a concessão anterior do auxílio-acidente, o termo inicial para a concessão será o da citação. 
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 485445 SP 2014/0051965-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).
No que pertine ao valor do benefício, aplica-se à hipótese em tela o teor do artigo 29, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, que dispõe:
Art. 29. [...] § 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, 
considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, 
reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.
De resto, o valor do benefício da aposentadoria por invalidez não poderá ser inferior ao valor de um salário-mínimo.
III - DISPOSITIVO.
Diante do quanto exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial da ação proposta por AUTOR: DAVI SCHAFFELEN para 
CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a: 1) IMPLANTAR o benefício de auxílio-doença, ao requerente, desde a 
data da cessação/requerimento administrativo do benefício (25/10/2021), PAGANDO os valores retroativos à referida data; 2) EFETIVAR 
a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com início de pagamento deferido para a data do depósito 
do laudo pericial no juízo, a saber 04/08/2022, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário.
Por conseguinte, declara-se extinto o processo com resolução de MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Consigna-se que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com art. 1º-F da Lei 
9.494/97, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do S.T.J. e 19 do T.R.F. - 1ª 
Região).
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Os juros de mora, por sua vez, são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até o advento da Lei n. 
11.960/2009 (Súmula n. 204/STJ), a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros 
remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de 
liquidação (TRF da 1ª Região – EDAMS 0028664-88.2001.4.01.3800/MG, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, 
Segunda Turma, e-DJF1 p. 26 de 06/05/2010).
Sem custas, à luz do disposto no art. 5º, inc. III da Lei Estadual nº. 3.896/2016.
Com relação aos honorários advocatícios, entende-se devam ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre as prestações 
vencidas até a prolação da SENTENÇA, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Dispensada a remessa necessária dos autos à superior instância, já que o Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, art. 509, incs. I e 
II e § 2º, passou a definir como líquidas as SENTENÇA s que não dependam de arbitramento ou de prova de fato novo mas apenas de 
simples cálculo matemático, hipótese dos autos, e o art. 496, § 3º, inc. I, do mesmo diploma legal fixou em 1.000 (mil) salários mínimos 
o teto limite da dispensa de reexame necessário nas SENTENÇA s prolatadas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações 
de direito público; de resto porque, uma vez cotejados o valor do salário mínimo vigente, o valor atual do teto dos benefícios do INSS, e a 
data de implantação benefício da parte autora, não se afigura minimamente plausível que o valor dos pagamentos retroativos exceda ao 
equivalente a 1.000 salários mínimos.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS.
Defere-se, agora, antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, visto que os elementos de prova colhidos no curso da instrução processual 
apontam não apenas a plausibilidade do direito alegado, mas sua certeza, tanto que o pedido ora restou julgado procedente nos termos 
da fundamentação já exarada, o que, ao lado do princípio constitucional da proporcionalidade/razoabilidade – devido processo legal 
substancial –, da ponderação de interesses por ele recomendada, e do perigo da demora na hipótese - já que o benefício pleiteado ostenta 
inequívoco caráter alimentar -, faz certa a presença dos requisitos legais necessários à concessão, nesta SENTENÇA. DETERMINA-
SE SE OFICIE DIRETAMENTE À PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE RONDÔNIA, para que proceda à implantação do 
benefício concedido ao autor, nos precisos moldes estabelecidos na presente SENTENÇA /DECISÃO.
Para tanto, SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO OFÍCIO - a ser remetido via sistema - À:
Nome: Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, Porto Velho/RO
Endereço: Av. Nações Unidas, nº 271, Bairro Nossa Senhora das Graças, comarca de Porto Velho /RO – CEP: 76804-110.
No mais, em atenção ao Ofício Circular n. 017/2012/GB/PR, diante do teor da Recomendação Conjunta n. 04, de 17/05/12, do Conselho 
Nacional de Justiça, declina-se as seguintes informações para a implantação do benefício:
Nome do Segurado: AUTOR: DAVI SCHAFFELEN, CPF nº 49778048215
Benefício Concedido/Data de Início do Benefício: Auxílio-doença a partir da data da cessação/requerimento administrativo do benefício 
(25/10/2021) / Aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo pericial aos autos 04/08/2022.
De resto, esclareça-se à autarquia previdenciária, desde já, que, durante o lapso temporal correspondente ao trânsito em julgado, poderá 
ela, caso deseje, ofertar suas contas de liquidação, assim iniciando o que se convencionou denominar execução invertida, mediante a 
apresentação, nestes mesmos autos, dos cálculos das verbas que entende devidas, conduta que será pelo juízo alçada a cumprimento 
voluntário do julgado, afastando-se, consequentemente, a incidência de honorários advocatícios em fase de cumprimento de SENTENÇA, 
em atenção, mutatis mutandis, ao disposto no Ofício Circular – CGJ-TJ/RO nº 14/2017.
Em hipótese positiva, apresentados os cálculos pelo INSS, iniciando-se, por óbvio, a execução invertida, independente de posterior 
deliberação pelo juízo, intime-se, desde logo, a parte beneficiária, por intermédio do patrono constituído nos autos, a manifestar-se 
expressamente quanto aos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, desde logo, advertindo-a de que eventual inércia será vista como 
concordância tácita quanto aos valores apresentados pela Autarquia, ensejando, doravante, a expedição da RPV e/ou precatório, se for 
o caso, e posterior extinção do feito, nos termos do art. 924 do CPC.
Certificado nos autos o trânsito em julgado do julgado, bem como, in albis, o decurso do prazo para a apresentação dos cálculos da parte 
devedora em execução, fica intimada a parte credora, desde já, a promover o cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de arquivamento dos autos.
Com o decurso do prazo, havendo manifestação pela parte credora, retornem conclusos para demais providências. 
Caso contrário, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7002573-10.2022.8.22.0008
Nota Promissória
Execução de Título Extrajudicial
R$ 16.958,66
EXEQUENTE: TATIANE BORCHARDT RATSKE RANGEL, CPF nº 84947276215, RUA ACRE 3334, CASA VISTA ALEGRE - 76974-000 
- ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: THALIANY RIBEIRO DE SOUZA, OAB nº RO10243, DELKER KLEMES MIRANDA, OAB nº RO11313
EXECUTADO: LUCIANA DE SOUZA OLIVEIRA, CPF nº 01253884200, RUA MINAS GERAIS 1817, CASA MORADA DO SOL - 76974-
000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
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Em conformidade ao teor da RESOLUÇÃO 008/2013-PR, que criou os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, 
HOMOLOGA-SE, nesta ocasião, os termos consignados na ata de audiência de ID: 81176644.
“SENTENÇA 
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo, mediante resolução 
do MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo recursal. SENTENÇA 
publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. Após praticados todos os atos, e procedidas as baixas, anotações e 
comunicações necessárias, arquivem-se os autos”. 
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7003145-63.2022.8.22.0008
Protesto Indevido de Título
Procedimento do Juizado Especial Cível
R$ 10.212,49
REQUERENTE: CARLOS ANDRE PROCHNOW, CPF nº 46957790215, RUA ERVINO PROCHNOW 3124, CASA 1 LIBERDADE - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: GILVANI VAZ RAIZER BORDINHAO, OAB nº RO5339, TATIANA SABATO SILVEIRA LOUREIRO, 
OAB nº ES12790
REQUERIDO: HELIO KOBAYASHI, CPF nº 11065630182, RUA IDEPENDENCIA 2169 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
1 – A previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95 veio a admitir a prática de atos processuais por meio de videoconferência, 
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito das pequenas causas.
2 - O atual cenário e as dificuldades suportadas pelo 
PODER JUDICIÁRIO, e pelos jurisdicionados, de resto pela sociedade geral, deflagrados em razão da pandemia instalada pelo Corona 
Vírus (COVID-19), impôs medidas preventivas e de distanciamento social recomendadas pelo CNJ e pela OMS. De outra banda, diante 
dos novos meios tecnológicos disponibilizados ao juízo, da ausência de prejuízo à marcha processual e aos direitos das partes, o recente 
Ato n. 020/2020 – PR – CGJ, que institui medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do PODER 
JUDICIÁRIO no Estado de Rondônia, previu a possibilidade de audiências por videoconferência, com previsão de prorrogação do período 
de afastamento social.
Outrossim, considerando, ainda, as tratativas envidadas entre OAB – Subseção local e este juízo –, tem-se que, doravante, as audiências 
neste juízo realizar-se-ão por meio da rede mundial de computadores - internet, através do aplicativo “Google Meet”, podendo ser utilizado, 
pela parte interessada, aparelho celular, notebook ou computador que possua sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando, 
mediante auxílio do respectivo patrono/advogado.
3 – Assim sendo, determina-se a remessa dos autos ao CEJUSC, para a realização de audiência de conciliação, que se designa para o 
dia 11/10/2022 às 08:30 horas, a ser realizada por videoconferência ou meio virtual mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), enquanto estiverem prorrogadas as medidas de prevenção ao contágio pelo COVID, 
conforme ATO CONJUNTO n. 020/2020, elaborado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Corregedoria Geral 
de Justiça.
3.1 - Para tanto, SIRVA-SE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/TERMO E DEMAIS ATOS DE 
EXPEDIENTE PARA COMUNICAÇÃO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
REQUERIDO: HELIO KOBAYASHI, CPF nº 11065630182, RUA IDEPENDENCIA 2169 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos.
4 – Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados constituídos, se houver, ou via correios para estarem disponíveis na data e 
hora acima agendada.
5 – O link da audiência será encaminhado pelo CEJUSC para e-mails e telefones a serem informados nos autos pelos advogados, 
Procuradores, Promotores e Defensores, no prazo de 5 dias, sendo de responsabilidade destes a informação, sob pena de cancelamento 
do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
6 – Com a vinda das informações requisitadas, promova-se o CEJUSC o envio do link correspondente às partes, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias da solenidade.
7– No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicados, 
para que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a entrarem 
na sala virtual.
8 – Os advogados e as partes deverão comprovar suas respectivas identidades no início da audiência, mostrando documento oficial com 
foto, para conferência e registro.
9 – Advirta-se, desde logo, que não comparecendo o autor à audiência, será extinto o processo. Na ausência da parte requerida, por sua 
vez, será declarada a sua revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.
10 – Restando infrutífera a conciliação, caberá ao réu oferecer contestação, em audiência, em até (dez) minutos), instruindo aos autos os 
documentos pertinentes, sob pena de revelia.
11 – Com a defesa, o autor deverá se manifestar, em igual prazo, inclusive sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados, sob pena de preclusão.
12 – Encerrado o tempo de manifestação do autor, o conciliador responsável deverá instar ambas as partes acerca do interesse na 
produção de prova oral a ser colhida em audiência de instrução ou se elas pretendem o julgamento antecipado da lide.
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13 – Havendo interesse na produção de prova testemunhal, a parte interessada deverá, no mesmo ato, informar o nome completo e o 
contato telefônico das respectivas testemunhas, sob pena de preclusão.
14 – Ciência ao CEJUSC, as partes e respectivos advogados.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7002743-
50.2020.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento
Procedimento Comum Cível
AUTOR: VANILIA GONCALVES LARAAUTOR: VANILIA GONCALVES LARAAUTOR: VANILIA GONCALVES LARA
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB 
nº RO2617ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALREU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALREU: INSS - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIAADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIAADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Por ser tempestiva, conforme certidão constante dos autos, recebe-se a apelação interposta, cabendo ao juízo ad quem deliberar acerca 
de eventual efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 1º e incisos, do NCPC.
Já apresentadas razões e contrarrazões, remeta-se ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região - TRF-1, com as homenagens 
deste Juízo.
Pratique-se o necessário. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7004106-38.2021.8.22.0008
Deficiente
Procedimento Comum Cível
AUTOR: LEIA MACHADO GALDINO
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
I – RELATÓRIO.
AUTOR: LEIA MACHADO GALDINO ajuizou a presente ação contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pretendendo 
a concessão do benefício de amparo assistencial. 
Alega, em síntese, ser portadora de doença incapacitante e não possuir renda própria, encontrando-se impossibilitada de prover o seu 
sustento com dignidade. Comprovou o indeferimento do pedido administrativo e pugnou pela condenação da autarquia à concessão do 
mencionado benefício, desde o requerimento administrativo. Juntou procuração e documentos.
A gratuidade processual foi deferida, ID: 66518053, tendo se determinado a realização de estudo social, cujo laudo foi instruído nos ID: 
72559892.
Pedido de urgência deferido no ID: 73869351.
Citado, o INSS apresentou contestação no ID: 76868708, arguindo preliminar de necessidade de prévio indeferimento administrativo, 
diante da regra da transição e ausência de pedido de prorrogação e comprovação da inscrição/atualização do CADÚNICO; no MÉRITO, 
pleiteou a improcedência do pedido constante da inicial, ao argumento de que a parte autora não preenche os requisitos legais ao direito 
reclamado.
Impugnação à contestação, carreada no ID: 77063612.
Instadas a especificarem provas, o autor postulou a conversão do pedido de benefício assistencial ao portador de deficiência para o 
benefício assistencial ao idoso, tendo em vista que o autor completou 65 anos de idade (ID: 80706197), enquanto a requerida quedou-se 
silente.
É o necessário. DECIDE-SE.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
O feito comporta imediato julgamento. Conquanto a questão de MÉRITO envolva discussão fática e de direito, na parte relativa aos fatos, 
os documentos constantes dos autos, aliados ao estudo social e à perícia médica judicial, são suficientes para a correta compreensão e 
apreciação do caso (art. 355, I do CPC).
Passa-se a análise das preliminares arguidas pela Autarquia.
- Comprovação da inscrição/atualização do CADÚNICO
De início, aprecia-se a preliminar arguida acerca da ausência de inscrição/atualização junto ao CadÚnico, o que se faz para repeli-la, uma 
vez que o documento encontra-se instruído no ID: 66357235.
Outrossim, verifica-se que o mesmo foi datado em 21/05/2021, no mesmo dia do requerimento administrativo, que ocorreu em 21/05/2021, 
ID: 66357237 p. 2, não havendo, pois que se falar em atualização.
Assim, rejeita-se a preliminar.
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- Da necessidade de indeferimento administrativo, com a regra de transição do RE 631.240 com pedido de prorrogação.
É assente na jurisprudência que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, o segurado poderá buscar diretamente o juízo, sem a necessário de formulação de novo pleito administrativo, exceto se o 
caso depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.
O interesse processual ou interesse de agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo que, 
sem a jurisdição, a pretensão não poderá ser satisfeita. Quando a autarquia estabelece data para alta programada em verdade está 
dizendo que naquela data o segurado estará apto para o retorno a suas atividades laborais configurando assim o não acolhimento ao 
menos tácito da pretensão. Nesse sentido colaciono os seguintes arestos:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NO 
CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO: ART. 269, II, CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. Presente o interesse jurídico 
do autor na lide, uma vez que na data do ajuizamento da ação o seu benefício de auxílio-doença estava cancelado, em razão da alta 
médica programada determinada no exame pericial realizado na via administrativa. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 
2. A reativação do pagamento do benefício do autor após a propositura da ação exauriu o objeto da lide, ensejando a extinção do 
processo, com resolução do MÉRITO, com base no art. 269, II, do CPC, como determinado na SENTENÇA, e, nesse caso, é devida a 
condenação da autarquia-ré ao pagamento dos honorários de advogado, por ter sido ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 
3. Honorários de advogado, a cargo do INSS, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com a legislação de regência. 
4. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 
(AC 00492718820024013800, DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 
DATA:03/07/2013 PAGINA:1436.)
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. À luz da tese fixada pelo STF no Tema nº 350 (RE nº 631.240), o pedido 
de restabelecimento do benefício previdenciário pode ser feito diretamente em juízo, revelando-se desnecessária a realização de prévio 
requerimento administrativo, salvo se se fundar em fato novo. 2. O cancelamento do benefício por incapacidade com base na alta 
programada é suficiente para a caracterização do interesse de agir do segurado que busca a tutela jurisdicional, não se podendo exigir do 
segurado, como condição de acesso ao Judiciário, que formule novo pleito administrativo. (TRF4 5020082-32.2016.4.04.9999, TURMA 
REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 23/04/2018)
Outro não foi o entendimento do STF no julgamento do RE 631.240:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento 
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. (...).
No mais, verifica-se que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo outras questões 
preliminares, passa-se ao exame do MÉRITO.
Pois bem. A Constituição Federal de 1988, na Seção IV – Da Assistência Social -, institui a garantia de amparo social às pessoas 
portadoras de deficiências ou idosas que se mostrarem incapazes de sobreviverem sem o concurso da ação estatal, independentemente 
de contribuição para a seguridade social. Para tanto, o legislador constituinte estabeleceu requisitos específicos, trazidos no próprio texto 
constitucional, que assim dispõe:
“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos:
[...]
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”
O preceito constitucional foi, provisoriamente, regulamentado pelo art. 63 da CLPS, reproduzido pelo art. 139 da Lei 8.213/91, conforme 
excerto abaixo:
“A Renda Mensal Vitalícia continuará integrando o elenco de benefícios da Previdência Social, até que seja regulamentado o inciso V do 
art. 203 da Constituição Federal.
§ 1º A Renda Mensal Vitalícia será devida ao maior de 70 (setenta) anos de idade ou inválido que não exercer atividade remunerada, não 
auferir qualquer rendimento superior ao valor da sua renda mensal, não for mantido por pessoa de quem depende obrigatoriamente e não 
tiver outro meio de prover o próprio sustento (...).
.........................................................................................................
§ 3º A Renda Mensal Vitalícia será devida a contar da data da apresentação do requerimento.”
Atualmente, o benefício em questão acha-se previsto pela Lei 8.742/93, norma que regulamentou em definitivo o texto constitucional e 
fixou, como requisitos para a percepção do benefício, aqueles mesmos constantes do art. 203 da CF/88, considerando incapaz de prover 
a manutenção da pessoa portadora de deficiência, ou idosa, integrante de família cuja renda mensal per capita foi inferior a ¼ (um quarto) 
do salário mínimo (art. 20).
A parte autora pleiteia, portanto, o benefício de prestação continuada previsto nos arts. 20 e 21 da Lei 8.742/93, ao argumento de ser 
pessoa idosa, nascida em 14/09/1957, contando com 65 (sessenta e cinco) anos, sem condições de prover sua subsistência ou tê-la 
provida.
Com fundamento na documentação e nas provas técnicas produzidas nos autos, entende-se que a autora reúne os requisitos exigidos 
constitucionalmente para a concessão do benefício, quais sejam, possui mais de 65 (sessenta e cinco) anos, não exercer atividade 
remunerada, é incapaz de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família e carecer de condições de sobrevivência digna, 
em face da situação de carência material de sua família.
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Com relação à vulnerabilidade econômica, o estudo social realizado (ID: 72559892) constatou que o grupo familiar é composto pela 
requerente, seu marido, seus três netos e sua filha, possui rendimento mensal de R$ 500,00 reais advindos da pensão dos netos, um 
salário mínimo de seu esposo aposentado por invalidez e R$ 400,00 reais do auxílio do governo federal.
Neste particular, prevê o §11 do art. 20 da Lei 8.742/1993 que: “Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão 
ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme 
regulamento”. 
Em sequência, a Lei 14.176 de 22 de junho de 2021, introduziu na Lei Orgânica da Assistência Social o §11-A ao artigo retro mencionado 
e também o art. 20-B, in verbis:
§11-A - O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3º deste 
artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei. (Vigência em 01/01/2022)
[...]
Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o 
§ 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per 
capita de que trata o § 11-A do referido artigo: (Vigência em 01/01/2022)
I – o grau da deficiência;
II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; e
III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, 
com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não 
disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à 
preservação da saúde e da vida.
§ 1º A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento.
§ 2º Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos I e III do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes 
dos incisos II e III do caput deste artigo.
§ 3º O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, 
observados os termos dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e do § 6º 
do art. 20 e do art. 40-B desta Lei.
§ 4º O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo 
será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 
e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas FINALIDADE s, facultada ao 
interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os 
valores médios.”
Verifica-se que inclusão de tais disposições entoam a permissão da adoção de avaliação biopsicossocial para aferição da “miserabilidade”, 
desde que o critério econômico fique limitado ao percentual de ½ salário mínimo de renda per capita familiar mensal, consoante eram 
as disposições do revogado art. 20-A, também da Lei 8.742/1993, no entanto, tais modificações pendem de vigência para 01/01/2022 
e, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Lei 11.176/2021: “ A ampliação do limite de renda mensal de 1/4 (um quarto) para até 
1/2 (meio) salário-mínimo mensal, de que trata o § 11-A do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, mediante a utilização de 
outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade do grupo familiar, na forma do art. 20-B da 
referida Lei, fica condicionada a decreto regulamentador do Poder Executivo, em cuja edição deverá ser comprovado o atendimento aos 
requisitos fiscais”.
Nesta perspectiva, considerando as recentes mudanças legislativas e também o fato de, in casu, ser a renda per capita superior a 1/4 do 
salário mínimo, este juízo alia-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.112.557/MG 3ª Seção, Rel. Min. 
Napoleão Maia Filho, DJe 20.11.2009, ao considerar que o magistrado não está sujeito ao sistema de tarifação legal de provas, de forma 
que a delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade.
Neste mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação n. 4.374, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento 
em 18.4.2013, DJe de 4.9.2013, reconheceu a inconstitucionalidade parcial por omissão do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, no entanto, 
sem pronúncia de nulidade.
Ainda, em sede de repercussão geral tema 27, Leading Case RE 567.985, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2013, fixou-se a tese seguinte: “É 
inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário 
mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da 
Constituição.”
Desta feita, quanto à apuração do requisito econômico, há de se conjugar as disposições contidas na Lei assistencial com outros elementos 
probatórios. Assim, a perícia social indica residência que não comporta o número de pessoas que moram no local, pois tem um espaço 
reduzido.
Assim, considerando as nuances do caso, inclusive no que diz respeito à saúde da parte autora, seu nível de instrução, entende-se que 
o requerente não detém condições de subsistência própria ou alheia, necessitando inclusive, dos cuidados de terceiro para prover seu 
próprio sustento.
Esta orientação tem sido adotada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e já restou pacificado no Superior Tribunal de Justiça. 
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 203, V, DA CF/88. ART. 20, § 3º, DA 
LEI 8.742/93. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES 7 E 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, 
no âmbito da Quinta e da Sexta Turma, consolidou entendimento de que a comprovação do requisito da renda familiar per capita não-
superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo não exclui outros fatores que tenham o condão de aferir a condição de miserabilidade da 
parte autora e de sua família, necessária à concessão do benefício assistencial. 2. (...) Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp 
529928/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ I de 03/04/2006, pág. 389).
***
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TUTELA 
ANTECIPADA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DOS SEUS PRESSUPOSTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. COMPROVAÇÃO 
DE RENDA PER CAPITA NÃO SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83 
DA SÚMULA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1. (...) 3. “A impossibilidade da própria manutenção, por parte dos portadores 
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de deficiência e dos idosos, que autoriza e determina o benefício assistencial de prestação continuada, não se restringe à hipótese da 
renda familiar per capita mensal inferior a 1/4 do salário mínimo, podendo caracterizar-se por concretas circunstâncias outras, que é certo, 
devem ser demonstradas.” (REsp 464.774/SC, da minha Relatoria, in DJ 4/8/2003).4. Recurso especial improvido” (STJ, REsp 539621/
PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ I de 02/08/2004, pág. 592).
***
“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA CONTINUADA. INC. V DO ART. 203 DA CF/88. LEI 8.742/93. 
DECRETO 1.744/95. EXIGÊNCIA DE RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ (UM QUARTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. AVALIAÇÃO DA 
PROVA DE MISERABILIDADE. TERMO A QUO. 1. Presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício de prestação 
continuada denominado amparo social ao deficiente físico (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93), pois comprovado que o requerente 
é portador de deficiência física e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. “A 
jurisprudência desta Corte entende que para fins de obtenção do benefício de prestação continuada, é de caráter meramente objetivo 
a renda familiar de ¼ do salário mínimo, podendo o julgador, mediante a aferição de outros meios de prova, avaliar a impossibilidade 
financeira ou a condição de miserabilidade da família do necessitado (...)” (AC 2001.34.00.020159-4/DF, Relator Convocado Juiz Velasco 
Nascimento, Primeira Turma, DJ/II de 15/09/2003). 3. (...) Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas” 
(TRF-1ª Região, AC 2005.01.99.065535-3/MG, Relatora Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, DJ II de 
20/04/2006, pág. 26).
***
“PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203 DA CF - LEI N. 8.742/93, ART. 20 - COMPROVAÇÃO 
DOS REQUISITOS - DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. A apelada preenche os requisitos previstos no art. 20 da Lei n. 8.742/93, uma vez que 
é portadora de deficiência - anquilose das articulações, hipodermolestamento óssea e muscular e alienação mental -, e presente condição 
de miserabilidade, correta a SENTENÇA que deferiu o benefício. 2. “A jurisprudência desta Corte entende que para fins de obtenção do 
benefício de prestação continuada, é de caráter meramente objetivo a renda familiar de ¼ do salário mínimo, podendo o julgador, mediante 
a aferição de outros meios de prova, avaliar a impossibilidade financeira ou a condição de miserabilidade da família do necessitado (.)” 
(AC 2001.34.00.020159-4/DF, Relator Convocado JUIZ VELASCO NASCIMENTO, PRIMEIRA TURMA, DJ 15/09/2003). 3. Termo inicial 
fixado na data do requerimento administrativo se àquela época já estava a autora interditada em virtude do mesmo mal que embasou a 
concessão da benesse. 4. Remessa oficial desprovida” (TRF-1ª Região, REO 2000.36.00.002816-4/MT, Rel. Desembargador Federal 
José Amilcar Machado, Primeira Turma, DJ II de 14/11/2005, pág. 18).
A propósito, tem-se, ainda:
MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PESSOA IDOSA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE. RENDA 
FAMILIAR. EXCLUSÃO. VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÔNJUGE IDOSO. POSSIBILIDADE. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito ao benefício assistencial, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, e nos arts. 20 e 21 
da Lei 8.742/93 (LOAS) pressupõe o preenchimento de dois requisitos: a) condição de pessoa com deficiência ou idosa e b) situação de 
risco social, ou seja, de miserabilidade ou de desamparo. 2. Deve ser excluído do cômputo da renda familiar o benefício previdenciário 
de renda mínima (valor de um salário mínimo) percebido por idoso e o benefício assistencial recebido por outro membro da família de 
qualquer idade. Aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 3. Provido o apelo da autora, 
para determinar ao INSS que anule o ato administrativo indeferitório do benefício assistencial e que reanalise o pedido, excluindo no 
cômputo da renda familiar o valor de um salário mínimo do benefício percebido pelo cônjuge idoso. Segurança concedida. (TRF-4 
- AC: 50042755920184047102 RS 5004275-59.2018.4.04.7102, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 27/08/2019, QUINTA 
TURMA)
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AMPARO ASSISTENCIAL. EXCLUSÃO 
DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RECEBIDOS POR DEMAIS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DESTA TNU. QUESTÃO DE ORDEM 20. PARCIAL PROVIMENTO DO INCIDENTE. RETORNO À TR DE ORIGEM. 1. 
Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, reformando a SENTENÇA, rejeitou pedido de benefício assistencial, ao 
fundamento de que os requisitos para sua concessão não foram cumpridos. 2. O aresto combatido considerou que não foram satisfeitos 
os requisitos à concessão do amparo assistencial, no que se refere à condição de miserabilidade, apurada com base exclusivamente 
no critério da renda per capita, mediante a não exclusão da aposentadoria da genitora da parte-autora e de três benefícios assistenciais 
recebidos pelos seus irmãos. 3. A parte-autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que o acórdão recorrido 
estaria contrário a julgados que, em alegadas hipóteses semelhantes, entenderam que: a) devem ser excluídos do cômputo da renda 
familiar per capita os benefícios assistenciais percebidos pelos irmãos da parte-requerente; b) para apurar-se a miserabilidade, devem-
se considerar as condições pessoais e sociais da parte-requerente. 4. A Lei nº 10.259/2001 prevê o incidente de uniformização quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei (art. 14, 
caput). Caberá à TNU o exame de pedido de uniformização que envolva divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões 
ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ (art. 14, § 4º). 5. Do cotejo entre o acórdão combatido 
e o julgado paradigma, observo que está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em análise nos 
autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados recorridos e paradigma. 6. Explico: 7. No acórdão recorrido, a Turma 
Recursal de origem, reformando a SENTENÇA, entendeu ser o caso do indeferimento do pedido de concessão do amparo assistencial, 
sob o seguinte fundamento: - Perícia social atestando que o autor mora com a mãe, que tem 74 anos e é aposentada por idade, e outros 
três irmãos, também inválidos, com idade abaixo de 65 anos, que percebem benefícios assistenciais ao deficiente, com renda familiar 
mensal no valor de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais). - Nesse contexto, assiste razão ao INSS. O ordenamento jurídico pátrio 
exige, para o gozo das prestações de assistência social pelo Estado, a comprovação da impossibilidade de manutenção e sobrevivência 
autônoma do indivíduo, sendo induvidoso que cabe inicialmente à família substituí-lo, na hipótese de incapacidade de auto-sustento, 
agindo o Estado apenas supletivamente, quando nem mesmo os membros da unidade familiar são capazes de atender as necessidades 
básicas do ente querido. Nesses termos o disposto no art. 229 da Constituição Federal: Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. - Assim, no presente 
caso, cabem à mãe do autor e aos irmãos o dever de sustentar uns aos outros, mesmo que a manutenção seja proveniente de benefício 
assistencial ao deficiente, tendo em vista que irmão inválido está no rol de dependentes do art. 16 da Lei de Benefícios, não se podendo 
olvidar que a realidade retratada nos autos está distante da miserabilidade acobertada pela concessão do benefício pretendido. (grifei). 
8. Portanto, o indeferimento do pedido pelo acórdão recorrido teve, de fato, por fundamento, exclusivamente, a renda per capita, apurada 
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pelo juízo do JEF como sendo superior a ¼ do salário mínimo então vigente, mediante a não exclusão da aposentadoria da genitora da 
parte-autora e de três benefícios assistenciais recebidos pelos seus irmãos. 9. Nos casos paradigmas, se definiram teses contrárias ao 
que decidido na Turma Recursal de origem: a) devem ser excluídos do cômputo da renda familiar per capita os benefícios assistenciais 
percebidos pelos irmãos da parte-requerente (Processo nº 200743009054087, TR/TO); b) para apurar-se a miserabilidade, devem-se 
considerar as condições pessoais e sociais da parte-requerente, mesmo se a renda familiar ultrapassar o limite de ¼ do salário mínimo 
por pessoa (RESP. 868.600/SP); c) excluem-se a aposentadoria no valor mínimo de membro do grupo familiar, quando da apuração da 
renda para a concessão do LOAS (Processo nº 2006.36.00.704265-0, TR/MT). 10. Assim, há a similitude fática a permitir o conhecimento 
do presente incidente de uniformização, uma vez que se partiu do mesmo fato (de mesma natureza/renda per capita familiar superior a 
¼ do salário mínimo e existência de outros membros familiares titulares de amparo assistencial) para se chegar a conclusões jurídicas 
divergentes. 11. Presente a divergência de interpretação, passo ao exame do MÉRITO do pedido de uniformização jurisprudencial. 12. 
Inicialmente, quando ao pedido de exclusão dos demais amparos assistenciais recebidos por integrantes do grupo familiar (irmãos da 
parte-requerente), assim como da aposentadoria no valor de um salário mínimo percebida pela genitora da parte-autora, observo que a 
questão restou enfrentada por este Colegiado na Sessão de Julgamento ocorrida em 15 de abril de 2015. 13. No PEDILEF nº 0528310-
94.2009.4.05.8300 (relator Juiz Federal Wilson José Witzel) decidiu-se, à unanimidade, que: Portanto, há cristalina possibilidade de se 
conceder benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203 da Carta Magna, mesmo percebendo a família do Suscitante renda 
per capta superior a ¼ de salário mínimo, delimitação esta que não deve ser tida como único meio para aferir-se a miserabilidade do 
beneficiário, de forma que, a interpretação do Art. 20, § 3º, da LOAS, deve ser ultrapassada para incluir os que comprovarem, por outros 
meios, a condição de hipossuficiência, tudo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e o do livre convencimento motivado 
do Juiz. Nesta linha, para fins de composição da renda mensal familiar, outrossim, não pode ser computado benefício assistencial ou 
previdenciário de um salário-mínimo percebido por outro membro do grupo familiar, como, no caso vertente, os benefícios de amparo 
assistencial ao deficiente, recebidos por dois filhos menores de idade do Suscitante (sem grifo no original). 14. Sobre o tema, consigno 
que não há maiores digressões a serem feitas. 15. Por fim, implicando o provimento do presente incidente, quanto à matéria de direito, 
na necessidade de reexame da matéria de fato, devem os autos retonar à TR de origem para reapreciação das provas (conforme a 
Questão de Ordem nº 20/TNU)”. (TNU - PEDILEF: 05017073220104058402, Relator: JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY 
QUEIROGA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de Publicação: 09/10/2015)
Desta feita, no caso dos autos, em especial diante do estudo social, constata-se que a parte autora atende aos requisitos legais exigidos 
para a concessão do benefício assistencial pleiteado, já que, além de ser pessoa idosa, não detém condições de prover o próprio 
sustento, encontra-se em situação de grave miserabilidade.
Pondera-se, lado outro, que o benefício em tela traz índole não definitiva, podendo ser revisto a cada dois anos, nos moldes do art. 21 da 
Lei n. 8742, de 1993. Ademais, deverá ter como termo inicial a data do requerimento administrativo. 
III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial da ação proposta por AUTOR: LEIA MACHADO GALDINO para DETERMINAR 
que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL: 1) IMPLEMENTE o benefício de amparo assistencial ao deficiente (LOAS) em favor 
da requerente, em valor não inferior a 01 (um) salário-mínimo; e 2) PAGUE os valores retroativos referentes ao período em que a parte 
requerente deixou de receber o benefício, a partir do requerimento administrativo em 21/05/2021 (ID: 66357237 p. 2).
Por conseguinte, declara-se extinto o processo, com resolução de MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Consigna-se que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com art. 1º-F da Lei 
9.494/97, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do S.T.J. e 19 do T.R.F. - 1ª 
Região).
Os juros de mora, por sua vez, são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até o advento da Lei n. 
11.960/2009 (Súmula n. 204/STJ), a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros 
remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de 
liquidação (TRF da 1ª Região – EDAMS 0028664-88.2001.4.01.3800/MG, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, 
Segunda Turma, e-DJF1 p. 26 de 06/05/2010).
Sem custas, à luz do disposto no art. 5º, inc. III da Lei Estadual nº. 3.896/2016.
Com relação aos honorários advocatícios, entendo que estes devem ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre as 
prestações vencidas até a prolação da SENTENÇA, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Dispensada a remessa necessária no caso dos autos, já que o Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, art. 509, incs. I e II e § 
2º, passou a definir como líquidas as SENTENÇA s que não dependam de arbitramento ou de prova de fato novo mas apenas de simples 
cálculo matemático, hipótese dos autos, e o art. 496, § 3º, inc. I, do mesmo diploma legal fixou em 1.000 (mil) salários mínimos o teto 
limite da dispensa de reexame necessário nas SENTENÇA s prolatadas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de 
direito público; de resto porque, uma vez cotejados o valor do salário mínimo vigente, o valor atual do teto dos benefícios do INSS, e a 
data de implantação benefício da parte autora, não se afigura minimamente plausível que o valor dos pagamentos retroativos exceda ao 
equivalente a 1.000 salários mínimos.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS.
Em razão da antecipação da tutela ora concedida, DETERMINA-SE SE OFICIE DIRETAMENTE À PROCURADORIA FEDERAL NO 
ESTADO DE RONDÔNIA, para que proceda à implantação do benefício concedido ao autor, nos precisos moldes estabelecidos no 
comando sentencial.
SERVE CÓPIA COMO OFÍCIO - a ser remetido via sistema – À:
Nome: Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, Porto Velho/RO
Endereço: Av. Nações Unidas, nº 271, Bairro Nossa Senhora das Graças, comarca de Porto Velho /RO – CEP: 76804-110.
No mais, em atenção ao Ofício Circular n. 017/2012/GB/PR, diante do teor da Recomendação Conjunta n. 04, de 17/05/12, do Conselho 
Nacional de Justiça, declina-se as seguintes informações para a implantação do benefício:
Nome do Segurado: AUTOR: LEIA MACHADO GALDINO, CPF nº 92508936200
Benefício Concedido/Data de Início do Benefício: Benefício assistencial a pessoa com deficiência / 21/05/2021.
De resto, esclareça-se à autarquia previdenciária, desde já, que, durante o lapso temporal correspondente ao trânsito em julgado, poderá 
ela, caso deseje, ofertar suas contas de liquidação, assim iniciando o que se convencionou denominar execução invertida, mediante a 
apresentação, nestes mesmos autos, dos cálculos das verbas que entende devidas, conduta que será pelo juízo alçada a cumprimento 
voluntário do julgado, afastando-se, consequentemente, a incidência de honorários advocatícios em fase de cumprimento de SENTENÇA, 
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em atenção, mutatis mutandis, ao disposto no Ofício Circular – CGJ-TJ/RO nº 14/2017.
Em hipótese positiva, apresentados os cálculos pelo INSS, iniciando-se, por óbvio, a execução invertida, independente de posterior 
deliberação pelo juízo, intime-se, desde logo, a parte beneficiária, por intermédio do patrono constituído nos autos, a manifestar-se 
expressamente quanto aos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, desde logo, advertindo-a de que eventual inércia será vista como 
concordância tácita quanto aos valores apresentados pela Autarquia, ensejando, doravante, a expedição da RPV e/ou precatório, se for 
o caso, e posterior extinção do feito, nos termos do art. 924 do CPC.
Certificado nos autos o trânsito em julgado do julgado, bem como, in albis, o decurso do prazo para a apresentação dos cálculos da parte 
devedora em execução, fica intimada a parte credora, desde já, a promover o cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de arquivamento dos autos.
Com o decurso do prazo, havendo manifestação pela parte credora, retornem conclusos par demais providências. 
Caso contrário, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7000028-
64.2022.8.22.0008
Férias
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: VERONICA HAMMER ZIMMERMAN
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c Lei nº 12.153/2009
Trata-se de ação de cobrança proposta por REQUERENTE: VERONICA HAMMER ZIMMERMAN em desfavor do ESTADO DE 
RONDÔNIA, ambos qualificados, visando a condenação do requerido ao pagamento de verbas rescisórias antes da transposição no 
importe de R$ 8.006,79.
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, incs. I e II do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual, favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO e convencimento do juízo no particular. No mais, instadas, ambas as 
partes informaram não ter outras provas a produzir.
DO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO
De início, verifica-se não assistir razão ao réu, no que diz respeito à conexão suscitada, tampouco a prática de qualquer violação pelo 
autor, inexistindo vedação a fracionamento de pedidos, para que sejam apreciados em mais de um processo, se estes dizem respeito a 
direitos diversos.
É de relevância pontuar, inclusive, que os presentes autos visam ao pagamento das verbas rescisórias (férias, adicional de 1/3 de férias 
e 13º salário), enquanto o processo nº 70002335-25.2021.8.22.0008/7000073-05.2021.8.22.0008 tem por objetivo a condenação do réu 
ao pagamento de licença prêmio, verbas, pois, de naturezas distintas.
Ainda que assim não fosse, em atenção ao disposto no art. 55, § 1º, do CPC, não se identifica qualquer razão para o reconhecimento da 
conexão, extinção do presente feito, ou reunião aos referidos autos, tendo em vista que aquele já agasalhou prolação de SENTENÇA.
Por tais razões, rejeita-se a prejudicial suscitada.
De resto as partes são legítimas, e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a 
serem abordadas.
DO MÉRITO 
A questão cinge-se à análise do direito da parte autora em receber valores referentes à férias proporcionais e 1/3 de férias referentes ao 
período de maio/2017 a outubro/2018, além do 13º salário, em razão de sua transposição aos quadros da União em outubro/2018.
Destaca-se que o direito ao recebimento das referidas verbas por servidor público, bem como a transposição do requerente são pontos 
incontroversos nos autos, eis que não contestados pelo requerido.
Resta, pois, a análise da existência do direito alegado no caso concreto e a possibilidade de conversão em pecúnia.
Pois bem. Observa-se que, de fato, a parte autora laborou para o Estado de Rondônia até outubro de 2018 (ID: 66846300), passando a 
exercer suas atividades para a União, em razão da transposição, somente a partir daquela data. Sendo assim, é de conhecimento que o 
servidor possui direito às verbas proporcionais, quais sejam, férias e 1/3 de férias em sua proporcionalidade.
Adiante, acerca da conversão de direitos desta espécie em pecúnia, o STF, já se manifestou no seguinte sentido:
“FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no 
Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo 
direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza 
remuneratória, quando não puder mais usufruí-los” (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 513.467/SC, 1ª Turma do STF, Rel. Marco 
Aurélio. j. 17.09.2013, unânime, DJe 10.10.2013).
No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:
Apelação. Administrativo. Cobrança. Ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia. Rejeição. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. 
Férias não gozadas. Servidor transposto ao quadro federal. Aquisição do direito enquanto servidor estadual. Recurso não provido. 
Tratando-se de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada enquanto o sujeito era servidor público do Estado, 
deve este ente responder pela cobrança, não vingando a preliminar de ilegitimidade passiva em virtude da transposição da parte ao 
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quadro federal. O servidor adquire o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo serviço público prestado, e o indeferimento 
do gozo, mesmo motivado, configura a conversão em pecúnia. As férias não gozadas pelo servidor público em atividade deve ser 
convertida em pecúnia, visando a evitar o enriquecimento ilícito da Administração. (TJ-RO - APL: 70108904520188220005 RO 7010890-
45.2018.822.0005, Data de Julgamento: 18/12/2020)
O que se estende para as verbas salariais pendentes de pagamento como no caso do 13° salário:
[...]“A Constituição da República assegura aos servidores estatutários o pagamento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, 
abono de férias e o pagamento de 13º salário, dentre outros. Deste modo, tenho que a autora recebe de média o valor remuneratório de 
R$ 1.850,00, valor que será considerado.[...] Lado outro, a autora faz jus às verbas decorrentes de férias não gozadas acrescidas de um 
terço, 13º salário não recebido, proporcionalmente aos meses trabalhados. Tais valores devem incidir as deduções legais.” RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001554-29.2019.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 12/11/2021
Assim, preenchidos os requisitos legais, o autor faz jus à conversão, independentemente de prévio requerimento administrativo, haja vista 
que a omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
Por fim, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no teor do art. 373, inciso II, CPC. Não demonstrou a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Dessa forma, conclui-se que o requerido deixou de cumprir a obrigação que 
lhe competia, qual seja, de provar que quitou integralmente as verbas rescisórias.
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante do que consta nos autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o condenando 
o ESTADO DE RONDÔNIA a PAGAR ao REQUERENTE: VERONICA HAMMER ZIMMERMAN, as verbas rescisórias referentes a 
férias proporcionais e 1/3 de férias referentes ao período aquisitivo de maio/2017 a outubro/2018, além do 13º salário, no valor de 
R$ 8.006,79. 
O valor da condenação deverá ser monetariamente corrigido e contará com incidência de juros desde a data do vencimento de cada 
prestação devida (TR mais juros de 0,5% ao mês), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/09, - até a data 
de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de 
poupança. Desde já fica deferida a dedução de quaisquer valores pagos administrativamente a este título.
Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
Deixa-se de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto 
no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7004217-
22.2021.8.22.0008
Férias
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ENI GARANHANI DE SOUZA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c Lei nº 12.153/2009
Trata-se de ação de cobrança proposta por REQUERENTE: ENI GARANHANI DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, 
ambos qualificados, visando a condenação do requerido ao pagamento de verbas rescisórias antes da transposição no importe de 
R$ 1.724,85.
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, incs. I e II do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual, favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO e convencimento do juízo no particular. No mais, instadas, ambas as 
partes informaram não ter outras provas a produzir.
DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA
Passa-se apreciar a preliminar arguida pela parte ré, o que se faz para repeli-la, uma vez que a impugnação genérica ao benefício da 
gratuidade judiciária, por si só, não basta para a sua revogação, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade 
econômica do beneficiário.
Incumbe ao impugnante fazer prova da capacidade financeira da parte requerente/beneficiária, o que não se mostra presente nos autos, 
já que o réu limita-se a afirmar que não resta comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, sem trazer 
provas aptas a revogação do beneficio concedido.
Não bastasse, os autos tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sem incidência de qualquer custa ou despesa nesta 
fase.
Assim, rejeita-se a preliminar.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 
Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, descabe a tentativa do Estado imputar à União o ônus de 
responder a essa cobrança, uma vez que a autora fez parte do quadro de servidores do Estado até sua transposição, quando somente 
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então passou para o quadro da União. Nessa toada, é de fácil vislumbrar que o período aquisitivo do direito da requerente é anterior à 
transposição, sendo que o Estado de Rondônia deve arcar com a conversão em pecúnia de tal direito, acaso reconhecida a postulação 
– que é matéria de MÉRITO. Por consequência, rejeitam-se as preliminares.
De resto as partes são legítimas, e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a 
serem abordadas.
DO MÉRITO 
A questão cinge-se à análise do direito da parte autora em receber valores referentes à férias proporcionais e 1/3 de férias referentes 
ao período de abril/2017 a novembro/2017, além do 13º salário, em razão de sua transposição aos quadros da União em novembro de 
2017.
Destaca-se que o direito ao recebimento das referidas verbas por servidor público, bem como a transposição do requerente são pontos 
incontroversos nos autos, eis que não contestados pelo requerido.
Resta, pois, a análise da existência do direito alegado no caso concreto e a possibilidade de conversão em pecúnia.
Pois bem. Observa-se que, de fato, a parte autora laborou para o Estado de Rondônia até novembro de 2017 (ID: 66684518), passando 
a exercer suas atividades para a União, em razão da transposição, somente a partir daquela data. Sendo assim, é de conhecimento que 
o servidor possui direito às verbas proporcionais, quais sejam, férias e 1/3 de férias em sua proporcionalidade.
Adiante, acerca da conversão de direitos desta espécie em pecúnia, o STF, já se manifestou no seguinte sentido:
“FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no 
Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo 
direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza 
remuneratória, quando não puder mais usufruí-los” (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 513.467/SC, 1ª Turma do STF, Rel. Marco 
Aurélio. j. 17.09.2013, unânime, DJe 10.10.2013).
No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:
Apelação. Administrativo. Cobrança. Ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia. Rejeição. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. 
Férias não gozadas. Servidor transposto ao quadro federal. Aquisição do direito enquanto servidor estadual. Recurso não provido. 
Tratando-se de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada enquanto o sujeito era servidor público do Estado, 
deve este ente responder pela cobrança, não vingando a preliminar de ilegitimidade passiva em virtude da transposição da parte ao 
quadro federal. O servidor adquire o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo serviço público prestado, e o indeferimento 
do gozo, mesmo motivado, configura a conversão em pecúnia. As férias não gozadas pelo servidor público em atividade deve ser 
convertida em pecúnia, visando a evitar o enriquecimento ilícito da Administração. (TJ-RO - APL: 70108904520188220005 RO 7010890-
45.2018.822.0005, Data de Julgamento: 18/12/2020)
O que se estende para as verbas salariais pendentes de pagamento como no caso do 13° salário:
[...]“A Constituição da República assegura aos servidores estatutários o pagamento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, 
abono de férias e o pagamento de 13º salário, dentre outros. Deste modo, tenho que a autora recebe de média o valor remuneratório de 
R$ 1.850,00, valor que será considerado.[...] Lado outro, a autora faz jus às verbas decorrentes de férias não gozadas acrescidas de um 
terço, 13º salário não recebido, proporcionalmente aos meses trabalhados. Tais valores devem incidir as deduções legais.” RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001554-29.2019.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 12/11/2021
Assim, preenchidos os requisitos legais, o autor faz jus à conversão, independentemente de prévio requerimento administrativo, haja vista 
que a omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
Por fim, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no teor do art. 373, inciso II, CPC. Não demonstrou a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Dessa forma, conclui-se que o requerido deixou de cumprir a obrigação que 
lhe competia, qual seja, de provar que quitou integralmente as verbas rescisórias.
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante do que consta nos autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o condenando o 
ESTADO DE RONDÔNIA a PAGAR ao REQUERENTE: ENI GARANHANI DE SOUZA, as verbas rescisórias referentes a férias proporcionais 
e 1/3 de férias referentes ao período aquisitivo de abril/2017 a novembro/2017, além do 13º salário, no valor de R$ 1.724,85. 
O valor da condenação deverá ser monetariamente corrigido e contará com incidência de juros desde a data do vencimento de cada 
prestação devida (TR mais juros de 0,5% ao mês), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/09, - até a data 
de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de 
poupança. Desde já fica deferida a dedução de quaisquer valores pagos administrativamente a este título.
Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
Deixa-se de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto 
no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7004342-
87.2021.8.22.0008
Férias
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: AUGUSTINHO CRISTO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
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REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c Lei nº 12.153/2009
Trata-se de ação de cobrança proposta por REQUERENTE: AUGUSTINHO CRISTO em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, 
ambos qualificados, visando a condenação do requerido ao pagamento de verbas rescisórias antes da transposição no importe de 
R$ 8.515,24.
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, incs. I e II do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual, favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO e convencimento do juízo no particular. No mais, instadas, ambas as 
partes informaram não ter outras provas a produzir.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 
Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, descabe a tentativa do Estado imputar à União o ônus de 
responder a essa cobrança, uma vez que a autora fez parte do quadro de servidores do Estado até sua transposição, quando somente 
então passou para o quadro da União. Nessa toada, é de fácil vislumbrar que o período aquisitivo do direito da requerente é anterior à 
transposição, sendo que o Estado de Rondônia deve arcar com a conversão em pecúnia de tal direito, acaso reconhecida a postulação 
– que é matéria de MÉRITO. Por consequência, rejeitam-se as preliminares.
DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
Em relação à preliminar de falta de interesse de agir em razão da necessidade de pedido administrativo anterior, arguida pela requerida, 
sob o fundamento de que a parte autora não pleiteou o recebimento na via administrativa, não prospera.
Inicialmente, cumpre destacar que, o interesse processual, no dizer de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “se consubstancia 
na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”. (Código de Processo Civil 
Comentado, 3ª. edição, Editora Revista dos Tribunais, p.249).
Logo, o interesse processual a que se refere a legislação processual vigente, conforme a doutrina mencionada, é instrumental, surgindo 
da utilidade/necessidade de se obter a proteção jurisdicional de algum interesse substancial. Ademais, a tese arguida ataca o interesse 
substancial, ou primário, sustentando que a parte autora não tem o direito alegado. Todavia, essa discussão é de MÉRITO e não deve 
ser debatida em sede de preliminar.
Não se pode olvidar da existência de efetivo interesse da parte autora em ingressar em juízo, na medida em que não se faz necessário 
o esgotamento da via administrativa para o recebimento das verbas pretendidas, quando mais não existe qualquer imposição legal 
determinando a formulação prévia na esfera extrajudicial.
Assevere-se, ainda, que a pretensão da autora foi resistida na contestação, evidenciando, assim, a presença dos elementos de 
necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida.
Desta feita, e buscando-se a celeridade e a presteza da tutela jurisdicional, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.
De resto as partes são legítimas, e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a 
serem abordadas.
DO MÉRITO 
A questão cinge-se à análise do direito da parte autora em receber valores referentes à férias proporcionais e 1/3 de férias referentes ao 
período de outubro/2017 a setembro/2018, além do 13º salário, em razão de sua transposição aos quadros da União em setembro de 
2018.
Destaca-se que o direito ao recebimento das referidas verbas por servidor público, bem como a transposição do requerente são pontos 
incontroversos nos autos, eis que não contestados pelo requerido.
Resta, pois, a análise da existência do direito alegado no caso concreto e a possibilidade de conversão em pecúnia.
Pois bem. Observa-se que, de fato, a parte autora laborou para o Estado de Rondônia até setembro de 2018 (ID: 66783113), passando 
a exercer suas atividades para a União, em razão da transposição, somente a partir daquela data. Sendo assim, é de conhecimento que 
o servidor possui direito às verbas proporcionais, quais sejam, férias e 1/3 de férias em sua proporcionalidade.
Adiante, acerca da conversão de direitos desta espécie em pecúnia, o STF, já se manifestou no seguinte sentido:
“FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no 
Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo 
direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza 
remuneratória, quando não puder mais usufruí-los” (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 513.467/SC, 1ª Turma do STF, Rel. Marco 
Aurélio. j. 17.09.2013, unânime, DJe 10.10.2013).
No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:
Apelação. Administrativo. Cobrança. Ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia. Rejeição. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. 
Férias não gozadas. Servidor transposto ao quadro federal. Aquisição do direito enquanto servidor estadual. Recurso não provido. 
Tratando-se de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada enquanto o sujeito era servidor público do Estado, 
deve este ente responder pela cobrança, não vingando a preliminar de ilegitimidade passiva em virtude da transposição da parte ao 
quadro federal. O servidor adquire o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo serviço público prestado, e o indeferimento 
do gozo, mesmo motivado, configura a conversão em pecúnia. As férias não gozadas pelo servidor público em atividade deve ser 
convertida em pecúnia, visando a evitar o enriquecimento ilícito da Administração. (TJ-RO - APL: 70108904520188220005 RO 7010890-
45.2018.822.0005, Data de Julgamento: 18/12/2020)
O que se estende para as verbas salariais pendentes de pagamento como no caso do 13° salário:
[...]“A Constituição da República assegura aos servidores estatutários o pagamento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, 
abono de férias e o pagamento de 13º salário, dentre outros. Deste modo, tenho que a autora recebe de média o valor remuneratório de 
R$ 1.850,00, valor que será considerado.[...] Lado outro, a autora faz jus às verbas decorrentes de férias não gozadas acrescidas de um 
terço, 13º salário não recebido, proporcionalmente aos meses trabalhados. Tais valores devem incidir as deduções legais.” RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001554-29.2019.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 12/11/2021
Assim, preenchidos os requisitos legais, o autor faz jus à conversão, independentemente de prévio requerimento administrativo, haja vista 
que a omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
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Por fim, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no teor do art. 373, inciso II, CPC. Não demonstrou a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Dessa forma, conclui-se que o requerido deixou de cumprir a obrigação que 
lhe competia, qual seja, de provar que quitou integralmente as verbas rescisórias.
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante do que consta nos autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o condenando o 
ESTADO DE RONDÔNIA a PAGAR ao REQUERENTE: AUGUSTINHO CRISTO, as verbas rescisórias referentes a férias proporcionais 
e 1/3 de férias referentes ao período aquisitivo de outubro/2017 a setembro/2018, além do 13º salário, no valor de R$ 8.515,24. 
O valor da condenação deverá ser monetariamente corrigido e contará com incidência de juros desde a data do vencimento de cada 
prestação devida (TR mais juros de 0,5% ao mês), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/09, - até a data 
de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de 
poupança. Desde já fica deferida a dedução de quaisquer valores pagos administrativamente a este título.
Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
Deixa-se de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto 
no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito
7001043-39.2020.8.22.0008
Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda
Procedimento Comum Cível
AUTOR: T. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: GABRIEL DOS SANTOS REGLY, OAB nº RO10310, ANDREI DA SILVA MENDES, OAB nº RO6889
REU: A. J. D. S.
ADVOGADOS DO REU: NIVALDO PONATH JUNIOR, OAB nº RO9328, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA, OAB nº 
RO4688
DESPACHO 
Em razão de serem, os embargos de declaração manejados nos autos, dotados de efeitos infringentes, a fim de preservar o 
contraditório, intime-se a embargada para se manifestar acerca do recurso interposto, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê o art. 
1.023 do CPC.
Após, tornem os autos conclusos.
Intime-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito
7013995-34.2021.8.22.0002
Guarda
Procedimento Comum Cível
AUTOR: R. O. B.
ADVOGADO DO AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890
REU: C. A. D. R.
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Por envolver interesse de incapaz, abra-se vista ao Ministério Público para análise e parecer, no prazo de 15 dias, sob pena de 
preclusão.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, venham conclusos para demais providências.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7004226-
81.2021.8.22.0008
Férias
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: SERGIO GIMENEZ LEME DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c Lei nº 12.153/2009
Trata-se de ação de cobrança proposta por REQUERENTE: SERGIO GIMENEZ LEME DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE 
RONDÔNIA, ambos qualificados, visando a condenação do requerido ao pagamento de verbas rescisórias antes da transposição no 
importe de R$ 16.420,99.
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De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, incs. I e II do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual, favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO e convencimento do juízo no particular. No mais, instadas, ambas as 
partes informaram não ter outras provas a produzir.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 
Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, descabe a tentativa do Estado imputar à União o ônus de 
responder a essa cobrança, uma vez que a autora fez parte do quadro de servidores do Estado até sua transposição, quando somente 
então passou para o quadro da União. Nessa toada, é de fácil vislumbrar que o período aquisitivo do direito da requerente é anterior à 
transposição, sendo que o Estado de Rondônia deve arcar com a conversão em pecúnia de tal direito, acaso reconhecida a postulação 
– que é matéria de MÉRITO. Por consequência, rejeitam-se as preliminares.
DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
Em relação à preliminar de falta de interesse de agir em razão da necessidade de pedido administrativo anterior, arguida pela requerida, 
sob o fundamento de que a parte autora não pleiteou o recebimento na via administrativa, não prospera.
Inicialmente, cumpre destacar que, o interesse processual, no dizer de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “se consubstancia 
na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”. (Código de Processo Civil 
Comentado, 3ª. edição, Editora Revista dos Tribunais, p.249).
Logo, o interesse processual a que se refere a legislação processual vigente, conforme a doutrina mencionada, é instrumental, surgindo 
da utilidade/necessidade de se obter a proteção jurisdicional de algum interesse substancial. Ademais, a tese arguida ataca o interesse 
substancial, ou primário, sustentando que a parte autora não tem o direito alegado. Todavia, essa discussão é de MÉRITO e não deve 
ser debatida em sede de preliminar.
Não se pode olvidar da existência de efetivo interesse da parte autora em ingressar em juízo, na medida em que não se faz necessário 
o esgotamento da via administrativa para o recebimento das verbas pretendidas, quando mais não existe qualquer imposição legal 
determinando a formulação prévia na esfera extrajudicial.
Assevere-se, ainda, que a pretensão da autora foi resistida na contestação, evidenciando, assim, a presença dos elementos de 
necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida.
Desta feita, e buscando-se a celeridade e a presteza da tutela jurisdicional, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.
De resto as partes são legítimas, e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a 
serem abordadas.
DO MÉRITO 
A questão cinge-se à análise do direito da parte autora em receber valores referentes à férias proporcionais e 1/3 de férias referentes ao 
período de março/2017 a junho/2018, além do 13º salário, em razão de sua transposição aos quadros da União em junho de 2018.
Destaca-se que o direito ao recebimento das referidas verbas por servidor público, bem como a transposição do requerente são pontos 
incontroversos nos autos, eis que não contestados pelo requerido.
Resta, pois, a análise da existência do direito alegado no caso concreto e a possibilidade de conversão em pecúnia.
Pois bem. Observa-se que, de fato, a parte autora laborou para o Estado de Rondônia até junho de 2018 (ID: 66691340), passando a 
exercer suas atividades para a União, em razão da transposição, somente a partir daquela data. Sendo assim, é de conhecimento que o 
servidor possui direito às verbas proporcionais, quais sejam, férias e 1/3 de férias em sua proporcionalidade.
Adiante, acerca da conversão de direitos desta espécie em pecúnia, o STF, já se manifestou no seguinte sentido:
“FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no 
Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo 
direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza 
remuneratória, quando não puder mais usufruí-los” (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 513.467/SC, 1ª Turma do STF, Rel. Marco 
Aurélio. j. 17.09.2013, unânime, DJe 10.10.2013).
No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:
Apelação. Administrativo. Cobrança. Ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia. Rejeição. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. 
Férias não gozadas. Servidor transposto ao quadro federal. Aquisição do direito enquanto servidor estadual. Recurso não provido. 
Tratando-se de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada enquanto o sujeito era servidor público do Estado, 
deve este ente responder pela cobrança, não vingando a preliminar de ilegitimidade passiva em virtude da transposição da parte ao 
quadro federal. O servidor adquire o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo serviço público prestado, e o indeferimento 
do gozo, mesmo motivado, configura a conversão em pecúnia. As férias não gozadas pelo servidor público em atividade deve ser 
convertida em pecúnia, visando a evitar o enriquecimento ilícito da Administração. (TJ-RO - APL: 70108904520188220005 RO 7010890-
45.2018.822.0005, Data de Julgamento: 18/12/2020)
O que se estende para as verbas salariais pendentes de pagamento como no caso do 13° salário:
[...]“A Constituição da República assegura aos servidores estatutários o pagamento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, 
abono de férias e o pagamento de 13º salário, dentre outros. Deste modo, tenho que a autora recebe de média o valor remuneratório de 
R$ 1.850,00, valor que será considerado.[...] Lado outro, a autora faz jus às verbas decorrentes de férias não gozadas acrescidas de um 
terço, 13º salário não recebido, proporcionalmente aos meses trabalhados. Tais valores devem incidir as deduções legais.” RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001554-29.2019.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 12/11/2021
Assim, preenchidos os requisitos legais, o autor faz jus à conversão, independentemente de prévio requerimento administrativo, haja vista 
que a omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
Por fim, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no teor do art. 373, inciso II, CPC. Não demonstrou a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Dessa forma, conclui-se que o requerido deixou de cumprir a obrigação que 
lhe competia, qual seja, de provar que quitou integralmente as verbas rescisórias.
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante do que consta nos autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o condenando 
o ESTADO DE RONDÔNIA a PAGAR ao REQUERENTE: SERGIO GIMENEZ LEME DE OLIVEIRA, as verbas rescisórias referentes 
a férias proporcionais e 1/3 de férias referentes ao período aquisitivo de março/2017 a junho/2018, além do 13º salário, no valor de 
R$ 16.420,99. 



2643DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

O valor da condenação deverá ser monetariamente corrigido e contará com incidência de juros desde a data do vencimento de cada 
prestação devida (TR mais juros de 0,5% ao mês), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/09, - até a data 
de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de 
poupança. Desde já fica deferida a dedução de quaisquer valores pagos administrativamente a este título.
Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
Deixa-se de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto 
no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº: 7003108-36.2022.8.22.0008 Requerente: EXEQUENTE: ZEZINA POSSIMONER MATOS - ME
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA RITA COGO - RO660, INES DA CONSOLACAO COGO - RO3412
Requerido(a): EXECUTADO: LAUDIO TESCH
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para emendar a inicial, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a fim de excluir da ação o título de crédito prescrito ou convolar em ação de conhecimento. 
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003099-
11.2021.8.22.0008
Direito de Imagem, Atraso de vôo
Procedimento Comum Cível
AUTOR: FRANCIELDO FRANCISCO DE SOUSA
ADVOGADO DO AUTOR: POLIANA POTIN, OAB nº RO7911
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO 
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os pontos controvertidos da lide e especificar as provas que pretendem 
produzir, justificando-lhe a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de prova testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem seus 
respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, cumprindo-lhes indicar, na oportunidade, 
quais de suas testemunhas comparecerão em audiência independentemente de intimação, quais outras serão intimadas pelo próprio 
advogado, na forma do art. 455 do CPC, e, por fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente, devem ser efetuadas 
por MANDADO e oficial de justiça, desde logo justificando tal necessidade, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento antecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas outras 
a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do processo no estado em que se encontra.
Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste
7000983-03.2019.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: IRACI RECHESKI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Defere-se o requerimento de ID: 62250257.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.



2644DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Não havendo pendências, arquive-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003818-
90.2021.8.22.0008
Férias
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JOAO DA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
REU: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c Lei nº 12.153/2009
Trata-se de ação de cobrança proposta por AUTOR: JOAO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, ambos qualificados, visando 
a condenação do requerido ao pagamento de verbas rescisórias antes da transposição no importe de R$ 4.265,79.
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, incs. I e II do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual, favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO e convencimento do juízo no particular. No mais, instadas, ambas as 
partes informaram não ter outras provas a produzir.
DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA
Passa-se apreciar a preliminar arguida pela parte ré, o que se faz para repeli-la, uma vez que a impugnação genérica ao benefício da 
gratuidade judiciária, por si só, não basta para a sua revogação, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade 
econômica do beneficiário.
Incumbe ao impugnante fazer prova da capacidade financeira da parte requerente/beneficiária, o que não se mostra presente nos autos, 
já que o réu limita-se a afirmar que não resta comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, sem trazer 
provas aptas a revogação do beneficio concedido.
Não bastasse, os autos tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sem incidência de qualquer custa ou despesa nesta 
fase.
Assim, rejeita-se a preliminar.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 
Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, descabe a tentativa do Estado imputar à União o ônus de 
responder a essa cobrança, uma vez que a autora fez parte do quadro de servidores do Estado até sua transposição, quando somente 
então passou para o quadro da União. Nessa toada, é de fácil vislumbrar que o período aquisitivo do direito da requerente é anterior à 
transposição, sendo que o Estado de Rondônia deve arcar com a conversão em pecúnia de tal direito, acaso reconhecida a postulação 
– que é matéria de MÉRITO. Por consequência, rejeitam-se as preliminares.
De resto as partes são legítimas, e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a 
serem abordadas.
DO MÉRITO 
A questão cinge-se à análise do direito da parte autora em receber valores referentes à férias proporcionais e 1/3 de férias referentes ao 
período de junho/2017 a agosto/2018, além do 13º salário, em razão de sua transposição aos quadros da União em agosto/2018.
Destaca-se que o direito ao recebimento das referidas verbas por servidor público, bem como a transposição do requerente são pontos 
incontroversos nos autos, eis que não contestados pelo requerido.
Resta, pois, a análise da existência do direito alegado no caso concreto e a possibilidade de conversão em pecúnia.
Pois bem. Observa-se que, de fato, a parte autora laborou para o Estado de Rondônia até agosto/2018 (ID: 64941078), passando a 
exercer suas atividades para a União, em razão da transposição, somente a partir daquela data. Sendo assim, é de conhecimento que o 
servidor possui direito às verbas proporcionais, quais sejam, férias e 1/3 de férias em sua proporcionalidade.
Adiante, acerca da conversão de direitos desta espécie em pecúnia, o STF, já se manifestou no seguinte sentido:
“FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no 
Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo 
direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza 
remuneratória, quando não puder mais usufruí-los” (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 513.467/SC, 1ª Turma do STF, Rel. Marco 
Aurélio. j. 17.09.2013, unânime, DJe 10.10.2013).
No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:
Apelação. Administrativo. Cobrança. Ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia. Rejeição. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. 
Férias não gozadas. Servidor transposto ao quadro federal. Aquisição do direito enquanto servidor estadual. Recurso não provido. 
Tratando-se de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada enquanto o sujeito era servidor público do Estado, 
deve este ente responder pela cobrança, não vingando a preliminar de ilegitimidade passiva em virtude da transposição da parte ao 
quadro federal. O servidor adquire o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo serviço público prestado, e o indeferimento 
do gozo, mesmo motivado, configura a conversão em pecúnia. As férias não gozadas pelo servidor público em atividade deve ser 
convertida em pecúnia, visando a evitar o enriquecimento ilícito da Administração. (TJ-RO - APL: 70108904520188220005 RO 7010890-
45.2018.822.0005, Data de Julgamento: 18/12/2020)
O que se estende para as verbas salariais pendentes de pagamento como no caso do 13° salário:
[...]“A Constituição da República assegura aos servidores estatutários o pagamento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, 
abono de férias e o pagamento de 13º salário, dentre outros. Deste modo, tenho que a autora recebe de média o valor remuneratório de 
R$ 1.850,00, valor que será considerado.[...] Lado outro, a autora faz jus às verbas decorrentes de férias não gozadas acrescidas de um 
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terço, 13º salário não recebido, proporcionalmente aos meses trabalhados. Tais valores devem incidir as deduções legais.” RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001554-29.2019.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 12/11/2021
Assim, preenchidos os requisitos legais, o autor faz jus à conversão, independentemente de prévio requerimento administrativo, haja vista 
que a omissão administrativa gera um enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
Por fim, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no teor do art. 373, inciso II, CPC. Não demonstrou a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Dessa forma, conclui-se que o requerido deixou de cumprir a obrigação que 
lhe competia, qual seja, de provar que quitou integralmente as verbas rescisórias.
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante do que consta nos autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o condenando o 
ESTADO DE RONDÔNIA a PAGAR ao AUTOR: JOAO DA SILVA, as verbas rescisórias referentes a férias proporcionais e 1/3 de férias 
referentes ao período aquisitivo de junho/2017 a agosto/2018, além do 13º salário, no valor de R$ 4.265,79. 
O valor da condenação deverá ser monetariamente corrigido e contará com incidência de juros desde a data do vencimento de cada 
prestação devida (TR mais juros de 0,5% ao mês), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/09, - até a data 
de 26/03/2015 a partir de quando passam a incidir o IPCA-E mais juros moratórios aplicados nos mesmos moldes da caderneta de 
poupança. Desde já fica deferida a dedução de quaisquer valores pagos administrativamente a este título.
Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
Deixa-se de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto 
no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste
7001664-65.2022.8.22.0008
Concessão
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA CRISTINA DA SILVEIRA CONCEICAO
ADVOGADO DO AUTOR: ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Desnecessária CONCLUSÃO.
Cumpra-se as determinações impostas na SENTENÇA proferida, com a expedição do alvará de levantamento em favor do ADVOGADO 
DO AUTOR: ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351, conforme poderes que lhe foram conferidos na procuração de ID: 77338703, 
tão logo ocorra o pagamento da RPV, intimando-o.
Após, com o levantamento, nada mais pendente, arquivem-se, procedendo-se as baixas devidas.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº: 7003067-69.2022.8.22.0008 Requerente: EXEQUENTE: ANA RITA COGO
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA RITA COGO - RO660, INES DA CONSOLACAO COGO - RO3412
Requerido(a): EXECUTADO: JOAO RODRIGUES DE SOUZA
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para emendar a inicial, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a fim de promover a adequação do valor da causa, já que consta R$ 7.271,17.
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2057 - Ramal 207
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº: 7004682-07.2016.8.22.0008
Requerente: SOLANGE ALMEIDA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO3403, CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Intimo as partes para tomarem ciência do teor da(s) RPV(s) expedida(s). Devendo seu acompanhamento se dar através do Sistema 
E-PrecWeb.
Espigão do Oeste-RO (RO), 1 de setembro de 2022.
VALDEMAR SCHAEDE STANGE
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2º CARTÓRIO

7002025-82.2022.8.22.0008
Contratos Bancários
Monitória
R$ 26.576,66
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
REU: RANIERE MARCHIOLLI DE MOURA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Validamente citada, a parte demandada não pagou, nem ofereceu embargos; deixando transcorrer in albis seu prazo de defesa, não se 
insurgiu contra a pretensão da parte autora.
Pois bem. Consoante estabelece o artigo 702, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, não sendo opostos embargos, ou rejeitados que 
sejam, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. 
Com tais considerações, converte-se o mandado inicial anteriormente expedido em executivo.
Retifique-se a classe processual.
Intime-se a parte executada para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na 
forma do que dispõem os arts. 701/702 c/c o que estabelece o Título II, do Livro I da Parte Especial Novo do Código de Processo Civil.
Fixa-se, desde já, honorários advocatícios em 15% (quinze) por cento do valor executado, tendo em vista que “é cabível fixação de 
honorários advocatícios em execução de sentença, independente da existência de impugnação” (TJRO, 100.001.2006.003359-1 Agravo 
de Instrumento; Relator: Juiz Álvaro Kalix Ferro; 14/03/2007).
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA, a ser cumprida no seguinte endereço:
REU: RANIERE MARCHIOLLI DE MOURA, RUA BOM JESUS 2194 MORADA DO SOL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7002705-
67.2022.8.22.0008
Abandono Intelectual
Carta Precatória Criminal
DEPRECANTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL
DEPRECANTE SEM ADVOGADO(S)
REU: DIEGO FAUSTINO DE MORAES
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Cumpra-se, servindo cópia da precatória como mandado, ou expeça-se o necessário.
Ciência ao NUPs, com urgência.
Após, devolva-se à origem com as homenagens do juízo.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Endereço: Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002197-92.2020.8.22.0008 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: MARIA ZULMA PEREIRA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERICK CORTES ALMEIDA - RO7866
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca da impugnação ao cumprimento de sentença 
apresentada pela parte executada.
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ESPIGÃO D’OESTE/RO, 1 de setembro de 2022.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Endereço: Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002442-69.2021.8.22.0008 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PETIÇÃO CÍVEL (241) 
REQUERENTE: FRANCISCO VALDELICIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA ROSSOW - RO5739
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar as partes para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação, 
desconsiderando-se os pedidos genéricos formulados. Caso requeiram a produção de prova testemunhal, deverão apresentar o rol 
destas, todas qualificadas, conforme art. 450 do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias (§4°, art. 357, do CPC), cujo silêncio importará em 
preclusão.

ESPIGÃO D’OESTE/RO, 1 de setembro de 2022.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Endereço: Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
===========================================================================================
Processo nº: 7002510-19.2021.8.22.0008 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: MAURI SOARES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS - RO3843
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Finalidade: Considerando que a parte requerida opôs embargos de declaração em face à r. sentença, promovo a intimação da parte 
requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Endereço: Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002275-52.2021.8.22.0008 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: ROSMARI APARECIDA DA SILVA STORARI
Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA ROSSOW - RO5739
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
ATO ORDINATÓRIO
Finalidade: Intimar as partes para esclarecerem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação, 
desconsiderando-se os pedidos genéricos formulados. Caso requeiram a produção de prova testemunhal, deverão apresentar o rol 
destas, todas qualificadas, conforme art. 450 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias (§4°, art. 357, do CPC), cujo silêncio importará em 
preclusão.
ESPIGÃO D’OESTE/RO, 1 de setembro de 2022.
7000902-20.2020.8.22.0008
Restabelecimento
Cumprimento de sentença
R$ 12.540,00
REQUERENTE: JOSE LUCIO KUNZ
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA, OAB nº RO3403
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente objetiva efetivar comando sentencial.
Intimada, a parte executada, a adimplir o débito e/ou apresentar impugnação, manifestou concordância.
Vieram os autos conclusos. DECIDE-SE.
Considerando a concordância da parte executada, inexistindo qualquer outra questão a ser analisada, defere-se o requerimento da 
parte credora, e DETERMINA-SE, agora, a expedição da(s) RPV(s) para pagamento do importe executado - débito principal, honorários 
sucumbenciais e os fixados na fase de execução -.
Após, advindo notícia do pagamento, expeça-se o alvará competente em favor do advogado constituído, conforme poderes conferidos 
na procuração carreada.
Na sequência, confirmando o levantamento, nada mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias - o que deverá ser certificado -, 
venham os autos conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003161-
17.2022.8.22.0008
Regulamentação de Visitas, Alienação Parental
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: O. C. L.
ADVOGADO DO REQUERENTE: INIZABETE MARTINS DE SOUZA, OAB nº RO9156
REQUERIDOS: M. A. L., E. A. L. L.
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Considerando que se trata de descumprimento de decisão judicial proferida pelo juízo da 1ª Vara Genérica desta comarca, redistribua-se 
o feito para aquele juízo por dependência.
Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003823-
20.2018.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ANTONIO ARDELI DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
A parte exequente peticionou informando o cumprimento da obrigação, requerendo a extinção do feito em razão da satisfação da 
dívida.
Posto isto, diante do que consta dos autos, JULGA-SE EXTINTO, por sentença, o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 
Civil.
Tratando-se de satisfação da obrigação pelo pagamento, verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, 
razão pela qual considera-se o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, nada pendente, arquivem-se. 
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

0002942-12.2011.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Procedimento Comum Cível
AUTOR: EDINALDO FERNANDES DE MENEZES
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
1- Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
2 - Fixa-se, nesta fase, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante executado. 
3 - Cite-se o executado para opor impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, sob pena de requisição do pagamento 
do valor executado por intermédio do Presidente do E. TJRO (CPC, arts. 534-535).
Advirta-se o executado, desde já, de que eventuais embargos opostos deverão delimitar e demonstrar especificamente os valores 
impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão 
e de imediato julgamento dos embargos.
Para tanto, CITE-SE e INTIME-SE o INSS, via sistema. 
4 - Havendo impugnação, abra-se vista a parte contrária para se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão e anuência 
tácita.
5 - Na sequência, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, venham conclusos.
6 - Em caso de inércia - o que deverá ser certificado -, ou concordância da parte executada acerca do crédito pleiteado, a fim de viabilizar 
o arquivamento dos autos, DETERMINA-SE a expedição da(s) RPV(s) ou precatório - caso a quantia exceda o teto de 60 (sessenta) 
salários-mínimos - em favor do advogado peticionante, intimando-o quanto ao particular.
7 - Com o pagamento, expeça-se alvará em favor da advogada constituída, conforme poderes conferidos na procuração carreada aos 
autos.
8 - Por fim, nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003616-
21.2018.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: DANIEL PLANTICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
A parte exequente peticionou informando o cumprimento da obrigação, requerendo a extinção do feito em razão da satisfação da 
dívida.
Posto isto, diante do que consta dos autos, JULGA-SE EXTINTO, por sentença, o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 
Civil.
Tratando-se de satisfação da obrigação pelo pagamento, verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, 
razão pela qual considera-se o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, nada pendente, arquivem-se. 
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7000305-
85.2019.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Procedimento Comum Cível
AUTOR: DIVINO ADAO MARCULINOAUTOR: DIVINO ADAO MARCULINOAUTOR: DIVINO ADAO MARCULINO
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB 
nº RO2617ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALREU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALREU: INSS - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIAADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIAADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Remeta-se ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região - TRF-1, para recebimento e processamento do recurso, com as 
homenagens deste Juízo.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7003592-56.2019.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Liminar 
Cumprimento de sentença
R$ 11.976,00
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JULIANA VALLE FERNANDES
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente objetiva efetivar comando sentencial.
Intimada, a parte executada, a adimplir o débito e/ou apresentar impugnação, esta apresentou o cálculo que entende devido. 
A exequente manifestou concordância.
Vieram os autos conclusos. DECIDE-SE.
Considerando a concordância da parte exequente, inexistindo qualquer outra questão a ser analisada, DETERMINA-SE, agora, a 
expedição da(s) RPV(s) para pagamento do importe executado - débito principal, honorários sucumbenciais e os fixados na fase de 
execução -.
Após, advindo notícia do pagamento, expeça-se o alvará competente em favor da advogada constituída, conforme poderes conferidos 
na procuração carreada.
Na sequência, confirmando o levantamento, nada mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias - o que deverá ser certificado -, 
venham os autos conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7002652-
86.2022.8.22.0008
Cartão de Crédito
Procedimento Comum Cível
01/09/2022
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
REU: RANIERE MARCHIOLLI DE MOURA
ADVOGADO DO REU: MIGUEL MITSURU SANOMIA JUNIOR, OAB nº RO7247
DESPACHO
Em conformidade ao teor da RESOLUÇÃO 008/2013-PR, que criou os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, 
HOMOLOGA-SE, nesta ocasião, os termos consignados na ata de audiência.
Aguarde-se o decurso dos prazos concedidos. 
Após,, providencie o cartório a intimação das partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir – e caso queiram, sugiram 
os pontos controvertidos da lide, no prazo comum de 15 dias. 
Pratique-se o necessário. 
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003449-
67.2019.8.22.0008
Obrigação de Fazer / Não Fazer
Cumprimento de sentença
REQUERENTES: ROSANE APARECIDA LEMOS, FLORISVALDO NIENKE
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
SENTENÇA
Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por REQUERENTES: ROSANE APARECIDA LEMOS, FLORISVALDO 
NIENKE em desfavor de EXECUTADO: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE, todos já qualificados, em que as partes celebraram 
composição amigável, ID. 81254104, e a submeteram à homologação judicial, cuja consequência é a extinção do feito.
Do acordo se lê quitação em caso de pagamento, e a intenção de ostentar título executivo autônomo.
Posto isto, diante do que consta dos autos, por estarem presentes os requisitos legais, HOMOLOGA-SE, por sentença, o acordo celebrado 
entre as partes, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do 
mérito, na forma do art. 487 III, b, do CPC.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado e julgado nesta data, diante da anuência das partes.
Nada pendente, arquivem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº : 7002844-87.2020.8.22.0008 Requerente: EXEQUENTE: COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: ERICK CORTES ALMEIDA - RO7866
Requerido(a): EXECUTADO: JHONY APARECIDO CRUZ DA SILVA
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
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Processo nº : 7000035-90.2021.8.22.0008 Requerente: REQUERENTE: VALDEMIR MOREIRA TESCH
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: VALERIA PINHEIRO DE SOUZA - RO9188, RUBENS DEMARCHI - RO2127
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Por determinação do juízo, fica a parte beneficiada INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido 
em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº : 7000419-19.2022.8.22.0008 Requerente: EXEQUENTE: INES DA CONSOLACAO COGO, ANA RITA COGO
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA RITA COGO - RO660, INES DA CONSOLACAO COGO - RO3412
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA RITA COGO - RO660, INES DA CONSOLACAO COGO - RO3412
Requerido(a): EXECUTADO: GESIELI LEMES DA SILVA
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, no prazo de 05 (cinco) dias, 
indicar bens ou ativos da executada que sejam passíveis de penhora, bem como para que, no mesmo prazo, requeira o que de direito 
entender à guisa de prosseguimento da execução, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95.
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº : 7000372-45.2022.8.22.0008 Requerente: REQUERENTE: MAURO BUENO GONCALVES
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: JUCIMARO BISPO RODRIGUES - RO0004959A
Requerido(a): REQUERIDO: BANCO GMAC S/A
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
Intimação À PARTE RECORRIDA 
BANCO GMAC S/A
Avenida Indianópolis, 3096, 6 ANDAR BLOCO, Indianópolis, São Paulo - SP - CEP: 04062-003
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
ESPIGÃO D’OESTE, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 3481-2279 - 
Ramal 207 ou 3481-2057
Processo n.: 7003160-03.2020.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: Nome: LAUDELINO ANTONIO BATISTA
Endereço: Rua Palmas, 2222, São José, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO3403
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, - até 764/765, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-020
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para impulsionar o feito, 
mediante a apresentação da execução de sentença e respectivos cálculos, em 15 dias, sob pena de arquivamento.
Espigão do Oeste, 2 de setembro de 2022
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7000800-66.2018.8.22.0008
Requerente: SEBASTIANA JOANA DETMAN
Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Intimação 
Intimo a parte autora quanto ao(s) alvará(s) expedido(s) nos autos, bem como a comprovar o saque do mesmo, no prazo de 05 
dias (contados do levantamento do alvará).
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 3481-2279 - 
Ramal 207 ou 3481-2057
Processo n.: 7000140-72.2018.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente: Nome: LARISSA GOMES NOGUEIRA VARGAS REZENDE
Endereço: RUA ITAPORANGA, 1829, CAIXA D` ÁGUA, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: INES DA CONSOLACAO COGO - RO3412, ANA RITA COGO - RO660
Requerido: Nome: LUIZ GUILHERME NOGUEIRA VARGAS REZENDE
Endereço: RUA ANTÔNIO MILANIS, 118, FORTUNATO SIBIM, Cornélio Procópio - PR - CEP: 86300-000
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada da expedição CERTIDÃO 
DE DÍVIDA JUDICIAL DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
Espigão do Oeste, 2 de setembro de 2022
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 - Ramal 207 ou 3481-2057
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003099-11.2021.8.22.0008
Requerente: F. F. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: POLIANA POTIN - RO7911
Requerido(a): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
Despacho
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os pontos controvertidos da lide e especificar as provas que pretendem 
produzir, justificando-lhe a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de prova testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem seus 
respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, cumprindo-lhes indicar, na oportunidade, 
quais de suas testemunhas comparecerão em audiência independentemente de intimação, quais outras serão intimadas pelo próprio 
advogado, na forma do art. 455 do CPC, e, por fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente, devem ser efetuadas 
por mandado e oficial de justiça, desde logo justificando tal necessidade, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento antecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas outras 
a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do processo no estado em que se encontra.
Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES RIBEIRO DOS SANTOS
01/09/2022 11:42:31
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 22090111423400000000078086613

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7001085-
20.2022.8.22.0008
Alimentos
Cumprimento de sentença
REQUERENTE: A. E. D. S. L.
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARIA DE FATIMA RUSSIN, OAB nº RO11190, THAONI LIMA DOS SANTOS, OAB nº RO1065E
EXECUTADO: C. L.
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Cadastre-se no sistema o patrono da parte executada (ID: 78028843)
Trata-se de execução de alimentos proposto por ASAF EMANUEL DA SILVA, representado por sua genitora Kezia Jaqueline Silva, em 
face de CÉLIO LOPES.
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O executado foi citado pessoalmente (ID: 76450075) para efetuar o pagamento das pensões em atraso e também daquelas que se 
vencessem no curso do processo.
Ocorre que, ciente da obrigação de pagar referido débito, o executado apresentou justificativa argumentando a impossibilidade absoluta 
de efetuar o pagamento, aduzindo não estar auferindo renda suficiente e apresentando proposta de acordo para pagamento do débito 
executado (ID: 76967301).
Instado, o exequente manifestou não concordância à proposta do executado (ID: 77828688).
Pois bem.
A obrigação é certa, líquida e exigível.
Da análise dos autos, verifica-se que o não cumprimento da obrigação fundamenta-se única e exclusivamente na existência de dificuldades 
financeiras, o que não é suficiente para excluir a sua responsabilidade enquanto provedor do infante exequente.
Aliás, em sede de execução de alimentos não cabe examinar a alegação de falta de condições financeiras do alimentante para cumprir 
a obrigação da verba alimentar fixada em juízo. Isso porque, tratando-se de questão sujeita ao contraditório e ampla defesa, a parte 
interessada deverá fazê-lo através de ação própria, de redução ou mesmo de exoneração, que somente poderá ser alterada por 
sentença.
Neste contexto, a justificativa apresentada deve ser afastada, determinando-se as providências legais para o prosseguimento da 
execução.
Ante o exposto, rejeita-se a justificativa de ID: 76967301; e DECRETA-SE DA PRISÃO CIVIL do alimentante CÉLIO LOPES, qualificado 
nos autos, pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias - salvo pagamento em prazo menor -, e já determinado o protesto do título judicial, tudo 
nos termos do art. 528, § 3º do CPC.
Por consequência, nos termos do provimento nº 005/2020, promova a escrivania o cadastro do mandado junto ao BNMP (Banco Nacional 
de Monitoramento de Prisões) e encaminhem-se as Autoridades Policiais, de tudo certificando-se.
Na sequência, expeça-se MANDADO DE PRISÃO e/ou depreque-se, se necessário for, atentando-se ao seguinte endereço: EXECUTADO: C. 
L., AVENIDA MARECHAL RONDON 2446, - DE 2402 A 2600 - LADO PAR PRINCESA ISABEL - 76964-060 - CACOAL - RONDÔNIA
Faça-se anexar, ao mandado, o valor atualizado da dívida (ID: 77828691), a data do vencimento das prestações e a informação de que 
deverão ser quitadas todas as parcelas vencidas até a data do efetivo pagamento.
Autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212, §§ do CPC.
Consigne-se no mandado/carta precatória, a ordem para se notificar a unidade prisional acerca das observações quanto à necessária 
separação dos presos comuns.
Comprovado o pagamento TOTAL do débito, inclusive com as parcelas eventualmente vencidas até a data do efetivo pagamento (CPC, 
art. 528, § 7º), expeça-se alvará de soltura, independentemente de ulterior decisão deste Juízo e venham os autos imediatamente 
conclusos para extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.
Na ocasião, advirta-se a parte, desde logo, acerca da necessidade de manter atualizado, nos autos do processo e junto à Defensoria 
Pública Estadual - caso por ela esteja representada -, o seu endereço, número de telefone e whatsapp, e endereço eletrônico (e-mail), 
se houver, a fim de viabilizar o cumprimento das determinações impostas pelo juízo, inclusive por intermédio da Defensoria Pública, 
evitando, assim, diligências desnecessárias e/ou repetitivas, sob pena de pagamento das respectivas custas, nos termos do art. 19 c.c 
art. 2º, § 2º, ambos da Lei Estadual nº 3.896/16. 
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002669-25.2022.8.22.0008
Requerente: DIVALDA CARDOSO DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA FEITOSA TEODORO - RO7002
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Fica Vossa Senhoria, intimada da designação e agendamento de perícia médica e/ou social nos presentes autos, comparecer ao Local: 
Clínica Santé, Rua Paraná, n° 2328, Centro, Espigão do Oeste - RO. Data: 12/09/2022 Horário: 10:15 hrs.
Obs: Favor solicitar ao paciente levar no dia da perícia, exames de imagem em sua posse, e se possível, caso esse não seja recente, que 
realize uma nova radiografia simples do(s) local(is) acometido(s), para agilizar sua perícia.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Espigão do 
Oeste - 2ª Vara Genérica Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 
33098222 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Genérica da Comarca de Espigão do Oeste, 
Estado de Rondônia.
FAZ SABER A QUANTOS O PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 
879 ao 903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela Resolução CNJ 236/2016, que a Leiloeira nomeada, Deonizia Kiratch, 
matriculada no JUCER sob n.º 021/2017, através da plataforma eletrônica www.deonizialeiloes.com.br , devidamente homologada pelo 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com 
as regras expostas a seguir:
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1) PROCESSO N°. 7002724-10.2021.8.22.0008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
2) EXEQUENTE: CARLITO FIGUEIREDO DE MEIRELES (CPF: 412.736.565-04) e EXECUTADO: ALEXANDRO FERNANDES DA 
COSTA (CPF: 683.238.832-20).
3) DATAS: 1º Leilão no dia 04 de outubro de 2022, com encerramento às 12:00 horas, onde somente serão aceitos lances iguais ou 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 18 de outubro de 2022, com encerramento às 12:00 horas, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao 
valor da avaliação. Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término do leilão.
***Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
4) DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 42.362,08 (quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e oito centavos), em 20 de junho de 2022, de 
acordo com a planilha de cálculo juntada de Id 78404499 – Pág. 01/02. A atualização dos débitos vencidos e vincendos, até a sua integral 
satisfação, fica a encargo do exequente disponibilizar nos autos.
5) DO BEM: 01 (um) Veículo, tipo caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux 4x4 CD, ano de fabricação e modelo 2015/2015, cor branca, 
combustível diesel, placa NCT-8224, Renavam nº. 01048943175, em regular estado de conservação.
6.1) AVALIAÇÃO: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), em 06 de julho de 2022. 6.2) LANCE MÍNIMO 2º LEILÃO: R$ 105.000,00 (cento 
e cinco mil reais), em 06 de julho de 2022. 7) DEPOSITÁRIO(A): ALEXANDRO FERNANDES DA COSTA, Avenida Cabo Barbosa, nº. 
1785, Fundos, Centro, Urupá/RO e/ou Avenida Sete de Setembro, nº. 2793, Espigão do Oeste/RO.
8) ÔNUS: Renajud; Restrições de Transferência, em 15 de agosto de 2022; Outros eventuais constantes no Detran/RO.
9) BAIXA PENHORAS, DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades, e/ou 
outros ônus que gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, § 5º, inclusive os débitos de natureza propter rem, conforme 
artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte, 
transferência patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver.
O arrematante fica ciente de que além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições Judiciais originárias de 
outras Varas que poderão ocasionar a demora no registro da Carta de Arrematação. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois pode haver novas inclusões após a confecção do edital de 
leilão e sua realização. E isso pode ocasionar demora para liberar a documentação do veículo. Os impedimentos para registro do veículo 
devem ser informados no processo para as devidas providências.
10) DÉBITOS DE CONDOMÍNIO SOBRE O BEM IMÓVEL: Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os débitos 
condominiais serão abatidos até o limite do valor da arrematação. (art.1345, do Código Civil c/c art. 908, § 1º, do Código de Processo 
Civil).
11) HIPOTECA: Eventual gravame de hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor 
hipotecário (art. 1.499, VI do Código Civil).
12) MEAÇÃO: Nos termos do Art. 843, do CPC/2015, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge 
não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
13) VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta, observando-se as regras gerais e específicas já 
fixadas para o leilão, inclusive os preços mínimos. O prazo da venda direta é de 60 (sessenta) dias, sendo fechada em ciclos de 15 dias 
cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. Tudo em conformidade com o artigo 880 do CPC c/c art. 375 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional do TRF da 4ª Região, aprovada pelo Provimento nº 62, de 13/06/2017.
14) LEILOEIRA: O Leilão estará a cargo da Leiloeira Oficial ora nomeado, Sra. DEONIZIA KIRATCH, JUCER sob nº 21/2017.
15) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar ditos bens, deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de 24 
horas de antecedência do leilão, através do site www.deonizialeiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, aceitar os termos e 
condições informados no site. Veja no site do Leiloeira Oficial a relação de documentos necessários para efetivação do cadastro.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade 
de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 
técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.
Os licitantes deverão acompanhar a realização do Leilão, permanecendo a qualquer tempo em condições de serem contatados pela 
Leiloeira Oficial para ajuste de propostas, ou para qualquer outra informação que se faça necessária. Eventual prejuízo causado pela 
impossibilidade de contato ou falta de respostas do licitante, principalmente quando este não responder prontamente aos contatos do 
Leiloeiro, serão de responsabilidade unicamente do próprio Licitante.
16) PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.deonizialeiloes.com.
br, e também no site de publicações e consultas de editais de leilão PUBLICJUD, www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do CPC/2015.
17) PAGAMENTO DE FORMA À VISTA: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante através de guia 
de depósito judicial (emitida pela Leiloeira), no prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC/2015). 
18) PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por 
valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições:
I - Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses;
II - Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses;
III - Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 
IV - Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária do INPC; 
V- Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca 
na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;
VI - Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: Seguro garantia, fiança bancária, 
imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 
esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada 
aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos 
os valores da arrematação;
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19) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: No caso de atraso ou não
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será 
imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeira, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos; 20) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o exequente arrematar o bem e for o único credor, 
não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob 
pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente (art. 892, §1º, do CPC/2015). 
Na hipótese de arrematação com crédito, o exequente ficará responsável pela comissão devida à Leiloeira.
21) PAGAMENTO DA COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão devida à
Leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - 
CNJ), que será efetuada pelo arrematante no prazo de 24 horas da realização do leilão, em conta fornecida via e-mail após o encerramento 
do leilão eletrônico. Consumada a arrematação, no caso de desistência por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 6º, do 
CPC/2015, a comissão da Leiloeira será a esta devida.
22) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO MOTIVADOS POR ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL:
I - Caso haja adjudicação, será devido à Leiloeira Oficial, o importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação do bem adjudicado, 
a ser pago pelo adjudicante. II - Havendo remição ou acordo, será devido à Leiloeira Oficial, o importe de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da dívida remida, a ser pago pela parte que remiu ou que postulou o acordo. 
III - Havendo acordo ou pagamento da dívida, após a realização do leilão e arrematação será devido à Leiloeira Oficial, o importe de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pela parte executada.
Os percentuais/valores acima, serão pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, intimação das partes, remoção, 
guarda e conservação dos bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, valores esses a serem pagos pela parte 
executada.
Se o Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, celebrar acordo, deverá apresentar até a hora e data designadas 
para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto ao pagamento 
integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado.
23) IMÓVEL OCUPADO: A desocupação do imóvel será realizada mediante expedição de Mandado de Imissão na Posse que será 
expedido pelo M.M. Juízo Comitente.
24) LANCES: Havendo lances nos 3 (três) minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão, haverá prorrogação de seu 
fechamento por igual período de tempo, visando manifestação de outros eventuais licitantes (arts. 21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). 
Os arrematantes ficam cientes desde já que não sendo efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrecidos da comissão da 
Leiloeira em até 24 horas, a Leiloeira comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 
335 de Código Penal), informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem 
prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Em relação aos lances ocorridos de forma online, os 
arrematantes ficam cientes desde já que não sendo efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrescidos da comissão do 
Leiloeiro em até 24 horas, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 
335 de Código Penal), informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem 
prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Caso o arrematante vencedor não efetue o pagamento 
no prazo determinado, será convocado o segundo colocado na disputa para formalizar a arrematação.
25) VISITAÇÃO: É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa 
ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, 
também fica autorizado a Leiloeira a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os colaboradores da Leiloeira, 
devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal da Leiloeira, a fim de que os licitantes tenham 
pleno conhecimento das características do bem.
26) DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto 
aos procedimentos e regras adotadas para sua validade, poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento da Leiloeira, telefone 
0800-707-9339, Chat no site da leiloeira e também é possível, encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” 
ou diretamente pelo endereço contato@deonizialeiloes.com.br. 
27) ARREMATAÇÃO: Assinado o auto pelo Juiz, pelo Arrematante e pela
Leiloeira Oficial, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os 
embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos 
sofridos (art. 903 caput, do CPC). Tratando-se de leilão eletrônico, a Leiloeira Oficial poderá assinar o auto pelo arrematante, desde que 
autorizado por procuração.
28) INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimados o executado ALEXANDRO FERNANDES DA COSTA (CPF: 683.238.832-20) e seu(a) cônjuge 
se casado(a) for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de 
bem tombado, das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015.
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no 
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Espigão do Oeste, Estado de Rondônia.
ESPIGÃO D’OESTE, 26 de agosto de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº : 7002724-10.2021.8.22.0008 Requerente: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CARLITO FIGUEIREDO DE MEIRELES
Advogado: Advogado do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ANDERSON RODRIGO GOMES - RO1869
Requerido(a): REQUERIDO: ALEXANDRO FERNANDES DA COSTA
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a tomar ciência do edital de 
leilão de ID 81060471, no prazo de 10 (Dez) dias.
ESPIGÃO D’OESTE, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo n.: 0024400-61.2006.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Requerente:Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ESPIGAO DO OESTE LTDA
Endereço: Rua Surui, 2730, sala 01, Não consta, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH - RO1374
Requerido:Nome: SERRARIA PICA PAU - ME
Endereço: Av. Sete de Setembro, 3642, Não consta, Caixa D’Água, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO: JUCIMARO BISPO RODRIGUES - RO0004959A
INTIMAÇÃO 
Fica Vossa Senhoria, intimada para no prazo de 05 dias, instruir cálculo da dívida em execução, atualizando-o e deduzindo-o do valor da 
adjudicação, postulando o que entender cabível, sob pena de extinção e arquivamento, dando-se por satisfeita a obrigação.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2057 - Ramal 207
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 0002163-23.2012.8.22.0008
Requerente: ANA INACIO DE AMORIM GUIMARAES
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Intimo as partes para tomarem ciência do teor da(s) RPV e Precatório expedido(s). Devendo seu acompanhamento se dar através do 
Sistema E-PrecWeb.
Espigão do Oeste-RO (RO), 2 de setembro de 2022.
VALDEMAR SCHAEDE STANGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº : 7003647-07.2019.8.22.0008 Requerente: REQUERENTE: CLARINDO BORCHARDT
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: JUCIMARO BISPO RODRIGUES - RO0004959A, JUCELIA LIMA RUBIM - RO7327
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
ESPIGÃO D’OESTE, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
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E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002629-43.2022.8.22.0008
Requerente: TEREZINHA DA SILVA PAIXAO
Advogados do(a) AUTOR: MEIRIDIANA FERREIRA PAGEL DA SILVA - RO12093, MARIA DA PENHA MARGON DELARMELINA - 
RO8693
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Fica Vossa Senhoria, intimada da designação e agendamento de perícia médica e/ou social nos presentes autos, comparecer no Local: 
Clínica Santé, Rua Paraná, n° 2328, Centro, Espigão do Oeste - RO, Data: 12/09/2022 Horário: 10:15 hrs.
Obs: Favor solicitar ao paciente levar no dia da perícia, exames de imagem em sua posse, e se possível, caso esse não seja recente, que 
realize uma nova radiografia simples do(s) local(is) acometido(s), para agilizar sua perícia.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Espigão do 
Oeste - 2ª Vara Genérica Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 
33098222 Processo nº : 7001405-70.2022.8.22.0008 Requerente: REQUERENTE: ANDRE JACOBSEM HOLANDER
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: DELKER KLEMES MIRANDA - RO11313
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: EDO - 2ª Sala de Conciliação Data: 10/10/2022 Hora: 11:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar 
número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de 
fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça 
o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 
9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu 
até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos 
ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no 
mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se 
manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência 
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realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e 
ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em 
seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de 
assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à 
sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); ESPIGÃO D’OESTE, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002548-94.2022.8.22.0008
Requerente: CREUZA GOMES DA SILVA ANGOLA
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica Vossa Senhoria, intimada da designação e agendamento de perícia médica e/ou social nos presentes autos, para comparecer Local: 
Clínica Santé, Rua Paraná, n° 2328, Centro, Espigão do Oeste - RO, Data: 12/09/2022,Horário: 13:15 hrs.
Obs: Favor solicitar ao paciente levar no dia da perícia, exames de imagem em sua posse, e se possível, caso esse não seja recente, que 
realize uma nova radiografia simples do(s) local(is) acometido(s), para agilizar sua perícia.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002449-27.2022.8.22.0008
Requerente: NOHELI VALERO MARIANO
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica Vossa Senhoria, intimada da designação e agendamento de perícia médica e/ou social nos presentes autos, marcada conforme 
informação do perito juntada no ID 81347550, nos termos da DECISÃO.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002398-16.2022.8.22.0008
Requerente: LEONICE LUIZ APARICIO
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica Vossa Senhoria, intimada da designação e agendamento de perícia médica e/ou social nos presentes autos, conforme informação do 
perito juntada no ID 81346630.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222 
Processo nº : 0000004-39.2014.8.22.0008 Requerente: REQUERENTE: ANILDO IANCKEN
Advogado: Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - 
CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica a Parte intimada, através de seus advogados, para que informe os dados bancários para 
transferência da quantia e/ou postule o que entender cabível,no prazo de 15 (Quinze) dias, sob pena de transferência integral da quantia 
para a Conta Centralizadora em favor do TJRO.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS:
Fone: (69) 3309-8211 / 3309-8240 
E-mail: cejuscedo@tjro.jus.br
CONTATO COM O CARTÓRIO LOCAL:
Fone: (69) 3309-8222 / (69) 98471-8375
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
ESPIGÃO D’OESTE, 2 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000,(69) 33098222
Processo nº : 7002691-83.2022.8.22.0008 Requerente: EXEQUENTE: ZEZINA POSSIMONER MATOS - ME
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA RITA COGO - RO660, INES DA CONSOLACAO COGO - RO3412
Requerido(a): EXECUTADO: IGOR GUILHERME WAIANDT DE OLIVEIRA
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a emendar a inicial, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a fim de excluir da ação o título de crédito prescrito ou convolar em ação de conhecimento. 
ESPIGÃO D’OESTE, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2057 - Ramal 207
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7001525-16.2022.8.22.0008
Requerente: GRAZIANE MAKSUELEN MUSQUIM
Advogado do(a) EXEQUENTE: GRAZIANE MAKSUELEN MUSQUIM - RO7771
Requerido(a): CLISNEU NUNES registrado(a) civilmente como CLISNEU NUNES
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista o mandado devolvido negativo, conforme certidão do Oficial(a) de 
Justiça, juntado aos autos.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo n.: 7002411-83.2020.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente:Nome: MARCOS ANTONIO DA CRUZ
Endereço: ET KAPA 116 S/N, SN, ZONA RURAL, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE - RO7801
Requerido:Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO 
Fica Vossa Senhoria intimada para informar se foi realizada a Perícia Médica designada nos autos para o dia 30/06/2022.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3309-8222
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo n.: 7001760-17.2021.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente:Nome: SAMUEL DA SILVA SANTANA
Endereço: ACRE, 2336, SAO JOSE, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: POLIANA POTIN - RO7911
Requerido:Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO 
Fica Vossa Senhoria, intimada para informar se foi realizada a Perícia Médica designada nos autos para o dia 15/07/2022.
Espigão do Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
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COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM

 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002736-42.2017.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Piso Salarial Requerente 
JOELMA MENEZES CAMELO, CPF nº 61460060253, AVENIDA PRINCESA IZABEL 4593 LIBERDADE - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA Advogado(a) ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS, OAB nº RO5841A Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ 
MIRIM, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
1) Intime-se, o executado para opor impugnação à execução - por escrito - no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, sob pena de 
antecipação da expedição da Requisição de Pagamento NCPC, arts. 534-535).
1.1) Advirta-se, desde já, o executado de que eventuais impugnações deverão ser opostas nos próprios autos, bem ainda delimitar 
e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem necessário à 
demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação.
2) Caso o executado apresente impugnação, intime-se a(o) exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 
SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias. 
3) Após, voltem-me os autos conclusos.
4) Decorrido o prazo sem impugnação ou manifestação, certifique-se nos autos. Após, expeça-se o RPV.
4.1) Aguarde-se no arquivo provisório a informação quanto ao pagamento do RPV/PRECATÓRIO
5) Vindo a informação do pagamento, façam os autos conclusos para extinção na forma do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo 
Civil.
6) Por fim, antes de remeter os autos conclusos, a serventia deverá certificar-se da inexistência de saldo nas contas judiciais, para evitar 
DECISÃO de arquivamento do processo com valores ainda pendentes de levantamento.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002975-70.2022.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Honorários Advocatícios 
em Execução Contra a Fazenda Pública Requerente TAISSA DA SILVA SOUSA, CPF nº 97485578200, - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) TAISSA DA SILVA SOUSA, OAB nº RO5795A Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA 
DOS IMIGRANTES 3503, - DE 3129 A 3587 - LADO ÍMPAR COSTA E SILVA - 76803-611 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
__
DECISÃO 
Considerando a ausência de impugnação/manifestação do executado (concordância), expeça-se a RPV/precatório no valor apresentado 
pelo exequente.
A parte requerente deverá providenciar a documentação necessária para expedição da RPV ou precatório. Além disso, para que seja 
possível efetuar o pagamento (precatórios ou RPV’s), conforme determinado na Resolução n. 037/2018-PR, deverá ser fornecido pelo 
causídico os seguintes dados: CPF/CNPJ; Nome/Razão Social; Endereço; Nome da mãe; PIS/PASEP/NIT; Data de nascimento; E-mail; 
Dados bancários; Tipo de retenção de Previdência que deve ser aplicada ao credor; Tipo de retenção de Imposto de Renda que deve ser 
aplicada ao credor. Ademais, deve o advogado informar e demonstrar se é optante do Simples Nacional, bem como se é caso de isenção 
de IR.
Se não for cumprida a determinação, arquivem-se os autos.
Tudo cumprido, expeça-se RPV ou precatório.
Em seguida, arquivem-se os autos.
Requerido o desarquivamento pelo exequente, com informação de que não houve o pagamento da RPV, proceda-se a CPE a consulta 
na conta judicial vinculada a este processo, independente de nova CONCLUSÃO.
Havendo valores depositados, desde já fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte exequente/credora, vindo os autos 
conclusos em seguida para extinção.
Sem liquidação da requisição, intime-se a Fazenda para comprovar o pagamento da RPV, no prazo de 05 (cinco) dias.
Vencido o prazo, caso não haja comprovação, manifeste-se o(a) exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de arquivamento.
Tudo cumprido, em caso de inércia ou nada mais sendo requerido, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito
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JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002323-58.2019.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Gratificação de Atividade - GATA 
Requerente ADANILDSON SICSU GOMES, CPF nº 61438782268, AV. PRINCESA ISABEL 3401 10 DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SAMIR MUSSA BOUCHABKI, OAB nº RO2570 Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM 
Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
Indefiro o pedido.
De fato, a SENTENÇA de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 
de má-fé. Porém, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por 
cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, sendo este o caso dos autos 
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, proceder a quitação das custas. Em caso de inércia, independentemente de nova CONCLUSÃO, 
proteste-se e inscreva-se em dívida ativa.
No mesmo prazo, intime-se o Município de Guajará Mirim para que caso queira, inicie o cumprimento de SENTENÇA, haja vista a 
existência de honorários advocatícios. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002373-50.2020.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: CLEIDE MARIA BRITO PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - RO11414, CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Intimação AO EXEQUENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca da impugnação ao cumprimento de SENTENÇA 
apresentada pela parte executada.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
===========================================================================================
Processo nº: 7002727-75.2020.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: MEIRE ANE ANTUNES AGUIAR DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - RO11414, CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação dp MM. Juiz de Direito, LUCAS NIERO FLORES, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 
05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa 
Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 
016/2010 PR-TJ/RO).
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
===========================================================================================
Processo nº: 7001904-04.2020.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ALEXANDRINA MOTA BEZERRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARLISSON HERBERT DOS SANTOS SOUZA - RO10452
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EXECUTADO: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do MM. Juiz de Direito, LUCAS NIERO FLORES, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 
05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa 
Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 
016/2010 PR-TJ/RO).
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7002631-60.2020.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: LOURDES ALVES GUASSACE
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - RO11414, CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
ATO ORDINATÓRIO 
FINALIDADE: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80907353(Quitação da RPV), sob pena de extinção e arquivamento do feito. 
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
===========================================================================================
Processo nº: 7000679-75.2022.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA, CLAUDENIR ALVES BEZERRA, CREUZA DA SILVA RIBEIRO, ELIZABETE ROCHA DOS 
SANTOS, IRACEMA ESTEVO DE OLIVEIRA, IVONE ATILIO MIGUEL, LIDIA MENDES RODRIGUES DA SILVA, LUIZ GONZAGA 
MIGUEL DE SOUZA, MARCIA ROSANGELA VEIGA, MARCOS ARNALDO MOTA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
Advogado do(a) AUTOR: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
REU: MUNICIPIO DE NOVA MAMORE
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Considerando que a parte requerida apresentou recurso em face à r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora 
para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002308-84.2022.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: LAIS FLORES RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: ARLISSON HERBERT DOS SANTOS SOUZA - RO10452
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à contestação.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003036-96.2020.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Adicional de Insalubridade Requerente 
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MARIA LUIZA DE MELO SOUZA, CPF nº 28570014287, RUA ANTÔNIO CORREIA DA COSTA 2005, CASA SERRARIA - 76850-000 
- GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA, OAB nº RO11414 Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DECISÃO 
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
A fim de assegurar o resultado prático da ordem judicial e a efetividade da tutela jurisdicional prestada:
1. Oficie-se a Coordenadoria Municipal de Administração - COMAD, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a implantação no 
contracheque do(a) exequente: 
a) o adicional de insalubridade em grau médio (40% sobre o vencimento básico) em favor da parte requerente.
Anexe cópia da SENTENÇA e acórdão.
2. Intime-se o Município (via sistema) para dar cumprimento à SENTENÇA e regularizar o pagamento das referidas verbas.
2.1 Havendo impugnação, intime-se a parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias e venham conclusos em seguida;
3- Com a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer ou decorrido o prazo, intime-se o exequente (via DJ) a se manifestar e, 
sendo o caso, a formular os cálculos (retroativos) até a data da regularização do valor, no prazo de 10 dias.
Relatado o descumprimento da obrigação, intime-se pessoalmente o executado, na pessoa da Prefeita do Município de Guajará Mirim, 
para cumprir a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, cuja cópia da SENTENÇA deverá ser encaminhada em anexo, comprovando nos 
autos no mesmo prazo, sob pena de ser responsabilizada por crime de prevaricação, nos termos do art. 319 do CP.
4- Nada requerido no prazo do item 3, arquive-se.
5- Havendo apresentação de cálculos nos termos do item 3, intime-se o executado (via sistema) a apresentar impugnação, querendo, 
em 30 dias.
6 - Havendo impugnação questionando os valores apresentados pela parte autora, encaminhem-se os autos ao contador judicial. Com os 
cálculos, vista às partes e, em seguida, venham conclusos.
Possuindo a impugnação outro objeto, venham conclusos para análise.
7- Não havendo impugnação, a parte requerente deverá providenciar a documentação necessária para expedição da RPV ou precatório. 
Além disso, para que seja possível efetuar o pagamento (precatórios ou RPV’s), conforme determinado na Resolução n. 037/2018-PR, 
deverá ser fornecido pelo causídico os seguintes dados: CPF/CNPJ; Nome/Razão Social; Endereço; Nome da mãe; PIS/PASEP/NIT; 
Data de nascimento; E-mail; Dados bancários; Tipo de retenção de Previdência que deve ser aplicada ao credor; Tipo de retenção de 
Imposto de Renda que deve ser aplicada ao credor. Ademais, deve o advogado informar e demonstrar se é optante do Simples Nacional, 
bem como se é caso de isenção de IR.
Se não for cumprida a determinação, arquivem-se os autos.
Tudo cumprido, expeça-se RPV ou precatório.
Em seguida, arquivem-se os autos.
Requerido o desarquivamento pelo exequente, com informação de que não houve o pagamento da RPV, proceda-se a CPE a consulta 
na conta judicial vinculada a este processo, independente de nova CONCLUSÃO.
Havendo valores depositados, desde já fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte exequente/credora, vindo os auto em 
seguida para extinção.
Sem liquidação da requisição, intime-se a Fazenda para comprovar o pagamento da RPV, no prazo de 05 (cinco) dias.
Vencido o prazo, caso não haja comprovação, manifeste-se o(a) exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de arquivamento.
Tudo cumprido, em caso de inércia ou nada mais sendo requerido, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003821-87.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública Assunto Férias Requerente 
LEONORA ALVES PONTES, CPF nº 16304276249 Advogado(a) JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº RO3505A, PEDRO 
FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
__
DESPACHO 
Cite-se o Réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, com a advertência de que não haverá prazo diferenciado 
para a prática de qualquer ato processual (art. 7º da Lei nº 12.153/2009) e que, havendo proposta de acordo, deverá ofertá-la em 
preliminar na própria contestação, salientando que “a apresentação de proposta de conciliação pelo réu não induz confissão” (enunciado 
nº 76 do FONAJEF). No mesmo ato deverá especificar as provas que pretende produzir, manifestando-se sobre a sua conveniência 
e necessidade, de modo justificado, apresentando rol de testemunhas,se for o caso de prova oral, informando eventual interesse na 
intimação delas, sob pena de preclusão.
Apresentada a resposta, abra-se vista à parte autora para que se manifeste em réplica (5 dias), devendo no mesmo prazo especificar 
as provas que pretende produzir, manifestando-se sobre a sua conveniência e necessidade, de modo justificado, apresentando rol de 
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testemunhas, se for o caso de prova oral, informando eventual interesse na intimação delas, sob pena de preclusão.
Caso ambas as partes requeiram o julgamento antecipado da lide, tornem os autos conclusos para SENTENÇA.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003754-25.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública Assunto Adicional de Insalubridade 
Requerente RUTH FARIAS DE MELO GONCALVES, CPF nº 24206415234, AVENIDA DOZE DE OUTUBRO 2741 CAETANO - 76850-
000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA, OAB nº RO11414 Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
Indefiro o pedido de realização de prova pericial, porém, aceito como prova emprestada o laudo judicial de ID81037915.
Cite-se o Réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, com a advertência de que não haverá prazo diferenciado 
para a prática de qualquer ato processual (art. 7º da Lei nº 12.153/2009) e que, havendo proposta de acordo, deverá ofertá-la em 
preliminar na própria contestação, salientando que “a apresentação de proposta de conciliação pelo réu não induz confissão” (enunciado 
nº 76 do FONAJEF). No mesmo ato deverá especificar as provas que pretende produzir, manifestando-se sobre a sua conveniência 
e necessidade, de modo justificado, apresentando rol de testemunhas, se for o caso de prova oral, informando eventual interesse na 
intimação delas, sob pena de preclusão.
Apresentada a resposta, abra-se vista à parte autora para que se manifeste em réplica (5 dias), devendo no mesmo prazo especificar 
as provas que pretende produzir, manifestando-se sobre a sua conveniência e necessidade, de modo justificado, apresentando rol de 
testemunhas, se for o caso de prova oral, informando eventual interesse na intimação delas, sob pena de preclusão.
Caso ambas as partes requeiram o julgamento antecipado da lide, tornem os autos conclusos para SENTENÇA.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001690-42.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Perdas e Danos Requerente ELIEL 
NUNES SILVINO, CPF nº 51720116253, AV. ALMERINDO RIBEIRO DOS SANTOS 3670 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-000 
- GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA, - 76801-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
__
DESPACHO 
1) Intime-se, o executado para opor impugnação à execução - por escrito - no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, sob pena de 
antecipação da expedição da Requisição de Pagamento NCPC, arts. 534-535).
1.1) Advirta-se, desde já, o executado de que eventuais impugnações deverão ser opostas nos próprios autos, bem ainda delimitar 
e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem necessário à 
demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação.
2) Caso o executado apresente impugnação, intime-se a(o) exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 
SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias. 
3) Após, voltem-me os autos conclusos.
4) Decorrido o prazo sem impugnação ou manifestação, certifique-se nos autos. Após, expeça-se o RPV.
4.1) Aguarde-se no arquivo provisório a informação quanto ao pagamento do RPV/PRECATÓRIO
5) Vindo a informação do pagamento, façam os autos conclusos para extinção na forma do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo 
Civil.
6) Por fim, antes de remeter os autos conclusos, a serventia deverá certificar-se da inexistência de saldo nas contas judiciais, para evitar 
DECISÃO de arquivamento do processo com valores ainda pendentes de levantamento.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000936-03.2022.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Licença Prêmio Requerente 
EDIO DO NASCIMENTO FILHO, CPF nº 09723200759, AV DUQUE DE CAXIAS 62 CONJUNTO PEROLA - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
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RO3505A Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA,, - ATÉ 4366 - LADO PAR - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
__
DESPACHO 
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA objetivando efetivar comando sentencial.
Intimada a adimplir o débito e/ou apresentar impugnação, a parte executada manifestou-se concordando com o valor executado.
Vieram os autos conclusos. DECIDO.
Ante o exposto, diante da concordância da parte executada acerca do crédito pleiteado nos autos, na forma do artigo 535, §3º, I e II 
do CPC, DETERMINO a expedição da RPV/PRECATÓRIO em favor do exequente ou seu advogado peticionante, desde que haja 
poderes para tanto.
Com o pagamento, expeça-se alvará em favor da parte exequente e/ou de seu advogado constituído, conforme poderes conferidos na 
procuração.
Após, nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7004591-17.2021.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Férias Requerente 
CARMEM SOLANGE ROCHA LIMEIRA, CPF nº 20416059287, AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS 3083 CAETANO - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº RO3505A, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, 
OAB nº RO2394A Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA, - 76842-000 - MUTUM PARANÁ (PORTO VELHO) - RONDÔNIA Advogado(a) 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
__
DECISÃO 
Cabe ao próprio Estado detectar se os valores aqui cobrados já são objetos de outra ação judicial, sendo desnecessária nesta hipótese 
a intimação da parte adversa para firmar declaração de inexistência de cobrança de tais débitos. 
Considerando que o executado aprovou os cálculos do autor, requisite-se via RPV o pagamento do valor atualizado do débito (cálculos 
elaborado pelo requerente), nos termos do art. 13 da Lei n. 12153/2009, advertindo-se que, desatendida a requisição judicial, será 
determinado o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da DECISÃO, dispensada a audiência da Fazenda Pública.
Postulou, ao final, pela procedência e homologação, com a consequente adoção dos cálculos apresentados pela parte exequente.
É o relatório. Decido.
Sendo assim, havendo concordância expressa da parte exequente, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente.
Determino o prosseguimento do feito, autorizando a expedição de RPV ou precatório.
A parte requerente deverá providenciar a documentação necessária para expedição da RPV ou precatório. Além disso, para que seja 
possível efetuar o pagamento (precatórios ou RPV’s), conforme determinado na Resolução n. 037/2018-PR, deverá ser fornecido pelo 
causídico os seguintes dados: CPF/CNPJ; Nome/Razão Social; Endereço; Nome da mãe; PIS/PASEP/NIT; Data de nascimento; E-mail; 
Dados bancários; Tipo de retenção de Previdência que deve ser aplicada ao credor; Tipo de retenção de Imposto de Renda que deve ser 
aplicada ao credor. Ademais, deve o advogado informar e demonstrar se é optante do Simples Nacional, bem como se é caso de isenção 
de IR.
Se não for cumprida a determinação, arquivem-se os autos.
Tudo cumprido, expeça-se RPV ou precatório.
Decorrido o prazo, proceda-se a escrivania consulta na conta judicial vinculada a este processo. Havendo valores depositados, desde já 
fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte exequente/credora.
Sem liquidação da requisição, intime-se a Fazenda para comprovar o pagamento da RPV, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, em caso de inércia, voltem os autos conclusos para se ultime o sequestro, independentemente de nova oitiva da Fazenda Pública 
e, sendo ele realizado, expeça-se o competente alvará judicial, intimando-se a parte para retirada. No caso de precatório, encaminhe-se, 
aguardando-se em arquivo o pagamento.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003724-87.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública Assunto Perdas e Danos Requerente 
MARCIONE BATISTA DA SILVA, 3 LINHA DO RIBEIRAO. KM 16. SI sn - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 576 3653 CENTRO - 76850-959 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) 
LOURENCO FERNANDES DE JESUS, CPF nº DESCONHECIDO, LINHA 33 D S/N KM 77 - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - 
RONDÔNIA
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ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
__
DESPACHO 
Deixo de designar a audiência de conciliação, prevista no art. 7º da Lei nº 12.153/2009, em razão da impossibilidade da aplicação dos 
efeitos da revelia a entes públicos, e bem ainda em atenção ao Ofício de nº 022, da Procuradoria Geral do Estado, datado de 29 de janeiro 
de 2014, que assim o solicita em vista da impossibilidade da celebração de acordos.
1) Cite-se o réu, advertindo-se que deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, em 
observação ao art. 7º da Lei 12.153/2009, sob pena de preclusão.
1.1)Consigne-se ainda que o(s) requerido(s) deverá(ão) apresentar, no mesmo prazo da defesa, a documentação que disponha para 
esclarecimento da causa, art. 9º, Lei nº 12.153/2009 - em especial, porquanto a apresentação de tais documentos constitui-se em ônus 
da(s) parte(s) requerida(s).
2) Havendo interesse da parte Requerida em apresentar proposta de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os autos deverão vir conclusos para apreciação.
3) Sobrevindo contestação e havendo arguição de preliminares, intime-se a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 
réplica.
4) Em seguida, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância 
em relação ao desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
5) Após, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Cite-se e intimem-se.
Providenciem-se o necessário.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos (Lei 13.105/2015).
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002614-58.2019.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Pagamento Requerente 
CECILIA QUETI ALENCAR SUARES, CPF nº 20422342220, MARIO PEIXE DE SOLZA 3145 SANTA LUZIA - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
IVONETE RANGEL, CPF nº 40689743220, AVENIDA PRINCESA ISABEL 5999 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76980-214 - VILHENA 
- RONDÔNIA
FRANCISCA LIMA DA GRACA GOMES, CPF nº 32580983287, JOSE CARDOSO ALVES 2871 SANTA LUZIA - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
FRANCIS CORTEZ ROCHA, CPF nº 62365550282, JOSE CARDOSO ALVES 1862 SANTO ANTONIO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA
CRISTIANE FLORES MORENO, CPF nº 78609330206, RUA BALBINO MACIEL 2758 SANTA LUZIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
ELIANE TEIXEIRA FERREIRA BEZERRA FREITAS, CPF nº 38570599234, RUA DUQUE DE CAXIAS 133 SANTA LUZIA - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA, OAB nº RO5283A, RUDEN RUSSELAKIZ DE 
OLIVEIRA, OAB nº RO9780 Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
É de conhecimento deste juízo que o Município Requerido, conforme andamento de outros processos, fez acordo de parcelamento e 
pagamento do FGTS diretamente com a CEF.
Assim, por intermédio de OFICIAL DE JUSTIÇA, intime-se a Prefeita, bem como o Coordenador Municipal de Administração - COMAD 
Município de Guajará-Mirim para manifestação nos autos. Expressamente acerca do pagamento administrativo e inclusão dos valores 
devidos a parte autora no acordo.
Decorrido o prazo de cinco dias da intimação, havendo silêncio, tornem os autos conclusos para sequestro (Caixa Juds).
Com manifestação, intime-se a exequente a falar em cinco dias. 
Após, conclusos. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002063-73.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Férias Requerente ADEMIR DE AZEVEDO, 
CPF nº 11342722272 Advogado(a) PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
__



2667DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

DESPACHO 
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA. 
Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, como 
incidente nestes próprios autos.
Deixo de fixar os honorários neste momento, uma vez que, conforme disposto no artigo 85, §7º, do CPC, só serão devidos honorários no 
cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, caso haja impugnação.
Havendo impugnação questionando os valores apresentados pela parte autora, encaminhem-se os autos ao contador judicial. Com os 
cálculos, vista às partes e, em seguida, venham conclusos.
Possuindo a impugnação outro objeto, venham conclusos para análise.
Não havendo impugnação, a parte requerente deverá providenciar a documentação necessária para expedição da RPV ou precatório. 
Além disso, para que seja possível efetuar o pagamento (precatórios ou RPV’s), conforme determinado na Resolução n. 037/2018-PR, 
deverá ser fornecido pelo causídico os seguintes dados: CPF/CNPJ; Nome/Razão Social; Endereço; Nome da mãe; PIS/PASEP/NIT; 
Data de nascimento; E-mail; Dados bancários; Tipo de retenção de Previdência que deve ser aplicada ao credor; Tipo de retenção de 
Imposto de Renda que deve ser aplicada ao credor. Ademais, deve o advogado informar e demonstrar se é optante do Simples Nacional, 
bem como se é caso de isenção de IR.
Se não for cumprida a determinação, arquivem-se os autos.
Tudo cumprido, expeça-se RPV ou precatório.
Em seguida, arquivem-se os autos.
Requerido o desarquivamento pelo exequente, com informação de que não houve o pagamento da RPV, proceda-se a CPE a consulta 
na conta judicial vinculada a este processo, independente de nova CONCLUSÃO.
Havendo valores depositados, desde já fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte exequente/credora, vindo os autos 
conclusos em seguida para extinção.
Sem liquidação da requisição, intime-se a Fazenda para comprovar o pagamento da RPV, no prazo de 05 (cinco) dias.
Vencido o prazo, caso não haja comprovação, manifeste-se o(a) exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de arquivamento.
Tudo cumprido, em caso de inércia ou nada mais sendo requerido, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001145-69.2022.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Causas Supervenientes à 
SENTENÇA Requerente SAMIR MUSSA BOUCHABKI, CPF nº 38570262272, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) 
SAMIR MUSSA BOUCHABKI, OAB nº RO2570 Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA DOS IMIGRANTES 3506, - DE 3129 A 
3587 - LADO ÍMPAR COSTA E SILVA - 76803-611 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
__
SENTENÇA 
Relatório dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput).
Depreende-se dos autos o cumprimento integral da obrigação, consoante informado pelo(a) exequente.
Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Isento de custas (art. 54, da Lei 9.099/95).
SENTENÇA registrada automaticamente no sistema e publicada.
Após, adotadas as providências de praxe, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Juiz(a) de Direito

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000012-36.2015.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Piso Salarial Requerente 
ANTONIO EVANGELISTA GUANICHAVA, CPF nº 35019840220, YOUSSIF MELHEM ABICHABIK 1836 SANTA LUZIA - 76980-214 - 
VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) JOHNNY DENIZ CLIMACO, OAB nº RO6496 Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, AV. 
15 DE NOVEMBRO 930 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) JORDAO DEMETRIO ALMEIDA, OAB nº 
RO2754, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
INDEFIRO o pedido de dilação formulado pelo autor para obter os dados alusivos à expedição do RPV e cópia Contratos de Honorários 
Advocatícios, ademais tem se que já houve deferimento de dilação para a mesma diligência e a mesma não fora cumprida, desta forma, 
inviável a concessão, o que vai de encontro ao rito dos juizados especiais.
Como o processo é eletrônico e propicia o arquivamento/desarquivamento a qualquer tempo, a parte autora pode protocolar tais 
informações posteriormente, cujo lapso de tempo depende de seu fundado interesse em obter o provimento pretendido (pagamento da 
obrigação do RPV).
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Posto isto, arquive-se o processo, resguardando à parte o direito de desarquivá-lo a qualquer tempo, sem ônus.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002507-14.2019.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Imputação do Pagamento 
Requerente IVONETE RANGEL, CPF nº 40689743220, AVENIDA PRINCESA ISABEL 5999 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76980-
214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) RUDEN RUSSELAKIZ DE OLIVEIRA, OAB nº RO9780, NEIDSONIA MARIA DE FATIMA 
FERREIRA, OAB nº RO5283A Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
É de conhecimento deste juízo que o Município Requerido, conforme andamento de outros processos, fez acordo de parcelamento e 
pagamento do FGTS diretamente com a CEF.
Assim, por intermédio de PUBLICAÇÃO OFICIAL e movimentação eletrônica, intime-se o Município de Guajará-Mirim para manifestação 
nos autos. Expressamente acerca do pagamento administrativo e inclusão dos valores devidos a parte autora no acordo.
Decorrido o prazo de cinco dias da intimação, havendo silêncio, tornem os autos conclusos para sequestro (Caixa Juds).
Com manifestação, intime-se a exequente a falar em cinco dias.
Após, conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002419-68.2022.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: MARIA ALVES DE ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: JEOVA GOMES DOS SANTOS - RO9584
REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MAMORE
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à contestação.
Guajará-Mirim/RO, 30 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7003404-37.2022.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: AURICELIA MOREIRA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADERCIO DIAS SOBRINHO - RO0003476A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à contestação.
Guajará-Mirim/RO, 30 de agosto de 2022.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002014-32.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Acidente de Trânsito, Acidente de 
Trânsito Requerente MARIA ELENILDA LIMA, CPF nº 82481989287, AV. GUAPORÉ 710 PLANALTO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA Advogado(a) JESSICA DAYANE VIEIRA GONCALVES, OAB nº RO11185 Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA 
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FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
__
DESPACHO 
O recurso interposto, em que pese ser tempestivo, não teve o preparo devidamente recolhido, tendo o(a) recorrente informado ser 
beneficiário(a) da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente, fato que não está devidamente comprovado nos autos.
Nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, 
Inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos.
Nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS 
TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme as 
circunstâncias dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma 
vez que a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698- 29.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014).
Ressalta-se que a mera declaração não tem o condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos comprovantes de rendimentos 
e despesas mensais aptas à tal comprovação.
Se assim é, traga aos autos o requerente a declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de IRPF, extrato bancário de 
movimentação financeiro dos últimos 3 (três) meses, declaração de inexistências de bens móveis cadastrados no município, bem como de 
inexistência de semoventes, capazes de auferir a alegada hipossuficiência, seja econômica como financeira. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Não havendo adequação fática e documental com a situação legal prevista, deverá regularizar o preparo, no prazo de 02 (dois) dias, sob 
pena de deserção.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
===========================================================================================
Processo nº: 7002351-26.2019.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: IRENILSA TAVARES DOS SANTOS
EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVA MAMORE
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do MM. Juiz de Direito, LUCAS NIERO FLORES, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 
05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa 
Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 
016/2010 PR-TJ/RO).
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7000802-10.2021.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: EVANEIDE FERREIRA MEIRELES
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - RO11414
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
ATO ORDINATÓRIO 
FINALIDADE: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80907397(Quitação da RPV), sob pena de extinção e arquivamento do feito. 
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
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=====================================================================================================
Processo nº: 7002740-06.2022.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: ANTONIO AGUINIVALDO PEREIRA LIMA
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - RO11414
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à contestação.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7002463-58.2020.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: JUSCELYO FRANCISCO MAIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDA NAIARA ALMEIDA DIAS - RO5199, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO3495, LAYANNA 
MABIA MAURICIO - RO3856
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
(JUNTAR DADOS BANCÁRIOS e CONTRATO DE HONORÁRIOS)
FINALIDADE: Ao expedir a RPV (Requisição de Pequeno Valor) nos autos em epígrafe, em que pese o patrono da parte ter juntado 
procuração com poderes para dar e receber quitação, não juntou dados bancários (nome, cpf, agência, conta corrente e banco), nem o 
contrato de honorários advocatícios, documento necessário para discriminação dos valores na RPV (valores da parte e do advogado), 
conforme entendimento do mm. juiz.
Diante do exposto, promovo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar dados bancários das pessoas em favor 
das quais a RPV deve ser expedida, bem como juntar contrato de honorários advocatícios para expedição da competente RPV, sob pena 
de arquivamento.
Ressalta-se que, caso o credito deva se dar inteiramente na conta do autor (sem distinção de honorários contratuais), fica dispensada 
a juntada de contrato de honorários.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003764-69.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública Assunto Descontos Indevidos 
Requerente VALMIR ARDAIA DE SOUZA, CPF nº 18330134253 Advogado(a) DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº 
RO301B Requerido(a) INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA Advogado(a) PROCURADORIA DO 
IPERON 
__
DESPACHO 
Analisando detidamente os sistemas do TJRO, observa-se que a parte autora já detém uma SENTENÇA proferida nos autos de nº. 7003684-
65.2019.8.22.0015, que reconhece indevido os descontos previdenciários a sob o mesmo precatório de nº. 0000884-16.2018.8.22.0000, 
ante a natureza do crédito do referido precatório. 
Portanto, não se justifica, ainda que tenha ocorrido um novo desconto, demandar em cognição exauriente, quando a parte já detém um 
título judicial que esvazia a primeira fase processual, podendo, em juízo, exigir o cumprimento da ordem judicial já consolidada. Digo isso, 
porque o descumprimento de ordem judicial já consolidada “novo desconto supostamente indevido” importa em obrigar/fazer cumprir a 
referida ordem, ante a prevalência da Coisa Julgada Constitucional. 
Assim, em obediência aos princípios instituidores dos juizados especiais, cito a celeridade e economicidade processual, DEVERÁ a parte 
autora, no prazo processual de 15 (quinze) dias emendar à inicial, para converter o rito processual desta demanda em cumprimento de 
SENTENÇA. 
Decorrido o prazo, com ou sem emenda, venham os autos conclusos para deliberação. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito
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1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001806-48.2022.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Sistema Remuneratório e 
Benefícios Requerente MARIA DILCE SALVATERRA CAMARGO, CPF nº 11536535249, AV. TOUFIC MELHEM SN CENTRO - 76980-
214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) ADERCIO DIAS SOBRINHO, OAB nº RO3476A Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA 
Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
__DESPACHO 
1) Intime-se, o executado para opor impugnação à execução - por escrito - no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, sob pena de 
antecipação da expedição da Requisição de Pagamento NCPC, arts. 534-535).
1.1) Advirta-se, desde já, o executado de que eventuais impugnações deverão ser opostas nos próprios autos, bem ainda delimitar 
e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem necessário à 
demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação.
2) Caso o executado apresente impugnação, intime-se a(o) exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 
SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias. 
3) Após, voltem-me os autos conclusos.
4) Decorrido o prazo sem impugnação ou manifestação, certifique-se nos autos. Após, expeça-se o RPV.
4.1) Aguarde-se no arquivo provisório a informação quanto ao pagamento do RPV/PRECATÓRIO
5) Vindo a informação do pagamento, façam os autos conclusos para extinção na forma do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo 
Civil.
6) Por fim, antes de remeter os autos conclusos, a serventia deverá certificar-se da inexistência de saldo nas contas judiciais, para evitar 
DECISÃO de arquivamento do processo com valores ainda pendentes de levantamento.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001894-23.2021.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Acumulação de Proventos 
Requerente FLAVIO CONESUQUE FILHO, CPF nº 42255651220, AVENIDA QUINTINO BOCAIUVA 7260 CENTRO - 76857-000 - NOVA 
MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SHIRLEY CONESUQUE, OAB nº RO705 Requerido(a) MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, CNPJ nº 
22855183000160, AV. D. PEDRO II 7096, PREFEITURA JOAO F CLÍMACO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) 
MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, OAB nº RO846 
__
DESPACHO 
Defiro o pedido de id. 80128221.
Aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias. 
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. 
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000636-12.2020.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Abono Requerente 
FRANCIS CORTEZ ROCHA, CPF nº 62365550282, JOSE CARDOSO ALVES 1862 SANTO ANTONIO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA Advogado(a) RUDEN RUSSELAKIZ DE OLIVEIRA, OAB nº RO9780, NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA, OAB 
nº RO5283A Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, 15 DE NOVEMBRO 930 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
É de conhecimento deste juízo que o Município Requerido, conforme andamento de outros processos, fez acordo de parcelamento e 
pagamento do FGTS diretamente com a CEF.
Assim, por intermédio de OFICIAL DE JUSTIÇA, intime-se a Prefeita, bem como o Coordenador Municipal de Administração - COMAD 
Município de Guajará-Mirim para manifestação nos autos. Expressamente acerca do pagamento administrativo e inclusão dos valores 
devidos a parte autora ( FRANCIS CORTEZ ROCHA, CPF n. 623.655.502-82) no acordo.
Decorrido o prazo de cinco dias da intimação, havendo silêncio, tornem os autos conclusos para sequestro (Caixa Juds).
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Com manifestação, intime-se a exequente a falar em cinco dias. 
Após, conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Endereço: Avenida XV de Novembro, 1981, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3516-4501, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76850-000
======================================================================================
Processo nº: 7000936-03.2022.8.22.0015 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: EDIO DO NASCIMENTO FILHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO0003505A, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO0002394A
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Certifico que, compulsando os autos, foi constatado que os cálculos homologados ultrapassam o limite para receber em RPV (Requisição 
de Pequeno Valor). Ante o exposto, promovo a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se deseja receber 
em precatório ou em RPV, caso a opção seja por RPV, apresentar o Termo de Renúncia para expedição da mesma.
OBSERVAÇÃO: Será considerado o valor do salário mínimo vigente na data da elaboração do cálculo de liquidação (art. 4º, §1º da 
Resolução 153/2020 TJRO).
Guajará-Mirim/RO, 1 de setembro de 2022.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001326-07.2021.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública Assunto Adicional de Insalubridade 
Requerente EULINA COSTA DE OLIVEIRA, CPF nº 24204277268, RUA FORTE PRINCIPE DA BEIRA, N.4125 4125 PROSPERO 
- 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº RO11414, CARLENE 
TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922 Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA 
Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
Intime-se o executado para comprovar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 
uma vez que já decorreu o prazo para referido pagamento.
Vencido o prazo, caso não haja comprovação, voltem conclusos para análise do pedido de sequestro.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002673-41.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Adicional de Insalubridade Requerente 
HILDA PAULA ARZA GUALASUA, CPF nº 20419031200, AVENIDA: 21 DE JUNHO 1558, CASA 10 DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) CARLENE TEODORO DA ROCHA, OAB nº RO6922, JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, OAB nº 
RO11414 Requerido(a) MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
Recebo a emenda.
Proceda a CPE a juntada de cópia do laudo pericial judicial realizado no processo n. 7000811-69.2021.8.22.0015.
Cite-se o Réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, com a advertência de que não haverá prazo diferenciado 
para a prática de qualquer ato processual (art. 7º da Lei nº 12.153/2009) e que, havendo proposta de acordo, deverá ofertá-la em 
preliminar na própria contestação, salientando que “a apresentação de proposta de conciliação pelo réu não induz confissão” (enunciado 
nº 76 do FONAJEF). No mesmo ato deverá especificar as provas que pretende produzir, manifestando-se sobre a sua conveniência 
e necessidade, de modo justificado, apresentando rol de testemunhas, se for o caso de prova oral, informando eventual interesse na 
intimação delas, sob pena de preclusão.
Apresentada a resposta, abra-se vista à parte autora para que se manifeste em réplica (5 dias), devendo no mesmo prazo especificar 
as provas que pretende produzir, manifestando-se sobre a sua conveniência e necessidade, de modo justificado, apresentando rol de 
testemunhas, se for o caso de prova oral, informando eventual interesse na intimação delas, sob pena de preclusão.
Caso ambas as partes requeiram o julgamento antecipado da lide, tornem os autos conclusos para SENTENÇA.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores - Juiz(a) de Direito
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1ª VARA CRIMINAL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim/RO. 
Av. 15 de Novembro, n. 1981, Bairro Tamandaré, Guajará Mirim - Rondônia. 
CEP: 76850-000, Fone:(69) 3516-4522 - E-mail: gum1criminal@tjro.jus.br - 
Expediente de segunda a sexta, das 07h:00 as 14h:00. 
Número do processo: 7002000-48.2022.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: P. C. -. G. M. -. D. E. E. A. A. M. -. D., M. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS AUTORES: POLÍCIA CIVIL - GUAJARA MIRIM - DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER - 
DEAM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: C. R. D. C.
ADVOGADOS DO REU: VANESSA SILVA DE MOURA BARBOSA, OAB nº RO9449, JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA, OAB nº 
RO1340, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Considerando que a ofendida requereu a revogação das medidas protetivas que lhe foram conferidas (ID n. 81109598), REVOGO-AS, 
tendo em vista a perda do seu objeto.
No mais, encaminhem-se os autos à Defesa do réu para apresentação de resposta escrita à acusação (ID n. 80746015). 
Cumpra-se, providenciando o necessário.
terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Leonardo Meira Couto
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª VARA CRIMINAL
Comarca de Guajará-Mirim - 1ª Vara Criminal
Endereço:, fone 3516-4522, gum1criminal@tjro.jus.br
CERTIDÃO DE MULTA PENAL
Origem/Natureza da Dívida:
Multa Penal (art. 51 CP) decorrente da condenação penal transitada em julgado.
Dívida:
Valor Principal: R$ 418,51
Total (X)
Parcial ( ) 3 e 4
Atualização:
Correção Monetária: 1,06565229
Valor Atualizado: R$ 418,51 
Data: 24/08/2022
Nome do Condenado: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS JUNIOR
RG: não informado 
CPF: 057.858.432-85

Data de Nascimento: 13/07/2002
Filiação: filho de Alexandre Silva dos Santos e de Ana Quélen Lima Leite
Naturalidade: natural de Porto Velho/RO
Rua: Av. Balbino Maciel
Bairro: Santa Luzia 
Cidade: Guajará-Mirim/RO
Telefone: não informado
Local da Prisão (se estiver preso)
Autor da Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Data do Fato: 07/05/2021
Data da SENTENÇA: 16/11/2021 
Data do Trânsito em Julgado: 22/11/2021
Tipificação da Infração: Art. 14 da Lei 10.826/2003
Classe Assuntos: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Processo n.: 7001126-97.2021.8.22.0015
Comarca/Juízo: 1ª Vara Criminal - Comarca de Guajará-Mirim/RO
Nota Explicativa:
1- A dívida é classificada como não tributária, aplicando-se nos termos do Código Penal as normas da fazenda pública estadual;
2- A correção monetária foi aplicada conforme tabela de débitos da Fazenda Pública Estadual não Expurgada;
3- Houve compensação da fiança: SIM ( ) NÃO (x )
4- Houve Parcelamento: SIM ( ) NÃO (x )
5- Histórico do extrato do cálculo da multa penal:
6- Execução Penal: 0006015-68.2011.8.22.0015
Salário Mínimo
Dias Multa
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Valor do Dia Multa
Valor da Multa Original
Índice(IPCA-E)
R$ 1.100,00
10
R$ 36,67
R$ 366,70
1,06565229
Destinatário da Multa:
Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia
CNPJ: 15.837.081/0001-56
Banco do Brasil: Agência 2757-X, c/c 12090-1
Guajará Mirim - 1ª Vara Criminal, 26 de agosto de 2022
AIRTON DELANO DE OLIVEIRA SÁ 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal
Processo nº: 0000491-75.2020.8.22.0015
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto: [Furto]
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO - 15 DIAS
FINALIDADE: Intimar o RÉU supramencionado, para, no prazo informado abaixo efetuar pagamento da pena de multa nos seguintes 
termos: FINALIDADE: INTIMAR o réu a pagar, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, o valor de R$ 173,00 (cento 
e setenta e três reais), referente a 05 (cinco) dias-multa a que foi condenado nestes autos, efetuando o depósito no Banco do Brasil 
S/A, agência 2757-X, c/c 12090-1, do Fundo Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Rondônia, CNPJ: 
15.837.081/0001-56;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim/RO. 
Av. 15 de Novembro, n. 1981, Bairro Tamandaré, Guajará Mirim - Rondônia. 
CEP: 76850-000, Fone:(69) 3516-4522 - E-mail: gum1criminal@tjro.jus.br - 
Expediente de segunda a sexta, das 07h:00 as 14h:00. 
Número do processo: 7001544-98.2022.8.22.0015
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JOAO FRANKLIN BRUNO MORENO DE VARGAS, JAQUELINE MORENO LOPES, KELY MONTEIRO DE LIMA
ADVOGADO DOS REU: CAROLINA ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO8664
SENTENÇA 
I) Relatório.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra JAQUELINE MORENO LOPES, JOÃO FRANKLIN MORENO DE VARGAS e KELY 
MONTEIRO DE LIMA, qualificados nos autos, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos 
nos arts. 33, “caput” e 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput do CP.
Fato 01:
No ano de 2022, no município de Guajará-Mirim/RO, os nacionais JAQUELINE MORENO LOPES, JOÃO FRANKLIN BRUNO MORENO 
DE VARGAS, vulgo “Pixô” e KELY MONTEIRO DE LIMA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios 
e comunhão de esforços, associaram-se para o fim de cometer o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, 
conforme APFD de fls. 02/06, Boletim de Ocorrência às fls. 15/19 e Termos de Depoimentos de fls. 34/38.
Fato 02:
No dia 29 de março de 2022, durante o período matutino, em residência localizada na Av. Mário Peixe, n. 2991, Bairro Santa Luzia, Cidade 
e Comarca de Guajará-Mirim/RO, os nacionais JAQUELINE MORENO LOPES, JOÃO FRANKLIN BRUNO MORENO DE VARGAS, vulgo 
“Pixô” e KELY MONTEIRO DE LIMA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios e comunhão 
de esforços, tinham em depósito e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) 
recipiente contendo aproximadamente 7,2 g de substância entorpecente com granulometria fina, derivada da “cocaína”; 01 (uma) porção, 
contendo aproximadamente 167,3 g de substância entorpecente em pó, derivada da “cocaína”; 20 (vinte) pequenas porções, totalizando 
aproximadamente 4,3 g de substância entorpecente com granulometria fina, derivada da “cocaína”; 20 (vinte) pequenas porções, 
totalizando aproximadamente 12 g de substância entorpecente em pó, derivada da “cocaína”; 01 (uma) porção contendo aproximadamente 
49,8 g de substância entorpecente empedrada (crack), derivada da “cocaína”; 02 (duas) porções totalizando aproximadamente 24 g de 
substância entorpecente em pó, derivada da “cocaína”; 01 (uma) porção contendo aproximadamente 33,3 g de substância entorpecente 
de granulometria fina à empedrada, derivada da “cocaína”; 02 (duas) pequenas porções totalizando aproximadamente 0,9 dg de 
substância entorpecente com granulometria fina, derivada da “cocaína”, drogas essas que determinam dependência física e psíquica, de 
uso proscrito no território brasileiro, conforme Portaria n. 344/98-SVS/MS, consoante descrito no Auto de Apresentação e Apreensão de 
fls. 20/21 e Laudo Toxicológico Preliminar às fl. 24/27.
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Os acusados foram notificados (ID 77971331) e ofereceram Defesa Preliminar, representados por advogado constituído nos autos (ID 
78707505).
Na sequência, a denúncia, informada com o respectivo inquérito policial, foi recebida em 07/10/2021 (ID 78792719). No mesmo ato foi 
determinada a citação dos infratores, bem como designada a audiência de instrução e julgamento.
Durante a solenidade, foram colhidos os depoimentos de 07 (sete) testemunhas. Após, procedeu-se o interrogatório dos supostos 
infratores, por meio de sistema audiovisual.
Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da peça acusatória, com a consequente condenação dos 
infratores na forma da exordial (ID 80328347).
A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição de Kely, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; em relação ao réu João, pela 
desclassificação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 para o do art. 28 da mesma Lei, bem como a absolvição quanto à associação para 
o tráfico; e quanto à ré Jaqueline, não se opôs à condenação pelo tráfico de drogas, todavia pugnou pela absolvição quanto à associação 
para o tráfico.
É o relatório. DECIDO
II) Fundamentação.
II.1) Do crime de tráfico de drogas:
O art. 33 da Lei n. 11.343/06 assim tipifica o crime de tráfico de drogas:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Trata-se de crime de perigo abstrato, de múltiplas condutas, exigindo-se o dolo do sujeito ativo para sua consumação, tendo por objeto 
material o entorpecente e como objeto jurídico a saúde pública.
Assim, para sua consumação basta que o sujeito ativo pratique qualquer das condutas descritas no referido tipo penal, não tendo 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Feitas essas considerações, passo ao exame das condutas imputadas aos acusados.
Segundo consta nos autos, foi instaurada investigação policial visando apurar os diversos furtos de medidores de água (hidrômetros) 
da Concessionária CAERD, os quais vinham ocorrendo frequentemente nesta cidade, cujos infratores (usuários de drogas) os utilizam 
tais como moeda de troca por substâncias entorpecentes. 
Assim, após diligências empreendidas, foi possível interceptar o dependente químico Raildo, ocasião em que o referido sujeito confessou 
o seu envolvimento na subtração de vários hidrômetros, acrescentando, ainda, que as res furtivaes eram trocadas por poções de cocaína 
com Jaque (Jaqueline Moreno) e o seu filho “Pixô” (João Franklin) em uma “boca de fumo” localizada no Bairro Jardim das Esmeraldas.
Nesse cenário, os investigadores realizaram campanas no local, constatando movimentação típica de usuários de drogas, cujos moradores 
(Jaque e “Pixo”) atuam tanto na comercialização de drogas, quanto na receptação dos hidrômetros subtraídos nesta urbe. 
Tais fatos foram corroborados pelos relatos de outro usuário, Welisson da Silva, que confirmou que Jaqueline e João Franklin atuam 
efetivamente na venda de entorpecentes e na sua troca por bens de origem espúria, instigando dependentes químicos a realizarem a 
subtração dos hidrômetros, cujo bronze/cobre é extraído e comercializado por eles.
Nessas circunstâncias, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na casa dos réus, além da decretação da prisão 
preventiva dos acusados, sendo deferida por este Juízo.
Momentos antes de cumprirem a ordem judicial, os agentes policiais realizaram monitoramento em frente a residência, registrando 
quando Dejanil, usuário de droga já conhecido nesta Comarca, adentrou no imóvel, realizando sua abordagem assim que deixou o local, 
oportunidade em que apreenderam dois papelotes de cocaína e, questionado, Dejanil assumiu ter adquirido o entorpecente de Kelly e 
Jaque, relatando que a droga estava acondicionada em um pote de creme de cabelo, dentro de uma mochila, e que já costumava comprar 
drogas ali, vide depoimento à fl. 22, ID 76416478.
Diante dessas informações, os agentes policiais deram o efetivo cumprimento ao MANDADO de busca e apreensão na casa, deparando-
se com Jaque e Kelly sentadas na área, estando a mochila mencionada por Dejanil entre as pernas de Kelly, constatando que, de fato, 
havia 20 papelotes de cocaína tipo pedra e 20 trouxinhas de cocaína pura, acondicionadas dentro de dois potes de creme de cabelo, 
assim como mencionado pelo usuário de drogas.
Além disso, encontraram, ainda, na varanda, próximo a um fogareiro, 05 (cinco) restos de medidores de água e um saco com razoável 
quantidade de cocaína escondido em um buraco no tijolo, droga que seria fracionada em papelotes, assim como aquelas localizadas na 
mochila.
No interior da residência, abordaram Pixô deitado em um quarto, onde localizaram, dentro do guarda-roupa, outro pote com considerável 
quantidade de cocaína, vários papéis cortados destinados ao embalo das “parangas”; balança de precisão e mais resquícios de droga 
dentro de uma mochila, além de terem localizado grande quantidade de ácido bórico e pedras de cocaína oxidadas, azo em que Pixô 
confessou aos agentes serem todas as drogas de sua propriedade.
As testemunhas policiais, Victor Vasques Rodrigues Filho e José Charlery Costa Varão, foram ouvidas em Juízo, ocasião em que 
ratificaram os fatos acima mencionados, relatando terem participados das diligências, campanas e abordagem aos infratores, resultando 
na localização das diversas porções de drogas na casa dos réus, além dos resquícios de medidores de água.
Victor mencionou que, após a prisão dos réus, não se obteve mais notícias de furtos de hidrômetros, isso porque não há demanda em 
outros boqueiros, sendo que Pixô e Jaque que fomentavam a prática destes crimes nesta urbe e, além disso, o tráfico na família era 
frequente e permanente, tanto que souberam informalmente que, mesmos presos, o restante dos familiares, o outro filho e a mulher de 
Pixô, ainda mantém o comércio de entorpecentes.
Ademais, Victor relatou ter confeccionado o Relatório Investigatório Criminal 037/2022, constante às fls. 4/14 do ID 77829202, com a 
análise do DISPOSITIVO celular de Jaqueline apreendido por ocasião da busca e apreensão, em que é possível averiguar, por meio das 
conversas extraídas do aplicativo “whatsapp”, um “disque-drogas”, em que os usuários pagavam por meio de pix e a ré mandava entregar 
a trouxa de entorpecente. Inclusive, nas referidas conversas, há menção de consumidores reclamando da qualidade da droga recebida, 
pois estava “só a pó seca”, “ressecada”.
Foram arroladas como testemunhas/informantes as pessoas mencionadas nas conversas pelo aplicativo whatsapp, dentre as quais 
estavam os informantes Cosme Gean Moreno da Silva e Pedro Duraes Pereira da Silva, e das testemunhas Tatiane Léa, Clednice do 
Nascimento Cardoso e Pedro Duraes Pereira da Silva.



2676DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Dos mencionados depoimentos, extrai-se importante o relatado pelo informante Cosme Gean, ouvido nessa qualidade por ser irmão de 
Jaqueline, que esclareceu que a conversa com sua irmã sobre bicicletas eram porque ela trabalha com reciclagem e ele precisava montar 
uma bicicleta para os filhos, o que foi confirmado por Pedro, pai de consideração de Jaqueline. Disse, ainda, ter conhecimento de que 
Kelly trabalha na casa de sua irmã, embora não saiba o que ela faz, e afirmou ter certeza de que seu sobrinho, João, não é usuário de 
droga.
A testemunha Francinildo Torres da Silva, por seu turno, aduziu que, em relação às conversas entre o seu aparelho e Jaqueline, eram 
realizadas pelo seu namorado que, inclusive, certa vez lhe pediu para efetuar um pix para Jaqueline, o que atendeu, embora não 
soubesse sobre o que era a transação. Esclareceu ter conhecimento de que seu namorado é usuário de droga.
Não obstante o silêncio mantido pelos três réus em solo policial, decidiram responder às perguntas em Juízo.
Interrogada, Jaqueline Moreno Lopes confessou a prática do tráfico de drogas, dizendo ser proprietária dos entorpecentes localizados na 
sua casa e que era responsável por vendê-los, também afirmando que seu telefone foi apreendido e, de fato, utilizava para o comércio de 
drogas e transações relacionadas a isso.
Sobre a associação para o tráfico, negou que tivesse qualquer relação com João ou Kelly, dizendo que seu filho não residia consigo, 
enquanto Kelly apenas a auxiliava na compra de materiais recicláveis.
O réu João Franklin Bruno Moreno de Vargas negou a autoria delitiva, dizendo que não mora na casa de sua genitora e só dormiu lá 
porque havia brigado com a esposa, sendo que levou uma pequena porção de entorpecentes que se destinava para seu consumo.
A ré Kely Monteiro de Lima negou o tráfico de drogas, bem como a associação, alegando apenas frequentar a casa de Jaqueline por 
trabalharem com reciclagem.
Assim, diante do arcabouço fático-probatório angariado nos autos, constato que houve os réus praticavam o tráfico de droga, nitidamente 
destinada à comercialização, sem que os mesmos tivessem qualquer autorização legal para tanto, elementos estes que são suficientes 
para impingir-lhes um édito condenatório. 
Jaqueline, por seu turno, é ré confessa, estando seu depoimento amparado e harmônico com as demais provas produzidas nos autos, 
ao se considerar que as drogas foram apreendidas, após diversas diligências policiais, em sua casa, usualmente apontada por furtadores 
como ponto de troca de bens de origem ilícita por droga, o que ficou devidamente constatado por meio das conversas de seu telefone, 
demonstrando o “disque-droga” que era mantido.
Da mesma forma em relação ao réu João que também foi apontado como comparsa do comércio ilegal e, inclusive, como o responsável 
pela fabricação da droga, sendo abordado pelos policiais dormindo em um quarto na residência de Jaqueline por ocasião do cumprimento 
do MANDADO de prisão e busca e apreensão domiciliar.
Registre-se que, segundo o depoimento das testemunhas policiais, em um primeiro momento, João teria assumido a propriedade de 
todas as drogas localizadas na casa, ao tempo em que, em Juízo, apresentou-se como mero usuário de droga e Jaqueline que assumiu 
a propriedade dos entorpecentes, sinalizam a cooperação dos réus em acobertar o envolvimento um do outro.
Embora João diga ser usuário de droga, interessante foi a afirmação de seu tio, Gean, ouvido em Juízo, disse ter certeza de que o réu 
não consome drogas e que saberia se o fizesse, pois é seu sobrinho.
Tais circunstâncias descredibilizam a negativa de João, além de enfraquecerem substancialmente a tentativa de Jaqueline em inocentá-
lo. 
Portanto, ao se avaliar o conjunto de provas, é nítido o envolvimento de João na prática criminosa, o que foi confirmado pelos próprios 
usuários de drogas que furtavam bens recicláveis e os trocavam por droga com os réus, não se fazendo pertinente o acolhimento da tese 
defensiva para a desclassificação para o crime de porte de droga para o consumo.
Por fim, tenho que envolvimento de Kely também ficou demonstrado de forma inequívoca, uma vez que a ré efetivamente estava com a 
mochila, com as drogas acondicionadas, em seu colo quando da abordagem policial e, na ocasião, o usuário de droga interpelado pelos 
agentes assumiu ter adquirido a droga com Kely e Jaqueline, de forma que ficou claro o auxílio da ré na venda de droga.
Assim, pelo exposto, as provas produzidas nos autos são harmônicas para a condenação de ambos os infratores, por incorrerem na 
prática do crime de tráfico de drogas, especificamente pelo transporte de substância entorpecente na modalidade escampo, com fulcro 
no laudo definitivo, bem como na palavra dos agentes policiais. A propósito: 
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) NA MODALIDADE 
“TRANSPORTAR” - PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA 
PARA REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE - COMPORTAMENTO ATIVO EXIGIDO DA PARTE - PRECLUSÃO 
TEMPORAL - EIVA AFASTADA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELATOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS 
E COERENTES - ELEMENTOS REUNIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - 
CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] II - O crime de tráfico ilícito de entorpecente é de ação múltipla, contendo várias modalidades de condutas 
delituosas, as quais compõem uma única figura típica, de modo que a presença de apenas uma delas é suficiente para o agente incidir 
nas penas cominadas ao tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese de ter sido encontrada substância entorpecente 
armazenada numa sacola plástica na posse do réu, aliada às constantes denúncias da ocorrência de tráfico na região, é de se concluir 
que este praticava, de fato, a conduta definida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na modalidade “transportar”, não havendo falar-se 
em desclassificação para o delito de porte para consumo próprio. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 2014.015171-9, de Santa Rosa do Sul, 
Rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 17/06/2014) – Negritei.
Logo, inexistindo qualquer causa que exclua a antijuridicidade ou dirima a culpabilidade dos acusados, sendo estes dotados de condições 
para compreenderem a ilicitude de sua conduta, a condenação é medida de rigor.
Assim, pelo exposto, afasto a referida causa de diminuição.
II.2) Do crime de associação para o tráfico.
O art. 35 da Lei n. 11.343/06 assim tipifica o delito de associação para o tráfico:
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, 
caput e § 1º e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.
Nas lições de Guilherme de Souza Nucci “a advertência feita no tipo penal (reiteradamente ou não) quer apenas significar que não há 
necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34, 
bastando a associação para o fim de cometê-los”. (Leis Penais e Processuais comentadas. 7ª Ed – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 337). 
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Trata-se, portanto, de crime comum, de perigo abstrato, permanente, que se consuma com a efetiva associação, de forma estável 
e duradoura, sendo exigido o dolo como elemento subjetivo do tipo. No tocante ao assunto, diz o Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia:
Tráfico de entorpecentes. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Provas obtidas por meio ilícito. Inocorrência. Absolvição. 
Impossibilidade. Mercancia demonstrada. Desclassificação do tráfico para uso. Improcedência. Associação para o tráfico. Não 
configuração. Ausência de vínculo permanente. Crime de receptação. Alegação de desconhecimento da ilicitude do bem. Res em poder 
do agente. Inversão do ônus da prova. Restituição de bens. Descabimento. Revogação da prisão preventiva. Aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão. Impossibilidade. Réu preso durante toda a instrução criminal. Substituição por prisão domiciliar. Ausência 
dos requisitos. […] 3. Impõe-se a absolvição pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, quando não ficar comprovado nos 
autos o vínculo associativo permanente e duradouro dos agentes na mercancia. […] (Apelação, Processo nº 0001560-52.2018.822.0003, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 
09/02/2022).
Como já se deixou antever, há provas da estabilidade e permanência e estabilidade da associação criminosa entre João e Jaqueline, uma 
vez que ambos já vinham sendo identificados por criminosos nessa cidade, apontados como os mandantes dos furtos de hidrômetros 
para que, em posse das res furtivae, pagassem com porção de droga e destinassem os objetos à reciclagem.
Ficou devidamente evidenciada a habitualidade criminosa, inclusive por meio das conversas do celular apreendido de Jaqueline, em que 
era operado um verdadeiro “disque-delivery” de drogas.
Importante, ainda, consignar o depoimento de Welisson da Silva Rodrigues, utilizado como fundamento para a decretação das cautelares, 
em que ele afirma ter sido um dos furtadores de hidrômetros, a pedido de Jaqueline e “Pixô” (João), tendo conhecimento de ambos já 
são traficantes de drogas estáveis naquele bairro e, inclusive, na ocasião, disse que “Pixô” guardava suas drogas no quarto, enquanto 
“Jaque” em um pote de cabelo, o que ficou devidamente confirmado por ocasião do cumprimento de busca e apreensão, demonstrando 
a veracidade das informações.
Outrossim, não bastasse o relato rico em detalhes de Welisson, corroborado pelas provas produzidas em Juízo, outros infratores relataram 
as mesmas circunstâncias, das quais se destacam Raildo Queiroz Dantas e Dejanil.
Assim, verificando o conjunto probatório, observando, de um lado, os depoimentos dos usuários de drogas, e do outro o que foi averiguado 
por ocasião do cumprimento de busca e apreensão domiciliar, sem descurar do teor das conversas apresentadas no telefone de Jaqueline, 
não há dúvida de que atuavam rotineiramente, de forma estruturada, na venda de droga, em associação criminosa.
Desta forma a condenação dos réus Jaqueline e João pelo crime de associação ao tráfico é medida que se impõe.
Norte outro, quanto à ré Kely, não obstante pesem fortes indícios de que auxiliava os réus João e Jaqueline, não há provas concretas de 
sua efetiva participação da associação criminosa, conforme passo a explicar.
É nítido que Kely ajudou Jaqueline na venda de droga no dia do cumprimento das cautelares, todavia não há diligências prévias apontando-a 
como integrante da associação criminosa, não havendo menção a ela no pedido cautelar, tampouco nas conversas do “whatsapp” de 
Jaqueline ou pelos usuários de drogas, com exceção de Djanil que foi ouvido por ocasião da busca e apreensão.
No tocante às testemunhas de Defesa, em especial aos familiares dos réus João e Jaqueline, aparentemente conheciam Kely porque 
ela prestava serviço para Jaqueline que, de fato, o fazia, já que foi presa em flagrante auxiliando naquela ocasião a prática do tráfico, 
são indícios hábeis a ensejar sua condenação pela prática do tráfico de drogas, mas não asseguraram sua participação na associação 
delitiva, uma vez que ficou à margem das investigações prévias, o que, salvo melhor juízo, não há provas aptas a demonstrarem sua 
permanência e estabilidade
Pelo exposto, deixo de condenar Kely como incursa nas sanções do tráfico de drogas, diante da insuficiência probatória.
II.3) Da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).
A causa de diminuição de pena prevista no DISPOSITIVO que encabeça este tópico tem por objetivo mitigar a sanção penal do traficante 
ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.
Para o reconhecimento da causa de diminuição, necessárias a presença dos seguintes requisitos: a) primariedade do agente; b) bons 
antecedentes; c) não se dedique à atividade criminosa; e d) não integre organização criminosa.
A quantidade de droga apreendida, por si só, não constitui requisito para o reconhecimento ou não da figura privilegiada, devendo ser 
utilizada para se estabelecer o grau de diminuição.
Nesse sentido é a lição do Professor Guilherme de Souza Nucci:
(...) A quantidade de droga não constitui requisito legal para avaliar a concessão, ou não do benefício de redução de pena. Na verdade, 
conforme exposto no item 91-B infra, trata-se de critério para dosar a diminuição. Excepcionalmente, a grande quantidade de entorpecente 
pode afastar a redução da pena, porque se conclui estar o acusado ligado ao crime organizado, embora não se deva presumir nada, mas 
calcar a DECISÃO na prova dos autos. Fora disso, a quantidade serve de parâmetro para o grau de diminuição(...)” (Nucci, Guilherme de 
Souza. Leis Penais e processuais penais comentadas. 7. ed. rev. atual, vol. 1., São Paulo, 2013).
No tocante ao assunto, segue acordão do TJ/RO:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. 
PATAMAR MÁXIMO. REGIME MAIS BRANDO. REQUISITOS AUTORIZADORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O mero argumento da ré de ser viciada e estar com a droga apenas para uso não autoriza a 
desclassificação do delito, mormente quando as circunstâncias da apreensão: denúncia prévia e detenção de usuário, confirmando que 
comprou a droga da ré, reforçam a tese de tráfico. 2. Sabe-se que o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que, nos crimes de tráfico 
ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não 
se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes. 3. Nos casos de tráfico privilegiado (aplicação da 
minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), se a pena assim permitir, é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado. 
4. Conceder-se-á a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o art. 44 do Código 
Penal. (TJRO, Apelação nº 0001585-84.2013.822.0021, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de 
julgamento: 09/06/2016) - Negritei.
Em consulta aos antecedentes criminais dos infratores, observa-se que João ostenta apontamentos criminais em razão de uma condenação 
criminal, cuja punibilidade foi extinta em 22/02/2017 pelo cumprimento da pena, embora alcançado pelo período depurador de 05 (cinco) 
anos, ainda são considerados maus antecedentes; Jaqueline e Kely são primárias.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base acima do mínimo. Quantidade e natureza da droga apreendida. Relevância. Maus 
antecedes. Período depurador. Não incidência. Tráfico privilegiado não reconhecido. Vultosa quantidade de droga. Substituição da pena 
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privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requisitos legais não preenchidos. Regime inicial fechado. Pena superior a 4 anos e 
inferior a 8 anos. Possibilidade. Pena-base acima do mínimo legal. Quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida. 1. A 
teor do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, deverão ser consideradas, inclusive na fixação da pena-base, a natureza e a quantidade 
da substância apreendida. 2. O período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta os efeitos da reincidência, mas não impedem a 
configuração de maus antecedentes. 3. A elevada quantidade de entorpecentes apreendida, e sua natureza, além da circunstância negativa 
dos maus antecedentes, inviabilizam a incidência da benesse do tráfico privilegiado. 4. Não preenchidos os requisitos estabelecidos no 
art. 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. Nos delitos previstos 
na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, do Código Penal, em conjunto com o 
art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. (TJ-RO - APL: 
00031603520198220501 RO 0003160-35.2019.822.0501, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019).
Ocorre que, no caso, há fortes indicativos de que a ré Jaqueline e João se dediquem à atividade criminosa, praticando o tráfico de drogas 
mediante um “disque-drogas”, sem descurar que incentivam e fomentam a prática de furtos nesta urbe, encomendando dos usuários de 
drogas que furtassem hidrômetros, além de outros objetos passíveis de reciclagem, e em troca lhes forneciam drogas, tratando-se da 
traficância na modalidade “escambo”.
Tamanha era a comercialização e o incentivo aos furtos de hidrômetros que, segundo as autoridades policiais, em curto intervalo temporal, 
questões de dias, foram registrados mais de 40 (quarenta) furtos, frisando que, após a prisão dos infratores, não se obteve mais notícias 
de furtos do referido equipamento.
Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu que, evidenciada a prática rotineira de escambo, há a demonstração 
da dedicação à atividade criminosa e, por consequência, é imperativo o afastamento do tráfico privilegiado:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO 
DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE 
ASSOCIATIVA – MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS AFASTADA – PROVAS DE MERCANCIA HABITUAL 
– ATIVIDADE CRIMINOSA CARACTERIZADA – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – POSSIBILIDADE DE SE FIXAR REGIME 
MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Não 
caracterizada a estabilidade associativa permanente, descabe a condenação por associação para o tráfico, tratando-se de mero concurso 
de agentes. A quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, aliado à constatação de intensa procura de usuários para 
aquisição de entorpecente com os acusados, além da localização de objetos oriundos de furtos, comumente utilizados no escambo por 
drogas, são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena 
prevista no art. 33, § 4º, da lei de regência. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido presta a justificar a imposição do regime 
mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. (TJ-MT - APL: 00005357420098110019 
MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 
25/02/2016).
Ainda que não o fosse, registra-se que João e Jaqueline foram condenados pela associação para o tráfico e, desde já, há indicativos sólidos 
da autoria de ambos na comercialização permanente e estável, de forma a obstar o reconhecimento da referida causa de diminuição, em 
razão da habitualidade delitiva:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA 
LEI N. 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO 
PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO 
DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. INVIÁVEL REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O apenado faz jus à aplicação da redutora do art. 33, § 4.º, da 
Lei n. 11.343/2006, quando for primário, de bons antecedentes, não havendo prova nos autos da sua dedicação ao crime ou de que 
integra organização criminosa - Na hipótese, o agravante foi condenado, simultaneamente, pelo crime de associação para o tráfico e a 
configuração desse tipo de delito torna inviável a incidência da redutora do tráfico privilegiado, pois demonstra a habitualidade delitiva - 
A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, para se absolver o ora agravante da imputação de associação para o tráfico, 
e, consequentemente, aplicar-lhe a redutora do tráfico privilegiado, não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ - Agravo 
regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 749558 SP 2022/0183993-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 08/08/2022)
Pelo exposto, afasto o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Em sentido contrário, não ficou demonstrado que Kely integrava a associação criminosa, tampouco que havia com habitualidade na 
traficância, de forma que deve ser levado em consideração seus bons antecedentes, não havendo informações concretas de que se 
dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, razão pela qual lhe será concedido, por ocasião da dosimetria, redução 
da pena diante da causa de diminuição.
III) DISPOSITIVO.
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR os acusados JAQUELINE MORENO 
LOPES, JOÃO FRANKLIN MORENO DE VARGAS, qualificados nos autos, nas sanções do crime de tráfico de entorpecentes e associação 
para o tráfico, previsto no art. 33, “caput” e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do CP; bem como para CONDENAR a ré 
KELY MONTEIRO DE LIMA, qualificada nos autos, nas sanções do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, “caput” da Lei 
n. 11.343/06, mas ABSOLVÊ-LA do crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, 
VII do CPP.
Passo à dosimetria da pena.
III.1) Da ré Kely Monteiro de Lima:
Tendo em vista as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e arts. 59 e 68 do Código Penal (circunstâncias judiciais), observo que a 
quantidade da droga apreendida com os infratores não merece destaque; já a natureza do entorpecente merece destaque, vez que se 
tratava de cocaína, que possui alto poder deletério, sendo notório que haveria o posterior beneficiamento desse material, bem com o 
fracionamento em quantidades menores, possibilitando o acesso da droga a um universo de pessoas. Registre-se que, em pesquisa, 
observa-se que um “pino” de cocaína é vendido com aproximadamente de 1 a 2 gramas, sendo essa a quantidade utilizada por vez, 
inclusive já havendo o risco de overdose com uma quantidade de 4 gramas. Desta forma, em que pese ainda sejam gramas, por se 
tratar de cocaína, sabe-se que o “rendimento” é ainda maior, razão pela qual valoro negativamente essa circunstância (STJ, AgRg no 
RHC n. 164.149/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe 
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de 31/5/2022); Antecedentes – A ré é primária, não ostentando apontamentos criminais; Culpabilidade – Normal à espécie; Conduta 
social e Personalidade - Não podem ser valoradas, diante da ausência nos autos de elementos; Motivos do crime -Normais ao tipo 
penal; Circunstâncias do crime – Merecem destaque, todavia deixo de valorá-lo porque o tráfico de drogas, na modalidade escambo, 
já foi utilizado como fundamento para afastar o tráfico privilegiado; Consequências do crime - São os normais que cercam o tipo penal; 
Comportamento da vítima - Nada a se valorar em delitos desta espécie.
De acordo com tais diretrizes, em razão da natureza da droga, aplico a fração de 1/10 (um décimo) em relação ao mencionado vetor, 
fração esta que incide sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da sanção abstratamente cominada, fixando a pena-base em 06 
(seis) anos de reclusão e 600 (oitocentos) dias-multa.
No tocante à exasperação relativa ao tráfico de cocaína, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerá-la como 
circunstância judicial apta para elevação da pena-base. A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS CONCRETOS A CARACTERIZAR A ASSOCIAÇÃO. REEXAME 
DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO 
DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS 
BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÕES QUE ESBARRAM 
EM ÓBICES LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] IV - Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias, atentas as 
diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, levaram em consideração a alta lesividade do entorpecente apreendido 
- 14,4g de cocaína -, elemento idôneo a justificar a elevação da pena-base. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, 
mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-
base, tendo em vista a natureza da substância entorpecente. A propósito: AgRg no REsp n. 1708591/TO, Quinta Turma Rel. Min. Joel 
Ilan Paciornik, DJe de 10/08/2018; HC n. 368.262/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 06/11/2017; HC n. 
381.590/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/06/2017; e AgRg no AREsp n. 726.177/DF, Quinta Turma, de 
minha relatoria, DJe de 20/11/2015. [...] Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no HC 604.366/RJ, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta 
Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) - Negritei. 
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Em razão da causa de diminuição da pena constante no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, considerando tratar-se de ré primária e sem 
antecedentes, além de não se ter notícias de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização voltada para o crime, reduzo 
a sanção provisoriamente estabelecida em 1/2 (meio), fixando-a em 02 (dois) ano, 11 (onze) meses de reclusão, além de 292 (duzentos e 
noventa e dois) dias-multa (APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000783-29.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
1ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 26/10/2021).
Assim, na ausência de outras causas modificadoras da pena, torno-a DEFINITIVA nesse patamar, ou seja, 03 (três) anos de reclusão, 
além de 300 (trezentos) dias-multa, está na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, qual seja, o valor de R$12.120,00 
(doze mil, cento e vinte reais).
Deixo de condená-la às custas processuais, por ser inócuo fazê-lo, pois foi assistida pela Defensoria Pública, presumindo-se que seja 
pobre nos termos da lei.
Com base no art. 33, “caput”, primeira parte e §§ 2º e 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO à ré para o 
cumprimento da sanção imposta.
III.2) Réu João Franklin Moreno de Vargas:
Tendo em vista as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e arts. 59 e 68 do Código Penal (circunstâncias judiciais), observo que a 
quantidade da droga apreendida com os infratores não merece destaque; já a natureza do entorpecente merece destaque, vez que se 
tratava de cocaína, que possui alto poder deletério, sendo notório que haveria o posterior beneficiamento desse material, bem com o 
fracionamento em quantidades menores, possibilitando o acesso da droga a um universo de pessoas. Registre-se que, em pesquisa, 
observa-se que um “pino” de cocaína é vendido com aproximadamente de 1 a 2 gramas, sendo essa a quantidade utilizada por vez, 
inclusive já havendo o risco de overdose com uma quantidade de 4 gramas. Desta forma, em que pese ainda sejam gramas, por se 
tratar de cocaína, sabe-se que o “rendimento” é ainda maior, razão pela qual valoro negativamente essa circunstância (STJ, AgRg no 
RHC n. 164.149/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe 
de 31/5/2022); Antecedentes – Em atenção às suas folhas de antecedentes (ID 76416492) e após consulta ao SEEU, verifico que João 
registrava execução penal nesta Comarca (autos n. 0000623-74.2016.822.0015), pela prática do delito de falsidade ideológica, a qual 
foi extinta a punibilidade em 22/02/2017. Dessa forma, decorrido o prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inc. I do 
CP, passo a valorar tal apontamento nesta fase, como circunstância judicial desfavorável; Culpabilidade – Normal à espécie; Conduta 
social e Personalidade - Não podem ser valoradas, diante da ausência nos autos de elementos; Motivos do crime -Normais ao tipo 
penal; Circunstâncias do crime – Merecem destaque, todavia deixo de valorá-lo porque o tráfico de drogas, na modalidade escambo, 
já foi utilizado como fundamento para afastar o tráfico privilegiado; Consequências do crime - São os normais que cercam o tipo penal; 
Comportamento da vítima - Nada a se valorar em delitos desta espécie.
III.2.a) Do tráfico de drogas:
De acordo com tais diretrizes, em razão da natureza da droga e maus antecedentes, aplico a fração de 1/10 (um décimo) em relação a 
cada vetor, fração esta que incide sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da sanção abstratamente cominada, fixando a pena-base 
em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Assim, na ausência de outras causas modificadoras da pena, torno-a DEFINITIVA nesse patamar, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão e 
700 (setecentos) dias-multa.
III.2.b) Do crime de associação ao tráfico:
De acordo com tais diretrizes, em razão da natureza da droga e maus antecedentes, aplico a fração de 1/10 (um décimo) em relação a 
cada vetor, fração esta que incide sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da sanção abstratamente cominada, fixando a pena-base 
em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.
Não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, e na ausência de outras causas modificadoras da pena, torno-a DEFINITIVA 
nesse patamar.
III.2.c) Do Concurso material:
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Tendo sido reconhecido que o acusado praticou os referidos delitos em concurso material, as penas deverão ser somadas para fins de 
execução, nos termos do art. 69 do Código Penal, o que perfaz a pena de 11 (ONZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, 
ALÉM DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) DIAS-MULTA, está na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, ou seja, o 
valor de R$ 64.640,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais).
Considerando que a Defesa de João foi patrocinada por advogada particular e diante da ausência de indicativos de insuficiência financeira, 
condeno-o ainda ao pagamento das custas processuais.
Considerando o quantum da pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais, com base no art. 33, “caput”, primeira parte, c/c §§ 2º 
e 3º do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da sua pena.
III.3) Ré Jaqueline Moreno Lopes:
Tendo em vista as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e arts. 59 e 68 do Código Penal (circunstâncias judiciais), observo que a 
quantidade da droga apreendida com os infratores não merece destaque; já a natureza do entorpecente merece destaque, vez que se 
tratava de cocaína, que possui alto poder deletério, sendo notório que haveria o posterior beneficiamento desse material, bem com o 
fracionamento em quantidades menores, possibilitando o acesso da droga a um universo de pessoas. Registre-se que, em pesquisa, 
observa-se que um “pino” de cocaína é vendido com aproximadamente de 1 a 2 gramas, sendo essa a quantidade utilizada por vez, 
inclusive já havendo o risco de overdose com uma quantidade de 4 gramas. Desta forma, em que pese ainda sejam gramas, por se 
tratar de cocaína, sabe-se que o “rendimento” é ainda maior, razão pela qual valoro negativamente essa circunstância (STJ, AgRg no 
RHC n. 164.149/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe 
de 31/5/2022); Antecedentes – A ré é primária, não ostentando apontamentos criminais; Culpabilidade – Normal à espécie; Conduta 
social e Personalidade - Não podem ser valoradas, diante da ausência nos autos de elementos; Motivos do crime -Normais ao tipo 
penal; Circunstâncias do crime – Merecem destaque, todavia deixo de valorá-lo porque o tráfico de drogas, na modalidade escambo, 
já foi utilizado como fundamento para afastar o tráfico privilegiado; Consequências do crime - São os normais que cercam o tipo penal; 
Comportamento da vítima - Nada a se valorar em delitos desta espécie.
III.3.a) Do tráfico de drogas:
De acordo com tais diretrizes, em razão da natureza da droga, aplico a fração de 1/10 (um décimo) em relação ao mencionado vetor, 
fração esta que incide sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da sanção abstratamente cominada, fixando a pena-base em 06 
(seis) anos de reclusão e 600 (oitocentos) dias-multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea do crime, nos termos do art. 65, III, “d” do Código Penal e da súmula 545 do Superior 
Tribunal de Justiça, uma vez que serviu como fundamento para condenação. 
Dessa forma, reduzo a pena privativa de liberdade anteriormente estabelecida, bem como a de multa, mediante o emprego da fração de 
1/6 (um sexto), comumente adotada pelos tribunais superiores (STJ, HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 
21/3/2019, DJe 28/3/2019), perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.
Assim, na ausência de outras causas modificadoras da pena, torno-a DEFINITIVA nesse patamar, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão 
e 500 (quinhentos) dias-multa.
III.2.b) Do crime de associação ao tráfico:
De acordo com tais diretrizes, em razão da natureza da droga, aplico a fração de 1/10 (um décimo) em relação ao mencionado vetor, 
fração esta que incide sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da sanção abstratamente cominada, fixando a pena-base em 03 (três) 
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, e na ausência de outras causas modificadoras da pena, torno-a DEFINITIVA 
nesse patamar.
III.2.c) Do Concurso material:
Tendo sido reconhecido que a acusada praticou os referidos delitos em concurso material, as penas deverão ser somadas para fins de 
execução, nos termos do art. 69 do Código Penal, o que perfaz a pena de 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM 
DE 1.250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, está na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, ou seja, 
o valor de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais).
Considerando que a Defesa de Jaqueline foi patrocinada por advogada particular e diante da ausência de indicativos de insuficiência 
financeira, condeno-a ainda ao pagamento das custas processuais.
Considerando o quantum da pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais, com base no art. 33, “caput”, primeira parte, c/c §§ 2º 
e 3º do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da sua pena.
IV) Demais deliberações.
IV.1) Do não cabimento da substituição de pena.
Os condenados João e Jaqueline não preenchem os requisitos do art. 44 do Código Penal, uma vez que além de ostentar maus 
antecedentes, a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, não fazendo jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos.
A condenada Kely, por seu turno, preenche os requisitos de ordem objetiva e subjetiva do art. 44 do Código Penal, fazendo jus à 
substituição da pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritivas de direito: a) prestação de serviços à comunidade, em 
instituição a ser indicada pelo juízo da execução, à razão de 07 (sete) horas semanais durante o período da condenação; b) Interdição 
temporária de direitos pelo período correspondente ao da pena fixada, consistente na proibição de frequentar: bares, prostíbulos e 
assemelhados entre os horários 21h00min até as 06h00min, durante todo o período do cumprimento da pena, nos termos do art. 47, 
inciso IV, do CP.
IV.2) Do direito de recorrer ou não em liberdade.
No mais, infere-se como necessária a manutenção da prisão preventiva dos infratores, porquanto presentes os pressupostos previstos 
no art. 310, II c/c art. 312 do CPP, vez que evidente o “periculum in libertatis”, pois se tratou do crime de tráfico de drogas, praticado 
em associação criminosa entre João e Jaqueline, em região de fronteira, na modalidade “escambo”, fomentando diversos crimes 
patrimoniais nesta urbe, o que evidencia a notória repercussão social da conduta do agente, apta a justificar a manutenção da sua 
custódia preventiva.
Assim, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade, devendo João e Jaqueline serem encaminhados imediatamente ao regime constante 
na condenação, ou seja, o FECHADO, e Kely para o regime ABERTO, servindo a presente como ofício à Direção da Unidade Prisional 
em que se encontra encarcerado.
IV.3) Do pedido de indenização.
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Em atenção ao disposto no art. 387, IV do Código de Processo Penal, levando-se em consideração o pedido formulado pelo Ministério 
Público na denúncia e tendo em vista que o tráfico de drogas é extremamente grave, produzindo efeitos nocivos e imensuráveis à 
sociedade como um todo, fixo o valor de 05 (cinco) salários-mínimos a título de reparação pelos danos morais e coletivos causados com 
a prática delitiva, devendo tal quantia ser revertida em favor da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia. 
IV.4) Dos bens apreendidos.
No tocante às drogas e instrumentos para sua produção, bem como o aparelho celular utilizado por Jaqueline e apreendido em seu poder, 
uma vez utilizado para a prática de tráfico de drogas, determino sua destruição.
Em relação aos valores apreendidos, sejam utilizados para pagamento das custas processuais, e o remanescente para o pagamento da 
pena de multa.
Por fim, quanto às serras mármore, soprador térmico, furadeiras, martelete, máquinas de costura, bombas d’água e demais materiais de 
construção, restitua-se ao seu respectivo proprietário, mediante comprovação de propriedade.
Após o trânsito em julgado:
1) Comunique-se ao TRE;
2) Expeça-se Guia definitiva ou provisória, bem como o respectivo MANDADO de prisão, conforme o caso;
3) Na hipótese de não pagamento do valor das custas processuais, encaminhe-se o débito para protesto, conforme orientação do E. 
Tribunal de Justiça. 
4) Não havendo pagamento do valor da pena de multa, expeça-se a respectiva certidão de débito e encaminhe-se ao órgão ministerial 
para fins de viabilizar a sua execução no SEEU, através da Vara de Execuções Penais (art. 269-B, §4º do Provimento da Corregedoria 
n. 011/2021).
5) Adotem-se as providências previstas nas DGJ.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO 
segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Leonardo Meira Couto
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
1ª VARA CRIMINAL 
Comarca de Guajará-Mirim - 1ª Vara Criminal 
Endereço:, fone 69-3516-4522, gum1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO - 15 Dias
Autos nº: 0002075-22.2016.8.22.0015
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Acusado(a): ADRIANO SOUSA
FINALIDADE:
1 – Citação e intimação do acusado para responder por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, à Denúncia nos autos da ação penal supra, 
podendo o réu na resposta arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ou ainda declinar que 
não tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 
por 10 (dez) dias. Segue o teor da Denúncia: “No dia 09/10/2016, por volta das 17h, a Av. Salomão Ferreira Abiorana, n°. 4201, bairro 
Jardim das Esmeraldas, nesta cidade e comarca, JANDERSON DE ARAÚJO OLIVEIRA e ADRIANO SOUSA em unidade de desígnios 
e conjugação de esforços, ocultavam 4 e 3 (quatro) motocicletas, respectivamente, que sabiam ser produtos de crime. Segundo consta, 
após receber informações sobre a possível localização de uma motocicleta subtraída, Policiais Militares se deslocaram ao local dos 
fatos e, lá chegando, foram atendidos por ambos denunciados. JANDERSON se identificou como proprietário da residência e então 
a guarnição policial informou o motivo de ali estar e solicitou autorização para ingressar na casa. Entretanto, JANDERSON negou a 
entrada e imediatamente empreendeu em fuga. Nesse instante, ADRIANO também tentou fugir, contudo foi alcançado e contido pelos 
policiais e, em seguida, preso. Posteriormente, a irmã de JANDERSON (Ana Carolina) chegou ao local, disse também ser proprietária 
da casa e autorizou a entrada dos policiais que, após averiguação, localizaram na varanda dos fundos, 04 (quatro) motocicletas com 
registros/restrições de roubo/furto, quais sejam: Honda Biz 125 EX, cor vermelha, ano/modelo 2013/2013, placa NEC 9015 — Porto 
Velho/RO, chassi 9C2JC4830DR0322431; Honda Bros NXR 160, cor preta, ano/modelo 2016/2016, placa NDK 2894— Porto Velho/
RO, chassi 9C2KD0810GR4433882; Honda Bros NXR 160, cor branca, ano/modelo 2015/2015, placa NEC 4337 — Porto Velho/RO, 
chassi 9C2KD0810FR4619283 e Honda Fan/CG 160, cor vermelha, ano/modelo 2015/2015, placa OHU 2196 — Porto Velho/RO, chassi 
9C2KC2200GR0236924. Como JANDERSON era monitorado por tornozeleira eletrônica, logo foi localizado e preso em flagrante delito, 
da mesma forma. Envidadas diligências, restou confirmado que as motocicletas ocultadas pelos denunciados eram provenientes de 
crimes de roubo praticados nos dias 22/05/2016, 18/07/2016, 22/09/2016 e 01/10/2016, todos em Porto Velho/R05. Outrossim, ADRIANO 
SOUSA foi reconhecido pela vitima Adriano Rodrigues de Souza, proprietário da motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, placa NCE 
9015, como um dos autores da subtração (fl. 204). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA denuncia 
JANDERSON DE ARAÚJO OLIVEIRA e ADRIANO SOUSA pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, o primeiro por quatro 
vezes e o segundo por três vezes, na forma dos arts. 29 e 70, também do Código Penal, requerendo a instauração da competente ação 
penal pública e o seu regular processamento.” Dr. Leonardo Meira Couto, Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal. Eu, Agnes Fernandes 
Rodrigues de Souza, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Guajará-Mirim, 30 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: gum1criminal@tjro.jus.br

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Guajará Mirim - 1ª Vara Criminal
Processo nº: 0000555-22.2019.8.22.0015
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto: [Crimes contra a Ordem Tributária]
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Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: Osmar Pereira Marques
Advogado do(a) REQUERIDO: CINTIA SAIONARA SANTOS MARINHO - RO10606
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar o (a) advogado (a) supramencionado, para, apresentar endereço atualizado do réu conforme ID 81190599.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim/RO. 
Av. 15 de Novembro, n. 1981, Bairro Tamandaré, Guajará Mirim - Rondônia. 
CEP: 76850-000, Fone:(69) 3516-4522 - E-mail: gum1criminal@tjro.jus.br - 
Expediente de segunda a sexta, das 07h:00 as 14h:00. 
Número do processo: 7003792-37.2022.8.22.0015
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: TAYLAN JUNIOR LOPES SAVALO
ATA DE AUDIÊNCIA CUSTÓDIA
DATA: 30.08.2022

AUTOS N.: 7003792-37.2022.8.22.0015
CLASSE/ASSUNTO: IPL n. 232/2022/1ªDP/GM - FURTO
MM. JUIZ: LEONARDO MEIRA COUTO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA: NAIARA AMES DE CASTRO LAZZARI
DEFENSORIA PÚBLICO: FAUES RODRIGUES DE SÁ
CUSTODIADO: TAYLAN JUNIOR LOPES SAVALO
Em atenção ao disposto no Art. 310 do Código de Processo Penal, à Resolução n. 357 do CNJ e ao Provimento Corregedoria n. 009/2021/
CGJ do TJ/RO, realizou-se a presente audiência de custódia por meio de videoconferência.
Atendendo ao disposto no Art. 310 do CPP, aos arts. 8º e 8º-A da Recomendação n. 62 do CNJ, bem como ao Provimento n. 25/2020 do 
CGJ do TJ/RO, foi oportunizado ao representante da Defensoria Pública entrevista prévia e reservada com o custodiado. Em seguida, foi 
aberta sala de videoconferência.
OCORRÊNCIAS: Iniciados os trabalhos, constatou-se a presença virtual do Magistrado, assim como a presença da representante do 
Ministério Público, da Defensoria Pública e do custodiado.
Na sequência, pelo Magistrado foi esclarecido em que consiste a audiência de custódia, sendo informado a respeito do seu direito de 
permanecer em silêncio.
Em seguida o Magistrado procedeu com os questionamentos previstos no art. 8º da Resolução nº 213/2015 do CNJ, conforme mídia 
anexa.
A representante do Parquet manifestou-se oralmente pela prisão preventiva, conforme mídia anexa.
Ato contínuo, o representante da Defensoria Pública manifestou-se oralmente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 
conforme mídia em anexa.
Pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DECISÃO: 
I) Da homologação da prisão flagrante
Trata-se de prisão em flagrante de TAYLAN JUNIOR LOPES SAVALO, qualificado nos autos, em razão da suposta prática do crime de 
furto, tipificado no Art. 155 do Código Penal.
A narrativa dos fatos constante dos autos demonstra que a prisão ocorrera em flagrante, nos moldes determinados no Art. 302 do Código 
de Processo Penal, eis que o custodiado foi abordado e preso pela polícia militar ainda em posse da res furtiva, ocasião em que confessou 
a subtração.
Verifico ainda que o flagranteado foi informado de seus direitos e oportunizado assistência da família e de advogado (Artigo 5°, inciso 
LXIII, da CF). Desta forma não se vislumbra vícios formais ou materiais que tornem ilegal a prisão cautelar. Por estas razões, reputo legal 
a sua prisão, HOMOLOGANDO, COM ISTO, O PRESENTE FLAGRANTE.
II) Da Conversão em Prisão Preventiva
Pois bem. O art. 310 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no 
prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença 
do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz 
deverá, fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; ou II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os 
requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; 
ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.
No caso dos autos, como já tratado no item anterior, o flagrante está em ordem, de maneira que não há falar em relaxamento. Por outro 
lado, a conversão em preventiva é medida que se impõe, uma vez que presentes os requisitos estatuídos no Art. 312 do Código de 
Processo Penal.
Para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, faz-se necessário observar a presença de seus pressupostos e fundamentos. 
Assim, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria são os pressupostos que compõem o fumus comissi delicti. Já 
o periculum libertatis diz com os seus fundamentos, ou seja, com os motivos que ensejam a decretação da prisão, e deve ser entendido 
como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito.
É cediço que nesta etapa, não cabe ao juiz realizar apreciação de MÉRITO. Todavia, da análise do caderno processual, observo que no 
caso em questão, inexistem dúvidas quanto ao envolvimento do custodiado no fato criminoso (fumus comissi delicti), sobretudo tendo em 
vista as declarações dos policiais que atuaram na ocorrência em análise e que lograram êxito em abordá-lo ainda em posse da res furtiva, 
ocasião em que confessou a subtração, bem como a palavra da vítima, vó do custodiado, que o apontou como autor do fato.
No tocante ao periculum libertatis, está mais que evidenciado, posto que o custodiado possui extensa folha de antecedentes criminais 
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pela prática dos mais diversos crimes, sendo preso neste momento em flagrante em posse do objeto do crime.
Ademais, Taylan possui execução penal em aberto (SEEU n. 0001080-14.2013.8.22.0015) onde encontrava-se de livramento condicional 
desde a data de 17/05/2022, situação esta que não os impediu de novamente se envolverem em novo delito.
Deste modo, tenho que a concessão da liberdade do custodiado, neste momento, ou seja, há menos de 24 (vinte e quatro) horas do 
crime, propiciaria forte sentimento de impunidade e insegurança na comunidade, o que abala a ordem social local, dada a intensa onde 
de crimes contra patrimônio que vem ocorrendo na região, os quais devem ser combatidos com rigor. A propósito: 
“Habeas Corpus. Receptação. Prisão preventiva. Requisitos presentes. DECISÃO fundamentada. Medidas cautelares. Insuficiência. 
Eventuais condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada. 1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria 
presentes estão os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a DECISÃO se encontra devidamente fundamentada em 
elementos extraídos da situação fática que levaram o magistrado a concluir pela necessidade da prisão. 2. Mantém-se a prisão preventiva 
do paciente que demonstra periculosidade incompatível com o estado de liberdade ao ser preso em flagrante em lugar público, por 
receptação, e localidade de fronteira com outro Pais, e tentar empreender fuga, demonstrando necessária a manutenção da custódia 
cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo insuficiente a aplicação de medidas 
cautelares alternativas. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes a autorizar a concessão de liberdade 
provisória ou a revogação da prisão preventiva, se presentes seus motivos ensejadores. Precedentes. 4. Ordem denegada. (Habeas 
Corpus, Processo nº 0003264-75.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: 
Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 28/08/2019).”
Quanto à substituição da sua custódia pela prisão domiciliar (arts. 317 e 318 do CPP) ou eventual aplicação das medidas cautelares 
previstas no art. 319 da Lei 12.403/11, tenho que ambas revelam-se inadequadas, dada as peculiaridades do caso em apreço, conforme 
acima delineado.
Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de TAYLAN JUNIOR LOPES SAVALO, 
devidamente qualificados nos autos, termos do Art. 310, inciso II, c/c art. 312 c/c art. 313, I e parágrafo único, todos do Código de 
Processo Penal, por entender que a liberdade do custodiado representa um risco à ordem pública.
A presente DECISÃO servirá de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA/INTIMAÇÃO.
III) Demais deliberações
a) Comunique-se a Autoridade Policial sobre esta DECISÃO;
b) Comunique-se o Juízo da Execução Penal (SEEU n. 0001080-14.2013.8.22.0015) acerca da prisão do custodiado;
c) Nos termos das Diretrizes Gerais Judiciais, arquive-se provisoriamente aguardando-se a remessa do Inquérito (art. 168, §§ 1º, 2º e 3º 
do Provimento 12/2007-CG).
Considerando a realização do ato por videoconferência, as partes foram cientificadas que a presente ata será assinada exclusivamente 
pelo magistrado, e manifestaram-se de acordo, dada a impossibilidade de reunião presencial dos participantes, considerando o estado 
de calamidade em decorrência da Covid-19, ficando dispensadas as assinaturas das partes nesta ata. Saem as partes intimadas”. Nada 
mais havendo, encerro a presente ata. Eu _____ Thiago Morais, Técnico Judiciário, digitei.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz de Direito
NAIARA AMES DE CASTRO LAZZARI
Promotora de Justiça
FAUES RODRIGUES DE SÁ
Defensor Público

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
1ª VARA CRIMINAL 
Comarca de Guajará-Mirim - 1ª Vara Criminal 
Endereço:, fone 69-3516-4522, gum1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO - 15 Dias
Autos nº: 0001142-10.2020.8.22.0015
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Acusado(a): ANTONIO BARBOSA FILHO
FINALIDADE:
1 – Citação e intimação do acusado para responder por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a Denúncia nos autos da ação penal supra, 
podendo o réu na resposta, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ou ainda declinar se não 
tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 
(dez) dias, que segue: “No dia 07 de março de 2020, por volta das 21h00min, nas dependências da Igreja Resgate, com sede na Av. 
Rocha Leal, Bairro Santo Antônio, Município de Guajará-Mirim/RO, ANTÔNIO BARBOSA FILHO, prevalecendo-se de pretérita relação 
familiar, de forma livre e consciente, amea çou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à menor Johaina Ruiz Oliveira3, ao 
dizer a ela que “eu vou te pegar”. Consta dos presentes que Johaina é filha de Maria de Nazaré Menezes Ruiz, com quem o infrator foi 
casado. Segundo restou apurado, no dia dos fatos mãe e filha se encontravam na Igreja ocasião em Maria foi abordada por ANTÔNIO 
a pretexto de conversarem, ao que diante da recusa dela, ameaçou Johaina na forma acima descrita. Ante o exposto, incidiu ANTÔNIO 
BARBOSA FILHO na pena do art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, requerendo-se a instauração da 
competente ação penal pública, com observância do rito previsto na lei 11.340/2006, recebendo-se a denúncia, citando-se o denunciado 
para apresentar sua defesa, bem ainda para audiência de instrução e julgamento a ser designada, ouvindo-se as testemunhas arroladas e 
o próprio infrator, para, ao final, julgar-se procedente a pretensão punitiva. Requer-se, ainda, a condenação do denunciado ao pagamento 
de indenização pelos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, em valor apurado no decorrer 
da instrução criminal (art. 387, IV, do CPP).” Dr. Leonardo Meira Couto, Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal. Eu, Agnes Fernandes 
Rodrigues de Souza, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: gum1criminal@tjro.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim/RO. 
Av. 15 de Novembro, n. 1981, Bairro Tamandaré, Guajará Mirim - Rondônia. 
CEP: 76850-000, Fone:(69) 3516-4522 - E-mail: gum1criminal@tjro.jus.br - 
Expediente de segunda a sexta, das 07h:00 as 14h:00. 
Número do processo: 7003613-06.2022.8.22.0015
Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Polo Ativo: ADAIL CHAGAS MARTINS
ADVOGADO DO REQUERENTE: RICHARD MARTINS SILVA, OAB nº RO9844
Polo Passivo: 1. V. C. D. C. D. G. M. R.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
O requerente Adail Chagas Martins, representado por advogado constituído, postula pela restituição de 01 (uma) arma de fogo, Taurus, 
modelo PT111 G2A/G2C, 9mm, Nº Série ACA398566, Nº Sigma 1537459, apreendidos nos autos 7000134-05.2022.8.22.0015, em que 
está sendo investigado pela suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.
Instado a manifestar, a representante do Parquet opôs-se à restituição, uma vez que, não obstante o requerente tivesse autorização para 
a posse do armamento, o crime atribuído ao investigado é o de porte ilegal de arma de fogo, devendo este permanecer sob a custódia 
estatal.
Com efeito, assiste razão ao Parquet, isso porque, da análise do caderno processual, observo que embora o suposto infrator ter 
demonstrado a propriedade do bem, o pleito não merece acolhimento pelos motivos que passo a expor.
Segundo dispõe o art. 14º do Decreto nº 9.847/2019, está sujeita à cassação o registro da arma de fogo daquele que vier a responder 
inquérito ou processo criminal por crime doloso, excetuando-se apenas nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito 
cumprimento do dever legal ou estado de necessidade:
Art. 14. Serão cassadas as autorizações de porte de arma de fogo do titular a que se referem o inciso VIII ao inciso XI do caput do art. 6º 
e o § 1º do art. 10 da Lei nº 10.826, de 2003, que esteja respondendo a inquérito ou a processo criminal por crime doloso.
Assim, considerando que, ao menos por ora, o infrator responde a uma ação penal, o que pode ensejar a cassação do registro armamento 
e, por consequência, sua perda, nos termos do art. 91, II do CP, inviável sua restituição. Nesse sentido:
Apelação criminal. Arma de fogo. Apreensão. Pedido de restituição. Ação penal. Posse ilegal. Disparo de arma de fogo. Cassação do 
porte. Indeferimento. Respondendo criminalmente o agente por suposta prática dos delitos de posse ilegal e disparo de arma de fogo. 
Não se mostra escorreita a restituição do armamento apreendido, pois presente requisito que levaria à cassação do porte, conforme 
estabelecido no Decreto 9.845/2019. Apelação, Processo nº 0001332-12.2020.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 04/03/2021
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente, qualificado nos autos, com fulcro no art. 91, II do CP.
Intime-se.
Após, em não havendo recurso ou pendências, arquivem-se os autos.
quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Leonardo Meira Couto
Juiz de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Criminal
Processo nº: 0000041-69.2019.8.22.0015
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto: [Furto]
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: THAIZ DE OLIVEIRA PANTOJA
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR a ré a pagar, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, o valor de R$ 332,00 (trezentos e 
trinta e dois reais), referente a 10 (dez) dias-multa a que foi condenada nestes autos, efetuando o depósito no Banco do Brasil S/A, 
agência 2757-X, c/c 12090-1, do Fundo Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Rondônia, CNPJ: 
15.837.081/0001-56

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
1ª VARA CRIMINAL 
Comarca de Guajará-Mirim - 1ª Vara Criminal 
Endereço:, fone 69-3516-4522, gum1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO - 15 Dias
Autos nº: 0000531-91.2019.8.22.0015
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): Alexon Barbosa Ferreira
FINALIDADE:
1 – Citação e intimação do acusado para responder por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a Denúncia nos autos da ação penal supra, 
podendo o réu na resposta, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ou ainda declinar se não 
tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 
(dez) dias, que segue: “No dia 28 de fevereiro de 2019, em horário não especificado, na Av. Dário Gomes do Nascimento, n°. 4170, bairro 
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Jardim da Esmeraldas, neste município e comarca, ALEXON BARBOSA FERREIRA, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu 
a integridade corporal da vítima Leilane Paes da Cunha, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame 
de corpo de delito. Conforme apurado, o denunciado, aparentando embriaguez, foi ate a residência da ex-companheira e, após breve 
conversa, passou a agredi-la com tapas no rosto e enforcando-a com as mãos. Além disso, ALEXON ainda a mordeu, derrubou ao chão 
e torceu-lhe o braço. Mas em meio as ofensas físicas, a vítima conseguiu gritar pedindo por socorro e a vizinhança acionou a polícia. E, 
com a chegada da guarnição ao local, o denunciado cessou as agressões e empreendeu em fuga...” Dr. Leonardo Meira Couto, Juiz de 
Direito da Primeira Vara Criminal. Eu, Agnes Fernandes Rodrigues de Souza, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Guajará Mirim, 29 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: gum1criminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim/RO. 
Av. 15 de Novembro, n. 1981, Bairro Tamandaré, Guajará Mirim - Rondônia. 
76850-000 Fone:(69) 3516-4522/WhatsApp - E-mail: gum1criminal@tjro.jus.br
1ª Vara Criminal 
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
Processo nº: 7001564-26.2021.8.22.0015
Classe: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
Assunto: [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Réu: JOSE ALAKIS PARRAGA DA SILVA
FINALIDADE: 1) NOTIFICAR o réu acima, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa prévia, por escrito, acerca dos fatos que 
lhe foram imputados; 
2) Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar até 05 (cinco) testemunhas; 
3) ADVERTÊNCIA: Não tendo condição de constituir advogado, deverá ser informado ao Sr. Oficial de Justiça que certificará e os autos 
os quais serão remetidos à Defensoria Pública para defesa preliminar
Recomendação: Informar o nome do advogado no ato da notificação, caso constituído. Após receber este documento procure guardá-
lo em local seguro de fácil acesso. Evite sujá-lo, rasgá-lo ou perdê-lo. Quando comparecer em Juízo é recomendável que traga-o 
consigo. Assim, além de evitar possíveis constrangimentos, Vossa Senhoria poderá localizar o Cartório a ser atendido(a) com rapidez e 
eficiência.
ANEXA: Cópia da denúncia. 
Guajará Mirim, Quinta-feira, 1º de setembro de 2022.
Diretor de Secretaria 
AGNES FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 1ª Vara Criminal
Processo nº: 7003789-19.2021.8.22.0015
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto: [Roubo Majorado]
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: JAILSON MAIA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO - 15 Dias
Intimar o o réu supramencionado, para, efetuar o pagamento da pena multa a que foi condenada nos termos abaixo. 
FINALIDADE: INTIMAR o réu a pagar, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, o valor de R$ 1.210,00 reais, referente a 
33 (trinta e três) dias-multa a que foi condenado nestes autos, efetuando o depósito no Banco do Brasil S/A, agência 2757-X, c/c 12090-1, 
do Fundo Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Rondônia, CNPJ: 15.837.081/0001-56; 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim/RO. 
Av. 15 de Novembro, n. 1981, Bairro Tamandaré, Guajará Mirim - Rondônia. 
CEP: 76850-000, Fone:(69) 3516-4522 - E-mail: gum1criminal@tjro.jus.br - 
Expediente de segunda a sexta, das 07h:00 as 14h:00. 
Número do processo: 7001544-98.2022.8.22.0015
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JOAO FRANKLIN BRUNO MORENO DE VARGAS, JAQUELINE MORENO LOPES, KELY MONTEIRO DE LIMA
ADVOGADO DOS REU: CAROLINA ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO8664
DECISÃO 
Diante do seu cabimento e adequação, recebo o recurso interposto pelos réus João Franklin e Jaqueline Moreno (ID n. 81195413).
Venham as razões e contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens do Juízo.
No mais, cumpram-se os comandos da SENTENÇA condenatória no tocante à ré Kely Monteiro, uma vez que esta informou o desejo de 
não recorrer do referido decisum (ID n. 81195413).
Cumpra-se, providenciando o necessário.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Leonardo Meira Couto
Juiz de Direito
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2ª VARA CRIMINAL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email:gum2criminal@tjro.jus.br - Fone: 3516-4524
PROCESSO: 7003543-86.2022.8.22.0015
CLASSE: Auto de Prisão em Flagrante
ASSUNTO: Receptação
POLO PASSIVO: FORAGIDO: DAMIÃO PAIVA LOBO, AMARO MENDES SALCEDO FILHO, ADAILZA APARECIDA PEIXOTO 
CARDOSO
DECISÃO 
1- Do Recebimento da Denúncia:
A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, dentro de uma cognição sumária, preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, 
e não se verifica qualquer ocorrência que possa ensejar sua rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo DISPOSITIVO legal.
O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta 
descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam 
a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos 
legais.
Cite(m)-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) por escrito a acusação, podendo arguir preliminares e invocar 
todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende(m) produzir e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário.
Intime(m)-se, ainda, que, transcorrido o prazo assinalado sem apresentação de resposta, fica desde já nomeado o representante da 
Defensoria Pública que atua neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo, podendo este ser contratado na Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia na Av. Princesa Isabel, nº 3653, Bairro: 10 de abril – Guajará-Mirim-RO - CEP: 76.850-000 - E-mail: guajaramirim@defensoria.
ro.def.br - Fone (69) 3541-4502/ 99294-5967 (whats) – plantão.
Eventuais exceções deverão ser apresentadas em separado.
Apresentada a defesa com preliminares e/ou documentos, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Não sendo arguidas questões preliminares e nem juntados documentos, venham os autos conclusos para designação de audiência de 
instrução, salvo se for alegada alguma das hipóteses previstas no art. 397, do Estatuto Processual Penal.
No mais, defiro os requerimentos ministeriais servindo cópia da cota como ofício às entidades e/ou autoridades pertinentes.
2 - Da Prisão Preventiva do acusado DAMIÃO PAIVA LOBO:
Verifico que juntamente com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público pugnou pela Prisão Preventiva do acusado DAMIÃO PAIVA 
LOBO.
Pois bem.
O artigo 312 c/c o art. 313, ambos do CPP, autorizam a decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos autorizadores, 
consubstanciados na presença do fumus commissi delicti e o periculum libertatis.
Quanto ao primeiro requisito (fumus comissi delicti), conforme os elementos informativos reunidos no Inquérito Policial que alicerça a 
denúncia, ADAILZA confirmou, perante a autoridade policial, que DAMIÃO fora o responsável por deixar as res furtivae na residência 
dela, demonstrando a plausibilidade das acusações, sobretudo a materialidade, a qual está devidamente comprovada nos autos. Já, no 
que toca ao periculum libertatis, consistente no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, também está consubstanciado nos 
autos, na medida em que o infrator, além de estar foragido, é usuário de drogas, podendo utilizar da prática de crimes patrimoniais para 
sustentar o vício, causando risco à ordem pública. Ademais, pode-se utilizar também de tal artifício para se livrar da aplicação da lei penal, 
haja vista que estava em pleno gozo de livramento condicional quando praticou o delito em comento, causando, inclusive, sentimento de 
impunidade ao envolvido e insegurança à coletividade. 
Ante o exposto, com espeque nos art. 312 e 313 do Código de Processo penal, notadamente como garantia da ordem pública, DECRETO 
A PRISÃO PREVENTIVA DE DAMIÃO PAIVA LOBO, qualificado nos autos, devendo ser imediatamente apresentado em juízo para 
audiência de custódia.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO/ CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO ou expeça-se o 
necessário.
Cumpra-se.
3- Do pedido de revogação da Prisão Preventiva de ADAILZA APARECIDA PEIXOTO
ADAILZA APARECIDA PEIXOTO, por meio de advogado constituído, postulou pela revogação da prisão preventiva argumentando, em 
síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pleito.
Pois bem.
O pleito defensivo não merece prosperar, visto que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva 
do acusado, consistentes no fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.
Inicialmente, pondero que, sob o ponto de vista legal, a prisão da epigrafada encontra-se fundamentadamente demonstrada, eis que, 
nos termos do art. 312 do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício 
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
Nesse sentido, verifico presente a prova da materialidade do crime e razoáveis indícios de que a acusada o tenha cometido, aí residindo 
o fumus comissi delicti.
Já o periculum libertatis reside no fato de que a denunciada, além de ser usuária de drogas, é reincidente específica em crimes patrimoniais, 
demonstrando que a prática de tais delitos serve para sustentar seu vício.
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Aliás, quando os fatos narrados na presente denúncia ocorreram, ADAILZA estava cumprindo pena, mostrando, desse modo, que a 
soltura dela poderá causar sentimento de impunidade na infratora e risco à ordem pública.
De outro norte, no que concerne ao exame de corpo de delito que, segundo a Defesa, “fora feito sem ao menos o médico ver os 
flagranteados”, tal argumento deve ser afastado, pois foge da realidade fática. Isso porque, ao compulsar as peças informativas, denota-
se que o sobredito laudo pericial fora confeccionado, constando, inclusive, assinatura do médico responsável (fls. 20/21). No mais, não 
existem ressalvas demonstrando que o perito estava indisposto e/ou não examinou presencialmente os flagranteados.
Por fim, embora a Defesa tenha informado que ADAILZA teria uma consulta agendada em Porto Velho, não colacionou documentos 
comprobatórios sobre o caso, tornando-se o fundamento vago por falta de comprovação. 
Assim, a despeito da pena cominada ao crime não ultrapassar o patamar de quatro anos, verifico, neste momento processual, não ser 
possível o restabelecimento da liberdade da suplicante, notadamente como garantia da ordem pública.
Ante o exposto, pelas razões expendidas, com fundamento no art. 312, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de ADAILZA APARECIDA 
PEIXOTO CARDOSO.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO, anexando-se os documentos 
convenientes.
Expeça-se o necessário.
Ciência ao Ministério Público.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
Jaires Taves Barreto
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone 3516-4524
PROCESSO: 7000794-96.2022.8.22.0015
CLASSE: Inquérito Policial
ASSUNTO: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
POLO PASSIVO; INVESTIGADO: ALEX NORMANDO DA COSTA
DESPACHO 
AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
GUAJARÁ-MIRIM, 30 de agosto de 2022
JAIRES TAVES BARRETO
JUIZ DE DIREITO.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone: 3516-4524
PROCESSO: 0005842-73.2013.8.22.0015
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AMEAÇA / VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
POLO PASSIVO: PROCESSO SUSPENSO - ART.366: EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
D E C I S Ã O
Sobreveio a migração do processo do Sistema SAP onde o processo tramitava, para o PJE.
Assim, há necessidade de novo procedimento de suspensão, a fim de se aguardar o comparecimento espontâneo do acusado, sua 
prisão, ou o decurso do prazo prescricional.
Portanto, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até 07/04/2030.
Após, venham conclusos.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Ciência ao Ministério Público.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
FÓRUM NELSON HUNGRIA -Av. 15 de Novembro, n. 1891 - Serraria - Guajará-Mirim-RO e-mail: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone 3516-
4524
Vara: Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal
Processo: 7003343-79.2022.8.22.0015
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
FLAGRANTEADO: HUMBERTO CUEVA MOYE
DESPACHO 
Aguarde-se os autos em cartório pelo período de 06 (seis) meses, lapso temporal razoável para a CONCLUSÃO do Inquérito Policial.
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Suspendam-se os autos no sistema para efeito de regularização pelo período assinalado.
Decorrido o prazo ou sobrevindo a informação de que o caderno investigativo foi relatado, dê-se nova vista ao Parquet para a formação 
da opinio delicti.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone: 3516-4524
PROCESSO: 0013200-51.1997.8.22.0015
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AMEAÇA / VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
POLO PASSIVO: FORAGIDO: ARLINDO DE SOUZA LIMA, WILSON BERNARDINO DE SOUZA
D E C I S Ã O
Sobreveio a migração do processo do Sistema SAP onde o processo tramitava, para o PJE.
Assim, há necessidade de novo procedimento de suspensão, a fim de se aguardar o comparecimento espontâneo do acusado, sua 
prisão, ou o decurso do prazo prescricional.
Portanto, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até 17.05.2023.
Após, venham conclusos.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Ciência ao Ministério Público.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone: 3516-4524
PROCESSO: 1002347-62.2017.8.22.0015
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumário
AMEAÇA / VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
POLO PASSIVO: PROCESSO SUSPENSO - ART.366: C. C. S.
D E C I S Ã O
CARLOS CUSURIMAI SIVIORA foi denunciado pelo Ministério Público pela prática, em tese, do crime de ameaça no âmbito doméstico 
e familiar. 
A denúncia foi recebida, todavia, o acusado não foi encontrado para citação pessoal.
Citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado.
Decretou-se-lhe a Prisão Preventiva e suspendeu-se o processo e o curso do prazo prescricional até 23.05.2025.
Sobreveio a migração do processo do Sistema SAP onde o processo tramitava, para o PJE.
Assim, há necessidade de novo procedimento de suspensão até a data acima mencionada, a fim de se aguardar o comparecimento 
espontâneo do acusado, sua prisão, ou o decurso do prazo prescricional.
Portanto, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até 23.05.2025.
Após, venham conclusos.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Ciência ao Ministério Público.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone: 3516-4524
PROCESSO: 0018070-56.2008.8.22.0015
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AMEAÇA / VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
POLO PASSIVO: PROCESSO SUSPENSO - ART.366: ELIAS JOSÉ DA SILVA
D E C I S Ã O
Sobreveio a migração do processo do Sistema SAP onde o processo tramitava, para o PJE.
Assim, há necessidade de novo procedimento de suspensão, a fim de se aguardar o comparecimento espontâneo do acusado, sua 
prisão, ou o decurso do prazo prescricional.
Portanto, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até 28.07.2043.
Após, venham conclusos.
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SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Ciência ao Ministério Público.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone: 3516-4524
PROCESSO: 0004454-67.2015.8.22.0015
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AMEAÇA / VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
POLO PASSIVO: PROCESSO SUSPENSO - ART.366: MARLI TAVARES DA SILVA
D E C I S Ã O
Sobreveio a migração do processo do Sistema SAP onde o processo tramitava, para o PJE.
Assim, há necessidade de novo procedimento de suspensão, a fim de se aguardar o comparecimento espontâneo do acusado, sua 
prisão, ou o decurso do prazo prescricional.
Portanto, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até 25/01/2048.
Após, venham conclusos.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Ciência ao Ministério Público.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Fórum Nelson Hungria - Av. 15 de Novembro, 1891 - Tamandaré-.
CEP- 76.850-000 Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone 3516-4524
Processo: 7000695-29.2022.8.22.0015 
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular Calúnia, Difamação, Simples QUERELADO: SOLANGE DA 
SILVA AZULAY, CPF nº 03305980745, RUA BOUCINHAS DE MENEZES 520 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA 
QUERELADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de Queixa-crime para apurar a prática do delito tipificado no art. 140, do Código Penal, atribuído ao QUERELADO: SOLANGE 
DA SILVA AZULAY.
Antes da audiência de instrução e julgamento a querelante pugnou pelo perdão do ofendido. 
Neste ínterim, a querelada foi intimada e constatou nos autos o desejo de aceitar o perdão do querelante.
Dessa forma, homologo o acordo feito e DECLARO EXTINTA a punibilidade de QUERELADO: SOLANGE DA SILVA AZULAY com fulcro 
no art. 107, V, do Código Penal Brasileiro.
Transitada em julgado e feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.
Ciência ao Ministério Público.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Expeça-se o necessário.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
Jaires Taves Barreto 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim
Número do processo: 7001595-12.2022.8.22.0015
Classe: Pedido de Prisão Preventiva
Polo Ativo: 1. D. D. P. C. D. G. M.
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Polo Passivo: U. C. D. S.
PRISÃO PREVENTIVA SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Oficie-se à Delegacia de Polícia Civil para o fim de empreenderem diligências com o fito de encaminhar o relatório advindo do deferimento 
das medidas cautelares.
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SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO.
No mais, suspendo o presente feito pelo período de 30 (trinta) dias, pra fins de regularização no sistema, haja vista ser tempo suficiente 
para o atendimento do presente DESPACHO.
Com a chegada do relatório, dê-se vista imediata ao Parquet.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim PROCESSO: 7003632-12.2022.8.22.0015
CLASSE: Auto de Prisão em Flagrante
ASSUNTO: Furto, Prisão em flagrante
POLO PASSIVO: 
DECISÃO 
A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, dentro de uma cognição sumária, preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, 
e não se verifica qualquer ocorrência que possa ensejar sua rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo DISPOSITIVO legal.
O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta 
descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam 
a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos 
legais.
Cite(m)-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) por escrito a acusação, podendo arguir preliminares e invocar 
todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende(m) produzir e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário.
Intime(m)-se, ainda, que, transcorrido o prazo assinalado sem apresentação de resposta, fica desde já nomeado o representante da 
Defensoria Pública que atua neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo, podendo este ser contratado na Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia na Av. Princesa Isabel, nº 3653, Bairro: 10 de abril – Guajará-Mirim-RO - CEP: 76.850-000 - E-mail: guajaramirim@defensoria.
ro.def.br - Fone (69) 3541-4502/ 99294-5967 (whats) – plantão.
Eventuais exceções deverão ser apresentadas em separado.
Apresentada a defesa com preliminares e/ou documentos, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 5 (cinco) 
dias.
Não sendo arguidas questões preliminares e nem juntados documentos, venham os autos conclusos para designação de audiência de 
instrução, salvo se for alegada alguma das hipóteses previstas no art. 397, do Estatuto Processual Penal.
No mais, defiro os requerimentos ministeriais servindo cópia da cota parquetiana como ofício às entidades e/ou autoridades pertinentes.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Expeça-se o necessário.
Guajará-Mirim, data da assinatura do Magistrado.
Jaires Taves Barreto
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Fórum Nelson Hungria - Av. 15 de Novembro, 1891 - Tamandaré-.
CEP- 76.850-000 Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone 3516-4524
Processo: 7000695-29.2022.8.22.0015 
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular Calúnia, Difamação, Simples QUERELADO: SOLANGE DA 
SILVA AZULAY, CPF nº 03305980745, RUA BOUCINHAS DE MENEZES 520 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA 
QUERELADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de Queixa-crime para apurar a prática do delito tipificado no art. 140, do Código Penal, atribuído ao QUERELADO: SOLANGE 
DA SILVA AZULAY.
Antes da audiência de instrução e julgamento a querelante pugnou pelo perdão do ofendido. 
Neste ínterim, a querelada foi intimada e constatou nos autos o desejo de aceitar o perdão do querelante.
Dessa forma, homologo o acordo feito e DECLARO EXTINTA a punibilidade de QUERELADO: SOLANGE DA SILVA AZULAY com fulcro 
no art. 107, V, do Código Penal Brasileiro.
Transitada em julgado e feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.
Ciência ao Ministério Público.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Expeça-se o necessário.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
Jaires Taves Barreto 
Juiz de Direito

Processo: 7003397-45.2022.8.22.0015
Classe: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Assunto: Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: M. P. D. E. D. R., CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO: E. C. D. S., AV. ANTONIO CORREIA DA COSTA 2505 SERRARIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
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REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Considerando que a medida deferida aperfeiçoou-se com a intimação das partes, conforme certidão do Oficial de Justiça, proceda-se 
à suspensão dos autos no sistema para fins de regularização até 04/02/2023.
Decorrido o prazo sem descumprimento e/ou pedido de prorrogação, remetam-se os autos ao MP e, em seguida, tornem conclusos.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone: 3516-4524
PROCESSO: 0010502-96.2002.8.22.0015
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AMEAÇA / VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
POLO PASSIVO: PROCESSO SUSPENSO - ART.366: FRANCISCO CARVALHO DE ASSUNÇÃO
D E C I S Ã O
Sobreveio a migração do processo do Sistema SAP onde o processo tramitava, para o PJE.
Assim, há necessidade de novo procedimento de suspensão, a fim de se aguardar o comparecimento espontâneo do acusado, sua 
prisão, ou o decurso do prazo prescricional.
Portanto, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até 15.12.2029.
Após, venham conclusos.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Ciência ao Ministério Público.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim
Número do processo: 1002410-87.2017.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: HARLEY DA SILVA QUIRINO, ELISSON CARVALHO SOUTO, IANE DA SILVA QUIRINO DE OLIVEIRA, MARIA DO 
SOCORRO MENEZES RAMOS, VANESSA GOMES RIBEIRO, GISLAINE JOCACIA VITAL DOS SANTOS, JUCILENE PEREIRA 
PIMENTEL, GIAN DOUGLAS VIANA DE SOUZA, LUCIELDA BARROS PONTES SOARES, DORANILDA ALVES DA SILVA BORGES, 
ELY SANDRA CARVALHO DE OLIVEIRA, JUSSARA ALVES ARTURI, MARCIFRAN CUSTODIO FERREIRA, ERNESTO DE OLIVEIRA 
BORGES
ADVOGADOS DOS SUSPENSO O PROCESSO: ELIANA SOLETO ALVES MASSARO, OAB nº RO1847, DELCIMAR SILVA DE 
ALMEIDA, OAB nº RO9085, FRANCISCO SAVIO ARAUJO DE FIGUEIREDO, OAB nº RO1534, AURISON DA SILVA FLORENTINO, OAB 
nº RO308B, ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, OAB nº RO2892, ANDERSON LOPES MUNIZ, OAB nº RO3102, FRANCISCO 
NUNES NETO, OAB nº RO158
DECISÃO 
Nos termos do art. 593 do Código de Ritos, recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (fl. 3.368) e pela ré Doranilda 
Alves da Silva Borges (fl. 3.473/3.474).
Inicialmente, dê-se vista ao Ministério Público para apresentação das razões. Na mesma ocasião, manifeste-se sobre o réu Harley da 
Silva Quirino, quanto ao (des)cumprimento das condições da suspensão condicional do processo.
Em seguida, aos apelados, para as contrarrazões.
Após, considerando que a apelante Doranilda deseja arrazoar na superior instância, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, encaminhe-se 
o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br Fone: 3516-4524
PROCESSO: 7001384-73.2022.8.22.0015
CLASSE: Inquérito Policial
ASSUNTO: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
POLO PASSIVO: INDICIADO: THIAGO ALVES SANTANA
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DECISÃO 
THIAGO ALVES SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática, em tese, do crime previsto no 
artigo 33, “caput”, da Lei 11. 343/2006.
Nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006 foi determinada a notificação do indiciado para oferecer defesa prévia no prazo de 10 (dez) 
dias.
Apresentada defesa preliminar (ID 81244161), ante as alegações nela prestadas, entendo que se faz necessária a fase probatória para 
melhor esclarecimento dos fatos, bem como não verifico presentes as hipóteses do art. 395 do CPP, as quais autorizam a rejeição 
sumária.
Diante do exposto, com base no artigo 41 do CPP e artigo 56 da Lei 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério 
Público.
Cite(m)-se o(s) réu(s) THIAGO ALVES SANTANA, com endereço nos autos na Av. Costa e Silva II, nº 181, Bairro Santa Letícia II ou à 
Rua Rio Branco, nº 576, Bairro União, Candeias do Jamari/RO, atualmente, recolhido na Casa de Detenção de Guajará-Mirim, para se 
ver(em) processado(s), nos termos do art. 56, Lei 11.343/06.
No mais, considerando se tratar de réu preso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de setembro de 2022, às 
09h00min, a qual deverá ser realizada, preferencialmente, por meio de videoconferência.
Para tanto, solicito ao órgão empregador, desde já e dentro do possível, o número telefônico das testemunhas pertencentes à sua 
corporação. 
Sem prejuízo, o meirinho, no ato da intimação, deverá indagar à testemunha/vítima/acusado se possui algum telefone (smartphone) 
para contato, esclarecendo que a solenidade será realizada, preferencialmente, via aplicativo Whatsapp, certificando tudo nos autos.
Todavia, caso não disponha dos recursos tecnológicos necessários, deverá comparecer pessoalmente perante este juízo no dia e hora 
acima mencionados para a realização da audiência de forma PRESENCIAL.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO REQUISITÓRIO, a serem 
cumpridos no(s) endereço(s) indicado(s).
Requisitem-se as testemunhas PRF Edieliton Etiene Lima e PRF Izane de Queiroz Rios para que estejam no dia e horário em local possível 
de realizar a audiência por videoconferência, podendo até mesmo ser em seus domicílios, desde que possua internet e smartphone.
Intime-se o réu THIAGO ALVES SANTANA, o qual, em razão de estar preso, deverá ser intimado via SEJUS, para providenciar a sala e 
acompanhar a audiência por meio de videoconferência.
Ciência ao Ministério Público e à defesa técnica do acusado.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
Jaires Taves Barreto
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim DECISÃO 
Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em desfavor de ROSINEY DE LIMA, vulgo “Ney”.
Recebida a denúncia, o réu foi citado pessoalmente e apresentou defesa preliminar.
Por inexistirem questões prejudiciais a serem apreciadas, considerando que não vislumbro nenhuma das circunstâncias que possam 
ensejar a absolvição sumária dos réus (artigo 397, CPP), vez que suas alegações dependem de dilação probatória, nesta oportunidade, 
designo audiência de instrução para o dia 27/09/2022, às 09h45min.
Para tanto, solicito ao órgão empregador, desde já e dentro do possível, o número telefônico das testemunhas pertencentes à sua 
corporação.
Sem prejuízo, o meirinho, no ato da intimação, deverá indagar a testemunha/vítima/acusado se possui algum telefone (smartphone) de 
contato, com acesso a internet, esclarecendo que a solenidade será realizada, preferencialmente, via aplicativo Google Meet, certificando 
tudo nos autos. 
Todavia, caso não disponha dos recursos tecnológicos necessários, deverá comparecer pessoalmente perante este juízo no dia e hora 
acima mencionados para a realização da audiência de forma PRESENCIAL.
Para tanto, SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, a ser cumprido nos seguintes 
endereços:
Clézio Santos Dias, residente na Linha 27-B, km11, Sítio Sete Irmãos, ou Av. Porto Velho, ao lado do, Distrito de Nova Dimensão, Nova 
Mamoré/RO, telefone 3546-6009.
Requisitem-se as testemunhas SGT PM José Augusto Rodrigues da Silva e PM Denilton Pereira Lima, para que compareça em 
local possível de realizar a audiência por videoconferência, podendo até mesmo ser em seu domicílio, desde que possua internet e 
smartphone.
INTIME-SE O ACUSADO ROSINEY DE LIMA, vulgo “Ney”, residente na Linha 625, Km 30, município de Governador Jorge Teixeira/RO, 
telefone: 69 99981-4987. E-mail para contato: cezar.falecomigo@hotmail.com.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br Fone: 3516-4524
PROCESSO: 7002745-28.2022.8.22.0015
CLASSE: Auto de Prisão em Flagrante
ASSUNTO: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas 
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POLO PASSIVO: FLAGRANTEADO: EXPEDITO VILALBA RIBEIRO
DECISÃO 
EXPEDITO VILALBA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática, em tese, do crime previsto no 
artigo 33, “caput”, da Lei 11. 343/2006.
Nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006 foi determinada a notificação dos indiciados para oferecer defesa prévia no prazo de 10 (dez) 
dias.
Apresentada defesa preliminar (ID 81245076), ante as alegações nela prestadas, entendo que se faz necessária a fase probatória para 
melhor esclarecimento dos fatos, bem como não verifico presentes as hipóteses do art. 395 do CPP, as quais autorizam a rejeição 
sumária.
Diante do exposto, com base no artigo 41 do CPP e artigo 56 da Lei 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério 
Público.
Cite(m)-se o(s) réu(s) EXPEDITO VILALBA RIBEIRO, com endereço nos autos na Av. Machado de Assis, nº 6377, Bairro Planalto, Nova 
Mamoré, nesta Comarca, atualmente, recolhido na Casa de Detenção de Guajará-Mirim, para se ver(em) processado(s), nos termos do 
art. 56, Lei 11.343/06.
No mais, considerando se tratar de réu preso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de setembro de 2022, às 
09h30min, a qual deverá ser realizada, preferencialmente, por meio de videoconferência.
Para tanto, solicito ao órgão empregador, desde já e dentro do possível, o número telefônico das testemunhas pertencentes à sua 
corporação. 
Sem prejuízo, o meirinho, no ato da intimação, deverá indagar à testemunha/vítima/acusado se possui algum telefone (smartphone) 
para contato, esclarecendo que a solenidade será realizada, preferencialmente, via aplicativo Whatsapp, certificando tudo nos autos.
Todavia, caso não disponha dos recursos tecnológicos necessários, deverá comparecer pessoalmente perante este juízo no dia e hora 
acima mencionados para a realização da audiência de forma PRESENCIAL.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO REQUISITÓRIO, a serem 
cumpridos no(s) endereço(s) indicado(s).
Requisitem-se as testemunhas SGT PM Francisco de Matos e SD Adriano Bezerra de Souza Mariaca para que estejam no dia e horário em 
local possível de realizar a audiência por videoconferência, podendo até mesmo ser em seus domicílios, desde que possua internet e 
smartphone.
Intime-se o réu EXPEDITO VILALBA RIBEIRO, o qual, em razão de estar preso, deverá ser intimado via SEJUS, para providenciar a sala 
e acompanhar a audiência por meio de videoconferência.
Ciência ao Ministério Público e à defesa técnica do acusado.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
Jaires Taves Barreto
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim
Número do processo: 0000658-34.2016.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: CRISTIANO COIMBRA AMARAL, ANTONIO JOSE DA SILVA REIS
ADVOGADO DOS DENUNCIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Trata-se de ação penal proposta em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA REIS e CRISTIANO COIMBRA AMARAL, qualificados nos 
autos.
Recebida a denúncia, o acusado ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA REIS foi citado e apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria 
Pública. Porém, o denunciado mudou de endereço sem informar o Juízo e, tendo em vista encontrar-se em lugar incerto e não sabido, 
decretou-se-lhe sua revelia, sendo, ao cabo da instrução, condenado a uma pena de 05 anos de reclusão e 20 dias-multa, no regime 
semiaberto. No entanto, não foi localizado para dar início ao cumprimento da pena, razão pela qual expediu-se MANDADO de prisão, no 
regime da condenação, cujo prazo prescricional finda em 15/03/2032.
Nesse rumo, aguarde-se o escoamento do prazo prescricional, a prisão ou o comparecimento espontâneo do condenado.
Já o denunciado CRISTIANO COIMBRA AMARAL, não foi localizado para ser citado, procedendo-se o chamamento editalício e, 
determinando-se a expedição de MANDADO de prisão.
Ocorre que, sobreveio expediente oriundo do Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho noticiando o encarceramento do 
acusado, na capital do estado, nos autos de execução penal nº 2000220-34.2017.8.22.0501, por meio do malote digital 82220222100763 
(ID 81251164).
Compulsando os referidos autos, verifica-se que o MANDADO de prisão outrora expedido na presente ação penal foi dado como cumprido 
em 15/10/218, sem que fosse noticiado neste feito.
É o breve relatório. DECIDO.
Em virtude da inércia do denunciado, suspendeu-se o curso do processo e prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Estatuto 
Processual Penal e decretou-se-lhe a prisão preventiva, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.
Desse modo, a prisão do indigitado não se faz mais necessária, não atendendo mais aos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que 
depois de citado o processo retomará seu curso, não havendo empecilhos para a instrução criminal.
No caso em apreço, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE CRISTIANO COIMBRA AMARAL condicionado à citação pessoal do acusado 
no presídio em que se encontra segregado, qual seja, a Penitenciária de Médio Porte (antigo Ênio), na cidade de Porto Velho/RO.
Vale destacar, contudo, que o acusado deverá permanecer recolhido, eis que cumpre pena no regime fechado por outro processo.
Oficie-se o Juízo da VEP de Porto Velho para ciência da presente DECISÃO.
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Expeça-se o necessário, não se olvidando do contraMANDADO de prisão.
Cite-se e intime-se.
SIRVA A PRESENTE DE ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO DE INTIMAÇÃO e CONTRAMANDADO DE PRISÃO e ainda, MANDADO 
DE CITAÇÃO e/ou CARTA PRECATÓRIA.
Ciência ao MP e DPE.
Diligências legais.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim DECISÃO 
Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em desfavor de ELIAS DOS SANTOS.
Recebida a denúncia, o réu foi citado pessoalmente e apresentou defesa preliminar.
Por inexistirem questões prejudiciais a serem apreciadas, considerando que não vislumbro nenhuma das circunstâncias que possam 
ensejar a absolvição sumária dos réus (artigo 397, CPP), vez que suas alegações dependem de dilação probatória, nesta oportunidade, 
designo audiência de instrução para o dia 23/09/2022, às 09h00min.
Sem prejuízo, o meirinho, no ato da intimação, deverá indagar a testemunha/vítima/acusado se possui algum telefone (smartphone) de 
contato, com acesso a internet, esclarecendo que a solenidade será realizada, preferencialmente, via aplicativo Google Meet, certificando 
tudo nos autos. 
Todavia, caso não disponha dos recursos tecnológicos necessários, deverá comparecer pessoalmente perante este juízo no dia e hora 
acima mencionados para a realização da audiência de forma PRESENCIAL.
Para tanto, SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, a ser cumprido nos seguintes 
endereços:
Eva da Silva Gomes (vítima), podendo ser encontrada na Av. Dr. Lewerger, nº 4959, Bairro Jardim das Esmeraldas, em Guajará-Mirim
INTIME-SE O ACUSADO ELIAS DOS SANTOS, o qual encontra-se recolhido no Presídio Urso Branco, em Porto Velho.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, Vilhena, Fórum Nelson Hungria
Número do processo: 7001418-48.2022.8.22.0015
Classe: Termo Circunstanciado
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JESSÉLIA MERCADO MENDEZ
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em desfavor de JESSÉLIA MERCADO MENDEZ conforme 
(ID nº 80820442 ).
Após análise dos autos, designo audiência de suspensão condicional do processo para o dia 27/09/2022, às 08h45min.
Cite-se/Intime-se; o(s) acusado(s), assim como ciência ao MP e Defesa, expedindo-se o necessário.
Para tanto, SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO.
O(s) acusado(s) haverá(ão) de se fazer acompanhar de advogado(a), ciente(s) de que, não o fazendo, será(ão) assistido(s) pelo 
representante da Defensoria Pública para apresentação de defesa preliminar.
Para tanto, solicito ao órgão empregador, desde já e dentro do possível, o número telefônico das testemunhas pertencentes à sua 
corporação.
Sem prejuízo, o meirinho, no ato da intimação, deverá indagar a testemunha/vítima/acusado se possui algum telefone (smartphone) de 
contato, com acesso a internet, esclarecendo que a solenidade será realizada, preferencialmente, via aplicativo Google Meet, certificando 
tudo nos autos.
Todavia, caso não disponha dos recursos tecnológicos necessários, deverá comparecer pessoalmente perante este juízo no dia e hora 
acima mencionados para a realização da audiência de forma PRESENCIAL.
Para tanto, SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, a ser cumprido nos seguintes 
endereços:
INTIME-SE O ACUSADO JESSÉLIA MERCADO MENDEZ, telefone celular nº (69) 98443-2466, residente à Av. Francisco Pacheco 
Duarte, nº 4185, Bairro Próspero, Guajará-Mirim ou Av. Toufic Melhem Bouchabki, nº 4280, Bairro Próspero, Guajará-Mirim, consoante 
informado pela vítima.
Ciência ao MP e a defesa técnica do acusado.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

2ª Vara Criminal de Guajará-Mirim
Sede do Juízo: Fórum Ministro Nélson Hungria – Av. 15 de Novembro c/ Campos Sales, 1981, Serraria, CEP 76850-000 - Fone/Fax: 
693516-4524 - e-mail: gum2criminal@tjro.jus.br
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
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DE: CAETANO CAZOL PEREIRA, brasileiro, RG 765378 SSP/RO e CPF 420.126.192-15, natural de Guaíra/PR, nascido em 27/10/1972, 
filho de Luiz Pereira e Lúcia Cazol, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Intimar o(a) ré(u) acima qualificado(a), para o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas, a título de custas 
processuais e pena de multa do processo em epígrafe, no prazo de 10 (dez) dias.
MULTA: R$ 411,28 (quatrocentos e onze reais e vinte e oito centavos)
Obs1: Não havendo o pagamento integral do débito no prazo assinalado, a informação de inadimplência da multa será executada perante 
o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, sendo aplicável as normas da dívida ativa da fazenda pública.
Obs2: com relação a multa: O(a) ré(u) deverá efetuar o pagamento ao Destinatário da Multa: Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia; 
CNPJ n. 15.837.081/0001-56; Banco do Brasil: agência 2757-X c/c 12090-1.
Obs3: Os pagamentos deverão ser comprovados nos autos.
Processo: 0000929-72.2018.8.22.0015
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:
Réu: CAETANO CAZOL PEREIRA 
Sede do Juízo: Sede do Juízo: Fórum Nelson Hungria, Av. 15 de Novembro c / Campos Sales, 1981, Serraria, Guajará-Mirim-RO, 
76850000 - Fone/whatsapp: (69)3516-4524; email: gum2criminal@tjro.jus.br
Guajará-Mirim(RO), 1 de setembro de 2022
Neusa de Cássia Souza Ribeiro da Cruz
Diretora de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim
Número do processo: 0001032-45.2019.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: CLÁUDIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Defiro o pedido ministerial.
Certifique o cartório se efetivamente houve a suspensão da habilitação para dirigir, conforme determinado em SENTENÇA.
Constatada a entrega da CNH, suspenda-se o feito pelo prazo de 02 (dois) meses.
Em caso negativo, desde já, determino a intimação do condenado para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à entrega de 
sua CNH em Juízo, a fim de dar cumprimento à suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, sob pena de incorrer no crime previsto 
no art. 307, parágrafo único, do CTB.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVAES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim
Número do processo: 0000239-38.2021.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: ADSON FERNANDES DA SILVA, ANA PAULA MEJIAS DA SIVA, MOISES FERREIRA LEMOS
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Considerando que o Órgão Ministerial protestou a pena de multa aplicada aos condenados, os autos deverão ser suspensos nos moldes 
do Artigo 236-C, § 2° das DGJ/TJ/RO.
Conforme o artigo 51 do Código Penal, por ser considerada dívida de valor, o lapso prescricional será quinquenal, adotando, assim, as 
normas da fazenda Pública.
Diante deste cerne, determino o sobrestamento dos presentes autos até o pagamento da multa ou do escoamento do prazo prescricional, 
o qual dar-se-á até 19/08/2027.
Pratique-se o necessário.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim
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Número do processo: 7000250-45.2021.8.22.0015
Classe: Termo Circunstanciado
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia, 6. B. D. P. M. D. E. D. R.
ADVOGADO DOS AUTORIDADES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: ADEMAR DA SILVA
AUTOR DO FATO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
O Ministério Público ofertou denúncia em face de ADEMAR DA SILVA, o qual se encontra em local incerto e não sabido.
Na cota, que acompanha a exordial, pugnou pelo declínio de competência para o Juízo Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, 
da Lei nº 9.099/95.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Sem maiores delongas, com razão o Ministério Público, de maneira que o presente feito não deve se submeter ao rito sumaríssimo, por 
conta da disposição contida no art. 66, caput e parágrafo único da Lei n.º 9.099/95.
Diante do exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA para uma das varas criminais desta comarca devendo os autos serem encaminhados, 
com urgência, à redistribuição.
Redistribua-se por sorteio.
Guajará-Mirim/RO, 1º de setembro de 2022.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito
DECISÃO 
Considerando que o Órgão Ministerial protestou a pena de multa aplicada ao condenado, os autos deverão ser suspensos nos moldes 
do Artigo 236-C, § 2° das DGJ/TJ/RO.
Conforme o artigo 51 do Código Penal, por ser considerada dívida de valor, o lapso prescricional será quinquenal, adotando, assim, as 
normas da fazenda Pública.
Diante deste cerne, determino o sobrestamento dos presentes autos até o pagamento da multa ou do escoamento do prazo prescricional, 
o qual dar-se-á até 19/08/2027.
Pratique-se o necessário.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Criminal 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 
Email: gum2criminal@tjro.jus.br - Fone 3516-4524
PROCESSO; 2000178-17.2019.8.22.0015
CLASSE: Termo Circunstanciado
ASSUNTO: Difamação, Ameaça 
AUTOR DO FATO: EMERSON SANTOS FERREIRA, CPF nº 01798694263, AV. DR. LEWERGER 1612, CEL - 9 9375-4190. SERRARIA 
- 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
Analisando detidamente os autos, verifico que AUTOR DO FATO: EMERSON SANTOS FERREIRA, aceitou a proposta de transação 
penal, posteriormente homologada em Juízo e a cumpriu integralmente.
Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade.
Com efeito, cumpridas as condições estabelecidas no acordo, faz jus o beneficiário à extinção de sua punibilidade.
Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e declaro extinta a punibilidade de AUTOR DO FATO: EMERSON SANTOS FERREIRA ante 
o cumprimento da transação penal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /CT PRECATÓRIA E OFÍCIO.
Nada pendente, arquivem-se os presentes autos com as cautelas e anotações de praxe.
Ciência ao Ministério Público.
Guajará-Mirim/RO, data da assinatura do Magistrado
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito
DECISÃO 
Considerando que o Órgão Ministerial protestou a pena de multa aplicada ao condenado, os autos deverão ser suspensos nos moldes 
do Artigo 236-C, § 2° das DGJ/TJ/RO.
Conforme o artigo 51 do Código Penal, por ser considerada dívida de valor, o lapso prescricional será quinquenal, adotando, assim, as 
normas da fazenda Pública.
Diante deste cerne, determino o sobrestamento dos presentes autos até o pagamento da multa ou do escoamento do prazo prescricional, 
o qual dar-se-á até 23/08/2027.
Pratique-se o necessário.
Guajará-Mirim, data da assinatura digital.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim/RO. 
Av. 15 de Novembro, n. 1981, Bairro Tamandaré, Guajará Mirim - Rondônia. 
CEP: 76850-000, Fone:(69) 3516-4524 - E-mail: gum2criminal@tjro.jus.br - 
Expediente de segunda a sexta, das 07h:00 as 14h:00. 
Autos n. 7003399-15.2022.8.22.0015
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Polo Passivo: INVESTIGADOS: AIRTON FRANCISCO OLIVEIRA GOMES, RICARDO MARCELO DA SILVA
DECISÃO 
1. DA NOTIFICAÇÃO DOS DENUNCIADOS
Notifique(m)-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar(em) Defesa Preliminar, nos termos do artigo 55, da Lei nº 
11.343/06, podendo arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
que pretende(m) produzir e arrolar até 05 (cinco) testemunhas.
Intimem-se ainda de que, transcorrido o prazo assinalado sem apresentação da Defesa Preliminar, fica, desde já, nomeado o Defensor 
Público que atua neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo.
Consigno que, na ocasião da notificação, deverá o Sr. Oficial de Justiça inquirir o acusado se ele possui advogado constituído e, ainda, se 
tem condições de constituir, o que deverá ser certificado. Em caso negativo, devolvido o MANDADO, abra-se vista ao Defensor Público 
nomeado.
No mais, defiro os requerimentos ministeriais, podendo servir a cota de ofício às entidades e/ou autoridades pertinentes.
NOTIFIQUE-SE. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO  CARTA PRECATÓRIA E OFICIO.
2. DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
Júnior Magalhães Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Porto Velho/RO, portador do RG nº 1011951 SSP/RO, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 992.383.572-34, residente e domiciliado à Rua Tamareira, nº 2957, Bairro Eletronorte, na cidade de Porto Velho/RO, 
ingressou com pedido de restituição de veículo, uma vez que o bem fora aprendido por ocasião da prisão em flagrante dos denunciados 
Airton Francisco Oliveira Gomes e Ricardo Marcelo da Silva, no dia 03/08/2022, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06.
Alega o requerente que é terceiro de boa-fé e que o referido bem é de sua propriedade, tendo adquirido de ADILIO ALVES CORREIA, 
conforme instrumento de procuração juntado aos autos. No entanto, dois dias antes dos fatos, o requerente teria vendido o veículo para 
LUCIANO BATISTA VIEIRA que, por sua vez, teria emprestado ao denunciado RICARDO MARCELO DA SILVA, sob a justificativa de 
que este levaria sua esposa ao médico.
Alega, ainda, que nada de ilícito fora encontrado no veículo, como também não há provas de que o bem tenha sido adquirido do fruto de 
atividade ilícita.
Para provar o alegado, juntou documentos (ID 80871029 – pág. 37/41). 
Instado a se manifestar, o Parquet apresentou parecer desfavorável, aduzindo que, tendo em vista que o denunciado RICARDO (que 
estava na posse do veículo no momento da prisão) já possui condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas e, agora, foi 
preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, torna-se duvidoso o empréstimo do veículo em questão para o denunciado 
deslocar-se à cidade de Guajará-Mirim, a fim de levar a companheira dele para uma consulta médica, tendo em vista que Porto Velho 
possui uma rede hospitalar/médica mais estruturada que o Município de Guajará-Mirim.
Grosso modo, é o relatório. Passo a decidir.
Segundo o art. 118 do Código de Ritos, “antes de transitar em julgado a SENTENÇA final, as coisas apreendidas não poderão ser 
restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Como se vê, o incidente de restituição pressupõe a demonstração do direito de propriedade, não mais interessar a apreensão da coisa 
para o processo e não ser o caso de confisco.
Na hipótese vertente, os documentos juntados (procuração de ADILIO ao requerente e espelho da consulta veicular do sítio eletrônico 
do Detran, que consta o nome de ADILIO como proprietário do veículo são imprestáveis para demonstrar com a almejada certeza a 
propriedade do bem ou a condição de terceiro de boa-fé do requerente.
Isso porque, conforme alegado, tendo adquirido o veículo, revendeu a outra pessoa que, por sua vez, emprestou ao flagranteado.
Para além disso, o bem em questão foi apreendido na prática do crime descrito no art. 33 da lei antitóxicos.
E como é curial, a perda de veículo utilizada no tráfico é efeito da SENTENÇA condenatória.
Assim posta a questão, é prematuro e inoportuno afirmar, antes do término da instrução, que o requerente é terceiro de boa fé e legítimo 
proprietário do veículo.
Firme na argumentação supra, INDEFIRO o pedido de restituição.
Ciência às partes da presente DECISÃO.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO/MANDADO.
Guajará-Mirim, 1 de setembro de 2022
JAIRES TAVES BARRETO
JUIZ DE DIREITO
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7004664-86.2021.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Direito de Imagem, Indenização por Dano 
Material Requerente FELIPE MOURA DE JESUS, CPF nº 83616012287, LINHA 21, KM 41 ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ 
- RONDÔNIA Advogado(a) ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383 Requerido(a) ENERGISA DE RONDÕNIA - 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, TRAVESSA DOS NAVEGANTES 39, GUAJARÁ-MIRIM SETOR 
01 - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, 
ENERGISA RONDÔNIA 
__
DECISÃO 
Presentes os requisitos de tempestividade e admissibilidade dos recursos, nos termos do art. 43, da Lei 9.099/95, RECEBO o recurso 
sem efeito suspensivo.
O recorrido já apresentou suas contrarrazões.
Remeta-se os autos à Turma Recursal com as homenagens de estilo. 
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001297-64.2015.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Pagamento Requerente E. P. K. VALADAO 
SAMPAIO - ME, CNPJ nº 11172774000116, AVENIDA QUINTINO BOCAIUVA 7078, ESTABELECIMENTO COMERCIAL CENTRO - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) ARYANE KELLY SILVA SAMPAIO, OAB nº RO8625 Requerido(a) ESTACIO 
GOMES DA SILVA NETO, CPF nº 73627402200, AVENIDA EDUARDO CORREIA DE ARAÚJO 3799 SÃO JOSE - 76857-000 - NOVA 
MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S)_
SENTENÇA 
Relatório dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput).
É entendimento jurisprudencial pacificado de que as SENTENÇA s meramente homologatórias não necessitam ser fundamentadas, 
incluindo-se neste rol as homologatórias de transação.
POSTO ISSO, homologo o acordo ao qual chegaram as partes (ID23808751), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, julgando 
extinta a presente execução/cumprimento de SENTENÇA (CPC, art. 487, inc. III, alínea “b”). 
Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, caput).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7004285-48.2021.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes Requerente ALEX VIEIRA COSTA, CPF nº 58886257287, AVENIDA 13 4335 INDEFINIDO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ 
- RONDÔNIA Advogado(a) UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O Requerido(a) TELEFONICA BRASIL 
S.A., CNPJ nº 02558157023707, TELEFONICA BRASIL S/A 1376 CIDADE MONÇÕES - 04571-936 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
Advogado(a) WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320 
__
DECISÃO 
Recebo o recurso no efeito suspensivo e devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
Considerando o transcurso do prazo para contrarrazões, encaminhem-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001369-07.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Indenização por Dano Moral, Obrigação 
de Fazer / Não Fazer Requerente ANIELE LEIGUE MARINHO, CPF nº 87688352215, AV. ESTEVÃO CORREIA 1800, TEL 69 99995-
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3901 CHAMADAS E WHATSAPP SANTA LUZIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Requerido(a) CRISTIANE DA COSTA CAVALCANTE, CPF nº 83518550225, AV. 15 DE NOVEMBRO 1642, LOJA TECNOCELL 
CELULARES SERRARIA - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA Advogado(a) SERGIO GRABOWSKI BOJANOVSKI, OAB nº RO5935_
SENTENÇA 
Relatório dispensado na forma do art. 38, caput da Lei 9.099/95.
Em síntese alega a parte autora que no período entre 05/10/2016 a 30/05/2017 residiu, mediante contrato verbal, no imóvel localizado 
na Av. Dom Pedro I, n. 1818, bairro 10 de abril, nesta cidade, passando a titularidade do medidor de energia para seu nome. Ao sair do 
imóvel no dia 30/05/2017 não desvinculou a unidade consumidora de seu nome, passando a residir no local a requerida. Para comprovar 
que deixou de residir no imóvel, a requerente juntou contrato de locação com termo inicial em 01/07/2017.
Afirma que em janeiro de 2020 tentou ligar unidade consumidora de energia de imóvel próprio adquirido, mas foi surpreendida com a 
informação de que haviam débitos relativos ao imóvel da Av. Dom Pedro I de período em que não mais residia no local e, em razão disso, 
seu nome estava inscrito no SERASA.
A fim de realizar a ligação de energia de sua nova residência, realizou o parcelamento do débito, incluindo-o nas faturas mensais para 
que a requerida efetuasse o pagamento. Entretanto, no mês de julho de 2021 tentou fazer empréstimo e descobriu que seu nome estava 
novamente inscrito no SERASA em razão do inadimplemento das faturas com o parcelamento realizado pela autora, tendo esta procurado 
a requerida que se recusou a realizar o pagamento.
Em razão disso, a autora afirma que, para que obtivesse sucesso com a contratação do empréstimo, teve que pagar dois débitos, nos 
valores de R$426,76 e R$487,21, referentes aos meses de dezembro/2019 e fevereiro/2020, que originaram a inscrição junto ao órgão 
de restrição ao crédito, mas logo o seu nome voltou a ser inscrito no rol de mau pagadores em razão de débitos relativos ao período em 
que não residiu no imóvel.
Diz ser o débito total atual perante a concessionária de energia o valor de R$ 1.930,45 (mil novecentos e trinta reais e quarenta e cinco 
centavos), bem como que realizou o pagamento indevido de R$ 913,97 (novecentos e treze reais e noventa e sete centavos).
Assim, pugna para que seja condenada a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.930,45 (mil novecentos e trinta reais e quarenta e 
cinco centavos) em aberto junto à concessionária de energia, a condenação da requerida a realizar a transferência dos débitos para seu 
nome em caso de impossibilidade de pagamento, a condenação da requerida ao ressarcimento do valor de R$913,97 (novecentos e treze 
reais e noventa e sete centavos) pago para limpar seu nome, bem como pede pela condenação da requerida ao pagamento de danos 
morais no importe de R$2.844,42 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
Com a inicial juntou documentos.
Em audiência de conciliação, as partes postularam prazo de 30 dias para que a autora trouxesse aos autos relação de débitos de energia 
com período de consumo e valores, informando detalhadamente mês a mês os montantes que deram origem ao total postulado na inicial, 
reagendando-se a solenidade conciliatória para data posterior, momento em que a requerida apresentou contestação.
É o breve relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A pretensão da autora, trata-se de ação de obrigação de fazer com o fim de obrigar a requerida a realizar o pagamento de débitos relativos 
de consumo de energia de imóvel ou transferi-los para seu nome c/c ressarcimento de valores pagos e pedido de indenização por danos 
morais.
Em preliminar de contestação, a requerida discute ser indevida a concessão da gratuidade de justiça à autora, alegando haver evidências 
de que esta pode arcar com as custas do processo.
Entretanto, sabe-se que nos processos em primeira instância no âmbito dos juizados especiais cíveis não há incidência de custas 
processuais, conforme estabelece o art. 54 da Lei 9.099/95.
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 
Assim, não há que se falar em deferimento ou indeferimento, por ora, das benesses da justiça gratuita a nenhuma das partes, motivo 
pelo qual rejeito a preliminar levantada.
Passada a análise de preliminares, passo a decidir o MÉRITO.
Primeiramente, o feito comporta o julgamento antecipado no estado em que se encontra, tendo em vista que foram juntados documentos 
suficientes para o livre convencimento deste Juízo, dispensando a produção de outras provas como a testemunhal pedida pela requerida, 
motivo pelo qual indefiro-a.
Cumpre observar que a questão a ser debatida deverá ser analisada à luz do Código Civil, posto que não há qualquer relação consumerista 
na presente ação.
Dessa forma, não se afasta da parte autora o ônus de fazer prova mínima da existência de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso 
I do CPC.
O debate gira em torno do fato da inexistência de diligência da própria autora para realizar a comunicação da empresa concessionária de 
energia elétrica de sua saída do imóvel em que residia, localizado na Av. Dom Pedro, I, n. 1818, bairro 10 de abril, nesta cidade. 
A autora afirma que residiu no imóvel no período entre 05/10/2016 e 30/05/2017, passando a residir no imóvel a Sra Cristiane. Entretanto, 
não trouxe qualquer comprovação da alegação.
Em que pese afirme a autora que os débitos pendentes de pagamento da unidade consumidora seja referente ao consumo da requerida 
e mesmo que a requerida tenha assumido que residiu no imóvel a partir do final de 2017, não há qualquer comprovação, por parte da 
autora, de que a requerida tenha permanecido no local durante o período em que houve faturamento de energia elétrica não pago, ou 
seja, dos débitos de dezembro/2019, fevereiro/2020 e julho/2020 a setembro/2020.
Conforme a requerida expõe em sua contestação, esta residiu no imóvel até o início de dezembro do ano de 2019 e, no mesmo ato 
processual, trouxe os comprovantes de pagamento, mesmo que de difícil visualização, de todas faturas de energia elétrica do período 
em que residiu no local, com a exceção dos meses de agosto/2018 e janeiro/2019, períodos que não estão em discussão nos autos, bem 
como a fatura do mês de novembro/2019 que, conforme o próprio documento de ID 75975839 anexado pela autora, consta como paga. 
Assim, resta evidenciado o adimplemento do consumo de energia que era de sua responsabilidade.
Ressalta-se que a própria autora alega, em sua inicial, que realizou o parcelamento de débito referente ao mês de julho de 2018 para 
que fosse diluído nas faturas de energia subsequentes, não comunicando, novamente, a empresa concessionária que não mais residia 
no imóvel.
E quanto ao débito supostamente pendente referente ao mês de julho/2018, a requerida trouxe aos autos o comprovante de pagamento 
da fatura com vencimento para o referido mês, bem como conforme se extrai do documento de ID 75975836, não se trata de faturamento 
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regular do consumo de energia elétrica.
Conforme convencionaram as partes em audiência de conciliação, a autora se comprometeu a trazer aos autos relatório de débitos 
pendentes de forma a detalhar os valores e a que se referiam, a fim de possibilitar a análise para, se possível, celebrarem composição 
amigável. Todavia, quedou-se inerte a autora, presumindo-se pelo legítimo adimplemento da obrigação pela requerida, ante a apresentação 
de comprovante de pagamento da fatura apresentada.
Ademais, os débitos existentes relacionados a unidade consistem numa obrigação propter personam (pessoal) e não propter rem (em 
razão da coisa), isto é, devem ser cobrados do consumidor que realizou a dívida e não atrelar à própria coisa.
A própria autora afirma que não houve a informação de que não mais residia no imóvel, motivo pelo qual houve a efetivação da cobrança 
em seu nome. Cumpre a quem detém a titularidade quando da entrega de imóvel locado informar a empresa prestadora de serviço de 
energia, quando do seu efetivo e necessário desligamento para entrega e cadastramento de futura pessoa.
Neste ponto caminha a improcedência do pedido, referente ao débito oriundo de consumo de energia. 
Apesar de comprovar a autora que não mais residia no imóvel desde o mês de julho de 2017 (contrato de locação de imóvel diverso 
ID 75975846), mostra-se essencial a transferência da titularidade no início do contrato de locação ou o desligamento do fornecimento 
do referido serviço essencial quando ocorrer a devolução do imóvel alugado. Porém, não se desincumbiu de comprovar que a requerida 
residia no imóvel no período em que foram realizadas as cobranças.
Vejamos:
RECURSO ESPECIAL Nº 1915321 - CE (2021/0001669-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 
105, III, alíneas a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJCE, assim ementado (fls.227): EMENTA: APELAÇÃO. 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. DÉBITO DE TERCEIRO. 
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO. 
1. De acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e adotado por esta corte de justiça, a obrigação de pagar o débito 
referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, 
portanto, à titularidade do imóvel. 2. Acertada a DECISÃO do magistrado singular de que a cobrança dos valores não adimplidos, a 
título da prestação dos serviços, deve se dar em face do inquilino que os utilizou no período de locação do imóvel, ou seja, de quem 
efetivamente obteve a prestação do serviço. 3. SENTENÇA mantida. [...] (STJ - REsp: 1915321 CE 2021/0001669-0, Relator: Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 20/04/2021)
Apelações cíveis. Ação indenizatória. Contrato de locação. Transferência da titularidade das faturas de energia e água. Responsabilidade 
do locador. Recurso autoral desprovido. Recurso da parte requerida provido. O pagamento de tarifas de água e energia constitui obrigação 
de natureza pessoal, e não propter rem, porque vinculada ao efetivo uso dos serviços públicos, e não ao direito real de propriedade 
ou posse do bem imóvel em que prestados. Assim, cabe ao autor requerer a mudança de titularidade, ou retirada do medidor, às 
concessionárias destes serviços, e não ao locador ou a imobiliária interveniente. (TJ-RO - APL: RO 7007078-63.2016.822.0005, Data de 
Julgamento: 18/03/2019, Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes – grifo nosso)
Logo, em que pese a requerente tenha comprovado que deixou de residir no imóvel em julho de 2017, não comprovou que os débitos 
pendentes (referentes aos meses de julho/2018, dezembro/2019, fevereiro de 2020 e os demais que se seguiram) são de responsabilidade 
da requerida.
Não obstante, a autora sequer comprovou que efetuou o pagamento das faturas que alegou ter pago, não merecendo a procedência o 
pedido de ressarcimento dos referidos valores de R$ 913,97 (novecentos e treze reais e noventa e sete centavos), assim como o pedido 
de condenação da requerida ao pagamento de débito de R$ 1.930,45 (mil novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).
Dos danos morais
Quanto ao dano moral pleiteado pela autora, a sua procedência decorre da procedência dos pedidos de ressarcimento e obrigação de 
fazer consistente em obrigar a requerida ao pagamento de débitos em aberto ou transferência destes ao seu nome.
Ademais, os documentos que demonstram a suposta negativação de seu nome não são aptos a comprovar o efetivo dano à autora, posto 
que seria necessária a apresentação de certidões de inscrições em seu nome (consulta de balcão) do SERASA.
Assim, levando em consideração os fundamentos acima expostos, especificamente o fato de que a autora não comprovou que os débitos 
pendentes de energia elétrica são relativos ao período em que a requerida residia no imóvel, inexiste ato ilícito e, por via de consequência, 
responsabilização civil.
DISPOSITIVO 
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais contra a requerida CRISTIANE DA COSTA CAVALCANTE.
Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Esta é a DECISÃO que, de acordo com o bojo dos autos e com a verdade processual apurada, revela-se mais justa, nos exatos termos 
do art. 6º da Lei n. 9.099/95.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, 
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003092-32.2020.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Perdas e Danos Requerente ELIAS 
FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF nº 71546740244, AV. PRIMEIRO DE MAIO 4465, TEL 69 98418-4737 CHAMADAS E WHATSAPP 
LIBERDADE - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
MEIRE APARECIDA PEREIRA NOGUEIRA, CPF nº 01912884208, AV. PRIMEIRO DE MAIO 04465 LIBERDADE - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Requerido(a) TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, CNPJ nº 12337454000131, 
RUA MANOEL COELHO 600, 1 ANDAR CENTRO - 09510-101 - SÃO CAETANO DO SUL - SÃO PAULO Advogado(a) MARCOS PAULO 
GUIMARAES MACEDO, OAB nº SP175647 
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__
DESPACHO 
É obrigação da parte manter atualizado o endereço para intimação dos atos processuais. (art 77 do CPC). 
Os requerentes não foram localizados no endereço fornecido nos autos para tomar ciência da SENTENÇA. Portanto, não se sabe se 
ele informou o endereço incorretamente ou se deixou de informar nos autos o seu atual endereço, como lhe competia, nos termos do 
parágrafo único do artigo 274, do NCPC.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que as partes devem comunicar ao juízo as alterações permanentes ou temporárias de 
endereço, conforme prevê o art. 274 do NCPC, sob pena de se reputar válida a intimação realizada no endereço declinado pelo autor na 
inicial, quando este deixou de informar a mudança ocorrida (TJMG, Proc. n. 1.0452.03.010172-2/001, rel. Tiago Pinto, j. 30/04/2009, p. 
26/05/2009). Logo, diante da inércia da parte, válidas se mostram as tentativas de intimação de ID8015546 e ID80125542.
Assim, aguarde-se decurso de prazo para o cumprimento da obrigação.
Decorrido o prazo sem que a parte autora impulsione o feito, arquive-se os autos. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7004174-64.2021.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Indenização por Dano Material Requerente 
RAIMUNDA IZA DA SILVA, CPF nº 47080981204, AV.: ADAIL RABELO DE BRITO 2540 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) INGRID BRITO FREIRE, OAB nº RO10363, BRUNO LOPES BILIATTO, OAB nº RO10076, 
HERLIS ANDRADE SAIDE, OAB nº RO10052 Requerido(a) ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
__
DECISÃO 
Presentes os requisitos de tempestividade e admissibilidade dos recursos, nos termos do art. 43, da Lei 9.099/95, RECEBO o recurso 
sem efeito suspensivo.
O recorrido já apresentou suas contrarrazões.
Remeta-se os autos à Turma Recursal com as homenagens de estilo. 
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível 
Processo: 7003279-69.2022.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/ Cancelamento de vôo
Distribuição: 27/07/2022
REQUERENTE: ARILDO MOREIRA, CPF nº 33217220200, AVENIDA 7 DE SETEMBRO 2817 FRANCISCO CLÍMACO - 76857-000 - 
NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, OAB nº RO11257
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO 6201, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 15 DE NOVEMBRO 1327, APTO 51 CENTRO - 
79002-141 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA 
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO 
Nos termos do artigo 144, IX, do Código de Processo Civil, declaro meu IMPEDIMENTO no presente caso. 
Providencie-se a redistribução do feito para o juízo da 1ª Vara Cível e comunicação ao Conselho da Magistratura.
Intimem-se.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVIRÁ COMO OFÍCIO. 
Guajará-Mirim, terça-feira, 30 de agosto de 2022
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Av. 15 de Novembro, N. 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003767-24.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro, Indenização por Dano Material Requerente OZIAS DA CONCEICAO GONZAGA, CPF nº 83652817249, AV: 10 DE ABRIL 2894 



2702DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO STEGMANN, OAB nº AM6063 Requerido(a) BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ nº 60746948520469, AV. DEZIDÉRIO DOMINGOS LOPES 3671, PRÉDIO COMERCIAL CENTRO - 76857-000 
- NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
Inicialmente, DETERMINO que a CPE proceda o cancelamento da audiência de conciliação gerada automaticamente pelo PJE. 
Ressalta-se a previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95, que veio a admitir a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito dos juizados especiais.
Assim, DESIGNO audiência de conciliação por videoconferência para o dia 10 de outubro de 2022, às 10h00min, a ser realizada pelo 
NUCOMED desta comarca, antigo CEJUSC.
Cite-se e intime-se a parte requerida, primeiramente via correios e, em caso negativo, via MANDADO, para tomar ciência da audiência 
acima designada e de que CONSTITUI SEU DEVER, até 05 dias antes da audiência, indicar em juízo o número de telefone ou e-mail onde 
poderá ser localizada, ficando desde já ADVERTIDA que caso não indique os meios de contato ou não seja localizada nos endereços 
eletrônicos indicados, o processo será julgado (artigo 23, Lei 9.099/95).
Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu advogado constituído ou, não havendo, por meio de whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência para, igualmente, tomar ciência da audiência acima agendada, na forma do Art. 21, 
da Lei 9.099/95.
Cumpre observar que, conforme o inc. I do Art. 7º do Provimento da Corregedoria n. 18/2020, os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo. 
Vale ressaltar que a audiência de conciliação será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. 
Assim, torna-se necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 dias antes 
da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e horário 
preestabelecido.
Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o endereço atualizado do (a) requerido(a).
No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada. 
Fica o alerta de que, nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada, nos termos do Art. 7º, inciso XIV do Provimento 
Corregedoria n. 18/2020. Após, na mesma oportunidade, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (Art. 7º, inciso XV do Provimento 
nº 18/2020).
A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação 
ou de instrução e julgamento, carta de preposição, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), nos termos do Art. 7º, inciso 
VIII do Provimento Corregedoria n. 18/2020. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova (Art. 7º, inciso IX do Provimento Corregedoria n. 18/2020). 
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do Provimento acima mencionado, adotando todas as providências necessárias, 
inclusive instando as partes a declinar as provas que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento antecipado do feito, caso 
não o tenham feito.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (whatsapp ou Hangouts 
Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Por fim, no ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/
recusa dessas informações, certificando nos autos. 
______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
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para o telefone da parte requerida poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no 
pedido inicial; (art. 7° XII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); 
(art. 7º XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020)
7. se na hipótese do item anterior (item 7), o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra 
oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
CONTATO COM O NUCOMED
Fones: (69) 3516-4540 - Horários: de 7h às 14h.
(69) 3516-4566 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliadora Estelina
(69) 3516-4565 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliador Sidomar
(69) 3516-4540 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliador Julio
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 29 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo nº: 7002223-35.2021.8.22.0015
Requerente: JACKLINE DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217
Requerido(a): Oi Móvel S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Intimação ÀS PARTES
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, se manifestarem acerca da certidão da contadoria, no prazo 
de 05 (cinco) dias.
, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo n°: 7000597-44.2022.8.22.0015
EXEQUENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA - RO7404
EXECUTADO: TATIANE OLIVEIRA ROCHA
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a se manifestar acerca da 
certidão do Sr. Oficial de Justiça, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Guajará-
Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Processo n°: 7003258-93.2022.8.22.0015
AUTOR: MEIRE MARIA JUNIOR
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Advogado do(a) AUTOR: ALVARO ALVES DA SILVA - RO7586
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, no prazo 
de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Guajará-
Mirim - 1ª Juizado Especial Cível,(69) 
Processo nº 7003094-31.2022.8.22.0015 REQUERENTE: E. P. K. VALADAO SAMPAIO - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: ARYANE KELLY SILVA SAMPAIO - RO8625
REQUERIDO: TOCO - IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Nucomed - Audiências de Conciliação Data: 10/10/2022 Hora: 10:30 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
, 31 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo nº 7000232-87.2022.8.22.0015
EXEQUENTE: M. S. COMERCIO DE OPTICA LTDA - ME
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Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - RO8664
EXECUTADO: ALBERTO NETO BONETTE DA SILVA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo n°: 7004401-54.2021.8.22.0015
REQUERENTE: SALOMAO DANTAS RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO FERNANDES BECKER - RO6839
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Guajará-Mirim/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Guajará-
Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Processo n°: 7003017-22.2022.8.22.0015
AUTOR: VIVIANE PIMENTEL RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: ANE DURAN DE ALBUQUERQUE - RO11757
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, no prazo 
de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Guajará-Mirim, 31 de agosto de 2022.

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003803-66.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Repetição do Indébito Requerente 
EDILSON ELIAS DA SILVA, CPF nº 88449483204, AVENIDA MANOEL DIAS DE ABREU s/n PLANALTO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ 
- RONDÔNIA Advogado(a) ALVARO ALVES DA SILVA, OAB nº RO7586 Requerido(a) ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC CENTRAL DE PORTO VELHO 234, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 
2701 CENTRO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) ENERGISA RONDÔNIA 
__
DESPACHO 
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos cópia do contrato de parcelamento, bem como da fatura de energia 
elétrica, evidenciando a inserção da cobrança juntamente com os débitos atuais, sob pena de indeferimento.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001817-77.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material Requerente JACINTO RAPO CHAVES, CPF nº 04055756291, 
AV ESTEVAO CORREIA 4026 PROSPERO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO STEGMANN, OAB 
nº AM6063 Requerido(a) BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM 
BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO Advogado(a) FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, 
Procuradoria do BANCO BMG S.A 
__
DESPACHO 
Recebo a emenda.
Inicialmente, DETERMINO que a CPE proceda o cancelamento da audiência de conciliação gerada automaticamente pelo PJE. 
Por se tratar de ação regida pelo rito especial da Lei 9.099/95, não há que se falar em dispensa da audiência de conciliação, frente a sua 
obrigatoriedade.
Ressalta-se a previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95, que veio a admitir a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito dos juizados especiais.
Assim, DESIGNO audiência de conciliação por videoconferência para o dia 28 de setembro de 2022, às 08h30min, a ser realizada pelo 
NUCOMED desta comarca, antigo CEJUSC.
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Cite-se e intime-se a parte requerida, via SISTEMA, para tomar ciência da audiência acima designada e de que CONSTITUI SEU DEVER, 
até 05 dias antes da audiência, indicar em juízo o número de telefone ou e-mail onde poderá ser localizada, ficando desde já ADVERTIDA 
que caso não indique os meios de contato ou não seja localizada nos endereços eletrônicos indicados, o processo será julgado (artigo 
23, Lei 9.099/95).
Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu advogado constituído ou, não havendo, por meio de whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência para, igualmente, tomar ciência da audiência acima agendada, na forma do Art. 21, 
da Lei 9.099/95.
Contestação já anexada aos autos.
Cumpre observar que, conforme o inc. I do Art. 7º do Provimento da Corregedoria n. 18/2020, os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo. 
Vale ressaltar que a audiência de conciliação será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. 
Assim, torna-se necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 dias antes 
da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e horário 
preestabelecido.
Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o endereço atualizado do (a) requerido(a).
No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada. 
Fica o alerta de que, nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada, nos termos do Art. 7º, inciso XIV do Provimento 
Corregedoria n. 18/2020. Após, na mesma oportunidade, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (Art. 7º, inciso XV do Provimento 
nº 18/2020).
A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação 
ou de instrução e julgamento, carta de preposição, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), nos termos do Art. 7º, inciso 
VIII do Provimento Corregedoria n. 18/2020. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova (Art. 7º, inciso IX do Provimento Corregedoria n. 18/2020). 
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do Provimento acima mencionado, adotando todas as providências necessárias, 
inclusive instando as partes a declinar as provas que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento antecipado do feito, caso 
não o tenham feito.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (whatsapp ou Hangouts 
Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Por fim, no ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/
recusa dessas informações, certificando nos autos. 
______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no 
pedido inicial; (art. 7° XII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); 
(art. 7º XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020)
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7. se na hipótese do item anterior (item 7), o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra 
oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
CONTATO COM O NUCOMED
Fones: (69) 3516-4540 - Horários: de 7h às 14h.
(69) 3516-4566 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliadora Estelina
(69) 3516-4565 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliador Sidomar
(69) 3516-4540 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliador Julio
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003809-73.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Agência e Distribuição, Honorários 
Advocatícios Requerente ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CPF nº 25753664881, AV ANTONIO MATOS PIEDADE 3488 
CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SUELEN NARA LIMA DA SILVA, OAB nº RO8667, ANA CAROLINE 
FONTINELI DE BRITO, OAB nº RO12197 Requerido(a) MAURA DA SILVA LIMA, CPF nº 05833779200, AVENIDA RIO MADEIRA 1962, 
APARTAMENTO 204 AGENOR DE CARVALHO - 76820-370 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
Analisando a petição inicial e os documentos a ela acostados, verifico que a parte autora não juntou aos autos o seu comprovante de 
residência.
Em que pese seja documento indispensável à propositura da ação, reconheço que o contrato de prestação de serviços advocatícios, a 
procuração e a petição inicial indicam os mesmos endereços do autor, bem como que no próprio contrato há eleição do foro de Guajará-
Mirim para dirimir as questões relativas ao instrumento particular.
Assim, recebo a petição inicial.
DETERMINO que a CPE proceda o cancelamento da audiência de conciliação gerada automaticamente pelo PJE, ante a incompatibilidade 
de horários da pauta. 
Ressalta-se a previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95, que veio a admitir a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito dos juizados especiais.
Assim, DESIGNO audiência de conciliação por videoconferência para o dia 10/10/2022 às 10h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 
comarca.
Cite-se e intime-se a parte requerida, primeiramente via correios e, em caso negativo, via MANDADO, para tomar ciência da audiência 
acima designada e de que CONSTITUI SEU DEVER, até 05 dias antes da audiência, indicar em juízo o número de telefone ou e-mail onde 
poderá ser localizada, ficando desde já ADVERTIDA que caso não indique os meios de contato ou não seja localizada nos endereços 
eletrônicos indicados, o processo será julgado (artigo 23, Lei 9.099/95).
Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu advogado constituído ou, não havendo, por meio de whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência para, igualmente, tomar ciência da audiência acima agendada, na forma do Art. 21, 
da Lei 9.099/95.
Cumpre observar que, conforme o inc. I do Art. 7º do Provimento da Corregedoria n. 18/2020, os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo. 
Vale ressaltar que a audiência de conciliação será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. 
Assim, torna-se necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 dias antes 
da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e horário 
preestabelecido.
Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o endereço atualizado do (a) requerido(a).
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No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada. 
Fica o alerta de que, nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada, nos termos do Art. 7º, inciso XIV do Provimento 
Corregedoria n. 18/2020. Após, na mesma oportunidade, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (Art. 7º, inciso XV do Provimento 
nº 18/2020).
A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação 
ou de instrução e julgamento, carta de preposição, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), nos termos do Art. 7º, inciso 
VIII do Provimento Corregedoria n. 18/2020. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova (Art. 7º, inciso IX do Provimento Corregedoria n. 18/2020). 
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do Provimento acima mencionado, adotando todas as providências necessárias, 
inclusive instando as partes a declinar as provas que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento antecipado do feito, caso 
não o tenham feito.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (whatsapp ou Hangouts 
Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Por fim, no ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/
recusa dessas informações, certificando nos autos. 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no 
pedido inicial; (art. 7° XII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); 
(art. 7º XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020)
7. se na hipótese do item anterior (item 7), o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra 
oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
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6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
CONTATO COM O CEJUSC
E-mail: cejuscgum@tjro.jus.br
Fones: (69) 3516-4540 - Horários: de 7h a 13h e de 16h a 18h.
(69) 3516-4566 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliadora Estelina
(69) 3516-4565 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliador Sidomar
(69) 3516-4540 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliador Julio
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001143-02.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material Requerente POLIANA NUNES DE LIMA, CPF nº 01295967286, 
ANTONIO LUCAS DE ARAUJO 3441 CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) POLIANA NUNES DE LIMA, 
OAB nº RO7085 Requerido(a) LA VEM A NOIVA BRINDES LTDA. - ME, CNPJ nº 11422025000108, RUA SOLDADO ELIAS VITORINO 
DE SOUZA 81 JARDIM MARIA HELENA - 07115-240 - GUARULHOS - SÃO PAULO Advogado(a) SEM ADVOGADO(S)_
SENTENÇA 
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei N. 9.099/95.
O pedido de citação da requerida via whatsapp ou e-mail já havia sido indeferido na DECISÃO de ID79049117. Intimada, a indicar novo 
endereço, a autora pugnou pela reconsideração, alegando que a ré encerrou as suas atividades, sendo estas as únicas formas de 
contato.
Pois bem. Mantenho a DECISÃO pelos seus próprios fundamentos. Ademais, não há nada que comprove que a empresa encerrou as 
suas atividades. O AR de ID77638852 apenas constou a mudança de endereço, situação diversa.
Desse modo, entendo que a requerente deixou de cumprir a diligência que lhe competia, estando ausentes os pressupostos de constituição 
e desenvolvimento válido e regular do processo.
Posto isso, nos moldes artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de MÉRITO.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente no sistema. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000460-09.2015.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Perdas e Danos Requerente HILTON 
NOGUEIRA ROSA, CPF nº 14131048191, AV. GOIÂNIA 3933, PANIFICADORA PÃO DE MEL ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA 
MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) REGINALDO FERREIRA LIMA, OAB nº AC2118 Requerido(a) LEANDRO DE SOUSA, CPF nº 
DESCONHECIDO, DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO, AO LADO DA DISTRIBUIDORA DE GÁS ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA 
MAMORÉ - RONDÔNIA
MANOEL DOS SANTOS, CPF nº 20048416568, SIDNEY GIRÃO, TRAVESSÃO DO BEDA ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ 
- RONDÔNIA Advogado(a) ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, OAB nº RO2892 
__
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA manejado por Hilton Nogueira Rosa em desfavor de Leandro de Souza e Manoel dos Santos.
O feito vinha tramitando regularmente, quando sobreveio acordo extrajudicial realizado entre as partes, requerendo a homologação e 
consequente extinção do feito (Id.80933158).
É o breve relatório. Fundamento e decido. 
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para pôr fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso 
é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, acolhendo, pois, 
o disposto na Resolução 125 do CNJ. 
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não só por este, mas também 
por todos os envolvidos no processo.
In casu, observa-se que o pacto celebrado consta com a assinatura das partes e seus respectivos patronos e testemunhas, 
portanto, imperiosa a homologação do acordo, pois não se vislumbra qualquer irregularidade e/ou vício de consentimento.
Ademais, considerando que a avença em referência é sobre objeto lícito, possível e respeita o melhor interesse das partes, tomo-o por 
regular e sua homologação é medida que se impõe.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, nos 
termos da proposta coligida (Id.80933158), para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, com base no art. 487, III, “b”, do Código 
de Processo Civil JULGO EXTINTO o feito.
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SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do CPC.
P. R. I. C. e, oportunamente, arquive-se com as anotações de estilo, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível 
, nº, Bairro, CEP, Processo: 7000816-57.2022.8.22.0015 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material 
Requerente (s): LENITA MENDES ALVES, CPF nº 22190473268, RUA MACHADO DE ASSIS 6557 BAIRRO PLANALTO - 76857-000 - 
NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
Advogado (s): THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517
LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS, OAB nº RO12069 
Requerido (s): BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 10 11 13 E 14 BLOCO 01 E 02 
SALA 101 102 112 VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado (s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
Procuradoria do BANCO BMG S.A
__________________________________________________________________________
DECISÃO 
Recebo o recurso no efeito suspensivo e devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas, encaminhem-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
, nº, Bairro, CEP, 

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003807-06.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Acidente de Trânsito, Direito de Imagem 
Requerente JOHANA ALENCAR DA SILVA, CPF nº 05149474207, AV. 1.º DE MAIO 3.957 10 DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA Advogado(a) NIVALDO RIBERA DE OLIVEIRA, OAB nº RO3527 Requerido(a) AMARIZIO DOS SANTOS BRITO JUNIOR, 
CPF nº 02368913246, AV. MIGUEL HARTZINAKIS 1903 SANTO ANTONIO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) 
SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
Intime-se a parte autora, no prazo de 15 dias, juntar comprovante de endereço e documento pessoal com foto, sob pena de 
indeferimento.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível 
, nº, Bairro, CEP, Processo: 7003811-43.2022.8.22.0015 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Requerente (s): FRANCISCO CLIDENOR SARAIVA DOS SANTOS, CPF nº 11417951249
Advogado (s): GENIVAL RODRIGUES PESSOA JUNIOR, OAB nº RO7185A
ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO, OAB nº RO4624
ANDRE FERREIRA DA CUNHA NETO, OAB nº RO6682 
Requerido (s): COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
Advogado (s): PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA
__________________________________________________________________________
DECISÃO 
Cuidam os autos de ação de reparação de danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por Francisco Clidenor Saraiva dos 
Santos em desfavor Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Jamari - Sicoob.



2711DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Narra a autora que tomou conhecimento da existência de inscrição do seu nome junto ao SCP/SERASA inerente ao Contrato nº 1513221, 
13 parcelas, referente a Execução de Título Extrajudicial do qual esta sendo realizado o pagamento conforme Processo nº 7003091-
81.2019.8.22.0015, do qual alega estar ocorrendo os descontos em sua folha de pagamentos. 
Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que providencie a exclusão de seu nome do cadastro de 
inadimplentes.
É o relatório. Decido.
O art. 300 do NCPC estabelece que:
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
DECISÃO.
Extrai-se do DISPOSITIVO supratranscrito que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito na alegação de que a dívida esta 
sendo adimplida e perigo de dano também é evidente, visto que não é razoável manter a negativação em virtude de dívida cuja origem o 
autor desconhece, restringindo o poder de compra da parte autora.
Sob o ponto de vista que deve nortear a cognição sumária ora realizada, os fundamentos deduzidos são relevantes. Ao menos nesta 
análise sumária, há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que autorizaria a concessão da tutela de urgência 
ora pleiteada.
Em se tratando de relação de consumo o ônus em demonstrar que a autora possui pendências é da requerida e, por isso, desde já, inverto 
o ônus da prova.
Desta feita, atento aos princípios da dignidade da pessoa humana, àqueles que regem as relações de consumo, DEFIRO o pedido de 
tutela provisória de urgência para DETERMINAR ao Banco requerido que providencie a exclusão do nome da autora da SERASA/SPC 
oriundo do contrato de nº. 1513221, referência a 13 parcelas de 12/2018 a 11/2019, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 
(duzentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento.
Proceda a CPE com o cancelamento da audiência de conciliação designada automaticamente pelo sistema do PJE para 10/10/2022 
11:00, tendo em vista que a data retro não encontra consonância com a pauta do CEJUSC
1. Designo audiência de conciliação para o dia 10 de OUTUBRO de 2022, às 10:00 horas, a ser realizada por VIDEOCHAMADA, pelo 
CEJUSC desta comarca.
1.1- A audiência será na modalidade não presencial, preferencialmente por intermédio do aplicativo de comunicação “whatsapp”, tendo 
em vista as medidas de combate à pandemia da Covid-19. Havendo dúvida quanto ao procedimento as partes deverão entrar em contato 
com o CEJUSC, por intermédio do número de telefone (69) 3516-4540.
2- Cite-se a parte ré para tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar contestação até a data da realização da audiência 
de tentativa de conciliação, oportunidade em que deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua 
pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob pena de preclusão e indeferimento.
2.1- A ré deverá juntar aos autos número de telefone “WhatsApp” no prazo de 05 (cinco) dias anteriores à realização da audiência de 
conciliação. 
3- Neste ato, fica intimada o autor para no prazo de 05 (cinco) dias informar nos autos o número de telefone “WhatsApp”, para que os 
conciliadores possam dar início às tratativas visando a realização de acordo, caso o autor não tenha informado tais dados.
4- Realizada a audiência e não obtida a conciliação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação até as 23h:59min 
do dia da realização da audiência de conciliação (Provimento Conjunto nº 001/2017). Momento processual em que deverão especificar 
as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob 
pena de preclusão e indeferimento.
5- Tudo cumprido, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas, saneamento processual ou julgamento 
antecipado da lide.
Aguarde-se a solenidade.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
, nº, Bairro, CEP, 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo n°: 7001677-43.2022.8.22.0015
AUTOR: LUIS FERNANDO CRACCO EIRELI
Advogado do(a) AUTOR: JAQUELINE ZANCHIN - RS51584
REU: MATILDE FONSECA DANTAS
Intimação À PARTE REQUERENTE
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FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para participar da audiência 
de conciliação por videoconferência (via WhatsApp), conforme informações abaixo.
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 19/10/2022 08:30 (horário de Rondônia)
Vossa Senhoria fica também intimada a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o contato telefônico indicado para a realização da 
videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação judicial quanto à consideração 
de recusa à participação na audiência (art. 23 da Lei nº 9.099/95).
Para informar/atualizar no processo o número de celular solicitado ou fazer qualquer manifestação/requerimento, a parte poderá entrar 
em contato com a Central de Atendimento.
Contatos da Central de Atendimento para consulta ou manifestação no processo (segunda a sexta-feira, de 7h às 14h):
Telefones: (69) 3516-4510 (Ligações e WhatsApp)
Balcão virtual: https://meet.google.com/xis-tjag-zgj 
Presencial: Fórum Nélson Hungria - Endereço: Av. XV de Novembro, s/n, Serraria, Guajará-Mirim, CEP: 76850-000
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
Atenção: SE O CITANDO DESEJAR SER ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO, DEVERÁ PROCURAR A DEFENSORIA PELO 
MENOS 15 (QUINZE) DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SOB PENA DE A ASSISTÊNCIA RESTAR PREJUDICADA.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/ lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar-lhe da audiência por videoconferência e orientá-la sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos 
(art. 7°, II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
6. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
7. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial (art. 7°, XII, Prov. 018/2020-CG);
9. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). 
(art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-CG);
10. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG.
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7°, I, Prov. 018/2020-CG);
2. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil). (art. 7°, VIII, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada (art. 7°, XIV, Prov. 018/2020-CG);
4. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (art. 7°, XV, Prov. 018/2020-CG);
5. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XX, Prov. 018/2020-CG).
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
E-mail: cejuscgum@tjro.jus.br
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Telefones: 
(69) 3516-4540 (WhatsApp/Fixo) - Conciliador Julio
(69) 3516-4565 (WhatsApp/Fixo) - Conciliador Sidomar 
(69) 3516-4566 (WhatsApp/Fixo) - Conciliadora Estelina
Guajará-Mirim, 30 de agosto de 2022.
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003808-88.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Direito de Imagem, Rescisão do contrato e 
devolução do dinheiro, Cartão de Crédito, Liminar Requerente ANTONIA EDINILDA VIANA DA MOTA, CPF nº 34930027268, EDUARDO 
CORREIA DE ARAÚJO 4422, CASA PLANALTO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) CAROLINA ALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO8664 Requerido(a) BANCO BRADESCO S/A, CNPJ nº 60746948520469, AV. DEZIDÉRIO DOMINGOS LOPES 
3671, PRÉDIO COMERCIAL CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DECISÃO 
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA movida por ANTÔNIA EDINILDA VIANA DA 
MOTA em face de BANCO BRADESCO S/A.
Aduz a parte autora que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido por meio de prática abusiva, uma vez 
que foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem seu consentimento, esta 
que recairia no importe de 5% sobre o valor do benefício previdenciário da requerente, que equivale a quantia de R$ 59,34 (cinquenta e 
nove reais e trinta e quatro centavos)
Afirma que a conduta acima descrita (descontos mensais) teve início em maio de 2021 e até o presente momento já foram pagas 14 
parcelas, que totalizam R$ 1.011,54 (mil e onze reais e cinquenta e quatro centavos), pleiteando pela concessão da tutela de urgência 
de natureza antecipada para que seja enviado ofício ao INSS para que sejam sustados os descontos referentes ao cartão de crédito com 
reserva de margem consignável sob o contrato nº 20219005959000012000 de seu benefício previdenciário.
Com a inicial, juntou documentos.
É o relato do necessário. DECIDO.
O art. 300 do NCPC estabelece que:
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
DECISÃO.
Extrai-se do DISPOSITIVO supratranscrito que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, não estão presentes nos autos.
Verifica-se que a autora pretende em sede se antecipação de tutela que sejam sustados os efeitos da suposta contratação irregular de 
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob a justificativa de ter contratado produto diverso do banco requerido, 
qual seja, empréstimo consignado.
Entretanto, a autora não trouxe aos autos o contrato celebrado com a requerida para comprovar as alegações de que a contratação do 
produto com reserva de margem consignável se deu de forma irregular/ilegítima, premissa esta que compromete o convencimento acerca 
da probabilidade do direito, ponto sobre o qual somente se tornará possível qualquer CONCLUSÃO após a angularização do contraditório 
e a incursão probatória em profundidade.
Ademais, esse pedido constitui-se no próprio MÉRITO, e importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em 
vista que, sendo as partes capazes e tratando-se de direito disponível, pressupõe-se pela validade do negócio jurídico firmado.
Assim, diante da ausência dos requisitos legais e em atendimento ao princípio da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa, 
ressaltando que o presente juízo é feito em cognição sumária, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
Por se tratar de ação regida pelo rito especial da Lei 9.099/95, não há que se falar em dispensa da audiência de conciliação, frente a sua 
obrigatoriedade.
Ressalta-se a previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95, que veio a admitir a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito dos juizados especiais.
Assim, DESIGNO audiência de conciliação por videoconferência para o dia 10/10/2022 às 11h00min, a ser realizada pelo NUCOMED 
desta comarca, antigo CEJUSC.
Cite-se e intime-se a parte requerida, primeiramente via correios e, em caso negativo, via MANDADO, para tomar ciência da audiência 
acima designada e de que CONSTITUI SEU DEVER, até 05 dias antes da audiência, indicar em juízo o número de telefone ou e-mail onde 
poderá ser localizada, ficando desde já ADVERTIDA que caso não indique os meios de contato ou não seja localizada nos endereços 
eletrônicos indicados, o processo será julgado (artigo 23, Lei 9.099/95).
Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu advogado constituído ou, não havendo, por meio de whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência para, igualmente, tomar ciência da audiência acima agendada, na forma do Art. 21, 
da Lei 9.099/95.
Cumpre observar que, conforme o inc. I do Art. 7º do Provimento da Corregedoria n. 18/2020, os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo. 
Vale ressaltar que a audiência de conciliação será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. 
Assim, torna-se necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 dias antes 
da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e horário 
preestabelecido.
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Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o endereço atualizado do (a) requerido(a).
No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada. 
Fica o alerta de que, nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada, nos termos do Art. 7º, inciso XIV do Provimento 
Corregedoria n. 18/2020. Após, na mesma oportunidade, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (Art. 7º, inciso XV do Provimento 
nº 18/2020).
A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação 
ou de instrução e julgamento, carta de preposição, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), nos termos do Art. 7º, inciso 
VIII do Provimento Corregedoria n. 18/2020. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova (Art. 7º, inciso IX do Provimento Corregedoria n. 18/2020). 
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do Provimento acima mencionado, adotando todas as providências necessárias, 
inclusive instando as partes a declinar as provas que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento antecipado do feito, caso 
não o tenham feito.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (whatsapp ou Hangouts 
Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Por fim, no ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/
recusa dessas informações, certificando nos autos. 
______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no 
pedido inicial; (art. 7° XII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); 
(art. 7º XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020)
7. se na hipótese do item anterior (item 7), o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra 
oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
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da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
CONTATO COM O CEJUSC
E-mail: cejuscgum@tjro.jus.br
Fones: (69) 3516-4540 - Horários: de 7h a 13h e de 16h a 18h.
(69) 3516-4566 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliadora Estelina
(69) 3516-4565 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliador Sidomar
(69) 3516-4540 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliador Julio
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003808-88.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Direito de Imagem, Rescisão do contrato e 
devolução do dinheiro, Cartão de Crédito, Liminar Requerente ANTONIA EDINILDA VIANA DA MOTA, CPF nº 34930027268, EDUARDO 
CORREIA DE ARAÚJO 4422, CASA PLANALTO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) CAROLINA ALVES DOS 
SANTOS, OAB nº RO8664 Requerido(a) BANCO BRADESCO S/A, CNPJ nº 60746948520469, AV. DEZIDÉRIO DOMINGOS LOPES 
3671, PRÉDIO COMERCIAL CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DECISÃO 
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA movida por ANTÔNIA EDINILDA VIANA DA 
MOTA em face de BANCO BRADESCO S/A.
Aduz a parte autora que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido por meio de prática abusiva, uma vez 
que foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem seu consentimento, esta 
que recairia no importe de 5% sobre o valor do benefício previdenciário da requerente, que equivale a quantia de R$ 59,34 (cinquenta e 
nove reais e trinta e quatro centavos)
Afirma que a conduta acima descrita (descontos mensais) teve início em maio de 2021 e até o presente momento já foram pagas 14 
parcelas, que totalizam R$ 1.011,54 (mil e onze reais e cinquenta e quatro centavos), pleiteando pela concessão da tutela de urgência 
de natureza antecipada para que seja enviado ofício ao INSS para que sejam sustados os descontos referentes ao cartão de crédito com 
reserva de margem consignável sob o contrato nº 20219005959000012000 de seu benefício previdenciário.
Com a inicial, juntou documentos.
É o relato do necessário. DECIDO.
O art. 300 do NCPC estabelece que:
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
DECISÃO.
Extrai-se do DISPOSITIVO supratranscrito que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, não estão presentes nos autos.
Verifica-se que a autora pretende em sede se antecipação de tutela que sejam sustados os efeitos da suposta contratação irregular de 
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob a justificativa de ter contratado produto diverso do banco requerido, 
qual seja, empréstimo consignado.
Entretanto, a autora não trouxe aos autos o contrato celebrado com a requerida para comprovar as alegações de que a contratação do 
produto com reserva de margem consignável se deu de forma irregular/ilegítima, premissa esta que compromete o convencimento acerca 
da probabilidade do direito, ponto sobre o qual somente se tornará possível qualquer CONCLUSÃO após a angularização do contraditório 
e a incursão probatória em profundidade.
Ademais, esse pedido constitui-se no próprio MÉRITO, e importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em 
vista que, sendo as partes capazes e tratando-se de direito disponível, pressupõe-se pela validade do negócio jurídico firmado.
Assim, diante da ausência dos requisitos legais e em atendimento ao princípio da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa, 
ressaltando que o presente juízo é feito em cognição sumária, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
Por se tratar de ação regida pelo rito especial da Lei 9.099/95, não há que se falar em dispensa da audiência de conciliação, frente a sua 
obrigatoriedade.
Ressalta-se a previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95, que veio a admitir a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito dos juizados especiais.
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Assim, DESIGNO audiência de conciliação por videoconferência para o dia 10/10/2022 às 11h00min, a ser realizada pelo NUCOMED 
desta comarca, antigo CEJUSC.
Cite-se e intime-se a parte requerida, primeiramente via correios e, em caso negativo, via MANDADO, para tomar ciência da audiência 
acima designada e de que CONSTITUI SEU DEVER, até 05 dias antes da audiência, indicar em juízo o número de telefone ou e-mail onde 
poderá ser localizada, ficando desde já ADVERTIDA que caso não indique os meios de contato ou não seja localizada nos endereços 
eletrônicos indicados, o processo será julgado (artigo 23, Lei 9.099/95).
Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu advogado constituído ou, não havendo, por meio de whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência para, igualmente, tomar ciência da audiência acima agendada, na forma do Art. 21, 
da Lei 9.099/95.
Cumpre observar que, conforme o inc. I do Art. 7º do Provimento da Corregedoria n. 18/2020, os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo. 
Vale ressaltar que a audiência de conciliação será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. 
Assim, torna-se necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 dias antes 
da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e horário 
preestabelecido.
Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o endereço atualizado do (a) requerido(a).
No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada. 
Fica o alerta de que, nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada, nos termos do Art. 7º, inciso XIV do Provimento 
Corregedoria n. 18/2020. Após, na mesma oportunidade, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (Art. 7º, inciso XV do Provimento 
nº 18/2020).
A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação 
ou de instrução e julgamento, carta de preposição, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), nos termos do Art. 7º, inciso 
VIII do Provimento Corregedoria n. 18/2020. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova (Art. 7º, inciso IX do Provimento Corregedoria n. 18/2020). 
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do Provimento acima mencionado, adotando todas as providências necessárias, 
inclusive instando as partes a declinar as provas que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento antecipado do feito, caso 
não o tenham feito.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (whatsapp ou Hangouts 
Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Por fim, no ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/
recusa dessas informações, certificando nos autos. 
______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no 
pedido inicial; (art. 7° XII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); 
(art. 7º XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020)
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7. se na hipótese do item anterior (item 7), o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra 
oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
CONTATO COM O CEJUSC
E-mail: cejuscgum@tjro.jus.br
Fones: (69) 3516-4540 - Horários: de 7h a 13h e de 16h a 18h.
(69) 3516-4566 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliadora Estelina
(69) 3516-4565 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliador Sidomar
(69) 3516-4540 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h a 13h e de 16h a 18h. Conciliador Julio
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003766-39.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro, Indenização por Dano Material Requerente EDIVALDO PEREIRA DE LIMA, CPF nº 68580959268, SEVERINO INACIO DA 
ROCHA s/n, S/N CIDADE NOVA - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO STEGMANN, OAB nº AM6063 
Requerido(a) BANCO BRADESCO S/A, CNPJ nº 60746948520469, AV. DEZIDÉRIO DOMINGOS LOPES 3671, PRÉDIO COMERCIAL 
CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
Inicialmente, DETERMINO que a CPE proceda o cancelamento da audiência de conciliação gerada automaticamente pelo PJE. 
A movimentação da máquina jurisdicional, mesmo em demandas sob o pálio da Lei 9.099/95 (Juizados Especiais) com a tônica primordial 
da gratuidade, ensejam custos financeiros ao Estado.
Diante disso, observando que muitas ações idênticas estão sendo propostas neste juízo e em toda a Unidade Federativa pelo mesmo 
advogado, antes de designar audiência de conciliação, visando reprimir demandas predatórias, o abuso de direito processual (sham 
litigation) e o “assédio processual”, tenho como necessário a intimação pessoal da parte autora para fins de ratificar a petição inicial.
Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer na Central de Atendimento deste 
juízo (CAC) no Prédio do Fórum Nelson Hungria, a fim de ratificar os termos da inicial, sob pena de indeferimento da inicial.
Neste ato, a parte requerente e o procurador ficam cientificados de que, ao final, se for constatada demanda predatória, ausência de 
pretensão resistida, e o abuso de direito processual haverá condenação solidária em litigância de má-fé.
O presente DESPACHO serve como CARTA DE INTIMAÇÃO à parte requerente para comparecimento no CAC em quinze dias.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 29 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível 
, nº, Bairro, CEP, Processo: 7001351-83.2022.8.22.0015 
Classe: Cumprimento de SENTENÇA  
Assunto: Pagamento 
Requerente (s): MAURO PACHECO VIEIRA, CPF nº 52769640259, AV. LEOPOLDO DE MATOS 699 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
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Advogado (s): GIGLIANE PORTUGAL DE CASTRO, OAB nº RO3133 
Requerido (s): CLAUDICEA CRUZ DE LIMA, CPF nº 99319276234, AV. MENDONÇA LIMA 1197 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (s): JUAREZ FERREIRA LIMA, OAB nº RO8789
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
Em atenção ao requerimento de ID80784211, expeça-se o competente MANDADO de penhora e avaliação de bens que guarneçam a 
residência e sejam penhoráveis, intimando-se o(a) executado(a) acerca do prazo para embargos.
Não realizada a penhora ou apresentados embargos, abra-se vista à exequente para manifestação.
Em caso de inércia do(a) executado(a), manifeste-se o(a) exequente em 5 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 
extinção/arquivamento. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
, nº, Bairro, CEP, 

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001968-43.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material Requerente MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO PALACIO, CPF 
nº 01150537272, AVENIDA DOM PEDRO I 2042 SANTA LUZIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO 
STEGMANN, OAB nº AM6063 Requerido(a) BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO 
ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO Advogado(a) FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº 
MG108112, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
__
DESPACHO 
Defiro a gratuidade, ante a demonstração nos autos do rendimento mensal da parte autora em ID’s 77542871 e 77542873, o que 
evidencia a hipossuficiente da recorrente.
Recebo o recurso no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei n. 9.099/95).
Dê-se vista ao recorrido para, querendo, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, da Lei n. 9.099/95).
Após, com ou sem elas, encaminhem-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
Intimem-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000349-78.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Indenização por Dano Material Requerente 
JOAO ANTUNES DE ASSIS, CPF nº 32547005204, BR 421, KM 183 S/N ZONA RURAL - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 
- RONDÔNIA Advogado(a) LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS, OAB nº RO12069, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517, 
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033 Requerido(a) 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
S/N, - DE 4000 A 4344 - LADO PAR INDUSTRIAL - 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
__
DECISÃO 
Em análise dos autos, verifica-se que o recurso interposto é próprio e tempestivo, contudo não se encontra preparado.
Consigna-se que intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou proceder ao preparo, o recorrente não trouxe elementos 
suficientes para comprovar a referida alegação, tendo sido indeferido seu pedido de gratuidade judiciária, bem como foi intimada para 
comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h. Entretanto, manifestou-se tão somente dando ciência à DECISÃO, 
transcorrendo o prazo concedido.
No âmbito dos Juizados Especiais deve prevalecer à regra do artigo 54 da Lei N. 9.099/1995. E o preparo deve compreender as custas e 
todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.
No rito sumaríssimo, como dito acima, a apresentação do comprovante do preparo ocorrerá 48 (quarenta e oito) horas após a interposição 
do recurso, independentemente de qualquer intimação, consoante o princípio da celeridade processual, previstos no artigo 2º da Lei 
9.099/95 e no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Ademais, o não recolhimento do preparo referente ao recurso inominado apresentado pela requerente, torna-o deserto, nos termos 
precisos do art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95, in verbis:
Art. 42 - O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da SENTENÇA, por petição escrita, da qual constarão as 
razões e o pedido do recorrente.
§ 1.º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Vejamos, também, o Enunciado 80, do Fonaje:
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“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 
parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, 
em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.
Ante o exposto, DECLARO DESERTO o recurso inominado interposto pela recorrente e DENEGO o seu seguimento, com base no art. 
42, §1° da Lei n° 9.099/95 e Enunciado n° 80 do FONAJE, conforme fundamentação supra.
Cumpra-se conforme parte final do DISPOSITIVO da SENTENÇA de ID 76548349.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001823-84.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material Requerente MIGUEL EDSON HURTADO OREYAI, CPF nº 
11416254234, RUA V-4 3236 CAETANO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO STEGMANN, OAB nº 
AM6063 Requerido(a) BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 
04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO Advogado(a) GABRIELA VITIELLO WINK, OAB nº RS54018, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A 
__
DESPACHO 
O(a) recorrente pretende o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça sob o argumento de não possuírem condições financeiras 
para arcar com o preparo recursal. 
A simples afirmação de que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais recursais não é suficiente para a 
concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, 
conforme previsão contida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Ademais, o Código de Processo Civil em seu art. 99, § 2º, determina que não se convencendo o juiz de que a parte faz jus aos benefícios 
da gratuidade da justiça, deverá determinar que esta comprove o preenchimento dos referidos pressupostos antes de indeferir o pedido.
Isso posto, intime-se o recorrente para demonstrar a referida incapacidade financeira, mediante a apresentação dos últimos 3 comprovantes 
de rendimentos, última declaração de IRPF, bem como documentos que achar pertinentes que atestem suas alegações, no prazo de 15 
dias.
Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Recorrente, inicia-se automaticamente o prazo de 48 horas para comprovação do 
recolhimento do preparo recursal (ENUNCIADO 115 - FONAJE).
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001483-43.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Indenização por Dano Moral, Indenização 
por Dano Material, Citação Requerente FRANCISCA ELENILDE BARROS DA SILVA, CPF nº 32623127204, AV. JULIÃO GOMES 1834 
DEZ DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
TAINA BARROS BIZARI, CPF nº 05256885286, AV. JULIÃO GOMES 1834 DEZ DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA 
Advogado(a) CARINA RODRIGUES MOREIRA, OAB nº RO10065, SIDNEY SOBRINHO PAPA, OAB nº RO10061 Requerido(a) GOL 
LINHAS AÉREAS S.A, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA s/n, - DE 6320/6321 AO FIM AEROPORTO - 76803-250 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, OAB nº RJ95502, PROCURADORIA DA GOL LINHAS 
AÉREAS SA 
__
DESPACHO 
Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Pois a declaração do imposto de renda anexada, não demonstra condição de 
insuficiência econômica.
Por oportuno, consigno que a fim de estabelecer critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, este juízo tem adotado os mesmos 
parâmetros definidos pela Defensoria Pública do Estado que inclui o percebimento de renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, 
conforme previsto no art. 2º da Deliberação n. 89/2008 do Conselho Superior da Defensoria Pública, com a alteração da redação disposta 
pela Deliberação n. 137/2009.
Por certo não se desconsidera a existência de peculiaridades que poderão denotar escassez de recursos financeiros a ponto de 
comprometer a subsistência familiar, devendo, entretanto, nesses casos, a parte instruir seu pedido com indícios aptos a comprovar suas 
alegações, ausentes na espécie.
Considerando que o prazo de anteriormente concedido ainda não transcorreu totalmente, fica, portanto, a parte recorrente intimada para 
recolher o valor do preparo recursal, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, comprovando-se nos autos, sob pena de deserção, nos 
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termos do art. 42, §1º da Lei n. 9.099/95.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002140-82.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Perdas e Danos Requerente ANTONIO 
ALVES DE SOUZA, CPF nº 36338761972, AV. DOUTOR LEWERGER 5283, (TEL 69 99904-6831 OU 69 98415-7806) BAIRRO 
PRÓSPERO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Requerido(a) TONY CAYAMI VASQUES, 
CPF nº 69322929200, AV. 8 DE DEZEMBRO 4465 LIBERDADE - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S)_
SENTENÇA 
Versam os autos sobre ação proposta por Antonio Alves de Souza em face de Tony Cayami Vasques.
Designada audiência de conciliação, as partes entabularam acordo requerendo a homologação e consequente extinção do feito (id 
81132841).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para pôr fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a 
isso é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, acolhendo, 
pois, o disposto na Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve 
ser estimulada não só por este, mas também por todos os envolvidos no processo.
O acordo celebrado em audiência expressa a vontade das partes, bem como não se vislumbra qualquer irregularidade e/ou vício de 
consentimento, tomo-o por regular. Assim, considerando que a avença em referência respeita o melhor interesse das partes, sua 
homologação é medida que se impõe.
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, nos termos da 
proposta coligida na ata de audiência (id 81132841), para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, com base no art. 487, inciso 
III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de MÉRITO.
Tendo em vista que o feito foi extinto por acordo entre as partes, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal, na forma do 
art. 1.000 do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios na primeira instância dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54, caput, e art. 55, caput, ambos 
da Lei 9.099/95).
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003768-09.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro, Indenização por Dano Material Requerente PATRICK LIEBMANN AGUIAR, CPF nº 03320604201, AV: ARTHUR ARANTES 
MEIRA 7106 CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO STEGMANN, OAB nº AM6063 Requerido(a) 
BANCO BRADESCO S/A, CNPJ nº 60746948520469, AV. DEZIDÉRIO DOMINGOS LOPES 3671, PRÉDIO COMERCIAL CENTRO - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
Inicialmente, DETERMINO que a CPE proceda o cancelamento da audiência de conciliação gerada automaticamente pelo PJE. 
Ressalta-se a previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95, que veio a admitir a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito dos juizados especiais.
Assim, DESIGNO audiência de conciliação por videoconferência para o dia 10 de outubro de 2022, às 10h30min, a ser realizada pelo 
NUCOMED desta comarca, antigo CEJUSC.
Cite-se e intime-se a parte requerida, primeiramente via correios e, em caso negativo, via MANDADO, para tomar ciência da audiência 
acima designada e de que CONSTITUI SEU DEVER, até 05 dias antes da audiência, indicar em juízo o número de telefone ou e-mail onde 
poderá ser localizada, ficando desde já ADVERTIDA que caso não indique os meios de contato ou não seja localizada nos endereços 
eletrônicos indicados, o processo será julgado (artigo 23, Lei 9.099/95).
Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu advogado constituído ou, não havendo, por meio de whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência para, igualmente, tomar ciência da audiência acima agendada, na forma do Art. 21, 
da Lei 9.099/95.
Cumpre observar que, conforme o inc. I do Art. 7º do Provimento da Corregedoria n. 18/2020, os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo. 
Vale ressaltar que a audiência de conciliação será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. 
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Assim, torna-se necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 dias antes 
da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e horário 
preestabelecido.
Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o endereço atualizado do (a) requerido(a).
No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada. 
Fica o alerta de que, nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada, nos termos do Art. 7º, inciso XIV do Provimento 
Corregedoria n. 18/2020. Após, na mesma oportunidade, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (Art. 7º, inciso XV do Provimento 
nº 18/2020).
A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação 
ou de instrução e julgamento, carta de preposição, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), nos termos do Art. 7º, inciso 
VIII do Provimento Corregedoria n. 18/2020. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova (Art. 7º, inciso IX do Provimento Corregedoria n. 18/2020). 
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do Provimento acima mencionado, adotando todas as providências necessárias, 
inclusive instando as partes a declinar as provas que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento antecipado do feito, caso 
não o tenham feito.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (whatsapp ou Hangouts 
Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Por fim, no ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/
recusa dessas informações, certificando nos autos. 
______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no 
pedido inicial; (art. 7° XII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); 
(art. 7º XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020)
7. se na hipótese do item anterior (item 7), o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra 
oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
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sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
CONTATO COM O NUCOMED
Fones: (69) 3516-4540 - Horários: de 7h às 14h.
(69) 3516-4566 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliadora Estelina
(69) 3516-4565 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliador Sidomar
(69) 3516-4540 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliador Julio
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 29 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002026-46.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Indenização por Dano Moral Requerente 
SALATIEL ARAUJO RODRIGUES, CPF nº 52440893234, AVENIDA JOSÉ CARDOSO ALVES 4339 FÁTIMA - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) ALVARO ALVES DA SILVA, OAB nº RO7586 Requerido(a) ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, TRAVESSA DOS NAVEGANTES 150 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
__
SENTENÇA 
I- Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95
II- Fundamentos
II.I- Preliminares
Afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 
deslinde da causa. Na essência o caso em pauta não difere de tantos outros já julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que 
tramitam ou tramitaram pelo 
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Ademais, a simples alegação de necessidade de prova complexa não afasta a competência do juizado especial, devendo este juízo ser 
considerado incompetente apenas nas hipóteses que a prova pericial se mostrar o único meio disponível para o deslinde do feito, não 
sendo esta a hipótese dos autos, já que a controvérsia também poderá ser analisada por meio de prova documental.
II.II- MÉRITO 
Presente os pressupostos processuais e as condições da ação necessárias ao desenvolvimento válido e regular do processo, não 
havendo preliminares ou questões processuais pendentes de serem analisadas, passo ao enfrentamento do MÉRITO na forma do artigo 
355,I, do CPC.
Pois bem! É incontroversa a cobrança de R$ 1.214,71 (Um mil duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos) intitulado como 
sub total 01 e R$ 301,08 (Trezentos e um reais e oito centavos) como sendo sub total 02, perfazendo o valor total de R$ 1.515,79 
(Um mil quinhentos e quinze reais e setenta e nove centavos), a título de recuperação de consumo de energia elétrica, sendo o 
ponto controvertido a legitimidade da dívida.
Quanto ao assunto, o Tribunal de Justiça de Rondônia pacificou o entendimento de que é possível a recuperação de consumo de energia, 
desde que seguido os parâmetros definidos pela agência reguladora. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004476-35.2021.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 22/12/2021. Apelação Cível. Recuperação de consumo. 
Cálculo. Parâmetros indevidos. Cobrança indevida. Recurso desprovido. Embora possível que a concessionária de serviço público apure 
a recuperação de consumo de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove 
o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob pena de desconstituição do débito apurado apenas por meio de 
perícia unilateral. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente 
posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze meses. 
O Tribunal de Justiça de Rondônia ainda definiu que nos casos de recuperação de consumo a concessionária deve apurar o débito 
considerando a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo 
de 1 (um) ano, “pois revela o consumo médio e efetivo de energia elétrica da unidade no padrão do novo medidor instalado” (AC n. 
0010645-44.2013.8.22.0001 e RI n. 7000259-25.2016.8.22.0001).
Em que pese a alegação de perícia da unidade consumidora, constata-se pelo documento juntado ao id.78128306, protocolo nº. 8-0-
67106, que a diferença do faturamento de energia elétrica foi apurada apenas com base nos MAIOR mês dos três ciclos posteriores a 
recuperação de consumo, ou seja, apurado em desacordo aos parâmetros estabelecidos.
A ANEEL, o STJ e o TJRO, há muito estabeleceram padrões corretos pelos quais deve se basear o cálculo de recuperação de consumo. 
Padrões estes citados na fundamentação do item II.I, acima já discorrida. 
Alheia aos padrões, a Energisa continua efetuar cálculo da recuperação de consumo de forma ilícita e em desconformidade com as 
regulamentações já impostas, ou seja, há um nítido caráter de subverter a regularidade e impor ao consumidor o valor mais oneroso. 
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Se há um padrão lícito de apuração de consumo pré-estabelecido e a empresa requerida o efetua em desconformidade com a legislação, 
a recuperação de consumo já nasce nula, porquanto faltam pressuposto de validade, consubstanciados na ausência de elementos 
substantivo de existência do negócio jurídico, quais sejam, objeto lícito e forma prescrita, sem os quais ele nada é.
Consoante art. 104, II, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer a forma prescrita em lei, dispondo expressamente o artigo 
166, IV do mesmo diploma legal, que é nulo o negócio jurídico quando não revestido de formalidade prescrita em lei. 
A fatura decorrente da recuperação de consumo é um negócio jurídico com regras e formas prescritas em normativa legal e portanto, 
deve ser submetido a regra de validade. Logo, se a Energisa ao formular a fatura principal da recuperação de consumo não a faz em 
observância aos parâmetros estabelecidos na legislação vigente e em forma não regulamentada, pende o negócio de requisitos de 
validade e existência. 
Assim, vislumbro a invalidade da da fatura de recuperação de consumo gerada sob o protocolo nº. 6-145-4359, não há embasamento 
legal para a cobrança, na forma como lançada pela requerida, razão pela qual deve ser reconhecida sua insubsistência. Fica ressalvada, 
no entanto, a possibilidade de nova recuperação e cobrança, se atendidos os parâmetros estabelecidos no tema 699 do STJ, na 
forma do entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia consoante a Resolução 414/2010, ANEEL.
Cumpre destacar que as ilegalidades praticadas em desfavor dos consumidores neste município são alvo de ação civil pública manejada 
pelo Ministério Público nos autos de nº. 7000509-06.2022.08.22.0015. Fora necessária a defesa dos direitos difusos por parte do Ministério 
Público frente a hipossuficiência técnica dos consumidores do serviço prestado pela empresa requerida.
A vista de tudo isso, o reconhecimento da nulidade da fatura de recuperação de consumo na forma como apurada é medida que se impõe, 
porquanto, ausente requisitos mínimos de existência e validade do débito. Por conseguinte, ilegal a cobrança dos valores.
II.III - Dos danos morais
No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se a responsabilidade da requerida em indenizar a parte requerente, pois 
suspendeu o fornecimento de energia elétrica por diversas vezes, ofendendo o bem jurídico protegido e por débito que configura recuperação 
de consumo irregular, conforme comprovado nos autos.
É evidente que a interrupção de um serviço essencial, especialmente quando se trata de débitos pretéritos, produz sofrimento e 
constrangimento suscetíveis de reparação civil mediante indenização por dano moral, mesmo que a interrupção tenha sido por algumas 
horas.
Vale dizer que o dano moral se presume, mesmo porque ele configura uma lesão à dignidade humana do requerente.
Não resta dúvida que o prestador de serviços responde objetivamente pela falta de segurança do serviço colocado à disposição do 
consumidor, cujos prejuízos morais independem de prova, haja vista tratar-se de dano moral in re ipsa, aquele ínsito ao próprio ato. Por 
certo, tal comportamento há de ensejar a responsabilidade por violação da honra alheia.
É garantia constitucional insculpida em seu artigo 5º, inciso X, que preceitua como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas.
Para ser definida a indenização por danos morais, o magistrado não deve permitir o enriquecimento fácil, mas, ao mesmo tempo, deve 
perseguir um montante que, ao menos, sirva de alerta ou freie atitudes semelhantes no futuro, por parte do infrator.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em consideração, ainda, o caráter dúplice da medida, visando a punição do 
agente e a compensação do dano sofrido.
Assim, levando em consideração os elementos dos autos, a reiteração da requerida, que insiste nesta prática irregular, bem como a 
teoria do desestímulo e da proporcionalidade na fixação do dano moral, entendo como valor razoável para compensar a dor sofrida e 
responsabilizar a requerida a importância R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
II.IV- Da aplicação da multa
Dispõe o artigo 537 do CPC que “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento em tutela 
provisória ou na SENTENÇA, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine o 
prazo razoável para cumprimento do preceito”.
A liminar deferida em tutela provisória nos autos ao id.77727817, estabeleceu multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais) por hora até o limite 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como coerção a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da autora. A 
empresa fora citada em 01.06.2022 as 16:33 horas (Id.77755032).
Conforme boletim de ocorrência policial de id. 77858441, a liminar somente fora cumprida no dia 02/06.2022, fazendo surgir para a parte 
autora o direito a astreintes estabelecida nos autos. 
Em 14.06.2022, a parte autora informou ao id. 78161390, o descumprimento da liminar com uma nova suspensão no fornecimento da 
energia elétrica. Juntou documentos. 
A vista disso, o juízo determinou ao id. 78241351, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, mediante a coerção em multa 
de 10.000,000 (Dez mil reais) por hora de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). 
Novamente, veio aos autos Boletim de ocorrência e vídeo, informando o descumprimento da DECISÃO judicial em 21.06.2022 
(Id.78517760). Situação em que ensejou remessa da DECISÃO para os órgãos reguladores e fiscalizadores da atividade da empresa 
requerida. Ministério Público e PROCON. (Id.78562348).
Assim, pelo que se denota nos autos, não há por parte da empresa requerida prova mínima para afastar todas as moras 
processuais, presumindo como verdadeira a alegação da requerente, a razão que necessário a condenação da requerida na multa de R$ 
45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais) estabelecida nos autos, o que faço com fundamento no artigo 537 do CPC.
III- DISPOSITIVO 
Posto isso, na forma do artigo 487, I do CPC JULGO com resolução do MÉRITO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 
formulados por Salatiel Araújo Rodrigues em desfavor de Energisa de Rondônia S.A, via de consequência: 
a) RECONHEÇO, na forma do artigo 104, II e 166, IV, ambos do Código Civil, a nulidade da fatura de energia de recuperação de consumo 
gerado sob o protocolo de nº. 6-145-4359, porquanto, não formalizada segundo os parâmetros legais, na forma da fundamentação 
supra. 
b) DECLARO a inexistência do débito apurado em desconformidade com o entendimento acima mencionado, no importe de R$ 1.515,79 
(Um mil quinhentos e quinze reais e setenta e nove centavos), suspendendo a cobrança do débito gerado sob o protocolo/processo de nº. 
8-0-67106, ressalvada, no entanto, a possibilidade de nova recuperação e cobrança se atendidos os parâmetros acima mencionados e 
os termos da Resolução 414/2010, ANEEL.
c) CONDENO a requerida ao pagamento em favor da requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, na 
forma da fundamentação. Considerando a relação contratual consumerista, estabeleço a correção monetária na forma da Súmula 362 do 
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STJ e o juros de 1% a contar da citação.
d) CONDENO a parte requerida, na forma do artigo 537 do CPC, ao pagamento em favor da requerente o valor de R$ 45.000,00 
(Quarenta e cinco mil reais) a título da multa arbitrada nas decisões coercitivas, ante a inércia do cumprimento da obrigação judicial 
estabelecida nos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em Julgado, Arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 30 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível 
, nº, Bairro, CEP, Processo: 7003811-43.2022.8.22.0015 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Requerente (s): FRANCISCO CLIDENOR SARAIVA DOS SANTOS, CPF nº 11417951249
Advogado (s): GENIVAL RODRIGUES PESSOA JUNIOR, OAB nº RO7185A
ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO, OAB nº RO4624
ANDRE FERREIRA DA CUNHA NETO, OAB nº RO6682 
Requerido (s): COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
Advogado (s): PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA
__________________________________________________________________________
DECISÃO 
Cuidam os autos de ação de reparação de danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por Francisco Clidenor Saraiva dos 
Santos em desfavor Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Jamari - Sicoob.
Narra a autora que tomou conhecimento da existência de inscrição do seu nome junto ao SCP/SERASA inerente ao Contrato nº 1513221, 
13 parcelas, referente a Execução de Título Extrajudicial do qual esta sendo realizado o pagamento conforme Processo nº 7003091-
81.2019.8.22.0015, do qual alega estar ocorrendo os descontos em sua folha de pagamentos. 
Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que providencie a exclusão de seu nome do cadastro de 
inadimplentes.
É o relatório. Decido.
O art. 300 do NCPC estabelece que:
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
DECISÃO.
Extrai-se do DISPOSITIVO supratranscrito que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito na alegação de que a dívida esta 
sendo adimplida e perigo de dano também é evidente, visto que não é razoável manter a negativação em virtude de dívida cuja origem o 
autor desconhece, restringindo o poder de compra da parte autora.
Sob o ponto de vista que deve nortear a cognição sumária ora realizada, os fundamentos deduzidos são relevantes. Ao menos nesta 
análise sumária, há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que autorizaria a concessão da tutela de urgência 
ora pleiteada.
Em se tratando de relação de consumo o ônus em demonstrar que a autora possui pendências é da requerida e, por isso, desde já, inverto 
o ônus da prova.
Desta feita, atento aos princípios da dignidade da pessoa humana, àqueles que regem as relações de consumo, DEFIRO o pedido de 
tutela provisória de urgência para DETERMINAR ao Banco requerido que providencie a exclusão do nome da autora da SERASA/SPC 
oriundo do contrato de nº. 1513221, referência a 13 parcelas de 12/2018 a 11/2019, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 
(duzentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento.
Proceda a CPE com o cancelamento da audiência de conciliação designada automaticamente pelo sistema do PJE para 10/10/2022 
11:00, tendo em vista que a data retro não encontra consonância com a pauta do CEJUSC
1. Designo audiência de conciliação para o dia 10 de OUTUBRO de 2022, às 10:00 horas, a ser realizada por VIDEOCHAMADA, pelo 
CEJUSC desta comarca.
1.1- A audiência será na modalidade não presencial, preferencialmente por intermédio do aplicativo de comunicação “whatsapp”, tendo 
em vista as medidas de combate à pandemia da Covid-19. Havendo dúvida quanto ao procedimento as partes deverão entrar em contato 
com o CEJUSC, por intermédio do número de telefone (69) 3516-4540.
2- Cite-se a parte ré para tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar contestação até a data da realização da audiência 
de tentativa de conciliação, oportunidade em que deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua 
pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob pena de preclusão e indeferimento.
2.1- A ré deverá juntar aos autos número de telefone “WhatsApp” no prazo de 05 (cinco) dias anteriores à realização da audiência de 
conciliação. 
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3- Neste ato, fica intimada o autor para no prazo de 05 (cinco) dias informar nos autos o número de telefone “WhatsApp”, para que os 
conciliadores possam dar início às tratativas visando a realização de acordo, caso o autor não tenha informado tais dados.
4- Realizada a audiência e não obtida a conciliação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação até as 23h:59min 
do dia da realização da audiência de conciliação (Provimento Conjunto nº 001/2017). Momento processual em que deverão especificar 
as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob 
pena de preclusão e indeferimento.
5- Tudo cumprido, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas, saneamento processual ou julgamento 
antecipado da lide.
Aguarde-se a solenidade.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
, nº, Bairro, CEP, 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo n°: 7001706-93.2022.8.22.0015
AUTOR: J. SOUZA CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - RO8664
REU: D&K GUIA TELEFONICO COMERCIO SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a se manifestar acerca dos 
documentos juntado aos autos pela parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias.
Guajará-Mirim/RO, 1 de setembro de 2022.

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000393-97.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes Requerente MARIA JOSE RODRIGUES, CPF nº 57667241791, RUA JOSÉ BONIFÁCIO 809 SANTA LUZIA - 76850-
000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) THALES SOUZA ALENCAR, OAB nº RO10758 Requerido(a) BANCO DO BRASIL 
SA, AVENIDA DR. MENDONÇA LIMA 388 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SERVIO TULIO DE 
BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A 
__
DECISÃO 
Recebo o recurso no efeito suspensivo e devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
Considerando as contrarrazões já apresentadas, encaminhem-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7074937-35.2021.8.22.0001 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Indenização por Dano Moral Requerente 
NAJSME CURY ARRUDA, CPF nº 03946273262, PRESIDENTE DUTRA 756 TRIÂNGULO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA Advogado(a) NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES, OAB nº RO9228 Requerido(a) LATAM AIRLINES GROUP S/A, CNPJ 
nº 33937681000178, RUA ÁTICA 673, - DE 483/484 AO FIM JARDIM BRASIL (ZONA SUL) - 04634-042 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
Advogado(a) FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908 
__
DECISÃO 
Recebo o recurso no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
Considerando as contrarrazões já apresentadas, encaminhem-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito
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1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000235-42.2022.8.22.0015 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Nota Promissória Requerente M. S. COMERCIO 
DE OPTICA LTDA - ME, CNPJ nº 10144556000105, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS 3845, PRÉDIO COMERCIAL CENTRO - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) CAROLINA ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO8664 Requerido(a) JUNIOR 
BORGES DA CRUZ, CPF nº 06646602239,. EDUARDO CORREIA DE ARAÚJO 4818, CONTACTADO ATRAVÉS DO N. (69) 9.9919-
4457 PLANALTO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
As diligências supostamente realizadas pela parte autora sequer foram comprovadas.
Atualmente, vislumbra-se a ocorrência de pedidos massivos em processos judiciais de quebra de sigilos de dados por intermédio de 
diligências do juízo junto aos sistemas que estão à disposição do judiciário.
Esses pedidos, claramente afrontam o ônus processual de cada parte e o princípio da cooperação de atuação das partes no processo, 
visto que cabe, primeiramente, a parte interessada demonstrar que mesmo sem sucesso diligenciou na tentativa de localização do réu. 
Não cumpre ao judiciário, de pronto, utilizar sistemas a sua disposição para suprir o ônus processual do autor em formar a angularização 
processual. Portanto, a atuação interveniente do judiciário no ônus que cumpre a parte, somente ocorre quando demonstrada a tentativa 
de atos mínimos pelo autor. 
Após efetiva demonstração negativa, cabe intervenção do judiciário na localização do réu, mediante a quebra de sigilo de dados e 
informações. 
Cumpre dizer, que o judiciário caminha para o fortalecimento da proteção de dados sigilosos, nos sentido que é preciso que fique 
demonstrada a adequação da medida de quebra do sigilo informacional à FINALIDADE pretendida, condicionada à demonstração da 
inexistência de outras medidas menos gravosas e igualmente idôneas à produção do resultado pretendido, em harmonia a Lei Geral de 
Proteção de Dados). Questão essa discutida no âmbito do Comitê Executivo de Proteção de Dados, recentemente instituído pelo STF: 
04.03.2021.
A vista disso, como forma de coibir a utilização dos judiciários para prática de atos que cabem às partes, bem como sua utilização para 
obtenção de informações e dados sigilosos a disposição do judiciário é que por ora INDEFIRO o pedido, por entender que há outros meios 
menos gravosos ao réu e que estão a disponibilidade do(a) autor(a). 
1- CONTUDO, defiro AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ JUDICIAL aos Órgãos Públicos e Concessionárias de Serviços Públicos (DETRAN, 
ELETROBRÁS, CAERD) para que forneçam à parte autora ou ao seu advogado o endereço do réu, que eventualmente conste de 
cadastro/registro mantido pelos respectivos Órgãos Públicos. 
A autorização supra, deverá ser utilizada diretamente pela parte autora ou por seu advogado, munido de procuração, habilitando-os ao 
recebimento das informações de endereço.
Denoto estar a disposição do advogado, prerrogativa de notificação extrajudicial para obtenção dos dados, podendo encaminhar em 
conjunto esta DECISÃO.
2- Após, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, mediante comprovação das tentativas do autor, se ainda negativas, retornem os autos 
conclusos para análise do pedido de pesquisa em sistemas sigilosos.
3- Indicado novo endereço, cite-se nos termos do DESPACHO inicial.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS / ALVARÁ PARA BUSCA DE ENDEREÇOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002565-46.2021.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Direito de Imagem, Indenização por 
Dano Material Requerente PAMELA ANDRADE NEVES FRANCO, CPF nº 02755213205, LINHA 21, KM 49 ZONA RURAL - 76850-000 
- GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383 Requerido(a) ENERGISA 
DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, TRAVESSA DOS NAVEGANTES 39, GUAJARÁ-
MIRIM SETOR 01 - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB 
nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
__
DECISÃO 
Recebo ambos os recursos no efeito suspensivo e devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
As contrarrazões já foram apresentadas pela empresa energisa. Intime-se a parte autora para apresentá-las também.
Após, com ou sem elas, encaminhem-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000215-51.2022.8.22.0015 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Nota Promissória Requerente M. S. COMERCIO 
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DE OPTICA LTDA - ME, CNPJ nº 10144556000105, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS 3845, PRÉDIO COMERCIAL CENTRO - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) CAROLINA ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO8664 Requerido(a) KEULIN 
ALVES SALES, CPF nº 74300326215, MARECHAL DEODORO 6611, TELEFONE (069) 9.9294-3111 OU 9.9212-3660 CIDADE NOVA 
- 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S)_
SENTENÇA 
Relatório dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput).
É entendimento jurisprudencial pacificado de que as SENTENÇA s meramente homologatórias não necessitam ser fundamentadas, 
incluindo-se neste rol as homologatórias de transação.
POSTO ISSO, homologo o acordo ao qual chegaram as partes (ID80603918), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, julgando 
extinta a presente execução/cumprimento de SENTENÇA (CPC, art. 487, inc. III, alínea “b”). 
Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, caput).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000315-06.2022.8.22.0015 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Nota Promissória Requerente M. S. COMERCIO 
DE OPTICA LTDA - ME, CNPJ nº 10144556000105, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS 3845, PRÉDIO COMERCIAL CENTRO - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) CAROLINA ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO8664 Requerido(a) CARLOS 
HENRIQUE PEREIRA XAVIER, CPF nº 05386294288, TERCINO VALDIVINO DO NASCIMENTO 4334, (COMPLEMENTO EM FRENTE 
CASA DO CHICO DUREZA) SÃO JOSÉ - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S)_
SENTENÇA 
Trata-se de ação pelo rito especial da Lei 9.099/95.
A parte autora requereu a extinção do processo, consoante se infere dos autos. 
Não há impedimento ao deferimento do pedido, vez que o(a) autor(a) pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente 
de concordância da parte adversa, até porque nenhum prejuízo advém para o réu, vez que, mesmo vencedor, não poderia postular 
honorários da parte contrária, consoante disposição da Lei 9.099/95. 
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC, inclusive para 
os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC.
Sem custas, nos termos da Lei 9.099/95.
SENTENÇA registrada automaticamente no sistema e publicada. Intimem-se.
Transitada em julgado nesta data, haja vista a preclusão lógica.
Adotadas as providências de praxe, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002735-81.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
Requerente GUAJARA SERVICOS DE REMOCOES MEDICAS LTDA, CNPJ nº 37185256000120, ALUIZIO FERREIRA 975, AV. XV DE 
NOVEMBRO 1981 SERRARIA CAETANO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) CAMILA MARIANA FERNANDES 
DO VALLE TONIAL, OAB nº RO11771, NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES, OAB nº RO9228 Requerido(a) APVS TRUCK, CNPJ nº 
18056261000199, RUA CAPITÃO MILITÃO 210 VILA SANTA CLARA - 03273-200 - SÃO PAULO - SÃO PAULO Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
__
DECISÃO 
Recebo o recurso no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
Considerando as contrarrazões já apresentadas, encaminhem-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000353-18.2022.8.22.0015 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes Requerente CLAUDIONOR LEME DA ROCHA, CPF nº 57946310234, AVENIDA 19 DE ABRIL 3206 INDEFINIDO - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO, OAB nº MT19572O, UBIRATAN 
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MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O Requerido(a) TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ nº 02558157023707, 
TELEFONICA BRASIL S/A 1376 CIDADE MONÇÕES - 04571-936 - SÃO PAULO - SÃO PAULO Advogado(a) WILKER BAUHER VIEIRA 
LOPES, OAB nº GO29320 
__
DESPACHO 
Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca dos comprovantes anexados pelo réu (ID80513550), bem como 
requerer o que entender de direito, sob pena de extinção de pagamento.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível 
email: gumgab1civel@tjro.jus.br Processo: 7003830-49.2022.8.22.0015 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto: Direito de Imagem 
Requerente (s): LARISSA CASTRO DE FREITAS, CPF nº 01588700267
Advogado (s): EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046
LUIZ FERNANDO SANTOS ARAUJO, OAB nº RO12532
FELIPE WENDT, OAB nº RO4590 
Requerido (s): EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ nº 76080738001140
Advogado (s): SEM ADVOGADO(S)
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
Inicialmente, DETERMINO que a CPE proceda o cancelamento da audiência de conciliação gerada automaticamente pelo PJE. 
Por se tratar de ação regida pelo rito especial da Lei 9.099/95, não há que se falar em dispensa da audiência de conciliação, frente a sua 
obrigatoriedade.
Ressalta-se a previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95, que veio a admitir a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito dos juizados especiais.
Assim, DESIGNO audiência de conciliação por videoconferência para o dia 11 de abril de 2022, às 08h00min, a ser realizada pelo 
NUCOMED desta comarca, antigo CEJUSC.
Cite-se e intime-se a parte requerida, primeiramente via correios e, em caso negativo, via MANDADO, para tomar ciência da audiência 
acima designada e de que CONSTITUI SEU DEVER, até 05 dias antes da audiência, indicar em juízo o número de telefone ou e-mail onde 
poderá ser localizada, ficando desde já ADVERTIDA que caso não indique os meios de contato ou não seja localizada nos endereços 
eletrônicos indicados, o processo será julgado (artigo 23, Lei 9.099/95).
Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu advogado constituído ou, não havendo, por meio de whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência para, igualmente, tomar ciência da audiência acima agendada, na forma do Art. 21, 
da Lei 9.099/95.
Cumpre observar que, conforme o inc. I do Art. 7º do Provimento da Corregedoria n. 18/2020, os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo. 
Vale ressaltar que a audiência de conciliação será realizada através do aplicativo whatsapp ou Hangouts Meet. 
Assim, torna-se necessário que os advogados, defensores públicos e promotores de justiça informem no processo, em até 5 dias antes 
da audiência, o e-mail e número de telefone para possibilitar o procedimento de conciliação por videoconferência na data e horário 
preestabelecido.
Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o endereço atualizado do (a) requerido(a).
No início da audiência de conciliação os advogados, as partes e as testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro.
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada. 
Fica o alerta de que, nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada, nos termos do Art. 7º, inciso XIV do Provimento 
Corregedoria n. 18/2020. Após, na mesma oportunidade, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos 
juntados na resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência realizada (Art. 7º, inciso XV do Provimento 
nº 18/2020).
A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação 
ou de instrução e julgamento, carta de preposição, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), nos termos do Art. 7º, inciso 
VIII do Provimento Corregedoria n. 18/2020. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova (Art. 7º, inciso IX do Provimento Corregedoria n. 18/2020). 
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do Provimento acima mencionado, adotando todas as providências necessárias, 
inclusive instando as partes a declinar as provas que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento antecipado do feito, caso 
não o tenham feito.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo(a) conciliador(a) e assinado por ele(a), com ciência expressa das partes e advogados 
que participaram do ato. Referida ciência deve ser dada pelo mesmo meio em que a audiência foi realizada (whatsapp ou Hangouts 
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Meet), ficando vedada a alteração do teor da ata posteriormente, tudo em consonância com o disposto nos incisos VI, VII e VII do art. 8º 
do Provimento.
Por fim, no ato da citação/intimação por Oficial de Justiça, este deverá solicitar o e-mail e o telefone da parte, bem como a ausência/
recusa dessas informações, certificando nos autos. 
______________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 7° II, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
2. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no 
pedido inicial; (art. 7° XII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte deverá estar munida de documentos de identificação válidos e de 
posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-
se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95); 
(art. 7º XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020)
7. se na hipótese do item anterior (item 7), o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra 
oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, 
preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 7° XVI, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Provimento 
Corregedoria Nº 018/2020);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Provimento Corregedoria Nº 018/2020);
CONTATO COM O NUCOMED
Fones: (69) 3516-4540 - Horários: de 7h às 14h.
(69) 3516-4566 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliadora Estelina
(69) 3516-4565 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliador Sidomar
(69) 3516-4540 (Telefone e WhatsApp) - Horários: 7h às 14h. Conciliador Julio
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará-Mirim/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
, nº, Bairro, CEP, 
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JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude 7004008-71.2017.8.22.0015
Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: M. P. D. E. D. R., NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: I. F. D. A., AVENIDA TERCINA VALDIVINO DO NASCIMENTO 4654 PLANALTO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Suspendo o curso do processo pelo prazo de 180 dias. 
Decorrido o prazo ou efetuada a comprovação dos depósitos, dê-se nova vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao 
cumprimento da SENTENÇA. 
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Avenida 15 de Novembro, n. 1981, Bairro: Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude 7000478-83.2022.8.22.0015
Execução de Medidas Sócio-Educativas
REQUERENTE: M. P. D. E. D. R., NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REPRESENTADO: V. M. D. S., AV. BOLÍVIA 3216 LIBERDADE - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REPRESENTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Defiro o requerimento do Ministério Público. Encaminhe-se cópia da manifestação ao CREAS, requisitando-lhe relatório em 15 dias 
acerca das providências adotadas. 
Decorrido o prazo ou juntado o relatório aos autos, dê-se nova vista ao MP.
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Avenida 15 de Novembro, n. 1981, Bairro: Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude 7004626-74.2021.8.22.0015
Providência 
REQUERENTE: M. P. D. E. D. R., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 1555, RUA JAMARY OLARIA - 76801-917 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: D. R. D. M., AV. PRINCESA ISABEL 2920 10 DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Acolho a manifestação do Ministério Público como razão de decidir e, em consequência, declino a competência. 
Remetam-se os autos.
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Avenida 15 de Novembro, n. 1981, Bairro: Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude Processo: 7000761-09.2022.8.22.0015
Classe/Assunto: Processo de Apuração de Ato Infracional / Estupro de Vulnerável 
Distribuição: 09/03/2022 
Requerente: AUTOR: M. P. D. E. D. R. 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Requerido: SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA PENA: L. F. S. 
Advogado (a) Requerida: SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA PENA SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO. 
Instaurou-se o presente procedimento para apurar notícia de ato infracional. 
Ao final, requereu o Ministério Público o arquivamento dos autos porque não há elementos suficientes para o oferecimento da 
representação. 
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Verifico presentes as razões invocadas pelo Dr. Promotor, no requerimento de fls., ante o que determino o arquivamento destes autos nos 
termos do art. 180, inciso I, do ECA.
Providenciem-se as anotações necessárias e após, arquive-se.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente.
quarta-feira, 31 de agosto de 2022 
Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Avenida 15 de Novembro, n. 1981, Bairro: Serraria, CEP: 76.850-000 - Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude 7004071-57.2021.8.22.0015
Guarda de Infância e Juventude
REQUERENTES: J. C. A., AV. DONALDO PEREIRA PATROCINIO 3922 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA, E. D. S. S., AV. DONALDO PEREIRA PATROCINIO 3922 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: GIGLIANE PORTUGAL DE CASTRO, OAB nº RO3133
REQUERIDO: D. G. A., PROX. AO DISTRITO DE SÃO CARLOS s/n, - DE 3611 A 4301 - LADO ÍMPAR COMUNIDADE CUNIÃ - LAGO 
CUNIÃ - 76803-270 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Defiro a diligência requerida pelo Ministério Público. Encaminhem-se os autos ao NUPS para relatório complementar, em 30 dias. 
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Avenida 15 de Novembro, n. 1981, Bairro: Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude 7003418-31.2016.8.22.0015
Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: R. N. D. S., BECO DO MACEDO 21 SÃO JOSÉ - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, M. I. M. D. S., BECO DO 
MACEDO 21 SÃO JOSÉ - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do débito. 
Juntado o relatório contábil, dê-se ciência à Defensoria Pública e, depois, voltem os autos ao arquivo.
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Avenida 15 de Novembro, n. 1981, Bairro: Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude 7001923-10.2020.8.22.0015
Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDOS: ADEU RUBENS RODRIGUES DE SA, AV. CAMPO GRANDE s/n DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO - 76857-000 - NOVA 
MAMORÉ - RONDÔNIA, LUZIA DUTRA TOSTA, AVENIDA IÁCO 253, - ATÉ 669/670 PORTAL DA AMAZÔNIA - 69915-878 - RIO 
BRANCO - ACRE
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Solicite-se a devolução da carta precatória, devidamente cumprida, em 15 dias. 
Decorrido o prazo sem manifestação, manifeste-se o Ministério Público, querendo. 
Guajará-Mirim, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Avenida 15 de Novembro, n. 1981, Bairro: Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br 
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1ª VARA CÍVEL 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003951-87.2016.8.22.0015 Classe Execução de Alimentos Assunto Alimentos Requerente J. W. M. D. S., AV. DOM PEDRO 
I 2075, BECO H4 CAETANO - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) 
C. D. S., CPF nº DESCONHECIDO, AV. MADEIRA MAMORÉ 4655 PLANALTO - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) 
FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO, OAB nº RO568A 
__
DESPACHO - COM URGÊNCIA
Recebo a petição sob Id. 81291307 como proposta de acordo. Tendo em vista que, apesar de citar que as partes compuseram 
amigavelmente, não há comprovação nos autos de que a parte exequente aceitou a mesma. 
Desta forma, intime-se a exequente para manifestar-se, em 24 horas, sobre a proposta de acordo de Id. 81291307.
Após, com URGÊNCIA, manifeste-se o Ministério Público.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7002082-79.2022.8.22.0015
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)
REQUERENTE: N. I. O. Z. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: MAIARA COSTA DA SILVA - RO0006582A
Advogado do(a) REQUERENTE: MAIARA COSTA DA SILVA - RO0006582A
Intimação REQUERENTE - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, tomar conhecimento acerca dos documentos ID 80586100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7001947-38.2020.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: EDILENE DE MELO SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMAEL FREITAS GUEDES - RO2596
EXECUTADO: FERREIRA & VIANA LTDA - ME
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7001566-64.2019.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
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EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: MARIA LUCIA SOUZA FILGUEIRA e outros (2)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7000532-49.2022.8.22.0015
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034
REU: NILTON QUEIROZ BARROSO DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de SENTENÇA.
2) Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
Finais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7001762-39.2016.8.22.0015
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ERCÍLIA DA SILVA LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIGLIANE PORTUGAL DE CASTRO - RO3133
EXECUTADO: RACYFE ASSUNCAO DE MEDEIROS
Advogado do(a) EXECUTADO: SAMIR MUSSA BOUCHABKI - RO2570
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar no feito no prazo de 05 dias, tendo em vista a juntada da certidão do oficial de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7000594-26.2021.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE GOMES DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: ANDERSON LOPES MUNIZ - RO3102, WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA - RO1506
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ E CUSTAS
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1) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de SENTENÇA.
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 0076956-82.2007.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
EXECUTADO: RAUL VACA PARRAGA
Advogado do(a) EXECUTADO: ISAC NERIS FERREIRA DOS SANTOS - RO4679
INTIMAÇÃO Fica a parte Executada, por meio de seu advogado, no prazo de 15, intimada para efetuar o pagamentos das custas finais 
e iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7001356-08.2022.8.22.0015
Classe: RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL (46)
AUTOR: EDSON LUIS ABIORANA DE MACEDO e outros (3)
Advogado do(a) AUTOR: LEANE ABIORANA DE MACEDO - RO1359
Advogado do(a) AUTOR: LEANE ABIORANA DE MACEDO - RO1359
Advogado do(a) AUTOR: LEANE ABIORANA DE MACEDO - RO1359
Advogado do(a) AUTOR: LEANE ABIORANA DE MACEDO - RO1359
REU: Fazenda Nacional
Intimação - CUSTAS PROCESSUAIS
Fica a parte AUTORA/REQUERIDA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, para efetuar o pagamento das custas judiciais 
conforme determinado na SENTENÇA ID 78735229. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para 
fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual. 
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Prazo: 5 dias.
Guajará-Mirim-RO, 31 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002370-27.2022.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA de Obrigação de Prestar Alimentos Assunto Obrigação de 
Fazer / Não Fazer Requerente R. D. F., AV DR LEWEGER 3263, AV. XV DE NOVEMBRO 1981 SERRARIA 10 DEABRIL - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
L. C. D., AV; DR. LEWERGER 3263, AV. XV DE NOVEMBRO 1981 SERRARIA 10 DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
D. P. D. E. D. R., AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 576 3653 CENTRO - 76850-959 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido(a) A. D. S. F., CPF nº 28572068287, - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) AURISON DA SILVA FLORENTINO, 
OAB nº RO308B 
__
DECISÃO 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA de alimentos pelo rito da prisão.
Intimado para efetuar o pagamento dos valores devidos, o executado apresentou justificativa ao id. 80254274, aduzindo, em síntese que 
o exequente já atingiu a maioridade civil, encontra-se com 22 anos e já detém independência financeira. Juntou documento que indica ter 
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o exequente alcançado estágio estudantil em órgão público. Razão que entende ser inviável a medida mais gravosa. 
Pugnou pelo acolhimento da justificativa e afastamento da prisão. 
A seu turno, a parte exequente pugnou pela continuidade do feito com a determinação da prisão civil por dívida de alimentos. 
Os autos vieram conclusos. DECIDO. 
Pois bem! Tenho que a justificativa apresentada pelo executado não merece prosperar, sobretudo por se tratar de profissional da área 
jurídica que, sabidamente, tem forte atuação na comarca, auferindo, por meio dessa atividade, capacidade econômica/financeira para 
adimplir a dívida alimentar.
Bem ainda, é atitude contumaz do devedor, aguardar atos expropriatórios extremos ou ordens de prisão civil para que se digne efetuar o 
adimplemento da obrigação alimentar, sem demonstrar qualquer impossibilidade concreta nos autos. 
É certo que o atraso somente se justificaria mediante algo excepcional. Há o destaque que o CPC exige a demonstração da impossibilidade 
absoluta, não fazendo menção a impossibilidade temporária ou relativa.
Deste modo, entendo que razão assiste ao exequente e, por consequência, não acolho a justificativa apresentada. Ademais, deve, em 
sendo o caso, ser manejado autos próprios para exoneração de alimentos. 
1- Intime-se pela derradeira vez o executado para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, correspondente a 
R$ 8.702,65 (Oito mil setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) inerente ao mês de abril a agosto 2022 e, das parcelas que 
venceram no curso do processo até a data desta intimação, sob pena de ter seu nome levado à protesto e ser-lhe decretada a prisão por 
até três meses, na forma do artigo 528, §§1º, 3º e 7º do Código de Processo Civil.
2- Decorrido o prazo e, não havendo prova digna do pagamento do débito e nem tampouco comprovação da impossibilidade de fazê-lo 
– preclusão a ser certificada pelo cartório – desde já, DECRETO A PRISÃO do executado, independentemente de nova CONCLUSÃO 
dos autos (artigo 5º, LXII da Constituição Federal c.c. Art. 528, § 3º do CPC), pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da obrigação 
alimentar persistir.
2.1- Encaminhe-se à POLINTER/CAPTURAS que deverá cumpri o MANDADO em 90 (noventa) dias, contados da expedição do 
MANDADO, prazo este que reputo razoável para o cumprimento pela autoridade policial, que deverá informar as diligencias efetuadas.
3- Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento, a ordem de prisão ficará sem efeito e o MANDADO deverá ser baixado 
dos registros da POLINTER, independentemente de contraMANDADO.
3.1- Com o escorrimento do prazo supramencionado, intime-se o exequente para adequar a execução ao rito do artigo 523 do CPC, 
indicando bens passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias.
4 - Esclareça o oficial de Justiça ao executado que, não tendo condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública.
5 - Após o decurso do prazo de prisão, não tendo ocorrido o pagamento e ou, evadindo-se o réu para não ser preso, proceda-se o 
PROTESTO DO DÉBITO, PELO VALOR ATUALIZADO (art. 911, § único c/c art. 528, § 3º, do CPC).
6 - Comprovado o pagamento do débito, expeça-se carta de quitação para baixa do protesto, cabendo ao devedor, solicitar pessoalmente 
a baixa do protesto, com pagamento das taxas administrativas devidas.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7002555-65.2022.8.22.0015
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: CLEBIO JOSE DA SILVA CAMPOS
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO SAVIO ARAUJO DE FIGUEIREDO - RO1534
REQUERIDO: ALAN VITOR ZACARIAS CAMPOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover se manifestar no feito no prazo de 05 dias, tendo em vista o decurso do prazo da citação sem 
resposta
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000731-08.2021.8.22.0015 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Contratos Bancários Requerente BANCO DO 
BRASIL, CNPJ nº 00000000000191, AV. ANTÔNIO LUCAS DE ARAÚJO 3521 CENTRO, - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA 
Advogado(a) SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270 Requerido(a) 
LAURA SILVA DE SOUZA, CPF nº 96601787515, 7 LINHA DO RIBEIRAO, KM 14,SITIO VIDA NOVA, ARARAS ZONA RURAL - 76857-
000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
VALDENI SILVA DE SOUZA, CPF nº 90716175568, 7 LINHA DO RIBEIRAO, KM 14,SITIO VIDA NOVA, ARARAS ZONA RURAL - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) MARIA CRISTINA BATISTA CHAVES, OAB nº RO4539 
__
DESPACHO 
Considerando o não interesse na audiência de conciliação pelo exequente, Id.81006537, passo para pesquisa no sistema SISBAJUD. 
01 - Defiro o pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD de Id. 81006537. 
02 - Para tanto, em 26.08.2022, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determino às instituições financeiras, por meio de sistema 
eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em 
nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
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03 - A resposta da penhora on line foi PARCIALMENTE POSITIVA.
Sendo assim, intime-se o(a) executado(a), consoante disposto no art. 854, §2º, do NCPC para, querendo, manifestar-se nos termos do 
§3º do mesmo artigo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando desde já advertido que eventual manifestação deverá versar exclusivamente 
sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, CPC.
Na hipótese de manifestação, intime-se o exequente para, querendo, manifestar-se em 5 dias. Em seguida, venham os autos 
conclusos.
Não havendo manifestação, o que deve ser certificado, fica automaticamente convolado em penhora o bloqueio, independentemente de 
redução a termo (art. 854, §5º, CPC). Neste caso, intime-se o devedor para que, querendo, se manifeste, em 15 (quinze) dias, por meio 
de simples petição nos autos, nos termos do artigo 525, §11 do CPC, ficando limitadas as alegações a fato superveniente ao término do 
prazo para impugnação, assim como aquelas relativas a validade e adequação da penhora, sob pena de seu silêncio acarretar a liberação 
do valor transferido.
Havendo impugnação, dê-se vista ao requerente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7045799-57.2020.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO LUCAS MAIA PESSOA
Advogado do(a) AUTOR: RAPHAEL TAVARES COUTINHO - RO9566
REU: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ ELETRÔNICO expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a 
Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7002893-73.2021.8.22.0015
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
AUTOR: ROSIMAR BARROSO AMAECING
Advogado do(a) AUTOR: AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO308-B
REU: GLEUCIVAL ZEED ESTEVAO e outros 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7001432-32.2022.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
REU: DARCILDA JUSARA DA CRUZ
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
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CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7001081-98.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093
EXECUTADO: VITAVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME e outros (4) 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7002579-35.2018.8.22.0015
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
EXECUTADO: NILZETE FALCAO - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 0000091-37.2015.8.22.0015 Classe Execução Fiscal Assunto Dívida Ativa (Execução Fiscal) Requerente ESTADO DE 
RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA Requerido(a) APARECIDO IGNACIO DA COSTA, CPF nº 62554018634, AVENIDA BENJAMIM 
CONSTANT 792 CENTRO - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
NILDARNE TEIXEIRA DOS SANTOS, CPF nº 78399254134, AV. BENJAMIM CONSTANT 792 CENTRO - 76980-214 - VILHENA - 
RONDÔNIA
LIDERANCA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS IMP E EXP LTDA - ME, CNPJ nº 11119946000198, AV. BENJAMIN CONSTANT 792 
CENTRO - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) FABIO SCHNEIDER, OAB nº MT5238, PAULO FERNANDO SCHNEIDER, 
OAB nº MT8117 
__
DESPACHO 
Compulsando os autos, houve pagamento parcial do débito, sendo vinculado o valor a CDA objeto da lide, ficando saldo remanescente 
para pagamento, conforme insurgiu-se a parte exequente, apresentando saldo de débito sob Id. 80472134.
Assim, intime-se a executada a promover o pagamento do valor remanescente devidamente atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo sem advir o pagamento, venham-me conclusos para bloqueio eletrônico dos valores remanescentes via SISBAJUD.
Comprovado o pagamento, intime-se a exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, autorizo a expedição de alvará 
judicial, caso requerido pela exequente.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 31 de agosto de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003390-53.2022.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Honorários Advocatícios Requerente MARQUES & 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 03488845000166, AVENIDA ROGÉRIO WEBER 2503, - DE 2396/2397 A 2643/2644 CAIARI - 
76801-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO BORGES SOARES, OAB nº RO4712, HARLEI JARDEL QUEIROZ 
GADELHA, OAB nº RO9003 Requerido(a) CASSIMIRO JOSE CARREIRO FILHO, CPF nº 29012716691, AV. BOLÍVIA, 1406 PLANALTO 
- 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) PEDRO PASINI SILVEIRA, OAB nº RO7177 
__
DECISÃO 



2738DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Razão assiste em parte o executado ao id. 81072909.
O executado em sede de Embargos de Declaração opostos nos autos de nº. 7000218-11.2019.8.22.001, buscam por efeito infringentes 
a modificação da porcentagem da condenação. 
Assim, para que não haja prejuízo com a continuidade dos atos constritivos dessa ação, é necessário determinar a suspensão do processo 
até que sejam julgados os embargos de declaração, visto que não há estabilidade processual naqueles autos com trânsito em julgado.
Aguarde-se em suspensão por 30 (trinta) dias.
Pratique-se o necessário. 
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003683-23.2022.8.22.0015 Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Assunto Alienação Fiduciária Requerente B. 
I. S., - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA Advogado(a) ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, PROCURADORIA 
ITAU UNIBANCO S.A. Requerido(a) S. B. D. S., CPF nº 91238749291, RUA BARAO DO RIO BRANCO 84 CENTRO - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
SENTENÇA 
A parte autora foi intimada a emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Todavia, deixou transcorrer o 
prazo concedido sem atender à determinação judicial. Haja vista que não comprovada a constituição em mora do devedor.
Deste modo, como não houve a diligência e atenção necessárias, há que se presumir a falta de interesse, circunstância autorizadora da 
extinção e arquivamento do processo.
Posto isso, INDEFIRO A INICIAL COM EXTINÇÃO do feito sem resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, 
inciso IV ambos do CPC.
Não interposta a apelação, intime-se o réu do trânsito em julgado da SENTENÇA (§3º do art. 331 do novo CPC).
Considerando que, nos termos do artigo 1º, §1º da Lei 3.896/2016, o fato gerador das custas ocorre no momento da propositura da ação, 
condeno a autora ao seu pagamento.
Com o trânsito em julgado, intime-a a efetuar o pagamento se ainda devidas e, em caso de inércia, inscreva-a eletronicamente em dívida 
ativa.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente. Intimem-se.
Transitada em julgado, adotadas as providências de praxe, arquive-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002783-79.2018.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Compra e Venda Requerente ARTAXERXES 
ANDRADE SANTOS - ME, CNPJ nº 10990964000188, AV. CAMPO SALES 1314 SERRARIA - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA 
Advogado(a) SAMIR MUSSA BOUCHABKI, OAB nº RO2570 Requerido(a) NICKI DANIEL GUARI TRIGO, AV. DOM PEDRO I 2448 
SANTA LUZIA - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
__
DESPACHO 
Defiro o pedido.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, recolher as custas da diligência, sob pena de arquivamento.
Realizada, oficie-se o empregador do executado nos termos do DESPACHO de ID74854760 - Pág. 1. 
Endereço - empresa Mais Deliveri - Av. 08 de Dezembro, nº 3255, bairro 10 de Abril - ponto de referência - em frente ao Batalhão da 
Polícia Militar.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002500-17.2022.8.22.0015 Classe Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Assunto Fixação Requerente M. J. M. D. S., AV 
ESTEVAO CORREA 4900, AV. XV DE NOVEMBRO 1981 SERRARIA JARDIM DAS EMER - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
K. M. M. D. S., AV ESTEVAO CORREA 4900, AV. XV DE NOVEMBRO 1981 SERRARIA JARDIM DAS ESME - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
J. M. D. S., AV. ESTEVAO CORREIA 4900, AV. XV DE NOVEMBRO 1981 SERRARIA JARDIM DAS ESME - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
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D. P. D. E. D. R., AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 576 3653 CENTRO - 76850-959 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) S. M. D. S., CPF nº 31590677854, PRIMEIRO DE MAIO 114 JD ARCO IRIS - 
18051-025 - SOROCABA - SÃO PAULO Advogado(a) LUZIMAR TADEU VASCONCELOS, OAB nº SP274124 
__
SENTENÇA 
Cuida-se de acordo celebrado em sede de audiência de conciliação (Id.80017665) o qual reger-se-á pelos termos e cláusulas abaixo 
discriminadas:
a) O requerido Samuel Machado de Souza, contribuirá regularmente com percentual de 30% (trinta por cento) de 2 salários-mínimos que, 
atualmente, corresponde a R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos);
b) O valor será repassado a genitora dos requerentes Sra. Jamile Mendonça Da Silva, através de depósito em conta (já informado ao 
requerido), em duas parcelas, sendo a primeira no dia 5 de cada mês e a segunda até o dia 20 de cada mês, iniciando 05/08/2022. 
Consigne-se ainda que em caso de emprego formal o valor será de 30% sobre o salário-base do requerido e nunca inferior a 727,20 
incluindo férias, 13 e 1/3 sobre férias. Excluindo se a rescisão e fgts; 
c) Quanto ao direito de visita, considerando a distância do domicílio das partes, estabelecem as férias do meio do ano e do fim do ano, de 
formas alternadas, anos pares com o genitor e anos ímpares com a genitora, sempre respeitando o interesse e bem esta das crianças. 
As partes requerem a juntada do presente termo aos autos 7002174- 57.2022.8.22.0015, para que surta os efeitos legais decorrentes. 
O Ministério Público manifestou favorável ao acordo das partes (I.80626219)
Presentes os requisitos legais, HOMOLOGA-SE, por SENTENÇA, o acordo celebrado entre as partes, para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos. Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do MÉRITO, na forma do art. 487,III, b, do CPC.
Com a homologação do presente acordo forma-se um título executivo judicial, que poderá ser executado nos termos do art. 523 do 
CPC/2015, em caso de descumprimento.
Transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica, conforme disposto no art. 1.000, paragrafo único, do CPC.
Sem custas finais. 
Pelo princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte 
requerente, os quais, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim Processo: 7002102-70.2022.8.22.0015 
Classe: Cumprimento de SENTENÇA  
Assunto: Causas Supervenientes à SENTENÇA  
Requerente (s): EURIANNE DE SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES, CPF nº 63316153268, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Advogado (s): EURIANNE DE SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO3894 
Requerido (s): INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2557, - DE 
2278 A 2698 - LADO PAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-142 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (s): PROCURADORIA DO IPERON
__________________________________________________________________________
DECISÃO 
Postulou o autor a execução de seu crédito, proveniente de honorários advocatícios, em face do réu. 
Citado, o executado impugnou os cálculos apresentados pelo exequente, alegando excesso de execução, uma vez que a DECISÃO  referente 
ao processo n. 7004923-57.2016.8.22.0015 determinou o valor total da execução correspondente em 70% dos honorários advocatícios 
fixados. Em razão disso, asseverou que a execução devia prosseguir pelo montante de R$7.013,48. Postulou, ao final, pela procedência 
da impugnação, com a consequente adoção dos cálculos apresentados pela PGE/RO.
Instado a se manifestar (ID79409731), o exequente concordou com os cálculos apresentados pelo executado e, requereu o recebimento 
do valor de R$7.013,48 (sete mil e treze reais e quarenta e oito centavos). 
É o relatório. Decido.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO e homologo os cálculos apresentados pelo executado, bem como 
a execução na ordem de R$7.013,48 (sete mil e treze reais e quarenta e oito centavos). 
Determino o prosseguimento do feito, autorizando a expedição de RPV ou precatório.
A parte requerente deverá providenciar a documentação necessária para expedição da RPV ou precatório. Além disso, para que seja 
possível efetuar o pagamento (precatórios ou RPV’s), conforme determinado na Resolução n. 037/2018-PR, deverá ser fornecido pelo 
causídico os seguintes dados: CPF/CNPJ; Nome/Razão Social; Endereço; Nome da mãe; PIS/PASEP/NIT; Data de nascimento; E-mail; 
Dados bancários; Tipo de retenção de Previdência que deve ser aplicada ao credor; Tipo de retenção de Imposto de Renda que deve ser 
aplicada ao credor. Ademais, deve o advogado informar e demonstrar se é optante do Simples Nacional, bem como se é caso de isenção 
de IR.
Se não for cumprida a determinação, arquivem-se os autos.
Tudo cumprido, expeça-se RPV.
Decorrido o prazo para pagamento, proceda-se a escrivania consulta na conta judicial vinculada a este processo. Havendo valores 
depositados, desde já fica autorizada a expedição de alvará em favor da parte exequente/credora. Caso haja pagamento direto ao credor, 
deve este informar nos autos no prazo de 5 dias.
Sem liquidação da requisição, intime-se a Fazenda para comprovar o pagamento da RPV, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Após, em caso de inércia, voltem os autos conclusos para se ultime o sequestro, independentemente de nova oitiva da Fazenda Pública 
e, sendo ele realizado, expeça-se o competente alvará judicial, intimando-se a parte para retirada. 
Sendo devidamente paga a RPV, nada requerido e adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001981-13.2020.8.22.0015 Classe Monitória Assunto Duplicata Requerente WARLEY CLEYTON MARQUES DO 
NASCIMENTO 92621503268, CNPJ nº 30069333000138, RUA AMAZONAS 1203, - DE 1104/1105 A 1192/1193 PRIMAVERA - 76914-
798 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) WILLIAN SILVA SALES, OAB nº RO8108 Requerido(a) V. B. DE SOUZA COMERCIO E 
SERVICOS, CNPJ nº 30983858000184, RUA LIBERDADE 2009 HABITAR BRASIL - 76909-888 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) 
SEM ADVOGADO(S) 
__
SENTENÇA 
Trata-se de embargos à ação monitória intentados pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria especial de V. B. DE SOUZA 
COMERCIO E SERVICOS, revel citada por edital, pelos quais arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob a alegação de que 
não houve o esgotamento das diligências necessárias, antes da citação ficta e, no MÉRITO, apresentou negativa geral.
Intimada, a requerente quedou-se inerte. Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório do necessário. DECIDO. 
FUNDAMENTOS
De fato, a citação, em regra, dar-se-á pessoalmente, sendo a via editalícia exceção a ser adotada naquelas hipóteses em que não se 
logre êxito na localização da parte requerida, nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, in verbis:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na 
comarca houver emissora de radiodifusão.
§3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo 
juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”.
No caso dos autos, mesmo diante da tentativa de citação pessoal e da realização de diligências junto aos sistemas Infojud, Renajud e 
Bacenjud, convênios disponíveis ao juízo, não se fez possível que o requerido tomasse conhecimento, pessoalmente, da demanda, pois 
mesmo com todo o esforço empreendido não pode ser localizado.
Além disso, não se exige rigorosamente que todas as possibilidades de localização da parte ré/executada sejam intentadas, até porque 
tal medida escaparia totalmente da realidade do PODER JUDICIÁRIO, dado o grande número de demandas e um número limitado de 
servidores e magistrados para dar impulso aos feitos.
Desta feita, REJEITO a alegação em referência e dou por válida a cientificação processual intentada.
DISPOSITIVO  
Ante o exposto, nos termos do nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e com base no art. 700 e seguintes do Código de Processo 
Civil, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por WARLEY 
CLEYTON MARQUES DO NASCIMENTO em face de V. B. DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS para constituir de pleno direito, por 
SENTENÇA, o título executivo judicial e converto o MANDADO inicial em MANDADO executivo, observando-se, no que couber, o Título 
II do Livro I da parte especial do CPC/2015. 
Providencie, a escrivania, a retificação da classe processual junto ao sistema para “cumprimento de SENTENÇA ”. 
Constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos moldes do art. 701, §2º do NCPC, e se tratando de obrigação de pagar quantia 
certa, intime-se a parte autora para apresentar planilha de cálculos atualizada em 10 (dez) dias, incluindo-se os honorários fixados 
no DESPACHO inicial, de 5% (cinco) por cento do valor da causa, sob pena do cumprimento de SENTENÇA prosseguir pelo valor 
desatualizado. 
Apresentados os cálculos atualizados, intime-se a parte requerida para cumprir a obrigação, pagando o valor atualizado do título 
constituído no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o pagamento ser feito por meio de depósito judicial vinculado a este processo, sob 
pena de inclusão de multa de 10% do valor da condenação e de honorários para a fase de cumprimento da SENTENÇA também em 10% 
do valor da condenação (CPC, artigo 523, § 1º). 
A modalidade de intimação deverá ser observada pela escrivania de acordo com o que determina o artigo 513, § 2º, do CPC. 
Advirta-se a parte requerida de que, após decorrido o prazo para cumprimento do pagamento acima assinalado, começará a fluir o prazo, 
também de 15 dias, para que, caso queira, apresente impugnação ao pedido de cumprimento de SENTENÇA nos próprios autos (CPC, 
artigo 525). 
Havendo impugnação, certifique-se a tempestividade e retornem conclusos para análise quanto ao recebimento, nos termos do § 5º e 
seguintes do artigo 525 do CPC. 
Decorrido o prazo e não havendo comprovação do pagamento e nem impugnação da parte requerida, intime-se a parte autora para 
apresentar o cálculo atualizado com a inclusão da multa de 10% e dos honorários desta fase de cumprimento de SENTENÇA também 
em 10% e, após, expeça-se MANDADO de penhora ou arresto e avaliação de bens da parte requerida, nos termos do artigo 523, § 3º do 
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CPC, devendo o devedor ser regularmente intimado do prazo para embargos, no caso de penhora positiva. 
Se eventualmente efetuado pagamento parcial, a multa e os honorários da fase de cumprimento da SENTENÇA (art. 523, § 1º do CPC) 
incidirão sobre o débito restante (CPC, artigo 523, § 2º). 
Restando positiva a realização de penhora ou arresto e decorrido o prazo sem embargos, vista ao requerente para se manifestar quanto à 
constrição de bens em 10 (dez) dias, mesma providência que deverá ser adotada na hipótese do requerido não ser encontrado ou restar 
negativa a tentativa de penhora/arresto. 
As disposições do artigo 212 § 2º deverão ser atendidas no cumprimento da citação, das intimações ou da penhora/arresto, se requerido 
pela exequente e se o Oficial de Justiça assim necessitar. 
Observe a CPE que, em se tratando também de processos que tramitam por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), as 
intimações dos advogados devem ser praticadas em conformidade com o Provimento n. 26/2017-CG, isto é, por meio de publicação no 
Diário da Justiça, exceto para os casos em que o defensor, procurador ou terceiro interessado deva ser intimado pessoalmente, isto é, 
diretamente pelo sistema do Pje e não por meio de publicação, como, por exemplo, das Procuradorias, Defensoria Pública e Ministério 
Público, devendo ser observado, por ocasião do envio da intimação para publicação no Diário da Justiça, os requisitos do §1º do art. 1º 
do Provimento 26/2017-CG, além da preservação de determinados dados processuais ou pessoais dos processos sujeitos a sigilo ou a 
segredo de justiça (§2º do art. 1º do Provimento 26/2017-CG). 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Pratique-se e expeça-se o necessário. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002380-13.2018.8.22.0015 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Contratos Bancários Requerente JAIME BATISTA 
DE SIQUEIRA, CPF nº 40865452253, LINHA 23 PST s/n ZONA RUAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA Advogado(a) 
LUCIANA APARECIDA ZANELLA, OAB nº PR67842 Requerido(a) SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, 
CNPJ nº 47193149000106, BANCO SANTANDER 474, RUA AMADOR BUENO 474 SANTO AMARO - 04752-901 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
F. P. D. E. D. P., BADEP - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ, AVENIDA VICENTE MACHADO 445 CENTRO - 80420-902 
- CURITIBA - PARANÁ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, CNPJ nº 78206513000140, AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL 
2940, DETRAN/PR CAPÃO DA IMBUIA - 82800-900 - CURITIBA - PARANÁ Advogado(a) ADRIANO FREITAS COELHO, OAB nº 
PR89142, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, OAB nº ES18694, PEDRO DE MORONHA DA COSTA BISPO, OAB nº PR12772, 
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, OAB nº AL18421A 
__
DESPACHO 
1) Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA  de honorários advocatícios conforme petição de id. 79907173, manejado pelo Estado do 
Paraná, na forma dos arts. 523 e 525, ambos do CPC.
2) INTIME-SE a parte Executada (BANCO SANTANDER) para conhecimento do presente cumprimento de SENTENÇA e, no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da intimação, sob pena de multa e honorários de 10% (dez por cento), pague voluntariamente o valor atualizado 
de R$ 739,57 (Setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)..
3) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos impugnação. (art. 525, caput, do CPC)
4) Não havendo satisfação da obrigação no prazo previsto para pagamento voluntário, vistas a parte Exequente para atualização do 
débito (multa e honorários de 10%).
5) Por conseguinte, este Juízo atentar-se-á na fase de penhora à ordem indicada no art. 840, incisos e parágrafos, do CPC. 
6) Acaso o Exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá acompanhar as diligências do Oficial de Justiça.
7) Do contrário ficará o Executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados (840, § 2º, do CPC).
Após tornem os autos conclusos para prosseguimento, conforme requerido.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível Processo: 7000401-45.2020.8.22.0015 
Classe: Cumprimento de SENTENÇA  
Assunto: Alimentos 
Requerente (s): A. N. G., ANA NERY 4068 PLANALTO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (s): DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido (s): D. R. G., AV. BRASIL 1553 CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
Advogado (s): 
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__________________________________________________________________________
DESPACHO 
Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, Id. nº 81279176.
O exequente postula a suspensão do feito, sob o argumento de que foram esgotados os meios de localização de bens passíveis de 
penhora. Portanto, essa circunstância de não localização de bens pertencentes ao executado enseja a suspensão da execução, como 
prevê o art. 921, inciso III, do CPC. 
Dessa forma, defiro o pedido e determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, 
nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Transcorrido esse prazo sem que o exequente indique bens penhoráveis, começa a correr 
o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC). Ficam as partes advertidas que os autos poderão ser desarquivados para 
prosseguimento da execução, a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 3º, CPC). 
Assim, considerando que o arquivamento não traz nenhum prejuízo às partes, mas apenas equaciona o serviço judicial, repelindo as 
situações que acarretam o abandono da demanda, racionalizando os recursos nas demandas que justificadamente necessitem da 
providência jurisdicional, certamente com apoio nos princípios da celeridade e da economia processual, determino que os autos sejam 
arquivados sem baixa, devendo ser anotado pela Escrivania que a contagem da prescrição deve ser iniciada apenas após um ano 
contado da data do arquivamento. Salvo deliberação em contrário, o processo deverá permanecer arquivado até o decurso do prazo 
prescricional, sendo apenas autorizado o seu desarquivamento em caso de apontamento de bens livres e desembaraçados à penhora, 
ou na hipótese de informação de pagamento da dívida. Intimem-se e cumpra-se. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187 e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.
br
Processo: 7000895-70.2021.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO VICTOR MATESCO NUNES
REU: TAMIRES JACOBS BARBOSA
Advogados do(a) REU: SUELEN NARA LIMA DA SILVA - RO8667, ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA - RO2892
INTIMAÇÃO RÉU - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL
Fica a parte REQUERIDA intimada se manifestar acerca do relatório psicossocial apresentado.
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000576-44.2017.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Nulidade, Citação Requerente LEONARDO LIMA 
VERDE, CPF nº 32332289615, RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 449, - DE 217/218 AO FIM POPULAR - 78045-350 - CUIABÁ - 
MATO GROSSO Advogado(a) GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE, OAB nº MT21439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES, 
OAB nº MT19486 Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, 15 DE NOVEMBRO CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
__
DESPACHO 
1) Intime-se, o executado para opor impugnação à execução - por escrito - no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, sob pena de 
antecipação da expedição da Requisição de Pagamento NCPC, arts. 534-535).
1.1) Advirta-se, desde já, o executado de que eventuais impugnações deverão ser opostas nos próprios autos, bem ainda delimitar 
e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem necessário à 
demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação.
2) Caso o executado apresente impugnação, intime-se a(o) exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 
SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias. 
3) Após, voltem-me os autos conclusos.
4) Decorrido o prazo sem impugnação ou manifestação, certifique-se nos autos. Após, expeça-se o RPV.
4.1) Aguarde-se no arquivo provisório a informação quanto ao pagamento do RPV/PRECATÓRIO
5) Vindo a informação do pagamento, façam os autos conclusos para extinção na forma do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo 
Civil.
6) Por fim, antes de remeter os autos conclusos, a serventia deverá certificar-se da inexistência de saldo nas contas judiciais, para evitar 
DECISÃO de arquivamento do processo com valores ainda pendentes de levantamento.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187 e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.
br
Processo: 7003280-54.2022.8.22.0015
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: WALNIR MENDES FONTINELLI e outros (6)
Advogado do(a) REQUERENTE: AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO308-B
Advogado do(a) REQUERENTE: AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO308-B
INVENTARIADO: CARLOS FONTENELE DE OLIVEIRA e outros
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
finais, bem como se manifeste sobre a petição da PGE. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7002932-36.2022.8.22.0015
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: NAZARE GONCALVES
Advogado do(a) DEPRECANTE: LIVIA GRASIELA DA SILVA SANTOS KLITZKE - RO2885
REPRESENTADO: ANTONIO GONCALVES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
devolução.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível Processo: 7002051-35.2017.8.22.0015 
Classe: Execução Fiscal 
Assunto: Multas e demais Sanções 
Requerente (s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO, RUA DOUTOR JOSÉ ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 
76803-592 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (s): PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO 
Requerido (s): JOSE TAVARES MENEZES, CPF nº 23902140291, AV GUAJARA MIRIM 243 SANTA LUZIA - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (s): SEM ADVOGADO(S)
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
Considerando a inércia da parte, providencie-se o envio dos valores à conta judicial centralizadora, administrada pelo Tribunal de Justiça, 
nos termos do §7º do art. 447, das Diretrizes Gerais Judiciais.
Após, certifique-se e arquivem-se os autos. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001948-86.2021.8.22.0015 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Nota Promissória Requerente MARIA MENDES 
VIANA, CPF nº 59305606253, RUA MANDI 1764, - ATÉ 1754/1755 LAGOA - 76812-158 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) 
ARTUR LOPES DE SOUZA, OAB nº RO6231A, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR, OAB nº RO4407 Requerido(a) 
MICHELE DA SILVA AYALA, CPF nº 85015784287, AV. DOM PEDRO I 6.100 CIDADE NOVA - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA 
Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
Postergo a análise do pedido de Id.80443972. 
Oficie-se ao INSS para informar se MICHELE DA SILVA AYALA - CPF: 850.157.842-87, recebe algum benefício previdenciário e/ou se 
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possui vínculo empregatício ativo, enviando extrato de vínculos e contribuições à Previdência (CNIS), no prazo de 15 dias.
Com a resposta, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 dias.
Após, venham os autos conclusos. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000990-03.2021.8.22.0015 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Seguro Requerente ANDRE LUIZ PEREIRA, CPF nº 
00907295282, AV. AMAZONAS BR 421, DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA 
Advogado(a) LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL, OAB nº RO7651 Requerido(a) SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT SA, EDIFÍCIO CITIBANK 18 andar, RUA DA ASSEMBLÉIA 100 CENTRO - 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE 
JANEIRO Advogado(a) ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT 
__
SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT, qualificado nos autos, apresentou embargos de declaração contra a SENTENÇA 
exarada ao id. 80386191, alegando que a referida DECISÃO fora contraditória ao estabelecer uma dupla condenação em honorários 
advocatícios sucumbenciais a mesma parte, em textos e valores incompatíveis entre si. Requereu, por isso, seja suprida a referida 
omissão, para reanálise da DECISÃO proferida.
O Embargado (Id.81151037) apresentou Contrarrazões de Embargos de Declaração, concordando com a correção da contradição 
apontada. 
É a síntese necessária. DECIDO.
Os embargos declaratórios ofertados são claramente procedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na DECISÃO, obscuridade, 
contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, há a ocorrência da contradição apontada, visto que restou presente na SENTENÇA prolatada ao id.80386191, dupla 
condenação em honorários advocatícios de sucumbenciais, pelo qual, se monstra equivocada e em desconformidade com a legislação 
processual. Razão pela qual, necessária a correção apontada pelo embargante. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração apresentados por Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 
DPVAT. Via de consequência e por seus próprios fundamentos, efetuo a correção da contradição da SENTENÇA de id.8038619, nos 
seguintes termos: 
I- Relatório
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT, proposta por ANDRÉ LUIZ PEREIRA, contra SEGURADORA LIDER 
DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, aduzindo em síntese que sofreu acidente de trânsito em 07/03/2020, e por isso sofreu 
consequência de lesão no membro inferior esquerdo, ao patamar de 70% de perda anatômica funcional de um dos membros inferiores. 
Em razão disso, sustenta fazer jus ao valor de R$ 4.725,00 (Quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) 
Alega que recebeu na via administrativa valor inferior ao que entende ser devido, a razão que postula a condenação da ré ao pagamento 
de R$ 2.362,50 (Dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). a título de indenização pelo sinistro. 
Juntou documentos. 
Citada, a requerida apresentou contestação ao id. 59690525, aduzindo seu desinteresse na realização de audiência de conciliação. No 
MÉRITO, invalidade do laudo particular com única prova para decidir o MÉRITO; a necessidade de perícia complementar a ser realizada 
pelo IML; que o pagamento dos honorários periciais médicos devem ser feitos nos termos da Resolução 232/2016 do CNJ; que o valor 
indenizatório deve se dar de acordo com a Lei n.º 11.945/2009 e com a Súmula 474, do STJ; os termos iniciais em caso de eventual 
incidência dos juros de mora e correção monetária; e que os honorários advocatícios são devidos pela parte autora, tendo em vista ter 
ingressado com a ação. Acostou documentos.
O autor impugnou a contestação no Id. 76229680.
O laudo pericial veio aos autos no Id. 78856289 em que se constatou invalidez permanente parcial completa classificada com grau 
médio.
As partes se manifestaram quanto ao laudo nos Ids. 79207099 e 79860457.
Vieram conclusos.
II- Fundamentação
Presente os pressupostos processuais e as condições da ação, necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo, não 
havendo preliminares ou prejudiciais pendentes de serem analisadas. O feito comporta o julgamento no estado em que se encontra, 
pois já foi realizada perícia, e os elementos probantes apresentados pelas partes são suficientes para o julgamento da causa, sendo 
desnecessária outras provas.
Em se tratando de cobrança do seguro DPVAT, referente a fatos ocorridos após o advento da Medida Provisória nº 451 de 16.12.2008, 
convertida na Lei nº 11.945, de 04.06.2009, estabelecendo percentuais da indenização conforme a extensão das lesões dos membros 
com lesão permanente, dando nova redação ao art.3º da Lei n. 6.194/74, tenho que não mais subsistem controvérsias quanto à legalidade 
do pagamento escalonado do seguro em pauta.
Dessa forma, com base na tabela anexa a lei que regulamenta a matéria Lei 6.194/74, o grau de lesão a ser analisado é de 70% de R$ 
13.500,00, de acordo com art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei 6.194/74, prevista como Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 
membros inferiores.
Segundo apurado pelo perito, trata-se de invalidez permanente parcial completa. Assim, conforme classificação prevista no art. 3º, § 1º, 
inciso I, da Lei 6.194/74. “ I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 
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enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante 
da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura”
Assim, por se tratar de invalidez parcial completa, não há falar em análise das porcentagens contidas no §2º do art. 3º, da Lei 6.194/74, 
devendo ser aplicado ao caso, apenas a porcentagem da perda completa ao valor máximo da cobertura. 
A vista disso, tem-se a seguinte forma aritmética para apuração dos valores devidos a parte autora:
70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
R$ 9.450,00 - R$ 2.362,50 = R$ 7.087,50 (Sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
Quanto à correção monetária, juros legais e honorários advocatícios, são consectários legais que não podem ser afastados.
A jurisprudência do TJRO é no sentido de que a correção monetária, na indenização do seguro obrigatório por acidente de veículos 
decorrente de DECISÃO judicial, incide do evento danoso, nesse sentido: Na ação indenizatória em que se busca o recebimento do 
valor residual do prêmio de seguro obrigatório por acidente de veículos, a correção monetária incide desde a data do evento danoso 
(Apelação 0000111-12.2012.822.0022, Rel. Juiz Adolfo Theodoro, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado 
em 04/10/2017. Publicado no Diário Oficial em 13/10/2017).
É o que também dispõe a Súmula n. 580 do STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, 
prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
Ademais, os juros moratórios, incidem desde a citação. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT 
- CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO. No caso de 
indenização do seguro DPVAT, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. (TJ-MG - AC: 10024142251149001 MG, Relator: 
Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019).
Tal previsão também consta da súmula 426 do STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.
Assim, com correção monetária a partir do evento danoso, porquanto o evento ocorreu na vigência da Lei n. 11.482/07, e os juros de mora 
conta-se desde a citação, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. 
VALOR FIXO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar 
o REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento 
de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei 
nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, não podendo retroagir à data da edição 
da Medida Provisória nº 340/2006, a qual fixou o montante indenizatório do seguro obrigatório em valores fixos. 2. O Supremo Tribunal 
Federal, ao apreciar a ADI nº 4.350/DF (DJe 3/12/2014), pontificou que não havia nenhuma omissão inconstitucional, sobretudo quanto à 
correção monetária, nas inovações trazidas pela MP nº 340/2006 na Lei nº 6.194/1974. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em 
recurso especial, o exame de eventual ofensa a DISPOSITIVO da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob 
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 
1474445/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ACIDENTE OCORRIDO 
ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 8.441/92, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4, 5, 7 E 12 DA LEI 6.194/74. PAGAMENTO 
DE 50% DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ACIDENTE. JUROS DE MORA A CONTAR DA 
CITAÇÃO. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição Federal, para que se evite supressão de competência do egr. 
STF, não se admite a apreciação, na via especial, de matéria constitucional. 2. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por 
veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, é seguro com propósito eminentemente social, 
operando “como que uma estipulação em favor de terceiro”. (SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Novo Código Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 564) 3. “O aplicador da lei (notadamente o juiz na DECISÃO dos casos de espécie) terá de se valer de toda 
uma técnica, no plano do desenvolvimento jurídico, ainda que transcendendo à lei (como observa Karl Larenz), porém mantendo-se ‘nos 
limites das valorações fundamentais do ordenamento jurídico’ sem penetrar no âmbito do ‘arbítrio judicial’.” (PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v.1, pp. 187 e 188) 4. A jurisprudência prevalente nesta Corte aplica os 
princípios contidos na Lei 8.441/92, aos termos da Lei 6.194/74, sobretudo aos acidentes ocorridos sob a vigência deste diploma legal. 
5. A interpretação literal do artigo 7º, § 1º, da Lei 6.194/74, alheia aos demais DISPOSITIVO s que o mesmo Diploma legal alberga, bem 
como ao contexto histórico de sua criação e seu fim, conduz à inconcebível situação em que seguro com caráter inequivocamente social 
possa conceder a quem dele mais necessita apenas metade da indenização a que faz jus aquele que sabe a identificação do veículo 
envolvido e que, por conseguinte, pode mover ação em face do condutor e/ou do proprietário 6. No seguro obrigatório incide correção 
monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação. 7. Recurso especial parcialmente provido, apenas para reconhecer 
que os juros de mora devem incidir a partir da citação. (REsp 875.876/PR, Rel. Ministro LUIS FELIP
Por fim, considerando o princípio da adstrição do juiz ou congruência, no qual, veda a prolação de SENTENÇA de forma extra petita, 
limitando a atuação do magistrado dentro dos limites dos pedidos das partes, bem como ao fato de que a parte autora concordou com 
o laudo pericial médico, tenho que o valor a ser considerado para fins de reconhecimento do pedido, será restrito aquele pretendido na 
exordial. 
Portanto, ainda que dos cálculos tenha se chegado ao valor de R$ 9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais), impõe-se a 
procedência dos pedidos iniciais ao valor de indenização pretendido, qual seja, R$ 2.362,50 (Dois mil trezentos e sessenta e dois reais 
e cinquenta centavos). 
III- DISPOSITIVO 
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 
por VALDEMIR DA SILVA COSTA e, por consequência, CONDENO a parte ré SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (Dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) ao autor, relativo ao 
valores não recebida na via administrativa, conforme demonstrado acima, corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, e 
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme entendimento dominante no STJ.
Considerando os Princípios da Causalidade e da Sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 (Seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
Por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 
1- Considerando que o valor já se encontra depositado nos autos (Id.77034393) DETERMINO A CPE que proceda com a transferência 
dos valores para a conta do Perito Danilo de Noronha Nunes. 
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1.1- Expeça-se alvará para levantamento do valor dos honorários periciais, caso ainda não tenha ocorrido nos autos. O perito deverá 
comprovar o levantamento em 5 (cinco) dias. Recomenda-se ao gerente de expediente da instituição depositária que a conta seja 
encerrada no ato do levantamento. 
Havendo o depósito da condenação, expeça-se alvará para levantamento em nome da parte autora. 
Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intimem-se, e cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 0003132-12.2015.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Pagamento Requerente MASSA FALIDA DO 
BANCO CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 62136254000199, ALAMEDA SANTOS 2335, 3º E 6º ANDAR JARDINS - 01419-002 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO Advogado(a) TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS, OAB nº RO5859 Requerido(a) NUBIA RIBEIRO DA SILVA 
MORAES, CPF nº 18328342200, AV.PORTO CARREIRO 349 CENTRO - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) LEILANE 
RIBEIRO CAMELO, OAB nº RO11028 
__
DESPACHO 
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a petição apresentada pelo executado no 
ID79119267.
Após, apresentada manifestação, ou inércia do exequente, retornem os autos conclusos para apreciação da pedido sob Id. 81043218. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002539-53.2018.8.22.0015 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cheque Requerente HILGERT & CIA LTDA, 
CNPJ nº 22881858000145, AVENIDA MARECHAL RONDON, - DE 1197 A 1527 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-101 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA Advogado(a) MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº SP236143 Requerido(a) TANIA MARIA SGORLON RITTER LIMA, 
CPF nº 01146743297, LINHA RURAL 29-B, KM 17 ME GLEBA S/N, SÍTIO CORAÇÃO DE JESUS RURAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ 
- RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
A parte exequente requer o bloqueio e a penhora das cotas sociais do executado Tania Maria Sgorlon Ritter Lima que possui junto 
à Empresa Schimith e Ritter Ltda (CNPJ – 38.611.645/0001-33).
O artigo 861 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade da penhora recair sobre as cotas ou ações de sócio de sociedade 
simples ou empresária.
Na hipótese vertente, diante da ausência de outros bens do executado, tendo restado infrutíferas diversas diligências no sentido de se 
encontrar bens penhoráveis, mostra-se plenamente cabível a penhora de cotas sociais do executado.
Defiro a penhora de cotas sociais que a executada Tania Maria Sgorlon Ritter detém em relação a empresa Schimith e Ritter Ltda (CNPJ 
– 38.611.645/0001-33), conforme contrato social sob o ID: 79642755.
Proceda-se o Sr. oficial de justiça a penhora de quotas sociais da EXECUTADA: TANIA MARIA SGORLON RITTER, CPF nº 011.467.432-
97 junto à empresa SCHIMITH E RITTER LTDA (CNPJ – 38.611.645/0001-33) com sede na AVENIDA AMAZONAS, Nº 3926, LOJA 02, 
BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO - MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
Após, intime-se a empresa SCHIMITH E RITTER LTDA (CNPJ – 38.611.645/0001-33) cujas cotas forem penhoradas para conhecimento, 
ficando nomeado o seu administrador como depositário fiel, o qual deverá apresentar em 30 dias o balanço especial, ofereça as quotas 
ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual, não havendo interesse dos sócios na aquisição 
das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro ou, ainda, o plano de 
administração para pagamento da dívida executada nos limites da cota social do executado ou apresentar as informações pertinentes 
para a apuração do valor atual da participação societária do executado, observando-se o regramento do art. 855 e seguintes do CPC.
Efetivada a penhora intime-se o executado para, querendo, manifestar-se nestes autos.
Caso a penhora seja infrutífera, intime-se a exequente a dar andamento ao feito, postulando o que entender cabível.
Intimem-se.
SERVE COMO MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 0001852-45.2011.8.22.0015
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: DAIANY NERY BRAGA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO - RO4962, FRANCISCO SAVIO ARAUJO DE FIGUEIREDO - 
RO1534
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: VIVALDO GARCIA JUNIOR - RO0004342A
INTIMAÇÃO MANIFESTE-SE O AUTOR – DADOS PARA EXPEDIÇÃO DE RPV/PRC VIA SISTEMA SAPRE
FINALIDADE: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio de seu advogado, para que INFORME, no prazo de 10 (dez) dias, os 
dados para confecção da requisição de pagamento junto ao Sistema SAPRE, mais precisamente: filiação, data de nascimento, e-mail, 
endereço atualizado, CPF/MF, NIT/PIS/PASEP, dados bancários (nome do banco, número da agência e o município onde se encontra, 
número da conta e modalidade da conta), nos termos da Resolução n° 153/2020-TJRO, art. 6, VII, e art. 62, caput (INFORMAÇÕES 
CONTENDO DADOS DO AUTOR E DO ADVOGADO, SE AMBOS CREDORES).

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001747-31.2020.8.22.0015 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Práticas Abusivas Requerente MIRIAM PAIVA ARZA, 
CPF nº 34937021249, RUA DOM XAVIER REY 1336 SERRARIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) AUDREY 
CAVALCANTE SALDANHA, OAB nº RO570A Requerido(a) ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
__
DESPACHO 
Exaurido o prazo processual da impugnação ao laudo pericial, INTIME-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 
alegações finais. 
Aguarde-se o decurso do prazo. Com ou sem manifestação venham os autos conclusos para julgamento do MÉRITO. 
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7002222-55.2018.8.22.0015 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Guarda Requerente M. A. D. S., AV. ANA NERI 3066 
CAETANO - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) C. A. P., CPF nº 
DESCONHECIDO, AV. TUFIC MELHEM BOUCHABKI 3521 FÁTIMA - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
J. L. D. C., CPF nº 57037493287, RUA PIRAÍBA 1085, - DE 1080/1081 A 1084/1085 LAGOA - 76812-050 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
SENTENÇA 
I – RELATÓRIO
MARIA ANTUNES DOS SANTOS ajuizou a AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL c.c. TUTELA ANTECIPADA dos netos J. O. G. J, 
Matheus Antunes de Souza e Ayame Antudes Carvalho, em face de JUSCELINO LEITÃO DE CARVALHO e de CILENE ANTUNES 
PAULINO.
Consta na inicial que a Requerente é a avó materna dos menores, sendo que os netos se encontram sob seus cuidados desde o 
nascimento, pelo fato da genitora, ora sua filha, não dispender os cuidados necessários à criação e educação deles. Afirma que o genitor 
de Jader e Matheus já faleceram (Jader Oliveira Gomes e Eduardo Nonato de Souza). Com relação à menor Ayame, não sabe precisar o 
paradeiro dele. Afirma que possui condições morais e financeiras propícias ao sustento e educação dos menores, além de atender outras 
necessidades básicas deles. Nesse passo, pleiteia a concessão de guarda provisória dos infantes. 
Emendado a inicial (ID 20784373), foi recebida a ação e concedida a gratuidade da justiça (ID 2132673), vindo a 2ªRequerida ser citada 
(ID 22155331) e o 1ºRequerido não ser localizado (ID 22239504).
O relatório psicológico foi realizado (ID25380122). 
Deferido a antecipação dos efeitos da tutela (ID 29897957), a Requerente postulou a citação por edital do 1ºRequerido (ID 30493033), 
que após uma tentativa em endereço diverso (ID 32764371) foi deferido (ID 33515388).
Decretado a revelia da 2ªRequerida, determinou-se a complementação do relatório psicossocial (ID 48006404).
Realizado o relatório social (ID 61925823).
Instados a manifestarem (ID 64175527), a Requerente pugnou pela procedência do pedido inicial (ID 65053851), vindo posteriormente, o 
Ministério Público do Estado de Rondônia requerer a realização do estudo social com Matheus Antunes de Souza. (ID 67497256).
Acolhido a requisição Ministerial (ID 74796654), foi realizado o relatório social (ID 76152583).
A Requerente pediu a procedência dos pedidos iniciais, com o fim de conceder a guarda de J. O. G. J. e Ayame Antudes Carvalho, vez 
que Matheus Antunes de Souza completou a maioridade em 01.05.22 (ID 77601993).
O Órgão Ministerial manifestou pela parcial procedência dos pedidos na exordial, concedendo a guarda unilateralmente da criança J. O. 
G. J. à Requerente e extinguindo o processo quanto aos adultos Matheus Antunes de Souza e Ayame Antudes Carvalho(ID 79868957).
Vieram os autos conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação necessárias ao desenvolvimento válido regular do processo. Não 
há preliminares ou prejudiciais pendentes de serem analisadas, bem como, prescinde de instrução probatória, estando o feito apto a 
julgamento, a razão que passo ao enfrentamento do MÉRITO na forma do art. 355, I do CPC/15.
II.A – MÉRITO 
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A presente demanda cinge na regularização da guarda dos netos J. O. G. J, Matheus Antunes de Souza e Ayame Antudes Carvalho à 
Requerente.
II.A.1 – Da guarda do infante J. O. G. J.
A Requerente alega que exerce a guarda unilateral do neto J. O. G. J.
A 2ªRequereida permaneceu inerte mesmo após ser citada e o 1ºRequerido, citado por edital, não se manifestou.
O relatório social, nas considerações técnicas, concluiu que “há fortes laços afetivos entre a avó materna e o infante Jader Júnior, 09 
anos, sendo que o infante mostrou-se bem desenvolvido para a idade, verbalizou bem as palavras e demonstrou está adaptado ao 
núcleo familiar da avó materna, apresentando discurso positivo com relação à convivência com a avó e, também, com a irmã Ayame” (ID 
61925823).
O relatório psicológico conclui que (ID 25380122):
“Os relatos indicam que a Sra. Maria é a principal cuidadora dos menores Jader, Matheus e Ayame, sendo que provê, dentro de suas 
possibilidades, cuidados materiais e afetivos.
A Sra. Maria afirmou precisa das pensões que dois dos netos recebem para assegurar a manutenção dos cuidados que eles precisam. 
Afirmou que sua filha recebe esse dinheiro e não contribui com eles.
Os relatos dos dois menores, Jader e Matheus, corroboram que a Sra. Maria é principal cuidadora deles, sendo guardiã de fato, 
assegurando cuidados com saúde, educação, moradia e afeto. Matheus citou um exemplo, de que sua mãe não foi pegar seus livros, que 
indica que a mudança da guarda permitirá que a Sra. Maria atue nessa situação.”
Analisando os preceitos legais consubstanciados no Estatuto da Criança e do Adolescente, o seu art. 33, §1º, dispõe que “a guarda 
destina-se a regularizar a posse de fato” e “obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais”.
O Ministério Público manifestou pela parcial procedência dos pedidos na exordial, concedendo a guarda unilateralmente da criança 
J. O. G. J. à Requerente e extinguindo o processo quanto aos adultos Matheus Antunes de Souza e Ayame Antudes Carvalho (ID 
79868957).
No presente caso, restou esclarecido que já existe situação de fato consolidada entre o menor e a Requerente, relatórios técnicos 
favoráveis.
É notório que para o deferimento da guarda, além do princípio da proteção integral, sempre deve ser observado o princípio do melhor 
interesse da criança e, ao que parece, o melhor para o infante é a permanência sob os cuidados da avó materna.
Assim, tendo por norte o princípio do melhor interesse da criança e considerando que a Requerente comprovou efetivamente o fato 
constitutivo de seu direito, a melhor opção é o julgamento procedente do pedido, em relação ao menor J. O. G. J, mormente porque ficou 
comprovado que a mesma possui condições de cumprir com os deveres inerentes à guarda, sobremodo à atenção e carinho dado ao 
neto, necessários para o desenvolvimento sadio, consoante se denota do relatório técnico acostado aos autos, razão pela qual concedo 
a guarda unilateral do neto menor J. O. G. J à Requerente.
II.A.2 – Dos adultos Matheus Antunes de Souza e Ayame Antudes Carvalho
Em relação aos adultos Matheus Antunes de Souza e Ayame Antudes Carvalho, por terem atingido a maioridade nos dias 21.06.22 e 
15.10.19, respectivamente, conforme documentos de ID 20142720, fls. 8/12, há perda superveniente do objeto.
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela Requerente 
MARIA ANTUNES DOS SANTOS em desfavor dos Requeridos JUSCELINO LEITÃO DE CARVALHO e de CILENE ANTUNES PAULINO 
para a regularização e concessão da guarda unilateral do infante J. O. G. J em favor da Requerente.
Condeno os Requeridos JUSCELINO LEITÃO DE CARVALHO e CILENE ANTUNES PAULINO ao pagamento das custas/despesas 
processuais e dos honorários advocatícios, estes que, pelo baixo valor e diante a simplicidade da demanda, arbitro por equidade no 
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, nos termos do art. 85, § 8º do Código de 
Processo Civil.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, do CPC), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Em seguida, remete-se ao TJ/RO.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado, lavre-se o competente Termo de Guarda e Compromisso, bem como, efetuados os 
pagamentos das custas ou as suas inscrições na dívida ativa, arquivem-se com as anotações de estilo. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7004129-60.2021.8.22.0015 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez Requerente JOSE 
EDMILSON DE OLIVEIRA, CPF nº 28674499287, AV. 08 DE DEZEMBRO 1525 SERRARIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA Advogado(a) WELISON NUNES DA SILVA, OAB nº PR58395 Requerido(a) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 
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AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 271, - KM 1 - 76804-110 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
_
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Trata-se de ação previdenciária movida por José Edmilson de Oliveira em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando o 
recebimento do auxílio doença acidentário.
No curso da ação, em sede de defesa o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ofereceu proposta de acordo, cujos 
termos estão contidos no documento com Id. 80402429. 
Ouvida a respeito, a parte autora concordou com os termos propostos (Id. 81253770).
Os autos vieram conclusos. DECIDO.
As partes estão bem representadas, o objeto é lícito e o direito transigível, de modo que não há qualquer dúvida quanto à possibilidade 
de homologação do acordo.
Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta os seus legais e jurídicos efeitos, extinguindo 
o feito com resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 
Sem custas finais.
Ante ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o 
resultado dos valores obtidos entre a DIB e a DIP, em favor do advogado da parte autora. 
SENTENÇA transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica (art. 1.000 do CPC).
Publicada e registrada pelo Sistema PJe. Intimem-se via PJe. 
Disposições para a SERVENTIA:
a) Oficie-se à APSADJ/INSS para implantação do benefício, encaminhando cópia do acordo, desta SENTENÇA e dos documentos 
pessoais da parte autora.
b) Intime-se a parte requerida para apresentar nos autos o valor expresso do acordo.
b.i) Sobrevindo o valor, expeça-se precatório/RPV preenchidos de natureza alimentar, para proceder o pagamento dos valores mencionado, 
em favor da parte autora.
c) Com o pagamento, expeça-se o alvará judicial à parte autora, podendo ser expedido em nome do patrono, caso possua poderes para 
tanto, comprovado o levantamento, no prazo de 05 dias.
Cumprida as determinações alocadas, arquive-se com as baixas necessárias, independente de nova determinação.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7001591-09.2021.8.22.0015 Classe Inventário Assunto Inventário e Partilha Requerente LUZINETE DE SOUZA SILVA, CPF nº 
85726842200, ESTEVAO CORREIA 5309 JRD DAS ESMERALDAS - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
CONCEICAO DE SOUZA SILVA CASTRO, CPF nº 31700438204, ET DA MALEITAS 000 MALEITAS - 62680-000 - PARACURU - 
CEARÁ
ELIETE DE SOUZA SILVA RODRIGUES, CPF nº 57017212215, AV MARECHAL DEODORO 2301 SERRARIA - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
JEFFERSON CALIXTO SILVA, CPF nº 04517047202, LINHA BOM SOSSEGO 000 ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
LARISSA CALIXTO SILVA DE MELO, CPF nº 03628786258, LINHA BOM SOSSEGO 000 ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA
LUCAS DE SOUZA SILVA FILHO, CPF nº 04517051226, LINHA BOM SOSSEGO 0000 ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA
MARIA LUIZA CALIXTO SILVA, CPF nº 06251972246, LINHA BOM SOSSEGO 000 ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
LEONARDO CALIXTO SILVA, CPF nº 06251936282, LINHA BOM SOSSEGO 000 ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
DAVI CALIXTO SILVA, CPF nº 06251998202, LINHA BOM SOSSEGO 000 ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
FRANCISCA GOMES CALIXTO, CPF nº 58959858234, LINHA BOM SOSSEGO 000 ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
FRANCISCO DE SOUZA FIGUEIREDO, CPF nº 96123885200, AV 08 DE DEZEMBRO 6214 JARDIM DAS ESMERALDS - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
NARCIZO DE SOUZA SILVA, CPF nº 24203661234, AV ORLANDO CARDOSO FREIRE 2504 PLANALTO - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
MARINETE DE SOUZA SILVA LOPES, CPF nº 82326207220, AV 08 DE DEZEMBRO 6200 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-000 
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- GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ELIEZO DE SOUZA SILVA, CPF nº 32997728215, AV 08 DE DEZEMBRO 6214 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
MARIA ONETE DE SOUZA E SILVA, CPF nº 70162972253, AV DR LEWERGER 5048 PROSPERO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
OSMILDO DE SOUZA E SILVA, CPF nº 28573200278, AV ANTONIO CORREA DA COSTA 6418 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-
000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
NERINETE DE SOUZA SILVA PEREIRA, CPF nº 00372578209, AV 08 DE DEZEMBRO 6214 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-
000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
NERIAM DE SOUZA E SILVA SANTOS, CPF nº 20417454287, AV 08 DE DEZEMBRO 6214 JARDIM DAS ESMERALDAS - 76850-000 
- GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) RAYNNER ALVES CARNEIRO, OAB nº RO6368, HELLEN MARIA ALVES CARNEIRO 
DE OLIVEIRA, OAB nº RO3895A Requerido(a) ADALGISO FIGUEREDO DA SILVA, CPF nº 07951418234, AV MARECHAL DEODORO 
2301 SERRARIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
LUCAS DE SOUZA SILVA, CPF nº 32579659234, LINHA BOM SOSSEGO 000 ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
LUIZA DE SOUZA E SILVA, CPF nº 56841922204, AV MARECHAL DEODORO 2301 SERRARIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as ultimas declarações contendo o esboço da partilha.
Após, venham os autos conclusos para Julgamento do MÉRITO.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível Processo: 0027351-85.1998.8.22.0015 
Classe: Execução Fiscal 
Assunto: Pagamento 
Requerente (s): ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (s): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Requerido (s): MARIA JOSE DA TRINDADE, CPF nº 48440876149
ANA CLECIA CORREA LIMA, CPF nº 19198434268
LIMA & TRINDADE LTDA, CNPJ nº 84744507000140, AV. 15 DE NOVEMBRO 148, NÃO CONSTA CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (s): FLAVIO JOSE DA ROCHA, OAB nº DF23640
__________________________________________________________________________
DESPACHO 
Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, isto porque atuam como uma ação absolutamente independente, tanto 
que autuados em apartado, entretanto logicamente se sujeitam à petição inicial, haja vista ser por conta da existência de referida peça a 
necessidade de oferecimento dos embargos.
In casu, verifica-se que a executada apresentou embargos à execução fiscal nos autos principais, devendo-se, a rigor, ser determinada a 
regularização do feito com o protocolo em apartado, motivo pelo qual deixo de receber os embargos propostos.
Exclua-se a petição de ID81277244 e demais documentos acostados aos autos na mesma data.
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de arquivamento.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000, Guajará-Mirim 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000218-11.2019.8.22.0015 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Inadimplemento, Correção Monetária, Comissão, 
Corretagem Requerente CASSIMIRO JOSE CARREIRO FILHO, CPF nº 29012716691, AV BOLIVIA 1406 PLANALTO - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
SAVIO ROBERTO DE AGUIAR ARAUJO, CPF nº 03934870244, RUA DESIMÉTRIO DOMINGOS LOPES 2719B POSTO FELIX - 76850-
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000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) ALMIR RODRIGUES GOMES, OAB nº RO7711 Requerido(a) ANA D ARC DE MELO 
LEITE, CPF nº 35013176204, RUA AFONSO JOSÉ 2936 NÃO INFORMADO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
NILTON LEITE, CPF nº 16217543249, RUA AFONSO JOSÉ 2936 NÃO INFORMADO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
AROLDO GONCALVES DA COSTA, CPF nº 98880926853, AVENIDA TIRADENTES 3430, - DE 2916 A 3430 - LADO PAR EMBRATEL - 
76820-882 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) HARLEI JARDEL QUEIROZ GADELHA, OAB nº RO9003, ATALICIO TEOFILO 
LEITE, OAB nº RO7727, NILTON LEITE JUNIOR, OAB nº RO8651, RODRIGO BORGES SOARES, OAB nº RO4712 
__
SENTENÇA 
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela parte autora.
Aduziu que a SENTENÇA foi omissa e contraditória. Pois a demanda possui três vencedores, devendo os honorários sucumbenciais 
serem divididos igualmente. Quanto a gratuidade da justiça, afirmou que somente foi concedida em grau recursal, devendo serem pagos 
os honorários advocatícios devidos por Sávio Roberto de Aguiar Araújo arbitrados na SENTENÇA.
É o relatório. Decido.
Dispõe o art. 1.022 do NCPC que cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para esclarecer obscuridades ou 
eliminar contradições; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir 
erro material.
Os embargos são próprios e tempestivos, motivo pelo qual os conheço.
No entanto, no caso em tela, ressalta nítido o caráter modificativo que o embargante, inconformado, procura com a oposição destes 
embargos declaratórios, pretendendo, a toda evidência, ver reexaminada e decidida a controvérsia posta em juízo de acordo com sua 
tese.
Sua pretensão, entretanto, é inadmissível. Explico.
Os réus ANA D ARC DE MELO LEITE e NILTON LEITE foram representados pelos mesmos causídicos, mediante a apresentação de 
uma única peça e tese defensiva. Já o requerido AROLDO GONCALVES DA COSTA optou por apresentar manifestação com advogados 
diversos.
Desse modo, como já dito, os honorários devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível a estipulação de honorários para 
cada um dos réus representados pelo mesmo advogado. E como dito pelo requerido Aroldo nas contrarrazões de embargos “Seria 
diferente, no entanto, se o exercício do ônus da defesa fosse individualizado para cada parte, com atribuições a mais, o que claramente 
não ocorreu, afinal os embargantes são um casal, vinculados a uma só relação jurídica e apresentaram suas razões defensivas de forma 
una”.
No tocante, aos honorários advocatícios devidos por Sávio Roberto de Aguiar Araújo entendo que a DECISÃO merece reforma. Isso 
porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que o benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que possa ser requerido a 
qualquer tempo, tem efeitos ex-nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores (AgRg. no Ag. n. 1.409.525, 
rel. Min. MARCO BUZZI, j. 5.5.2015). 
Logo, é possível a cobrança de 11% a título de honorários dele, estando suspensa a exigibilidade de apenas 1%. Considerando que o 
outro sucumbente CASSIMIRO JOSE CARREIRO FILHO não possui a gratuidade de justiça e, em grau recursal os horários passaram 
de 10% para 12%.
Destarte, conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, e os JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE, 
para modificar a parte citada do decisum, passando a ser da seguinte forma:
(...)
2. Dos benefícios da assistência judiciária gratuita
Sávio Roberto de Aguiar é detentor da assistência judiciária gratuita (ID79686010). Logo, regra geral, está sob condição suspensiva a 
cobrança das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 CPC).
Não obstante, é certo que a gratuidade somente lhe foi deferida em grau recursal e, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) o benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex-nunc, ou seja, 
não retroage para alcançar encargos processuais anteriores (AgRg. no Ag. n. 1.409.525, rel. Min. MARCO BUZZI, j. 5.5.2015). 
Logo, é possível a cobrança de 11% a título de honorários dele, estando suspensa a exigibilidade de apenas 1%. Considerando que o 
outro sucumbente CASSIMIRO JOSE CARREIRO FILHO não possui a gratuidade de justiça e, em grau recursal os horários passaram 
de 10% para 12%.
Já de Cassimiro José Carreiro Filho poderá ser exigido os valores integrais, no caso 12%, haja vista a solidariedade do débito. Explico.
De acordo com a SENTENÇA, a condenação dos autores em relação aos honorários advocatícios não houve distribuição, senão vejamos 
(ID61345033 - Pág. 7): Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o feito com resolução do MÉRITO 
com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento de verba honorária no valor de 10% também 
sobre o valor atualizado da causa.
Em grau recursal foram majorados para 12% obre o valor atualizado da causa (ID79686105).
Pro rata, somente ocorreu em relação as custas e despesas processuais.
Nessa toada, aplica-se o §2º do art. 87 do CPC: (...) Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão 
solidariamente pelas despesas e pelos honorários.
(…)
Assim sendo:
a) é exigível o percentual de 11% dos honorários advocatícios dos devedores, estando suspensa a cobrança de 1% do total de 12%;
b) fica mantida a repartição de honorários de 6% para os causídicos de AROLDO GONCALVES DA COSTA e 6% para os causídicos de 
ANA D ARC DE MELO LEITE e NILTON LEITE, pelas razões acima expostas.
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b) os advogados podem optar por cobrar a totalidade dos honorários que lhe são devidos somente de Cassimiro José Carreiro Filho, 
considerando a solidariedade do débito;
c) ou litigar contra os dois devedores Cassimiro José Carreiro Filho e Sávio Roberto de Aguiar, ficando certo de que deverá ser respeitada 
nas devidas proporções o percentual de 1% inexigível no momento.
No mais a DECISÃO permanece como anteriormente exarada.
Junte-se cópia nos autos n. 7003390-53.2022.8.22.0015.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7000042-32.2019.8.22.0015 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Requerente VALMIR ARDAIA DE SOUZA, CPF nº 18330134253, AV. DOM PEDRO I 2363 SANTA LUZIA - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) GIGLIANE PORTUGAL DE CASTRO, OAB nº RO3133 Requerido(a) COMPANHIA DE AGUAS E 
ESGOTOS DE RONDONIA CAERD, AV. XV DE NOVEMBRO 1601, CAERD TAMANDARÉ - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA 
Advogado(a) ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD 
__
DESPACHO 
A requerida interpôs Agravo de Instrumento contra a DECISÃO que indeferiu a isenção das custas processuais.
Em ofício sob Id. 81250199 fora informada que a recurso interposto não teve provimento, logo, decidiu-se que a requerida não é beneficiária 
da isenção de custas processuais:
Denota-se que a agravante foi assegurado apenas o direito de pagar suas dívidas mediante precatório, não foi reconhecida a esta 
sua equiparação como pessoa jurídica de direito público para todos os fins. A DECISÃO da Suprema Corte, proferida também na RCL 
42.141, visa assegurar a prestação dos serviços protegendo o patrimônio da Companhia, mas não lhe assegura todos os benefícios 
fazendários. Pretende a agravante todas as prerrogativas fazendárias, promovendo uma interpretação extensiva ao que foi decidido pela 
Suprema Corte, inclusive quanto a isenção do pagamento das custas processuais, o que não se mostra possível. Desta forma, não há 
o que ser alterado na DECISÃO recorrida. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. “AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
Processo 0805062-33.2022.8.22.0000, Tribunal de Justiça de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Desembargador Isaias 
Fonseca Moraes, Data de julgamento: 17/08/2022 “. Grifos nossos.
Intime-se o executado para realizar o pagamento das custas finais no prazo de 5 (cinco) dias. 
Após o prazo acima, determino que a Central de Processamento Eletrônico verifique se houve o pagamento das custas processuais.
Caso tenha ocorrido o pagamento, arquive-se o processo, independentemente de intimação das partes.
Caso tenha decorrido o prazo sem comprovação de recolhimento, expeça-se Certidão de Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa.
Após, arquivem-se os autos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7004051-66.2021.8.22.0015
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: SEBASTIAO FANDINHO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO - RO4624, GENIVAL RODRIGUES PESSOA JUNIOR - RO7185
REU: AMANDA DA SILVA BARBARINI
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, tendo em vista a resposta 
de ofício.
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
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Processo 7003837-41.2022.8.22.0015 Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Assunto Alienação Fiduciária Requerente 
B. V. S., RUA VOLKSWAGEN, 291, NÃO CONSTA NÃO INFORMADO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA Advogado(a) 
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617, PROCURADORIA DA VOLKSWAGEN Requerido(a) M. N. D. S., CPF nº 
13892770204, MARCILIOS DIAS 455 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
1) Intime-se a parte autora para emendar a inicial, trazendo aos autos comprovante do recolhimento das custas processuais, já que, não 
encontra-se em estado de hipossuficiência, bem como não comprovou o fato excepcional que dá cabimento ao diferimento das custas 
processuais, nos termos do artigo 6º, § 5º do Regimento de Custas.
Por oportuno registre-se que o regimento de custas (Lei n. 3.896/2016) prevê o percentual de 2% sobre o valor da causa a título de custas 
iniciais, vez que não há previsão de audiência obrigatória para os procedimentos especiais.
2) Emende-se ainda para, comprovar a efetivação da mora mediante “protesto do crédito” ou “notificação recebida diretamente pelo 
devedor”, posto que o STJ afetou recurso em repercussão geral para rediscutir o tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos 
contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no 
instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Afetação 
na sessão eletrônica iniciada em 9/3/2022 e finalizada em 15/3/2022 (Segunda Seção). Vide Controvérsia n. 335/STJ.
2.1- Portanto, até que seja pacificado o entendimento jurisprudencial acerca da efetivação da mora para ação de busca e apreensão, 
necessário que a parte autora comprove a efetivação do requisito da ação, sob pena de extinção pela ausência de elementos de 
continuidade e validade do processo.
3) Para o cumprimento da diligência, concedo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da petição inicial, 
nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Avenida XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe1civgum@tjro.jus.br
Processo: 7003407-94.2019.8.22.0015
Classe: INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: AUDREY CAVALCANTE SALDANHA - RO570-A
Advogado do(a) REQUERENTE: AUDREY CAVALCANTE SALDANHA - RO570-A
REQUERIDO: PAULO ANDRE OLIVEIRA DE FREITAS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, tendo em vista a informação 
do perito juntada aos autos.
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM
Fórum Nélson Hungria, Av. XV de Novembro, s/n - Serraria CEP: 76850-000. Tel. (69) 3516-4501
E-mail: gumgab1civel@tjro.jus.br
Processo 7003828-79.2022.8.22.0015 Classe Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Assunto Retificação de Nome 
Requerente GLEICY CUELLAR MERCADO, CPF nº 49758497200, RUA MAMÃO 184 MORADA DO SOL - 69901-109 - RIO BRANCO - 
ACRE Advogado(a) GUILHERME DOS SANTOS SCHEIDT, OAB nº RO11303 Requerido(a) Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
__
DESPACHO 
Trata-se de pedido de retificação de assento de nascimento, por meio da qual a requerente postula para que conste como genitora MARIA 
CUELLAR MERCADO. 
Sendo assim, intime-se a parte autora a emendar inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da incial:
a)apresentar cópia do assento de nascimento de GLEICY CUELLAR MERCADO.
b) Esclarecer quem é LUCILA MERCADO DURAN, pois em que pese, ter sido aduzido na inicial, que é avó da requerente, todavia, tanto 
na cópia da certidão de nascimento de 1.979, quanto a de cópia de 2022, aparecem como avós Maternos (Carmelo Mercado e Rosália 
Duran), e avós paternos (Dário Cuellar e Antônia Moreno),Id.81268992 - Pág. 2.
c) Cópia das certidões negativas de ação cíveis e criminais (1º e 2º grau/Justiça Estadual e Federaç), certidão negativa de dívida civil 
(SPC, Serasa e Protesto).
Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Guajará Mirim/RO, 1 de setembro de 2022
Lucas Niero Flores - Juiz(a) de Direito
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2ª VARA CÍVEL 
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7003109-68.2020.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível/ Transporte Terrestre, Recursos Administrativos
Distribuição: 17/12/2020
AUTOR: ARBS TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ nº 09350601000107, AV. COSTA E SILVA 1431 SETOR 04 - 
76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA, OAB nº RO1996, AREAL RURAL SAO CARLOS - 76900-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA, OAB nº RO2479
REU: MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, CNPJ nº 22855183000160, AV. D. PEDRO II 7096 JOÃO FRANCISCO CLIMACO - 76857-000 
- NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: FLAVIO CONESUQUE FILHO, OAB nº RO1009A, AV. ANTONIO MATOS PEIDADE 3272 SÃO FRANCISCO 
CLIMACO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA, MARCOS ANTONIO METCHKO, OAB nº RO1482A, - 76801-048 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, OAB nº RO846, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESPACHO 
Alerto a CPE e, na oportunidade, esclareço à parte autora, que este juízo determinou suspensão do feito até o julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sob o n. 0810182-28.2020.8.22.0000, consoante 
DECISÃO acostada ao ID 65938867.
Assim, decorridos 180 dias, deverá a CPE consultar se houve julgamento da ADI (processo 0810182-28.2020.8.22.0000).
Não havendo julgamento, aguarda-se suspensos.
Oportunamente, com DECISÃO final, junte-se nos autos para prosseguimento do feito.
Pratique-se o necessário.
Cumpra-se.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Av. 15 de Novembro, N. 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 7000608-73.2022.8.22.0015
Classe/Assunto: Embargos de Terceiro Cível / Penhora / Depósito/ Avaliação 
Distribuição: 22/02/2022 
EMBARGANTE: MAICON RENEERKENS, LINHA 18 KM 15 DISTRITO DE SURPRESA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA, OAB nº RO5929 
EMBARGADOS: JOAO JOSE DE CARVALHO, LINHA 18 km 15, L 23 DISTRITO DE SURPRESA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA, ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EMBARGADOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO 
Esclareço ao embargante que o Ato Conjunto 15/2021 - PR - CGJ adota a plataforma Google Meet como sistema oficial para a realização 
das audiências.
Assim, caso as testemunhas não possuam aparelhos celulares e internet para participar da audiência, esta se realizará em sala especial 
destinada para tal fim no fórum local, na modalidade de audiência mista, nos termos previstos no ato Conjunto n. 003/2022. 
Como na petição ao ID 80010470 apresentou números dos celulares das testemunhas e, por outro lado, requereu audiência 
presencial, INTIME-SE o embargante para apresentar justificativa válida para a realização da audiência na modalidade mista, no prazo 
de 5 dias.
Alerto, desde logo, que o silêncio da parte será presumido como desinteresse na audiência mista, de modo que o ato prosseguirá apenas 
por videoconferência.
Intime-se.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Avenida 15 de Novembro, n. 1981, Bairro: Serraria, CEP: 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7001217-32.2017.8.22.0015
Classe/Assunto: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública/ Acumulação de Proventos
Distribuição: 27/04/2017
EXEQUENTE: OTANILDE DA SILVA MOURA, CPF nº 34918540244, AVENIDA AMAZONAS 780 VILA DO IATA - 76980-214 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS, OAB nº RO655A, AV LAURO SODRÉ PEDRINHAS - 76801-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS, OAB nº RO5841A
NÃO DENUNCIADO: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, AV. 15 DE NOVEMBRO 930 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
DESPACHO 
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Retifique-se o pré-cadastro do Precatório junto Sistema SAPRE/TJRO, para destaque de honorários contratuais de acordo com o 
documento anexado sob o Id Num. 74590380.
Em seguida, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Av. 15 de Novembro, N. 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
- Fone: (69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo: 0003098-37.2015.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: Waldemir Castro de Oliveira e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Drop here! 

Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7003170-60.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial/ Citação
Distribuição: 08/10/2019
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, CNPJ nº 22855183000160
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, OAB nº RO846, - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, MARCOS ANTONIO METCHKO, OAB nº RO1482A, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, FLAVIO CONESUQUE 
FILHO, OAB nº RO1009A
EXECUTADO: ORLANDO OLIVEIRA ROCHA, CPF nº 68752261620, RUA DOM PEDRO II 5677 CIDADE NOVA - 76857-000 - NOVA 
MAMORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS, OAB nº RO5769
DESPACHO 
Intime-se o ente público exequente para apresentar dados bancários para transferência dos valores depositados na conta judicial (extrato 
ao ID 63796070), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Av. 15 de Novembro, N. 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
- Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo: 7003056-92.2017.8.22.0015
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
EXECUTADO: WEBERSON CARLOS RODRIGUES MOLIM 
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, indicando endereço para intimação da parte 
requerida, a fim de que seja intimada, nos termos do DESPACHO ID 73814119. Para a repetição da diligência (remessa de AR), o 
requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada 
executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, 
de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
Drop here! 

Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7002200-94.2018.8.22.0015
Classe/Assunto: Cumprimento de SENTENÇA / Causas Supervenientes à SENTENÇA 
Distribuição: 26/07/2018
EXEQUENTE: C. G. O. S., AVENIDA GETULIO VARGAS 806 SÃO JOSÉ - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: C. S. G., CPF nº DESCONHECIDO, RUA 07 3429 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SAMAEL FREITAS GUEDES, OAB nº RO2596, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA de prestar alimentos.
Após regular processamento do feito, a parte exequente manifestou interesse em desistir do processo e requereu sua extinção (ID 
79979256).
Assim, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
No processo executivo, em que o desfecho normal é necessariamente favorável ao demandante, o deMANDADO não precisa manifestar 
seu consentimento para que a desistência acarrete a extinção do processo.
O art. 775 do CPC dispõe que o credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas.
Dessa forma, em face da desistência, mesmo já tendo ocorrido a estabilização da relação processual, o processo deve ser extinto.
Conforme se depreende dos autos, a exequente, conforme lhe permite o art. 775 do CPC, desiste da execução, o que impõe a extinção 
do feito.
Ante o exposto, homologo a desistência da pretensão e, consequentemente, julgo extinto o feito, sem resolução de MÉRITO, com 
supedâneo nos arts. 775 c/c 485, VIII, do CPC. 
Sem custas e sem honorários.
Providencie-se a exclusão do executado Cleison Souza Gomes da Serasa, via sistema Serasajud.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Fórum Nelson Hungria - Av. 15 de Novembro, N. 1981, Bairro Serraria, CEP 76850-000 Guajará-Mirim/RO
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
- Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo: 7003603-59.2022.8.22.0015
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
REU: R L RODRIGUES DE MENEZES - ME e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
- Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo: 7003691-97.2022.8.22.0015
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: CRISTIANE N. V. DA COSTA EIRELI - ME
Advogado do(a) EMBARGANTE: DENYS FLEURY BARBOSA DOS SANTOS - AC2583
EMBARGADO: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EMBARGADO: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - RO0004867A
INTIMAÇÃO EMBARGADO
Fica a parte EMBARGADA intimada, por intermédio de seu causídico habilitado para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 
(quinze) dias, nos termos do 920, inciso I do CPC.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
- Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo: 7000280-46.2022.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: ATAIDE FRANCER DE OLIVEIRA e outros (2)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
- Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo: 7002796-10.2020.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
EXECUTADO: GILDEON FLAVIO DE AMORIM e outros (3)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
- Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo: 7001221-35.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
EXECUTADO: DANIEL DA SILVA BASTOS e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).
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COMARCA DE JARU

1ª VARA CRIMINAL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Criminal 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo n.: 0016474-15.2004.8.22.0003
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Homicídio Simples
Parte autora: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Parte requerida: CIRINEU NELE DA SILVA, PROJETO COLINA VERDE SN ZONA RURAL - 76897-890 - TARILÂNDIA (JARU) - 
RONDÔNIA
Vistos,
Diante da inércia do advogado constituído pelo réu, notifique o acusado CIRINEU NELE DA SILVA para dizer se pretende constituir novo 
Defensor, devendo o Sr. Oficial certificar a afirmativa ou negativa do réu, deixando-o ciente de que, em caso de silêncio, transcorrido o 
prazo de 10 dias, sem indicação de novo advogado, desde já fica nomeada a Defensoria Pública, para prosseguir em sua defesa.
Deverá constar do MANDADO de intimação do réu que houve inércia do advogado constituído.
Intime-se o advogado constituído, Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros (OAB/MT 19.095), para justificar no prazo de 05 dias, o motivo do 
abandono da causa, sob pena de multa nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/08.
Jaru/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito 

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002102-43.2021.8.22.0003 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ANTESMINGUE DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS - RO0003044A
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca da impugnação ao cumprimento de SENTENÇA 
apresentada pela parte executada.
Jaru/RO, 31 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002831-35.2022.8.22.0003 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
AUTOR: EVA LOPES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: WILLIAN DE OLIVEIRA HERCULANO DOS SANTOS - SP460472
REU: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à contestação.
Jaru/RO, 31 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7001886-82.2021.8.22.0003 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: WISIA LIGIA ESTEVAO GUEDES BEZERRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - RO7649, LUCAS BRANDALISE MACHADO - 
RO7735
NÃO DENUNCIADO: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Intimação AO EXEQUENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca da impugnação ao cumprimento de SENTENÇA 
apresentada pela parte executada.
Jaru/RO, 31 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7002727-43.2022.8.22.0003 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: CLEIDE HENRIQUE DE AZEVEDO MELO
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO0002394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - 
RO0003505A
REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ESTADO DE RONDONIA
ATO ORDINATÓRIO 
FINALIDADE: Intimar ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada 
pela parte autora ID nº 80767058.
Jaru/RO, 31 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7001344-30.2022.8.22.0003 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: SEVERINO BEZERRA DE SALES
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO0002394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - 
RO0003505A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à contestação.
Jaru/RO, 31 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7000172-53.2022.8.22.0003 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ALCINA NUNES MORAIS
Advogados do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO0002394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO0003505A
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca da impugnação ao cumprimento de SENTENÇA 
apresentada pela parte executada.
Jaru/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7000740-11.2018.8.22.0003
Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: RONALDO BATISTA PEREIRA, CPF nº 42101921200, RUA ALMIRANTE BARROSO 1392 LIBERDADE - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LAIS SANTOS CORDEIRO, OAB nº RO8504, LUCAS BRANDALISE MACHADO, OAB nº RO931, 
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EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS, OAB nº RO7649, INGRID SALES DE ARAUJO, OAB nº RO9279
NÃO DENUNCIADO: MUNICÍPIO DE JARU - RO
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
DESPACHO 
Vistos;
1- Considerando a concordância entre as partes, homologo os cálculo de apresentados pelo executado (ID 67016780).
Expeça-se o RPV/Precatório para o pagamento do crédito exequendo, no valor indicado no ID 67016780, com o destaque dos honorários 
sucumbenciais.
2- Com a comprovação do pagamento do RPV/Precatório, já fica autorizado a expedição de ofício para transferência em favor do 
exequente ou expedição de alvará em seu favor, com as anotações de praxe.
3- Após, deve ser intimado o credor para dizer se houve a satisfação do seu crédito em 48 horas, sob pena de assim ser presumido e o 
feito extinto.
Cumpra-se.
Jaru, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7000536-30.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Adicional de Insalubridade
Requerente/Exequente:LINDEMIR ELLER ANTUNES, AVENIDA MINISTO SERGIO MOTA 1743 CENTRO - 76866-000 - THEOBROMA 
- RONDÔNIA
Advogado do requerente: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº RO3505A, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A
Requerido/Executado: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos;
1- Altere-se a classe processual para “cumprimento de SENTENÇA ”.
2- Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.
3- Havendo impugnação, dê-se vistas à parte exequente e, após, venham os autos conclusos.
4- Decorrido o prazo sem interposição de impugnação pelo devedor ou com a concordância do executado com os cálculos apresentados 
pela parte exequente, expeça-se imediatamente a RPV/Precatório conforme o requerimento da parte exequente.
6- Efetuado o pagamento da RPV/Precatório, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de presunção do adimplemento do crédito exequendo e da consequente extinção do feito.
7- Após, voltem os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7007476-40.2021.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: REQUERENTE: MARCIA DA SILVEIRA BORTOLOZO, LINHA 605 Km 45 ZONA RURAL - 76866-000 - THEOBROMA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANTHONY HENRIK WEBLER, OAB nº RO10953
Polo Ativo: REQUERIDO: MUNICíPIO De THEOBROMA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA
DECISÃO 
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIA DA SILVEIRA BORTOLOZO em face da SENTENÇA que condenou o ente 
requerido ao pagamento retroativo das diferenças de adicional de insalubridade, no importe de 20% sobre o salário base do servidor, 
desde dezembro de 2016. Em síntese, a embargante alega que a SENTENÇA foi omissa em relação aos reflexos do adicional de 
insalubridade sobre as gratificações natalinas e férias.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Registre-se, por oportuno, que da SENTENÇA lançada não há obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que justificam os embargos 
de declaração.
Em análise aos autos, em especial a legislação específica que rege o servidor público, verifica-se que não existe previsão legal da 
incidência do adicional de insalubridade na composição da base de cálculo dos demais benefícios como, por exemplo, 13° salário, 1/3 
de férias e abono pecuniário obtido por meio da venda de férias.
Com efeito, tendo em vista que a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita, somente poderia se garantir ao 
servidor público a procedência de seus pedidos se houvesse expressa cominação legal nesse sentido. Ocorre, todavia, que não há 
qualquer previsão legal nesse sentido, impossibilitando a incidência do adicional de insalubridade na composição da base de cálculo 
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das férias e seus reflexos.
Nesse sentido:
Recurso inominado. Servidor Público. Adicional de insalubridade. Base de cálculo das férias e seus reflexos. Impossibilidade. Ausência de 
previsão legal. Recurso desprovido. Os reflexos do adicional de insalubridade somente são aplicáveis as férias e demais benefícios quando 
expressamente previstos em lei. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7004521-37.2020.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 11/08/2022
Aliás, a parte autora busca apenas o pagamento das diferenças de valores já recebidos, de modo que a condenação do ente público se 
limite aos valores já pagos.
Na verdade, pelo teor dos presentes embargos, o que se depreende é que o embargante visa a modificação da SENTENÇA ou rediscutir 
a matéria, o que não pode se pode obter pela via eleita, consoante jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 
RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da inexistência de omissão a ser sanada, deve ser negado provimento aos embargos de declaração 
que visam a rediscutir matéria já apreciada e decidida. De acordo com a legislação processual vigente, ainda que rejeitados os embargos 
de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento. (AGRAVO 
DE INSTRUMENTO 0802830-87.2018.822.0000, Rel. Des. Sansão Saldanha, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara 
Cível, julgado em 07/06/2019.); e
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM A DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. 
Ausentes os pretensos vícios decisórios e não se prestando os embargos de declaração a rediscutir matéria examinada, desmerece 
provimento o recurso, que em realidade traduz mera insatisfação com o resultado do julgado. (APELAÇÃO CÍVEL 7059725-47.2016.822.0001, 
Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 05/06/2019.)
Portanto, eventual desacerto ou erro na DECISÃO é justamente o que justifica a possibilidade de manejo do recurso pertinente.
Assim, conheço dos embargos opostos para o fim de rejeitá-los, mantendo a DECISÃO tal qual lançada nos autos.
Intime-se.
Jaru, 19 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7001155-23.2020.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
Requerente/Exequente:DILCE RUFINO DE SOUZA, RUA DOS IMIGRANTES 2511 PALMARES DO OESTE - 76866-000 - THEOBROMA 
- RONDÔNIA
Advogado do requerente: SIDNEI DA SILVA, OAB nº RO3187, ALLAN BATISTA ALMEIDA, OAB nº RO6222
Requerido/Executado: MUNICíPIO De THEOBROMA, AVENIDA 13 DE FEVEREIRO 1431 CENTRO - 76866-000 - THEOBROMA - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA
DESPACHO 
Vistos;
1- Altere-se a classe processual para “cumprimento de SENTENÇA ”.
2- Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.
3- Havendo impugnação, dê-se vista à parte exequente e, após, venham os autos conclusos.
4- Decorrido o prazo sem interposição de impugnação pelo devedor ou com a concordância do executado com os cálculos apresentados 
pela parte exequente, expeça-se imediatamente a RPV/Precatório conforme o requerimento da parte exequente. 
6- Efetuado o pagamento da RPV/Precatório, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de presunção do adimplemento do crédito exequendo e da consequente extinção do feito.
7- Após, voltem os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7003954-68.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
Polo Ativo: REQUERENTE: ALENCAR RIBEIRO DA SILVA, RUA: 7 DE SETEMBRO 2840 JARDIM DOS ESTADOS - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RANGEL ALVES MUNIZ, OAB nº RO9749
Polo Ativo: REQUERIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO, RUA: GOIÁS 3622 ST: 02 - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA, ANDRESSA DA SILVA ARCIPRETE, RONILTON OLIVEIRA MARQUES
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
DECISÃO 
Vistos;
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1. Trata-se de pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer, ajuizada por ALENCAR RIBEIRO DA SILVA, em face 
de RONILTON OLIVEIRA MARQUES, ANDRESSA DA SILVA ARCIPRETE e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/
RO. Em síntese, alega que em janeiro de 2018 vendeu a motocicleta HONDA BIZ, ano 2012, cor preta, placa NBM-6274, RENAVAN nº 
463671910 para a requerida Andressa. Relatou que no dia 16 de abril de 2018 efetuaram o procedimento de assinatura do DUT, junto ao 
Cartório extrajudicial. Informou que somente realizou o comunidade de venda quando da data da assinatura do DUT. Sustenta que entre 
a data da venda e a data da assinatura do DUT, foram praticadas infrações de trânsito pelo requerido Ronilton, companheiro de Andressa. 
Requereu o deferimento da tutela para obstar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.
Pois bem.
Nos termos do artigo 300 do CPC, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte, que possui natureza de tutela 
antecipada, devem ser comprovadas a existência de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, a parte autora afirma que vendeu a motocicleta para a requerida em janeiro de 2018 e que em fevereiro do mesmo 
ano foram praticadas infrações de trânsito, cujos débitos lhe estão sendo cobrados, no valor de R$ 2.347,76 e R$ 880,41 (ID 79945756, 
p. 5).
Consta dos autos que a comunicação de venda somente foi realizada em 16/08/2018 (ID 79945762, p. 1).
Nesse sentido, verifica-se que o autor não cumpriu as cautelas prescritas nos arts. 123, §1º e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que 
prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos quando não comunicada a venda:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário 
tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário 
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do 
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente 
pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Desta forma, a ausência de formalidade para o ato de comunicação, somada a inércia da parte autora quanto a registro da transferência, 
a medida impositiva é a denegação do pleito liminar, tendo em vista a responsabilidade solidária prevista em lei.
A este respeito, colaciono o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRADOR. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A partir da tradição, a transferência do veículo é providência obrigatória do comprador perante o 
DETRAN. Como preconiza o art. 134 da Lei n. 9.503/97 é responsável solidário o antigo proprietário que transferiu veículo e deixou de 
comunicar ao Detran a transferência de propriedade. Não há que se falar em nulidade da citação por edital quando o réu encontra-se 
em local incerto ou não sabido e, sendo-lhe nomeado curador especial, é apresentada defesa tempestivamente. (Apelação, Processo 
nº 0010964-57.2014.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, 
Data de julgamento: 09/02/2017) e;
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRADOR. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A partir da tradição, a transferência do veículo é providência obrigatória do comprador perante o 
DETRAN. Como preconiza o art. 134 da Lei n. 9.503/97, é responsável solidário o antigo proprietário que transferiu veículo e deixou de 
comunicar ao Detran a transferência de propriedade. (Apelação, Processo nº 0001649-80.2015.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 15/09/2016).
Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor.
2. Citem-se os requeridos, por meio do sistema PJE, para que, querendo, apresentem defesa no prazo de 15 dias úteis (art. 7º da Lei 
12.153/2009).
2.1. Citem-se pessoalmente os requeridos RONILTON OLIVEIRA MARQUES e ANDRESSA DA SILVA ARCIPRETE para que, querendo, 
apresentem defesa no prazo de 15 dias úteis (art. 7º da Lei 12.153/2009).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, para que apresente réplica em 05 dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru, 29 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7002929-20.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Pagamento em Consignação, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos
Requerente/Exequente:MARCIO LEANDRO GROCHVICZ, LINHA 3, SN, KM 05 SN ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado do requerente: RICARDO DA SILVA MILLER, OAB nº RO12121
Requerido/Executado: MUNICÍPIO DE JARU - RO, BANCO DO BRASIL SA, RUA GOIAS 3633 SETOR 2 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO 
Vistos;
1) Trata-se de pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais, 
proposta por MARCIO LEANDRO GROCHVICZ em desfavor do BANCO DO BRASIL SA e do MUNICÍPIO DE JARU - RO. Alega que 
celebrou um financiamento com o Banco do Brasil, no valor de R$ 5.100,00 em 72 parcelas mensais de R$ 121,21, o qual foi totalmente 
pago à vista, em 05/10/2020. Relata que mesmo após o pagamento, continuou a sofrer descontos em sua folha de pagamento, relativos 
ao financiamento. Aduz que os descontos continuaram de outubro/2020 a junho/2022, totalizando R$ 2.424,20. Requereu o deferimento 
da tutela para que sejam cessados os descontos em sua folha de pagamento. No MÉRITO, requereu a devolução em dobro dos valores 
descontados e a condenação dos requeridos em danos morais. 
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Pois bem.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Verifico que o requerente juntou extrato onde consta a informação de que o contrato foi liquidado em outubro de 2020 (ID 78080105, p. 
1).
Além disso, o autor juntou folhas de pagamento junto ao município, posteriores à outubro de 2020, que demonstram, ao menos neste 
momento, a permanência dos descontos do empréstimo já liquidado (ID 78080107).
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Portanto, verifico a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, diante da existência da fumaça do bom direito 
(cobrança de dívida já paga) e do perigo da demora (inerente ao próprio abalo de crédito), sendo que o entendimento da jurisprudência 
pátria é no sentido de que deve ser excluído de qualquer cadastro de devedores, quando houver discussão em juízo acerca do débito.
Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, por consequência, DETERMINO que os requeridos cessem os descontos 
relativos ao contrato de financiamento firmado entre o requerente e o Banco do Brasil, por meio do convênio 123190 (ID 78080105, p. 1), 
no prazo de 10 dias, a contar da ciência desta DECISÃO.
2) Por se tratar de questão exclusivamente de direito, não havendo até o momento notícia de que o Município, ora deMANDADO, tenha 
editado norma que autorize seus Procuradores a conciliar em audiência, dispensável a realização da solenidade conciliatória.
3) Cite-se o requerido, por meio do sistema PJE, para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 dias úteis (art. 7º da Lei 
12.153/2009).
4) Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, para que apresente réplica em 05 dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004363-44.2022.8.22.0003
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
REQUERENTE: SANDRA MARIA DE SOUZA CASTRO, CPF nº 28635728220, RUACEARA 3397, CASA SETOR 08 - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOAO DA CRUZ SILVA, OAB nº RO5747A
REQUERIDO: I. D. P. D. J., RUA RIO BRANCO 1252, CASA CENTO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos;
1. Por se tratar de questão exclusivamente de direito, não havendo até o momento notícia de que o Estado/Município, ora deMANDADO, 
tenha editado norma que autorize seus Procuradores a conciliar em audiência, dispensável a realização da solenidade conciliatória. Caso 
haja interesse, eventual proposta de acordo poderá ser ofertada no bojo da própria contestação ou petição intermediária.
2. Cite-se o requerido, por meio do sistema PJE, para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 dias úteis (art. 7º da Lei 
12.153/2009).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, para que apresente réplica em 05 dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004405-93.2022.8.22.0003
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
REQUERENTE: LUIZA SANTANA COELHO, CPF nº 41873220278, RUA CEARÁ 1617 SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1765A
REQUERIDO: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS DO MUN DE JARU, AVENIDA RIO BRANCO 1252, EM FRENTE A ESCOLA 
MUNICIPAL PATO DONALD SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS DO MUN DE JARU
DESPACHO 
Vistos;
1. Por se tratar de questão exclusivamente de direito, não havendo até o momento notícia de que o Estado/Município, ora deMANDADO, 
tenha editado norma que autorize seus Procuradores a conciliar em audiência, dispensável a realização da solenidade conciliatória. Caso 
haja interesse, eventual proposta de acordo poderá ser ofertada no bojo da própria contestação ou petição intermediária.
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2. Cite-se o requerido, por meio do sistema PJE, para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 dias úteis (art. 7º da Lei 
12.153/2009).
3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, para que apresente réplica em 05 dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7003182-08.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente/Exequente:ROBERTO CARLOS REPOSSE BONELA, LINHA 03, KM 1,5, BAIRRO ZONA RURAL ÁREA RURAL DE JI-
PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado do requerente: SEM ADVOGADO(S)
Requerido/Executado: ESTADO DE RONDONIA,, - ATÉ 4366 - LADO PAR - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO, - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA APARECIDA MACHADO, RUA 
CARDEAL 1611, - DE 1522/1523 A 1822/1823 SETOR 02 - 76873-200 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
SENTENÇA 
Vistos;
A parte autora noticiou a desistência da ação pugnando a extinção da ação.
Cancele-se a audiência de conciliação designada via Pje.
Deixa-se de intimar a parte contrária, conforme Enunciado nº. 90, do FONAJE
Desta feita, vejo que o interesse processual do requerente desapareceu, pelo que JULGO EXTINTA a ação, sem resolução de MÉRITO, 
nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Sem custas nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, 27 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7001081-95.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Compra e Venda
Requerente/Exequente:SILVANO PAULINO DA CRUZ, RUA CRISTOVAO COLOMBO 3970 JARDIM DOS ESTADOS - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA, CELIA PAULINO DA CRUZ SOUZA, RUA SÃO PAULO 1681 ST 05 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: WILLIAM WALLACE CAVALCANTE, OAB nº RO11961, EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ, OAB nº RO2982
Requerido/Executado: GODINHO E CIA LTDA - ME, RUA BELO HORIZONTE 2984 ST 05 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, MUNICÍPIO 
DE JARU - RO, AC JARU 3038, RUA JOÃO B CENTRO - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido: HERBERT WENDER ROCHA, OAB nº RO3739, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU

DESPACHO SANEADOR
Vistos;
1- A parte requerida apresentou contestação, arguiu preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ilegitimidade passiva.
As preliminares serão apreciadas quando do julgamento do MÉRITO.
2- Constato a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, motivo pelo qual, dou o feito por saneado.
3- Fixo como pontos controvertidos: a ocorrência de supostos danos sofridos pela parte requerente; a eventual conduta ilícita da parte 
requerida, por ação ou omissão; o nexo causal entre o suposto dano e suposta conduta praticada pela requerida.
4- Intimem-se as partes para esclarecer as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação e, em 
caso de produção de prova testemunhal, já apresentando o seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, conforme dispõe o 
art. 450 do CPC) para melhor adequação da pauta, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de reclusão.
Frisa-se que a qualificação completa das testemunhas é essencial para o Juízo, deliberar suas intimações de forma específica, já que 
há diversidade quando as intimações, como, por exemplo, quando são funcionárias públicas (requisição prevista no art. 455, §4°, III do 
CPC).
Outrossim, a qualificação permite ao Juízo deliberar as providências para a realização da solenidade com menor custo (que é uma das 
metas atuais do PODER JUDICIÁRIO), sem perder qualquer qualidade da prestação do serviço jurisdicional. 
Além do que, havendo elo familiar em relação a qualquer das pessoas a serem ouvidas, deve ocorrer a indicação deste fato e a formulação 
de requerimento para que a oitiva ocorra, como sendo de informante.
Cumpra-se. 
Jaru - RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7001323-54.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente/Exequente:LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, RUA ALBERTO SANTOS DUMONT n 3595 JARDIM DOS ESTADOS - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: RICARDO DA SILVA MILLER, OAB nº RO12121
Requerido/Executado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO, OTAVIO VICTOR NOVAIS DA SILVA, RUA SANTA 
CATARINA n2325 DISTRITO DA PALMARES DO OESTE - 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA, ESTADO DE RONDONIA
Advogado do requerido:
SENTENÇA 
Vistos.
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs ação de obrigação de fazer em face de OTAVIO VICTOR NOVAIS 
DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO e ESTADO DE RONDONIA, alegando que no dia 30/01/2019, 
vendeu o a motocicleta Honda CG 160 START, ano 2018/2018, cor preta, de PLACA NDP-8801, RENAVAM 1146744851 ao requerido 
Otávio, através de contrato escrito. Alega que não comunicou a venda ao Detran, e que o requerido somente transferiu a motocicleta 
em 22/10/2020. Requereu o reconhecimento da responsabilidade do requerido Otávio pelo pagamento das multas de trânsito ocorridas 
entre a data da venda e a data da transferência.
O requerido Otávio foi citado, mas não apresentou contestação (ID 76186390).
O DETRAN-RO apresentou contestação genérica, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No MÉRITO, pugnou pelo reconhecimento 
da responsabilidade solidária entre o comprador e o vendedor. Sustentou a impossibilidade de transferência do veículo sem o pagamento 
das taxas e débitos. Requereu que o feito seja julgado parcialmente procedente, para reconhecer a tradição e a responsabilidade solidária 
dos envolvidos no negócio jurídico.
O Estado de Rondônia apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No MÉRITO, sustentou a ausência de 
responsabilidade pelos prejuízos causados ao autor. Requereu a improcedência da ação.
1- Preliminares de ilegitimidade passiva do DETRAN-RO e do Estado de Rondônia
A legitimidade do DETRAN no presente caso é evidente, vez que o requerente busca a declaração de inexigibilidade de multas decorrentes 
de infrações de trânsito.
Assim, eventual condenação implica necessariamente no reconhecimento de obrigações a serem cumpridas pelo órgão de trânsito.
Quanto ao Estado de Rondônia, tenho que deve ser acolhida a preliminar, na medida em que o requerente apenas tratou da responsabilidade 
pelas multas e infrações de trânsito, sem mencionar a existência de débitos de IPVA.
Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-RO e reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia, 
determinando sua exclusão da demanda.
2- MÉRITO.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer a transferência de propriedade de veículo e de dívidas fiscais e multas provenientes dessa 
propriedade.
Considerando que o requerido foi devidamente citado, decreto sua revelia nos termos do art. 334 do CPC.
É imperioso destacar que o silêncio do requerido não enseja a total veracidade dos fatos afirmados pela parte autora em sua inicial, tendo 
em vista que a presunção de veracidade não é absoluta, como se observa pelo entendimento asseverado pelo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE CAFÉ. PREQUESTIONAMENTO. 
INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. 
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não tendo havido o prequestionamento dos temas ventilados nas razões 
do recurso especial, incide o enunciado 211 da Súmula do STJ. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto 
fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 
podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. 4. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 506689 
ES 2014/0094815-1).
Passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 
Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do 
processo.
Importante destacar que não se discute nestes autos a responsabilidade por eventuais débitos de IPVA ou taxas administrativas, mas 
somente a responsabilidade pelas infrações de trânsito, conforme delimitado na petição inicial.
Pois bem.
O negócio jurídico entre o autor e o requerido restou comprovado pelo contrato de compra e venda incluído nos ID 74686502, celebrado 
em 30 de janeiro de 2019 e registrado no tabelionato de notas.
O requerente, contudo, não comprovou a comunicação dessa venda ao Departamento de Trânsito do Estado.
Sabe-se que é dever do vendedor informar ao Departamento de Trânsito de Rondônia sobre a alienação do veículo no prazo como 
determina o art. 134 do Código de Trânsito, que reza:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade , o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado 
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, 
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação” .
Com efeito, a exigência contida no art. 134 do CTB se destina a cientificar o órgão de trânsito acerca do negócio jurídico, de modo a 
manter atualizado seu cadastro, seja para fins tributários, seja para fins de responsabilidade por eventual cometimento de infrações na 
condução do veículo.
Importante ressaltar que compete ao comprador ser diligente quando efetua negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, 
procurando manter regularizada a situação junto aos órgãos administrativos competentes a fim de evitar transtornos com irregularidades 
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incidentes, porém, a lei não estabelece que a falta de atendimento desse comando implica na responsabilização do vendedor por 
débitos que sejam gerados após a venda, até porque isso seria um ato atentatório contra a realidade dos fatos que jamais pode ser 
desconsiderada.
Ao vender seu veículo, o antigo proprietário (vendedor) DEVE enviar cópia autenticada do CRV, devidamente assinado e datado, ao órgão 
de trânsito, conforme dispõe o art. 134 do CTB. Referida remessa trata-se de um dever do antigo proprietário, e não de uma faculdade.
Sendo assim, não tendo a requerente comunicado acerca da alienação, deverá arcar com o ônus de tal omissão perante o Detran, tendo 
em vista que permanece como responsável.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE 
VENDA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, 
nos termos do art. 134 do CTN, “o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 
de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. A exceção 
relacionada na jurisprudência refere-se ao IPVA (Súmula 585/STJ), sob pena do entendimento diverso incidir na Súmula Vinculante 10/
STF (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020). 2. Agravo interno a que 
se nega provimento. (AgInt no REsp 1410369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 
03/03/2021)
Assim, considerando que o pedido inicial busca a “inexigibilidade de pagamento de multas ocorridas após à alienação do mesmo, o que 
ocorreu em 30 de janeiro de 2021”, o pedido é improcedente, na medida em que a responsabilidade, no presente caso, é solidária entre 
o vendedor e o comprador entre o período da venda e da transferência (30/01/2019 à 22/10/2020).
Ao teor do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do MÉRITO e fundamento no art. 487, I, do Código de 
Processo Civil c/c art. 134, do Código de Trânsito.
Sem custas nessa instância.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
P.R.I. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000
===========================================================================================
Processo nº: 7000752-83.2022.8.22.0003 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: JULIANA SANTOS SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: SIDNEI DA SILVA - RO3187, LUANA ELISABETHE DE VITO LUCAS - RO11112
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça ID 
80714528 - DILIGÊNCIA. 
Jaru/RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7007333-51.2021.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: AUTOR: ONEDIA MOREIRA DE SOUSA, RUA TANGUÁ 2657 JARDIM DOS ESTADOS - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Ativo: REU: MUNICÍPIO DE JARU - RO, RUA RAIMUNDO CATANHEDE 1080 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, 
ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos;
1- Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JARU, alegando que a SENTENÇA foi omissa em relação ao 
direcionamento para o cumprimento da obrigação referente ao fornecimento gratuito do procedimento cirúrgico de VITRECTOMIA 
POSTERIOR SIMPLES, requerendo a observância ao tema 793 do STF, fixado em sede de repercussão geral.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Registre-se, por oportuno, que da SENTENÇA lançada não há obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que justificam os embargos 
de declaração.
O tema 793 do STF fixou a seguinte tese:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na 
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o 
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
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Portanto, a responsabilidade dos requeridos é solidária, de modo que o direcionamento do cumprimento da obrigação somente se faz 
necessário em casos específicos, desde que comprovada a competência exclusiva de um determinado ente para o fornecimento de um 
determinado serviço de saúde, o que não ocorreu nestes autos.
De todo modo, em razão da solidariedade, já foi determinado o bloqueio dos ativos do Estado de Rondônia, conforme minuta em anexo.
Na verdade, pelo teor dos presentes embargos, o que se depreende é que o embargante visa a modificação da SENTENÇA ou rediscutir 
a matéria, o que não pode se pode obter pela via eleita, consoante jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 
RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da inexistência de omissão a ser sanada, deve ser negado provimento aos embargos de declaração 
que visam a rediscutir matéria já apreciada e decidida. De acordo com a legislação processual vigente, ainda que rejeitados os embargos 
de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento. (AGRAVO 
DE INSTRUMENTO 0802830-87.2018.822.0000, Rel. Des. Sansão Saldanha, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara 
Cível, julgado em 07/06/2019.); e
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM A DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. 
Ausentes os pretensos vícios decisórios e não se prestando os embargos de declaração a rediscutir matéria examinada, desmerece 
provimento o recurso, que em realidade traduz mera insatisfação com o resultado do julgado. (APELAÇÃO CÍVEL 7059725-47.2016.822.0001, 
Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 05/06/2019.)
Portanto, eventual desacerto ou erro na DECISÃO é justamente o que justifica a possibilidade de manejo do recurso pertinente.
Assim, conheço dos embargos opostos para o fim de rejeitá-los, mantendo a DECISÃO tal qual lançada nos autos.
2- Com fundamento no art. 854, do CPC, foi realizado o protocolo de indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado, por 
meio do sistema SISBAJUD. Na data de hoje houve a devida resposta pelo mesmo sistema, onde se verifica a indisponibilidade total da 
quantia exequenda, conforme minuta que segue.
3- Desse modo, nos termos do §2º, do art. 854 CPC, intime-se o executado, via seu advogado (se possível) ou pelo meio mais célere 
e menos oneroso, sobre a indisponibilidade de seus ativos financeiros realizada, para, querendo, se manifestar em 05 (cinco) dias, nos 
termos do art. §3°, do art. 854, do CPC.
4- Não havendo manifestação, fica autorizada a expedição de alvará em favor da exequente para o levantamento dos valores em conta 
judicial.
Cumpra-se.
Jaru, 31 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7001491-56.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Nota Promissória
Requerente/Exequente:RAIANNY LOPES ADORNO CARMINATI 00552505218, AV. PE. ADOLPHO ROHL 3578, CENTRO ST. 05 - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: SEM ADVOGADO(S)
Requerido/Executado: ANDREIA DE VITO, USINA DE ASFALTO E DA 12 RESIDÊNCIA REGIONAL DER, ANTIGO PARQUE 
EXPOSIÇÕES COOAJA/LOCAL DE TRABALHO BR 364 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido:SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte autora pretende receber da parte requerida a quantia de R$ 787,45, referente a negócios 
entre as partes.
No presente caso concreto, a questão de MÉRITO dispensa a produção de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento 
antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Devidamente citada a requerida deixou de apresentar contestação, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual decretado 
sua revelia.
A inércia da parte requerida, faz presumir serem verdadeiros os fatos alegados na peça exordial, pois, ainda, leva-se em conta os 
documentos que instruem a exordial, denota-se que é incontestável o negócio jurídico firmado entre as partes, pertinente a nota promissória 
(ID N. 74993071), bem como que o requerido deve honrar com o pagamento do valor pleiteado na peça vestibular.
A jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça já asseverou:
Na ação de cobrança, busca-se a formação de um título executivo. Sabe-se que os cupons fiscais não têm força de título executivo, 
porém, é reconhecida como prova documental escrita. Não ocorrendo a contestação, torna-se o réu revel e os fatos narrados pelo autor 
na inicial tornam-se incontroversos, ou seja, reputam-se como verdadeiros. (100.014.2007.008965-0. Relator: Desembargador Kiyochi 
Mori. 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Data: 30/09/2008).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de MÉRITO, para condenar a requerida ANDREIA DE VITOao 
pagamento de R$ 787,45, em favor de RAIANNY LOPES ADORNO CARMINATI 00552505218, que deve ter juros desde a citação e 
correção monetária a partir do ajuizamento da ação.
Sem custas processuais e honorários nessa instância, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7002423-44.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Requerente/Exequente: VANDERLEI LUIZ SOBRINHO, LH 630, KM 59 S/N, CASA ZONA RURAL - 76897-890 - TARILÂNDIA (JARU) - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: ELINALDO FRANCA DE OLIVEIRA, OAB nº RO11307, SIDNEI NEVES RODRIGUES, OAB nº RO11413
Requerido/Executado: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON,, - DE 
2289/2290 A 2653/2654 - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado do requerido: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida por VANDERLEI LUIZ SOBRINHO, 
em face de ENERGISA S/A, na qual alegou que é titular da unidade consumidora n. 20/1173541-2 e que foi notificado da existência de 
débitos junto à requerida, referente à recuperação de energia consumida e não registrada durante o período de 11/2020 a 04/2022. Por 
estas razões, requereu:
a) A declaração da inexistência do débito no valor de R$ 3.316,21; e
b) A condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00;
Citada, a requerida apresentou contestação e requereu, no MÉRITO, a improcedência dos pedidos iniciais, alegando que realizou 
inspeção no relógio medidor em 08/04/2022, ocasião em que verificou que o sistema de medição encontrava-se com desvios de energia 
- fase ligada com jumper sem passar pelo medidor, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrado corretamente. 
Alegou que expediu TOI, de acordo com as normas previstas pela Resolução 1.000/2021 da Aneel. Ressaltou que o TOI foi acompanhado 
por Ivani de A. Luiz, identificada como esposa do autor, e que este foi devidamente notificado do procedimento realizado e sobre as 
irregularidades encontradas no padrão de energia, inexistindo, portanto, unilateralidade ou prejuízo ao contraditório. Por fim, alegou que 
todos os atos praticados foram legais, inexistindo danos morais.
Aptos para julgamento, vieram os autos conclusos.
1. Da justiça gratuita
O autor pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando tratar-se de pessoa economicamente hipossuficiente, no entanto, 
não juntou qualquer documento capaz de comprovar a alegação.
Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, vez que não comprovada hipossuficiência econômica.
2. Do MÉRITO 
No presente caso, a questão de MÉRITO dispensa a produção de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento antecipado 
da causa, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
A controvérsia reside em saber se o procedimento realizado pela requerida se deu de forma regular, a fim de gerar o débito no valor de R$ 
3.316,21, decorrente de recuperação de consumo de energia, e se é gerador de danos morais indenizáveis.
Oportuno assentir que o caso em tela se trata de inequívoca relação de consumo, tendo em vista que as partes se caracterizam 
como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2° e 3° do CDC, razão pela qual será analisado sob a ótica do Código de Defesa 
do Consumidor.
Todavia, a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, inciso VIII, CDC, não é absoluta, devendo ser observada a previsão do Código 
de Processo Civil, no que diz respeito à distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito 
e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do autor (art. 373 do CPC).
Na espécie, sabe-se que é possível que a concessionária de serviço público proceda à recuperação de consumo de energia elétrica, 
em razão da constatação de inconsistências no consumo, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a irregularidade na 
medição e desde que respeitados os requisitos constantes da Resolução 1.000/2021 da Aneel, aplicável ao presente caso concreto, 
tendo em vista que os fatos ocorreram durante a sua vigência.
No caso dos autos, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, onde consta que o procedimento foi acompanhado por Ivani de A. Luiz, 
identificada como esposa do autor, fato este não impugnado (ID 76981263, p. 1).
Ademais, o autor juntou cópia do TOI realizado (ID 76981263, p. 1), e da Carta ao Cliente (ID 76981261, p. 1), comprovando que foi 
notificado do procedimento, e do critério adotado pela requerida para elaboração do cálculo de recuperação de consumo, em obediência 
ao comando o art. 591, da Res. 1.000/2021 - ANEEL, não existindo ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que a inspeção 
foi encaminhada ao requerente, que ficou ciente de todo o procedimento adotado pela requerida, de que eventuais diferenças poderiam 
seriam cobradas de acordo com os termos da Resolução 1.000/2021 da Aneel, bem como do prazo administrativo para interposição de 
defesa.
Infere-se do TOI realizado, a constatação de que o medidor de consumo estava com “desvios de energia - fase ligada com jumper sem 
passar pelo medidor”, fazendo com que a energia deixasse de ser registrada corretamente (ID 76981263, p. 1). Diante disso, a requerida 
procedeu a emissão de fatura no valor de R$ 3.316,21 (ID 76981262, p. 1).
Ainda, verifico nos autos a existência de registros fotográficos (ID 79482360, p. 1 a 4), que demonstram o aparelho medidor adulterado, 
que subsidiam o argumento de irregularidade na unidade consumidora.
Dessa forma, considerando o defeito externo, entendo que não houve a necessidade de retirada do medidor e a elaboração de laudo de 
avaliação, visto que a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas na ligação dos cabos ao relógio.
Ressalto que o art. 590, especificamente nos incisos II e III, da Resolução 1.000/2021 da Aneel, não exige a realização de perícia em 
todos os casos de desvio de energia, mas apenas quando constatada violação do medidor ou de outros equipamentos de medição.
Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade, sendo cabível a cobrança do valor 
da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela requerente e não 
registrada.
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Desse modo, a concessionária executou todos os procedimentos elencados pela Aneel para a faturação de consumo por irregularidade 
e, em decorrência, emitiu a fatura com consumo total de R$ 3.316,21, discriminando o valor na carta enviada ao autor.
Assim, considerando os fundamentos expostos, cabível a cobrança do valores referentes à recuperação de consumo, que corresponde 
ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela requerente e não registrada.
3. Da delimitação do período de recuperação
Para serem considerados válidos os débitos acerca de recuperação de consumo, é preciso que se demonstrem não só a suposta 
irregularidade, mas também a obediência aos procedimentos previstos no arts. 595 e 596 da Resolução nº 1.000 da ANEEL, o que não 
ocorreu na espécie.
A requerida efetuou a cobrança dos valores pretéritos de forma contrária ao entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, que entende que a forma correta, sem deixar margem de erros, é a cobrança da média de consumo dos 03 (três) 
meses imediatamente posteriores à substituição ou regularização do medidor e pelo período pretérito máximo de 01 (um) ano, nos termos 
do art. 595, III, da Resolução nº 1.000 da ANEEL.
Desse modo, a fatura correspondente a recuperação de consumo deve considerar o limite de 12 (doze) meses anteriores a constatação 
da irregularidade para fins de cobrança, considerando ser medida mais benéfica ao consumidor.
O critério adotado na revisão de faturamento do caso em análise considerou a média dos três maiores valores, com relação ao período de 
11/2020 a 04/2022 (ID 76981261, p. 1), ou seja, 18 meses anteriores a constatação, confrontando o disposto na Resolução da ANEEL, 
e na jurisprudência deste Tribunal.
Assim sendo, tendo em conta que a requerida não comprovou que adotou os critérios estabelecidos na Resolução da Aneel e no 
entendimento deste Tribunal para apuração do valor da diferença de consumo no medidor, este deve ser declarado inexigível da forma 
exposta, pois a metodologia determinada pela mencionada resolução não se mostra justa.
Diante disso, entendo que a requerida poderá promover novo procedimento de recuperação, desde que adote a metodologia de cálculo 
reconhecida como legal, limitando a recuperação ao período dos 12 últimos meses de consumo anteriores à constatação da irregularidade/
emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade, com cálculo de recuperação de consumo com base nos 03 meses posteriores a troca/
regularização do relógio medidor.
4. Dos danos morais
A autora requer indenização por danos morais em virtude da cobrança indevida, no importe de R$ 5.000,00.
Decorre que, o simples ato da cobrança indevida não gera dever de indenizar em âmbito extrapatrimonial. A saber:
Energia elétrica. Cobrança. Consumo não faturado. Irregularidade no medidor. Perícia unilateral. Inexigibilidade do débito. Dano 
moral. Apenas a cobrança de dívida de recuperação de consumo declarada indevida não é capaz de gerar abalo moral. Trata-se de 
simples aborrecimento não indenizável. Recurso que se nega provimento. (APELAÇÃO CÍVEL 7064454-43.2021.822.0001, Rel. Des. 
Sansão Saldanha, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2022.)
Sendo assim, julgo improcedente o pedido quanto a indenização por danos morais.
5. Do pedido contraposto
A requerida formula pedido contraposto, objetivando a condenação da autora a adimplir o débito discutido nos autos, no valor de R$ 
3.316,21.
Considerando a declaração de inexistência dos débitos, em razão do procedimento de cobrança irregular, julgo improcedente o pedido 
contraposto, facultada a cobrança do débito nos parâmetros fixados nesta SENTENÇA.
Quanto ao pedido da requerida para designação de audiência de instrução e julgamento, indefiro, por tratar-se de medida irrelevante no 
caso em discussão. 
Nesse contexto, a procedência parcial do pedido é a medida que se impõe no presente caso concreto para declaração de inexistência 
dos débitos.
6. DISPOSITIVO 
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com resolução de MÉRITO e fundamento no art. 487, I do 
CPC, para:
a) DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado indevidamente pela requerida, no valor de R$ 3.316,21, conforme fatura de (ID 
76981262, p. 1), ressalvando-se a possibilidade de cobrança do período de até 12 meses, desde que utilizada como parâmetro a média 
de consumo dos 03 (três) meses imediatamente posteriores à substituição do medidor; e
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com resolução de MÉRITO e fundamento no art. 487, I do CPC.
Assim, resolvo o feito com a apreciação do MÉRITO.
Sem custas e honorários nesta instância.
Caso a parte pretenda recorrer da presente DECISÃO sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7001145-76.2020.8.22.0003
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente/Exequente: JOAO BATISTA VIEIRA MARTINS, RUA TOLEDO 1388, - DE 1280/1281 AO FIM JARDIM DOS MIGRANTES - 
76900-626 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IRINEU RIBEIRO DA SILVA, OAB nº RO133A
Requerido/Executado: LUCILENE ALVES CONCEICAO, RUA SEBASTIÃO CABRAL DE SOUZA 1925 SETOR 07 - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
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Advogado do requerido: IURE AFONSO REIS, OAB nº RO5745A
DESPACHO 
Vistos.
1- Verifiquei do recibo de ID 80904702 - 11, que o destinatário da transferência eletrônica foi o autor, todavia, com o CPF e dados 
bancários de seu advogado.
Dessa forma, oficie-se, via e-mail, à Caixa Econômica Federal, agência 2976, para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, com a 
imediata comunicação ao Juízo, a transferência eletrônica da quantia depositada no ID 77613885, com eventuais acréscimos financeiros 
para a conta bancária indicada no ID 79615752, de titularidade do advogado Irineu Ribeiro da Silva, encaminhando-se a resposta por 
e-mail (jaw1civel@tjro.jus.br), dentro do prazo mencionado acima.
1.2- Consigne-se no referido documento que após a transferência a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere ônus ou bônus 
até que decorra o prazo estipulado pelo Banco Central do Brasil para a sua extinção.
1.3- Certifique-se o cartório acerca da existência de resíduo de dinheiro na conta judicial, bem como de qualquer outra constrição judicial 
que impeça o regular arquivamento do feito.
2- Após a transferência, intime-se a parte exequente para dizer quanto à satisfação de seu crédito.
Prazo: 5 dias.
3- Decorrido o prazo, venham conclusos para extinção
Sirva-se o presente como Ofício à Caixa Econômica Federal.
Cumpra-se
Jaru, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial Cível

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 1º 
Juizado Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 35211220 
Processo nº: 7003873-27.2019.8.22.0003 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DIEGO NASCIMENTO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - RO5440
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828, ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
AC Central de Porto Velho, 234, Avenida Sete de Setembro, 234, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76829-083
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica a parte recorrente, acima indicada, notificada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é 
de 1% um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMNn_
CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Jaru, 31 de agosto de 2022. 
CASSIA CAMILA COELHO FRANCO DIAS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7002424-29.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Análise de Crédito
Requerente/Exequente: GERALDO PEREIRA DE MIRANDA, RUA MONTEIRO LOBADO, Nº3730, ESQ. COM 605 37550 SETOR 6 - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: INDIANO PEDROSO GONCALVES, OAB nº RO3486, RENATA SOUZA DO NASCIMENTO, OAB nº RO5906A, 
ANDERSON DE ARAUJO NINKE, OAB nº RO12127
Requerido/Executado: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA RICARDO 
CATANHEDE 1101 SETOR 3 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
Altere-se o assunto processual, para que passe a constar “Indenização por dano moral e material”.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, movida por GERALDO 
PEREIRA DE MIRANDA, em face de ENERGISA S/A, na qual alegou que é titular da unidade consumidora n. 20/595350-7 e que foi 
notificado da existência de débitos junto à requerida, referente à recuperação de energia consumida e não registrada durante o período 
de 03/2019 a 02/2022. Por estas razões, requereu:
a) A concessão da tutela antecipada a fim de determinar que a requerida se abstenha de efetuar suspensão de energia, bem como de 
inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito;
b) A declaração da inexistência do débito no valor de R$ 43.004,70; e
c) A condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00;
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Citada, a requerida apresentou contestação e requereu, no MÉRITO, a improcedência dos pedidos iniciais, alegando que realizou 
inspeção no relógio medidor em 17/03/2022, ocasião em que verificou que o sistema de medição encontrava-se com “desvios de bornes 
do medidor, fase C, da linha fonte interligado com fase C da carga”, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrado 
corretamente. Alegou que expediu TOI, de acordo com as normas previstas pela Resolução 414/2010 da Aneel. Ressaltou que o TOI foi 
acompanhado pelo autor, e que este foi devidamente notificado do procedimento realizado e sobre as irregularidades encontradas no 
padrão de energia, inexistindo, portanto, unilateralidade ou prejuízo ao contraditório. Por fim, alegou que todos os atos praticados foram 
legais, inexistindo danos morais.
Tutela de urgência deferida (ID 77126518).
Aptos para julgamento, vieram os autos conclusos.
1. Do MÉRITO 
No presente caso, a questão de MÉRITO dispensa a produção de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento antecipado 
da causa, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
A controvérsia reside em saber se o procedimento realizado pela requerida se deu de forma regular, a fim de gerar o débito no valor de R$ 
43.004,70, decorrente de recuperação de consumo de energia, e se é gerador de danos morais indenizáveis.
Oportuno assentir que o caso em tela se trata de inequívoca relação de consumo, tendo em vista que as partes se caracterizam 
como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2° e 3° do CDC, razão pela qual será analisado sob a ótica do Código de Defesa 
do Consumidor.
Todavia, a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, inciso VIII, CDC, não é absoluta, devendo ser observada a previsão do Código 
de Processo Civil, no que diz respeito à distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito 
e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do autor (art. 373 do CPC).
Na espécie, sabe-se que é possível que a concessionária de serviço público proceda à recuperação de consumo de energia elétrica, 
em razão da constatação de inconsistências no consumo, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a irregularidade na 
medição e desde que respeitados os requisitos constantes da Resolução 1.000/2021 da Aneel, aplicável ao presente caso concreto, 
tendo em vista que os fatos ocorreram durante a sua vigência.
No caso dos autos, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, onde consta que o procedimento foi acompanhado pelo autor (ID 
76979798, p. 1).
Ademais, o autor juntou cópia do TOI realizado (ID 76979798, p. 1), e da Carta ao Cliente (ID 76979796, p. 1), comprovando que foi 
notificado do procedimento, e do critério adotado pela requerida para elaboração do cálculo de recuperação de consumo, em obediência 
ao comando o art. 591, da Res. 1.000/2021 - ANEEL, não existindo ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que a inspeção 
foi encaminhada ao requerente, que ficou ciente de todo o procedimento adotado pela requerida, de que eventuais diferenças poderiam 
seriam cobradas de acordo com os termos da Resolução 1.000/2021 da Aneel, bem como do prazo administrativo para interposição de 
defesa.
Infere-se do TOI realizado, a constatação de que o medidor de consumo estava com “desvios de bornes do medidor, fase C, da linha fonte 
interligado com fase C da carga”, fazendo com que a energia deixasse de ser registrada corretamente (ID 76979798, p. 1). Diante disso, 
a requerida procedeu a emissão de fatura no valor de R$ (ID 76979800, p. 1).
Ainda, verifico nos autos a existência de registros fotográficos (ID 78519564), que demonstram o aparelho medidor adulterado, que 
subsidiam o argumento de irregularidade na unidade consumidora.
Dessa forma, considerando o defeito externo, entendo que não houve a necessidade de retirada do medidor e a elaboração de laudo de 
avaliação, visto que a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas na ligação dos cabos ao relógio.
Ressalto que o art. 590, especificamente nos incisos II e III, da Resolução 1.000/2021 da Aneel, não exige a realização de perícia em 
todos os casos de desvio de energia, mas apenas quando constatada violação do medidor ou de outros equipamentos de medição.
Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade, sendo cabível a cobrança do valor 
da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela requerente e não 
registrada.
No mais, verifico de histórico de faturamento juntado (ID 79622461, p. 1), que o consumo de energia do autor nos três meses anteriores 
a regularização do medidor (meses 1 e 2 de 2022, e 12 de 2021), variou entre 1.050 a 1.335 kWh. 
Já após a regularização (03/2022), o gasto foi de 1.605 a 1.939 kWh, demonstrando grande variação quando comparado aos meses 
anteriores a vistoria.
Desse modo, a concessionária executou todos os procedimentos elencados pela Aneel para a faturação de consumo por irregularidade 
e, em decorrência, emitiu a fatura com consumo total de R$ 43.004,70, discriminando o valor na carta enviada ao autor.
Assim, considerando os fundamentos expostos, cabível a cobrança do valores referentes à recuperação de consumo, que corresponde 
ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela requerente e não registrada.
2. Da delimitação do período de recuperação
Para serem considerados válidos os débitos acerca de recuperação de consumo, é preciso que se demonstrem não só a suposta 
irregularidade, mas também a obediência aos procedimentos previstos no arts. 595 e 596 da Resolução nº 1.000 da ANEEL, o que não 
ocorreu na espécie.
A requerida efetuou a cobrança dos valores pretéritos de forma contrária ao entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, que entende que a forma correta, sem deixar margem de erros, é a cobrança da média de consumo dos 03 (três) 
meses imediatamente posteriores à substituição ou regularização do medidor e pelo período pretérito máximo de 01 (um) ano, nos termos 
do art. 595, III, da Resolução nº 1.000 da ANEEL.
Desse modo, a fatura correspondente a recuperação de consumo deve considerar o limite de 12 (doze) meses anteriores a constatação 
da irregularidade para fins de cobrança, considerando ser medida mais benéfica ao consumidor.
O critério adotado na revisão de faturamento do caso em análise considerou a média dos três maiores valores, com relação ao período de 
03/2019 a 02/2022 (ID 76979796, p. 1), ou seja, 36 meses anteriores a constatação, confrontando o disposto na Resolução da ANEEL, 
e na jurisprudência deste Tribunal.
Assim sendo, tendo em conta que a requerida não comprovou que adotou os critérios estabelecidos na Resolução da Aneel e no 
entendimento deste Tribunal para apuração do valor da diferença de consumo no medidor, este deve ser declarado inexigível da forma 
exposta, pois a metodologia determinada pela mencionada resolução não se mostra justa.
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Diante disso, entendo que a requerida poderá promover novo procedimento de recuperação, desde que adote a metodologia de cálculo 
reconhecida como legal, limitando a recuperação ao período dos 12 últimos meses de consumo anteriores à constatação da irregularidade/
emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade, com cálculo de recuperação de consumo com base nos 03 meses posteriores a troca/
regularização do relógio medidor.
3. Dos danos morais
O autor requereu indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, sob a justificativa de que teve seu nome inscrito no cadastro 
de inadimplentes, no entanto, não juntou qualquer prova do fato alegado.
Ademais, decorre que, o simples ato da cobrança indevida não gera dever de indenizar em âmbito extrapatrimonial. A saber:
Energia elétrica. Cobrança. Consumo não faturado. Irregularidade no medidor. Perícia unilateral. Inexigibilidade do débito. Dano 
moral. Apenas a cobrança de dívida de recuperação de consumo declarada indevida não é capaz de gerar abalo moral. Trata-se de 
simples aborrecimento não indenizável. Recurso que se nega provimento. (APELAÇÃO CÍVEL 7064454-43.2021.822.0001, Rel. Des. 
Sansão Saldanha, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2022.)
Sendo assim, julgo improcedente o pedido quanto a indenização por danos morais.
Quanto ao pedido da requerida para designação de audiência de instrução e julgamento, indefiro, por tratar-se de medida irrelevante no 
caso em discussão. 
Nesse contexto, a procedência parcial do pedido é a medida que se impõe no presente caso concreto para declaração de inexistência 
dos débitos.
4. DISPOSITIVO 
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com resolução de MÉRITO e fundamento no art. 487, I do 
CPC, para:
a) DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado indevidamente pela requerida, no valor de R$ 43.004,70, conforme fatura de (ID 
76979800, p. 1), ressalvando-se a possibilidade de cobrança do período de até 12 meses, desde que utilizada como parâmetro a média 
de consumo dos 03 (três) meses imediatamente posteriores à substituição do medidor; e
b) Convalidar a tutela anteriormente concedida (ID 77126518).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do MÉRITO.
Sem custas e honorários nesta instância.
Caso a parte pretenda recorrer da presente DECISÃO sob o pálio da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz jus ao 
benefício no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento da gratuidade.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru 
_________________________________________________________________________________________________________
Processo nº: 7003308-58.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
Requerente/Exequente: MARIA PAULA GONCALVES, LINHA 621, KM 53 s/n ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS, OAB nº RO12069, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517, 
THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 10,11,13 E 14 / BLOCO 
01 E 02 VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, 
Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.
A parte autora noticiou a desistência da ação, requerendo a sua extinção (ID 80769055)
Ao teor do exposto, vejo que o interesse processual da parte requerente desapareceu, razão pela qual, JULGO EXTINTA a ação, sem 
resolução de MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Sem custas e honorários nesta instância.
Fica dispensado o prazo recursal.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
P.R.I. Cumpra-se.
Jaru - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7002857-33.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação
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Requerente/Exequente: MARIA DA CONCEICAO DE AGUIAR, RUA MANOEL RIBEIRO MENDES 0995 LIBERDADE - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR, OAB nº RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI, OAB nº RO10128
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 9 ANDAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO
Advogado do requerido: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por MARIA DA 
CONCEIÇÃO DE AGUIAR em face do BANCO BMG S.A, na qual alegou que verificou descontos em seu benefício previdenciário, que 
vêm ocorrendo desde 04/02/2017, relativos à reserva de margem consignável - RMC, atualmente no valor mensal de R$ 55,00. Alegou 
que não firmou contrato com a requerida, tampouco requereu cartão de crédito com reserva de margem consignável. Por estas razões, 
requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos, e no MÉRITO, a declaração de nulidade do 
contrato n. 11055283, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 e devolução, em dobro, 
dos valores descontados, no importe total de R$ 8.110,06
A tutela de urgência foi indeferida, visto a inexistência dos seus requisitos autorizadores, e o requerido apresentou contestação, da qual 
o requerente apresentou impugnação.
Desnecessária a produção de outras provas, vieram os autos conclusos para julgamento.
1- Preliminares e prejudiciais de MÉRITO 
1.1- Da assistência Jurídica Gratuita
O requerente é aposentado, recebendo benefício do INSS no valor mensal de R$ 1.212,00. (ID 77933973). Dessa forma, a concessão 
dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.
Portanto, acolho o pedido da assistência judiciária gratuita.
1.2- Da inépcia da inicial - Carência da ação: ausência de prévia reclamação na via administrativa. Inexistência de pretensão resistida
O requerido alegou que não houve o exaurimento da via administrativa, inexistindo, portanto, pretensão resistida. Afirmou que restou 
patente a carência da ação e requereu a extinção do feito sem resolução do MÉRITO.
A falta do prévio requerimento administrativo, não descaracteriza o interesse de agir da parte autora, uma vez que não há norma jurídica 
que a obrigue a encerrar a esfera administrativa para, somente após, ajuizar a ação judicial. Eventual restrição, violaria o princípio 
constitucional do livre acesso ao  PODER JUDICIÁRIO, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
Logo, o direito subjetivo de ação da parte autora não está condicionado ao esgotamento da esfera extrajudicial, sendo possível que se 
ingresse em Juízo para obter a tutela jurisdicional, inclusive, sem que haja pedido administrativo.
Por tal razão rejeito a preliminar.
1.3- Da prescrição
O requerido arguiu preliminar de prescrição quinquenal, tendo em vista que o contrato foi firmado em 03/03/2016 e a ação distribuída em 
07/05/2022.
O STJ já decidiu que “a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de 
indébito não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual 
prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica; por essa razão, 
aplica-se a prescrição decenal e não a trienal. Precedentes”. (STJ – AgInt no REsp 1.820.408 – PR - Terceira Turma – Relatora Ministra 
Nancy Andrighi – Data do Julgamento 28/10/2019).
Ainda sobre o tema:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. CAUSA 
JURÍDICA ADJACENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO 
DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA 168/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 
FÁTICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo repetição de indébito, por cobrança indevida 
de valores contratuais, não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, em razão da existência de causa jurídica contratual 
adjacente, de modo que se aplica a prescrição decenal e não a trienal, conforme entendimento desta Corte Especial, firmado por ocasião 
do julgamento dos EREsp n° 1.281.594/SP. 2. “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no 
mesmo sentido do acórdão embargado” (Súmula 168, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/1996, DJ 22/10/1996, p. 40503). 3. Para a 
configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes. 
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp n. 1.942.834/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 
julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
Assim, por se tratar de negócio que segue gerando faturas e descontos mensalmente, afigura-se possível o pedido de anulação no 
momento em que realizado pelo demandante.
A propósito, confira-se:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c.c. restituição 
de valores e indenização por dano moral. SENTENÇA de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Decadência do direito de pleitear 
a anulação do negócio jurídico. Inocorrência. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o 
próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, requerer a revisão de cláusula contratual que considere 
abusiva ou ilegal, havendo de se verificar, tão-somente, se a pretensão condenatória de repetição do indébito está ou não prescrita. 
2. Prescrição da pretensão para repetição de indébito em relação a contrato bancário. Prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 
Entendimento firmado no julgamento do EREsp nº 1.281.594, pela Corte Especial do E. STJ. Inocorrência da prescrição na hipótese. 3. 
Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, 
forma de evolução do débito, saque, sendo incontroversos os créditos em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. 
Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral. 4. Litigância 
de má-fé caracterizada. Alegação de desconhecimento de contratação de Cartão de Crédito Consignado, do qual era inequivocamente 
sabedor, tampouco mudou sua posição (em réplica ou apelação) depois das provas trazidas pelo réu em contestação. Manutenção da 
multa aplicada. SENTENÇA mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000498-63.2021.8.26.0416; Relator (a): Elói Estevão 
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Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de 
Registro: 02/05/2022). 
Dessa forma, à presente demanda, é aplicável o prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205 do CC), razão pela qual rejeito 
a prescrição arguida pelo requerido.
1.4- Da decadência
O requerido alegou que ao direito da autora se operou a decadência, visto que os fatos se amoldariam a possível erro substancial sobre 
negócio jurídico, possuindo 4 anos para a sua anulação, nos termos do art. 178, II do CC.
A presente demanda abrange pretensões declaratórias e indenizatórias, esta que compreende reparação por dano moral e repetição de 
indébito.
Tais pretensões se edificam sobre a alegação de ilicitude da reserva de margem consignável (RMC) destinada a operações com cartão 
de crédito consignado e do respectivo desconto em benefício previdenciário ante a nulidade da contratação por vício de consentimento, 
isto é, têm a mesma origem.
Logo, o objetivo é reparar dano decorrente de relação de consumo, isto é, não se trata de um direito potestativo, não havendo que se falar 
em decadência, mas tão somente em eventual prescrição.
Nesse sentido:
Apelações cíveis. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Benefício previdenciário. Cerceamento de defesa. Não 
ocorrência. Decadência. Não ocorrência. Relação jurídica comprovada. Assinatura do contratante. Ausência de vício. Recurso da parte 
requerida provido. Recurso autoral prejudicado. Sendo a matéria a se decidir unicamente de direito, não há cerceamento de defesa a 
não designação de audiência para oitiva das partes. Na ação de repetição de indébito decorrente de contrato bancário, não se aplica o 
prazo decadencial previsto no art. 26, II, DO CDC. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com 
assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta 
sunt servanda. (TJ-RO - AC: 70094848020188220007 RO 7009484-80.2018.822.0007, Data de Julgamento: 11/09/2019)
Ademais, a relação jurídica de trato sucessivo e se renova com a manifestação de vontade das partes a cada mês
Portanto, afasto a decadência.
2- MÉRITO 
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que trata de matéria unicamente 
de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Analisando as provas dos autos, verifico que os pedidos iniciais são improcedentes, conforme passo a expor.
A relação jurídica havida entre as partes é típica de consumo, portanto como tal deverá ser apreciada, figurando a parte autora, enquanto 
consumidora, presumivelmente vulnerável em relação à requerida enquanto fornecedora do serviço e produto disponibilizados ao 
mercado.
Diante disso e tendo em vista que a autora negou ter contratado com o réu reserva de margem consignável, passou a ser ônus da parte 
requerida fornecer a prova do negócio válido, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.
Assim, diante desse quadro, competia à instituição financeira requerida provar a origem do débito e a regularidade da cobrança no 
benefício da parte autora. Com efeito, finda a instrução processual, ela se desincumbiu de seu ônus.
O requerido comprovou sua alegação por meio do contrato juntado nos IDs 79660206, 79660207, 79660208 e 79660209, assinado pela 
requerente, inclusive com a juntada das faturas encaminhadas à autora (ID 79660211 e 79660212).
Desse modo, constatei que, ao contrário do alegado na inicial, houve a contratação do serviço de empréstimo consignado, na modalidade 
de RMC, com autorização para desconto em folha de pagamento, cuja manifestação de vontade partiu da parte autora.
Ademais, restou comprovado, por meio dos comprovante de ID 79660205, que a autora recebeu créditos por meio do cartão de crédito 
(RMC). Portanto, inverossímil o argumento de que a parte autora foi induzida a erro, aderindo a produto/serviço distinto do que lhe foi 
oferecido.
Por fim, não há indícios de vício de consentimento capaz de anular o negócio celebrado. No mesmo sentido, os seguintes julgados:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA 
DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A 
TÍTULO DE EMPRÉSTIMO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA CONTRATANTE ANALFABETA QUE NÃO SE MOSTRA INCAPAZ 
PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL CONTRATOS QUE PERMANECERAM ATIVOS POR QUASE UM ANO autor QUE CONTAVA COM 
CONHECIMENTO DOS TERMOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES NO TEOR 
DA CONTRATAÇÃO ASSINATURA DE TESTEMUNHAS OU “A ROGO”, CONFORME PREVISTO PELO ARTIGO 595, DO CÓDIGO 
CIVIL, QUE SE MOSTRA FACULTATIVA PRECEDENTES NESSE SENTIDO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO 
ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DO ENTENDIMENTO DE 1º GRAU QUE IMPLICARÁ EM 
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO DO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS 
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO 
DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, Apelação n. 1001749 93.2017.8.26.0663, Relator(a): 
Simões de Vergueiro, Comarca: Votorantim, Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/04/2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DO INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Indenização por danos morais – 
Cartão de crédito consignado – Descontos das parcelas em benefício previdenciário da autora – Alegação de negativa de solicitação do 
cartão de crédito consignado – Improcedência – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização 
da requerente de débito em folha – Vício de consentimento não demonstrado – Lícita a cobrança, em exercício regular de direito do 
credor – Danos morais não evidenciados – Recurso negado. (TJSP; Apelação Cível 1022013-93.2019.8.26.0071; Relator (a): Francisco 
Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de 
Registro: 27/03/2020)
Assim, apesar das alegações da parte autora, não há que se falar em cessação das cobranças do débito oriundo do negócio jurídico, uma 
vez que houve, de fato, a contratação e utilização do referido serviço por ela.
Destarte, não se pode negar que a parte autora assinou o termo e os descontos vêm ocorrendo desde 2017, no mínimo, presumindo-se 
que aderiu às cláusulas contratuais expostas no instrumento.
Quanto ao alegado vício de consentimento, a autora deveria comprovar o fato constitutivo de seu direito, entretanto, limitou-se a informar 
que é idosa, o que, por si só, não a torna incapaz. O ônus da prova deste fato é imputável à parte autora, nos termos do art. 333, I, do 
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CPC, jamais podendo ser transferido à requerida, posto que não se admite que alguém possa fazer prova de fato negativo, ou seja, que 
não coagiu ou a induziu em erro, ou qualquer outro vício do ato jurídico, ao firmar o compromisso.
Portanto, inexiste ilicitude por parte da requerida, sendo patente a existência de relação jurídica entre as partes e a legítima contratação, 
não havendo que se falar em cobrança ilícita, tampouco em dano moral indenizável.
De observar-se, por fim, que, já na vigência do CPC/2015, o STJ vem entendendo que “... não é o órgão julgador obrigado a rebater, um 
a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando 
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp 1775870/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do MÉRITO, nos 
termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7002597-53.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: REQUERENTE: MARIA OLIVEIRA RAMOS, RUA SEBASTIÃO ARRABAL 2091, DISTRITO DE TARILÂNDIA CENTRO - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Polo Ativo: REQUERIDO: BANCO PAN S.A., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO, OAB nº RN17119, JOAO VITOR CHAVES 
MARQUES DIAS, OAB nº CE30348, PROCURADORIA BANCO PAN S.A
DESPACHO 
Vistos.
Mesmo devidamente intimada, a requerida descumpriu a ordem proferida por este Juízo em sede liminar e vem realizando descontos na 
cota bancária da autora (ID n. 80068656).
Diante disso, intime-se a requerida, COM URGÊNCIA, via sistema PJE, para, no prazo de 05 dias, comprovar a suspensão dos descontos 
no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00, até o limite de R$ 2.000,00.
Intime-se e pratique-se o necessário, COM URGÊNCIA.
No mais, intimem-se as partes para, querendo, especificarem eventuais provas a produzir, desconsiderando-se os pedidos genéricos 
formulados pelas partes. 
Prazo: 5 dias.
SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA AR/MANDADO /OFÍCIO, O QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM A DECISÃO 
LIMINAR.
Cumpra-se.
Jaru, 29 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7001320-02.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Requerente/Exequente: DYONES STEFAN ALVES MARTINS
Advogado do requerente: PAULO RODOLFO RODRIGUES MARINHO, OAB nº RO7440, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, 
OAB nº RO4783
Requerido/Executado: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do requerido: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
DESPACHO 
Vistos.
1- O requerente interpôs recurso inominado e, antes de seu recebimento, requereu a desistência e a expedição de alvará para levantamento 
do valor depositado pela requerida a título de cumprimento de SENTENÇA, o que defiro.
2- Expeça-se o alvará em favor da parte autora e seus advogados, para levantamento dos valores depositados nos ID 79664956, com 
eventuais acréscimos e prazo de validade de 30 (trinta) dias.
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2- Após levantamento, a parte exequente deverá dizer quanto à satisfação de seu crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de ser 
presumido o cumprimento integral da obrigação e a execução ser extinta.
3- Decorrido o prazo, venham conclusos para extinção
Cumpra-se.
Jaru, 29 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 35211220
Processo nº: 7001660-43.2022.8.22.0003 Requerente: REQUERENTE: LUCINEIA SILVA DE OLIVEIRA
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS - RO0003044A, WANDERSON FERNANDES 
VARGAS - RO8518
Requerido(a): REQUERIDO: ROSIMERY SIPRIANO DA SILVA
Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Jaru, 30 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 35211220
Processo nº: 7003913-72.2020.8.22.0003 Requerente: EXEQUENTE: AGNALDO CARLOS RODRIGUES SANTOS
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDERSON ANSELMO - RO0006775A, KARLA DIVINA PERILO - RO0004482A
Requerido(a): EXECUTADO: VANESSA MARTINS DOS SANTOS
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a manifestar-se quanto a 
satisfação de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 35211220
Processo nº: 7001863-05.2022.8.22.0003 Requerente: DEPRECANTE: FOGACA COMERCIO LTDA - ME
Advogado: Advogado do(a) DEPRECANTE: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
Requerido(a): DEPRECADO: GLEYCIANA FONSECA FERREIRA
Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Jaru, 30 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 35211220
Processo nº: 7000246-44.2021.8.22.0003
Requerente: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ALQUIMIA SEMI JOIAS E BIJUTERIAS LTDA - EPP
Requerido(a): REQUERIDO: ADELCIANE GOMES BARBOSA
Intimação DE:
ALQUIMIA SEMI JOIAS E BIJUTERIAS LTDA - EPP
LINHA 607 KM 2,5, S/N, ZONA RURAL, Jaru - RO - CEP: 76890-000
CARTA DE INTIMAÇÃO
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de direito, no prazo 
de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
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Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 35211220
Processo nº: 7003915-42.2020.8.22.0003 Requerente: REQUERENTE: AGNALDO CARLOS RODRIGUES SANTOS
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: KARLA DIVINA PERILO - RO0004482A, ANDERSON ANSELMO - RO0006775A
Requerido(a): REQUERIDO: ELIETE DE MENEZES ALEXOPULOS
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, impulsionar o feito, indicando bens à penhora, observando a ordem de preferência estabelecido no art. 835, do CPC, no prazo de 
5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 35211220 
Processo nº: 7003242-15.2021.8.22.0003 Requerente: REQUERENTE: SIDNEO FAZOLIN
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO 
FINALIDADE: Por determinação do juízo, ficam as Partes intimadas, através de seus advogados, a, querendo, se manifestarem acerca 
dos Cálculos da Contadoria Judicial, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS.
Jaru, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 35211220
Processo nº: 7001564-62.2021.8.22.0003 Requerente: REQUERENTE: VALDIVINO CAMARGOS DA COSTA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
Requerido(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, impulsionar o feito, indicando bens à penhora, observando a ordem de preferência estabelecido no art. 835, do CPC, no prazo de 
5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 30 de agosto de 2022.

Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7007060-72.2021.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Prestação de Serviços
Requerente/Exequente:STOP CAR LTDA, AFONSO JOSE 2831 SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: SIDNEY DA SILVA PEREIRA, OAB nº RO8209A
Requerido/Executado: MARCOS ROBERTO DA SILVA, RUA HONÓRIO RODRIGUES 2351 SETOR 09 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9099/95. 
DECIDO. 
A parte autora não compareceu à audiência de conciliação, mesmo devidamente intimada. Comparecendo apenas o seu procurador, o 
que evidencia-se que a mesma não tem interesse no prosseguimento da ação. 
Não obstante a presença do advogado, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório em sede de Juizado Especial 
Cível. Sendo pessoa jurídica deverá ser representada por preposto.
Nesse sentido o Enunciado 20 do Fonaje: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 
representada por preposto.”
Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I da Lei.099/95. 
Condeno a autora ao pagamento de custas, em razão do artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. Intimem-se via advogado, para efetuar o 
pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias. 
Decorrido o prazo, não havendo o pagamento, proceda-se a escrivania com a inscrição em dívida ativa. 
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema de informática. 
Arquivem-se sem necessidade de intimação, conforme Enunciado 10 do TJRO: “A SENTENÇA de extinção por ausência da parte à 
audiência impõe o arquivamento imediato do processo sem necessidade de intimação.”
Feitas as baixas de praxe, arquive-se o processo.
Jaru - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7002338-58.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Cartão de Crédito, Contratos Bancários
Requerente/Exequente: GETULIO CARDOSO DOS SANTOS, KM 4.5 GLEBA 52, ZONA RURAL BR 364 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 9 ANDAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO
Advogado do requerido: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por GETULIO 
CARDOSO DOS SANTOS em face do BANCO BMG S.A, na qual alegou que verificou descontos em seu benefício previdenciário, que 
vêm ocorrendo desde 01/12/2018, relativos à reserva de margem consignável - RMC, atualmente no valor mensal de R$ 52,25. Alegou 
que não firmou contrato com a requerida, tampouco requereu cartão de crédito com reserva de margem consignável. Por estas razões, 
requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos, e no MÉRITO, a declaração de nulidade do 
contrato n. 14571799, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 e devolução dos valores 
descontados, no importe de R$ 2.100,40, os quais devem ser atualizados desde 01/12/2018 e restituídos em dobro.
A tutela de urgência foi indeferida, visto a inexistência dos seus requisitos autorizadores, e o requerido apresentou contestação, da qual 
o requerente apresentou impugnação.
Desnecessária a produção de outras provas, vieram os autos conclusos para julgamento.
1- Preliminares e prejudiciais de MÉRITO 
1.1- Da assistência Jurídica Gratuita
O requerente é aposentado, recebendo benefício do INSS no valor mensal de R$ 1.212,00. (ID 76810584). Dessa forma, a concessão 
dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.
Portanto, acolho o pedido da assistência judiciária gratuita.
1.2- Da inépcia da inicial - Carência da ação: ausência de prévia reclamação na via administrativa. Inexistência de pretensão resistida
O requerido alegou que não houve o exaurimento da via administrativa, inexistindo, portanto, pretensão resistida. Afirmou que restou 
patente a carência da ação e requereu a extinção do feito sem resolução do MÉRITO.
A falta do prévio requerimento administrativo, não descaracteriza o interesse de agir da parte autora, uma vez que não há norma jurídica 
que a obrigue a encerrar a esfera administrativa para, somente após, ajuizar a ação judicial. Eventual restrição, violaria o princípio 
constitucional do livre acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
Logo, o direito subjetivo de ação da parte autora não está condicionado ao esgotamento da esfera extrajudicial, sendo possível que se 
ingresse em Juízo para obter a tutela jurisdicional, inclusive, sem que haja pedido administrativo.
Por tal razão rejeito a preliminar.
1.3- Da prescrição
O requerido arguiu preliminar de prescrição quinquenal, tendo em vista que o contrato foi firmado em 19/11/2018 e a ação distribuída em 
25/05/2022.
O STJ já decidiu que “a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de 
indébito não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual 
prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica; por essa razão, 
aplica-se a prescrição decenal e não a trienal. Precedentes”. (STJ – AgInt no REsp 1.820.408 – PR - Terceira Turma – Relatora Ministra 
Nancy Andrighi – Data do Julgamento 28/10/2019).
Ainda sobre o tema:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. CAUSA 
JURÍDICA ADJACENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO 
DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA 168/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 
FÁTICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo repetição de indébito, por cobrança indevida 
de valores contratuais, não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, em razão da existência de causa jurídica contratual 
adjacente, de modo que se aplica a prescrição decenal e não a trienal, conforme entendimento desta Corte Especial, firmado por ocasião 
do julgamento dos EREsp n° 1.281.594/SP. 2. “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no 
mesmo sentido do acórdão embargado” (Súmula 168, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/1996, DJ 22/10/1996, p. 40503). 3. Para a 
configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes. 
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp n. 1.942.834/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 
julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
Assim, por se tratar de negócio que segue gerando faturas e descontos mensalmente, afigura-se possível o pedido de anulação no 
momento em que realizado pelo demandante.
A propósito, confira-se:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c.c. restituição 
de valores e indenização por dano moral. SENTENÇA de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Decadência do direito de pleitear 
a anulação do negócio jurídico. Inocorrência. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o 
próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, requerer a revisão de cláusula contratual que considere 
abusiva ou ilegal, havendo de se verificar, tão-somente, se a pretensão condenatória de repetição do indébito está ou não prescrita. 
2. Prescrição da pretensão para repetição de indébito em relação a contrato bancário. Prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 
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Entendimento firmado no julgamento do EREsp nº 1.281.594, pela Corte Especial do E. STJ. Inocorrência da prescrição na hipótese. 3. 
Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, 
forma de evolução do débito, saque, sendo incontroversos os créditos em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. 
Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral. 4. Litigância 
de má-fé caracterizada. Alegação de desconhecimento de contratação de Cartão de Crédito Consignado, do qual era inequivocamente 
sabedor, tampouco mudou sua posição (em réplica ou apelação) depois das provas trazidas pelo réu em contestação. Manutenção da 
multa aplicada. SENTENÇA mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000498-63.2021.8.26.0416; Relator (a): Elói Estevão 
Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de 
Registro: 02/05/2022). 
Dessa forma, à presente demanda, é aplicável o prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205 do CC), razão pela qual rejeito 
a prescrição arguida pelo requerido.
2- MÉRITO 
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que trata de matéria unicamente 
de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Analisando as provas dos autos, verifico que os pedidos iniciais são improcedentes, conforme passo a expor.
A relação jurídica havida entre as partes é típica de consumo, portanto como tal deverá ser apreciada, figurando a parte autora, enquanto 
consumidora, presumivelmente vulnerável em relação à requerida enquanto fornecedora do serviço e produto disponibilizados ao 
mercado.
Diante disso e tendo em vista que o autor negou ter contratado com o réu reserva de margem consignável, passou a ser ônus da parte 
requerida fornecer a prova do negócio válido, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.
Assim, diante desse quadro, competia à instituição financeira requerida provar a origem do débito e a regularidade da cobrança no 
benefício da parte autora. Com efeito, finda a instrução processual, ela se desincumbiu de seu ônus.
O requerido comprovou sua alegação por meio do contrato juntado nos IDs 78872093, 78872094 e 78872095, assinado a rogo pelo 
requerente e mais duas testemunhas, inclusive com a juntada das faturas encaminhadas ao autor (ID 78872100).
Desse modo, constatei que, ao contrário do alegado na inicial, houve a contratação do serviço de empréstimo consignado, na modalidade 
de RMC, com autorização para desconto em folha de pagamento, cuja manifestação de vontade partiu da parte autora.
Ademais, restou comprovado, por meio dos comprovante de ID 78872096, 78872097 e 78872098, que o autor recebeu créditos por meio 
do cartão de crédito (RMC). Portanto, inverossímil o argumento de que a parte autora foi induzida a erro, aderindo a produto/serviço 
distinto do que lhe foi oferecido.
Por fim, não há indícios de vício de consentimento capaz de anular o negócio celebrado. No mesmo sentido, os seguintes julgados:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA 
DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A 
TÍTULO DE EMPRÉSTIMO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA CONTRATANTE ANALFABETA QUE NÃO SE MOSTRA INCAPAZ 
PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL CONTRATOS QUE PERMANECERAM ATIVOS POR QUASE UM ANO autor QUE CONTAVA COM 
CONHECIMENTO DOS TERMOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES NO TEOR 
DA CONTRATAÇÃO ASSINATURA DE TESTEMUNHAS OU “A ROGO”, CONFORME PREVISTO PELO ARTIGO 595, DO CÓDIGO 
CIVIL, QUE SE MOSTRA FACULTATIVA PRECEDENTES NESSE SENTIDO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO 
ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DO ENTENDIMENTO DE 1º GRAU QUE IMPLICARÁ EM 
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO DO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS 
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO 
DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, Apelação n. 1001749 93.2017.8.26.0663, Relator(a): 
Simões de Vergueiro, Comarca: Votorantim, Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/04/2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DO INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Indenização por danos morais – 
Cartão de crédito consignado – Descontos das parcelas em benefício previdenciário da autora – Alegação de negativa de solicitação do 
cartão de crédito consignado – Improcedência – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização 
da requerente de débito em folha – Vício de consentimento não demonstrado – Lícita a cobrança, em exercício regular de direito do 
credor – Danos morais não evidenciados – Recurso negado. (TJSP; Apelação Cível 1022013-93.2019.8.26.0071; Relator (a): Francisco 
Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de 
Registro: 27/03/2020)
Assim, apesar das alegações da parte autora, não há que se falar em cessação das cobranças do débito oriundo do negócio jurídico, uma 
vez que houve, de fato, a contratação e utilização do referido serviço por ela.
Destarte, não se pode negar que a parte autora assinou o termo e os descontos vêm ocorrendo desde 2018, presumindo-se que aderiu 
às cláusulas contratuais expostas no instrumento.
Quanto ao alegado vício de consentimento, o autor deveria comprovar o fato constitutivo de seu direito, entretanto, limitou-se a informar 
que é idoso e analfabeto, o que, por si só, não o torna incapaz. O ônus da prova deste fato é imputável à parte autora, nos termos do art. 
333, I, do CPC, jamais podendo ser transferido à requerida, posto que não se admite que alguém possa fazer prova de fato negativo, ou 
seja, que não coagiu ou a induziu em erro, ou qualquer outro vício do ato jurídico, ao firmar o compromisso.
Portanto, inexiste ilicitude por parte da requerida, sendo patente a existência de relação jurídica entre as partes e a legítima contratação, 
não havendo que se falar em cobrança ilícita, tampouco em dano moral indenizável.
De observar-se, por fim, que, já na vigência do CPC/2015, o STJ vem entendendo que “... não é o órgão julgador obrigado a rebater, um 
a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando 
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp 1775870/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do MÉRITO, nos 
termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7005045-33.2021.8.22.0003
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Polo Ativo: REQUERENTES: EDGAR DA COSTA SILVA, RUA AFONSO JOSÉ 4033, ESQUINA COM A RUA MAMORÉ SETOR 
1A - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, JOSIVANE DE FATIMA SOUZA, RUA AMAZONAS, 3496 SETOR 05 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: NILTON LEITE JUNIOR, OAB nº RO8651, LUIZ FERNANDO TORREJAES ROMERO, OAB nº 
RO10471
Polo Ativo: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA 
DOS IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
1- A requerida foi intimada para cumprimento da obrigação de fazer, ao qual foi condenada em SENTENÇA transitada em julgado, no 
prazo de 30 dias. Todavia, sem apresentar justificativa, deixou de cumprir a referida ordem.
Diante do decurso do prazo concedido, sem o cumprimento da obrigação, foi concedido novo prazo, sendo o de 5 dias corridos, sob pena 
de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.
O DESPACHO que concedeu o prazo de 5 dias e fixou multa diária, foi publicado em 30/06/2022. Todavia, consta nos autos que a 
requerida cumpriu a obrigação de fazer apenas em 14/07/2022, sem qualquer justificava.
O Código de Processo Civil admite que o julgador disponha de mecanismos legais que obrigam o cumprimento das ordens judiciais:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 
SENTENÇA, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 
cumprimento do preceito.
Dessa forma, diante do descumprimento reiterado da ordem judicial, condeno a requerida ao pagamento de multa outrora fixada.
2- Intime-se aparte exequente para apresentar cálculos dos valores que entende como devidos, bem como requerer o que de direito, no 
prazo de 5 dias.
Intime-se. Cumpra-se.
Jaru, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7004530-61.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Prestação de Serviços
Requerente/Exequente: A. LUIZ DA SILVA, BRASIL 2070 SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE, OAB nº RO1658A
Requerido/Executado: EXCLUSIVA PUBLICAÇÕES, AVENIDA CAMPANELLA 32, SALA 07 JARDIM ITAPEMIRIM - 08220-830 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
1) Recebo a inicial e DECIDO:
2) Da tutela de urgência
Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, promovida por A. LUIZ DA SILVA em face de EXCLUSIVA PUBLICAÇÕES, 
objetivando, em caráter de urgência, a suspensão das cobranças, relativos a um contrato de prestação de serviços, o qual afirma ser 
nulo. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato.
O artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A concessão da antecipação de tutela, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, se dá com a presença de requisitos 
fundamentais que amparem o seu requerimento, qual seja, a coincidência dos efeitos da tutela antecipadamente requerida com aquela 
que ao final poderá ser concedida pelo Estado-Juiz.
Assim para a possibilidade de antecipar os efeitos da Tutela total ou parcialmente, deve haver prova inequívoca dos fatos relatados 
pela parte autora, o convencimento do juiz acerca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação ou, ainda, caracterização do abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.
Certo é que a parte autora trouxe aos autos cópia do contrato que afirma ser nulo, no qual inexiste a qualificação da requerida, mas tão 
somente as informações do requerente e o valores cobrados pelo serviço de publicidade. (ID 81188818)
Dessa forma, o demandante demonstrou a verossimilhança de sua alegações, requisito necessário para a concessão da antecipação dos 
efeitos da tutela.
Verifico ainda a presença do requisito da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é evidente que a cobrança mensal 
do valor de R$ 498,00, poderá gerar situação difícil e desagradáveis consequências a requerente.
Assim, nesta primeira cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência, 
especialmente pelas alegações da inicial e pelos documentos juntados. Além disso, a medida liminar é reversível, pois em caso de 
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improcedência do pedido da parte autora, a empresa requerida poderá novamente efetuar as cobranças e incluir o nome da parte 
requerente no cadastro de proteção ao crédito.
É importante mencionar ainda, que, no caso de improcedência dos pedidos, a parte autora responderá pelos prejuízos que a efetivação 
da tutela de urgência causar a parte adversa (art. 302, do CPC).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado nestes autos e, em 
consequência, DETERMINO que a requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança relativa ao termo de autorização de figuração n. 
8593, de ID 81188818, sob pena de aplicação de multa.
3) Da citação, audiência de conciliação e demais atos.
3.1) A audiência de conciliação foi agendada no sistema PJE.
3.2) Considerando as restrições de contato social impostas para o combate à pandemia do COVID-19, bem como o art. 1º da Lei n. 
13.994/20, que alterou a Lei n. 9099/95, possibilitando a conciliação não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, citem-se e 
intimem-se as partes para solenidade agendada a qual será realizada por videoconferência.
3.3) A solenidade será conduzida pelos conciliadores do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
3.4) Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o contato telefônico e o endereço de e-mail, a fim de viabilizar a 
realização da audiência, sendo que contagem do prazo para a parte requerida inicia-se a partir da citação. Em caso de inércia da parte 
autora, a pena é de extinção e caso haja a inércia da parte requerida será admitida como recusa à participação na audiência (art. 23 da 
Lei n. 9.099/95).
3.5) Informo as partes e ao CEJUSC que:
a) A audiência de conciliação será realizada, preferencialmente, pelo aplicativo de celular whatsapp. Caso a parte ou seu advogado 
justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o conciliador, excepcionalmente, realizar 
a audiência por tal meio.
b) O CEJUSC poderá alterar o tempo de duração das audiências de conciliação como forma de atender peculiaridades de sua realização 
em meio digital e outras características que indiquem necessidade de maior ou menor disponibilização de tempo.
c) Deverão ser observadas todas as orientações do CNJ relativas às diretrizes para a realização de audiências no âmbito do PODER 
JUDICIÁRIO.
3.6) Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos, observando-se o seguinte:
a) as partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o sobre o acesso 
à audiência virtual.
b) Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência.
c) Caso seja realizada por OFICIAL DE JUSTIÇA, o auxiliar do juízo deverá coletar o contato telefônico e o endereço de e-mail da parte 
requerida, constando no corpo da certidão a informação.
d) Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
3.7) As audiências somente serão canceladas ou adiadas pelo magistrado, não havendo decisões neste sentido, fica mantida a solenidade 
na data designada.
3.8) Ficam as partes cientes de que a sua ausência injustificada à audiência implicará, conforme o caso, na extinção do feito (art. 51, I, 
da Lei n. 9.099/95) ou revelia (art. 20 da Lei n. 9099/95).
3.9) Caso a parte requerida não venha com proposta de acordo ou não seja composta a transação em audiência ou não requeira a 
designação de audiência de instrução, deverá apresentar defesa escrita digitalizada e documentos necessários até a data da audiência 
(ou seja, na data da solenidade as contestações e demais documentos já deverão estar digitalizadas nos autos do sistema virtual).
Esta DECISÃO deverá ser parte integrante da carta/MANDADO de citação.
SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA AR/MANDADO, O QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM A CÓPIA DA INICIAL, 
ONDE CONSTA O NOME, QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO DAS PARTES, ALÉM DA CERTIDÃO QUE CONSTA A DATA DA AUDIÊNCIA 
AGENDADA NO SISTEMA PJE.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7004528-91.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
Requerente/Exequente: LUCINEIA DE OLIVEIRA BAIA, RUA AMAZONAS 3380 SETOR 05 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IBRAHIM JACOB, OAB nº MT17109A
Requerido/Executado: ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RUA RICARDO CATANHEDE, N. 1101, 1101 
SETOR 03 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Recebo a inicial e determino a retirada do feito de pauta de audiência.
1) Da tutela de urgência.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCINEIA DE OLIVEIRA BAIA, em 
face de ENERGISA, na qual alegou que a requerida emitiu cobrança indevida e que vem sendo ameaçada de corte. Alegou que a dívida 
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foi emitida unilateralmente pela requerida, razão pela qual requer a concessão de tutela antecipada, a fim de determinar que a requerida 
se abstenha de suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora e ao final, a declaração de inexistência do débito e a 
condenação da requerida ao pagamento de danos morais..
A tutela provisória prevista no art. 300 do CPC, estabelece dois fundamentos: urgência ou evidência, já que a tutela de urgência busca 
resguardar situações nas quais a demora no reconhecimento do direito prejudica a parte. Neste caso, há, portanto, a necessidade da 
demonstração do perigo da demora e da verossimilhança das alegações.
A Aneel prevê que somente será possível o corte no fornecimento do serviço, quando efetuado em até 90 dias após o vencimento do 
débito.
O boleto de cobrança, digitalizado no ID 81185099 indica vencimento em 02/02/2018, ou seja, há muito mais de 90 dias, impedindo a 
realização do corte de energia decorrente de seu inadimplemento.
Ademais, presumível os danos à requerente, caso venha a ter o serviço de energia suspenso em sua residência, motivo pelo qual entendo 
que o pedido urgente deve ser acolhido.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, formulado pela autora, para determinar que a requerida Energisa S.A.:
a) Abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente à requerente LUCINEIA DE 
OLIVEIRA BAIA, Unidade Consumidora n. 20/190531-4, situada na Rua Amazonas, 3380, setor 5, neste Município de Jaru/RO, em razão 
do débito no valor de R$ 4.882,87, referente ao mês de dezembro de 2017 e vencimento em 02/02/2018, até o julgamento final desta 
ação;
2- Cite-se a requerida, ENERGISA S/A, via sistema Pje, para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis e diga 
as provas que pretende produzir.
3- Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, via PJE, para que apresente réplica em 15 (quinze) dias úteis e dizer se pretende 
produzir outras provas.
4- Com ou sem a manifestação das partes, certifique-se e voltem os autos conclusos.
SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA AR/MANDADO /OFÍCIO, O QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM A CÓPIA DA 
INICIAL, ONDE CONSTA O NOME, QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO DAS PARTES.
A ORDEM DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEVE SER CUMPRIDA PELO(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA DE PLANTÃO OU 
ENVIADA À REQUERIDA PELO MEIO ACORDADO COM O 
PODER JUDICIÁRIO.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7003128-42.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: REQUERENTE: ANTONIO LIBANIO DE SOUZA NETO, RUA PLÁCIDO DE CASTRO 1035 SETOR 2 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RENATA SOUZA DO NASCIMENTO, OAB nº RO5906A, RENATA MACHADO DANIEL, OAB nº 
RO9751
Polo Ativo: REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON,, - DE 
2289/2290 A 2653/2654 - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
1- Mesmo devidamente intimada (ID 78444648), a requerida descumpriu a ordem proferida por este Juízo em sede liminar e suspendeu 
o fornecimento de energia na unidade consumidora da requerente, bem como incluiu seu nome no cadastro de inadimplentes.
Diante disso, intime-se a requerida, COM URGÊNCIA, por meio do(a) Oficial(a) de Justiça de plantão, para: 
a) Comprovar a religação da energia elétrica na unidade consumidora n. 20/263112-5, situada na Linha LN 05, S/N, PA Lagoa Nova, 
zona rural, no Município de Theobroma/RO, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária, no importe de R$ 500,00, até o limite de R$ 
5.000,00.
b) Comprovar a retirada do nome do requerente do cadastro de inadimplentes (Serasa/SPC), em razão do débito cobrado referente à 
recuperação de consumo, no valor de R$ 13.720,58, no prazo de 24h, sob pena de multa diária, no importe de R$ 200,00, até o limite de 
R$ 2.000,00
2- Intime-se e pratique-se o necessário, COM URGÊNCIA.
SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA AR/MANDADO /OFÍCIO, O QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM A DECISÃO 
LIMINAR DE ID 78393887.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
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2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7003993-65.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
REQUERENTE: ALBINO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO DO REQUERENTE: IRINEU RIBEIRO DA SILVA, OAB nº RO133A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos, 
Recebo a inicial.
Considerando que ambas as partes manifestaram interesse pela realização de audiência de conciliação, DEFIRO o pedido.
Em razão da pandemia de Covid-19 que esta assolando o país e o mundo, da necessidade de resguardar a saúde de todos com a 
necessidade de manter o funcionamento estatal, bem como considerando a alteração da Lei dos juizados especiais civil autorizando a 
conciliação por videoconferência (lei 13.994/2020), DETERMINO a realização da audiência de conciliação por videoconferência - por 
meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (Fone/WhatsApp: 69-3521-0240), para melhor facilidade dos trabalhos e uma vez que nem 
todos possuem um computador munido de internet -. 
CITE-SE a parte requerida para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, apresentar contestação em audiência de tentativa 
de conciliação, que se realizará em data a ser agendada pela CPE, junto à CEJUSC por meio do Fone/WhatsApp: 69-3521-0240 -, sob 
pena de ser decretada a sua revelia.
Agende-se a audiência de conciliação no sistema PJE.
Fica condicionada a realização do ato a apresentação do número de telefone das partes envolvidas com até 10 dias antes da audiência. 
Caso ambas as partes possuam advogados constituídos nos autos, fica dispensada a intimação pessoal, devendo ser intimadas por meio 
de seus advogados via publicação no Diário da Justiça. 
A parte que não tiver advogado constituídos a intimação deverá ocorrer pessoalmente, via AR ou expedição de MANDADO.
Remetam-se os autos ao CEJUSC para realização da audiência e dos demais atos concernentes, nos termos da regulamentação 
normativa respectiva.
A ausência injustificada da(s) parte(s) requerida(s) em audiência de conciliação, ou a não apresentação de contestação, acarretará a 
presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte requerente. (Lei nº 9.099/95, art. 20).
Não havendo conciliação, após resposta(s) da(s) parte(s) requerida(s), franqueie-se à parte autora suficiente oportunidade de manifestação 
oral - em audiência - aos termos da(s) contestação(ões) então apresentada(s).
Em seguida, ainda em audiência, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua 
pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Desde já, determino: 
No caso de não localização da parte demandada e não indicação de novo endereço pelo autor venham os autos conclusos.
Na hipótese de restar ausente a citação/intimação do deMANDADO, caso - após intimado o autor para fornecer novo endereço no prazo 
de 05 dias e esse o faça -, poderão se descortinar duas situações:
II -) Havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endereço indicado antes da audiência já designada, essa deve ser mantida, 
determinando-se que se intime as partes pelo cartório;
II -) Não havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endereço antes da audiência já designada, fica delegado ao CEJUSC 
a redesignação do ato por ser esse (fixação da data de audiência) mero ato ordinatório, uma vez que já tendo a realização dessa sido 
determinada pelo Juízo, sua estipulação pode ser realizada pelo CEJUSC; hipótese na qual as partes deverão ser intimadas pelo cartório, 
servido o termo de redesignação de carta/MANDADO de citação/intimação/carta precatória.
Obs.: a intimação realizada no mínimo 48 horas antes da audiência será considerada válida para efeitos de revelia.
Aguarde-se a solenidade.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Jaru/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, COMO CARTA AR/MANDADO e DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
REQUERENTE: ALBINO OLIVEIRA DE SOUZA, LINHA 605 km 35, SITIO ZONA RURAL - 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON,, - DE 2289/2290 A 
2653/2654 - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
7002295-24.2022.8.22.0003
Procedimento do Juizado Especial Cível
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Cláusulas Abusivas
AUTOR: JOAO SILVESTRE GOMES AMORIM
ADVOGADO DO AUTOR: WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE, OAB nº RO1658A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
JOÃO SILVESTRE GOMES AMORIM, ajuizou a presente ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de 
ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Alega em síntese que é consumidor de energia elétrica, unidade consumidora número 20/1186319-8, e que a requerida emitiu uma 
cobrança no valor de R$ 5.031,30 (cinco mil, trinta e um reais e trinta centavos), proveniente da recuperação de consumo descrita no 
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI, nº 093911. Requer a condenação da requerida e desconstituição do débito. Com a inicial 
juntou documentos. 
Citada a parte requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente da incompetência do juizado especial cível. No MÉRITO, 
requereu a improcedência dos pedidos (ID 78132941).
Vieram-me os autos conclusos.
DA PRELIMINAR
Quanto a preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria alegada pela requerida, argumentando que precisaria de realização 
de perícia técnica, também afasto, por entender que não se trata de questão complexa, além do que, o Juiz pode, se entender necessário, 
requisitar ajuda técnica para o deslinde do feito, sem ferir os princípios norteadores do Juizado, conforme preceitua o artigo 35 da Lei 
9099/ 95, in verbis. 
“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer 
técnico. 
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, 
ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado”.
Assim, com base no exposto rejeito a preliminar de incompetência deste juizado.
Do MÉRITO:
De início, anoto que conforme jurisprudência firmada na Corte Superior, a relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos e a 
concessionária é consumerista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO 
DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte 
possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de 
serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” 
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 11/09/2013 ). 2. O Tribunal a quo 
entendeu que não houve violação no hidrômetro. Para afastar a CONCLUSÃO adotada pelas instâncias ordinárias, necessária seria a 
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável ao Superior Tribunal de Justiça, diante do óbice contido no verbete 
sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 18/06/2014) 
No presente caso, após detida análise dos autos, verifica-se que o pleito autoral deve ser julgado procedente em parte. Explica-se:
Compulsando os autos, verifico que houve inspeção realizada pelos próprios técnicos da ENERGISA, conforme Termo de Ocorrência e 
Inspeção ID 77733755 - Pág. 1, sendo que constou a notificação de irregularidade.
Para ser considerado válido o débito, é preciso que se demonstrem não só a suposta irregularidade, mas também a obediência aos 
procedimentos previstos no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Observo que no Termo de Ocorrência e Inspeção consta a informação que houve necessidade de retirada do aparelho ou realização de 
perícia, alegando que foi constatado irregularidades, tampa adulterada e sensor óptico danificado (ID 78132942 - Pág. 18).
Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora cuja titular é a parte autora (ID78132942 - Pág. 1 á 5), observa-se que houve 
aumento no registro de consumo nos meses posteriores à constatação da irregularidade, chegando a 435KWh no mês de agosto/2021, 
revelando que o consumo faturado no período mencionado na notificação não está compatível com o real, sendo cabível a recuperação 
de consumo.
Contudo, em que pese a possibilidade de recuperação de consumo quanto a unidade consumidora da parte autora, o cálculo apresentado 
pela ré não merece acolhimento.
Segundo a memória descritiva de cálculo (ID 78132942 - Pág. 6 ) e Notificação enviada à autora juntadas pela ré, o critério utilizado 
para fins de recuperação de consumo, foi o estabelecido no art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, isto é, a média dos 03 (três) 
maiores consumos nos 12 meses anteriores à inspeção. Esse método de cálculo não merece prosperar, pois ele deve ser adaptado com 
uma interpretação mais favorável ao consumidor, de modo que revele o consumo médio e efetivo de energia da unidade após a instalação 
do medidor. Assim, a forma que melhor reflete isso é a que corresponde à média de consumo dos 3 (três) meses imediatamente 
posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de 1 (um) ano.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento do TJ-RO:
Apelação cível. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Recuperação de consumo. 
Perícia unilateral. Forma de cálculo errônea. Suspensão do serviço. Dano moral. Caracterizado. Valor. Mantido. Litigância de má-fé em 
contrarrazões. Afastada. Recurso desprovido. Embora seja possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de 
consumo de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento 
rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob pena de desconstituição do débito apurado. Torna-se inexigível débito cobrado 
em decorrência de fiscalização realizada, unilateralmente, pela concessionária de serviço público, sem garantia do contraditório e ampla 
defesa. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à 
substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze meses. Não comprovada a existência de dívida legítima, fica evidenciado 
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida, o que configura dano moral indenizável. Deve ser mantido o valor da 
indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. A interposição do recurso cabível, por si só, não caracteriza 
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litigância de má-fé. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7038587-19.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara 
Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 11/01/2022
Apelação cível. Inexigibilidade de débito. Energia elétrica. Medição irregular. Recuperação de consumo. Negativação. Dano moral. 
Configuração. Quantum indenizatório. Fixação. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos 
três meses imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze meses. A irregularidade na 
aferição do consumo a ser recuperado enseja a declaração de nulidade da respectiva cobrança, bem como mostra-se ilegal a negativação 
do nome do consumidor decorrente de débito inexigível, o que enseja indenização pelo dano moral sofrido. O arbitramento da indenização 
decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 
com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão os danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social 
das partes (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7011755-68.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 03/12/2020)
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Recuperação de consumo. Defeito medidor. Parâmetro para apuração de 
carga. Nulidade de cobrança. Critérios. Inscrição indevida. Dano moral configurado. É possível que a concessionária de serviço público 
proceda a recuperação de consumo de energia elétrica, em razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que 
utilize elementos suficientes para demonstrar a irregularidade na medição. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá 
ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze 
meses. Não comprovada a existência de dívida legítima, fica evidenciado que o apontamento foi indevido, o que configura dano moral 
in re ipsa, dispensando-se a comprovação de sua extensão (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003372-45.2020.822.0001, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 18/01/2021)
Assim, tenho que o débito no valor de R$ 5.031,30 (cinco mil, trinta e um reais e trinta centavos) apurado pela ré é inexistente. 
Por fim, considera-se suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um 
por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a DECISÃO tomada, atendendo assim ao requisito 
insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente, bem como ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código 
de Processo Civil. Portanto, os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a CONCLUSÃO acima.
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos constante na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de 
Processo Civil e extingo o feito com resolução de MÉRITO para declarar inexistente o debito no valor de R$ 5.031,30 (cinco mil, trinta e 
um reais e trinta centavos).
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Interposto dentro do prazo (10 dias) e com o devido pagamento das custas, admito desde já o recurso de que trata o art. 41, da Lei n.º 
9.099/95, do qual a parte adversa deverá ser intimada.
Esgotados os 10 dias para as contrarrazões (art. 42, § 2º), encaminhe-se o feito à e. Turma Recursal.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se com as anotações de estilo.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema de informática.
29 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz (a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004716-21.2021.8.22.0003
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito
REQUERENTE: RAIANE TEIXEIRA SALOMAO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA NASCIMENTO, OAB nº RO5001A, LEANDRO NASCIMENTO 
DA CONCEICAO, OAB nº RO10068
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANDERSON FELIPE REUSING BAUER, OAB nº RO5530, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
DECISÃO 
Vistos,
1. Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em face da CAERD - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a qual possui por 
objeto social a prestação de um serviço público, não sujeito à concorrência, de modo que esta afeta ao regime de precatório, conforme 
entendimento já exarado pelo STF no Recurso Extraordinário 627.242/AL e Agravo Regimental 627.242/AL.
2. Indefiro o pedido de inclusão da multa dos 10% nos cálculos apresentados pelo autor, nos termos art. 524, §2º do CPC
2.1 Considerando o decurso de prazo para pagamento da RPV, faculto uma última oportunidade para o requerido efetuar o pagamento. Intime-
se a parte executada, na pessoa do seu representante judicial, para efetuar o pagamento no prazo legal, sob pena de sequestro.
3. Feito o pagamento, via RPV, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se ainda tem algum interesse no feito, 
ou se a obrigação se encontra satisfeita, sob pena de presunção da quitação da obrigação e arquivamento do feito.
4. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos para extinção pelo cumprimento da obrigação.
Expeça-se o necessário.
Jaru/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
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SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, COMO CARTA AR/MANDADO e DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
REQUERENTE: RAIANE TEIXEIRA SALOMAO, RUA JORGE AMADO 2084 JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112, CAERD RO 
SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7003938-17.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Duplicata
REQUERENTE: C & A MOTO PECAS LTDA - ME
ADVOGADOS DO REQUERENTE: KARLA DIVINA PERILO, OAB nº RO4482A, ANDERSON ANSELMO, OAB nº RO6775A
REQUERIDO: RAFAEL DOUGLAS DE SOUZA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos, 
Em razão da pandemia de Covid-19 que está assolando o país e o mundo, da necessidade de resguardar a saúde de todos com a 
necessidade de manter o funcionamento estatal, bem como considerando a alteração da Lei dos juizados especiais civil autorizando a 
conciliação por videoconferência (lei 13.994/2020), DETERMINO a realização da audiência de conciliação por videoconferência - por 
meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (Fone/WhatsApp: 69-3521-0240), para melhor facilidade dos trabalhos e uma vez que nem 
todos possuem um computador munido de internet -. 
CITE-SE a parte requerida para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, apresentar contestação em audiência de tentativa 
de conciliação, que se realizará em data a ser agendada pela CPE, junto à CEJUSC por meio do Fone/WhatsApp: 69-3521-0240 -, sob 
pena de ser decretada a sua revelia.
Agende-se a audiência de conciliação no sistema PJE.
Fica condicionada a realização do ato a apresentação do número de telefone das partes envolvidas em até 10 dias antes da audiência. 
Caso ambas as partes possuam advogados constituídos nos autos, fica dispensada a intimação pessoal, devendo ser intimadas por meio 
de seus advogados via publicação no Diário da Justiça. 
A parte que não tiver advogado constituídos a intimação deverá ocorrer pessoalmente, via AR ou expedição de MANDADO.
Remetam-se os autos ao CEJUSC para realização da audiência e dos demais atos concernentes, nos termos da regulamentação 
normativa respectiva.
A ausência injustificada da(s) parte(s) requerida(s) em audiência de conciliação, ou a não apresentação de contestação, acarretará a 
presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte requerente. (Lei nº 9.099/95, art. 20).
Não havendo conciliação, após resposta(s) da(s) parte(s) requerida(s), franqueie-se à parte autora suficiente oportunidade de manifestação 
oral - em audiência - aos termos da(s) contestação(ões) então apresentada(s).
Em seguida, ainda em audiência, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua 
pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Desde já, determino: 
No caso de não localização da parte demandada e não indicação de novo endereço pelo autor venham os autos conclusos.
Na hipótese de restar ausente a citação/intimação do deMANDADO, caso - após intimado o autor para fornecer novo endereço no prazo 
de 05 dias e esse o faça -, poderão se descortinar duas situações:
II -) Havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endereço indicado antes da audiência já designada, essa deve ser mantida, 
determinando-se que se intime as partes pelo cartório;
II -) Não havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endereço antes da audiência já designada, fica delegado ao CEJUSC 
a redesignação do ato por ser esse (fixação da data de audiência) mero ato ordinatório, uma vez que já tendo a realização dessa sido 
determinada pelo Juízo, sua estipulação pode ser realizada pelo CEJUSC; hipótese na qual as partes deverão ser intimadas pelo cartório, 
servido o termo de redesignação de carta/MANDADO de citação/intimação/carta precatória.
Obs.: a intimação realizada no mínimo 48 horas antes da audiência será considerada válida para efeitos de revelia.
Aguarde-se a solenidade.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Jaru/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, COMO CARTA AR/MANDADO e DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
REQUERENTE: C & A MOTO PECAS LTDA - ME, AVENIDA JK 1880, OFICINA / LOJA SETOR 01 - 76897-890 - TARILÂNDIA (JARU) 
- RONDÔNIA
REQUERIDO: RAFAEL DOUGLAS DE SOUZA, RUA CARDEAL 1785, - DE 1522/1523 A 1822/1823 SETOR 02 - 76873-200 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
7002853-93.2022.8.22.0003 
Procedimento do Juizado Especial Cível Direito de Imagem 
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REQUERENTE: EDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO DO REQUERENTE: RINALDO DA SILVA, OAB nº RO8219 
REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA ADVOGADO DO REQUERIDO: NEYIR SILVA 
BAQUIAO, OAB nº MG129504 
SENTENÇA 
Dispensado o relatório (art.38 da Lei 9.099/95).
Verifica-se nos autos que a parte autora impugna a assinatura oposta no contrato apresentado pela requerida, bem como a gravação do 
áudio juntado aos autos pela requerida.
Seguindo os novos precedentes da Turma Recursal de nosso Estado, reconheço a incompetência dos juizados especiais cíveis ante a 
necessidade de realização de pericia grafotécnica.
Nesse sentido: 
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. ACERCA DA VALIDADE DE 
CONTRATO EM QUE SE CONTESTA A ASSINATURA. NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA 
JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO Em sendo indispensável à perícia técnica para elucidação 
dos fatos controvertidos, torna-se incompetente o Juizado Especial para prosseguimento do feito, considerando o rito procedimental 
previsto na Lei n.º 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001033-90.2019.822.0020, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data de julgamento: 10/07/2020
Em termos diversos, percebe-se aqui obstáculo intransponível ao trâmite desta demanda perante os juizados especiais.
Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA EXTINGUIR O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO nos termos do art. 485, IV do CPC.
Isento do pagamento de custas e honorários.
Não se viabiliza, no Juizado Especial Cível hipótese de declinação de competência ao juízo competente (CPC, art. 64, § 3º), pois que 
sobre o tema, há regra específica, ou seja: o art. 51 da Lei nº 9.099/95.
De modo que não há se falar em remessa dos autos a outro juízo.
P.R.I.C Oportunamente, arquivem-se.
Serve a presente como carta/MANDADO /ofício e demais comunicações necessárias, caso conveniente à escrivania.
Jaru/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022 
Maxulene de Sousa Freitas 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004512-40.2022.8.22.0003
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cheque
EXEQUENTE: JAIR ROBERTO ZAMBON
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IURE AFONSO REIS, OAB nº RO5745A
EXECUTADO: CLAUDICEIA FRANCISCA DE AQUINO SANTOS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos,
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial nos moldes do art. 53 e seguintes, da LF 9.099/95.
O atual cenário e as dificuldades suportadas pelo 
PODER JUDICIÁRIO, e pelos jurisdicionados, de resto pela sociedade geral, deflagrados em razão da pandemia instalada pelo Corona 
Vírus (COVID-19), impôs medidas preventivas e de distanciamento social recomendadas pelo CNJ e pela OMS. 
A previsão legal contida no artigo 22, §2º da Lei 9.099/95 veio a admitir a prática de atos processuais por meio de videoconferência, ou 
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real no âmbito das pequenas causas.
Assim, DETERMINO a realização da audiência por videoconferência por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, para melhor 
facilidade dos trabalhos e uma vez que nem todos possuem um computador munido de internet. 
INTIME-SE a parte requerida para tomar conhecimento da audiência de tentativa de conciliação, que se realizará em data a ser agendada 
pela CPE, junto à CEJUSC - Central Judiciária de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado nas dependências do Fórum Victor Nunes 
Leal, situado na Raimundo Catanhede, 1080, setor 02, Jaru-RO, CEP: 76.890-000 - Fone:(69) 3521-1384.
Agende-se a audiência de conciliação no sistema PJE.
Fica condicionada a realização do ato a apresentação do número de telefone das partes envolvidas com até 10 (dez) dias antes da 
audiência. 
Caso ambas as partes possuam advogados constituídos nos autos, fica dispensada a intimação pessoal, devendo ser intimadas por meio 
de seus advogados via publicação no Diário da Justiça. 
A parte que não tiver advogado constituídos a intimação deverá ocorrer pessoalmente, via AR ou expedição de MANDADO.
Por consequência, cite-se o (a) executado (a) ACIMA, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, contados da data 
da citação, sob pena de penhora de valor ou bens suficientes para satisfação do débito.
Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça, desde logo, proceder de imediato à penhora de tantos bens quantos 
bastarem à satisfação total do débito, atentando-se às prescrições legais inerentes aos bens de família previsto na legislação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o (a) executado (a).
Não sendo encontrados bens penhoráveis, ou o devedor, o Oficial deverá certificar detalhadamente as diligências realizadas, descrevendo 
na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, devendo intimar o executado para que, no prazo de 
05 (cinco) dias, indique a localização de bens sujeitos à penhora.
Havendo penhora, e sendo a parte executada encontrada, deverá ser advertida de que poderá embargar a execução até a data da 
audiência já designada.
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Advirta-se, desde logo, que não comparecendo a parte exequente à audiência, será extinto o processo. 
Na ausência da parte executada, por sua vez, será dado o regular prosseguimento a execução.
Realizada a audiência, havendo acordo, retornem-me os autos conclusos.
Não obtida a conciliação, a parte executada poderá embargar a execução, de forma escrita ou oral, na própria audiência.
Com a apresentação de embargos em audiência, deverá a parte exequente apresentar, no mesmo ato, sua impugnação aos embargos, 
oralmente, sob pena de preclusão.
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
OBS. Consigno que, sendo o Exequente Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devem ser representadas, inclusive em audiência, 
pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, inteligência do Enunciado n. 141, do Fonaje.
Jaru/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, COMO CARTA AR/MANDADO e DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
EXEQUENTE: JAIR ROBERTO ZAMBON, RUA JOÃO BATISTA 3241 SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
EXECUTADO: CLAUDICEIA FRANCISCA DE AQUINO SANTOS, RUA MARCONIO R. ALVES 1692 RESIDENCIAL SAVANA PARK - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
7002495-31.2022.8.22.0003
Procedimento do Juizado Especial Cível
Indenização por Dano Moral, Tutela de Urgência
AUTOR: LUZINETE GONCALVES ALVES
ADVOGADOS DO AUTOR: LUCAS GATELLI DE SOUZA, OAB nº RO7232, ESTEFANIA SOUZA MARINHO, OAB nº RO7025
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
LUZINETE GONÇALVES DE SOUZA, ajuizou a presente ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de 
ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Alega em síntese que é consumidora de energia elétrica, unidade consumidora número 20/194557-5, e teve o fornecimento de 
energia cortado em sua residência por conta do débito no valor de R$9.615,92 (nove mil seiscentos e quinze reais e noventa e dois 
centavos), proveniente da recuperação de consumo descrita no TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI, nº 78855809.
Requer a condenação da requerida em danos morais e desconstituição do débito. Com a inicial juntou documentos. 
Citada a parte requerida apresentou contestação. No MÉRITO, requereu a improcedência dos pedidos (ID 78520626 - Pág. 1).
Vieram-me os autos conclusos.
Do MÉRITO:
De início, anoto que conforme jurisprudência firmada na Corte Superior, a relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos e a 
concessionária é consumerista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO 
DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte 
possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de 
serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” 
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 11/09/2013 ). 2. O Tribunal a quo 
entendeu que não houve violação no hidrômetro. Para afastar a CONCLUSÃO adotada pelas instâncias ordinárias, necessária seria a 
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável ao Superior Tribunal de Justiça, diante do óbice contido no verbete 
sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 18/06/2014) 
No presente caso, após detida análise dos autos, verifica-se que o pleito autoral deve ser julgado procedente em parte. Explica-se:
Compulsando os autos, verifico que houve inspeção realizada pelos próprios técnicos da ENERGISA, conforme Termo de Ocorrência e 
Inspeção ID 78520628 - Pág. 1, sendo que constou a notificação de irregularidade.
Para ser considerado válido o débito, é preciso que se demonstrem não só a suposta irregularidade, mas também a obediência aos 
procedimentos previstos no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Observo que no Termo de Ocorrência e Inspeção consta a informação que houve necessidade de retirada do aparelho ou realização de 
perícia, alegando que foi constatado irregularidades, carcaça adulterada e circuito de corrente adulterado(ID 77125792 - Pág. 13).
Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora cuja titular é a parte autora (ID78520636 - Pág. 1 a 2), observa-se que houve 
aumento no registro de consumo nos meses posteriores à constatação da irregularidade, chegando a 345KWh no mês de fevereiro 
de 2022, revelando que o consumo faturado no período mencionado na notificação não está compatível com o real, sendo cabível a 
recuperação de consumo.
Contudo, em que pese a possibilidade de recuperação de consumo quanto a unidade consumidora da autora, o cálculo apresentado pela 
ré não merece acolhimento.
Segundo a memória descritiva de cálculo (ID 78520632) e Notificação enviada à autora juntadas pela ré, o critério utilizado para fins de 
recuperação de consumo, foi o estabelecido no art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, isto é, a média dos 03 (três) maiores 
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consumos nos 12 meses anteriores à inspeção. Esse método de cálculo não merece prosperar, pois ele deve ser adaptado com uma 
interpretação mais favorável ao consumidor, de modo que revele o consumo médio e efetivo de energia da unidade após a instalação do 
medidor. Assim, a forma que melhor reflete isso é a que corresponde à média de consumo dos 3 (três) meses imediatamente posteriores 
à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de 1 (um) ano.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento do TJ-RO:
Apelação cível. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Recuperação de consumo. 
Perícia unilateral. Forma de cálculo errônea. Suspensão do serviço. Dano moral. Caracterizado. Valor. Mantido. Litigância de má-fé em 
contrarrazões. Afastada. Recurso desprovido. Embora seja possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de 
consumo de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento 
rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob pena de desconstituição do débito apurado. Torna-se inexigível débito cobrado 
em decorrência de fiscalização realizada, unilateralmente, pela concessionária de serviço público, sem garantia do contraditório e ampla 
defesa. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à 
substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze meses. Não comprovada a existência de dívida legítima, fica evidenciado 
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida, o que configura dano moral indenizável. Deve ser mantido o valor da 
indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. A interposição do recurso cabível, por si só, não caracteriza 
litigância de má-fé. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7038587-19.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara 
Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 11/01/2022
Apelação cível. Inexigibilidade de débito. Energia elétrica. Medição irregular. Recuperação de consumo. Negativação. Dano moral. 
Configuração. Quantum indenizatório. Fixação. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos 
três meses imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze meses. A irregularidade na 
aferição do consumo a ser recuperado enseja a declaração de nulidade da respectiva cobrança, bem como mostra-se ilegal a negativação 
do nome do consumidor decorrente de débito inexigível, o que enseja indenização pelo dano moral sofrido. O arbitramento da indenização 
decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 
com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão os danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social 
das partes (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7011755-68.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 03/12/2020)
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Recuperação de consumo. Defeito medidor. Parâmetro para apuração de 
carga. Nulidade de cobrança. Critérios. Inscrição indevida. Dano moral configurado. É possível que a concessionária de serviço público 
proceda a recuperação de consumo de energia elétrica, em razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que 
utilize elementos suficientes para demonstrar a irregularidade na medição. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá 
ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze 
meses. Não comprovada a existência de dívida legítima, fica evidenciado que o apontamento foi indevido, o que configura dano moral 
in re ipsa, dispensando-se a comprovação de sua extensão (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003372-45.2020.822.0001, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 18/01/2021) 
Assim, tenho que o débito no valor de R$9.615,92 (nove mil seiscentos e quinze reais e noventa e dois centavos), apurado pela ré é 
inexistente. 
DO DANO MORAL
No que tange ao pleito de danos morais, tenho que a mesma sorte assiste à parte requerente, haja vista que o serviço de fornecimento 
de energia elétrica foi interrompido e para religação a parte autora teve que ajuizar a presente ação.
A interrupção de serviço essencial restou suficientemente comprovada, pelo que reconheço a existência do dano moral e passo à fixação 
do quantum.
O art. 5º, X, da CF/88 dispõe: ‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’. Assim, a reparação do dano moral integra-se definitivamente em 
nosso direito positivo.
Vale ressaltar que a responsabilidade do requerido, no caso em questão, é objetiva, em decorrência do disposto no art. 14 do CDC, 
aplicável ao caso por força dos arts. 2º e 3º, § 2º, do referido diploma legal, em face da atividade exercida pelo requerido.
Mesmo que desse modo não fosse, ainda assim as regras consumeristas incidiriam no presente caso, pois a parte autora é economicamente 
mais vulnerável na relação em questão, o que a equipara ao consumidor, por força do art. 29 do CDC, visto estar sujeita às práticas nele 
previstas e reguladas. 
A jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça de Rondônia, é pacífica quanto aos critérios que devem ser adotados pelo Magistrado na 
fixação do valor da indenização por dano moral, devendo o julgador fazê-lo segundo seu arbítrio, visando sempre desestimular a prática 
de novos atos lesivos e procurando ressarcir a vítima do incômodo indevidamente imposto.
Nesse sentido, pode-se concluir que havendo o dano moral, o quantum a ser arbitrado é aquele que equilibra o mal sofrido com o 
suficiente para aplacá-lo, não podendo gerar ônus excessivo para uma parte, com enriquecimento da outra.
Sabe-se que uma das tarefas mais árduas para o magistrado é tentar dar um valor ao sentimento humano, procurar estabelecer o 
quantum da dor psicológica, quando sequer é possível, na maioria das vezes, expressar o sentimento em palavras.
Por outro lado, para quantificação dos danos morais também inexiste qualquer critério legal, devendo o julgador, a partir de sua experiência 
evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa da parte requerente e, de outro, a fixação de valor irrisório, que desbalize as características 
punitivas e pedagógicas do instituto em questão.
Há ainda de se sopesar a capacidade econômica da requerida, fator a ser correlacionado com o caráter repressivo anteriormente 
citado.
Dessa forma, considerando o dano sofrido, calcado na capacidade econômica da requerida, o fato de o processo tramitar perante 
o juizado das pequenas causas e especialmente o curto tempo de sua duração, arbitro os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 
quantia esta que entendo razoável e proporcional ao dano experimentado.
Por fim, considera-se suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um 
por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a DECISÃO tomada, atendendo assim ao requisito 
insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente, bem como ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código 
de Processo Civil. Portanto, os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a CONCLUSÃO acima.
DISPOSITIVO 
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos constante na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 
Civil e resolvo o feito com resolução de MÉRITO para declarar inexistente o debito no valor de R$9.615,92 (nove mil seiscentos e quinze 
reais e noventa e dois centavos).
CONDENO o requerido a pagar em favor do autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia à qual 
devem ser acrescidos juros legais a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir da data 
de publicação desta SENTENÇA, conforme Súmula 362 do STJ.
CONFIRMO a tutela concedida (ID 77135868 - Pág. 1).
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Interposto dentro do prazo (10 dias) e com o devido pagamento das custas, admito desde já o recurso de que trata o art. 41, da Lei n.º 
9.099/95, do qual a parte adversa deverá ser intimada.
Esgotados os 10 dias para as contrarrazões (art. 42, § 2º), encaminhe-se o feito à e. Turma Recursal.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se com as anotações de estilo.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema de informática.
29 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz (a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7006711-69.2021.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Acidente de Trânsito
AUTOR: ADEMILSON FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO DO AUTOR: IBRAHIM JACOB, OAB nº MT17109A
REU: PHELIPE AUGUSTO ALVES DA SILVA, PEDRO BARNABE TIBURCIO
ADVOGADO DOS REU: EDER SOUZA SILVA, OAB nº RO10583
SENTENÇA 
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/95.
Alcançada a audiência de conciliação, resolveram as partes litigantes entabular acordo extintivo da lide, requerendo a respectiva 
homologação, sendo as partes capazes, o objeto lícito e o direito disponível.
Ante o exposto, nos termos dos arts. 2º, da Lei 9099/95, e 840, do Código Civil (Lei 10.406/2002), HOMOLOGO POR SENTENÇA o 
acordo entabulado pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, regendo-se pelas próprias cláusulas e condições.
Por conseguinte e com fulcro nos arts. 51, caput e inciso II, Lei 9.099/95, 487, III, b, CPC (Lei 13.105/2015), declaro EXTINTO O FEITO, 
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, devendo o cartório, após as cautelas e movimentações de praxe, arquivar imediatamente o processo, 
independentemente de prévia intimação das partes, uma vez que o acordo será cumprido diretamente entre elas, valendo ressaltar que 
a SENTENÇA homologatória transita em julgado de plano (art. 41, Lei 9.099/95) e a parte credora poderá requerer o desarquivamento e 
consequente execução, em caso de mora ou descumprimento, na forma do art. 52, IV e seguintes, da Lei 9.099/95, sem pagamento de 
quaisquer custas ou encargos.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege (arts. 54 e 55, da Lei 9.099/95).
Oportunamente, não havendo pendências, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE CARTA AR/MANDADO e DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
AUTOR: ADEMILSON FERREIRA DE LIMA, RUA ALMIRANTE BARROSO 1913 SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REU: PHELIPE AUGUSTO ALVES DA SILVA, RUA DOS CARIPUNAS 196 URUPÁ - 76900-184 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, PEDRO 
BARNABE TIBURCIO, LINHA 52, KM 03, ZONA RURAL KM 03 ZONA RURAL - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004522-84.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Produto Impróprio
AUTOR: JOSE APARECIDO FERNANDES VIEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS, OAB nº RO3044A
REQUERIDOS: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA, M P COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos, etc.
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Trata-se de ação consumerista ajuizada por JOSE APARECIDO FERNANDES VIEIRA em desfavor de HOKEN INTERNATIONAL 
COMPANY LTDA, M P COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP. 
Alega a parte autora que no dia 26/10/2020, adquiriu junto a REQUERIDA um aparelho HOKEN PURIFICADOR SANKAI CX no valor total 
de R$ 2.000,00. Assim, por esse aparelho, pagou uma entrada de R$ 500,00 e parcelou o restante em 5x (cinco parcelas) de R$ 300,00. 
Relata que desde a aquisição, o produto apresentou problema, bem como o requerido não realizou a troca dentro do prazo e por último 
deixou o aparelho na loja, sendo que estão cobrando o autor pelos reparos. 
Requer em sede de tutela que o requerido se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro dos inadimplentes ou protesto.
É o necessário. 
Primeiramente, considerando a previsão legal de gratuidade em primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei n.º 9.099 /95), eventual pedido 
de assistência judiciária gratuita será apreciado somente após a SENTENÇA.
Pois bem. Alega a parte requerente que tais descontos estão sendo realizados mensalmente de maneira indevida, pois em verdade não 
realizou nenhuma manifestação de vontade no sentido de contratar a reserva de margem consignada outrora.
O artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A parte autora pede tutela provisória de urgência, pleiteando de eventual cobrança ou inscrição no cadastro dos inadimplentes.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido da tutela de urgência decorre do fato de que a parte autora afirma que o 
aparelho sempre apresentou defeito, desde a primeira semana da aquisição. 
O perigo de dano, por sua vez, dispensa maior comprovação, tendo em vista que são conhecidas as consequências da inscrição do nome 
no SPC/SERASA e da inadimplência, especialmente no que se refere ao crédito.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se apresenta irreversível, de maneira que o pedido atende aos requisitos 
estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3º, CPC).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA de cobrar o 
débito correspondente aos reparos realizados e, eventual inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de 
desobedecendo, ser-lhe cominada multa.
Oficie-se ao requerido para que proceda à suspensão do desconto acima descrito no prazo de 10 dias.
De igual forma, intime-se a parte autora da presente DECISÃO.
No mais, tendo em vista estar claro a relação de consumo entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, 
inciso VIII, da lei 8.078/1990.
1) Por fim, CITE-SE a parte requerida para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, apresentar contestação em audiência de 
tentativa de conciliação, que se realizará em data a ser agendada pela CPE, por videoconferência.
2) Agende-se a audiência de conciliação no sistema PJE.
Condiciono a realização do ato mediante a apresentação do número de telefone das partes (requerida e requerente), caso não tenha na 
inicial.
Considerando que nem todos possuem computador, a realização do ato será por meio do aplicativo WhatsApp.
3) Com a apresentação da resposta, a parte autora deverá se manifestar verbalmente à contestação, na mesma audiência de conciliação, 
sob pena de preclusão; ocasião em que as partes deverão especificar as provas que pretendam produzir, justificando sua necessidade e 
pertinência, inclusive qualificando eventuais testemunhas arroladas, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Por fim, nos termos do artigo 3º do provimento conjunto Presidência e Corregedoria nº 001/2017 (D.O.E. Nº 104 de 08/06/2017) ADVIRTO 
às partes que:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo.
II – deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos.
4) Cumprida as medidas supra, traga-me os autos conclusos para SENTENÇA.
Cite-se. Intimem-se.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Jaru/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, COMO CARTA AR/MANDADO e DEMAIS ATOS.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004522-84.2022.8.22.0003 
Requerente: AUTOR: JOSE APARECIDO FERNANDES VIEIRA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS - RO0003044A
Requerido(a): REQUERIDO: M P COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP, HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 3 - WhatsApp 69 9349-6511 Data: 17/10/2022 Hora: 11:30 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
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durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 31 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7001594-63.2022.8.22.0003 
Requerente: REQUERENTE: DANIEL DA SILVA NOVAIS
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIU NOVAIS DE AGUIAR - RO12089, FABRICIO DE PAULA CAVALCANTE - RO10233, 
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA DO NASCIMENTO - RO11800
Requerido(a): REQUERIDO: BIANCA DE OLIVEIRA BASTOS
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 3 - WhatsApp 69 9349-6511 Data: 17/10/2022 Hora: 12:30 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
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dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 31 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 
Processo nº: 7003288-04.2021.8.22.0003 Requerente: AUTOR: A L S DA SILVA INTERMEDIACOES - ME, ANTONIO LUIS SANTOS 
DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO ELER MELOCRA - RO10036
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO ELER MELOCRA - RO10036
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICAM VOSSAS SENHORIAS INTIMADAS, a requerer o que 
entender de direito, em razão do retorno dos autos do segundo grau, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7002180-37.2021.8.22.0003
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Indenização por Dano Material
REQUERENTE: DAVID RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SANDRO VALERIO SANTOS, OAB nº RO9137
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Indefiro o pedido da parte autora, de remessa dos autos a contadoria judicial, uma vez que a DECISÃO do acordão estabeleceu que para 
fins de cálculo deverá ser considerado o menor dos orçamentos apresentados pelo autor, vejamos:
No que se refere ao quantum indenizatório, tenho que deve ser arbitrado em consonância com o valor constante no orçamento referente 
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à subestação. Havendo mais que um orçamento, é razoável fixar como indenização o menor deles (art. 402, CC).
Destaco que ainda que tais orçamentos sejam atuais, os valores são compatíveis com os gastos atualizados necessários à construção 
de uma subestação, não havendo razões para entender de forma contrária.
Por tais considerações, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, condenando a requerida ao ressarcimento 
dos valores despendidos na construção da subestação de energia elétrica, conforme pleiteado na exordial, corrigidos monetariamente da 
data da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação.
Portanto, intime-se a parte autora, por seu procurador, para apresentar novos cálculos, devendo considerar o menor orçamento apresentado 
nestes autos, corrigidos monetariamente da data da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação no prazo de 5 dias.
Após, intime-se a requerida, para ciência e manifestação no prazo de 5 dias.
Expeça-se o necessário.
Jaru/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004028-25.2022.8.22.0003 
Requerente: EXEQUENTE: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR DE ARIQUEMES-FAEPAR
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - 
RO0005750A, ALLEN HANNA VIEIRA DE LIMA - RO12531
Requerido(a): EXECUTADO: SERGINEY BATISTA DOS SANTOS, KATIANA DOS SANTOS FERREIRA, VINICIUS WISLON SILVA 
DOS SANTOS
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 3 - WhatsApp 69 9349-6511 Data: 17/10/2022 Hora: 13:00 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
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no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 31 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7003135-34.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem, Direito de Imagem, Cancelamento de vôo
REQUERENTES: ANNITA EDUARDA LOPES MODESTO, JOSE CELSO MODESTO, SILVANIRA JOSE LOPES MODESTO
ADVOGADO DOS REQUERENTES: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA, OAB nº RO3999A
REQUERIDOS: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ALEXANDRE MUCKE FLEURY, OAB nº SP213363, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº 
MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado (art. 38, caput, Lei 9099/95).
Trata-se a ação indenizatória com pedido de danos morais ajuizada por SILVANIRA JOSE LOPES MODESTO, JOSE CELSO MODESTO 
e ANNITA EDUARDA LOPES MODESTO, em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS S/A e FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA todos 
qualificados nos autos.
Passo a análise da(s) preliminar(es) arguida(s).
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS S/A
As requeridas sustentam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. A primeira sustenta não teria praticado qualquer ato ilícito ou 
prestado o serviço com falhas, restringindo-se tão somente a intermediar a aquisição de passagens.
A requerida Azul Linhas Aéreas por sua vez, alega que não vendeu as passagens aéreas diretamente a parte autora.
Assevera-se, no entanto, que o caso dos autos é nítida hipótese de relação de consumo, enquadrando-se os autores no conceito de 
consumidor e as rés no de fornecedora, a teor dos art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.
Assim, a responsabilidade civil é objetiva para todas as empresas que atuaram na relação de consumo, seja como fabricante, importador 
ou comerciante do produto, seja como simples intermediador da negociação ou do pagamento, tendo benefício econômico com o serviço 
prestado, presente a responsabilidade solidária, podendo a parte autora escolher contra quem ajuizar a demanda.
Responde ambas as requeridas solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC, daí 
decorrendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Anoto que, embora a FRT não tenha culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da prestação de serviço que 
comercializam, pois atuam na cadeia de fornecedores.
Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada.
MÉRITO 
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 
produção de outras provas além daquelas já existentes nos autos.
Longe de configurar qualquer cerceamento de defesa ou de ação, o julgamento antecipado da lide revela o cumprimento do mandamento 
constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, que garante a todos a razoável duração do processo.
Ademais, desnecessária a dilação probatória para a aferição de matéria relevante. Em casos tais, o julgamento antecipado do MÉRITO 
é cogente e não mera liberalidade do magistrado, que ao emiti-lo atende ao interesse público, não havendo que se falar em ofensa aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o faço, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Pois bem.
O caso dos autos é de responsabilidade civil decorrente de defeito na prestação de serviços. 
A questão posta refere-se a negativa de reembolso integral dos valores dispendidos para aquisição de pacote de viagem (passagem 
aérea e hospedagem) após cancelamento em razão da pandemia de Covid-19, o que gera severos transtornos e prejuízo à parte autora, 
configurando dano material e moral.
Os documentos acostados aos autos, servem de início de prova material das alegações constantes da inicial.
De acordo com os documentos que instruíram a inicial (ID 78379284), tem-se que as passagens foram adquiridas com previsão de saída 
do Aeroporto de Porto Velho no dia 18/01/2022 (02h55min) e chegada em Maceio/AL (destino final), no mesmo dia 18/01/2022 (11h50min). 
Com a alteração a previsão de saída passa a ser as 05h30min e chegada ao destino final as 21h00min do dia 18/01/2022.
Alegam os autores que um dia antes da viagem, uma preposta da segunda requerida entrou em contato e lhes avisaram da alteração do 
voo (ID 78379284 - Pág. 1 e 78379287 - Pág. 1).
Ocorre que ao chegar no aeroporto, os autores foram informados do cancelamento unilateral do voo por parte da azul. Em razão disso, a 
azul gerou uma declaração para os autores que confirma o cancelamento do voo por motivos operacionais (ID 78379289 - Pág. 1).
A requerida Azul Linha Aéreas em sua contestação alega que informou que a alteração de voo se deu por força maior, em razão da 
pandemia (covid 19), realocando os autores para o próximo voo, o que não foi aceito pelos autores, dizendo que houve o reembolso dos 
valores. 
Em sede de impugnação os autores alegam que não foram ressarcidos e negaram o realocação do voo, tanto é que compareceram ao 
aeroporto na data e hora prevista para o embarque (ID 78379290).
A agência de viagem informa que as passagens foram adquiridas conforme solicitado pelos autores, que a alteração de voo ocorreu 
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por parte da companhia aérea, alegou ainda não possuir responsabilidade, pois a responsabilidade era exclusiva da Azul, já que era a 
transportadora, sendo o cancelamento responsabilidade desta.
Razão não assiste a ré, pois o cancelamento, sem realocação, remarcação ou reembolso causaram prejuízos aos autores, que teve seu 
voo cancelado sem a devida anuência e comunicação.
Apelação cível. Transporte aéreo de passageiros. Relação de consumo. Cancelamento de voo sem prévia comunicação. Reestruturação 
da malha aérea. Ausência de provas. Força maior. Não caracterização. Dano moral. Configuração. Valor reduzido. Recurso provido. 
Acolhimento do pedido. alternativo. A alteração de malha aérea, por si só, não configura motivo de força maior capaz de elidir a 
responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados aos seus passageiros, principalmente quando estes são surpreendidos 
com as informações no momento do embarque e sem qualquer comprovação. A revisão do valor fixado, a título de danos morais, 
somente é admitida quando ínfimo ou excessivo, da forma como ocorreu no caso concreto. (TJRO - APELAÇÃO, Processo nº 7032706-
66.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 13/09/2018)
Anoto, ademais, ainda que se considere apenas a responsabilidade pela intermediação na venda das passagens pela FRT, não se pode 
negar que caberia acompanhar a efetiva prestação de serviços ao consumidor e, caso houvesse algum problema, como cancelamento de 
voos, tinha a obrigação de providenciar um novo voo ou transporte alternativo até o destino final, o que não ocorreu.
Quanto à responsabilidade das rés, destaco que o CDC, nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 estabelece a solidariedade de toda a cadeia 
de fornecedores de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores.
Ao realizar a venda de pacotes de viagens, incluindo passagens aéreas, hotel e transfer, a ré FRT passou a integrar a cadeia de 
fornecedores de serviços, respondendo, portanto, de forma solidária pelos danos sofridos pelo consumidor, decorrentes de falha na 
prestação do serviço contratado.
Mesmo que de forma virtual, a ré FRT funciona como verdadeira agência de turismo que, mediante comissão, negocia serviços diretamente 
com consumidores, entre eles a venda de passagens aéreas. 
O contrato de transporte aéreo caracteriza obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino 
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave 
etc). Além disso, a celeridade é elemento ínsito à modalidade de transporte de que trata esta ação.
A responsabilidade do transportador é objetiva, de modo que, para a caracterização do dever de indenizar, basta a ocorrência do dano e 
o nexo de causalidade entre este e o serviço defeituoso prestado.
A companhia aérea responde por falhas no planejamento, na organização e na execução dos serviços a que se obriga perante o 
consumidor.
No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, estas falhas ensejam responsabilidade civil objetiva da companhia aérea pelos danos 
sofridos pelo passageiro (art. 14).
Não se vislumbra, no presente caso, excludente de responsabilidade. O cancelamento de voo, trata-se de risco do negócio da companhia 
aérea, que deve ser por ela suportado, não podendo ser repassado ao consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor mantém o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva do prestador do serviço quando o dano 
for ocasionado por fortuito interno, fazendo parte do próprio risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.
Assim, configurado o defeito no serviço oferecido pela companhia aérea, e em virtude de não haver excludentes de sua responsabilidade, 
é devido o reembolso.
Pretende a parte autora ser ressarcida das despesas que suportou com a perda do pacote, como passagem aérea e hospedagem que 
totalizam a quantia de R$ 7.283,10, devendo ser descontado o percentual de 5% referente as taxas administrativas. 
No presente caso aplica-se à requerida a norma prevista no artigo 927 do citado Diploma Legal, in verbis: “Art. 927. Aquele que, por ato 
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto, deve a parte requerida reparar a autora de todas as 
despesas despendidas em razão da ausência de remarcação do voo e do reembolso. 
Conforme consta a parte autora juntou os boletos de pagamento referente ao pacote de viagem adquirido para si e para família, para 
adquirir passagens aéreas, e hospedagem (ID 78379288 - Pág. 1/24). Além disso, juntou os comprovantes de despesas com gasolina 
entre a cidade de Jaru até Porto Velho (ID 78379291).
O pleito de ressarcimento, portanto, deve ser deferido, no valor de R$ 7.283,10, devendo ser descontado o percentual de 5% referente 
as taxas administrativas, bem como das despesas com locomoção no importe de R$250,02.
Quanto aos danos morais, o cancelamento de um voo, sem nenhuma dúvida, é causa de angústia e abalo psíquico capaz de ensejar a 
condenação por danos morais, tendo em vista que o consumidor paga um preço inegavelmente alto em relação aos demais meios de 
transporte para obter mais rapidez e segurança na viagem, de modo que a remarcação sem a devida anuência frustra as expectativas 
depositadas na companhia aérea.
No entanto, o valor da reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma 
sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.
Devem ser considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se, dentre outros aspectos, a gravidade, a 
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente e 
a prova do dano para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Em relação ao quantum indenizatório, este deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação 
pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o 
sancionamento da parte Requerida a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.
Acrescente-se que o valor da indenização deve atender o princípio da razoabilidade, não podendo o dano implicar enriquecimento sem 
causa. Em suma, a quantia arbitrada, a seguir, a título de danos morais deve ter um caráter punitivo e compensatório-satisfativo, na 
medida em que seja capaz de amenizar a amargura da ofensa sofrida pela vítima.
Enfim, observadas as peculiaridades do presente caso, a parte autora requereu a condenação em danos morais no patamar de R$ 
10.000,00, para cada um, no entanto tenho que se mostra razoável a fixação de indenização por dano moral em verba equivalente a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.
Por fim, considera-se suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um 
por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a DECISÃO tomada, atendendo assim ao requisito 
insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente, bem como ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código 
de Processo Civil. Portanto, os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a CONCLUSÃO acima.
DISPOSITIVO 
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Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido inicial formulado SILVANIRA JOSE LOPES MODESTO, JOSE CELSO 
MODESTO e ANNITA EDUARDA LOPES MODESTO, em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS S/A e FRT OPERADORA DE TURISMO 
LTDA com resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
a) CONDENAR as rés, solidariamente, a PAGAR o valor de R$ 5.000,00, para cada um dos autores, a título de indenização por danos 
morais, com juros legais 1% ao mês, contados a partir da citação e acrescido de correção monetária de acordo com o INPC – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (Tabela adotada pelo TJRO), a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ;
b) CONDENO as rés, solidariamente a reembolsar aos autores a quantia de R$7.283,10, devendo ser descontado o percentual de 5% 
referente as taxas administrativas, com juros legais 1% ao mês, contados a partir da citação e correção monetária a contar da data do 
efetivo prejuízo (desembolso), de acordo com os índices do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor (Tabela adotada pelo 
TJRO);
c) CONDENAR o requerido pelos danos materiais referente as despesas de locomoção até o aeroporto no valor de R$ 250,02, deve 
incidir a contar do seu desembolso, os juros legais correm a contar da citação.
Sem custas e honorários nesta instância, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.99/95.
Resta resolvida a fase de conhecimento, com julgamento de MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Interposto dentro do prazo (10 dias) e com o devido pagamento das custas, admito desde já o recurso de que trata o art. 41, da Lei n.º 
9.099/95, do qual a parte adversa deverá ser intimada.
Esgotados os 10 dias para as contrarrazões (art. 42, § 2º), encaminhe-se o feito à e. Turma Recursal.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se com as anotações de estilo.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema de informática.
Jaru/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
7004566-06.2022.8.22.0003
Procedimento do Juizado Especial Cível
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
REQUERENTE: FERNANDA PANCIERI SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRA LIMA TABALIPA, OAB nº RO10939
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos, etc.
O ordenamento jurídico vigente autoriza a antecipação da tutela pretendida desde que, existindo prova inequívoca, o Magistrado se 
convença da verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O enunciado 26, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, aliás, estabelece o cabimento da tutela acautelatória e antecipatória nos 
Juizados Especiais.
No caso em apreço, verifico a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, diante da existência da fumaça do bom 
direito (potencial inscrição indevida no cadastro de inadimplentes) e do perigo da demora (inerente ao abalo das condições econômicas 
do(a) demandante), sendo que a jurisprudência consolidou o entendimento de que o débito pendente de discussão em juízo deve ter sua 
cobrança, protesto e/ou inscrição em cadastro de inadimplentes suspensos, senão, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓRGÃO ARQUIVISTA. INSCRIÇÃO. LIMINAR PLEITEADA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 
INADIMPLENTES. DÍVIDA EM DISCUSSÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. ORDEM 
CONCEDIDA. Há plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar concessão de liminar para determinar a exclusão de seu nome 
do cadastro de inadimplentes, desde que motivados em dívida sob discussão judicial, mormente observando-se que tais providências 
não causariam nenhum prejuízo ao credor (Processo nº 0000699-90.2009.822.0000 - Agravo de Instrumento. Relator: Desembargador 
Moreira Chagas. Processo publicado no Diário Oficial em 03/12/2009) e;
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS DE URGÊNCIA. LIMINAR CAUTELAR. EXCLUSÃO DO NOME DO 
DEVEDOR DOS CADASTROS DA SERASA E CADIN. Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano decorrente da demora 
peculiar ao trâmite do processo principal de rescisão de contrato, em que se discute a existência ou não da dívida, com fulcro no princípio 
da fungibilidade regressiva das tutelas de urgência, impõe-se a concessão de cautelar para a exclusão do nome do autor dos cadastros 
negativos dos serviços de proteção ao crédito (Processo nº 2004033-11.2003.822.0000 - Agravo de Instrumento. Relator: Desembargador 
Renato Mimessi. Processo publicado no Diário Oficial em 12/11/2003).
Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, por consequência, DETERMINO que seja oficiado ao SCPC/SERASA, para 
que promova a imediata suspensão da negativação referente ao débito/contrato discutido nos autos, em nome da parte autora, conforme 
documento apresentado.
1) Por fim, CITE-SE a parte requerida para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, apresentar contestação em audiência de 
tentativa de conciliação, que se realizará em data a ser agendada pela CPE, por videoconferência.
2) Agende-se a audiência de conciliação no sistema PJE.
Condiciono a realização do ato mediante a apresentação do número de telefone das partes (requerida e requerente), caso não tenha na 
inicial.
Considerando que nem todos possuem computador, a realização do ato será por meio do aplicativo WhatsApp.
3) Com a apresentação da resposta, a parte autora deverá se manifestar verbalmente à contestação, na mesma audiência de conciliação, 
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sob pena de preclusão; ocasião em que as partes deverão especificar as provas que pretendam produzir, justificando sua necessidade e 
pertinência, inclusive qualificando eventuais testemunhas arroladas, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Por fim, nos termos do artigo 3º do provimento conjunto Presidência e Corregedoria nº 001/2017 (D.O.E. Nº 104 de 08/06/2017) ADVIRTO 
às partes que:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo.
II – deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos.
4) Cumprida as medidas supra, traga-me os autos conclusos para SENTENÇA.
Determino a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para fins do art. 205, § 3º do CPC.
Cite-se. Intimem-se.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
1 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004041-24.2022.8.22.0003 
Requerente: AUTOR: MARCELO MOYSES CORILACO, DHYANE APARECIDA SOUZA RAMOS
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: MAURICIO MOYSES CORILACO - RO10404
Advogado do(a) AUTOR: MAURICIO MOYSES CORILACO - RO10404
Requerido(a): REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 3 - WhatsApp 69 9349-6511 Data: 12/09/2022 Hora: 10:30 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
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requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004050-83.2022.8.22.0003 
Requerente: REQUERENTE: ANY K P MATTOS
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIU NOVAIS DE AGUIAR - RO12089, FABRICIO DE PAULA CAVALCANTE - RO10233, 
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA DO NASCIMENTO - RO11800
Requerido(a): REQUERIDO: DANUBIA CORTE DE SOUZA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 3 - WhatsApp 69 9349-6511 Data: 12/09/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
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audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 
Processo nº: 7003615-80.2020.8.22.0003 Requerente: REQUERENTE: JORGE LUIZ GONSALVES DOS SANTOS
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 
Processo nº: 7003372-73.2019.8.22.0003 Requerente: REQUERENTE: WANDERLUCE BARBOSA SILVA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA - RO4483
Requerido(a): EXCUTADO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ORLEANS JARU SPE LTDA
Advogado: Advogado do(a) EXCUTADO: JURANDIR ASSIS SANT ANA FERREIRA - SP349275
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Processo n°: 7003897-21.2020.8.22.0003
REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: KEVILLYN ENDLICH SIMAO - RO10593, ADLA ALMEIDA WENSING NAZARKO COIMBRA - 
RO10326
REQUERIDO: ENERGISA
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE 
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Linha 621, Km 3,5, Lote 95, Gb 61, s/n, casa, zona rural, Jaru - RO - CEP: 76890-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA acerca da EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO de 
transferência junto à agência da Caixa Econômica Federal. A parte beneficiária deverá comparecer na referida agência munida de 
documento pessoal, a fim de realizar o levantamento dos valores.
Jaru, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 
Processo nº: 7003093-82.2022.8.22.0003 Requerente: EXEQUENTE: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR DE 
ARIQUEMES-FAEPAR
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: ALLEN HANNA VIEIRA DE LIMA - RO12531, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750A, 
FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
Requerido(a): EXECUTADO: JOSE HENRIQUE LEMOS DA COSTA, RENILDES CAMPOS DA SILVA
Advogado: INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 2º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
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Processo:7003049-63.2022.8.22.0003
Classe:Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Moral
AUTOR: RITA APARECIDA TRINDADE
ADVOGADO DO AUTOR: CLEONILSON AGUIAR DO NASCIMENTO, OAB nº RO11930
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos, etc., 
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.
Trata-se de ação de indenizatória por danos morais, movida por RITA APARECIDA TRINDADE, em face de ENERGISA S/A. 
Relata a parte autora que é consumidora dos serviços de energia elétrica, unidade consumidora n. 20/194932-0. Informa que passou a 
ter problemas com a requerida a partir do mês de maio de 2021, quando foi surpreendida com a transferência de titularidade de sua fatura 
de energia, sem autorização, para o nome da Srª Midiam Bezerra do Nascimento.
Aduz que em 12 de junho de 2022, exatamente as 20:37 h teve o fornecimento de energia elétrica do seu imóvel suspenso. Pede a 
condenação da requerida em danos morais no valor não inferior a R$15.000,00 e pelo desvio produtivo no valor de R$5.000,00. Juntou 
documentos.
Vieram-me os autos conclusos.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 
que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “A FINALIDADE da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu 
direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não 
de produção de quaisquer provas que entender pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado 
da lide como mero consectário lógico da desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP). 
DO MÉRITO 
A ação versa sobre matéria de indenização por danos morais, em virtude de transferência de titularidade da unidade consumidora da 
autora para terceiro, sem sua autorização e pela interrupção do serviço sem motivo justificável.
Entre as partes há inquestionável relação de consumo, incidindo, portanto, a Lei n° 8.078/90 que instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor. Restam caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, bem como alinhada a responsabilidade objetiva da 
fornecedora (arts. 2º, 3° e 14 do CDC). 
Mostra-se adequada a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII), em virtude da verossimilhança dos fatos alegados e da hipossuficiência 
do consumidor, dada a disparidade técnica e/ou informacional visualizada sobre a situação de conhecimento narrada pela parte autora.
Narra a parte autora que no mês de maio/2021, percebeu que houve a transferência de titularidade de sua unidade consumidora sem sua 
permissão, de forma unilateral, sendo que no dia 12/06/2022, domingo, a requerida interrompeu o fornecimento de energia. Informa que 
fez contato com Srª Midiam e descobriu que ela reside no Município de Cujubim e nunca morou em Jaru.
Dispõe o artigo 373, I, do CPC, que à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa se não 
provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam 
desconstituir, modificar ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).
Merece procedência os pedidos da parte autora, na medida em que: a) há provas nos autos que a requerida interrompeu o fornecimento 
de energia elétrica e que houve a transferência da titularidade da unidade consumidora de forma unilateral e sem o consentimento da 
parte autora (ID 78346274); b) a requerida não demonstrou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, ou seja, não 
comprovou que a transferência da titularidade ocorreu de maneira legítima.
Além disso, não há provas que a Srª Midiam tenha residido no local onde foi realizada a transferência da titularidade, mormente diante da 
ausência do contrato de ligação assinado pela autora ou qualquer outro documento que autorizou a transferência.
Ademais, as provas carreadas ao feito não deixam dúvidas de que o fato não se tratou de mero aborrecimento, pois a autora amargou 
com a interrupção de serviço essencial em sua residência. Há, portanto, dever de indenizar e este é presumido. 
A despeito das alegações do requerido, entendo que não se desincumbiu de desconstituir o direito do requerido, ônus que lhe competia 
nos termos no art. 373, II, do CPC.
Em casos como o presente, a configuração do dano moral é in re ipsa, pelo que a transferência indevida da titularidade da unidade 
consumidora e a interrupção do serviço, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
Assim, restando demonstrado, portanto, que a Requerida agiu ilicitamente e que de sua conduta restaram danos à honra subjetiva da 
Requerente, o dever de indenizar daquela é um imperativo legal (art. 186, do Código Civil c/c art. 5º, X da CF/88).
Quanto ao pedido de dano por desvio produtivo, relata a parte autora que teve desperdiçado seu tempo útil para solucionar problemas 
que foram causados pela ré.
Pois bem. Desvio produtivo é o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante, 
que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), independente do 
meio pelo qual foi solicitado a solução do seu problema, pessoalmente, por meio de call center ou via aplicativo, são circunstâncias que 
extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. 
Cabe analisar então a questão atinente à fixação do valor da indenização. Na aferição do valor indenizatório deve-se proporcionar à 
vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido. Por isso, deve o arbitramento da indenização ser moderado e equitativo, atento às 
circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a dor em instrumento de captação de vantagem ou lucro descabido.
Desse modo, atento às circunstâncias do caso, tenho que o valor compensatório não deve ser inexpressivo, mas também não pode 
constituir fonte de enriquecimento, levando-se em conta além da necessidade de reparação dos danos sofridos, a prevenção de 
comportamentos futuros análogos. No caso sub examine entendo como justo e razoável fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 
título de danos morais. Tal quantia permite reparar o ilícito sem transformar-se em fonte de enriquecimento sem causa. 
Por fim, considera-se suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um 
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por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a DECISÃO tomada, atendendo assim ao requisito 
insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente, bem como ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código 
de Processo Civil. Portanto, os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a CONCLUSÃO acima.
DISPOSITIVO 
Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e 
CONDENO o requerido a pagar a parte autora a título de danos morais o valor de R$5.000,00, (cinco mil reais), quantia à qual devem ser 
acrescidos juros legais 1% a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação desta SENTENÇA, 
conforme Súmula 362 do STJ.
Confirmo a liminar concedida (ID 78481104).
Resolvo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Indefiro eventual requerimento de publicação em nome de determinado advogado pois as intimações devem ser realizadas na pessoa do 
causídico que, a teor do disposto nos arts. 2º e 5º da Lei 11.419/2006, tem a atribuição de efetuar o próprio cadastro junto ao PJE.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Interposto dentro do prazo (10 dias) e com o devido pagamento das custas, admito desde já o recurso de que trata o art. 41, da Lei n.º 
9.099/95, do qual a parte adversa deverá ser intimada.
Esgotados os 10 dias para as contrarrazões (art. 42, § 2º), encaminhe-se o feito à e. Turma Recursal.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se com as anotações de estilo.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema de informática.
Jaru/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, DE CARTA/MANDADO /PRECATÓRIA e DEMAIS ATOS QUE A ESCRIVANIA ENTENDER 
PERTINENTE.
Dados para cumprimento:
AUTOR: RITA APARECIDA TRINDADE, RUA PARÁ 2198, CASA SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RICARDO CANTANHEDE, 
LOJA SETOR01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004047-31.2022.8.22.0003 
Requerente: EXEQUENTE: ANY K P MATTOS
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: VINICIU NOVAIS DE AGUIAR - RO12089, FABRICIO DE PAULA CAVALCANTE - RO10233, 
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA DO NASCIMENTO - RO11800
Requerido(a): EXECUTADO: MARIM OLIVEIRA BISPO
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 3 - WhatsApp 69 9349-6511 Data: 24/10/2022 Hora: 09:00 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
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e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004054-23.2022.8.22.0003 
Requerente: REQUERENTE: C & A MOTO PECAS LTDA - ME
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: KARLA DIVINA PERILO - RO0004482A, ANDERSON ANSELMO - RO0006775A
Requerido(a): REQUERIDO: LUCAS GOMES LACERDA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 1 - WhatsApp 69-3521-0240 Data: 12/09/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
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dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 
Processo nº: 7003011-56.2019.8.22.0003 Requerente: EXEQUENTE: ALMEIDA & OLIVEIRA LTDA
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: KEVILLYN ENDLICH SIMAO - RO10593
Requerido(a): EXECUTADO: ALBERTO Y OKAMURA - ME, ALBERTO YASSUNORI OKAMURA
Advogado: Advogados do(a) EXECUTADO: GISELI VALENTE DOS SANTOS MONTEIRO - AC5025, ANDREA SANTOS PELATTI - 
AC3450
Intimação PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Por determinação do juízo, fica a parte beneficiada INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará judicial expedido 
em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Jaru, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004088-95.2022.8.22.0003 
Requerente: AUTOR: LUCAS DE JESUS OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: LUCAS ZANDONA - MT27677/O
Requerido(a): REU: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 1 - WhatsApp 69-3521-0240 Data: 19/09/2022 Hora: 10:30 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
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e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004079-36.2022.8.22.0003 
Requerente: REQUERENTE: ANY K P MATTOS
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIU NOVAIS DE AGUIAR - RO12089, FABRICIO DE PAULA CAVALCANTE - RO10233, 
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA DO NASCIMENTO - RO11800
Requerido(a): REQUERIDO: DIANA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA GOMES
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 1 - WhatsApp 69-3521-0240 Data: 19/09/2022 Hora: 09:30 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
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inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004089-80.2022.8.22.0003 
Requerente: REQUERENTE: ANY K P MATTOS
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIU NOVAIS DE AGUIAR - RO12089, FABRICIO DE PAULA CAVALCANTE - RO10233, 
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA DO NASCIMENTO - RO11800
Requerido(a): REQUERIDO: NOEMIA GODINHO DE SOUZA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 3 - WhatsApp 69 9349-6511 Data: 19/09/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
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de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004080-21.2022.8.22.0003 
Requerente: REQUERENTE: KATYA LORRAINE OLIVEIRA NEUBANER
Advogado: Requerido(a): REQUERIDO: DAIANE MICHELY DOS SANTOS SILVA
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 1 - WhatsApp 69-3521-0240 Data: 19/09/2022 Hora: 10:00 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 
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Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004096-72.2022.8.22.0003 
Requerente: AUTOR: ITAMAR OLIVEIRA RAMOS
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ - RO2982
Requerido(a): REQUERIDO: LUCAS ALEXANDRE HORAS PALHARES
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 1 - WhatsApp 69-3521-0240 Data: 19/09/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004566-06.2022.8.22.0003 
Requerente: REQUERENTE: FERNANDA PANCIERI SILVA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA LIMA TABALIPA - RO10939
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
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Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 1 - WhatsApp 69-3521-0240 Data: 24/10/2022 Hora: 08:30 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Jaru - 2º Juizado 
Especial Cível Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) Processo nº: 7004097-57.2022.8.22.0003 
Requerente: REQUERENTE: KAROLINE MORAIS PIOVEZAN
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - SP0296289A, TASSIA MARIA ARAUJO 
RODRIGUES - RO7821
Requerido(a): REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS
Advogado: INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
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Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 3 - WhatsApp 69 9349-6511 Data: 19/09/2022 Hora: 11:30 Devido a videoconferência, deve a parte 
informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade 
de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS - NUCOMED:
Fone/WhatsApp:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre 
o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que 
dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no 
instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, 
seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 
9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° 
VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e 
advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, 
as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de 
conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e 
ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento 
de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência 
e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser 
classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-
CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de 
identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação 
de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente 
justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova 
audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos 
dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte 
requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos 
juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° 
XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas 
no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito 
dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na 
audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá 
ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei 
n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. 
(art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); Jaru, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000,(69) 
Processo nº: 7003656-13.2021.8.22.0003 Requerente: REQUERENTE: RUI BATISTA DE ABREU
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: EDER MIGUEL CARAM - RO0296412A, THIAGO HENRIQUE BARBOSA - RO9583
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
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JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7004535-83.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Perdas e Danos
Requerente/Exequente:DOMYNIQUE VITORIA ALVES DE OLIVEIRA, LINHA 646, KM 50 S/N ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: FIAMA RAMOS DE SOUZA, OAB nº RO11756
Requerido/Executado: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos;
Cuida-se de ação de ressarcimento proposta por D.V.A.D.O., menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora JULIANA 
ALVES OLIVIERA, em face do ESTADO DE RONDÔNIA, onde alegou, em síntese, que necessitou de cirurgia oftalmológica, por ser 
portadora de estrabismo e ambiopia em olho direito. e por necessitar da medida com urgência, devido ao risco eminente de prejuízos 
graves, com a piora de sua visão, bem como degradação do quadro psicológico. Narrou ter aguardado a realização de cirurgia na fila 
do SUS há mais de 08 meses e, pela necessidade, não restou alternativa e recorreu a empréstimos para pagar a cirurgia que foi em 
custo expressivo de R$ 9.000,00; raio-X e cardiograma no valor de R$ 230,00; exames laboratoriais em R$ 80,00; e a consulta com o 
médico Kennedy Frederico Boa, no valor de 250,00, totalizando o gasto de R$ 9.560,00. Diante da demora para a realização da cirurgia 
oftalmológica de urgência e ausência de adoção de providências pelo requerido para restaurar sua saúde. Afirmou que esta situação 
lhe gerou danos morais, os quais devem ser ressarcidos. Pleiteou que o Estado de Rondônia seja condenado a restituir todos os custos 
relativos à sua cirurgia, no valor total de R$ 9.560,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 
20.000,00. Juntou documentos.
Pois bem.
Constata-se que esta ação de ressarcimento ajuizada por menor em desfavor do Estado de Rondônia, em razão que envolveu medidas 
para a preservação de sua saúde é de competência do Juizado Especial da Infância e Juventude.
Recentemente o STJ julgou o REsp 1853701/MG, em 10/02/2021, e definiu a competência absoluta do Juizado da Infância e Juventude 
para processar e julgar as ações que envolvam interesses de crianças e adolescentes.
O Estatuto da Criança e Adolescente elenca sobre a competência do Juizado da Infância e Juventude: 
“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 
(...) 
IV – conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o 
disposto no art. 209; 
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo 
juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos 
Tribunais Superiores.”
Diante disso, é preciso observar a recente DECISÃO do STJ, que em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, na Primeira Seção 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou que “a Justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para processar e julgar 
causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, IV, e 209 da Lei 8.069/1990” – Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA).
A relatora da controvérsia (Tema 1.058), ministra Assusete Magalhães, ressaltou que o STJ, ao apreciar casos relativos à saúde e 
à educação de crianças e adolescentes, firmou entendimento pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para 
processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos dos menores, independentemente de estarem 
em situação de risco ou abandono. 
Com efeito, o STJ reposicionou o seu entendimento sobre a competência absoluta do Juizado Especial da Infância e Juventude, onde há 
esse órgão especializado, para processar e julgar ações que envolvam direitos de crianças e adolescentes.
Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em recente DECISÃO, reconheceu a competência do Juizado da Infância 
e Juventude para o julgamento de ações relacionadas à saúde da criança e do adolescente:
Conflito negativo de competência. Juizado Especial da Fazenda Pública. Juízo Comum. Ação de Obrigação de Fazer. Incapaz figurando 
como parte. ECA. Saúde da criança. Competência do juízo da Vara da Infância. Compete à Vara Especializada da Infância e Juventude 
processar e julgar processos que objetivam à saúde da criança, conforme definido nos artigos 148, inc. IV, 208, inc. VII e 209 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. O COJE, em seu artigo 108-C, inc. I, b definiu a 2ª Vara Cível como competente para tratar de questões 
envolvendo proteção à infância e juventude. Conflito conhecido e declarado competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena. (TJ-
RO - CC: 08046426220218220000 RO 0804642-62.2021.822.0000, Data de Julgamento: 25/08/2021)
Desse modo, resta evidente que este Juizado da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar esta causa, visto que envolve 
direito à saúde de menor.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
PREVIDENCIÁRIO (BPC/LOAS/DEFICIENTE) - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL (FORMIGA/MG): 
VARA COMUM X VARA ESPECIALIZADA (INFÂNCIA E JUVENTUDE) AUTOR MENOR IMPÚBERE E EM SITUAÇÃO DE RISCO 
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SOCIAL E DE SAÚDE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (ECA) PARECER 
DO MPF/PRR E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 - Trata-se de Conflito Negativo de Competência, entres Varas Estaduais de Formiga/MG 
(Comum e Especializada da Infância e Juventude), situadas domicílio da parte autora, onde não há unidade da Justiça Federal, em lide 
ajuizada por pessoa menor impúbere, portadora de moléstia grave, crônica e, em tese, incapacitante (neoplasia maligna intracraniana), 
pretendendo a concessão do benefício de prestação continuada de amparo assistencial ao deficiente (BPC/LOAS). 2 - O MPF/PRR, 
abonando a declinação - de ofício - da competência pela Vara Comum, em face da incompetência absoluta, opinou pela fixação da 
competência na Vara Especializada, a teor do art. 148, IV do ECA (Lei nº 8.069/1990): A Justiça da Infância e da Juventude é competente 
para (...) conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, só se 
mitigando tal competência, que a lei diz ser absoluta, ressalvadas (art. 209) ressalvadas a competência da Justiça Federal e a (...) 
originária dos tribunais superiores. 3 Para além do fato objetivo de se tratar de menor impúbere (incapaz), encontra-se presente a situação 
de risco de saúde e social do autor (art. 178, II do CPC/2015), em face de quem vigoram os princípio da proteção integral e prioritária 
e do atendimento especializado (art. 100, II c/c art. 11, § 1º, ambos do ECA). 4 - O STJ (T1, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, REsp nº 
1.749.422/ RJ, dentre vários) compreende ser da competência absoluta da especializada Vara da Infância e da Juventude, (...) questão 
afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, IV c/c art. 208, § 1º e art. 209, do ECA, que justifica-se 
pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, até por ser o Estatuto norma especial, prevalente sobre a 
regra geral de competência das Varas Estaduais Cíveis. 5 - Ademais, a prevalência do ECA, no caso, mantida como está a competência 
no âmbito da Justiça Estadual, não malfere o comando da CF/1988 (§ 2º e § 3º do art. 109), que faculta ao segurado foros múltiplos, a 
bem da facilitação do acesso à Justiça. 6 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude 
da Comarca de Formiga/MG.(TRF-1 - CC: 10175921120194010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA 
SEIXAS, Data de Julgamento: 18/09/2019, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 26/09/2019).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA 
REPETITIVA. PRETENSÃO DE VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - UMEI PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DE 
MENOR. CRECHE. AÇÃO PROPOSTA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA 
E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 
ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A 
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 19/11/2018, na vigência do CPC/2015, orientando-se o caso pelo Enunciado 
Administrativo 3/STJ (“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18/03/2016) 
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”). II. Na origem, trata-se de MANDADO de Segurança 
impetrado por menor de idade inferior a 5 (cinco) anos, representada por seus genitores, contra a Secretária Municipal de Educação de 
Belo Horizonte, que lhe negara vaga e matrícula na Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI Vila Estrela, próxima à sua residência. 
O Juízo da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG concedeu a segurança. Apreciando 
a Apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de origem acolheu a preliminar de incompetência absoluta da 
Vara da Fazenda Pública Municipal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Vara da Infância e da Juventude 
da Comarca de Belo Horizonte, ao fundamento de que “o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), em seu artigo 148, 
inciso IV, artigo 209 e artigo 212, estabelece que a demanda judicial que visa à proteção de direito das crianças e dos adolescentes é 
de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, ainda que os mesmos não estejam em situação de abandono ou risco”, com 
manutenção da liminar, até que o Juízo competente se pronuncie. III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos 
especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se a estabelecer a competência 
para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda Pública ou da Vara 
da Infância e da Juventude, conforme o seguinte tema: “Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara 
da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas”. IV. No caso dos 
autos, o acórdão recorrido, interpretando os arts.148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, concluiu pela competência absoluta da Vara da Infância 
e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte para processar e julgar demanda que objetiva a disponibilização de vaga e matrícula de 
menor em creche pública, próxima à sua residência, ainda que a menor não se encontre em situação de abandono ou risco, na forma 
prevista no art. 98 da referida Lei 8.069/90. V. Os trinta anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, completados em 
13/07/2020, celebram a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da 
proteção integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no âmbito do Estado, da família e da sociedade, 
abraçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.069/90. VI. Com lastro na Constituição Federal de 1988, a Lei 8.069/90 assegura 
expressamente, à criança e ao adolescente, o direito à educação como direito público subjetivo, mediante “acesso à escola pública e 
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de 
ensino da educação básica” (art. 53, V), bem como “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade” (art. 
54, IV). O art. 148 da Lei 8.069/90 estabelece que “a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações 
civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”. VII. A 
Lei 8.069/90 estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas “às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à 
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular” (...) “do ensino obrigatório” e “de atendimento em creche e 
pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade” (art. 208, I e III), estatuindo que “as ações previstas neste Capítulo serão propostas 
no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa, 
ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores” (art. 209).VIII. A jurisprudência do STJ, 
interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de 
crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem 
proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não 
em situação de risco ou abandono, porquanto “os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do 



2813DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária” (STJ, 
REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). 
Em igual sentido:
Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao 
menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente” (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/
ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016). Adotando o mesmo entendimento: STJ, REsp 1.486.219/
MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1.217.380/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011; REsp 1.201.623/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 
de 13/04/2011; REsp 1.231.489/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2013; EDcl no AREsp 24.798/
SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2012.IX. Examinando hipótese análoga à ora em apreciação, a 
Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento: “O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra 
geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, 
na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, 
em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘a competência 
da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente’ (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). Assim, 
ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga 
em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado” 
(STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido, apreciando 
hipóteses idênticas à ora em julgamento: STJ, REsp 1.760.648/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 08/02/2019; 
REsp 1.762.782/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 11/12/2018. X. Tese jurídica firmada: “A Justiça da Infância e da 
Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos 
termos dos arts.148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.” XI. Recurso Especial conhecido e improvido, mantendo-se a competência da Vara da 
Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte/MG.XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais 
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1853701/MG, Rel. 
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021).
Fica evidenciado, portanto, que o Juizado da Infância e Juventude possui competência absoluta para recepcionar e analisar essa causa, 
visto que o ressarcimento que se busca, teria base a preservação de direito saúde de adolescente.
Como a matéria objeto desta ação é de competência exclusiva da Vara do Juizado da Infância e Juventude desta Comarca de Jaru/RO, 
determino a redistribuição dessa ação, com urgência, àquele Juízo, a fim de que a tenha o devido processamento pelo órgão judicial 
competente.
Intime-se a parte autora, via seu advogado, sem aguardar nenhum prazo.
Cumpra-se
Jaru - RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004510-70.2022.8.22.0003
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto: Diligências
Requerente/Exequente: SECRETÁRIA DA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DA INFÂNCIA DA COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Advogado do requerente: SEM ADVOGADO(S)
Requerido/Executado: EDMILSON MATOS DE MARINS, ILCELENE SILVA DE OLIVEIRA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos, etc.
Redistribua-se a presente demanda para o Juizado da Infância e Juventude desta comarca.
Cumpra-se.
Jaru - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69) 3521-0221 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7006748-96.2021.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Reconhecimento / Dissolução]
Requerente: ELIZANGELA MENEZES SOARES
Requerido: PAULO ROSA DE SOUZA
Advogado do(a) REU: IBRAHIM JACOB - PR51434
Intimação
Fica a parte RECONVINTE/REQUERIDA intimada da contestação à reconvenção apresentada nos autos, bem como para, querendo, 
apresentar RÉPLICA.
Prazo: 15 dias
Jaru/RO, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
1ª Vara Cível da comarca de Jaru/RO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE PUBLICAÇÃO: 05 DIAS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte abaixo mencionada, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do escoamento do edital, 
proceder o recolhimento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa estadual.
INTIMAÇÃO DE: GILVAN DE OLIVEIRA SILVA
Av. Brasil, n. 3077, Setor 05, Jaru, F: 3521-2454, antes Av: Costa e Silva,2651, Setor 05, Cacoal - RO - CEP: 76960-959
Processo nº: 7003860-91.2020.8.22.0003 - Ação: MONITÓRIA (40)
Promovente(s): ANTONIO LEITE
Promovido(s): GILVAN DE OLIVEIRA SILVA
Valor da causa: R$ 794,54 - Assunto: [Cheque]
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal - Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, Jaru/RO - CEP: 76890-000- Fone: 3521-
3238. Endereço eletrônico: www.tjro.jus.br - Email: jaw1civel@tjro.jus.br
Jaru-RO, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº:7006112-33.2021.8.22.0003
Classe:MONITÓRIA (40)
Assunto: [Prestação de Serviços]
Requerente:ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
Requerido: PRISCILA DE ABREU PEREIRA ALVES
Intimação
Fica a parte REQUERENTE intimada da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA/AR NEGATIVO, bem como para, querendo, apresentar 
endereço atualizado da PARTE REQUERIDA, e, em sendo o caso, recolher a respectiva taxa de repetição de ato e/ou diligência, em sua 
manifestação, salvo casos de isenção e gratuidade da justiça.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
JONAS ADALBERTO KAISER JUNIOR
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº:7000090-22.2022.8.22.0003
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Requerente:SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
Requerido: RAFAEL DA SILVA ORATZ
Intimação
Fica a parte REQUERENTE intimada da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA/AR NEGATIVO, bem como para, querendo, apresentar 
endereço atualizado da PARTE REQUERIDA, e, em sendo o caso, recolher a respectiva taxa de repetição de ato e/ou diligência, em sua 
manifestação, salvo casos de isenção e gratuidade da justiça.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022.
JONAS ADALBERTO KAISER JUNIOR
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002940-20.2020.8.22.0003
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
Assunto: [Duplicata]
Requerente: GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA - RO0003999A, ALLAN BATISTA ALMEIDA - RO6222
Requerido: MARCELO MOTA BRAGANCA
Intimação
Fica a parte EXEQUENTE intimada para, no prazo abaixo assinalado, apresentar comprovante de recolhimento das taxas para expedição 
dos ofícios requeridos (um para cada diligência), bem como, indicar expressamente os destinatários pretendidos, para localização de das 
informações pretendidas.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-0221 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003999-72.2022.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Requerente: DANIELA ALVES PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: DICIANE AMARAL GOMES - RO10819, MAXMILIANO PRENSZLER COSTA - RO5723
Requerido: SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Fica o patrono do autor intimado da audiência de Conciliação designada para o dia 17/11/2022 às 10:00 horas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002002-88.2021.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Concessão]
Requerente: ZILDA MOISES SILVA DE OLIVEIRA
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Advogado do(a) AUTOR: IURE AFONSO REIS - RO0005745A
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Fica, o REQUERENTE, por intermédio de seus procuradores, intimado para, no prazo de legal, apresentar memoriais.
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-0221 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002807-07.2022.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Perdas e Danos]
Requerente: FLORENTINA PEREIRA CARDOSO
Advogados do(a) AUTOR: ATALICIO TEOFILO LEITE - RO7727, NILTON LEITE JUNIOR - RO8651, LUIZ FERNANDO TORREJAES 
ROMERO - RO10471
Requerido: JOAO DA CRUZ SILVA
Advogado do(a) REU: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ - RO2982
Ficam as partes via seus procuradores, intimados da audiência de Conciliação designada para o dia 17/11/2022 às 12:00 horas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7002257-85.2017.8.22.0003
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Polo Ativo: C. R. D. S.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Passivo: E. F. D. S.
ADVOGADOS DO EXECUTADO: GESSICA BUSS SCHULZ, OAB nº RO11551, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR, 
OAB nº MT13555O
Vistos,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA movida por C.R. dos S. representada por sua genitora ROSELI CORREIA RODRIGUES em 
desfavor de EDIVALDO FREITAS DOS SANTOS, da quantia de R$40.211,81, por débitos vencidos desde 2015.
Houve oferta de parcelamento pelo executado, recusada pela exequente.
O Ministério Público ofereceu parecer pela procedência dos pedidos e realização de diligências para efetividade da execução (ID 
70244509, p.2).
A justificativa do executado foi afastada e decretada a prisão por 3 meses (ID76008417, p. 1 e 2).
O valor do débito foi atualizado e perfaz a quantia de R$ 53.460,67 (ID 76397751).
Sobreveio a informação do cumprimento do MANDADO de prisão, com nova justificativa e proposta de acordo (ID 80487927) (ID 
80531202, p.1).
A exequente não aceitou a proposta de acordo (ID 80880429).
Realizada a audiência de custódia, o juízo da custódia determinou a comunicação da prisão, com solicitação de providências para o 
recambiamento.
É a síntese.
Diante da recusa pela exequente quanto a proposta de acordo, dê-se vistas ao Ministério Público para o parecer sobre a justificativa (ID 
80487927).
Considerando que a prisão decorre de dívida alimentar pelo prazo de 3 meses, com MANDADO de prisão cumprido em 09/08/2022 (ID 
81180568, p.11), solicite-se vaga ao juízo da 2º Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, diante das dificuldades operacionais para 
transferência das pessoas presas e por se tratar de prisão por divida civil, que persistirá até 06/11/2022.
Sirva-se deste DESPACHO como ofício.
Jaru/RO, 01 de setembro de 2.022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-0221 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002884-16.2022.8.22.0003
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Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Perdas e Danos]
Requerente: EDSON ROGERIO SOUZA BUFFON
Advogados do(a) AUTOR: NILTON LEITE JUNIOR - RO8651, ATALICIO TEOFILO LEITE - RO7727, LUIZ FERNANDO TORREJAES 
ROMERO - RO10471
Requerido: JOAO DA CRUZ SILVA
Advogado do(a) REU: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ - RO2982
Ficam as partes via seus procuradores, intimados da audiência de Conciliação designada para o dia 17/11/2022 às 12:30 horas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003033-80.2020.8.22.0003
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Assunto: [Investigação de Paternidade]
Requerente: H. D. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE - RO0001658A
Requerido: PAULO OTAVIO JANUTH FERREIRA e outros
INTIMAÇÃO
Fica a parte EXEQUENTE, intimada, por intermédio de seu procurador/advogado, para, no prazo abaixo assinalado, apresentar 
manifestação.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
JONAS ADALBERTO KAISER JUNIOR
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº:7000227-04.2022.8.22.0003
Classe:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Requerente:BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
Requerido: JULIANA BARBOZA DA SILVA
Intimação
Fica a parte REQUERENTE intimada da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA/AR NEGATIVO, bem como para, querendo, apresentar 
endereço atualizado da PARTE REQUERIDA, e, em sendo o caso, recolher a respectiva taxa de repetição de ato e/ou diligência, em sua 
manifestação, salvo casos de isenção e gratuidade da justiça.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
JONAS ADALBERTO KAISER JUNIOR
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br

Processo nº:7001192-55.2017.8.22.0003

Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

Assunto: [Nota Promissória]

Requerente:A. R. DOS SANTOS ELETRODOMESTICOS - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE FERNANDO ROGE - RO5427
Requerido: VALDIMAR DOS REIS COELHO
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Intimação
Fica a parte REQUERENTE intimada da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA/AR NEGATIVO, bem como para, querendo, apresentar 
endereço atualizado da PARTE REQUERIDA, e, em sendo o caso, recolher a respectiva taxa de repetição de ato e/ou diligência, em sua 
manifestação, salvo casos de isenção e gratuidade da justiça.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
JONAS ADALBERTO KAISER JUNIOR
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-0221 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004357-37.2022.8.22.0003
Classe:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Assunto: [Oferta]
Requerente: MICHAEL DA SILVA FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: AMANDA DE SOUZA PEREIRA - RO9692
Requerido: CRISTIANE SANTANA DA SILVA e outros
Fica o patrono do autor intimado da audiência de Conciliação designada para o dia 24/11/2022 às 09:30 horas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-0221 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003998-87.2022.8.22.0003
Classe:DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
Assunto: [Dissolução]
Requerente: JONAS RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: HEMMYLLYE KAROLINY MONJARDIM - RO10489
Requerido: MARIA DE LOURDES SOUZA RODRIGUES
Fica o patrono do autor intimado da audiência de Conciliação designada para o dia 01/12/2022 às 07:30 horas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-0221 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002194-84.2022.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Atraso de vôo]
Requerente: Y. S. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL GOMES DE SOUZA - RO10943
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Fica o patrono do autor intimado da audiência de Conciliação designada para o dia 17/11/2022 13:00 horas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004307-79.2020.8.22.0003
Classe: INVENTÁRIO (39)
Assunto: [Inventário e Partilha]
Requerente: IRANI MARIA DE JESUS BENTO e outros (8)
Advogado do(a) REQUERENTE: KEDMA DE OLIVEIRA PEREIRA - RO7603
Advogado do(a) REQUERENTE: KEDMA DE OLIVEIRA PEREIRA - RO7603
Requerido: ANTONIO BENTO VIEIRA e outros
Intimação
Fica a INVENTARIANTE intimada para, querendo, manifestar-se acerca da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário
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1ª VARA CÍVEL  

Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7004050-25.2018.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Duplicata, Prestação de Serviços
Requerente/Exequente:FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., AVENIDA JURUÁ 641 ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 
06455-010 - BARUERI - SÃO PAULO
Advogado do requerente: ERASMO HEITOR CABRAL, OAB nº MG52367, DANIELLE CANDIDA DE MELO, OAB nº MG116450
Requerido/Executado: G T DA SILVA TURISMO - ME, AVENIDA DOM PEDRO I 2815 SETOR 05 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a inclusão de Gilvan Tavares da Silva - CPF 579.594.202-20 no polo 
passivo, sendo este empresário individual, da empresa G T DA SILVA TURISMO. Requer ainda a expedição de ofícios a fim de localizar 
existência de eventuais planos de previdência privada em nome de Gilvan Tavares da Silva (ID n. 76097802).
Pois bem. 
Conforme se verifica nos documentos acostados no Id 76097802 - Pág. 1 e 2, o executado é empresário individual, o que significa dizer 
que, embora a empresa executada possua personalidade jurídica diversa do seu titular, existe uma única responsabilidade patrimonial 
da pessoa física do empresário perante os credores. Portanto, verifico a possibilidade dos bens de Gilvan Tavares da Silva - CPF 
579.594.202-20, responderem pelas dívidas da empresa individual, sendo dispensável a sua despersonalização.
Ademais o jurisprudência do STJ firmou entendimento de que: 
“ a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, 
sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual “ (REsp 
1.355.000/SP , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que “ o empresário individual 
responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de 
direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos “ (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 
Portanto, reconsidero a decisão de ID N. 64728416 e defiro a inclusão de Gilvan Tavares da Silva - CPF 579.594.202-20, no polo passivo 
da ação a empresa individual, sendo dispensável nova citação, uma vez que o ato já se realizou nos autos, na pessoa do empresário (ID 
n. 25932152 - Pág. 1).
No mais, defiro a expedição de ofício a PREVIC - Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar – PREVIC e à SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados, a fim de informarem a existência de plano de previdência privada em nome de Gilvan Tavares 
da Silva - CPF 579.594.202-20.
Com a informação, dê-se vistas ao exequente para manifestação no prazo de 5 dias.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7002719-08.2018.8.22.0003
Desapropriação
AUTORES: TANIA VALERIA DA ROCHA, CPF nº 79436838972, LINHA 630, KM 25 ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, AURI 
JOSE GRANEMANN DE SOUZA, CPF nº 59566655991, LINHA 630, KM 25 S/N ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO, OAB nº RO75A
REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - 
DER/RO, AVENIDA FARQUAR 2986, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DER/RO
DESPACHO
Vistos;
1. Intime-se a parte contrária, via seu patrono, para apresentar contrarrazões no lapso legal (§1°, do art. 1.010, do CPC).
2. Na hipótese do recorrido interpor apelação adesiva, desde já fica autorizada a intimação da parte contrária para contrarrazões, no lapso 
legal (art. 2°, do art. 1.010, do CPC) para apresentar contrarrazões. 
3. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, encaminhe-se o Egrégio TJ/RO, conforme elenca o §3°, do art. 1.010, do 
CPC.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7006092-42.2021.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
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Assunto: Direito de Imagem, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas
Requerente/Exequente:JOSE LOPES DE FARIA, LINHA 605 km 25 ZONA RURAL - 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ, OAB nº RO2982
Requerido/Executado: REPRESENTADO: BANCO DAYCOVAL S/A, AVENIDA PAULISTA 1793, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR BELA 
VISTA - 01311-200 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, PROCURADORIA BANCO DAYCOVAL 
S.A
SENTENÇA
Vistos;
HOMOLOGO a composição firmada pelos litigantes no ID 78939492, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos e consequentemente, 
JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” , do CPC.
Sem custas finais, nos termos do art. III, do art. 8°, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
A parte autora fica intimada das informações e documentos juntados pelo requerido no ID 79577878 a ID 79748176.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7004564-36.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Guarda
Requerente/Exequente:CLEZIO DE OLIVEIRA BASILIO, 612, S/N, KM 12, ZONA RURAL, 0 LINHA 628, KM 1 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RAIMUNDO CATANHEDE 1247 BAIRRO: SETOR 02 - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Requerido/Executado: 
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de ação de guarda e alimentos, onde a requerida que é detentor do direito de alimentos, é a menor Vitória Souza Basílio, encontra-
se sob a guarda de fato de sua genitora e também requerida, Sra. Celesti de Souza Lima, residem na Zona Rural do Município de Ouro 
Preto do Oeste/RO, consoante a petição inicial.
A competência para processar a julgar esta ação deve ser do Juízo da Comarca onde o menor reside, por força do art. 50, do Código de 
Processo Civil, que reza: “A ação em que o incapaz for réu se processará no foro do domicílio de seu representante ou assistente.” 
Nos casos relativos à guarda e alimentos, a competência é sempre do domicílio de onde o menor se encontra residindo. 
Assim foi definido pelo STJ: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do 
domicílio do detentor de sua guarda.” (Súmula 383, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
Nesse sentido, a jurisprudência pacificamente já asseverou:
Modificação de guarda. Foro competente. Detentor da guarda. Antecipação da tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Revogação da 
decisão. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor 
de sua guarda (precedentes do STJ). Deve ser revogada a decisão que deferiu a modificação de guarda em favor do genitor, em sede 
de tutela antecipada de urgência, quando inexistentes os requisitos ensejadores à concessão da medida. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 
0800743-95.2017.822.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 
13/07/2017).
Versa a hipótese sobre conflito positivo de competência para a solução de controvérsia estabelecida sobre a guarda de menor, uma vez 
ter sido ajuizada pela mãe, em seu domicílio (Mozarlândia/GO), ação de modificação de guarda, enquanto o genitor propõe ação de busca 
e apreensão da filha na comarca onde reside e exerce o encargo (Araguaína/TO). A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
sedimenta-se no sentido de que, em se tratando de ação com o objetivo de alterar guarda de menor, compete ao juízo do domicílio de 
quem já exerce a guarda a solução da demanda, à luz do que dispõe o art. 147, I, do ECA. No caso vertente, havendo objeto comum entre 
as duas lides, devem ser as ações reunidas e julgadas pelo juízo suscitado, o qual, além de prevento, é onde reside o genitor que detém 
a guarda. [...] Impende ressaltar, ainda, que a Segunda Seção desta Corte, em decisão recente, entende que a regra de competência 
insculpida no art. 147, I, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, ou seja, deve ser declarada de ofício, sendo 
inadimissível sua prorrogação.” (CC 78806 GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, 
DJe 05/03/2008). 
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA, e determino a redistribuição desta ação para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ouro 
Preto do Oeste/RO, com as baixas e anotações pertinentes.
Intime-se o requerente, via Defensor Público de Jaru, por meio do sistema PJE, sem aguardar nenhum prazo.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004546-15.2022.8.22.0003
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Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTORES: K. N. T. D., CPF nº 06135737228, LINHA 623 KM 39 ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, A. Y. T. D., CPF nº 
06135723278, LINHA 623 KM 39 ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: HEMMYLLYE KAROLINY MONJARDIM, OAB nº RO10489
REU: S. M. D., CPF nº 81501196120, AV QUINTINO BOCAIÚVA 156 BAIRRO SÃO JOSÉ - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
1- Recebo a inicial, deferindo a gratuidade nos termos do art. 98, §3°, do CPC e arbitrando, por ora, os alimentos provisórios, eis que se 
vislumbram os requisitos ensejadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), em 30% do salário-mínimo vigente. 
2- Conforme a disposição do art. 334 do CPC e considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no 
que tange a pandemia do COVID-19, especialmente o disposto no art. 4º, caput, do ATO CONJUNTO N. 009/2020 – PR/CGJ (Publicado 
no DJE n. 076 de 24/04/2020) e o Provimento da Corregedoria n. 18/2020 (Publicado no DJE n. 096 de 25/05/2020), designo audiência 
de MEDIAÇÃO a ser realizada por videoconferência, a ser agendada no sistema PJE pelo Cartório.
Deverá ser lavrada certidão com a data e horário da solenidade.
2.1- A solenidade será conduzida pelos conciliadores do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, por meio da 
plataforma WhatsApp ou na hipótese dos participantes ultrapassar 8 pessoas, será realizada pelo Google Meet.
2.2- Intime-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o contato de WhatsApp e o endereço de e-mail, a fim de viabilizar 
a realização da audiência. 
Em relação a esta diligência, deverá ser observado os seguintes pontos:
a) A contagem do prazo para a parte requerida inicia-se a partir da citação/intimação.
b) caso o ato seja cumprido por OFICIAL DE JUSTIÇA, o auxiliar do juízo deverá coletar o contato telefônico e o endereço de e-mail da 
parte requerida, constando no inteiro teor da certidão a informação.
2.3- Informo as partes e ao CEJUSC que:
a) Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio.
b) O CEJUSC poderá alterar o tempo de duração das audiências de conciliação como forma de atender peculiaridades de sua realização 
em meio digital e outras características que indiquem necessidade de maior ou menor disponibilização de tempo.
2.4- Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e será feita a chamada de vídeo via WhatsApp para a solenidade virtual, observando-se o seguinte:
a) as partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, do dia e horário da audiência virtual, bem como que 
receberão chamada de vídeo via WhatsApp;
b) Se as partes não tiverem um patrono constituído, a chamada de vídeo ocorrerá por meio do número do WhatsApp indicado ao Cejusc 
(essa intimação não se confunde com o ato de citação);
c) Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
2.5- As audiências somente serão canceladas:
2.5.1- se ambos litigantes assim pleitearem;
2.5.2- na hipótese da parte requerida não ser encontrada para citação e intimação (via Carta-AR ou mandado negativo), a fim de ser 
oportunizado à parte autora indicar o novo endereço da parte contrária. E neste caso, a retirada dos autos da pauta será automática.
2.6- Frisa-se que a parte autora pleiteou pela realização da audiência conciliatória.
2.7- A solenidade apenas não se realizará se ambas partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual 
(Inciso I, do §4°, do art. 334, do CPC).
2.8- Consoante o §3° do art. 334, do CPC, a parte autora fica intimada, via seu advogado, a se fazerem presentes na audiência 
designada.
2.9- Os litigantes ficam cientes que devem estar acompanhadas por seus advogados na audiência (§9°, do CPC) e podem constituir 
representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§10°, do art. 334, do CPC). 
Registra-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8°, do CPC). 
3- Cite-se a parte requerida poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC), cujo termo inicial 
será a data: 
a) da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, -não 
houver autocomposição; 
b) do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese 
do art. 334, §4°, inciso I, do CPC.
4- A parte requerida, ainda, fica intimada de todas as disposições consignadas no item 1 e de que, não apresentando contestação, será 
considerado revel e aplicada a presunção preceituada no art. 344, do CPC.
5- As partes e seus advogados ficam intimados sobre a disposição da Resolução 465, de 22/06/2022, a qual institui diretrizes para a 
realização de videoconferências no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO.
CÓPIA DO PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE CARTA-AR/MANDADO, DEVENDO SER INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PEÇA 
INICIAL E CÓPIA DA CERTIDÃO COM A DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA.
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O(a) Sr(a) Oficial (a) de Justiça deverá observar a nova regra estabelecida no §2°, do art. 212, do CPC.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas comunicações 
e intimações dirigidas ao endereço residencial declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 274 do Código de Processo 
Civil.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7004557-44.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTORES: S. M. G., RUA GOIÁS, S/N, VILA PALMARES 0 VILA PALMARES - 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA, V. 
M. D. S., RUA GOIÁS, S/N, VILA PALMARES 0 VILA PALMARES - 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DICIANE AMARAL GOMES, OAB nº RO10819, FERNANDA MACHADO DANIEL PRENSZLER, OAB 
nº RO9227
Polo Ativo: REU: R. S. S. S., LINHA C54, KM 07, ZONA RURAL, km 07 DISTRITO DE PALMARES - 76866-000 - THEOBROMA - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos;
1- Recebo a inicial, deferindo a gratuidade nos termos do art. 98, §3°, do CPC.
2- Autora pleiteou, em sede de tutela antecipada com fundamento no art. 311, II e IV do CPC, a decretação do seu divórcio direto.
Todavia, no caso dos autos, não vislumbro os elementos autorizadores para a decretação direta do divórcio, sem antes ouvir o requerido. 
Afinal, não há provas que acompanham a peça inicial, ensejadoras de tal medida.
Se no áudio apresentado, a autora entender que há ameaça de algum aspecto, as medidas protetivas devem ser buscadas na esfera 
criminal.
Além do mais, concedendo a tutela com a decretação do divórcio direto, restaria configurada uma tutela satisfativa do mérito.
Por isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.
3- Arbitro, por ora, a guarda provisória da menor Vitória Machado dos Santos à sua genitora, Sra. Simone Machado Gonçalves.
4- Fixo alimentos provisórios em favor da menor Vitória Machado dos Santos, eis que se vislumbram os requisitos ensejadores da tutela 
de urgência (art. 300 do CPC), em 30% do salário-mínimo vigente, a serem pagos pelo genitor.
5- Conforme a disposição do art. 334 do CPC e considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no 
que tange a pandemia do COVID-19, especialmente o disposto no art. 4º, caput, do ATO CONJUNTO N. 009/2020 – PR/CGJ (Publicado 
no DJE n. 076 de 24/04/2020) e o Provimento da Corregedoria n. 18/2020 (Publicado no DJE n. 096 de 25/05/2020), designo audiência 
de MEDIAÇÃO a ser realizada por videoconferência, a ser agendada no sistema PJE pelo Cartório.
Deverá ser lavrada certidão com a data e horário da solenidade.
5.1- A solenidade será conduzida pelos conciliadores do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, por meio da 
plataforma WhatsApp ou na hipótese dos participantes ultrapassar 8 pessoas, será realizada pelo Google Meet.
5.2- Intime-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o contato de WhatsApp e o endereço de e-mail, a fim de viabilizar 
a realização da audiência. 
Em relação a esta diligência, deverá ser observado os seguintes pontos:
a) A contagem do prazo para a parte requerida inicia-se a partir da citação/intimação.
b) caso o ato seja cumprido por OFICIAL DE JUSTIÇA, o auxiliar do juízo deverá coletar o contato telefônico e o endereço de e-mail da 
parte requerida, constando no inteiro teor da certidão a informação.
5.3- Informo as partes e ao CEJUSC que:
a) Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio.
b) O CEJUSC poderá alterar o tempo de duração das audiências de conciliação como forma de atender peculiaridades de sua realização 
em meio digital e outras características que indiquem necessidade de maior ou menor disponibilização de tempo.
5.4- Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e será feita a chamada de vídeo via WhatsApp para a solenidade virtual, observando-se o seguinte:
a) as partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, do dia e horário da audiência virtual, bem como que 
receberão chamada de vídeo via WhatsApp;
b) Se as partes não tiverem um patrono constituído, a chamada de vídeo ocorrerá por meio do número do WhatsApp indicado ao Cejusc 
(essa intimação não se confunde com o ato de citação);
c) Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
5.5- As audiências somente serão canceladas:
5.5.1- se ambos litigantes assim pleitearem;
5.5.2- na hipótese da parte requerida não ser encontrada para citação e intimação (via Carta-AR ou mandado negativo), a fim de ser 
oportunizado à parte autora indicar o novo endereço da parte contrária. E neste caso, a retirada dos autos da pauta será automática.
5.6- Frisa-se que a parte autora pleiteou pela realização da audiência conciliatória.
5.7- A solenidade apenas não se realizará se ambas partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual 
(Inciso I, do §4°, do art. 334, do CPC).
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5.8- Consoante o §3° do art. 334, do CPC, a parte autora fica intimada, via seu advogado, a se fazerem presentes na audiência 
designada.
5.9- Os litigantes ficam cientes que devem estar acompanhadas por seus advogados na audiência (§9°, do CPC) e podem constituir 
representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§10°, do art. 334, do CPC). 
Registra-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8°, do CPC). 
6- Cite-se a parte requerida poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC), cujo termo inicial 
será a data: 
a) da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, -não 
houver autocomposição; 
b) do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese 
do art. 334, §4°, inciso I, do CPC.
7- A parte requerida, ainda, fica intimada de todas as disposições consignadas no item 1 e de que, não apresentando contestação, será 
considerado revel e aplicada a presunção preceituada no art. 344, do CPC.
8- As partes e seus advogados ficam intimados sobre a disposição da Resolução 465, de 22/06/2022, a qual institui diretrizes para a 
realização de videoconferências no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO.
CÓPIA DO PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE CARTA-AR/MANDADO, DEVENDO SER INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PEÇA 
INICIAL E CÓPIA DA CERTIDÃO COM A DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA.
O(a) Sr(a) Oficial (a) de Justiça deverá observar a nova regra estabelecida no §2°, do art. 212, do CPC.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas comunicações 
e intimações dirigidas ao endereço residencial declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 274 do Código de Processo 
Civil.
Cumpra-se.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7002472-22.2021.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez
Requerente/Exequente:MARIA APARECIDA RIBEIRO SOARES QUEIROZ, RUA MARGARETE F. COSTA 1595, CASA SETOR 08 - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA, OAB nº RO2868
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos;
Trata-se de ação previdenciária, para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, movida por MARIA APARECIDA 
RIBEIRO SOARES QUEIROZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. A autora disse ser segurada da 
previdência social, e por estar com problemas de saúde pleiteou a concessão de benefício por incapacidade, recebendo-o até o dia 
08/09/2020, quando foi cessado pelo INSS. Disse estar enferma por conta de problemas psiquiátricos (CID 10 F 32.2) e por isso, requereu 
o restabelecimento do benefício por incapacidade, desde a em que foi cessado. Juntou documentos.
Determinou-se a citação do INSS.
O INSS apresentou contestação com preliminares, e no mérito alegou que a demanda não merece prosperar, uma vez que o requerente 
não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício guerreado. Requereu a total improcedência do pedido inicial. Juntou 
documentos.
A autora apresentou sua réplica. Juntou documentos.
As preliminares foram afastadas, o feito saneado, os pontos controvertidos fixados e oportunizada a especificação de provas.
O laudo pericial foi juntado ao feito, onde se concluiu que o autor apresenta incapacidade laboral total e temporária, sugerindo o afastamento 
de suas atividades pelo período de 06 meses.
As partes foram intimadas, mas apenas a parte autora se manifestou, pugnando o julgamento do feito.
É o relatório. Decido. Passa-se a fundamentação.
O auxílio-doença é benefício previdenciário concedido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias 
consecutivos, em caráter temporário (art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91).
A legislação que regulamenta sobre os planos de benefícios da previdência social, elenca os requisitos e as condições necessárias para 
a sua concessão, principalmente no que se refere ao auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez.
Para a concessão dos referidos benefícios, deve-se verificar a real condição de incapacidade, ou seja, de não suscetibilidade de reabilitação 
do segurado, mediante exame médico-pericial, para o desempenho de sua atividade laboral, sendo dispensável o cumprimento de 
período de carência, conforme se prevê o art. 26, II da Lei nº 8.213/91. 
É imperioso destacar que no presente caso se dispensa a produção de prova testemunhal, uma vez que esta não se presta à comprovação 
de incapacidade laboral, já que se trata de questão técnica a ser aferida somente por profissional habilitado e de confiança do Juízo para 
formular o seu julgamento.
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Por força do disposto no § 1º do art. 42 e na parte final do § 4º do art. 60, ambos da referida Lei de Benefícios, a concessão 
do referido benefício ao segurado social, está condicionado a prévio exame médico pericial a cargo da Previdência Social, independentemente 
de período de carência, consoante o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91.
Entretanto, apenas se concede o benefício aos segurados da previdência social.
Quanto a qualidade de segurada, restou devidamente comprovada, conforme se infere dos extratos previdenciários juntado aos autos (ID 
57880583 -Pág. 4 a 15).
Com efeito, é medida de rigor reconhecer a qualidade de segurada da parte autora.
No que tange a incapacidade laborativa, também restou evidenciada, contudo, temporariamente.
Segue a conclusão do laudo pericial e os quesitos respondidos pelo perito judicial acerca da incapacidade total e temporária da autora 
(ID 74616911 - Pág. 5 e 6):
“1. Caso seja constatada incapacidade parcial e temporária/permanente, no caso do autor há previsão de tempo para tratamento que 
objetiva o restabelecimento físico/mental do autor? Se sim, qual o tempo estimado para esse tratamento?
R.: Incapacidade total temporária. Sim. 6 (seis) meses para reabilitação mental.
(...)
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
R.: Sim. No momento com restrição de atividades laborais até que se reestabeleça sua saúde mental.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou 
total?
R.: Temporária. Total.”
Desse modo, a autora se enquadra nos requisitos do auxílio-doença (qualidade de segurada + incapacidade total e temporário), pelo que 
deve-se conceder tal benefício.
O benefício de auxílio-doença deve ser concedido à requerente desde a data da cessão do benefício, ocorrido em 01/20/2020 (ID 58236597 
- Pág. 2) até 06 meses após a constatação da incapacidade temporária, ocorrida pela perícia judicial realizada em 19/02/2022 (ID 
74616911 - Pág. 2). E deve perdurar por 06 meses, como recomentou a Sra. Perita, já que é o tempo necessário para o tratamento à 
enfermidade constatada (ID 76819810 - Pág. 5).
Anota-se que, nada impede que a autarquia requerida realize reavaliações médicas a fim de aferir a persistência da enfermidade da 
autora, mediante o pedido de prorrogação do benefício pela autora.
Dito isso, este Juízo apoiado no laudo pericial, considerando a estimativa de reabilitação da autora, entendo prudente e razoável 
a manutenção do auxílio-doença pelo prazo de 06 meses, a contar da data da perícia judicial, sem prejuízo de posterior pedido de 
prorrogação pela autora, bem como reavaliações médicas a encargo do INSS, tal como já fixado:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO RETIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECOTE DO SEU VALOR. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 
TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA PRESENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. ESTIMATIVA DE 
RECUPERAÇÃO. DATA DE CESSÃO. FIXAÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFOMADA. 1. A despeito da iliquidez 
da condenação, vê-se que, pelo valor do benefício e pelas competências vencidas entre a sua data de início e a sentença, o proveito 
econômico decorrente do decisum não excedia a sessenta salários quando do julgamento em primeiro grau. Aplicação do §2º do art. 475 do 
CPC/1973, então vigente. 2. Tendo em vista que a perícia médica realizada nos autos não é de alta complexidade, os honorários periciais 
devem ser reduzidos para R$300,00 (trezentos reais), nos termos da Resolução nº 558/2007, então em vigor. Agravo retido provido. 3. 
O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprida a carência nas situações em que a lei assim exige, torna-se inapto, parcial ou 
temporariamente para o trabalho, em razão de doença incapacitante que lhe advém após o seu ingresso no Regime Geral de Previdência 
Social. 4. a incapacidade constatada pela perícia é temporária, em razão de problemas ortopédicos. Ademais, na ocasião do exame, 
estimou-se em noventa dias o prazo para recuperação (fl. 77). 5. Essa Câmara, quando do julgamento da AC nº 2006.33.00.006577-3, 
firmou o entendimento de que, verificada de modo estimado a cessação da incapacidade por perícia médica realizada pela autarquia 
previdenciária (por meio do Sistema de Cobertura Previdenciária Estimada - COPES), deve ser suspenso o pagamento do benefício, salvo 
se houver pedido de prorrogação, quando o benefício deve ser mantido até o julgamento do pedido após a realização de novo exame 
pericial. 6. Assim, não há ilegalidade na fixação de termo final do benefício, nos termos da prova técnica realizada e em observância a 
atual redação do §8º do art. 60 da Lei nº 8.213/91: “Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial 
ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. 7. A qualidade de segurado e o cumprimento da carência 
são incontroversos, pois a enfermidade possui natureza evolutiva e o laudo pericial indica elementos que a demonstram ates da cessação 
do auxílio-doença anterior (item 8 do laudo e INFBEN, fls. 52 e 77). 8. Ressalte-se que não há prescrição a ser pronunciada, pois entre 
a data de início do benefício e o ajuizamento da ação não houve o transcurso de um quinquênio. Incidência da Súmula 85 do STJ. 9. 
Juros de mora, nos termos da Lei nº 11.960/09. Quanto à correção monetária, esta se fará na forma do Manual de Cálculos da Justiça 
Federal. Ressalte-se que tais parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810 
da repercussão geral) e do REsp Rep. nº 1.495.146-MT (Tema 905). 10. Honorários mantidos em 10% sobre as prestações vencidas até 
a data da sentença, proferida sob a égide do CPC/73, conforme jurisprudência deste Colegiado e Súmula nº 111 do STJ. 11. Remessa 
oficial não conhecida. Agravo retido provido para reduzir os honorários periciais (item 2). Apelação parcialmente provida para autorizar o 
INSS a imediatamente fixar prazo para cessação do benefício, sem prejuízo de pedido de prorrogação pela segurada, caso a estimativa 
de recuperação não tenha se confirmado.(AC 0028510-81.2015.4.01.9199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, TRF1 
- 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 02/08/2018 PAG.) 
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO. 
INTERESSE PROCESSUAL PATENTE. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROPOSITURA 
DA AÇÃO. DCB. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELA SENTENÇA. APELOS DESPROVIDOS. 1. Na situação, a despeito da iliquidez da 
sentença, os parâmetros por ela estabelecidos e o valor do benefício demonstram nitidamente que o seu proveito econômico não excede 
a mil salários mínimos quando do julgamento em primeiro grau. Ressalte-se que o decisum determinou o pagamento do auxílio-doença 
no intervalo de 10/07/2016 a 17/11/2016. Remessa oficial desnecessária. Aplicabilidade do inciso I, § 3º do art. 496 do diploma processual 
civil, em vigor quando do julgado recorrido. 2. Na hipótese de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o 
pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, tal como decidiu o STF, quando do julgamento do RE nº 631240. Interesse processual 
existente. 3. A parte autora também apelou da sentença, desejando a sua reforma para ver excluída a data de cessação do benefício. 
Todavia, o laudo pericial atestou que a incapacidade é temporária e estimou em um ano o prazo para retorno da segurada a suas 
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atividades (fl. 35). 4. Diante do prognóstico do laudo e da data estimada informada pelo perito para recuperação, mostra-se correta a 
sentença ao fixar data para cessação do benefício. Ressalte-se que essa Câmara, quando do julgamento da AC nº 2006.33.00.006577-3, 
firmou o entendimento de que, verificada de modo estimado a cessação da incapacidade por perícia médica, como na hipótese, é licita 
a fixação da data de cessação do benefício. Por sinal, assim recomenda o §8º do art. 60 da Lei de Benefícios, sem prejuízo de pedido 
administrativo de prorrogação, a fim de que a parte autora seja submetida a nova avaliação pelo INSS, através de perícia a ser realizada 
por aquele Instituto, caso a estimativa não se confirme. 5. Apelos desprovidos. Sentença mantida.(AC 0040927-32.2016.4.01.9199, JUIZ 
FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 24/07/2018 
PAG.)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito por MARIA APARECIDA RIBEIRO SOUZA QUEIROZ para condenar o INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a conceder o restabelecimento do benefício de auxílio-doença à autora, desde a data da 
cessão do benefício, ocorrido em 01/20/2020 (ID 58236597 - Pág. 2) até 06 meses após a constatação da incapacidade temporária, 
ocorrida pela perícia judicial realizada em 19/02/2022 (ID 74616911 - Pág. 2), no valor de benefício a ser calculado consoante o art. 59 
c/c art. 29, II, ambos da Lei n. 8.213/91.
Até 08/dezembro de 2021, os juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei 
9.494/97), consoante o Resp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, a partir da citação. E a correção monetária das diferenças devidas há de 
ser contada a partir do vencimento de cada prestação do benefício, adotando-se a incidência do INPC, com fundamento no art. 41-A, da 
lei n. 8.213/91.
A partir do dia 09 de dezembro/2021, a atualização das diferenças devidas há de ser contada a partir do vencimento de cada prestação do 
benefício, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante a EC n. 113, art.3°.
Sem custas processuais, conforme estabelece o art. 5º, inciso I, da Lei Estadual 3.896/2016.
Tutela antecipada
Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 
a prolação da sentença procedente ou do acórdão que reforma o comando de improcedência da pretensão inicial, o que faço com base 
no art. 85, § 2º, inciso I, do CPC e Súmula 111 do STJ.
Tendo em vista estarem, neste momento, evidenciadas as condições autorizadoras à implantação do benefício e, uma vez preenchidos 
os requisitos dos artigos 294 e 303 do Código de Processo Civil, bem como a inexistência de impedimentos processuais, CONCEDO a 
tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-doença.
Face a antecipação da tutela ora concedida e no intuito de efetivar a tutela provisória, determino, com base no artigo 297 do CPC, que o 
requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS providencie, no prazo de 15 dias, a implementação do benefício mensal de auxílio-
doença, independentemente do trânsito em julgado.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7003139-42.2020.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida
Requerente/Exequente:ESTADO DE RONDONIA
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Requerido/Executado: ARTUR ROCHA, RUA RIO GRANDE DO NORTE 2419 SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, JAIRO 
BORGES FARIA, RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4558 CIDADE ALTA - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - 
RONDÔNIA, GLAUCIR BASSO BORBA, RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4443 CIDADE ALTA - 76935-000 - SÃO FRANCISCO 
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Advogado do requerido: JOYCE BORBA DEFENDI, OAB nº RO4030A
SENTENÇA
Vistos;
Verifico que o débito foi integralmente adimplido, com o pagamento da RPV.
Diante disso, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e determino o seu 
arquivamento.
Sem custas finais, por se tratar de ente público.
Fica dispensado o trânsito em julgado.
Se não houver pendência ou constrição judicial que impeça o regular arquivamento do presente feito, certifique-se e arquive-se, dando 
ciência as partes, sem abertura de qualquer prazo.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7002178-09.2017.8.22.0003
Classe: Execução de Título Extrajudicial
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Assunto: Cédula de Crédito Bancário, Citação
Requerente/Exequente:FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR DE ARIQUEMES-FAEPAR, TRAVESSA AQUARIQUARA 
3568 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-856 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do requerente: KARINE SANTOS CASTOR, OAB nº RO10703
Requerido/Executado: ANESIO FERNANDES JUNIOR, RUA LUZIA ABRANCHES 4133 LUZIA ABRANCHES - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA, FABIO JUNIO DE OLIVEIRA ALECRIM, RUA GETÚLIO VARGAS 2640 JARDIM DOS ESTADOS - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos;
A parte exequente informou o cumprimento da obrigação objeto do acordo e requereu a extinção da execução.
Considerando o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, CPC.
Custas processuais finais isentas, na forma do art. 8°, I, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Libero eventual constrição. 
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7002855-63.2022.8.22.0003
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 16551061000187, QUADRA CRS 513 BLOCO A Lojas 
05 e 06 ASA SUL - 70380-510 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551
EXECUTADOS: OZEIAS LIMA DA SILVA, CPF nº 04820761277, RUA JATOBÁ S/N LOTEAMENTO ORLEANS - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA, DEYVID DOS SANTOS DIAS, CPF nº 03993727258, RUA RIO GRANDE DO SUL 1919 NOVO HORIZONTE - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
Prossiga-se nos termos do item 2 e seguintes do despacho inicial, com a citação do executado para pagar o débito (ID 77984218).
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7000205-43.2022.8.22.0003
Monitória
AUTOR: AMAZONIA PNEUS LTDA, CNPJ nº 03910816000140, RUA ORESTES MATANA 301, - DE 101 A 1011 - LADO ÍMPAR 
DISTRITO INDUSTRIAL - 76904-515 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: FERNANDA KAROWARA COSTA PRADO, OAB nº RO12273, GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO, OAB 
nº RO8736, SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES, OAB nº RO3911A
REU: ADEILTON SILVA DE SOUZA, CPF nº 81398476234, RUA NILTON DE OLIVEIRA 1042 SETOR 03 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
Defere-se o pedido para a tentativa de citação nos endereços declinados no ID 78756775.
Expeça-se o necessário, como já exarado no comando contido no item 3, do despacho de ID 76880867.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7001779-72.2020.8.22.0003
Classe: Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum
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Assunto: Juros
Requerente/Exequente: JONAS ANTONIO MARIANO, RUA FLORIANÓPOLIS 2248, SC SETOR 3 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR, OAB nº TO5387
Requerido/Executado: BANCO DO BRASIL, RUA GOIAS 3633, AGÊNCIA DO BRASIL DE JARU SETOR 2 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL 
S/A
DESPACHO
Vistos;
1- Oficie-se à Caixa Econômica Federal, via e-mail, solicitando a transferência do depósito judicial na peça de ID 43653840 - Pág. 1 e seus 
acréscimos legais, sem qualquer ônus, para a conta indicada pelo executado Banco do Brasil no ID 80839079 - Pág. 1, no prazo de 05 
dias corridos, devendo ser consignado que após a transferência e constatada que a conta judicial esteja zerada, esta deve ser bloqueada, 
observando futuros lançamentos de juros, impedindo-se qualquer movimentação financeira que gere ônus ou bônus, até que decorra o 
prazo estipulado pelo Banco Central para a sua extinção.
O PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE OFÍCIO devendo ser instruída com as cópias necessárias para o cumprimento do ato.
Junte nos autos cópia do envio, recebimento e da resposta do e-mail.
2- Após, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7003137-38.2021.8.22.0003
Procedimento Comum Cível
AUTOR: EUZINETE SARTI DA SILVA ZAMBON, CPF nº 52690369249, LINHA 623 0, INEXISTENTE KM 05 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROSENIR GONCALVES AYARDES, OAB nº RO6348A
REU: NOVALAR LTDA, CNPJ nº 04771481001242, AVENIDA DOM PEDRO I 2615 SETOR 5 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, 
SAMSUNG SDI BRASIL LTDA, CNPJ nº 01390993000118, RUA BELO HORIZONTE Sala 907, 908 ADRIANOPOLIS - 69030-418 - 
MANAUS - AMAZONAS
ADVOGADOS DOS REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, KATIA CARLOS RIBEIRO, OAB nº 
RO2402A, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI, OAB nº MG139387A
DESPACHO
Vistos;
1- A parte recorrida já apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo recorrente.
2- Assim, independentemente de juízo de admissibilidade, encaminhe-se ao Egrégio TJ/RO, conforme elenca o §3°, do art. 1.010, do 
CPC.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7003747-06.2021.8.22.0003
Curatela
REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, CPF nº 32557019291, RUA JOÃO BATISTA 3453 SETOR 01 - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: KINDERMAN GONCALVES, OAB nº RO1541A
REQUERIDO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, CPF nº 16295889204, RUA JOÃO BATISTA 3453 SETOR 01 - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
1- Diante do laudo pericial, entende o Juízo a dispensabilidade da entrevista pessoal com a parte requerida.
2- Intime-se o NUPS para o devido estudo junto às partes desta ação de curatela.
O prazo para a juntada do relatório é de 15 dias.
3- Juntado o relatório pelo NUPS, dê-se vistas ao Ministério Público.
4- Em seguida, façam-se os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7025934-77.2022.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Correção Monetária
Requerente/Exequente:PORTO TRANSPORTES DE CARGAS E SERVICO DE LOCACAO LTDA, RUA RAIMUNDA LEITE 1332, - ATÉ 
1423/1424 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-684 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IVANEIDE GIRAO DE LIMA, OAB nº RO5171
Requerido/Executado: L. F. GOMES RIBEIRO LTDA, RUA RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA 783, - DE 865/866 A 1068/1069 PRIMAVERA - 
76914-816 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, P. M. D. J., RUA RAIMUNDO CATANHEDE 1080 CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Remetam os autos ao juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho/RO, diante da decisão que reconheceu aquele juízo competente 
(ID n. 80742385).
Cumpra-se o necessário.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7005582-29.2021.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Arrolamento de Bens
Requerente/Exequente:M. D. J. -. R., RAIMUNDO CANTANHEDE 1080 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
Requerido/Executado: JESIEL SERAFIM LOPES, RUA RITA VENTURA 2787 DISTRITO DE TARILÃNDIA - 76897-890 - TARILÂNDIA 
(JARU) - RONDÔNIA, GISLAINE SERAFI DE ARAUJO ALMEIDA, RUA RITA VENTURA 2787 DISTRITO DE TARILÃNDIA - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos;
O Município exequente noticiou a desistência da ação e pugnou a extinção da ação.
Deixa-se de intimar a parte contrária, porque não constituiu advogado nos autos.
Ao teor do exposto, vejo que o interesse processual do requerente desapareceu, razão pela qual, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução 
de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Isento de custas processuais finais, nos termos do I, do art. 5°, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Eventual penhora fica liberada, devendo ser expedido o necessário para tanto.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7007038-14.2021.8.22.0003
Procedimento Comum Cível
AUTORES: FERNANDO MIGUEL CORTIJO DA SILVA, CPF nº 06070511247, LINHA 605 TA 10 KM 10 ZONA RURAL - 76866-000 
- THEOBROMA - RONDÔNIA, JOAO GABRIEL CORTIJO DA SILVA, CPF nº 06070297229, LINHA 605 TA 10 KM 10 ZONA RURAL - 
76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: CLEIANE DO NASCIMENTO CORTIJO, OAB nº RO11141, TATIANE CATARINA VIEIRA, OAB nº 
RO6068
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos;
1- Recebe-se a emenda à inicial, deferindo a gratuidade judiciária à parte autora, nos termos do art. 98, do CPC.
2- Cite-se e intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio de seus procuradores com as advertências legais (Art. 183, 
do CPC), via sistema PJE.
3- Apresentada a contestação com preliminares e documentos, dê-se vistas à parte autora para réplica em 15 (quinze) dias, conforme o 
art. 437, §1°, do CPC, exceto em caso de revelia.
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4- Me seguida, dê-se vistas ao Ministério Público, porque há interesse de incapaz.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas comunicações 
e intimações dirigidas ao endereço residencial declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 274, §1°, do Código de 
Processo Civil.
Lembra-se a Escrivania que sempre deverá atualizar os cadastros do PJE, conforme as informações consignadas nas certidões dos 
Oficiais de Justiça
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7006184-20.2021.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Arrolamento de Bens
Requerente/Exequente:M. D. J. -. R., RAIMUNDO CANTANHEDE 1080 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
Requerido/Executado: EXECUTADO: FABRICIO LUCIO FRANCA, RUA SAO PAULO 1376 JARDIM NOVO HORIZONTE (SETOR 04) - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos;
A parte exequente informou o cumprimento da obrigação e requereu a extinção da execução.
Considerando o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, CPC.
Custas processuais devidas devem ser suportadas pelo executado, na forma do art. 12, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Libero eventual constrição. Existindo penhor de imóvel, expeça-se o necessário, consignando que não há nenhum ônus perante a 
Serventia Extrajudicial, como dispõe 36.2.2- das Diretrizes Gerais Extrajudiciais do TJRO.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004386-87.2022.8.22.0003
Usucapião
AUTOR: ADELSON FURTADO DE ASSIS, CPF nº 65936779220, LINHA 619, KM 14 sn ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DOMERITO APARECIDO DA SILVA, OAB nº RO10171
REU: IVANIR FERREIRA MALTA, CPF nº DESCONHECIDO, AV. DOM PEDRO I 2933 CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, 
JOAO DA SILVA MALTA, CPF nº 03934837204, AV. DOM PEDRO I 2933 CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
Recebo a emenda à inicial e determino:
1- Citem-se os requeridos para contestar, no lapso de 15 dias úteis (art. 335, inciso III c/c art. 231, ambos do CPC).
2- Citem-se os confinantes qualificados na petição inicial (art. 245, § 3º, do CPC), dando-lhes ciência sobre a existência desta ação e para, 
querendo, manifestarem-se em 15 dias.
3- Publique-se edital, a fim de levar a conhecimento geral sobre esta pretensão (art. 259, I, do CPC).
4- Citem-se a União, Estado e Município de Jaru/RO, para que tenham conhecimento sobre esta ação e para dizer se há interesse sobre 
a área objeto desta ação.
5- Oficie-se ao INCRA, requisitando informações sobre o imóvel objeto do pedido inicial, se compõe bem público e se já está apto à 
transferência de propriedade.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas comunicações 
e intimações dirigidas ao endereço residencial declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 274 do Código de Processo 
Civil.
Lembra-se a Escrivania que sempre deverá atualizar os cadastros do sistema PJE, conforme as informações consignadas nas certidões 
dos Oficiais de Justiça.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVIRÁ DE CARTA-AR/MANDADO/CARTA-PRECATÓRIA, qual deve ser instruída com cópia da peça 
inicial, onde se encontra os dados da parte demandada.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
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Jaru - 1ª Vara Cível
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7004018-83.2019.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Material
Requerente/Exequente:CLAUDIO CONCEICAO COIMBRA, RUA CEARA 3281, CASA SETOR 05 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS, OAB nº RO3015, ADLA ALMEIDA WENSING NAZARKO COIMBRA, 
OAB nº RO10326, KEVILLYN ENDLICH SIMAO, OAB nº RO10593
Requerido/Executado: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA JOSÉ 
DE ALENCAR 2613, ENERGISA BAIXA UNIÃO - 76805-860 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos;
A parte exequente informou o cumprimento da obrigação e requereu a extinção da execução.
Considerando o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, CPC.
Custas processuais finais isentas, na forma do art. 8°, I, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Libero eventual constrição. Existindo penhor de imóvel, expeça-se o necessário, consignando que não há nenhum ônus perante a 
Serventia Extrajudicial, como dispõe 36.2.2- das Diretrizes Gerais Extrajudiciais do TJRO.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I. Cumpra-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7006665-80.2021.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Arrolamento de Bens
Requerente/Exequente:M. D. J. -. R., RAIMUNDO CANTANHEDE 1080 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
Requerido/Executado: LEANDRO LACERDA JAHEL, RUA ALMIRANTE BARROSO 1856 JARDIM NOVO HORIZONTE (SETOR 04) - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos;
O Município exequente noticiou a desistência da ação e pugnou a extinção da ação.
Deixa-se de intimar a parte contrária, porque não constituiu advogado nos autos.
Ao teor do exposto, vejo que o interesse processual do requerente desapareceu, razão pela qual, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução 
de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Isento de custas processuais finais, nos termos do I, do art. 5°, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Eventual penhora fica liberada, devendo ser expedido o necessário para tanto.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7001040-31.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rural (Art. 48/51)
Requerente/Exequente:BELAMIR BUSNELLO, LINHA RB 02 KM 66 PA RIO BRANCO - 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: ANTONIO MACHADO DE URZEDO SOBRINHO, OAB nº MG155033
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
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SENTENÇA
Vistos;
A parte autora noticiou a desistência da ação pugnando a extinção da ação.
Deixa-se de intimar a parte contrária, porque não há prejuízos.
Ao teor do exposto, vejo que o interesse processual do requerente desapareceu, razão pela qual, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução 
de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Retire-se os autos da pauta de audiência imediatamente.
Dispensado o pagamento das custas processuais finais, nos termos do III, do art. 8°, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7002557-71.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Reconhecimento / Dissolução
Requerente/Exequente:D. G. D. S., ERMANO DOS SANTOS 1860 SETOR 07 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JEFERSON EVANGELISTA DIAS, OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES, OAB nº RO9975
Requerido/Executado: S. D. J. O. R., RUA HERMANO DOS SANTOS 1860 SETOR 07 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, S. J. D. O., 
HERMANO DOS SANTOS 1860 SEETOR 07 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, C. D. J. D. O., RUA MAMORE 1540 SETOR 02 - 76890-
000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: JEFERSON EVANGELISTA DIAS, OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES, OAB nº RO9975
SENTENÇA
Vistos;
HOMOLOGO a composição formulada pelo autor e os requeridos, sobre a sociedade de fato que o autor Dorvalino Gomes da Silva e 
a falecida Sra. Jiurlande de Jesus Santos, mantiveram pelo período de 27 anos, ou seja, no período de 21/11/1994 a 10/10/2021 (ID 
77349857 e ID 80595889) , com fundamento no art. 1.723, do Código Civil c/c art. 487, III, alínea “b”, do CPC, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos. 
Sem custas processuais finais, consoante o inciso III, do art. 8°, Lei Estadual n. 3.896/2016.
Dispensa-se o prazo recursal.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7000434-03.2022.8.22.0003
Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: G. D. R., CPF nº 05568923213, RUA ALMIRANTE BARROSO 1883 SETOR 3 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, S. V. 
R., CPF nº 05568895252, RUA ALMIRANTE BARROSO 1883 SETOR 3 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ, OAB nº RO2982
EXECUTADO: I. S. R., CPF nº 34982590249, RUA FREI CANECA 1387 SETOR 7 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: LUANA ELISABETHE DE VITO LUCAS, OAB nº RO11112, SIDNEI DA SILVA, OAB nº RO3187
DESPACHO
Vistos;
Dê-se vistas ao Ministério Público, porque há interesse de menor no acordo apresentado (art. 178, II, do CPC).
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7003945-09.2022.8.22.0003
Classe: Divórcio Consensual
Assunto: Fixação, Dissolução, Guarda
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Requerente/Exequente:G. A. Z. M., RUA DILMA F. OLIVEIRA 3513 JARDIM ELDORADO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: INGRID CRISTINE ZANELLA, OAB nº PR94093
Requerido/Executado: C. M. D. O. M., RUA RIO GRANDE DO NORTE 3477, APARTAMENTO 04 JARDIM ELDORADO (SETOR 06) - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos;
Atendidos os requisitos legais (artigos. 24 e art. 40, §2° da Lei n. 6515/77 c/c §6° art. 226 da CF) HOMOLOGO, por sentença, e DECRETO 
o Divórcio consensual dos interessados GUILHERME AFONSO ZANELLA MORENO E CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA MORENO, a 
fim de surta seus jurídicos e legais efeitos daí decorrentes, conforme estabelecido pelos mesmos na inicial.
HOMOLOGO o acordo acerca da guarda, visitas e alimentos da filha K. V. O. M., nos termos descritos nas peças de ID 79926221 e ID 
80862626, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Determina-se que o cônjuge virago volte a usar o nome de solteira, qual seja, CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA.
Sem custas processuais finais, nos termos do art. 8°, III, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Expeçam-se os mandados pertinentes, observando-se os termos do provimento n. 13/2009-CG.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO/OFÍCIO/FORMAL DE PARTILHA.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I. Dê-se ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7004842-42.2019.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Responsabilidade Fiscal
Requerente/Exequente:M. D. J. -. R., RUA RAIMUNDO CATANHEDE 1080 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
Requerido/Executado: VALDECIR FERREIRA DE OLIVEIRA, RUA DOMINGOS 00 SETOR 18 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos;
O Município exequente noticiou a desistência da ação e pugnou a extinção da ação.
Deixa-se de intimar a parte contrária, porque não constituiu advogado nos autos.
Ao teor do exposto, vejo que o interesse processual do requerente desapareceu, razão pela qual, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução 
de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Isento de custas processuais finais, nos termos do I, do art. 5°, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Eventual penhora fica liberada, devendo ser expedido o necessário para tanto.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7004183-28.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Requerente/Exequente:MAX SOARES DE SOUZA, RUA CEARA 1021 SETOR 3 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: LOURENCO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, OAB nº SP348891
Requerido/Executado: VALDEIR ANICIO DE ARAUJO, RUA RAIMUNDO CANTANHEDE 1474 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos;
A parte autora noticiou a desistência da ação pugnando a extinção da ação.
Deixa-se de intimar a parte contrária, porque a inicial sequer foi recebida.
Ao teor do exposto, vejo que o interesse processual do requerente desapareceu, razão pela qual, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução 
de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
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As custas processuais iniciais são devidas pelo autor, porque não comprovada a hipossuficiência alegada.
As custas processuais finais ficam dispensadas, nos termos do III, do art. 8°, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7002383-62.2022.8.22.0003
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP, CNPJ nº 03066971000122, AV. TIRADENTES 4710 SETOR INDUSTRIAL - 
76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SAMIR RASLAN CARAGEORGE, OAB nº RO9301
REU: MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA, CPF nº 57440921615, LINHA 610 Km 38, LOTE 114, GLEBA 55 ZONA RURAL - 76890-
000 - JARU - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
1- As custas iniciais complementares correspondente a 1% do valor dado à causa e, neste caso, ficará adiada de recolhimento até 05 
dias após a realização da audiência de conciliação infrutífera, consoante o art. 12, I, da Lei Estadual n. 3.896/2016. E, em caso de não 
recolhimento, será extinta esta ação (art. 2321, do CPC).
2- Conforme a disposição do art. 334 do CPC e considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no 
que tange a pandemia do COVID-19, especialmente o disposto no art. 4º, caput, do ATO CONJUNTO N. 009/2020 – PR/CGJ (Publicado 
no DJE n. 076 de 24/04/2020) e o Provimento da Corregedoria n. 18/2020 (Publicado no DJE n. 096 de 25/05/2020), designo audiência 
de tentativa de conciliação a ser realizada por videoconferência, a ser agendada no sistema PJE pelo Cartório.
Deverá ser lavrada certidão com a data e horário da solenidade.
2.1- A solenidade será conduzida pelos conciliadores do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, por meio da 
plataforma WhatsApp ou na hipótese dos participantes ultrapassar 8 pessoas, será realizada pelo Google Meet.
2.2- Intime-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o contato de WhatsApp e o endereço de e-mail, a fim de viabilizar 
a realização da audiência. 
Em relação a esta diligência, deverá ser observado os seguintes pontos:
a) A contagem do prazo para a parte requerida inicia-se a partir da citação/intimação.
b) caso o ato seja cumprido por OFICIAL DE JUSTIÇA, o auxiliar do juízo deverá coletar o contato telefônico e o endereço de e-mail da 
parte requerida, constando no inteiro teor da certidão a informação.
2.3- Informo as partes e ao CEJUSC que:
a) Se a parte ou seu advogado justificar o acesso à audiência por videoconferência apenas por meio de outro aplicativo, poderá o 
conciliador, excepcionalmente, realizar a audiência por tal meio.
b) O CEJUSC poderá alterar o tempo de duração das audiências de conciliação como forma de atender peculiaridades de sua realização 
em meio digital e outras características que indiquem necessidade de maior ou menor disponibilização de tempo.
2.4- Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros órgãos 
públicos e será feita a chamada de vídeo via WhatsApp para a solenidade virtual, observando-se o seguinte:
a) as partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, do dia e horário da audiência virtual, bem como que 
receberão chamada de vídeo via WhatsApp;
b) Se as partes não tiverem um patrono constituído, a chamada de vídeo ocorrerá por meio do número do WhatsApp indicado ao Cejusc 
(essa intimação não se confunde com o ato de citação);
c) Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento.
2.5- As audiências somente serão canceladas:
2.5.1- se ambos litigantes assim pleitearem;
2.5.2- na hipótese da parte requerida não ser encontrada para citação e intimação (via Carta-AR ou mandado negativo), a fim de ser 
oportunizado à parte autora indicar o novo endereço da parte contrária. E neste caso, a retirada dos autos da pauta será automática.
2.6- Frisa-se que a parte autora pleiteou pela realização da audiência conciliatória.
2.7- A solenidade apenas não se realizará se ambas partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual 
(Inciso I, do §4°, do art. 334, do CPC).
2.8- Consoante o §3° do art. 334, do CPC, a parte autora fica intimada, via seu advogado, a se fazerem presentes na audiência 
designada.
2.9- Os litigantes ficam cientes que devem estar acompanhadas por seus advogados na audiência (§9°, do CPC) e podem constituir 
representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§10°, do art. 334, do CPC). 
Registra-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8°, do CPC). 
3- Cite-se a parte requerida poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC), cujo termo inicial 
será a data: 
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a) da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, -não 
houver autocomposição; 
b) do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese 
do art. 334, §4°, inciso I, do CPC.
4- A parte requerida, ainda, fica intimada de todas as disposições consignadas no item 1 e de que, não apresentando contestação, será 
considerado revel e aplicada a presunção preceituada no art. 344, do CPC.
5- As partes e seus advogados ficam intimados sobre a disposição da Resolução 465, de 22/06/2022, a qual institui diretrizes para a 
realização de videoconferências no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO.
CÓPIA DO PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE CARTA-AR/MANDADO, DEVENDO SER INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PEÇA 
INICIAL E CÓPIA DA CERTIDÃO COM A DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA.
O(a) Sr(a) Oficial (a) de Justiça deverá observar a nova regra estabelecida no §2°, do art. 212, do CPC.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas comunicações 
e intimações dirigidas ao endereço residencial declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 274 do Código de Processo 
Civil.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7005531-18.2021.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Arrolamento de Bens
Requerente/Exequente:M. D. J. -. R., RAIMUNDO CANTANHEDE 1080 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
Requerido/Executado: DIEGO HENRIQUE MODESTO MORONI, RUA PARANÁ 1669 ou 1637 DISTRITO DE TARILÂNDIA - 76897-890 
- TARILÂNDIA (JARU) - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos;
O Município exequente noticiou a desistência da ação e pugnou a extinção da ação.
Deixa-se de intimar a parte contrária, porque não constituiu advogado nos autos.
Ao teor do exposto, vejo que o interesse processual do requerente desapareceu, razão pela qual, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução 
de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Isento de custas processuais finais, nos termos do I, do art. 5°, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Eventual penhora fica liberada, devendo ser expedido o necessário para tanto.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7002869-47.2022.8.22.0003
Divórcio Litigioso
REQUERENTE: E. J. L. D. C., CPF nº 42177057272, GORHAN ST. HOUSE 910, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA LOWELL MA - 
00000-000 - NÃO INFORMADO - ACRE
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063A, JULYANDERSON POZO 
LIBERATI, OAB nº RO4131A
REQUERIDO: L. A. C., CPF nº 04256925660, RUA RICARDO CASTANHEDE 1267 SETOR 03 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: OSVALDO NAZARENO SILVA BARBOSA, OAB nº RO6944
DESPACHO
Vistos;
De acordo com o art. 3°, do Provimento n. 026/2021, da Corregedoria do TJ/RO, de fato o recolhimento de 1° das custas processuais 
iniciais foram recolhidos corretamente.
Consequentemente, as custas processuais iniciais complementares, que são também 1% do valor dado a inicial, ficam adiadas de 
recolhimento até 05 dias úteis após a realização da audiência de tentativa de conciliação, caso esta reste infrutífera, conforme estabelece 
o art. 12, I, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Dessa feita, agora, o Cartório deve dar prosseguimento com os comandos exarados nos itens 1, 3, 4, 5, 6 e 7, do dispositivo de ID 
81131977.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 0000063-42.2014.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Assistência Judiciária Gratuita, Levantamento de Valor
Requerente/Exequente: LINDAURA BISCOLI, AVENIDA RIO BRANCO NÚMERO 1885 SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: MONALIZA LUCIANA PRADO VAZ, OAB nº SP230906, ALEXANDRE CATARIN DE ALMEIDA, OAB nº 
SP145999
Requerido/Executado: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO, OAB nº RO4643, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, OAB nº 
PR24498, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER, OAB nº DF45472, BRADESCO
DESPACHO
Vistos;
Diante da afetação do Tema 1101 no STJ (ID N. 73824405 E 73824406), conforme informação disponibilizada pelo Núcleo de Gerenciamento 
de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNA, podendo ser acesso através do link: https://www.tjro.jus.br/nugep-conteudo-
atualizacoes/item/14804-tema-1101-stj-afetado, determino o sobrestamento do feito por um ano, devendo as partes acompanharem o 
julgamento do Tema e informar este juízo.
Jaru/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7003389-41.2021.8.22.0003
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: A. L. B. S. B., AVENIDA PEDRAS BRANCAS 2420 CX 01 - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: L. H. B. D. S., CPF nº 03339443211, LINHA 615 KM 10 ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
Expeça-se o necessário para a intimação do executado no novo endereço indicado pelo exequente no ID 78002501.
Prossiga-se nos termos do despacho de cumprimento da sentença (ID 59752977).
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 0000155-83.2015.8.22.0003
Classe: Arrolamento Sumário
Assunto: Inventário e Partilha
Requerente/Exequente:EDILSON JESUS DA COSTA, BEIJA FLOR 77 GARAPEIRA - 78335-000 - COLNIZA - MATO GROSSO, 
Geovane Periel Vasconcelos, RUA AFONSO JOSÉ 1412 JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, Flavio Vasconcelos 
Periel, RUA AFONSO JOSÉ 1412 JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, Márcia Aparecida Jesus da Costa Luiz, 
RUA AFONSO JOSÉ 1412 JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, Inês Maria de Jesus, RUA AFONSO JOSÉ 1412 
JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, Marlene Jesus da Costa Barbosa Luiz, LINHA 629, K 50, GLEBA 72, LOTE 32 
TARILÂNDIA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES, OAB nº RO2505A
Requerido/Executado: Laerte Jesus Costa, RUA AFONSO JOSÉ 1412 JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, Nilson 
Periel de Jesus, - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, Geane Silva de Jesus, RUA AFONSO JOSÉ 1412 JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA, Jean Silva de Jesus, RUA AFONSO JOSÉ 1412 JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, Andréia 
Jesus da Costa, - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, Maria Marta Periel de Jesus Oliveira, - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: RENATA SOUZA DO NASCIMENTO, OAB nº RO5906A, INDIANO PEDROSO GONCALVES, OAB nº 
RO3486, DELMARIO DE SANTANA SOUZA, OAB nº RO1531, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos;
A inventariante solicitou a liberação do valor de R$ 3.985,82, para pagamento do ITCMD, bem como a liberação de R$ 1.869,09 para 
pagamentos das custas processuais.
Como não há dolo e nem má-fé no pleito, e estando comprovados os requisitos autorizadores, DEFIRO o pedido para expedição de alvará 
em favor da inventariante, nos valores acima especificados.
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Após, intime-se a inventariante para apresentação da prestação de contas.
Prazo: 5 dias.
Em seguida, vista ao Ministério Público para manifestação quanto a retificação do plano de partilha.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7002246-80.2022.8.22.0003
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO PAN S.A., AVENIDA PAULISTA 1374 BELA VISTA - 01310-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO AUTOR: SERGIO SCHULZE, OAB nº GO31034, PROCURADORIA BANCO PAN S.A
REU: ADVANO CAZUZA DA SILVA, CPF nº 69111910259, RUA CEARA 3279, SETOR 5 SETOR - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
As custas foram recolhidas (ID 77487286).
Prossiga-se nos termos do despacho inicial (ID 76710630).
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004556-59.2022.8.22.0003
Cumprimento de sentença
REQUERENTES: MARCIA ENCIZO DE SOUZA, RUA 7 DE SETEMBRO 3321 JARDIM DOS ESTA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, 
GABRIEL DE SOUZA DIONISIO, RUA 7 DE SETEMBRO 3321 JARDIM DOS ESTA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RAIMUNDO CATANHEDE 1247 BAIRRO: SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: VANDERLEI SILIRIO DIONISIO, CPF nº DESCONHECIDO, ASSENTAMENTO MARGARIA ALVES II s/n ZONA RURAL 
- 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
1- O Cartório deve retirar o nome de Marcia Encizo de Souza do polo ativo da ação, no sistema PJE, pois não faz parte da relação jurídica, 
apenas é a representante do menor exequente.
2- O menor exequente alegou que no acordo sobre seus alimentos, firmado com o executado que é seu genitor, estabeleceram que além 
de valor mensal, receberia ajuda de 50% com os gastos de material escolar e medicação. E pediu a execução no importe de R$ 93,65. 
Todavia, não especificou o que ensejou a cobrança deste valor, e não especificou quais os documentos que fazem prova de disso.
Desse modo, intime-se a parte exequente, via Defensor Público, para emendar a inicial, a fim de prestar os essenciais esclarecimentos.
No prazo de: 30 dias, sob pena de extinção (art. 183 c/c art. 321, do CPC).
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7004685-98.2021.8.22.0003
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: EDSON VINICIUS ALVES, CPF nº 48398489987, AV. PADRE ADOLPHO ROHL, n 2539, SETOR 01 - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUANA ELISABETHE DE VITO LUCAS, OAB nº RO11112, SIDNEI DA SILVA, OAB nº RO3187
EXECUTADO: JOZERLENE RODRIGUES ARAUJO, CPF nº 04189103675, RUA RIO GRANDE DO NORTE, n 1861 SETOR 01 - 76890-
000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DOMERITO APARECIDO DA SILVA, OAB nº RO10171
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DESPACHO
Vistos;
1- Intime-se o exequente, para apresentar a qualificação completa do terceiro adquirente da coisa objeto da fraude à execução arguida., 
a fim de viabilizar o cumprimento do art. 792, §4°, do CPC, evitando-se futura arguição de nulidade,.
No prazo de: 05 dias úteis.
2- Atendido o comando contido no item 1, deverá o cartório:
2.1- intimar-se a parte executada, via seu advogado, para se manifestar acerca da petição e documentos juntados pelo exequente, no ID 
77845389 a ID 77845390.
No prazo de: 05 dias;
2.2- expedir o necessário para intimar o terceiro adquirente qualificado pelo exequente, para que, se quiser, oponha embargos de terceiro 
em 15 dias úteis, consoante dispõe o art. 792, §3°, do CPC, comunicando nestes autos.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7004563-51.2022.8.22.0003
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
Polo Ativo: RECORRENTES: T. M. D. A., RUA OSVALDO CRUZ 1310 SETOR 03 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, A. D. S. D. A., 
RUA OSVALDO CRUZ 1310 SETOR 03 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., RAIMUNDO CATANHEDE 1247 BAIRRO: 
SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Ativo: RECORRIDO: C. D. S. S., RUA PRESIDENTE GEISEL, - ATÉ 989/990 SANTIAGO - 76901-189 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos;
Intime-se a parte requerente, via Defensor Público, para emendar a peça inicial, a fim de digitalizar o comprovante de residência atual 
e em seu nome ou em nome de sua genitora, a fim de provar que reside nesta Comarca de Jaru/RO, e este Juízo é o competente para 
processar e julgar a causa.
Na hipótese da residência ser de propriedade de terceiro, deverá juntar o contrato de aluguel/comodato/arrendamento ou a declaração 
deste proprietário.
Registra-se que se determina tal medida, em virtude de reiterados casos em que no decorrer do processo, descobre-se que na data da 
propositura da ação a parte autora não mais residia em nenhum dos municípios de jurisdição da Comarca de Jaru/RO.
No prazo de: 30 dias, sob pena de indeferimento (art. 183 c/c art. 321, do CPC).
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo: 7003869-92.2016.8.22.0003
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, CPF nº 31774504634, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EXEQUENTE SEM ADVOGADO(S)
EXECUTADO: ELIAS SILVA GABLER, CPF nº 16232909291, LINHA 608, KM 20 000 ZNA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A
DESPACHO
Vistos;
Neste ato, foi retirada a restrição do veículo por meio do sistema Renajud, conforme minuta que segue.
Desse modo, arquivem-se os autos, como já determinado no comando de ID 61429894.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
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Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Número do processo: 7005569-30.2021.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: REQUERENTE: ANA DOS SANTOS, LINHA 605, TRAVESSÃO C-54, KM 10, LOTE 79, GLEBA 9 ZONA RURAL - 76866-
000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONATAN APARECIDO MAGRI, OAB nº RO4512
Polo Ativo: EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos;
Encaminhe-se cópia da petição de ID 75099289 ao INSS, via e-mail pfro.tj@agu.gov.br, com a utilização do recurso de confirmação de 
leitura, conforme orientação dada no Ofício Circular - CGJ Nº 247/2021, e o intime para que proceda a implantação do benefício da autora 
conforme determinado, no prazo de 10 dias, devendo ser informado a este Juízo.
Caso não seja feito nesse prazo, deverá ser informado ao Juízo sobre a impossibilidade.
Comprovada a implantação, intime-se a exequente para apresentar o memorial de cálculo dos valores retroativos.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru Processo nº: 7001302-78.2022.8.22.0003
Classe: Divórcio Litigioso
Assunto: Dissolução
Requerente/Exequente:F. C. D. S., RUA JOÃO FIGUEIREDO 2294 CENTRO - 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IURE AFONSO REIS, OAB nº RO5745A
Requerido/Executado: D. G. A. L., RUA DA GRAÇAS 4684, - DE 3995/3996 A 4305/4306 JARDIM DAS PALMEIRAS - 76876-586 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do requerido: 
Despacho SANEADOR
Vistos;
1- A requerida foi citada, mas não contestou o feito, razão pela qual declaro a sua revelia.
2- Constato a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, razão pela qual dou o feito por saneado.
2- Fixo como ponto controvertido: o divórcio, a fixação da guarda do filho menor e o binômio necessidade-possibilidade, do alimentante 
e alimentado.
5- O ônus da prova ficará distribuído conforme art. 373 do CPC.
6- Intime-se a parte autora, para esclarecer se há outras provas que pretende produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua 
adequação e, em caso de produção de prova testemunhal, já apresentando o seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, 
conforme dispõe o art. 450 do CPC) para melhor adequação da pauta, no prazo de 05 dias úteis, este com fulcro do §4°, art. 357, do 
CPC.
Frisa-se que a qualificação completa das testemunhas é essencial para o Juízo, deliberar suas intimações de forma específica, já que 
há diversidade quando as intimações, como, por exemplo, quando são funcionárias públicas (requisição prevista no art. 455, §4°, III do 
CPC).
Outrossim, a qualificação permite ao Juízo deliberar as providências para a realização da solenidade com menor custo (que é uma das 
metas atuais do 
PODER JUDICIÁRIO), sem perder qualquer qualidade da prestação do serviço jurisdicional. 
Além do que, havendo elo familiar em relação a qualquer das pessoas a serem ouvidas, deve ocorrer a indicação deste fato e a formulação 
de requerimento para que a oitiva ocorra, como sendo de informante.
7- Após, dê-se vistas ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004198-31.2021.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Empréstimo consignado
Requerente/Exequente: DILCEIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do requerente: JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS, OAB nº RO5518A, ALEANDRA DE ALMEIDA SILVA RAMOS, OAB nº 
RO11405, LETICIA NASCIMENTO MONARI, OAB nº RO11327
Requerido/Executado: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do requerido: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
DECISÃO 
Vistos, etc.
A parte requerida Banco C6 Consignado S/A, opôs embargos de declaração alegando que foi arbitrado a incidência de juros de mora a 
partir da data da citação, dizendo que deveria ser aplicada a partir do arbitramento, bem como argumentando omissão no que se refere 
ao pedido alternativo de compensação da quantia emprestada.
A parte autora se manifestou ao id nº 80111681.
Relatei.
A FINALIDADE dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição ou omissão de que a DECISÃO padeça. Ao acolhê-los, o 
julgador afastará os vícios, sanando-os.
Doutrinariamente há certa discussão acerca da natureza jurídica dos embargos de declaração, mas em grande maioria admite-se sua 
feição recursal em homenagem, inclusive, à opção legislativa que o insere no Título II juntamente com as demais modalidades de 
recurso.
No caso dos autos não houve contradição na SENTENÇA que julgou procedente os pedidos do autor, o que passo a analisar.
Da incidência do juros monetários:
A incidência dos juros monetários no dano moral é assunto ainda muito discutido no meio jurídico. 
No caso em análise há relação contratual entre as partes, tendo em vista que a parte autora utiliza-se dos serviços ofertados pela 
requerida o que faz com que a incidência dos juros de mora tenham termo inicial diferente dos casos em que há relação extracontratual. 
Nesse sentido é o posicionamento desse Tribunal. 
Vejamos:
Tratando-se de relação contratual, no tocante ao dano moral os juros de mora incidirão a partir da citação, e a correção monetária desde o 
arbitramento. (Voto do Desembargador relator RADUAN MIGUEL FILHO na APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7021231-74.2020.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 
03/03/2022). Grifei.
Desse modo, os juros de mora deverão incidir a partir da citação e não da data da SENTENÇA.
Do pedido alternativo de compensação da quantia emprestada:
Analisando os pedidos apresentados na contestação de id nº 62915546, há pedido de devolução de valores e não de compensação. 
Vejamos: 
“k) consecutivamente, no caso de eventual condenação, que seja determinada a devolução do valor auferido pela parte autora em razão 
do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, para que não seja fomentado nenhum enriquecimento sem causa, com fulcro nos 
artigos 182 e 884 do Código Civil.”
Na parte final da SENTENÇA foi deliberado:
1- Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 dias, informar os dados bancários para devolução do valor de empréstimo. 
2- Atendido o item anterior, proceda-se com a devolução da quantia depositada judicialmente pela parte autora referente ao contrato de 
empréstimo, em favor da parte requerida. 
Assim, não existe omissão apontada.
Posto isso, conheço dos embargos de declaração e, no MÉRITO não OS ACOLHO, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Mantendo incólume a SENTENÇA anteriormente proferida. 
Intimem-se as partes.
DECISÃO encaminhada automaticamente pelo sistema de informática para publicação no Diário da Justiça.
SERVE A PRESENTE DECISÃO  COMO CARTA, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e demais atos, devendo ser instruída com as 
cópias necessárias.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente
Dados para o cumprimento:
AUTOR: DILCEIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RUA COSTA E SILVA 4087 JARDIM NOVO ESTADO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., RUA LÍBERO BADARÓ, - LADO ÍMPAR CENTRO - 01009-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000994-13.2020.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Multas e demais Sanções
Requerente/Exequente: ESTADO DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Requerido/Executado: MADEIREIRA CANARANA LTDA - ME
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos, etc.
1- Ciente da DECISÃO em agravo de instrumento.
2- Caso a parte exequente solicite o levantamento / transferência da quantia, fica autorizado desde já, mediante emissão de alvará ou 
transferência.
3- Considerando que o feito já permaneceu suspenso por 01 ano (ID Num. 78562142 - Pág. 1), determino o arquivamento dos autos com 
fundamento no art. 40 § 2º da Lei 6.830/80.
4- Decorrido o prazo de 05 anos, desarquive-se e certifique-se.
5- Em ato contínuo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, indicando causas 
suspensivas e/ou interruptivas.
6- Após, venham os autos conclusos para deliberações.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002812-29.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Duplicata
Requerente/Exequente: DISTRIBUIDORA EBENEZER LTDA - ME
Advogado do requerente: NILTON LEITE JUNIOR, OAB nº RO8651
Requerido/Executado: D. PARAIBA DE OLIVEIRA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos, etc.
1- Postergo a análise da multa por ausência injustificada na audiência de conciliação, pois, em contestação, a parte requerida poderá 
apresentar a justificativa que será apreciada.
2- Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo de 15 dias.
3- Decorrido o prazo para contestação, certifique-se.
4- Após, venham os autos conclusos para deliberações.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002883-31.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica
Requerente/Exequente: VANUZA DIAS DE OLIVEIRA
Advogado do requerente: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ, OAB nº RO2982
Requerido/Executado: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do requerido: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
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DESPACHO 
Vistos, etc.
1- INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade, 
relevância e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 370, parágrafo único do CPC) e julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso 
I do CPC), mais especificamente no que tange ao inadimplemento da parte autora que ensejou a suspensão do fornecimento de energia 
elétrica, conforme alegado pelo requerido.
2- Caso ambas as partes requeiram o julgamento antecipado da lide, venham os autos conclusos para o julgamento.
3- Em caso de especificarem as provas que pretendem produzir, conclusos para saneamento do feito.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002462-75.2021.8.22.0003
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA - RO0002027A
REQUERIDO: IRACEMA OLIVEIRA DOS SANTOS
AUTOR - PROMOVER EXECUÇÃO
Considerando o trânsito em julgado da presente ação monitória, INTIMO a parte autora, por via de seu advogado, para PROMOVER A 
EXECUÇÃO DA SENTENÇA, apresentando planilha de cálculos atualizada, incluindo-se os honorários 10% (dez) por cento do valor da 
causa, sob pena do cumprimento de SENTENÇA prosseguir pelo valor desatualizado.
Após, abrir-se a vistas à parte requerida, conforme determinado na SENTENÇA.
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Técnico Judiciário

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7002968-17.2022.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 14/06/2022 07:11:36
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
EXEQUENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
EXECUTADO: VERA LUCIA VENANCIO SANTOS
1 - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO AUTOR - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
ID: 81256035
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a se manifestar sobre o MANDADO COM CUMPRIMENTO NEGATIVO, para 
fornecer o atual endereço da parte Requerida e/ou outro dado indispensável.
2 - INTIMAÇÃO_ RECOLHER CUSTAS_REPETIÇÃO DE ATO (Lei 3893/2016)
Intimo o procurador do autor para, CASO TENHA INTERESSE NA REPETIÇÃO DO ATO, proceder com o recolhimento das custas a 
que se refere o artigo 2º, § 2º, c/c art 19 da Lei 3893/2016 (Regimento de Custas), sob pena de não ser confeccionado o expediente 
necessário, utilizando-se o código 1008.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7001959-88.2020.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 03/07/2020 19:41:29
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: R D COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: NILTON LEITE JUNIOR - RO8651
EXCUTADO: UANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA 00645640298, RONEI RODRIGUES ANTUNES
Advogados do(a) EXCUTADO: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ - RO2982, SIDNEY DA SILVA PEREIRA - RO8209
1 - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO AUTOR - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
ID: 81234319 
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a se manifestar sobre o MANDADO COM CUMPRIMENTO NEGATIVO, para 
fornecer o atual endereço da parte Requerida e/ou outro dado indispensável.
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2 - INTIMAÇÃO_ RECOLHER CUSTAS_REPETIÇÃO DE ATO (Lei 3893/2016)
Intimo o procurador do autor para, CASO TENHA INTERESSE NA REPETIÇÃO DO ATO, proceder com o recolhimento das custas a 
que se refere o artigo 2º, § 2º, c/c art 19 da Lei 3893/2016 (Regimento de Custas), sob pena de não ser confeccionado o expediente 
necessário, utilizando-se o código 1008.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7003815-19.2022.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 21/07/2022 09:43:01
CLASSE: MONITÓRIA (40) 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO - RO6338
REU: DEBORA MOREIRA DA MOTA
1 - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO AUTOR - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
ID: 81247441
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a se manifestar sobre o MANDADO COM CUMPRIMENTO NEGATIVO, para 
fornecer o atual endereço da parte Requerida e/ou outro dado indispensável.
2 - INTIMAÇÃO_ RECOLHER CUSTAS_REPETIÇÃO DE ATO (Lei 3893/2016)
Intimo o procurador do autor para, CASO TENHA INTERESSE NA REPETIÇÃO DO ATO, proceder com o recolhimento das custas a 
que se refere o artigo 2º, § 2º, c/c art 19 da Lei 3893/2016 (Regimento de Custas), sob pena de não ser confeccionado o expediente 
necessário, utilizando-se o código 1008.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7004396-39.2019.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 24/10/2019 16:07:10
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXCUTADO: IVAN GARCIA GUARDON 23639912810, IVAN GARCIA GUARDON, ADRIANA GONCALVES
Intimação - RECOLHER CUSTAS
(Lei 3893/2016)
Intimo o procurador do autor para, no prazo de 5 dias, proceder com o recolhimento das custas a que se refere o artigo 17 da Lei 
3893/2016 - Regimento de Custas - utilizando-se o código 1007 (buscas de endereços, bloqueio de bens, entre outros).
PARA EMITIR GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS, ACESSE: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=pZ0O5o2M_7-6YHmo5VWdRfXE9gzexcWHGuJs6m5D.wildfly02:custas2.1
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Técnico Judiciário

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7004900-74.2021.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 23/09/2021 16:41:14
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: LEANDRO DAMASCENA MARTINS
Advogados do(a) REQUERENTE: EDER MIGUEL CARAM - RO0296412A, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460A, THIAGO 
HENRIQUE BARBOSA - RO9583
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DE ADVOGADO DO AUTOR - EXECUTAR SENTENÇA 
Fica o advogado da parte autora intimado, no prazo de 05 dias, da faculdade de requerer o que de direito de forma objetiva, observando-
se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial da Lei 13.105/15. 
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCIO GREY LEAL NEVES
Técnico Judiciário
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7004005-79.2022.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 01/08/2022 10:02:55
CLASSE: MONITÓRIA (40) 
AUTOR: HYPOLYTI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: OSEIAS DAS GRACAS ALVES - RO11792, ODENIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - RO11089, MARCELO 
DE ALMEIDA MACHADO - RO12115
REU: E L R DE LAY
1 - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO AUTOR - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
ID: 81231012
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a se manifestar sobre o MANDADO COM CUMPRIMENTO NEGATIVO, para 
fornecer o atual endereço da parte Requerida e/ou outro dado indispensável.
2 - INTIMAÇÃO_ RECOLHER CUSTAS_REPETIÇÃO DE ATO (Lei 3893/2016)
Intimo o procurador do autor para, CASO TENHA INTERESSE NA REPETIÇÃO DO ATO, proceder com o recolhimento das custas a 
que se refere o artigo 2º, § 2º, c/c art 19 da Lei 3893/2016 (Regimento de Custas), sob pena de não ser confeccionado o expediente 
necessário, utilizando-se o código 1008.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7005845-61.2021.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 01/11/2021 09:00:00
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: NAEL ALVES FERREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: IRAN CARDOSO BILHEIRO - RO11419
Intimação - AUTOR
Fica o advogado da parte autora intimado para manifestação objetiva no prazo legal: 
ID: 80893581 - CERTIDÃO (E MAIL CAIXA) 
80893583 - OUTRAS PEÇAS (OF 1002 AG JARU 2022 TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA) 
81219131 - PETIÇÃO 
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Técnico Judiciário

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7000425-41.2022.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 03/02/2022 13:25:54
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
EXEQUENTE: LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA CASTILHA MANEZ - SP331167
EXECUTADO: JOSE JULIO MOTA
1 - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO AUTOR - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
ID: 81252870
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a se manifestar sobre o MANDADO COM CUMPRIMENTO PARCIAL, para 
fornecer o atual endereço da parte Requerida e/ou outro dado indispensável.
2 - INTIMAÇÃO_ RECOLHER CUSTAS_REPETIÇÃO DE ATO (Lei 3893/2016)
Intimo o procurador do autor para, CASO TENHA INTERESSE NA REPETIÇÃO DO ATO, proceder com o recolhimento das custas a 
que se refere o artigo 2º, § 2º, c/c art 19 da Lei 3893/2016 (Regimento de Custas), sob pena de não ser confeccionado o expediente 
necessário, utilizando-se o código 1008.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7001796-40.2022.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 11/04/2022 22:19:01
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CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: DISTRIBUIDORA EBENEZER LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: NILTON LEITE JUNIOR - RO8651
REU: VALDINEY PEREIRA DE AZEVEDO
1 - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO AUTOR - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
ID: 81234129
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a se manifestar sobre o MANDADO COM CUMPRIMENTO NEGATIVO, para 
fornecer o atual endereço da parte Requerida e/ou outro dado indispensável.
2 - INTIMAÇÃO_ RECOLHER CUSTAS_REPETIÇÃO DE ATO (Lei 3893/2016)
Intimo o procurador do autor para, CASO TENHA INTERESSE NA REPETIÇÃO DO ATO, proceder com o recolhimento das custas a 
que se refere o artigo 2º, § 2º, c/c art 19 da Lei 3893/2016 (Regimento de Custas), sob pena de não ser confeccionado o expediente 
necessário, utilizando-se o código 1008.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7000910-12.2020.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 17/03/2020 21:35:35
CLASSE: DESAPROPRIAÇÃO (90) 
APELANTE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) APELANTE: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE6101
APELADO: PAULO TEODORO MENDONCA
Advogado do(a) APELADO: ANADRYA SOUSA TERADA NASCIMENTO - RO0005216A
Intimação - ANADRYA SOUSA TERADA NASCIMENTO
Fica o advogado intimada da petição juntada com parte diversa do polo processual, devendo requerer o que de direito: 
ID:81266533 - PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Técnico Judiciário

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7006416-32.2021.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 19/11/2021 06:05:36
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: LEANDRO CARVALHO BRISOLA
Advogado do(a) AUTOR: AGNALDO SILVA PRATES - RO9124
REU: RESIDENCIAL JARU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Advogados do(a) REU: RAQUEL JACOB DO NASCIMENTO - RO5579, ROBISLETE DE JESUS BARROS - RO2943
Intimação - AUTOR
Fica o advogado da parte autora intimado para manifestação objetiva em face à petição de id.81277523.
ID: 
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
MARCIO GREY LEAL NEVES
Técnico Judiciário

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7004371-89.2020.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 22/12/2020 15:18:42
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
EXEQUENTE: AUTO POSTO CENTRAL LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NILTON LEITE JUNIOR - RO8651
EXECUTADO: PABLO JUNIO VIRGILIO SANTIAGO
VISTAS À PARTE AUTORA - RETORNO DOS AUTOS
Fica o advogado da parte autora por este meio intimados do RETORNO DOS AUTOS DO 2º GRAU.
Decorrido o prazo sem manifestação, o processo será arquivado imediatamente, observado o recolhimento das custas pendentes.
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
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2ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001448-95.2017.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Multas e demais Sanções
Requerente/Exequente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
Advogado do requerente: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
Requerido/Executado: FABIO JUNIOR LEMES DE SOUZA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Indefiro o pedido de inclusão via SERASAJUD, pois a medida já foi atendida (ID 38401841).
2- Indefiro o pedido de suspensão, pois o processo já permaneceu suspenso na forma do art. 40 § 1º da Lei 6.830/80.
3- Determino o arquivamento do feito na forma do art. 40 § 2º da Lei da Lei 6.830/80.
4- Decorrido o prazo de 05 anos, desarquive-se o feito e certifique-se o decurso de prazo.
5- Em ato contínuo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, indicando causas 
suspensivas e/ou interruptivas da prescrição.
6- Após, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7005083-21.2016.8.22.0003
Execução Fiscal
Multas e demais Sanções
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
EXECUTADO: ZELITA ALVES DE AMORIM
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc.
A parte exequente pretende que seja realizada nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD na modalidade repetição 
programada, para fins de localização de ativos em nome da parte executada.
Pois Bem.
Determinei a realização de pesquisas aos sistema SISBAJUD na modalidade programada pelo prazo limite de 30 (trinta) dias, conforme 
extrato anexo.
Desta feita, determino que os autos permaneçam em cartório aguardando o resultado das diligências, devendo retornarem conclusos ao 
término do prazo.
Certifique-se e venham conclusos na pasta JUDs.
1 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7000650-32.2020.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 03/03/2020 17:20:06
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERENTE: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE6101
REQUERIDO: ELIAS ALVES DE PAULA
Advogado do(a) REQUERIDO: IRINEU RIBEIRO DA SILVA - RO0000133A
[ROBSON CORREIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 529.409.932-20 (PERITO)]
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Intimação DAS PARTES
Ficam os advogados das partes intimados de/para: 
- Documento juntado
81136043 - PETIÇÃO 
81136044 - DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (GLEBA 004 Nº 7000650 32.2020.8.22.0003 DEPÓSITO JUDICIAL 
COMPLEMENTAR) 
81136045 - DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (GLEBA 004 Nº 7000650 32.2020.8.22.0003 COMPR PAGTO) 
80231311 - DECISÃO
Jaru/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7003533-83.2019.8.22.0003
Procedimento Comum Cível
Indenização por Dano Material
AUTOR: EDSON MORONI CONSTANTINO
ADVOGADO DO AUTOR: DAIANE DIAS, OAB nº RO2156A
REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, YGOR VELOSO DE SOUZA
ADVOGADO DOS REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos, etc.
Ao cartório: retifique-se o polo passivo da demanda, devendo constar apenas o executado- YGOR VELOSO DE SOUZA, nos termos da 
sentença de ID n. 50656376.
Pois Bem.
A parte exequente pretende que seja realizada nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD na modalidade repetição 
programada, para fins de localização de ativos em nome da parte executada.
Dessa forma, determinei a realização de pesquisas aos sistema SISBAJUD na modalidade programada pelo prazo limite de 30 (trinta) 
dias, conforme extrato anexo.
Desta feita, determino que os autos permaneçam em cartório aguardando o resultado das diligências, devendo retornarem conclusos ao 
término do prazo.
Certifique-se e venham conclusos na pasta JUDs.
1 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7002762-13.2016.8.22.0003
Cumprimento de sentença
Alienação Fiduciária
EXEQUENTE: ELISANGELA DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: ALEXOM DA SILVA GUIMARAES
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc.
A parte exequente pretende que seja realizada nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD na modalidade repetição 
programada, para fins de localização de ativos em nome da parte executada.
Pois Bem.
Determinei a realização de pesquisas aos sistema SISBAJUD na modalidade programada pelo prazo limite de 30 (trinta) dias, conforme 
extrato anexo.
Desta feita, determino que os autos permaneçam em cartório aguardando o resultado das diligências, devendo retornarem conclusos ao 
término do prazo.
Certifique-se e venham conclusos na pasta JUDs.
1 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
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Processo nº: 7003822-79.2020.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Estaduais
Requerente/Exequente: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, ESTADO DE RONDONIA
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Requerido/Executado: DISTRIBUIDORA EBENEZER LTDA - ME
Advogado do requerido: FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO, OAB nº RO75A
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente.
2- Decorrido o prazo para pagamento, vistas a parte exequente para manifestação, no prazo de 05 dias.
3- Após, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002057-05.2022.8.22.0003
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Requerente/Exequente: JOSE FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Requerido/Executado: ERLAINE ALVES DOS SANTOS, ELIANA ALVES DOS SANTOS
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Intime-se a parte autora para assinar o termo de compromisso de inventariante, no prazo de 05 dias.
2- Após, prossiga-se nos termos do despacho inicial.
3- Quanto ao pedido de intimação da fazenda pública municipal, por ora, fica indeferido, pois, no momento oportuno a fazenda será 
intimada.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7002580-17.2022.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 25/05/2022 12:12:49
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: JAQUELINE ALBUQUERQUE RIBEIRO
Advogados do(a) AUTOR: ADLA ALMEIDA WENSING NAZARKO COIMBRA - RO10326, KEVILLYN ENDLICH SIMAO - RO10593, 
BRUNA DAMASCENA DA CUNHA - RO12110
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
[]
INTIMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC - Art. 1.023, § 2º
Fica o advogado da parte embargada intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual 
acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

2ª VARA CÍVEL - FÓRUM DA COMARCA DE JARU - RO
Contato: Telefone: (69) 3521-0222 
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7007169-86.2021.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 08/12/2021 10:08:56
CLASSE: DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541) 
REQUERENTE: DANIELLE LIMA GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE - RO0001658A
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REQUERIDO: ALEXANDRO GOMES DE SOUZA
PRAZO : 15 DIAS ÚTEIS
Intimação DE ADVOGADO DO AUTOR - APRESENTAR RÉPLICA
Fica o advogado da parte autora intimado para apresentar réplica à contestação.
Jaru/RO, Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022.
MARCIO GREY LEAL NEVES
Técnico Judiciário

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7003077-02.2020.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 24/09/2020 16:47:46
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCISCO DE PAULA FILHO - DF07530, VANESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RJ141719, 
MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - DF12533, MILEISI LUCI FERNANDES - RO0003487A, JAQUELINE FERNANDES SILVA - RO8128
REQUERIDO: MADEIREIRA OLIVEIRA EIRELI - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO - BA16761
Intimação - RECOLHER CUSTAS
Intimo o procurador do autor para, no prazo de 5 dias, proceder com o recolhimento das custas a que se refere o artigo 17 da Lei 
3893/2016 - Regimento de Custas - utilizando-se o código 1007 :
- Requerimento de busca de endereços, bloqueio de bens e valores, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telemático e assemelhados
PARA EMITIR GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS, ACESSE:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=pZ0O5o2M_7-
6YHmo5VWdRfXE9gzexcWHGuJs6m5D.wildfly02:custas2.1 
TJRO REGIMENTO DE CUSTAS: https://www.tjro.jus.br/resp-regimento-custas

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7000602-05.2022.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 11/02/2022 08:56:38
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: EDIVALDO CARVALHO DE FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO MACHADO DE URZEDO SOBRINHO - MG155033
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação - AUTOR
Fica o autor, por meio de seu advogado, intimado para dizer se o benefício foi implantado, no prazo de 5 dias.
Jaru/RO, Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022.
CLEMILSON RODRIGUES DE AGUIAR
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001423-09.2022.8.22.0003
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Pagamento, Nota Promissória
Requerente/Exequente: MOURAO PNEUS LTDA - ME
Advogado do requerente: JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO, OAB nº RO813A, EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO, OAB nº 
RO296A
Requerido/Executado: J V MARQUES NETO TRANSPORTE
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Indefiro o pedido de citação por edital, pois ainda não foram esgotados os meios ordinários para localização da parte executada.
1.1- Resta a busca de endereço via INFOJUD.
2- Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, recolher as custas referente a diligência de busca de endereços.
3- Atendido o item anterior, venham os autos conclusos para busca de endereços via INFOJUD.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004035-17.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Investigação de Paternidade
Requerente/Exequente: J. C. D. O., E. M. D. N., R. M. D. O.
Advogado do requerente: JOSE PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8798
Requerido/Executado: J. C. D. O.
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos, etc.
Os autores pedem o cancelamento da audiência de mediação, uma vez que a ação é consensual.
Pois bem.
A pretensão das partes é que seja declarada a negativa de paternidade em relação ao menor R.M.O. dada a ausência de vínculos 
biológicos, e por consequência, que seja retificado o registro civil para exclusão do nome de José Carlos de Oliveira e dos avós paternos, 
bem como o sobrenome Oliveira.
A ação negatória de paternidade depende da demonstração da inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido 
constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale dizer que a 
pretensão voltada à impugnação da paternidade não pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, mas em aberto conflito 
com a paternidade socioafetiva.
Apesar da pouca idade do menor, a demanda merece cautela.
Sendo assim, a questão deve ser analisada para apurar a existência de vínculo socioafetivo entre os litigantes, com preponderância ao 
interesse do menor.
Portanto, defiro, em parte, o pedido colacionado ao id nº 81334764. 
1) Cancelo a audiência de mediação designada.
2) DETERMINO a realização de estudo psicossocial com as partes envolvidas, genitores e o menor, para verificar a existência de vínculo 
socioafetivo. Concedo prazo de 20 dias para juntada do relatório.
3) Com a juntada do relatório, intimem-se os autores, para manifestação, no prazo de 5 dias.
4) Após, ao Ministério Público para parecer.
4) A seguir, conclusos.
Decisão encaminhada automaticamente pelo sistema de informática para publicação no Diário da Justiça.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e demais atos, devendo ser instruída com as 
cópias necessárias.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente
Dados para o cumprimento:
AUTORES: J. C. D. O., RUA EUCLIDES DA CUNHA 2589 SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, E. M. D. N., RUA CRISTÓVÃO 
COLOMBO 4097 JARDIM DOS ESTADOS - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, R. M. D. O., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO 4097 JARDIM 
DOS ESTADOS - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REU: J. C. D. O., RUA EUCLIDES DA CUNHA 2589 SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005058-32.2021.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Deficiente
Requerente/Exequente: GLEICILENE PAIVA SILVA, GUILHERME PAIVA RODRIGUES
Advogado do requerente: ANTONIO MACHADO DE URZEDO SOBRINHO, OAB nº MG155033
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Considerando que a parte requerida não se opôs ao cumprimento de sentença, HOMOLOGO os cálculos.
2- Constou em seu requerimento de cumprimento de sentença o pedido de fixação de honorários de execução.
Pois bem.
O presente cumprimento de sentença versa sobre obrigação de pagar da autarquia previdenciária da qual se aplica o regime 
fazendário.
O STJ possui entendimento pacífico de que são devidos os honorários em execução, independente de impugnação, quando o cumprimento 
de sentença estiver dentro do teto da RPV.
Neste sentido, trago o julgado abaixo:
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PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
INCIDÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, 
ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV. 2. Agravo interno não 
provido. (AgInt no REsp 1503410/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
No caso em apreço, percebe-se dos cálculos do requerente que os valores estão dentro do teto da RPV, pelo que são devidos os 
honorários em execução.
Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de honorários em execução e os FIXO em 10% sobre o valor do crédito principal.
3- Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar os cálculos atualizados, incluindo os honorários em execução.
4- Intime-se a Fazenda Pública para apresentar impugnação à execução no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, artigo 535).
5- Não havendo impugnação ou concordando a Fazenda Pública com os cálculos da parte requerente (credora), desde já autorizo a 
expedição dos requisitórios de pagamento (RPV).
6- Havendo impugnação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a impugnação e sobre o valor que a 
executada entende ser o correto. 
6.1- Caso a parte requerente concordar com os cálculos da autarquia previdenciária, desde já homologo os cálculos da ré.
6.2- Caso a requerente não concorde com os cálculos da autarquia previdência, retornem conclusos para decisão sobre a impugnação.
7- Nos casos de expedição dos requisitórios de pagamento, o cartório deverá observar as disposições dos incisos I e II do § 3º do artigo 
535 do CPC.
8- Expedido os requisitórios para pagamento, aguarde-se o pagamento em arquivo.
9- Com a informação do depósito judicial da quantia, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, informar se a obrigação foi 
adimplida integralmente, sob pena de presunção.
9.1- Fica desde já autorizada a liberação dos valores incontroversos, mediante alvará judicial ou transferência.
10- Após, venham os autos conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001407-31.2017.8.22.0003
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
Assunto: Alimentos
Requerente/Exequente: V. A. R. S.
Advogado do requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Requerido/Executado: E. S. S.
Advogado do requerido: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos, etc.
1- Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos ajuizada por V. A. R. S., representada por sua 
genitora, em face de E. S. S.
Os presentes autos tramitam desde o ano de 2017 sem que houvesse o adimplemento pelo executado dos débitos alimentares que 
possui com o exequente, tendo ocorrido a prisão por diversas vezes em razão disto.
Recentemente o executado passou a se ocultar e a dificultar mais ainda o andamento processual, sendo que teve sua prisão novamente 
decretada, porém não foi localizado. O último mandado de prisão encontra-se vencido desde janeiro/2022 sem que viessem aos autos 
quaisquer informações sobre o executado ou possível pagamento.
Intimada a se manifestar, a parte exequente pugnou pela conversão do rito de prisão para expropriação de bens, a inclusão de restrição 
via SERASAJUD em nome do executado e a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano (ID 79895299).
O Ministério Público manifestou-se favorável aos pedidos (ID 80275494).
Por todo o exposto, DEFIRO o pedido da parte e CONVERTO o rito do cumprimento de sentença para o RITO DE EXPROPRIAÇÃO DE 
BENS.
2- Inclua-se o executado no SERASAJUD.
3- Indefiro o pedido de suspensão, pois o processo já foi suspenso por 01 ano, além de outras suspensões já determinadas.
4- Considerando que a parte autora é incapaz e que não correrá prazo prescricional, determino o arquivamento do feito.
5- Fica a parte autora cientificada que poderá desarquivar o processo a qualquer momento para prosseguimento, devendo observar que, 
com o início da maioridade, inicia-se o prazo prescricional.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Processo nº: 7003796-47.2021.8.22.0003
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
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Assunto: Fixação
Requerente/Exequente: W. C. S. D. O., S. J. D. O.
Advogado do requerente: ALEANDRA DE ALMEIDA SILVA RAMOS, OAB nº RO11405, JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS, OAB nº 
RO5518A
Requerido/Executado: C. S. D. S.
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Vistos, etc.
1- REAUTUE-SE como cumprimento de sentença.
2- INTIME-SE a parte executada, via WhatsApp (utilizando o mesmo número do momento da citação) para pagar o débito, no prazo de 
15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, com fulcro no art. 523 do CPC.
2.1- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo supracitado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
honorários de advogado de dez por cento (§ 1º do art. 523 do mesmo Diploma Legal).
2.2- Caso seja efetuado o pagamento parcial dentro do prazo de quinze dias, a multa e os honorários decorrentes do inadimplemento 
incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º do CPC).
3- Findo o prazo do pagamento voluntário, fica o Cartório autorizado, desde já, a proceder a expedição de mandado de penhora e 
avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme § 3º do art. 523 do mesmo Códice.
3.1- Deverá constar no mandado, além dos atos inerentes ao mandado acima descritos, os seguintes comandos:
- Após o decurso do intervalo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a), independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sendo que tal ato dever observar os incisos I a VII do art. 
525 do CPC.
- A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento 
do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus 
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de 
difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6º do mesmo Diploma Legal).
- Eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de 
avaliação dos bens (§ 7º do art. 525 do CPC).
4- Na hipótese do mandado restar negativo, diante da não localização da parte requerida, fica o Cartório autorizado a repetir este 
comando, após apresentação de novo endereço pelo demandante.
5- Eventuais CUSTAS PENDENTES, deverá o cartório promover sua cobrança em conjunto com este cumprimento de sentença, SOB 
PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
CONSIGNO AO CARTÓRIO QUE DEVEM SER OBSERVADAS AS HIPÓTESES DO ART. 513, § 2º DO CPC.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO CARTA, MANDADO, PRECATÓRIA, OFÍCIO e demais atos pertinentes, devendo ser instruído 
com as cópias necessárias.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
REU: C. S. D. S., BELO HORIZONTE 3455, CASA SETOR 05 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004573-95.2022.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Alimentos
Requerente/Exequente: K. D. S., F. S. G. S.
Advogado do requerente: ANDRESSA OLIVEIRA ELIAS, OAB nº RO12143
Requerido/Executado: J. G. D. R.
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, etc.
1- A parte autora optou pelo procedimento 100% digital.
A Resolução n. 345/2020 do CNJ autorizou a implementação dos “Juízos 100% Digitais” e estabeleceu suas diretrizes.
Segundo dispõe a aludida norma, em seu art. 1º, §1º, “No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente 
praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores.” O art. 2º, parágrafo único da referida Resolução 
prevê que: 
Art. 2º As unidades jurisdicionais de que tratam este ato normativo não terão a sua competência alterada em razão da adoção do “Juízo 
100% Digital”.
Parágrafo único. No ato do ajuizamento do feito, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel 
celular, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código 
de Processo Civil.
Desta feita, deverá a parte autora emendar a sua peça vestibular, com o escopo de atender os critérios da Resolução n. 345/2020 do 
CNJ, para o fim de informar: 
a) o seu endereço de e-mail e número de telefone, bem como o de seu advogado;
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b) endereço de e-mail e número de telefone da parte requerida; 
c) se a parte requerida possui convênio com o TJ-RO para fins de citação/intimação eletrônica.
1.1- Diante da impossibilidade de informar tais dados, a parte autora poderá retratar-se da escolha.
1.2- Concedo o prazo de 15 dias para emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial.
2- Atendido o item anterior, venham os autos conclusos para análise da emenda.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7004224-92.2022.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 11/08/2022 10:46:15
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: R DE CAMPOS, ROBSON DE CAMPOS
1 - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO AUTOR - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
ID: 81244676
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a se manifestar sobre o MANDADO COM CUMPRIMENTO PARCIAL, para 
fornecer o atual endereço da parte Requerida e/ou outro dado indispensável.
2 - INTIMAÇÃO_ RECOLHER CUSTAS_REPETIÇÃO DE ATO (Lei 3893/2016)
Intimo o procurador do autor para, CASO TENHA INTERESSE NA REPETIÇÃO DO ATO, proceder com o recolhimento das custas a 
que se refere o artigo 2º, § 2º, c/c art 19 da Lei 3893/2016 (Regimento de Custas), sob pena de não ser confeccionado o expediente 
necessário, utilizando-se o código 1008.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005673-22.2021.8.22.0003
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
Assunto: Fixação, Revisão, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente/Exequente: E. V. D. S.
Advogado do requerente: EDGAR LUIZ DA SILVA, OAB nº RO9430
Requerido/Executado: A. F. D. J.
Advogado do requerido: OSVALDO PEREIRA RIBEIRO, OAB nº RO5869
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Indefiro o pedido de levantamento da restrição via RENAJUD, pois a legitimidade para questionar direito de terceiro, recai somente a 
ele, especialmente no que tange a restrições. Cumprirá ao suposto possuidor da motocicleta se valer da ação de embargos de terceiro, 
na forma do art. 674 do CPC.
2- Intimem-se os exequentes para, no prazo de 05 dias, requererem as medidas expropriatórias necessárias a satisfação integral do 
débito. 
2.1- Na oportunidade, deverão manifestar quanto a motocicleta restrita em ID nº 76036416 - Pág. 1, de propriedade do executado.
3- Com a manifestação, vistas ao Ministério Público. 
4- Após, venham os autos conclusos. 
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001496-78.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Nomeação
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Requerente/Exequente: T. A. M.
Advogado do requerente: RAPHAEL TAVARES COUTINHO, OAB nº RO9566
Requerido/Executado: T. C. D. S.
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Indefiro o pedido de levantamento de valores referente ao DPVAT, pois a presente demanda versa sobre guarda e eventual levantamento 
de valor que pertence aos menores deve ser reclamado em ação própria.
2- Aguarde-se a vinda da contestação.
3- Apresentada contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo de 15 dias.
4- Após, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7002140-89.2020.8.22.0003
Cumprimento de sentença
Pagamento
REQUERENTES: CLOVIS ARRAES CHAVES JUNIOR, DULCE CONCEICAO ZAMBAO ARRAES
ADVOGADO DOS REQUERENTES: LUIS CLAUDIO GERHARDT STEGLICH, OAB nº RS59579
EXCUTADO: LUIS CLAUDIO GERHARDT STEGLICH
ADVOGADO DO EXCUTADO: FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO, OAB nº RO75A
Vistos, etc.
A parte exequente pretende que seja realizada nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD na modalidade repetição 
programada, para fins de localização de ativos em nome da parte executada.
Pois Bem.
Determinei a realização de pesquisas aos sistema SISBAJUD na modalidade programada pelo prazo limite de 30 (trinta) dias, conforme 
extrato anexo.
Desta feita, determino que os autos permaneçam em cartório aguardando o resultado das diligências, devendo retornarem conclusos ao 
término do prazo.
Certifique-se e venham conclusos na pasta JUDs.
2 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000435-85.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez
Requerente/Exequente: JORGE FERREIRA DE FREITAS
Advogado do requerente: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN, OAB nº RO2733
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Fica dispensada a intimação da parte requerida para apresentar execução invertida, pois, em outras demandas, o representante do 
INSS deixou claro o desinteresse em atender o comando judicial, enfatizando que trata-se de responsabilidade exclusiva da parte autora 
em promover a execução de sentença. Na experiência desta magistrada, a recusa da autarquia previdenciária em atender o comando 
judicial neste sentido tem causado mora ao processo judicial e, perante o juízo da 2ª Vara Cível, o comando foi atendido em pouquíssimas 
oportunidades, não mais do que 05 processos. Portanto, manter este comando judicial, diante da negativa da requerida em atendê-lo, vai 
de encontro com o princípio da duração razoável do processo (art. 4º do CPC). 
2- Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 dias, implantar o benefício previdenciário concedido na sentença, sob pena de 
aplicação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00.
3- Comprovada a implantação, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, requerer o cumprimento de sentença.
4- Em caso de inércia da parte autora, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente



2854DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000802-12.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Requerente/Exequente: THAINA MARTINS FERNANDES VILELA
Advogado do requerente: THAINA MARTINS FERNANDES VILELA, OAB nº RO11745
Requerido/Executado: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED, V. DE 
CASTRO PEREIRA EIRELI, CHARLES FERGUSON AMORIM DA SILVA, VITOR DE CASTRO PEREIRA
Advogado do requerido: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1537, SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO83320555200, ARTUR BAIA RAMOS, OAB nº RO6721
SENTENÇA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes anunciaram celebração de acordo, conforme petição acostada ao id nº 81272191 .
Pois bem.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso 
é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando a 
Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não 
só por este, mas também por todos os envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida que se 
impõe.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetuada entre as partes, a fim de que surtam 
os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. 
Por consequência, RESOLVO o mérito da causa, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Sem custas processuais e cada parte arcará com os honorários de seu advogado, conforme artigo 90, §§ 2º e 3º do CPC.
Ao CARTÓRIO:
1) Comunique-se o perito do cancelamento da perícia, ante o acordo realizado entre as partes.
2) Intime-se a requerida COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED para que 
promova a emissão do boleto das parcelas vencidas e vincendas do financiamento do veículo, para pagamento até 15/09/2022 - nos 
termos do acordo -, no prazo de 15 dias.
3) Intime-se a autora para efetuar o pagamento das custas iniciais complementares, conforme o valor atualizado da causa na decisão 
saneadora, no prazo de 15 dias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Oportunamente, nada pendente, arquive-se.
Decisão encaminhada automaticamente pelo sistema de informática para publicação no Diário da Justiça.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e demais atos, devendo ser instruída com as cópias 
necessárias.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001331-65.2021.8.22.0003
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
Requerente/Exequente: BANCO DO BRASIL
Advogado do requerente: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, GUILHERME GONCALVES MARIN, OAB nº 
MS23087
Requerido/Executado: ROMISON CORTE DO CARMO
Advogado do requerido: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890
DECISÃO
Vistos, etc.
1- Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, recolher as custas referente a penhora dos imóveis indicados no acordo.
2- Recolhidas as custas, proceda com a penhora dos imóveis, expedindo-se o necessário.
3- Feita a penhora dos imóveis, intimem-se os executados para ciência da penhora.
3.1- Consigno ao cartório que não há necessidade de aguardar prazo para impugnação, pois os executados acordaram e anuíram com 
a indicação dos bens a penhora.
4- Após, venham os autos conclusos para homologação dos termos do acordo.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7001939-29.2022.8.22.0003
Execução de Título Extrajudicial
Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338, PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA DE 
CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: MARCELO RIBEIRO MARIANO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc.
Em atendimento ao pleito da parte autora, realizei pesquisas via sistema SISBAJUD, restando INFRUTÍFERA a diligência, captando 
apenas valores ínfimos, motivo pelo qual procedi o desbloqueio,, conforme documentos em anexo.
Noutro giro, procedi com a pesquisa junto ao RENAJUD, a qual resultou no BLOQUEIO de um veículo, conforme detalhamento em 
anexo.
Registre-se, que a constrição realizada pelo referido sistema, trata-se apenas da inscrição de um impedimento junto ao cadastro do 
veículo bloqueado, sendo que para a efetivação da constrição judicial, o referido bem deve ser localizado para posterior avaliação e 
penhora. Advirto que eventual solicitação nesse sentido deverá ser instruída com o endereço para que seja possível a localização do 
veículo.
Desta feita, diga a parte autora o que de direito de forma objetiva no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos 
do art. 921, III, do CPC. 
Na inércia, retornem os autos conclusos.
Int.
2 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7003160-47.2022.8.22.0003
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
Oferta
REQUERENTES: N. F. D. S., L. F. S. G.
ADVOGADO DOS REQUERENTES: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ, OAB nº RO2982
REQUERIDO: L. C. D. G.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc.
A parte exequente pretende que seja realizada nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD na modalidade repetição 
programada, para fins de localização de ativos em nome da parte executada.
Pois Bem.
Determinei a realização de pesquisas aos sistema SISBAJUD na modalidade programada pelo prazo limite de 30 (trinta) dias, conforme 
extrato anexo.
Desta feita, determino que os autos permaneçam em cartório aguardando o resultado das diligências, devendo retornarem conclusos ao 
término do prazo.
Certifique-se e venham conclusos na pasta JUDs.
2 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000450-93.2018.8.22.0003
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Requerente/Exequente: WALQUIMAR MUNIZ DE SOUZA, FRANCISCO MUNIZ DE SOUZA, MARLENE MUNIZ DE SOUZA, MARLUCIA 
MUNIZ DE SOUZA, TARCISIO MENEZES DE SOUZA, WANDERVAN MENEZES DE SOUZA, TATIANE MENEZES DE SOUZA, 
VALDECINO MUNIZ SOUZA
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Advogado do requerente: WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE, OAB nº RO1658A
Requerido/Executado: ADRIANA FERNANDES DE SOUZA, TAIRINI FERNANDES DE SOUZA, JIVAGO FERNANDES DE SOUZA
Advogado do requerido: RENATA SOUZA DO NASCIMENTO, OAB nº RO5906A
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Intime-se os herdeiros que compõem o polo passivo para, no prazo de 05 dias, manifestarem sobre o pedido de reconsideração a 
respeito da suspensão determinada.
2- Após, venham os autos conclusos para deliberações.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005296-51.2021.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
Requerente/Exequente: ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO
Advogado do requerente: JHONATAN APARECIDO MAGRI, OAB nº RO4512
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos, etc.
1- A parte autora apresentou pedido de execução direta.
Constou em seu requerimento de cumprimento de sentença os pedidos de fixação de honorários de execução e pagamento em nome da 
sociedade de advogados.
Pois bem.
O presente cumprimento de sentença versa sobre obrigação de pagar da autarquia previdenciária da qual se aplica o regime 
fazendário.
O STJ possui entendimento pacífico de que são devidos os honorários em execução, independente de impugnação, quando o cumprimento 
de sentença estiver dentro do teto da RPV.
Neste sentido, trago o julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
INCIDÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, 
ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV. 2. Agravo interno não 
provido. (AgInt no REsp 1503410/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
No caso em apreço, percebe-se dos cálculos do requerente que os valores estão dentro do teto da RPV, pelo que são devidos os 
honorários em execução.
A respeito do destacamento do pagamento dos honorários em nome da sociedade de advogados, vejo que o pedido encontra amparo 
no art. 85 § 15 do CPC.
Por todo o exposto:
a) DEFIRO o pedido de honorários em execução e os FIXO em 10% sobre o valor do crédito principal;
b) DEFIRO o pedido de pagamento dos honorários em nome da sociedade de advogados, nos termos do art. 85 § 15 do CPC.
2- Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, ajustar o valor dos honorários de execução, visto que eles incidem tão somente 
sobre o crédito principal e não sobre estes e os honorários da fase de conhecimento somados.
3- Atendido o item anterior, intime-se a Fazenda Pública para apresentar impugnação à execução no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, artigo 
535).
4- Não havendo impugnação ou concordando a Fazenda Pública com os cálculos da parte requerente (credora), desde já autorizo a 
expedição dos requisitórios de pagamento (RPV).
5- Havendo impugnação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a impugnação e sobre o valor que a 
executada entende ser o correto. 
5.1- Caso a parte requerente concordar com os cálculos da autarquia previdenciária, desde já homologo os cálculos da ré.
5.2- Caso a requerente não concorde com os cálculos da autarquia previdência, retornem conclusos para decisão sobre a impugnação.
6- Nos casos de expedição dos requisitórios de pagamento, o cartório deverá observar as disposições dos incisos I e II do § 3º do artigo 
535 do CPC.
7- Expedido os requisitórios para pagamento, aguarde-se o pagamento em arquivo.
8- Com a informação do depósito judicial da quantia, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, informar se a obrigação foi 
adimplida integralmente, sob pena de presunção.
8.1- Fica desde já autorizada a liberação dos valores incontroversos, mediante alvará judicial ou transferência.
9- Após, venham os autos conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente



2857DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004570-43.2022.8.22.0003
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Citação
Requerente/Exequente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia Crf Ro
Advogado do requerente: PROCURADORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - CRF/RO
Requerido/Executado: DUARTE E NEIVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTA - ME
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Altere-se a classe processual para “Carta Precatória”.
2- Cumpra-se o ato solicitado.
2.1- Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos cumprimentos.
2.2- Em seguida, não havendo pendências, arquivem-se estes autos.
3- Consigno que, caso o Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada/intimada tenha mudado de endereço e indique o atual, fica, 
desde já, determinada, independente de nova deliberação, a remessa da presente ao juízo da comarca que se referir o novo endereço, 
dado o caráter itinerante das Cartas Precatórias, devendo ser observada pela escrivania a comunicação ao juízo deprecante quanto a 
essa remessa.
4- Desde já, fica também determinada a devolução da Carta Precatória à origem, caso o Oficial de Justiça certifique que não foi possível 
encontrar a pessoa em questão, não declinando o novo endereço.
CÓPIA DA CARTA PRECATÓRIA SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE 
ALVARÁ E DE OFÍCIO, devendo estar instruída com as cópias necessárias.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos (Lei 13.105/2015).
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 2, Jaru/RO - CEP 76890-000
Telefone: (69) 3521-0222 (também whatsapp)
E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Balcão virtual: https://meet.google.com/axs-jete-stc
PROCESSO Nº: 7000638-47.2022.8.22.0003 
PROTOCOLADO EM: 11/02/2022 16:31:03
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: MARIA LOPES OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO MACHADO DE URZEDO SOBRINHO - MG155033
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação - AUTOR
Fica a autora, através de seu advogado, intimada para dizer se o benefício foi implantado, no prazo de 5 dias.
Jaru/RO, Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022.
CLEMILSON RODRIGUES DE AGUIAR
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004587-79.2022.8.22.0003
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto: Intimação
Requerente/Exequente: OTAVIO HENRIQUE KRAUSE SOUZA, 1. V. C. D. C. D. O. P. D. O.
Advogado do requerente: WESLEY SOUZA SILVA, OAB nº RO7775
Requerido/Executado: 
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
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DESPACHO
Vistos, etc.
1- Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas referente a carta precatória ou comprovar a 
concessão de gratuidade.
2- Atendido o item anterior, venham os autos conclusos para deliberar sobre a emenda.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003611-72.2022.8.22.0003
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Requerente/Exequente: EMILY CRISTINE DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Requerido/Executado: JHONATAN CORREIA DA SILVA, DIOGO LOURENCO DE FREITAS
Advogado do requerido: RINALDO DA SILVA, OAB nº RO8219
DESPACHO
Vistos, etc.
1- Trata-se de ação de embargos de terceiro.
Foi concedida tutela de urgência.
A decisão liminar tem caráter precário e provisório, ou seja, pode ser desconstituída / revogada a qualquer tempo.
Logo, para consolidar o direito pleiteado nesta demanda, deve-se caminhar até o deslinde do feito, mediante formação da coisa julgada 
material.
Por todo o exposto, indefiro o pedido de arquivamento da parte autora.
2- Indefiro o pedido da parte requerente para tornar sem efeito garantia indicada em termo de acordo de outros autos. A presente 
demanda tem como enfoque o levantamento de restrição lançada sobre o veículo que encontra-se na posse da autora. Por este motivo, 
cumpre a ela prosseguir no feito para obter, no mérito, o levantamento de toda e qualquer restrição lançada sobre o veículo, incluindo a 
sua indicação como garantia de termo de acordo.
3- Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, confirmar se pretende desistir da presente ação.
3.1- Saliento, desde já, que eventual desistência culminará em revogação da liminar e determinação de que o veículo retorne para 
propriedade do embargado antigo proprietário.
4- Caso a parte requerente opte pela desistência, venham os autos conclusos.
5- Caso a parte autora entenda pelo prosseguimento do feito, prossiga nos termos do despacho inicial.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002387-70.2020.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Arrolamento de Bens
Requerente/Exequente: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
Requerido/Executado: L A METALURGICA E PRE-MOLDADOS LTDA - ME
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de execução fiscal.
O ente municipal apresentou petição pugnando pela desistência da demanda, tendo em vista o valor do crédito cobrado.
Pois bem.
O Município de Jaru - RO editou a Lei Complementar municipal n. 19/2022, dispondo sobre a fixação do valor mínimo para cobrança da 
dívida ativa do município.
Dentre as disposições, constou o seguinte:
Art. 1º Na cobrança de créditos do Município, de suas autarquias e fundações, ficam vedados a propositura de ações e interposição 
de recursos, assim como deverá haver a desistência das ações e dos respectivos recursos, quando o valor total atualizado de crédito 
tributário e não tributário, relativos a um mesmo devedor, for igual ou inferior a 20 (vinte) Unidades Padrão Fiscal do Município.
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§ 1º Quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa devido, relativo a um mesmo devedor, for superior a 20 (vinte) e inferior 
a 30 (trinta) Unidades Padrão Fiscal do Município, fica autorizado o não ajuizamento de execuções fiscais, assim como a desistência das 
ações e dos respectivos recursos.
Segundo o Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal n. 15/2017) o valor da Unidade Padrão Fiscal do Município - UPFM 
é de R$ 65,01:
Art. 325. O valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal - UPFM corresponde a R$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo).
Parágrafo único. O valor da UPFM será atualizado, anualmente, pelo IPCA, no dia 1º do mês de novembro de cada ano, para entrar em 
vigor no primeiro dia do exercício seguinte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 20/2022)
Coube a Portaria Municipal N. 96/2021 a atualização e informação quanto ao valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal - UPFM para o 
exercício de 2022, tendo esta norma disposto o seguintes:
Art. 1º O valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) para o exercício financeiro de 2022 será de R$ 83,75 (oitenta e três reais e 
setenta e cinco centavos).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.
Concatenando toda disposição normativa municipal, concluo que as execuções fiscais, cujo o valor de cobrança sejam iguais ou inferiores 
a R$ 1.675,00, deverão ser extintas na forma da Lei Complementar Municipal n. 19/2022.
No presente caso, a execução fiscal visa o recebimento de R$ 1.255,81 (ID Num. 81298471 - Pág. 1), ou seja, valor inferior a 20 Unidade 
Padrão Fiscal Municipal – UPF.
O interesse de agir é formado pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade deve ser comprovada no sentido de não existir 
outro meio para solução da lide, senão o ajuizamento de ação judicial. A adequação visa dirimir se o meio utilizado é o mais adequado 
para resolver a lide.
Considerando o novo panorama legal estabelecido pelo Município de Jaru – RO, entendo que o interesse processual desapareceu, pois 
não há necessidade de ajuizamento de execuções fiscais quando o valor a ser cobrado for igual ou inferior ao que dispõe o art. 1º da Lei 
Complementar Municipal n. 19/2022.
Em todo caso, a Fazenda Pública Municipal pleiteou a desistência da ação, nos termos do art. 1º, § 1º da Lei Complementar Municipal 
n. 19/2022.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desistência e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, sem resolução de mérito e com 
fundamento no art. 485, inciso VI e VIII no CPC, bem como em atenção ao que prevê art. 1º, caput c/c e §1° do mesmo dispositivo, ambos 
da Lei Complementar Municipal n. 19/2022.
Sem custas, por força do art. 5º inciso I da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Liberem-se eventuais constrições.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Caso seja requerido, fica dispensado o prazo recursal.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003561-46.2022.8.22.0003
Classe: Embargos à Execução
Assunto: Benfeitorias
Requerente/Exequente: LUZIA VIEIRA FERNANDES DA COSTA
Advogado do requerente: MARCOS ANTONIO ROCHA DA SILVA, OAB nº RO6708
Requerido/Executado: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
SENTENÇA
Vistos, etc.
A parte autora peticionou requerendo a desistência da ação.
É o relatório.
Dispõe o artigo 200 do CPC que “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”.
No entanto, o paragrafo único do mesmo artigo prevê que a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão para os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e, 
consequentemente, declaro EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, VIII, do mesmo codex. 
Em relação às custas processuais, o art. 90 do CPC determina que referidas despesas serão pagas por quem desistiu, ou seja, pelo autor 
no presente caso.
Considerando que a desistência se operou antes de ser proferida sentença de mérito, o autor fica isento do recolhimento das custas finais 
(1% do valor da ação), nos termos do inciso III do art. 8º da Lei Estadual n. 3.896/2016.
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Custas iniciais pela parte autora. 
Sentença publicada e registrada automaticamente pelo sistema de informática.
Fica dispensado o prazo recursal.
Nada pendente, arquive-se.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7005591-88.2021.8.22.0003
Execução Fiscal
Arrolamento de Bens
EXEQUENTE: M. D. J. -. R.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
EXECUTADOS: JOSE JOAQUIM DE SOUZA, J. L. DE SOUSA - EPP
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc.
A parte exequente pretende que seja realizada nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD na modalidade repetição 
programada, para fins de localização de ativos em nome da parte executada.
Pois Bem.
Determinei a realização de pesquisas aos sistema SISBAJUD na modalidade programada pelo prazo limite de 30 (trinta) dias, conforme 
extrato anexo.
Desta feita, determino que os autos permaneçam em cartório aguardando o resultado das diligências, devendo retornarem conclusos ao 
término do prazo.
Certifique-se e venham conclusos na pasta JUDs.
2 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7006176-43.2021.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Arrolamento de Bens
Requerente/Exequente: M. D. J. -. R.
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
Requerido/Executado: ENEAS SILVA DE QUEIROZ
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de execução fiscal.
O ente municipal apresentou petição pugnando pela desistência da demanda, tendo em vista o valor do crédito cobrado.
Pois bem.
O Município de Jaru - RO editou a Lei Complementar municipal n. 19/2022, dispondo sobre a fixação do valor mínimo para cobrança da 
dívida ativa do município.
Dentre as disposições, constou o seguinte:
Art. 1º Na cobrança de créditos do Município, de suas autarquias e fundações, ficam vedados a propositura de ações e interposição 
de recursos, assim como deverá haver a desistência das ações e dos respectivos recursos, quando o valor total atualizado de crédito 
tributário e não tributário, relativos a um mesmo devedor, for igual ou inferior a 20 (vinte) Unidades Padrão Fiscal do Município.
§ 1º Quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa devido, relativo a um mesmo devedor, for superior a 20 (vinte) e inferior 
a 30 (trinta) Unidades Padrão Fiscal do Município, fica autorizado o não ajuizamento de execuções fiscais, assim como a desistência das 
ações e dos respectivos recursos.
Segundo o Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal n. 15/2017) o valor da Unidade Padrão Fiscal do Município - UPFM 
é de R$ 65,01:
Art. 325. O valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal - UPFM corresponde a R$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo).
Parágrafo único. O valor da UPFM será atualizado, anualmente, pelo IPCA, no dia 1º do mês de novembro de cada ano, para entrar em 
vigor no primeiro dia do exercício seguinte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 20/2022)
Coube a Portaria Municipal N. 96/2021 a atualização e informação quanto ao valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal - UPFM para o 
exercício de 2022, tendo esta norma disposto o seguintes:
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Art. 1º O valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM) para o exercício financeiro de 2022 será de R$ 83,75 (oitenta e três reais e 
setenta e cinco centavos).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.
Concatenando toda disposição normativa municipal, concluo que as execuções fiscais, cujo o valor de cobrança sejam iguais ou inferiores 
a R$ 1.675,00, deverão ser extintas na forma da Lei Complementar Municipal n. 19/2022.
No presente caso, a execução fiscal visa o recebimento de R$ 1.177,54 (ID Num. 81294526 - Pág. 1), ou seja, valor inferior a 20 Unidade 
Padrão Fiscal Municipal – UPF.
O interesse de agir é formado pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade deve ser comprovada no sentido de não existir 
outro meio para solução da lide, senão o ajuizamento de ação judicial. A adequação visa dirimir se o meio utilizado é o mais adequado 
para resolver a lide.
Considerando o novo panorama legal estabelecido pelo Município de Jaru – RO, entendo que o interesse processual desapareceu, pois 
não há necessidade de ajuizamento de execuções fiscais quando o valor a ser cobrado for igual ou inferior ao que dispõe o art. 1º da Lei 
Complementar Municipal n. 19/2022.
Em todo caso, a Fazenda Pública Municipal pleiteou a desistência da ação, nos termos do art. 1º, § 1º da Lei Complementar Municipal 
n. 19/2022.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desistência e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, sem resolução de mérito e com 
fundamento no art. 485, inciso VI e VIII no CPC, bem como em atenção ao que prevê art. 1º, caput c/c e §1° do mesmo dispositivo, ambos 
da Lei Complementar Municipal n. 19/2022.
Sem custas, por força do art. 5º inciso I da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Liberem-se eventuais constrições.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Caso seja requerido, fica dispensado o prazo recursal.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002400-06.2019.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Responsabilidade Fiscal
Requerente/Exequente: M. D. J. -. R.
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
Requerido/Executado: HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Advogado do requerido: SERGIO MARCELO FREITAS, OAB nº RO9667
SENTENÇA
Vistos, etc.
A parte exequente informou o cumprimento da obrigação e requereu a extinção da execução.
Considerando o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, CPC.
Eventuais custas pendentes deverão ser arcadas pelo executado, na forma da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Libero eventual constrição. 
Existindo penhor de imóvel, expeça-se o necessário, consignando que não há nenhum ônus perante a Serventia Extrajudicial, como 
dispõe 36.2.2- das Diretrizes Gerais Extrajudiciais do TJRO.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I. Cumpra-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7002724-98.2016.8.22.0003
Execução Fiscal
Dívida Ativa (Execução Fiscal)
EXEQUENTE: M. D. J. -. R.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
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EXECUTADO: FABIANO NOGUEIRA SANTOS - ME
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc.
A parte exequente pretende que seja realizada nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD na modalidade repetição programada, para 
fins de localização de ativos em nome da parte executada.
Pois Bem.
Determinei a realização de pesquisas aos sistema SISBAJUD na modalidade programada pelo prazo limite de 30 (trinta) dias, conforme extrato anexo.
Desta feita, determino que os autos permaneçam em cartório aguardando o resultado das diligências, devendo retornarem conclusos ao término do 
prazo.
Certifique-se e venham conclusos na pasta JUDs.
2 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Telefone: (69) 3521-0222 / E-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003149-18.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente/Exequente: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA
Advogado do requerente: DAIANE GOMES BEZERRA, OAB nº RO7918
Requerido/Executado: D P ALVES LTDA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Alcançada a audiência de conciliação, resolveram as partes litigantes entabular acordo extintivo da lide, requerendo a respectiva homologação, sendo as 
partes capazes, o objeto lícito e o direito disponível. 
Pois bem.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso é que o CPC 
consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando a Resolução 125 do CNJ. A 
conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não só por este, mas também por todos os 
envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos dos art. 840, do Código Civil (Lei 10.406/2002), HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado pelas partes, para que 
surta seus jurídicos e legais efeitos, regendo-se pelas próprias cláusulas e condições.
Por conseguinte e com fulcro no artigo, 487, III, b, CPC (Lei 13.105/2015), JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, devendo o 
cartório, após as cautelas e movimentações de praxe, arquivar imediatamente o processo, independentemente de prévia intimação das partes, uma vez 
que o acordo será cumprido diretamente entre elas, valendo ressaltar que a sentença homologatória transita em julgado de plano, nos termos do artigo 
1.000, do CPC.
Sem custas, nos termos das Diretrizes Gerais Judiciais.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e demais atos, devendo ser instruída com as cópias necessárias.
Cumpra-se.
Jaru - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Maxulene de Sousa Freitas
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 2ª Vara Cível 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1069, Bairro Setor 2, CEP 76890-000, Jaru
Fone: (69) 3521-0200 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
7003029-72.2022.8.22.0003
Monitória
Cheque
AUTOR: DECORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: CAIO BRAULIO DE SOUSA BARBOSA, OAB nº RO9192
REU: WAGNER DE VASCONCELOS
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos, etc.
Trata-se de ação monitória. 
Compulsando os autos verifico que a parte autora ainda não foi citada, nos termos do despacho inicial. 
Antes de deliberar sobre qualquer pedido de restrição, faz-se necessário o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação do requerido. 
Ao Cartório, cumpra-se o despacho citatório de ID 78281027. 
Expeça-se o necessário.
2 de setembro de 2022
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
Assinado Digitalmente
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COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE

1ª VARA CRIMINAL 

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE- 1ª VARA CRIMINAL
Fórum Desembargador Cassio Rodolfo Sbarzi, n. 1480
Endereço: Avenida Daniel Comboni, bairro União( Praça dos Três Poderes) CEP: 76920-000
Telefone/WhatsApp(69) 3416-1722 - Email: opo1criminal@tjro.jus.br
Classe: CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL (355)
DEPRECANTE: MPSP - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REU: MARCIA CRISTINA DE SOUZA LEITE
Advogado do(a) REU: JORMICEZAR FERNANDES DA ROCHA - RO899
ATO ORDINATÓRIO
Ciência à defesa da ré da DECISÃO de Id. 81239676
Ouro Preto do Oeste/RO, 31 de agosto de 2022.
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Criminal 
Av. Daniel Comboni, nº 1480, Bairro União, CEP 76940-000, Ouro Preto do Oeste
Número do processo: 0000116-10.2020.8.22.0004
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: ADAO RODRIGUES SOARES
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos. 
Cumpra-se o v, Acórdão, distribuindo-se a execução penal, extraindo-se certidão da multa para os seus devidos fins. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Criminal 
Av. Daniel Comboni, nº 1480, Bairro União, CEP 76940-000, Ouro Preto do Oeste
Número do processo: 7004313-49.2021.8.22.0004
Classe: Carta Precatória Criminal
Polo Ativo: M. -. M. P. D. E. D. S. P.
DEPRECANTE SEM ADVOGADO(S)
Polo Passivo: MARCIA CRISTINA DE SOUZA LEITE
ADVOGADO DO REU: JORMICEZAR FERNANDES DA ROCHA, OAB nº RO899
Vistos, 
Na petição encartada pela defesa no ID 81220633, a ré MARCIA CRISTINA DE SOUZA LEITE informa que está na Flórida, Estados 
Unidos, e não tem data para retorno, o que a impossibilita estar presente no Fórum de Ouro Preto do Oeste na audiência designada. Para 
viabilizar o prosseguimento do feito declinou seus contatos, a saber:: Wattsapp: +1 (239) 961-6930 E-mail: marciaacristinaa1@gmail.
com. 
Logo, o ato designado para ocorrer neste juízo deprecado resta prejudicado, podendo o juízo deprecante realizar ele mesmo a audiência 
por vídeoconferencia sem intermediários. 
Devolva-se com urgência a deprecata com nossas homenagens

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Fórum Desembargador Cassio Rodolfo Sbarzi, n. 1480
Endereço: Avenida Daniel Comboni, bairro União( Praça dos Três Poderes) CEP: 76920-000
Telefone/WhatsApp(69) 3416-1722 - Email: opo1criminal@tjro.jus.br
Processo: 0000169-88.2020.8.22.0004 
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONDENADO: V. S. D. L.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
DE: VALDEI SALVIANO DE LUNA, brasileiro, diarista rural, vive maritalmente, filho de Valdi Pereira de Luna e Roseli Pereira Salviano, 
nascido em 11/12/1990, natural de Ouro Preto do Oeste/RO, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR o réu supraqualificado para efetuar, no prazo de 10 dias, o pagamento da multa penal, e no prazo de 15 dias, 
o pagamento das custas processuais, conforme abaixo descrito, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado e posterior execução 
fiscal. ADVERTI-LO que deverá apresentar em cartório o comprovante de pagamento, a fim de evitar a inscrição equivocada.
Custas processuais: R$ 764,30 (setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).
Multa penal: 5 dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente na época dos fatos, perfazendo o total de R$173,15 (cento e setenta 
e três reais e quinze centavos).
Ouro Preto D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.
Assinatura Digital
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COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE- 1ª VARA CRIMINAL
Fórum Desembargador Cassio Rodolfo Sbarzi, n. 1480
Endereço: Avenida Daniel Comboni, bairro União( Praça dos Três Poderes) CEP: 76920-000
Telefone/WhatsApp(69) 3416-1722 - Email: opo1criminal@tjro.jus.br
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: ADEMILSON ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) REU: FLAVIO PEREIRA CARDOSO - MG213725
ATO ORDINATÓRIO
Ciência à defesa do réu da DECISÃO de Id. 81149809.
Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Criminal 
Av. Daniel Comboni, nº 1480, Bairro União, CEP 76940-000, Ouro Preto do Oeste
Número do processo: 0001194-10.2018.8.22.0004
Classe: Inquérito Policial
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: CESARIO APARECIDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos. 
À Secretária para inclusão na pauta de audiências de homologação de ANPP.
O beneficiário deverá ser intimado pessoalmente no endereço fornecido pelo MP, mediante expedição de carta precatória e comparecimento 
no Fórum de Alvorado do Oeste na data designada.
1.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Criminal
Processo: 0000781-60.2019.8.22.0004
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: VALTO MARTINS PEREIRA
Advogado do(a) REU: ODAIR JOSE DA SILVA - RO6662
INTIMAÇÃO
Intimar a Defesa da SENTENÇA prolatada de Id n. 81145199
Ouro Preto do Oeste, 30 de agosto de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Criminal
Processo: 7003737-56.2021.8.22.0004
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: JACIO WELSON GOMES FERREIRA
Advogado(s) do reclamado: WELINGTON JOSE LAMBURGINI
Advogado do(a) REU: WELINGTON JOSE LAMBURGINI - RO9903
ATO ORDINATÓRIO
Fica a defesa intimada da SENTENÇA de ID 80585178 bem como para apresentação das contrarrazões ao recurso interposto.
Ouro Preto do Oeste, 31 de agosto de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Criminal
Processo: 0013061-51.2014.8.22.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: NATALY FERNANDES ANDRADE
Advogado do(a) REU: NATALY FERNANDES ANDRADE - RO7782
ATO ORDINATÓRIO
Intimar da expedição da certidão de objeto e pé.
Ouro Preto do Oeste, 31 de agosto de 2022
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
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Fórum Desembargador Cassio Rodolfo Sbarzi, n. 1480
Endereço: Avenida Daniel Comboni, bairro União( Praça dos Três Poderes) CEP: 76920-000
Telefone/WhatsApp(69) 3416-1722 - Email: opo1criminal@tjro.jus.br
Processo: 7002030-19.2022.8.22.0004 
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282) 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: ILQUIAS DA SILVA SOBRINHO, FERNANDO JHONSON DA SILVA RODRIGUES, CLEISON GUIMARAES NUNES
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
DE: TERCEIROS OU EVENTUAIS INTERESSADOS 
FINALIDADE: INTIMAR aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, perante o Juízo da Vara Criminal desta 
Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, tramitam os autos de ação penal 7002030-19.2022.8.22.0004, sendo que o presente edital, 
de acordo com o Art. 91, inciso II da Lei. 2.848/40, tem por objetivo levar ao conhecimento de terceiros e interessados para eventual 
manifestação no prazo de 10 (dez) dias, acerca da propriedade dos objetos a seguir descritos:
01 (um) aparelho celular, marca Samsung, Modelo J1 duos
Ouro Preto D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.
Assinatura Digital

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE- 1ª VARA CRIMINAL
Fórum Desembargador Cassio Rodolfo Sbarzi, n. 1480
Endereço: Avenida Daniel Comboni, bairro União( Praça dos Três Poderes) CEP: 76920-000
Telefone/WhatsApp(69) 3416-1722 - Email: opo1criminal@tjro.jus.br
Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: LEANDRO CABRAL CAMPOS
Advogado do(a) REU: RAFAEL SILVA ARENHARDT - RO10525
ATO ORDINATÓRIO
Intimar a defesa do réu para manifestação sobre a não localização da testemunha Ana Carolina. 
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Criminal 
Av. Daniel Comboni, nº 1480, Bairro União, CEP 76940-000, Ouro Preto do Oeste
Número do processo: 7003766-72.2022.8.22.0004
Classe: Carta Precatória Criminal
Polo Ativo: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEPRECANTE SEM ADVOGADO(S)
Polo Passivo: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, C. D. O. P. D. O.
AUTORIDADES SEM ADVOGADO(S)
Vistos. 
Neste juízo deprecado encontra-se introduzido o depoimento especial, tal como previsto no art. art. 8º da Lei nº 13.431/2017, com 
treinamento da equipe interdisciplinar para desempenhar a entrevista segundo o protocolo brasileiro correspondente.
Contudo, considerando que o depoimento ocorre efetivamente em sala específica, por videoconferência, nada impede que o próprio juízo 
deprecante designe e realizar a oitiva da vítima diretamente, bastando, para isso, fornecer os marcar data e horário e definir o endereço 
eletrônico da sala virtual. 
Assim sendo, oficie-se ao juízo deprecante, com urgência, servindo a presente DECISÃO para tal fito. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Criminal 
Av. Daniel Comboni, nº 1480, Bairro União, CEP 76940-000, Ouro Preto do Oeste
Número do processo: 7005212-47.2021.8.22.0004
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: L. D. A. O.
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos. 
Trata-se de requerimento de habilitação nos autos da causídica que representa a testemunha MARCIO SILVA SMOLAK.
Consigne-se que do próprio pedido consta a ciência de que o processo em que se pleiteia a habilitação de advogada tramita em segredo 
de justiça.
Como bem apanhado pela manifestação ministerial retro, a testemunha não tem direito de obter acesso aos autos, ainda mais que tramitam 
sob restrição. Além disso, o acesso aos autos pretendido avilta a própria condição de testemunha, qual seja, de prestar declarações em 
juízo apenas com relação aos fatos que presenciou ou teve conhecimento. 
Assim sendo, indefiro o pedido de habilitação. 
Intime-se a advogada por whatsapp, até porque restou indeferido seu cadastro como advogado nos autos. 
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 2000550-96.2019.8.22.0004
AUTORIDADES: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, RUA CAUCHEIRO 1546, 3º COMPANHIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL NOVA 
BRASÍLIA - 76908-518 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADOS DOS AUTORIDADES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DENUNCIADO: DANIEL JOSE DE LIMA, LINHA 31 GLEBA 07 LOTE 01, 
CELULAR 69 99256 7274 RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO 
Considerando o Princípio da Simplicidade que rege os Juizados especiais, recebo o aditamento à denúncia, em razão da mutatio libelli, 
uma vez que, encerrada a instrução processual, constatou-se a necessidade de mudança dos fatos narrados na denúncia e não só da 
capitulação do crime.
Diante disso, vistas à Defensoria Pública do Estado de Rondônia para manifestação. 
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7002709-19.2022.8.22.0004
REQUERENTES: JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES, RUA CARLOS GOMES 316 NOVA OURO PRETO - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
MARIA DO SOCORRO SOUZA, RUA CARLOS GOMES 316 NOVA OURO PRETO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: RAFAEL VINICIUS HELMER FREITAS, OAB nº RO10781 REQUERIDO: AZEVEDO & AZEVEDO, 
CNPJ nº 22859672000190, AVENIDA CUIABÁ 2651, - DE 2373 A 2679 - LADO ÍMPAR JARDIM CLODOALDO - 76963-697 - CACOAL 
- RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831 
DESPACHO 
1 – Designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, para o dia 06 de outubro de 2022 às 11:00 horas 
(horário local), sendo que a sala será acessada no dia e hora da solenidade através do link https://meet.google.com/imh-excr-fme;
2 – Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador);
3 – As partes deverão informar nos autos, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a identificação das pessoas que participarão da 
sessão (advogados – informando endereço eletrônico - prepostos, se for o caso), bem como arrolar as testemunhas a serem ouvidas por 
este Juízo, até 3 de cada parte, qualificando-as, para prévio registro da ata;
4 – O Provimento da Corregedoria Nº 013/2021 (DJ n.106/2021), permite, no caso de insuficiência de recursos tecnológicos, que a sala 
de audiência deste juízo seja utilizada para o colhimento dos depoimentos das partes e oitivas das testemunhas, deste modo as partes 
deverão se atentar para:
4.1 – informar a este juízo, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a necessidade de alguma das testemunhas prestar depoimento 
a partir da sala de audiências, informando nome completo e documento, para que seja feito o controle de acesso às dependências do 
prédio, para tanto as pessoas informadas deverão chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência ao horário designado para a 
audiência, munidos de documentos pessoais, bem como de comprovante de vacinação do COVID-19, para que possa ser feito o controle 
de acesso às dependências do prédio. (ATO Nº 861/2021- Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial e o atendimento dos usuários 
externos na terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do PODER JUDICIÁRIO 
do Estado de Rondônia, nos termos do Ato Conjunto n. 020/2020-PR-CGJ);
4.2 – As testemunhas serão intimadas da data e horário da solenidade pela própria parte que a arrolou;
4.3 – Advertir que, o não cumprimento do item 4.1, resultará na impossibilidade do colhimento do depoimento das partes e/ou testemunhas, 
em razão da falta de tempo hábil para preparar os atos da audiência;
4.4 - As partes, testemunhas e outros colaboradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, 
conforme link acima;
5 – As testemunhas que possuam de recursos tecnológicos deverão ser informadas da data da audiência e do link para entrada na sala 
pelas próprias partes.
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6 – Na data da audiência designada, cada parte deverá acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido, cerca de cinco minutos 
antes do horário para início da solenidade, observando que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, sendo que a parte que a arrolou se incumbirá de avisá-la;
7 – A realização da audiência por videoconferência não retira a formalidade do ato processual, onde os participantes deverão se comportar 
em conformidade com a solenidade. Destarte, incumbem ao(s) advogado(a)s das partes/testemunhas, instruírem-nas a respeito das 
seguintes condutas:
Trajar roupas condizentes com o decoro do ato.
Ficar em local iluminado e silencioso ou com o menor ruído possível;
Posicionar-se frente a câmera com boa postura, possibilitando a visualização completa do rosto;
Optar pelo uso de computador/notebook. Não sendo possível, utilizar o smartphone na posição horizontal e apoiado em algum objeto, 
para evitar vibrações/distorções na captura da imagem;
Preferencialmente, utilizar fones de ouvido;
Habilitar o microfone apenas quando estiver com a palavra, mantendo-o mudo nas demais situações.
A inobservância das condutas acima poderá acarretar na extinção do feito (autor), na aplicação da revelia (réu) ou no indeferimento da 
oitiva (testemunha).
8– Esclareço, ainda, que caso não haja acesso à videoconferência até o horário de início da audiência, bem como o não cumprimento do 
item 4.1, será considerado como ausência à audiência virtual, acarretando nas consequências legais;
9 – Intimem-se e aguardem-se a realização da audiência.
10 – DESPACHO servindo de Carta/MANDADO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7002694-50.2022.8.22.0004
REQUERENTE: DANIEL JOSE DE LIMA, DANIEL HERINGER s/n CENTRO - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS - RONDÔNIA REQUERENTE 
SEM ADVOGADO(S) REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137,. INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REQUERIDO: 
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO 
1 – Designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, para o dia 17 de outubro de 2022 às 11:00 horas 
(horário local), sendo que a sala será acessada no dia e hora da solenidade através do link https://meet.google.com/smb-gzow-net;
2 – Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador);
3 – As partes deverão informar nos autos, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a identificação das pessoas que participarão da 
sessão (advogados – informando endereço eletrônico - prepostos, se for o caso), bem como arrolar as testemunhas a serem ouvidas por 
este Juízo, até 3 de cada parte, qualificando-as, para prévio registro da ata;
4 – O Provimento da Corregedoria Nº 013/2021 (DJ n.106/2021), permite, no caso de insuficiência de recursos tecnológicos, que a sala 
de audiência deste juízo seja utilizada para o colhimento dos depoimentos das partes e oitivas das testemunhas, deste modo as partes 
deverão se atentar para:
4.1 – informar a este juízo, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a necessidade de alguma das testemunhas prestar depoimento 
a partir da sala de audiências, informando nome completo e documento, para que seja feito o controle de acesso às dependências do 
prédio, para tanto as pessoas informadas deverão chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência ao horário designado para a 
audiência, munidos de documentos pessoais, bem como de comprovante de vacinação do COVID-19, para que possa ser feito o controle 
de acesso às dependências do prédio. (ATO Nº 861/2021- Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial e o atendimento dos usuários 
externos na terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do PODER JUDICIÁRIO 
do Estado de Rondônia, nos termos do Ato Conjunto n. 020/2020-PR-CGJ);
4.2 – As testemunhas serão intimadas da data e horário da solenidade pela própria parte que a arrolou;
4.3 – Advertir que, o não cumprimento do item 4.1, resultará na impossibilidade do colhimento do depoimento das partes e/ou testemunhas, 
em razão da falta de tempo hábil para preparar os atos da audiência;
4.4 - As partes, testemunhas e outros colaboradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, 
conforme link acima;
5 – As testemunhas que possuam de recursos tecnológicos deverão ser informadas da data da audiência e do link para entrada na sala 
pelas próprias partes.
6 – Na data da audiência designada, cada parte deverá acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido, cerca de cinco minutos 
antes do horário para início da solenidade, observando que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, sendo que a parte que a arrolou se incumbirá de avisá-la;
7 – A realização da audiência por videoconferência não retira a formalidade do ato processual, onde os participantes deverão se comportar 
em conformidade com a solenidade. Destarte, incumbem ao(s) advogado(a)s das partes/testemunhas, instruírem-nas a respeito das 
seguintes condutas:
Trajar roupas condizentes com o decoro do ato.
Ficar em local iluminado e silencioso ou com o menor ruído possível;
Posicionar-se frente a câmera com boa postura, possibilitando a visualização completa do rosto;
Optar pelo uso de computador/notebook. Não sendo possível, utilizar o smartphone na posição horizontal e apoiado em algum objeto, 
para evitar vibrações/distorções na captura da imagem;
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Preferencialmente, utilizar fones de ouvido;
Habilitar o microfone apenas quando estiver com a palavra, mantendo-o mudo nas demais situações.
A inobservância das condutas acima poderá acarretar na extinção do feito (autor), na aplicação da revelia (réu) ou no indeferimento da 
oitiva (testemunha).
8– Esclareço, ainda, que caso não haja acesso à videoconferência até o horário de início da audiência, bem como o não cumprimento do 
item 4.1, será considerado como ausência à audiência virtual, acarretando nas consequências legais;
9 – Considerando que o autor não é assistido por advogado, este deverá ser esclarecido, pelo senhor Oficial de Justiça, de que, no caso 
de insuficiência de recursos tecnológicos, a sala de audiência deste juízo poderá ser utilizada para sua participação na solenidade, bem 
como de suas testemunhas (no máximo 3), para tanto deverá entrar em contato previamente com a secretaria deste juízo através do 
telefone/whatsapp (69) 3416-1704.
10 - INTIMEM-SE, o autor por MANDADO, devendo este informar ao Oficial de Justiça número de telefone (whatsapp) e/ou e-email 
atualizados.
11 – DESPACHO servindo de Carta/MANDADO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003778-86.2022.8.22.0004
REQUERENTE: JOAO DE OLIVEIRA BARCELOS, RUA VINICIUS DE MORAES 165 BELA FLORESTA - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O 
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ nº 02558157023707, MONCORVO FILHO 38, PARTE CENTRO - 20211-340 - RIO DE 
JANEIRO - RIO DE JANEIRO REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO 
Cite-se e Intimem-se.
Quanto à realização da audiência de tentativa de conciliação:
Considerando as medidas tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que suspenderam as audiências presenciais, 
buscando conter e prevenir a disseminação do contágio do coronavírus (Covid-19), conforme art. 4.º, do Ato Conjunto N.º 009/2020. 
Considerando a inovação legislativa que alterou alguns DISPOSITIVO s da Lei n.º 9.099/95 (arts. 22 e 23), os quais passaram a prever, 
expressamente, a possibilidade de realização da audiência de conciliação não presencial, conduzida pelo Juizado, mediante emprego 
dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação 
ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes (art. 22, § 2.º, da Lei 9.099/95), atribuindo ao réu o ônus processual, para os casos de 
não comparecimento ou de recusa a participar da tentativa de audiência de conciliação não presencial, o proferimento da SENTENÇA à 
revelia (arts. 20 e 23, da Lei n.º 9.099/95). 
Determino que, as seguintes providências sejam tomadas pela equipe do CEJUSC/OPO e da CPE: 
I) designe-se a audiência de tentativa de conciliação para data possível de ser realizada presencialmente. Contudo, se até esta data, as 
audiências ainda estiverem suspensas, a sessão conciliatória será realizada por meio eletrônico, na mesma data e horário agendado, sob 
pena de aplicação dos efeitos da revelia, caso o réu não compareça ou se recuse a participar da tentativa de conciliação não presencial 
(art. 23, da Lei n.º 9.099/95);
II) informe as partes qual será o aplicativo eletrônico adotado para a realização das audiências de tentativa de conciliação não presencial, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
III) disponibilize um número de contato telefônico para a parte que não estiver sendo assistida por advogado(a), manifestar-se nos autos, 
caso necessário.
Cumpra-se.
Aguardem-se a designação da audiência de tentativa de conciliação.
Serve o presente DESPACHO de carta/ofício/MANDADO.
OBSERVAÇÕES:
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) 
e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte quatro) horas do dia da audiência de por vídeo 
conferência realizada. Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado.
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não 
comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido 
inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá 
comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 
9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes servem 
para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de 
Processo Civil), sob pena de revelia.2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95);3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial;4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95);5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
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6º, cdc).6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7000149-07.2022.8.22.0004
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA AUTORES 
DOS FATOS: FABIANO THEMOTEO COSTA, LINHA 20, LOTE 07, GLEBA 16 D, 69 999482709 ZONA RURAL - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
EDVALDO VIEIRA LOPES, RUA FERNANDO PESSOA 108, 69 981021819 INCRA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS AUTORES DOS FATOS: MAICHE FURLANI ZERMIANI, OAB nº RO9081, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO 
Atenda-se a cota ministerial de ID 81217004.
Oficie-se o Comando da Polícia Militar de Ouro preto do Oeste/RO para que informe se possui interesse na madeira apreendida e doada, 
caso positivo, efetive-se a doação, cuja prestação de contas deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7007943-84.2019.8.22.0004
EXEQUENTE: GIRLANIA MARIA BORGES, RUA DAS ORQUIDEAS 4545 SETOR 02 - 76923-000 - VALE DO PARAÍSO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Satisfeito o crédito exigido, julgo extinta a execução.
Arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE - RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 70035869020218220004
AUTORIDADES: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
P. C. -. O. P. D. O. -. 1. D. D. P. C., AV. CAPITÃO SILVIO DE FARIAS 564 INCRA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS AUTORIDADES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
POLÍCIA CIVIL - OURO PRETO DO OESTE - 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL AUTOR DO FATO: JOSE HENRIQUE BARBOSA, 
LINHA 76 DA LINHA 81, LOTE 63, GLEBA 20S s/n ZONA RURAL - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA ADVOGADOS DO 
AUTOR DO FATO: WELINGTON JOSE LAMBURGINI, OAB nº RO9903, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Homologo a transação penal para que produza entre as partes seus efeitos jurídicos e legais, salvo o da reincidência. Se o autor da 
infração descumpri-la, responderá à respectiva ação penal.
P.R.I.
Após o cumprimento da pena, tornem conclusos para extinção da punibilidade.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE - RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7001614-51.2022.8.22.0004 
AUTOR: VALDILEI NEVES BARBOSA, RUA SERINGUEIROS 2357 NOVO ESTADO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS, OAB nº RO3287A REQUERIDO: SICOOB 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 16551061000187, SCR/SUL, QUADRA 513 LOJA 05 E 06 ASA SUL - 70310-
500 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL ADVOGADO DO REQUERIDO: PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551 
SENTENÇA 
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
Consiste a controvérsia em verificar se há justa causa na restrição creditícia.
Quanto à preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, afasto-a. O conjunto probatório 
anexado nos autos é suficiente para o deslinde da questão em apreciação. Ademais, não se discute se ocorreu ou não a contratação, mas 
a regularidade da anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Passo a decidir.
Ao aduzir a excludente de responsabilidade o requerido atraiu para si o dever de comprovar o fato impeditivo do direito do autor (art.373, 
II, CPC) e, de tal ônus se desincumbiu na medida em que comprovou o débito remanescente que originou a negativação.
A requerida alegou justificativa plausível à restrição, tendo em vista tratar-se de inadimplemento contratual realizado pelo autor em face 
do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, grupo de consórcio nº 1021, cota 715, administrado 
pela empresa ré. 
Ciente dos consectários contratuais, vedado ao requerente beneficiar-se da mora a que deu causa, em observância à boa-fé objetiva, 
baliza do postulado venire contra factum proprium - vedação ao comportamento contraditório. 
Por conseguinte, pendente o débito, o requerido ao negativar o nome do autor, agiu no exercício regular de direito.
Ausente o ilícito contratual, a pretensa indenização por dano moral não merece prosperar.
Posto isso, Julgo Improcedentes os pedidos propostos por Valdilei Neves Barbosa em face de Sicoob Administradora de Consórcios 
LTDA. Via de consequência, resolvo o MÉRITO, conforme disposto no art.487, I, CPC.
Publique-se e intimem-se.
Interposto recurso, intime-se às contrarrazões.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.br
Processo: 70029866920218220004
REQUERENTE: LUZIA PINHEIRO, RUA OLAVO BILAC, 1905 BELA FLORESTA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES, OAB nº RO9480
FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº RO5035A REQUERIDO: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 
1830, - LADO PAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE 
MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A DECISÃO 
Remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7001626-65.2022.8.22.0004
AUTORES: JHENNYFER KAROLLAYNE LIMA BRUN, RUA CRISTAL BRASIL 97, CASA SETOR INDUSTRIA - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA GONÇALVES DIAS 4168 UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, AV. DANIEL COMBONI, S/N 
BAIRRO LIBERDAD - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
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DESPACHO 
Defiro o pedido de dilação do prazo em 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação. 
Após, intime-se o Estado de Rondônia para comprovar o cumprimento. 
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003030-88.2021.8.22.0004
AUTORIDADES: Ministério Público do Estado de Rondônia
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 777, - DE 561 A 661 - 
LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-213 - PORTO VELHO - RONDÔNIA ADVOGADO DOS AUTORIDADES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA DEPRECADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE-RO, CNPJ nº 
DESCONHECIDO, RUA DANIEL COMBONI 1480 UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA DEPRECADO SEM 
ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Devolva-se à comarca de origem com as devidas baixas.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7004566-37.2021.8.22.0004
REQUERENTE: OSMAR GARCIA DA SILVA, NA LINHA 64 DA LINHA 81, KM 3,5, LOTE 24, GLEBA 20 sn ZONA RURAL - 76926-000 
- MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REQUERENTE: EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO5368
KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL, OAB nº RO8923 REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A, BANCO BRADESCO S.A. 
sn, 4 ANDAR VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ ADVOGADOS DO REQUERIDO: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº 
BA16330, BRADESCO 
DECISÃO 
Demonstrada a hipossuficiência declarada, defiro o pedido de gratuidade.
Intime-se para as contrarrazões no prazo de dez dias.
Após, remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003746-81.2022.8.22.0004
AUTOR: JARISLEI TEIXEIRA BETANIO, NA RUA FERNANDO DE NORONHA S/N BAIRRO CHÁCARA - 76926-000 - MIRANTE DA 
SERRA - RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: DAYANE RODRIGUES BATISTA, OAB nº RO4854A REQUERIDO: ENERGISA DE 
RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 
4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO 
A parte autora deverá observar a exposição dos fatos e fundamentos de forma sucinta, conforme determina o art. 14 da Lei 9.099/95. 
Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003755-43.2022.8.22.0004
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EXEQUENTE: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR DE ARIQUEMES-FAEPAR, TV. AQUARIQUARA 3668 ST. 
INSTITUCIONAL - 76872-856 - ARIQUEMES - RONDÔNIA ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FERNANDO MARTINS GONCALVES, 
OAB nº RO834
SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, OAB nº RO5750A
ALLEN HANNA VIEIRA DE LIMA, OAB nº RO12531 EXECUTADOS: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, CPF nº 03978927217, RUA 
PLÁCIDO DE CASTRO 357, - ATÉ 314/315 PRIMAVERA - 76914-770 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
BRENDA ALVES DOS SANTOS, CPF nº 02099433275, RUA ALUIZIO FERREIRA 142, CASA 02 UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Nos Juizados Especiais não são devidos os honorários de execução.
Desta forma, deverá o exequente emendar a inicial e a planilha de cálculo de ID 81245426, excluindo-se os honorários executórios.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003765-87.2022.8.22.0004
AUTOR: GESSICA SIQUEIRA MENEZES, RUA SANTA CATARINA 197 JARDIM NOVO ESTADO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS, OAB nº RO3287A REQUERIDO: PONY VEICULOS 
LTDA, CNPJ nº 00423493000172, 11 A 115 ST AEROPORTO - 74075-120 - GOIÂNIA - GOIÁS REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Cite-se e Intimem-se.
Quanto à realização da audiência de tentativa de conciliação:
Considerando as medidas tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que suspenderam as audiências presenciais, 
buscando conter e prevenir a disseminação do contágio do coronavírus (Covid-19), conforme art. 4.º, do Ato Conjunto N.º 009/2020. 
Considerando a inovação legislativa que alterou alguns DISPOSITIVO s da Lei n.º 9.099/95 (arts. 22 e 23), os quais passaram a prever, 
expressamente, a possibilidade de realização da audiência de conciliação não presencial, conduzida pelo Juizado, mediante emprego 
dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação 
ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes (art. 22, § 2.º, da Lei 9.099/95), atribuindo ao réu o ônus processual, para os casos de 
não comparecimento ou de recusa a participar da tentativa de audiência de conciliação não presencial, o proferimento da SENTENÇA à 
revelia (arts. 20 e 23, da Lei n.º 9.099/95). 
Determino que, as seguintes providências sejam tomadas pela equipe do CEJUSC/OPO e da CPE: 
I) designe-se a audiência de tentativa de conciliação para data possível de ser realizada presencialmente. Contudo, se até esta data, as 
audiências ainda estiverem suspensas, a sessão conciliatória será realizada por meio eletrônico, na mesma data e horário agendado, sob 
pena de aplicação dos efeitos da revelia, caso o réu não compareça ou se recuse a participar da tentativa de conciliação não presencial 
(art. 23, da Lei n.º 9.099/95);
II) informe as partes qual será o aplicativo eletrônico adotado para a realização das audiências de tentativa de conciliação não presencial, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
III) disponibilize um número de contato telefônico para a parte que não estiver sendo assistida por advogado(a), manifestar-se nos autos, 
caso necessário.
Cumpra-se.
Aguardem-se a designação da audiência de tentativa de conciliação.
Serve o presente DESPACHO de carta/ofício/MANDADO.
OBSERVAÇÕES:
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) 
e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte quatro) horas do dia da audiência de por vídeo 
conferência realizada. Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado.
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não 
comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido 
inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá 
comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 
9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes servem 
para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de 
Processo Civil), sob pena de revelia.2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95);3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial;4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95);5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
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6º, cdc).6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE - RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7002027-64.2022.8.22.0004 
REQUERENTE: NATALIA PAULINA ARAUJO SOUZA, ANA DALVA BERMOND s/n ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REQUERENTE: FILIPH MENEZES DA SILVA, OAB nº RO5035A
JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES, OAB nº RO9480 REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA 
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 9 ANDAR, EDIFÍCIO CASTELLO BRANCO OFFICE PARK ALPHAVILLE 
- 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA 
GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA 
Desnecessária a suspensão do processo. Conquanto a situação excepcional ocasionada pela pandemia, fundamental a observância 
dos princípios da celeridade e simplicidade inerentes ao rito, bem como a aptidão do processo a julgamento. Evidente a legitimidade da 
requerida - prestadora do serviço. Preliminares afastadas.
Conforme aduzido na inicial a requerida reagendou o voo.
Não obstante eventualmente tenham ocorrido transtornos, o fato de não ter a requerida observado o horário do voo, por si só, não justifica 
a responsabilidade civil extrapatrimonial, na medida em que há obrigação da empresa aérea em providenciar hospedagem em atraso 
superior a 4 horas (art.27, Resolução 400/2016), no entanto, esta pretensão não constitui objeto do pedido.
Outrossim, observa-se que a requerente chegou ao destino no mesmo dia do voo originalmente contratado.
Consoante o entendimento do STJ – Resp 1.796.716/MG – julgado em 27/08/2019, (…) Na específica prova de atraso ou cancelamento 
de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e 
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim 
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da 
lesão extrapatrimonial sofrida (…).
Posto isso, Julgo Improcedente o pedido proposto por Natalia Paulina Araújo Souza em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Via 
de consequência, resolvo o MÉRITO, conforme disposto no art.487, I, CPC.
Publique-se e intimem-se.
Interposto recurso, intime-se às contrarrazões.
Decorrido o prazo recursal, sem manifestação, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003748-51.2022.8.22.0004
AUTOR: LAIANE GONCALVES GALDINO ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE ANDERSON HOFFMANN, OAB nº RO3709 
REQUERIDO: UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE JI-PARANA, CNPJ nº 07355714000161 REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Cite-se e Intimem-se.
Quanto à realização da audiência de tentativa de conciliação:
Considerando as medidas tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que suspenderam as audiências presenciais, 
buscando conter e prevenir a disseminação do contágio do coronavírus (Covid-19), conforme art. 4.º, do Ato Conjunto N.º 009/2020. 
Considerando a inovação legislativa que alterou alguns DISPOSITIVO s da Lei n.º 9.099/95 (arts. 22 e 23), os quais passaram a prever, 
expressamente, a possibilidade de realização da audiência de conciliação não presencial, conduzida pelo Juizado, mediante emprego 
dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação 
ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes (art. 22, § 2.º, da Lei 9.099/95), atribuindo ao réu o ônus processual, para os casos de 
não comparecimento ou de recusa a participar da tentativa de audiência de conciliação não presencial, o proferimento da SENTENÇA à 
revelia (arts. 20 e 23, da Lei n.º 9.099/95). 
Determino que, as seguintes providências sejam tomadas pela equipe do CEJUSC/OPO e da CPE: 
I) designe-se a audiência de tentativa de conciliação para data possível de ser realizada presencialmente. Contudo, se até esta data, as 
audiências ainda estiverem suspensas, a sessão conciliatória será realizada por meio eletrônico, na mesma data e horário agendado, sob 
pena de aplicação dos efeitos da revelia, caso o réu não compareça ou se recuse a participar da tentativa de conciliação não presencial 
(art. 23, da Lei n.º 9.099/95);
II) informe as partes qual será o aplicativo eletrônico adotado para a realização das audiências de tentativa de conciliação não presencial, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
III) disponibilize um número de contato telefônico para a parte que não estiver sendo assistida por advogado(a), manifestar-se nos autos, 
caso necessário.
Cumpra-se.
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Aguardem-se a designação da audiência de tentativa de conciliação.
Serve o presente DESPACHO de carta/ofício/MANDADO.
OBSERVAÇÕES:
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) 
e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte quatro) horas do dia da audiência de por vídeo 
conferência realizada. Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado.
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não 
comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido 
inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá 
comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 
9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes servem 
para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de 
Processo Civil), sob pena de revelia.2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95);3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial;4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95);5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc).6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7007893-58.2019.8.22.0004
EXEQUENTE: VANUSA MOREIRA, RUA VÓ LUIZA.1512 CENTRO - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS - RONDÔNIA ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA ADVOGADO DO 
EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Satisfeito o crédito exigido, julgo extinta a execução.
Arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7002995-31.2021.8.22.0004
EXEQUENTE: JAQUISSON PAGANINI, RUA DAS ACÁCIAS 57 ALVORADA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, OAB nº RO3495 EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA, - 76872-854 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO 
Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. 
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7000882-70.2022.8.22.0004
REQUERENTE: LEONARDO ARAUJO RISSO, BR 364 s/n, FUNDOS DA LANCHONETE TREVO JARDIM NOVO ESTADO - 76920-000 - 
OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: LARISSA DIAS MELO, OAB nº RO10151 REQUERIDO: AZUL 
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, ANDAR 9 EDIFÍCIO 
JATOBÁ TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB 
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nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA 
Satisfeito o crédito exigido, julgo extinta a execução.
A quantia depositada nos autos pertence ao exequente.
Autorizo o levantamento da referida quantia pela parte e/ou seu advogado constituído com poderes e eventuais rendimentos até a data 
do saque efetivo. 
Favorecido: LEONARDO ARAUJO RISSO, CPF/CNPJ: 01386800279, Valor: R$ 5.371,48, Conta Judicial 01527233-5.
1) A parte favorecida deverá comparecer, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, à agência da Caixa 
Econômica Federal, ao caixa presencial, munida de documentos de identificação com foto, para saque do valor creditado. 
2) O alvará eletrônico deverá ser sacado em até 30 (trinta) dias, a partir do primeiro dia útil posterior à assinatura deste expediente, sob 
pena de transferência para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO, 
que desde já determino. 
Após, não havendo custas pendentes, arquivem-se.
SERVE O PRESENTE COMO ALVARÁ JUDICIAL
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE - RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7001987-82.2022.8.22.0004 
AUTOR: DHAINY DOMINGOS MOREIRA, RUA AFONSO PENA 687 LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: IGOR COELHO DOS ANJOS, OAB nº MG153479 REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 
S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 9 ANDAR TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO 
PAULO ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA 
Relatório dispensado nos termos do disposto no art.38 da Lei 9.099/95.
Infundada a alegação de ilegitimidade da requerida, porquanto fornecedora do serviço aéreo. Preliminares afastadas.
No MÉRITO, a controvérsia cinge-se ao direito da parte autora à indenização por danos morais decorrente de cancelamento e alteração 
de voo, reconhecido pela requerida.
Evidencia-se a falha na prestação de serviços pela empresa aérea, que não comprovou causa decorrente de fortuito externo a elidir o 
dever de observar os termos inicialmente convencionados.
Como se não bastasse o cancelamento do voo que ocorreria dia 19/01/2022, os autores foram realocados em voos parcelados até a 
chegada no destino final que só ocorreu no dia 21/01/2022, ou seja, cerca de 48 horas após o inicialmente contratado, cabendo destacar 
que a requerente viajava com duas crianças, dificultando o desdobrar da situação.
Por conseguinte, presumível o abalo sofrido ante o cancelamentos do voo por ato unilateral da requerida.
Assim, ausente a prova de justa causa ao não cumprimento do contrato conforme estipulado, impõe a lei o deferimento do pedido.
O valor da indenização por dano moral tem por escopo atender, não só a reparação ou compensação da dor em si, mas também ao 
elemento pedagógico, no intuito de que o ofensor procure ter mais cuidado, de forma a evitar a reiteração da ação ou omissão danosa; 
deve harmonizar-se com a intensidade da culpa do lesante, o grau de sofrimento da vítima e a situação econômica de ambos.
Destarte, observando ainda a conduta lesiva, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a situação enfrentada 
pela requerente com duas crianças, entendo razoável a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Contudo, mesma sorte não assiste ao Dano Material. Não há possibilidade de imputar à requerida o pagamento pelas passagens de 
ônibus até a cidade do domicílio da requerente. Sabe-se que o serviço prestado pelas companhias aéreas no Estado de Rondônia é 
marcado por poucos aeroportos disponíveis para embarque e, aquele que opta por esta locomoção enfrentará longos trajetos para chegar 
até o aeroporto, não podendo a companhia aérea responder pelo fato da autora residir em outra município. Ademais, não há nos autos 
comprovação da suposta “carona” de volta pra casa.
Posto isso, Julgo Parcialmente Procedente o pedido proposto por Dhainy Domingos Moreira em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras 
S/A, para condenar a requerida a compensação por dano moral no valor de R$5.000,00 com juros de mora de 1%, a partir da citação e 
correção monetária conforme Tabela de Fatores de Atualização Monetária – Provimento 013/98/CG, a partir da data em que foi arbitrada 
a indenização. Julgo Improcedente os danos materiais. Via de consequência, resolvo o MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Publique-se e intimem-se.
Interposto recurso, intime-se às contrarrazões.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7002877-21.2022.8.22.0004
REQUERENTES: JOAO PORTELA, AV CASTELO BRANCO s/n, CASA CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA GONÇALVES DIAS 4168 UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
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- RONDÔNIA ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, RUA DOM PEDRO I 2389 CENTRO - 
76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO 
A necessidade dos medicamentos e o risco de morte estão comprovados nos autos, todavia, para realização de sequestro, faz-se também 
necessário laudo médico explicitando a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento das doenças. 
Sendo assim, intime-se a parte autora para comprovar a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, em 10 (dez) dias. 
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003733-82.2022.8.22.0004
AUTOR: RAIMUNDO DE ABREU E SILVA, LINHA 201 lote 144, GLEBA 26 ZONA RURAL - 76923-000 - VALE DO PARAÍSO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE ANDERSON HOFFMANN, OAB nº RO3709 REQUERIDO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INSVESTIMENTO S.A, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO 
Cite-se e Intimem-se.
Quanto à realização da audiência de tentativa de conciliação:
Considerando as medidas tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que suspenderam as audiências presenciais, 
buscando conter e prevenir a disseminação do contágio do coronavírus (Covid-19), conforme art. 4.º, do Ato Conjunto N.º 009/2020. 
Considerando a inovação legislativa que alterou alguns DISPOSITIVO s da Lei n.º 9.099/95 (arts. 22 e 23), os quais passaram a prever, 
expressamente, a possibilidade de realização da audiência de conciliação não presencial, conduzida pelo Juizado, mediante emprego 
dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação 
ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes (art. 22, § 2.º, da Lei 9.099/95), atribuindo ao réu o ônus processual, para os casos de 
não comparecimento ou de recusa a participar da tentativa de audiência de conciliação não presencial, o proferimento da SENTENÇA à 
revelia (arts. 20 e 23, da Lei n.º 9.099/95). 
Determino que, as seguintes providências sejam tomadas pela equipe do CEJUSC/OPO e da CPE: 
I) designe-se a audiência de tentativa de conciliação para data possível de ser realizada presencialmente. Contudo, se até esta data, as 
audiências ainda estiverem suspensas, a sessão conciliatória será realizada por meio eletrônico, na mesma data e horário agendado, sob 
pena de aplicação dos efeitos da revelia, caso o réu não compareça ou se recuse a participar da tentativa de conciliação não presencial 
(art. 23, da Lei n.º 9.099/95);
II) informe as partes qual será o aplicativo eletrônico adotado para a realização das audiências de tentativa de conciliação não presencial, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
III) disponibilize um número de contato telefônico para a parte que não estiver sendo assistida por advogado(a), manifestar-se nos autos, 
caso necessário.
Cumpra-se.
Aguardem-se a designação da audiência de tentativa de conciliação.
Serve o presente DESPACHO de carta/ofício/MANDADO.
OBSERVAÇÕES:
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) 
e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte quatro) horas do dia da audiência de por vídeo 
conferência realizada. Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado.
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não 
comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido 
inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá 
comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 
9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes servem 
para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de 
Processo Civil), sob pena de revelia.2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95);3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial;4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95);5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc).6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003769-27.2022.8.22.0004
REQUERENTE: MARIUZA FERREIRA SILVA, LINHA 81, S/N,, KM 08, GLEBA 20A LOTE 29 ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: ANTONIO ZENILDO TAVARES LOPES, OAB nº RO7056 REQUERIDO: 
PIGNATON CONSULTING LTDA, CNPJ nº 15229357000113, AURORA 65 GLORIA - 29122-280 - VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) DESPACHO 
Cite-se e Intimem-se.
Quanto à realização da audiência de tentativa de conciliação:
Considerando as medidas tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que suspenderam as audiências presenciais, 
buscando conter e prevenir a disseminação do contágio do coronavírus (Covid-19), conforme art. 4.º, do Ato Conjunto N.º 009/2020. 
Considerando a inovação legislativa que alterou alguns DISPOSITIVO s da Lei n.º 9.099/95 (arts. 22 e 23), os quais passaram a prever, 
expressamente, a possibilidade de realização da audiência de conciliação não presencial, conduzida pelo Juizado, mediante emprego 
dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação 
ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes (art. 22, § 2.º, da Lei 9.099/95), atribuindo ao réu o ônus processual, para os casos de 
não comparecimento ou de recusa a participar da tentativa de audiência de conciliação não presencial, o proferimento da SENTENÇA à 
revelia (arts. 20 e 23, da Lei n.º 9.099/95). 
Determino que, as seguintes providências sejam tomadas pela equipe do CEJUSC/OPO e da CPE: 
I) designe-se a audiência de tentativa de conciliação para data possível de ser realizada presencialmente. Contudo, se até esta data, as 
audiências ainda estiverem suspensas, a sessão conciliatória será realizada por meio eletrônico, na mesma data e horário agendado, sob 
pena de aplicação dos efeitos da revelia, caso o réu não compareça ou se recuse a participar da tentativa de conciliação não presencial 
(art. 23, da Lei n.º 9.099/95);
II) informe as partes qual será o aplicativo eletrônico adotado para a realização das audiências de tentativa de conciliação não presencial, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
III) disponibilize um número de contato telefônico para a parte que não estiver sendo assistida por advogado(a), manifestar-se nos autos, 
caso necessário.
Cumpra-se.
Aguardem-se a designação da audiência de tentativa de conciliação.
Serve o presente DESPACHO de carta/ofício/MANDADO.
OBSERVAÇÕES:
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) 
e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte quatro) horas do dia da audiência de por vídeo 
conferência realizada. Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado.
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não 
comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido 
inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá 
comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 
9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes servem 
para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de 
Processo Civil), sob pena de revelia.2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95);3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial;4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95);5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc).6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7008155-08.2019.8.22.0004
EXEQUENTE: DEVOIR GOMES, LH 44 DA 81 LT31. ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA 
FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA 
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DECISÃO 
Em razão da anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo executado, homologo os cálculos apresentados pelo Estado de 
Rondônia.
Expeça-se RPV no valor de R$ 3.860,94 (três mil oitocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), nos termos da Resolução n. 
153/2020- TJRO e Provimento n. 004/08-CG, conforme dados bancários contidos na petição (ID 81138338).
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003729-45.2022.8.22.0004
AUTOR: OLINDA NEIVA DE SOUZA, AV. AFONSO PENA 2123 CENTRO - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS - RONDÔNIA ADVOGADOS 
DO AUTOR: THIAGO OLIVEIRA ARAUJO, OAB nº RO10612
DAIENY PIRES DE JESUS, OAB nº RO11145
LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288
LUANNA ELISA ESTEVAM COSTA, OAB nº RO10804 REU: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, BLOCO B, 
9 ANDAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO ADVOGADO DO REU: Procuradoria do BANCO BMG S.A 
DESPACHO 
Junte-se aos autos o comprovante de endereço da autora.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003749-36.2022.8.22.0004
AUTOR: ERLEIDE SOARES MUNIZ, RESIDENCIA 2143, RESIDENCIA BOA ESPERANÇA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA, OAB nº RO6058 REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO CENTRO - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO 
Esclareça a autora se houve suspensão do serviço e posterior inércia na religação, porquanto desarrazoada a cobrança mensal por 
serviço não ligado, bem como, caso subsista a assertiva de que não houve instalação, comprove-se o pedido administrativo desta.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003345-82.2022.8.22.0004
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 78800-000 - POXORÉO - MATO GROSSO ADVOGADO DO AUTORIDADE: 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA AUTOR DO FATO: RONECLEI CEZAR DE SOUZA, PIO XII 50, FONE (69) 8285-
8365 ST INDUSTRIAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR DO FATO: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO 
Ao MP.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7001587-68.2022.8.22.0004
REQUERENTE: GISLAINE RIOS ALVES, LINHA 200, S/N, LOTE 119, GLEBA 26 s/n ZONA RURAL - 76923-000 - VALE DO PARAÍSO - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDA DIAS FARIAS, OAB nº RO8753 REQUERIDO: MICHEL GOMES SIMOES, CPF 
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nº 13329053828, RUA PEDRO MICHELLI 121 CIPAVA - 06075-180 - OSASCO - SÃO PAULO REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Os documentos anexados comprovam a relação jurídica entre as partes.
O requerido não compareceu em audiência para provar que entregou as mercadorias faltantes.
O dano moral está caracterizado pela lesividade à vítima causada em seus empreendimentos. 
A ausência de contestação importa em revelia, com que ficam presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, pois outro direito não 
resulta do conjunto probatório.
Posto isso, Julgo Procedente o pedido proposto por GISLAINE RIOS ALVES contra MICHEL GOMES SIMOES, condenando-o a restituir 
a importância de R$4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais), bem como a pagar R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, 
corrigidos conforme Prov.13/98/CG e com juros de mora de 1%, devidos desde a citação. Extingo o processo com análise do MÉRITO, 
nos termos do art.487, I do CPC.
Transitada em julgado, apresente-se a planilha de cálculo do valor exigido, no prazo de 5 dias. Cumprido o ato, intime-se o requerido ao 
pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% prevista no art.523,§1º., do CPC.
P.R.I.
Decorrido o prazo para juntada do demonstrativo de crédito ou cumprimento voluntário, sem manifestação, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Endereço: Avenida Daniel Comboni, 1480, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7001762-67.2019.8.22.0004 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
AUTOR: MARIA ROQUE SANTOS DA SILVA, AEDIO NERES SENA
Advogados do(a) AUTOR: NAIANY CRISTINA LIMA - RO7048, ADRIANA JUSTINIANO DE OLIVEIRA - RO9007
Advogados do(a) AUTOR: NAIANY CRISTINA LIMA - RO7048, ADRIANA JUSTINIANO DE OLIVEIRA - RO9007
REU: MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Compulsando os autos foi constatado que a parte exequente não juntou o contrato de honorários. Ante o exposto, promovo 
a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrato de honorários contratuais, com a FINALIDADE de 
destacamento dos honorários contratuais, conforme art. 16, § 1º, da Resolução 037/2018/TJ, publicada no DJ 200/2018 de 26/10/2018, 
pg 34, sob pena do precatório ser expedido no valor total para a parte autora.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7001658-70.2022.8.22.0004
AUTORES: MILTON FRANCISCO GONCALVES, PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO OURO PRETO 205, Lote 53 BAIRRO 
ZONA RURAL - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
SIDINEI FRANCISCO GONCALVES, PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO OURO PRETO Lh 205, Lote 53 ZONA RURAL - 
76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADO DOS AUTORES: RODRIGO DA SILVA SOUZA, OAB nº RO10784 REU: ENERGISA 
DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA MARECHAL RONDON 327, - DE 
223 A 569 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-027 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA 
SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por 
outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar 
livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/
SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).
1. PRELIMINARES
Aprecio as preliminares comumente suscitadas.
Gratuidade indeferida por falta de perfil de hipossuficiência, apurada pela natureza da demanda e informações patrimoniais que nela 
contém.
A requerida fez sua defesa no momento oportuno, com as mesmas teses e provas aceitas em tempos normais para este tipo de ação. 
Portanto, sem qualquer deficiência causada pela atual situação, a justificar o acolhimento do seu pedido de suspensão, rejeito-o. 
1.1. Da incompetência do juizado especial cível em razão da matéria
O § 2.º do artigo 3.º, da Lei 9.099/95, tratando sobre a competência dos Juizados Especiais, nominou as matérias que estão excluídas 
de sua competência. Naquela relação não se encontra a responsabilidade civil por ato ilícito, a qual constitui o fundamento jurídico do 
pedido do requerente.
Questiona-se a competência dos Juizados quanto há necessidade ou não de prova pericial. Se houvesse a prova pericial a ação se 
tornaria incompatível com o rito sumaríssimo e haveria o deslocamento da competência. Mas, ainda que o rito a comportasse, para 



2880DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

se demonstrar o valor da subestação, da construção, do serviço, da depreciação e de outros, a perícia não seria adequada e viável 
economicamente. Se mostra o valor sem necessidade de conhecimento técnico, por um simples orçamento sem despender recursos.
Além destes critérios, há que ser observado o valor de alçada e complexidade da causa. Desde que não exceda o limite de alçada e não 
tenha complexidade, como é o caso desta ação indenizatória, poderá ser processada e julgada normalmente.
1.2. Da ilegitimidade ativa ad causum
Nem sempre exerce a ação aquele que construiu a subestação. Ocorre não raramente de ser o adquirente do imóvel. Atribuir a legitimidade 
da demanda ao antigo dono, quem construiu a subestação, é ignorar a propriedade. Não se achará nem moralmente no direito de fazê-lo 
e certamente lhe seria oposto o justo e constrangedor argumento de que já recebera ao vender a propriedade. Como benfeitoria, o preço 
da subestação foi embutido no preço da venda do imóvel. Raramente alguém que já vendeu um imóvel ousaria vir a juízo reclamar por 
um direito relacionado a bem vendido. A limitação levaria a requerida ao enriquecimento ilícito.
Por outro lado, a legitimidade do atual proprietário ou possuidor facilita a reparabilidade. Além dos aspectos legais, os contratos preveem 
a transmissão das ações e direitos. O contrato de compra e venda, lavrado por instrumento público, reza que, desde a assinatura, à 
outorgada compradora foi transferido “... a posse, o direito, jus, e ações que exerciam sobre o imóvel [...]”. 
1.3. Da ilegitimidade passiva
Quanto à ilegitimidade passiva da Energisa S/A, alega que os prejuízos materiais reclamados pela autora originaram da relação jurídica 
com a empresa CERON e destarte poderia responder por dívidas contraídas por terceira pessoa.
Está claro, contudo, que a ENERGISA, ficou no lugar da incorporadora das subestações e que não é terceiro estranho à relação jurídica 
material e processual.
1.4. Falta de interesse de agir
Pela via administrativa ou por acordo não conseguiu o requerente obter a satisfação do seu direito subjetivo, daí a necessidade e a 
utilidade de exercitar o direito de ação. Por outro lado, a perspectiva remota e abstrata de obter pagamento administrativo não pode 
excluí-lo do acesso ao Judiciário.
1.5. Inépcia da inicial
A exigência de prova documental específica da demonstração da constituição do direito não é requisito de aptidão da peça inicial, em 
especial no sistema simples e informal dos Juizados Especiais. Algumas ações de outra competência é que precisam desde a inicial de 
provas documentais.
1.6. Do valor da causa
A proposta de incorporação contém um valor menor que o pleiteado nesta demanda, todavia, aquele valor não vincula o 
autor ao ajuizamento da presente ação, tendo em vista que, uma razão para recusa à proposta foi justamente a distancia entre aquele 
valor proposto e o que está sendo pleiteado nesta ação.
O referido contrato foi carreado aos autos deste processo com a FINALIDADE de demonstrar a legitimidade ativa da parte autora, uma 
vez que, estando o(a) autor(a) apto(a) a contratar com a empresa ré, também estaria legitimado a demandar judicialmente.
Além do mais, o valor da causa pretendido pelo(a) demandante está em consonância com os orçamentos anexos.
1.7. Dos itens que não são de responsabilidade da Concessionária fornecer
Em concreto, discute-se a restituição, ou não, dos valores gastos com os materiais utilizados na construção da subestação elétrica, a 
qual teria sido desapropriada e incorporada pela empresa ré. Destarte, é importante averiguar até que ponto a desapropriação ocorreu. 
O padrão de entrada de serviço é um item o qual a família não pode retirá-lo ou substituí-lo sem autorização da empresa concessionária. 
Portanto, sendo este um item necessário à subestação de rede elétrica, também, faz parte da desapropriação, onde o seu reembolso 
também é obrigatório. 
1.8. Da prescrição.
Sobre a súmula 547 do STJ, prescrição.
A presente ação não é idêntica àquelas em que por “participação financeira nos custos da subestação” pleiteia-se o reembolso de 
parcelas. Embora aquela e esta tenham na incorporação o fundamento comum, diferenciam-se na participação. Aqui, o requerente 
construiu por conta própria a subestação com o consentimento da requerida enquanto que lá ele apenas participou dos custos da 
implantação. Portanto, a súmula 547, cujo enunciado é de participação financeira nos custos, tem aplicação àquelas ações, não a estas 
cujo fundamento é a construção. 
Sobre a prescrição e o início do prazo.
Nem a data de entrada em serviços de rede, nem a data de ligação da unidade consumidora, servem de marco inicial da prescrição, como 
sugere a contestação. Não há amparo jurídico para isso. A lei é quem estabelece o início da prescrição. E o faz dizendo que a prescrição 
nasce na violação do direito. A conexão da subestação aos serviços ou a ligação não são em si atos ilícitos para fazerem nascer a 
prescrição. Ambos os raciocínios que os adotam como marco inicial ignoram a “promessa da incorporação” como um elemento jurídico 
que tardou ou impediu a prescrição de correr. Ao longo dos anos os proprietários de modo geral nutriram a expectativa de que fossem 
ressarcidos voluntariamente, como que conduzidos dolosamente à inércia. E foi o que acabou por acontecer. A requerida não formalizou 
a incorporação, não os ressarciu e com o decurso do tempo lhes opôs a prescrição. A incorporação de fato é relevante como geradora 
do dever de ressarcimento, mas não será o marco inicial para a prescrição, razão pela qual se esperou até a propositura a finalização da 
incorporação de direito. Daí segue-se não serem apropriadas nem numa nem outra proposição apresentada pela requerida (ou o bem foi 
incorporado e ocorreu a prescrição ou não foi e está prescrita a ação), pois sobreviverá a pretensão enquanto a requerida não implantá-
la. Se não for por este fundamento jurídico, o será por outro, pelo limbo jurídico a que foram os proprietários colocados com a malfadada 
incorporação.
Consoante dispõe o art. 189 do CC: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos 
a que aludem os arts. 205 e 206.”. Nesse contexto legal, apesar da violação ao direito pretendido, o prazo não começou a fluir porque 
não houve a incorporação formal. Desse modo, não há que se considerar o termo inicial e considerá-la prescrita a pretensão, seja qual 
for seu prazo.
Desta forma, afasto as preliminares.
2. MÉRITO 
Consiste a controvérsia na existência da incorporação e na responsabilidade da requerida em restituir ou não os valores despendidos 
com rede de eletrificação rural.
Os documentos anexados na inicial comprovam suficientemente a existência, a localização e os custos da subestação que integra sua 
rede particular. 
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Quanto a alegação de que o projeto não é válido, algumas considerações devem ser realizadas. Pois bem. A subestação está em pleno 
funcionamento, uma vez que devidamente instalada. Vale ressaltar que se hoje esta encontra-se em pleno funcionamento, houve a 
devida vistoria, avaliação e aprovação de sua construção pela requerida, caso contrário, o imóvel não estaria energizado. Portanto, se há 
fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, cobrança de valores pelo serviço prestado, existe a subestação.Quanto a alegação 
de que o projeto não é válido, algumas considerações devem ser realizadas. Pois bem. A subestação está em pleno funcionamento, uma 
vez que devidamente instalada. Vale ressaltar que se hoje esta encontra-se em pleno funcionamento, houve a devida vistoria, avaliação 
e aprovação de sua construção pela requerida, caso contrário, o imóvel não estaria energizado. Portanto, se há fornecimento de energia 
elétrica e, consequentemente, cobrança de valores pelo serviço prestado, existe a subestação.
Conforme a inicial, o projeto da subestação, ainda quando não for apresentado em sua versão original - ou se estiver ele subentendido 
na proposta de incorporação - elaborado e executado por empresa particular, por ser utilizado para prestar os serviços de fornecimento 
de energia elétrica rural, considera-se aprovado. Não estivesse nos padrões técnicos, não seria utilizado ou sofreria alterações.
Embora não tenha sido formalizada, a incorporação se considera desde o momento em que foi promulgada a lei que a determinou, nascendo 
desde então o direito ao ressarcimento (Resolução 229/2006 - Memorando 415/2013 - SRD ANEEL). Não é lícito que o requerente venha 
ser prejudicado pela inércia na formalização, pelo não cumprimento administrativo da expropriação, nem justo que dificulte ou impeça o 
reembolso daquilo que fora gasto, no qual ambas as partes auferem lucros.
Assim, ante a prova de implantação da rede de eletrificação em propriedade rural, sem a contraprova pela requerida de que esta se 
destina ao uso exclusivo do consumidor, considero pertinente a pretensão.
Redes integralmente localizadas em propriedades particulares não foram objeto de incorporação, conforme o Decreto 5.164/2004, artigo 
71 § 8.º e o artigo 4.º Resolução 229/2006. Mas, esta previu a incorporação de redes particulares sem atos autorizativos do Poder 
Concedente - exatamente a situação deste imóvel – que é aquela conectada ao sistema de distribuição. Confirma a incorporação em 
curso as inúmeras propostas apresentadas aos proprietários em situações idênticas a esta.
Os demais atos normativos considerados pela requerida como aplicáveis têm mais relevância no âmbito administrativo (para a incorporação 
voluntária) do que no processo indenizatório, em que o fato, o nexo causal e o dano são suficientes.
Para a alegação de depreciação da subestação, considera-se que o custo nos dias atuais de subestação nova com todas as complicações 
logísticas para assegurar a não interrupção dos serviços, desmontagem e montagem seria maior do que a estimada pela parte autora.
Quanto a impugnação de verbas de projeto e mão de obra e dos valores de execução do projeto são aspectos relevantes. Quando o 
proprietário precisar construir a sua rede particular em sua propriedade, não conseguirá fazê-lo, como se sabe, se não por meio de 
engenheiro eletricista, normalmente fornecido por empresa do ramo. Evidentemente que os honorários são inclusos no custo total dos 
serviços. Da mesma forma acontece com a execução do projeto. Já os custos da “subestação” dependerá de cada situação. Distância de 
rede ligada ao sistema, geografia do terreno, aterramento necessário, carga instalada, acesso, entre outros, são aspectos que interferem 
no custo final. Uma equipe especializada poderia estimar os custos com mais eficiência, valendo-se de um simples croqui, fotografias 
etc, para a impugnação mais específica, podendo evitar os abusos ou os erros eventuais. No entanto, a correspondência entre os itens 
do projeto e os itens do orçamento, já reduzem a margem de erro e normalmente o custo final é abaixo do valor real atualizado desde a 
data do investimento. 
3. DISPOSITIVO 
Posto isso, julgo procedentes os pedidos para declarar a incorporação da rede de eletrificação rural ao patrimônio da empresa ENERGISA 
DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON e condená-la à restituição do valor apresentado no 
pedido inicial, com juros de mora de 1% e com correção monetária conforme Tabela de Fatores de Atualização Monetária – Provimento 
013/98/CG, desde a citação. Via de consequência extingo o processo com análise do MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.
Custas e honorários indevidos (art. 55 da Lei 9.099/95).
Interposto recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Transitada em julgado, apresente-se a planilha de cálculo do valor exigido, no prazo de 5 dias. Cumprido o ato, intime-se a requerida ao 
pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do NCPC.
Publique-se e intimem-se.
Decorrido o prazo para juntada do demonstrativo de crédito ou cumprimento voluntário, não havendo manifestação, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7003781-41.2022.8.22.0004
REQUERENTE: SEBASTIAO PAULO DE SOUZA, LINHA 202, LOTE 103, GLEBA 28, ZONA RURAL s/n ZONA RURAL - 76923-000 - 
VALE DO PARAÍSO - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REQUERENTE: EDVILSON KRAUSE AZEVEDO, OAB nº RO6474A
PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS, OAB nº RO7796A ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO 
Analisando os autos, verifica-se que o presente feito não deveria ter sido protocolado no Juizado Especial Cível, vez que a petição inicial 
foi direcionada à Vara Cível. 
Dessa forma, declino da competência para que seja o feito redistribuído por sorteio a uma das Varas Cíveis desta Comarca.
Cumpra-se com urgência. 
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE - RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7001299-23.2022.8.22.0004
REQUERENTE: ANDREIA ANTONIA VICENTE, RUA RIO BRANCO SN SETOR CHACAREIRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - 
RONDÔNIA ADVOGADOS DO REQUERENTE: EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO5368
KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL, OAB nº RO8923 REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Relatório dispensado - art.38 da Lei 9.099/95.
Noticiada pela autora a regular prestação do serviço após a judicialização. Reputo neste ponto, reconhecido o pedido.
Ao aduzir a excludente de responsabilidade a requerida atraiu para si o dever de comprovar o fato impeditivo do direito da autora (art.373, 
II, CPC) e, de tal ônus não se desincumbiu, na medida em que não esclareceu a natureza da alegada irregularidade, tampouco a sua 
existência.
Nesse sentido, também não evidenciou inconsistência técnica, cuja solução atribua-se ao consumidor.
Por conseguinte, dada a inércia da requerida quanto ao dever de bem prestar o serviço de natureza essencial, do qual decorrem 
presumidos os contrangimentos advindos de sua ineficiência, aliada à perda de tempo útil do consumidor na tentativa de solução, tenho 
por devida a responsabilidade extrapatrimonial.
Na mensuração do valor, considero a conduta lesiva, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano. Entendo razoável a 
importância de R$3.000,00.
Posto isso, Julgo Procedentes os pedidos propostos por Andreia Antonia Vicente em face de Energisa de Rondônia, para condenar a 
requerida à compensação por dano moral na importância de R$3.000,00, corrigida conforme Prov.13/98/CG desde o arbitramento e com 
juros de mora, a partir da citação. Via de consequência, resolvo o MÉRITO, consoante dispõe o art.487, I e III, “a”, CPC. 
Publique-se e intimem-se.
Interposto recurso, intime-se às contrarrazões.
Transitada em julgado, apresente-se a memória de cálculo do valor exigido, no prazo de 5 dias. Cumprido o ato, intime-se a requerida ao 
pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% - art.523,§1º., CPC.
Decorrido o prazo para juntada do demonstrativo de crédito ou cumprimento voluntário, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opojegab@tjro.jus.br
Processo: 7002064-91.2022.8.22.0004
AUTOR: EDNEI CARNEIRO DE QUEROS, RUA MINAS GERAIS 425, FONE: 9201-4867 NOVO ESTADO - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: EDNEI CARNEIRO DE QUEROS, OAB nº AC4509 REQUERIDO: AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, BANCO SANTANDER, RUA AMADOR BUENO 474 SANTO AMARO - 04752-
901 - SÃO PAULO - SÃO PAULO ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº 
RO7828, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 
DESPACHO 
1 – Designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, para o dia 04 de outubro de 2022 às 11:00 horas 
(horário local), sendo que a sala será acessada no dia e hora da solenidade através do link https://meet.google.com/swn-oixf-hht;
2 – Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador);
3 – As partes deverão informar nos autos, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a identificação das pessoas que participarão da 
sessão (advogados – informando endereço eletrônico - prepostos, se for o caso), bem como arrolar as testemunhas a serem ouvidas por 
este Juízo, até 3 de cada parte, qualificando-as, para prévio registro da ata;
4 – O Provimento da Corregedoria Nº 013/2021 (DJ n.106/2021), permite, no caso de insuficiência de recursos tecnológicos, que a sala 
de audiência deste juízo seja utilizada para o colhimento dos depoimentos das partes e oitivas das testemunhas, deste modo as partes 
deverão se atentar para:
4.1 – informar a este juízo, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a necessidade de alguma das testemunhas prestar depoimento 
a partir da sala de audiências, informando nome completo e documento, para que seja feito o controle de acesso às dependências do 
prédio, para tanto as pessoas informadas deverão chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência ao horário designado para a 
audiência, munidos de documentos pessoais, bem como de comprovante de vacinação do COVID-19, para que possa ser feito o controle 
de acesso às dependências do prédio. (ATO Nº 861/2021- Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial e o atendimento dos usuários 
externos na terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do PODER JUDICIÁRIO 
do Estado de Rondônia, nos termos do Ato Conjunto n. 020/2020-PR-CGJ);
4.2 – As testemunhas serão intimadas da data e horário da solenidade pela própria parte que a arrolou;
4.3 – Advertir que, o não cumprimento do item 4.1, resultará na impossibilidade do colhimento do depoimento das partes e/ou testemunhas, 
em razão da falta de tempo hábil para preparar os atos da audiência;
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4.4 - As partes, testemunhas e outros colaboradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, 
conforme link acima;
5 – As testemunhas que possuam de recursos tecnológicos deverão ser informadas da data da audiência e do link para entrada na sala 
pelas próprias partes.
6 – Na data da audiência designada, cada parte deverá acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido, cerca de cinco minutos 
antes do horário para início da solenidade, observando que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, sendo que a parte que a arrolou se incumbirá de avisá-la;
7 – A realização da audiência por videoconferência não retira a formalidade do ato processual, onde os participantes deverão se comportar 
em conformidade com a solenidade. Destarte, incumbem ao(s) advogado(a)s das partes/testemunhas, instruírem-nas a respeito das 
seguintes condutas:
Trajar roupas condizentes com o decoro do ato.
Ficar em local iluminado e silencioso ou com o menor ruído possível;
Posicionar-se frente a câmera com boa postura, possibilitando a visualização completa do rosto;
Optar pelo uso de computador/notebook. Não sendo possível, utilizar o smartphone na posição horizontal e apoiado em algum objeto, 
para evitar vibrações/distorções na captura da imagem;
Preferencialmente, utilizar fones de ouvido;
Habilitar o microfone apenas quando estiver com a palavra, mantendo-o mudo nas demais situações.
A inobservância das condutas acima poderá acarretar na extinção do feito (autor), na aplicação da revelia (réu) ou no indeferimento da 
oitiva (testemunha).
8– Esclareço, ainda, que caso não haja acesso à videoconferência até o horário de início da audiência, bem como o não cumprimento do 
item 4.1, será considerado como ausência à audiência virtual, acarretando nas consequências legais;
9 – Intimem-se e aguardem-se a realização da audiência.
10 – DESPACHO servindo de Carta/MANDADO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE - RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7001775-61.2022.8.22.0004 
REQUERENTE: LEANDRO DE FREITAS NOVAES, AVENIDA ADEMIR RIBEIRO 449 JARDIM AEROPORTO I - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REQUERENTE: ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, OAB nº RO6055A
ALLINE GUEDES PIMENTEL, OAB nº RO7016 REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA UNIAO, RUA INDEPEDÊNCIA 1135 CENTRO - 
76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO 
SENTENÇA 
O autor se encontrava com seu veículo no estacionamento do Hospital Municipal de Ouro Preto do Oeste, quando uma ambulância do 
Município de Nova União colidiu na lateral esquerda do veículo. Requer além de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.
O pedido de gratuidade não merece análise, por ora, uma vez que o acesso a este rito não depende de pagamento de custas (art. 54 da 
Lei n. 9.099/95), ressalvado quando a parte o fizer especificadamente, antevendo eventual necessidade de recolhimento de custas na 
interposição de recurso. Posto isso, afasto a preliminar de indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, visto que ela ainda 
não fora concedida.
Através das fotos do sinistro, que identificam o veículo como taxi, bem como pela juntada da carteira da Associação dos Taxistas de Ouro 
Preto do Oeste e Região, restou comprovado ser o autor taxista.
Laudo pericial emitido pela Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia, portanto, documento com fé-pública, concluiu que a causa 
determinante do sinistro “foi o comportamento do condutor da ambulância GM S-10, ao realizar uma manobra de desvio direcional à 
esquerda adentrando a pista de rolamento do estacionamento sem atentar para o tráfego do veículo à sua direita, onde tudo mais foi 
consequência.” 
Para que haja a responsabilidade civil objetiva é imprescindível a ausência de causas de exclusão de responsabilidade e a coexistência 
de três elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade.
A conduta está configurada em razão do agente público, motorista da ambulância pertencente ao Município de Nova União, ter tido agido 
de maneira imprudente na saída do hospital. Já o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados através do laudo pericial, uma 
vez que, sem a ação do agente público, não haveria o dano. 
Dessa forma, presentes os elementos para responsabilização, está caracterizado o dever de indenizar.
Quanto aos danos, ficou provado avarias na lataria do veículo. Danos materiais no reparo do veículo, de fato existiram no valor de 
R$ 1.960,88 (mil novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), alguns impugnados, porém não o suficiente para não serem 
ressarcidos. Também os lucros cessantes deverão ser arcados, haja vista que se trata de veículo de trabalho diário. Todavia, o autor não 
comprova sua renda diária de taxista de forma que, conforme previsto no art. 6º da Lei 9.099/99, arbitro lucros cessantes na razão de R$ 
175,00 reais por dia durante dezesseis dias, os quais resultam em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Quanto aos danos morais, 
não demonstrados a contento, são esses incabíveis, especialmente por que não houve danos aos direitos da personalidade.
Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos propostos por LEANDRO DE FREITAS NOVAES e condeno o MUNICÍPIO DE 
NOVA UNIÃO a indenizá-lo em danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 4.760,88 (quatro mil setecentos e sessenta reais e 
oitenta e oito centavos), corrigidos com juros de mora devidos desde a citação e correção monetária, desde a data do evento danoso, 
ambos pela SELIC, nos termos da EC 113/2021. Julgo improcedente o pedido de dano moral. Extingo o processo com resolução de 
MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
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Transitada em julgado, a parte autora poderá iniciar o cumprimento da SENTENÇA nos termos do art. 13 da Lei 12.153/2009. Não 
havendo manifestação nos cinco dias subsequentes ao trânsito em julgado, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7001881-23.2022.8.22.0004
AUTOR: ADIA HASTENREITER PIEDADE, LINHA 166 S/N ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: DAIANE MELO DOS ANJOS GUILHEN, OAB nº RO11777
FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046 REU: Banco Bradesco S.A, AVENIDA CARLOS GOMES 741, - DE 611 A 965 - LADO 
ÍMPAR CAIARI - 76801-147 - PORTO VELHO - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, 
OAB nº RO5546, BRADESCO 
DESPACHO 
Converto julgamento em diligência. 
Intime-se a Autora para que junte aos autos o extrato bancário da conta que aufere o benefício previdenciário referente ao ano de 
2018, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos para julgamento. 
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7002730-92.2022.8.22.0004
AUTOR: ANGELA MARIA BORGES, URBANO 2102 RUA BELMIRO DE ARAÚJO - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: DAIENY PIRES DE JESUS, OAB nº RO11145
LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288 REU: BANCO PAN S.A., AVENIDA PAULISTA 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR BELA 
VISTA - 01310-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO ADVOGADOS DO REU: WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401, PROCURADORIA 
BANCO PAN S.A 
DESPACHO 
1 – Designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, para o dia 04 de outubro de 2022 às 10:00 horas 
(horário local), sendo que a sala será acessada no dia e hora da solenidade através do link https://meet.google.com/ftz-fftw-fuc;
2 – Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador);
3 – As partes deverão informar nos autos, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a identificação das pessoas que participarão da 
sessão (advogados – informando endereço eletrônico - prepostos, se for o caso), bem como arrolar as testemunhas a serem ouvidas por 
este Juízo, até 3 de cada parte, qualificando-as, para prévio registro da ata;
4 – O Provimento da Corregedoria Nº 013/2021 (DJ n.106/2021), permite, no caso de insuficiência de recursos tecnológicos, que a sala 
de audiência deste juízo seja utilizada para o colhimento dos depoimentos das partes e oitivas das testemunhas, deste modo as partes 
deverão se atentar para:
4.1 – informar a este juízo, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a necessidade de alguma das testemunhas prestar depoimento 
a partir da sala de audiências, informando nome completo e documento, para que seja feito o controle de acesso às dependências do 
prédio, para tanto as pessoas informadas deverão chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência ao horário designado para a 
audiência, munidos de documentos pessoais, bem como de comprovante de vacinação do COVID-19, para que possa ser feito o controle 
de acesso às dependências do prédio. (ATO Nº 861/2021- Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial e o atendimento dos usuários 
externos na terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do PODER JUDICIÁRIO 
do Estado de Rondônia, nos termos do Ato Conjunto n. 020/2020-PR-CGJ);
4.2 – As testemunhas serão intimadas da data e horário da solenidade pela própria parte que a arrolou;
4.3 – Advertir que, o não cumprimento do item 4.1, resultará na impossibilidade do colhimento do depoimento das partes e/ou testemunhas, 
em razão da falta de tempo hábil para preparar os atos da audiência;
4.4 - As partes, testemunhas e outros colaboradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, 
conforme link acima;
5 – As testemunhas que possuam de recursos tecnológicos deverão ser informadas da data da audiência e do link para entrada na sala 
pelas próprias partes.
6 – Na data da audiência designada, cada parte deverá acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido, cerca de cinco minutos 
antes do horário para início da solenidade, observando que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, sendo que a parte que a arrolou se incumbirá de avisá-la;
7 – A realização da audiência por videoconferência não retira a formalidade do ato processual, onde os participantes deverão se comportar 
em conformidade com a solenidade. Destarte, incumbem ao(s) advogado(a)s das partes/testemunhas, instruírem-nas a respeito das 
seguintes condutas:
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Trajar roupas condizentes com o decoro do ato.
Ficar em local iluminado e silencioso ou com o menor ruído possível;
Posicionar-se frente a câmera com boa postura, possibilitando a visualização completa do rosto;
Optar pelo uso de computador/notebook. Não sendo possível, utilizar o smartphone na posição horizontal e apoiado em algum objeto, 
para evitar vibrações/distorções na captura da imagem;
Preferencialmente, utilizar fones de ouvido;
Habilitar o microfone apenas quando estiver com a palavra, mantendo-o mudo nas demais situações.
A inobservância das condutas acima poderá acarretar na extinção do feito (autor), na aplicação da revelia (réu) ou no indeferimento da 
oitiva (testemunha).
8– Esclareço, ainda, que caso não haja acesso à videoconferência até o horário de início da audiência, bem como o não cumprimento do 
item 4.1, será considerado como ausência à audiência virtual, acarretando nas consequências legais;
9 – Intimem-se e aguardem-se a realização da audiência.
10 – DESPACHO servindo de Carta/MANDADO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opojegab@tjro.jus.br
Processo: 7002813-11.2022.8.22.0004
REQUERENTE: JEFFERSON RIBEIRO PACHECO, AVENIDA INDUSTRIAL 132 ALVORADA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA - FONE: (66) 99281-0323. REQUERENTE SEM ADVOGADO(S) REQUERIDO: ELITE CURSOS PREPARATORIOS LTDA 
- ME, CNPJ nº 17452305000137, AVENIDA BELO HORIZONTE 3105, - DE 2933 A 3133 - LADO ÍMPAR NOVO CACOAL - 76962-165 - 
CACOAL - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: THIAGO CARON FACHETTI, OAB nº RO4252A 
DESPACHO 
1 – Designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, para o dia 17 de outubro de 2022 às· 8:00 horas 
(horário local), sendo que a sala será acessada no dia e hora da solenidade através do link https://meet.google.com/itq-uepi-zqg;
2 – Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador);
3 – As partes deverão informar nos autos, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a identificação das pessoas que participarão da 
sessão (advogados – informando endereço eletrônico - prepostos, se for o caso), bem como arrolar as testemunhas a serem ouvidas por 
este Juízo, até 3 de cada parte, qualificando-as, para prévio registro da ata;
4 – O Provimento da Corregedoria Nº 013/2021 (DJ n.106/2021), permite, no caso de insuficiência de recursos tecnológicos, que a sala 
de audiência deste juízo seja utilizada para o colhimento dos depoimentos das partes e oitivas das testemunhas, deste modo as partes 
deverão se atentar para:
4.1 – informar a este juízo, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a necessidade de alguma das testemunhas prestar depoimento 
a partir da sala de audiências, informando nome completo e documento, para que seja feito o controle de acesso às dependências do 
prédio, para tanto as pessoas informadas deverão chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência ao horário designado para a 
audiência, munidos de documentos pessoais, bem como de comprovante de vacinação do COVID-19, para que possa ser feito o controle 
de acesso às dependências do prédio. (ATO Nº 861/2021- Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial e o atendimento dos usuários 
externos na terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do PODER JUDICIÁRIO 
do Estado de Rondônia, nos termos do Ato Conjunto n. 020/2020-PR-CGJ);
4.2 – As testemunhas serão intimadas da data e horário da solenidade pela própria parte que a arrolou;
4.3 – Advertir que, o não cumprimento do item 4.1, resultará na impossibilidade do colhimento do depoimento das partes e/ou testemunhas, 
em razão da falta de tempo hábil para preparar os atos da audiência;
4.4 - As partes, testemunhas e outros colaboradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, 
conforme link acima;
5 – As testemunhas que possuam de recursos tecnológicos deverão ser informadas da data da audiência e do link para entrada na sala 
pelas próprias partes.
6 – Na data da audiência designada, cada parte deverá acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido, cerca de cinco minutos 
antes do horário para início da solenidade, observando que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, sendo que a parte que a arrolou se incumbirá de avisá-la;
7 – A realização da audiência por videoconferência não retira a formalidade do ato processual, onde os participantes deverão se comportar 
em conformidade com a solenidade. Destarte, incumbem ao(s) advogado(a)s das partes/testemunhas, instruírem-nas a respeito das 
seguintes condutas:
Trajar roupas condizentes com o decoro do ato.
Ficar em local iluminado e silencioso ou com o menor ruído possível;
Posicionar-se frente a câmera com boa postura, possibilitando a visualização completa do rosto;
Optar pelo uso de computador/notebook. Não sendo possível, utilizar o smartphone na posição horizontal e apoiado em algum objeto, 
para evitar vibrações/distorções na captura da imagem;
Preferencialmente, utilizar fones de ouvido;
Habilitar o microfone apenas quando estiver com a palavra, mantendo-o mudo nas demais situações.
A inobservância das condutas acima poderá acarretar na extinção do feito (autor), na aplicação da revelia (réu) ou no indeferimento da 
oitiva (testemunha).
8– Esclareço, ainda, que caso não haja acesso à videoconferência até o horário de início da audiência, bem como o não cumprimento do 
item 4.1, será considerado como ausência à audiência virtual, acarretando nas consequências legais;
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9 – Considerando que o autor não é assistido por advogado, este deverá ser esclarecido, pelo senhor Oficial de Justiça, de que, no caso 
de insuficiência de recursos tecnológicos, a sala de audiência deste juízo poderá ser utilizada para sua participação na solenidade, bem 
como de suas testemunhas (no máximo 3), para tanto deverá entrar em contato previamente com a secretaria deste juízo através do 
telefone/whatsapp (69) 3416-1704.
10 - INTIMEM-SE, o autor por MANDADO, devendo este informar ao Oficial de Justiça número de telefone (whatsapp) e/ou e-email 
atualizados.
11 – DESPACHO servindo de Carta/MANDADO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE - RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7002336-22.2021.8.22.0004 
REQUERENTE: DALVA BRAU MALFER, LINHA 16 DA 31, GLEBA 12-B, LOTE 19 s/n ZONA RURAL - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS 
- RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: GETULIO DA COSTA SIMOURA, OAB nº RO9750A REQUERIDO: PARANA BANCO 
S/A, CNPJ nº 14388334000199, RUA COMENDADOR ARAÚJO 614 BATEL - 80420-063 - CURITIBA - PARANÁ ADVOGADOS DO 
REQUERIDO: MARISSOL JESUS FILLA, OAB nº PR17245, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, OAB nº BA46138 
SENTENÇA 
Relatório dispensado - art.38 da Lei 9.099/95.
Consiste a controvérsia em verificar a licitude do empréstimo supostamente contratado junto ao banco requerido e a consequente 
responsabilidade deste pelos descontos indevidos.
A requerida em contestação alegou preliminar da ausência dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Porém, a presunção 
de boa-fé da parte autora em aduzir a inexistência de contrato, aliadas aos descontos no benefício e o risco de dano por se tratar de valor 
essencial à subsistência são suficientes para concessão de tutela provisória de urgência. Preliminares afastadas.
Ausente a prova de consentimento do requerente ao negócio jurídico impugnado, visto que o contrato foi celebrado digitalmente, não 
possuindo assinatura para aferição de autenticação. 
Alias, o valor referente ao empréstimo foi depositado em conta diversa de uso habitual da autora, em resposta ao ofício emitido para 
instituição financeira Banco Santander (ID 79104745), verifico se tratar de conta bancária recente, com data de abertura em 13/10/2020 
com recebimento do valor do empréstimo na data de 27/10/2020. De modo que, não comprova acesso da autora ao valor depositado. 
A imposição de iminente desconto no benefício, ainda que precedido de transferência de valores - sem benefício do consumidor - 
denota, com efeito, afronta à liberdade contratual e consequente constrangimento pela probabilidade de privação de valores essenciais 
à subsistência.
Outrossim, necessária diligência para impedir a cobrança, fatores que denotam ofensa aos direitos da personalidade e consubstanciam 
os requisitos da responsabilidade extrapatrimonial.
Quanto à repetição de indébito e seguindo o entendimento da Corte Especial, a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida 
consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor. 
Portanto, é devida a restituição em dobro da quantia a requerente (REsp 1.823.218).
Passo à análise do dano moral. Os empréstimos eram debitados diretamente na conta bancária da autora, onde recebia o seu benefício, 
e os quais eram absorvidos pelos descontos indevidos. Destarte, configurou-se dano à sua personalidade, por descontar valores de seus 
proventos necessários para a sua subsistência, por tantos meses e em virtude de serem indevidos.
Em relação ao quantum indenizatório, para mensurá-lo, considero a situação financeira das partes, a extensão do dano e as FINALIDADE 
s da condenação. A primeira FINALIDADE é a compensatória, tendo em vista que é impossível promover a reparação do dano causado 
à personalidade da pessoa, porque é impossível repará-la com qualquer valor em pecúnia. O que se faz é estipular um valor em dinheiro 
que lhe sirva de lenitivo ao dano. A segunda FINALIDADE é a pedagógica, que estabelece que o valor a ser arbitrado deverá ser apenas 
o suficiente para desestimular a prática ilícita da causadora do dano.
Por tudo isso, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos propostos por DALVA BRAU MALFER em face de PARANA BANCO 
S/A, a condenar a requerida ao pagamento o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com juros de mora de 1%, a 
partir da citação e correção monetária conforme Tabela de Fatores de Atualização Monetária – Provimento 013/98/CG, a partir da data 
em que foi arbitrada a indenização. Condeno o requerido ainda, a repetição do indébito, dos valores descontados indevidamente no valor 
de R$1.807,20 (hum mil oitocentos e sete reais e vinte centavos), em dobro, corrigidos de acordo ao índice sobredito e com juros de mora 
de 1% devidos desde a citação. Via de consequência, resolvo o MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do NCPC.
Torno definitiva a liminar. 
Publique-se e intimem-se.
Interposto recurso, intime-se às contrarrazões.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial 
Avenida Daniel Comboni, nº 1480, Bairro União, CEP 76920-000, Ouro Preto do Oeste Processo: 7001989-52.2022.8.22.0004 
Assunto:Cancelamento de vôo 
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Parte autora: REQUERENTE: LEONARDO BATISTA SELIVON 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA, OAB nº RO4152 
Parte requerida: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA GOULART 
PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA 
Relatório dispensado – art.38 da Lei 9.099/95.
Infundada a alegação de ilegitimidade da requerida, porquanto fornecedora do serviço aéreo. Preliminares afastadas.
Decido. 
Inicialmente destaco que nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar 
Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017, com repercussão geral reconhecida (inf. 866), as normas 
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 
Portanto, o presente caso será analisado nos termos da Convenção de Montreal. 
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão de atraso de voo com perda de conexão
Dispõe o artigo 373, I, do CPC, que à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa se não 
provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam 
modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).
A requerida afirmou a ocorrência de problemas técnicos operacionais, situação que não constitui hipótese de excludente de responsabilidade, 
tratando-se, em verdade, de fortuito interno, decorrente da atividade exercida pela companhia aérea, portanto, não se enquadra como 
situação suficiente a rechaçar a responsabilidade da requerida no tocante ao evento danoso descrito na inicial. 
Com efeito, a empresa de transporte, ciente que sua prestação somente será cumprida se entregar tal pessoa no horário a que se dispôs, 
deverá contar ou com a impossibilidade de complicações no tráfego aéreo ou com meios alternativos de cumprir sua obrigação no tempo 
programado, visto que problemas dessa natureza estão no eixo da objetividade do risco empresarial da requerida. É caso (fato) fortuito, 
contudo, interno, interligado à sua atividade empresária. 
Neste caso, o requerente alega que sofreu atraso em seu voo que ocasionou a perda de conexão, chegando em Lisboa com aproximadamente 
30 horas de atraso, sem contudo comprovar o horário e dia de chegada ao seu destino final. No mais, apesar do requerente mencionar 
a perda de passeios turísticos, tais informações tornam-se controversas ante o documento de ID 77510346 juntado aos autos, ao 
qual demonstra que o voo de JPR X LIS era o de volta e não o de ida, ou seja, demonstrando que o requerente não possuía intenção de 
retornar à Ji-Paraná, sendo Lisboa seu destino final.
Vale constar que o entendimento anterior era de que, ultrapassadas 4 horas de atraso, o dano moral seria presumido. Entretanto, o 
colendo STJ reviu o entendimento, firmando tese no sentido de que o devem ser considerados vários fatores para que se possa investigar 
a ocorrência do dano moral, não sendo mais possível a presunção, via de regra (Informativo nº 0638, Publicação: 19 de dezembro de 
2018):
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO 
DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL 
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços 
aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso 
ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada 
a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado 
a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de DECISÃO acerca dos argumentos 
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de 
voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual 
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que 
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão 
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e 
a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação 
acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas 
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea 
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o 
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre 
outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via 
de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, 
arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente 
é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o 
que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido 
e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 
21/11/2018).
Assim, revendo entendimento anterior, doravante, passo a adotar a percepção do STJ, com análise de cada caso em concreto.
Neste caso, a parte autora não sofreu grandes transtornos, em que pese o atraso do voo, não se verifica a ocorrência de fato extraordinário 
a ensejar o dano moral vindicado. Ademais, a assistência à hospedagem foi oferecida, assim como o foi a assistência alimentar.
Nesse toar, ante a ausência de prova de dano moral, entendo que houve mero dissabor, o qual é insuficiente a ensejar indenização por 
danos morais vindicada.
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Ao teor do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o MÉRITO da causa, extinguindo o processo, nos termos do 
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se.
Interposto recurso, intime-se às contrarrazões.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Daniel Comboni, nº 1480, Bairro União, CEP 76920-000, Ouro Preto do Oeste 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opojegab@tjro.jus.br
Processo: 7002649-46.2022.8.22.0004
AUTOR: DIVINA MARIA DA CONCEICAO LIMA, RUA RORAIMA 519 NOVO HORIZONTE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS, OAB nº RO3287A REU: ENERGISA DE RONDÕNIA 
- CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO 
ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO 
1 – Designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, para o dia 04 de outubro de 2022 às 8:00 horas 
(horário local), sendo que a sala será acessada no dia e hora da solenidade através do link https://meet.google.com/xji-bdrz-qov;
2 – Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador);
3 – As partes deverão informar nos autos, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a identificação das pessoas que participarão da 
sessão (advogados – informando endereço eletrônico - prepostos, se for o caso), bem como arrolar as testemunhas a serem ouvidas por 
este Juízo, até 3 de cada parte, qualificando-as, para prévio registro da ata;
4 – O Provimento da Corregedoria Nº 013/2021 (DJ n.106/2021), permite, no caso de insuficiência de recursos tecnológicos, que a sala 
de audiência deste juízo seja utilizada para o colhimento dos depoimentos das partes e oitivas das testemunhas, deste modo as partes 
deverão se atentar para:
4.1 – informar a este juízo, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a necessidade de alguma das testemunhas prestar depoimento 
a partir da sala de audiências, informando nome completo e documento, para que seja feito o controle de acesso às dependências do 
prédio, para tanto as pessoas informadas deverão chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência ao horário designado para a 
audiência, munidos de documentos pessoais, bem como de comprovante de vacinação do COVID-19, para que possa ser feito o controle 
de acesso às dependências do prédio. (ATO Nº 861/2021- Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial e o atendimento dos usuários 
externos na terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do PODER JUDICIÁRIO 
do Estado de Rondônia, nos termos do Ato Conjunto n. 020/2020-PR-CGJ);
4.2 – As testemunhas serão intimadas da data e horário da solenidade pela própria parte que a arrolou;
4.3 – Advertir que, o não cumprimento do item 4.1, resultará na impossibilidade do colhimento do depoimento das partes e/ou testemunhas, 
em razão da falta de tempo hábil para preparar os atos da audiência;
4.4 - As partes, testemunhas e outros colaboradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, 
conforme link acima;
5 – As testemunhas que possuam de recursos tecnológicos deverão ser informadas da data da audiência e do link para entrada na sala 
pelas próprias partes.
6 – Na data da audiência designada, cada parte deverá acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido, cerca de cinco minutos 
antes do horário para início da solenidade, observando que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, sendo que a parte que a arrolou se incumbirá de avisá-la;
7 – A realização da audiência por videoconferência não retira a formalidade do ato processual, onde os participantes deverão se comportar 
em conformidade com a solenidade. Destarte, incumbem ao(s) advogado(a)s das partes/testemunhas, instruírem-nas a respeito das 
seguintes condutas:
Trajar roupas condizentes com o decoro do ato.
Ficar em local iluminado e silencioso ou com o menor ruído possível;
Posicionar-se frente a câmera com boa postura, possibilitando a visualização completa do rosto;
Optar pelo uso de computador/notebook. Não sendo possível, utilizar o smartphone na posição horizontal e apoiado em algum objeto, 
para evitar vibrações/distorções na captura da imagem;
Preferencialmente, utilizar fones de ouvido;
Habilitar o microfone apenas quando estiver com a palavra, mantendo-o mudo nas demais situações.
A inobservância das condutas acima poderá acarretar na extinção do feito (autor), na aplicação da revelia (réu) ou no indeferimento da 
oitiva (testemunha).
8– Esclareço, ainda, que caso não haja acesso à videoconferência até o horário de início da audiência, bem como o não cumprimento do 
item 4.1, será considerado como ausência à audiência virtual, acarretando nas consequências legais;
9 – Intimem-se e aguardem-se a realização da audiência.
10 – DESPACHO servindo de Carta/MANDADO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opojegab@tjro.jus.br
Processo: 7002716-11.2022.8.22.0004
REQUERENTE: JHONNY PEREIRA DE JESUS, RUA IRRAQUEL HOTES SOUZA 245 JD NOVO HORIZONTE - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA FONE: (69) 99235-8517. REQUERENTE SEM ADVOGADO(S) REQUERIDO: SOLANGE SUZANO 
DOS SANTOS, CPF nº 72262400253, RUA AGUIMAR DE SOUZA 902 NOVO HORIZONTE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: NAIRA DA ROCHA FREITAS, OAB nº RO5202 
DESPACHO 
1 – Designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, para o dia 17 de outubro de 2022 às 9:30 horas 
(horário local), sendo que a sala será acessada no dia e hora da solenidade através do link https://meet.google.com/kde-hszz-rit;
2 – Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador);
3 – As partes deverão informar nos autos, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a identificação das pessoas que participarão da 
sessão (advogados – informando endereço eletrônico - prepostos, se for o caso), bem como arrolar as testemunhas a serem ouvidas por 
este Juízo, até 3 de cada parte, qualificando-as, para prévio registro da ata;
4 – O Provimento da Corregedoria Nº 013/2021 (DJ n.106/2021), permite, no caso de insuficiência de recursos tecnológicos, que a sala 
de audiência deste juízo seja utilizada para o colhimento dos depoimentos das partes e oitivas das testemunhas, deste modo as partes 
deverão se atentar para:
4.1 – informar a este juízo, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a necessidade de alguma das testemunhas prestar depoimento 
a partir da sala de audiências, informando nome completo e documento, para que seja feito o controle de acesso às dependências do 
prédio, para tanto as pessoas informadas deverão chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência ao horário designado para a 
audiência, munidos de documentos pessoais, bem como de comprovante de vacinação do COVID-19, para que possa ser feito o controle 
de acesso às dependências do prédio. (ATO Nº 861/2021- Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial e o atendimento dos usuários 
externos na terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do PODER JUDICIÁRIO 
do Estado de Rondônia, nos termos do Ato Conjunto n. 020/2020-PR-CGJ);
4.2 – As testemunhas serão intimadas da data e horário da solenidade pela própria parte que a arrolou;
4.3 – Advertir que, o não cumprimento do item 4.1, resultará na impossibilidade do colhimento do depoimento das partes e/ou testemunhas, 
em razão da falta de tempo hábil para preparar os atos da audiência;
4.4 - As partes, testemunhas e outros colaboradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, 
conforme link acima;
5 – As testemunhas que possuam de recursos tecnológicos deverão ser informadas da data da audiência e do link para entrada na sala 
pelas próprias partes.
6 – Na data da audiência designada, cada parte deverá acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido, cerca de cinco minutos 
antes do horário para início da solenidade, observando que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, sendo que a parte que a arrolou se incumbirá de avisá-la;
7 – A realização da audiência por videoconferência não retira a formalidade do ato processual, onde os participantes deverão se comportar 
em conformidade com a solenidade. Destarte, incumbem ao(s) advogado(a)s das partes/testemunhas, instruírem-nas a respeito das 
seguintes condutas:
Trajar roupas condizentes com o decoro do ato.
Ficar em local iluminado e silencioso ou com o menor ruído possível;
Posicionar-se frente a câmera com boa postura, possibilitando a visualização completa do rosto;
Optar pelo uso de computador/notebook. Não sendo possível, utilizar o smartphone na posição horizontal e apoiado em algum objeto, 
para evitar vibrações/distorções na captura da imagem;
Preferencialmente, utilizar fones de ouvido;
Habilitar o microfone apenas quando estiver com a palavra, mantendo-o mudo nas demais situações.
A inobservância das condutas acima poderá acarretar na extinção do feito (autor), na aplicação da revelia (réu) ou no indeferimento da 
oitiva (testemunha).
8– Esclareço, ainda, que caso não haja acesso à videoconferência até o horário de início da audiência, bem como o não cumprimento do 
item 4.1, será considerado como ausência à audiência virtual, acarretando nas consequências legais;
9 – Considerando que o autor não é assistido por advogado, este deverá ser esclarecido, pelo senhor Oficial de Justiça, de que, no caso 
de insuficiência de recursos tecnológicos, a sala de audiência deste juízo poderá ser utilizada para sua participação na solenidade, bem 
como de suas testemunhas (no máximo 3), para tanto deverá entrar em contato previamente com a secretaria deste juízo através do 
telefone/whatsapp (69) 3416-1704.
10 - INTIMEM-SE, o autor por MANDADO, devendo este informar ao Oficial de Justiça número de telefone (whatsapp) e/ou e-email 
atualizados.
11 – DESPACHO servindo de Carta/MANDADO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE, RO.
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 7002739-54.2022.8.22.0004
AUTOR: FLORISVALDO OSCO FERNANDES, RUA MARECHAL RONDON 1220 BAIRRO LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDA DIAS FARIAS, OAB nº RO8753 REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON,, - ATÉ 4366 - LADO PAR - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
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DESPACHO 
1 – Designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, para o dia 04 de outubro de 2022 às 9:00 horas 
(horário local), sendo que a sala será acessada no dia e hora da solenidade através do link https://meet.google.com/zfw-byuy-xyh;
2 – Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador);
3 – As partes deverão informar nos autos, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a identificação das pessoas que participarão da 
sessão (advogados – informando endereço eletrônico - prepostos, se for o caso), bem como arrolar as testemunhas a serem ouvidas por 
este Juízo, até 3 de cada parte, qualificando-as, para prévio registro da ata;
4 – O Provimento da Corregedoria Nº 013/2021 (DJ n.106/2021), permite, no caso de insuficiência de recursos tecnológicos, que a sala 
de audiência deste juízo seja utilizada para o colhimento dos depoimentos das partes e oitivas das testemunhas, deste modo as partes 
deverão se atentar para:
4.1 – informar a este juízo, no prazo de até 48 horas antes da audiência, a necessidade de alguma das testemunhas prestar depoimento 
a partir da sala de audiências, informando nome completo e documento, para que seja feito o controle de acesso às dependências do 
prédio, para tanto as pessoas informadas deverão chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência ao horário designado para a 
audiência, munidos de documentos pessoais, bem como de comprovante de vacinação do COVID-19, para que possa ser feito o controle 
de acesso às dependências do prédio. (ATO Nº 861/2021- Dispõe sobre o retorno do trabalho presencial e o atendimento dos usuários 
externos na terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do PODER JUDICIÁRIO 
do Estado de Rondônia, nos termos do Ato Conjunto n. 020/2020-PR-CGJ);
4.2 – As testemunhas serão intimadas da data e horário da solenidade pela própria parte que a arrolou;
4.3 – Advertir que, o não cumprimento do item 4.1, resultará na impossibilidade do colhimento do depoimento das partes e/ou testemunhas, 
em razão da falta de tempo hábil para preparar os atos da audiência;
4.4 - As partes, testemunhas e outros colaboradores que não tiverem problemas na conexão serão ouvidas por meio da videoconferência, 
conforme link acima;
5 – As testemunhas que possuam de recursos tecnológicos deverão ser informadas da data da audiência e do link para entrada na sala 
pelas próprias partes.
6 – Na data da audiência designada, cada parte deverá acessar o ambiente virtual com o link acima fornecido, cerca de cinco minutos 
antes do horário para início da solenidade, observando que as testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, sendo que a parte que a arrolou se incumbirá de avisá-la;
7 – A realização da audiência por videoconferência não retira a formalidade do ato processual, onde os participantes deverão se comportar 
em conformidade com a solenidade. Destarte, incumbem ao(s) advogado(a)s das partes/testemunhas, instruírem-nas a respeito das 
seguintes condutas:
Trajar roupas condizentes com o decoro do ato.
Ficar em local iluminado e silencioso ou com o menor ruído possível;
Posicionar-se frente a câmera com boa postura, possibilitando a visualização completa do rosto;
Optar pelo uso de computador/notebook. Não sendo possível, utilizar o smartphone na posição horizontal e apoiado em algum objeto, 
para evitar vibrações/distorções na captura da imagem;
Preferencialmente, utilizar fones de ouvido;
Habilitar o microfone apenas quando estiver com a palavra, mantendo-o mudo nas demais situações.
A inobservância das condutas acima poderá acarretar na extinção do feito (autor), na aplicação da revelia (réu) ou no indeferimento da 
oitiva (testemunha).
8– Esclareço, ainda, que caso não haja acesso à videoconferência até o horário de início da audiência, bem como o não cumprimento do 
item 4.1, será considerado como ausência à audiência virtual, acarretando nas consequências legais;
9 – Intimem-se e aguardem-se a realização da audiência.
10 – DESPACHO servindo de Carta/MANDADO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3416-1704 ou 3416-1730 - E-mail: opogab@tjro.jus.br
Processo: 2000024-95.2020.8.22.0004 
REQUERENTES: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, RUA CAUCHEIRO 1546, 3º COMPANHIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL NOVA 
BRASÍLIA - 76908-518 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PROCESSO EXTINTO): JOSÉ CARLOS 
DE ALMEIDA BRANCO, CPF nº 86571346249, RUA PORTO ALEGRE, CELULAR/99990 4818 CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA 
SERRA - RONDÔNIA
VALDINE RODRIGUES MENDES, RUA PIAUI 3002 CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA ADVOGADOS DOS 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PROCESSO EXTINTO): WLLEYSSER BRUNO RIBEIRO DA SILVA, OAB nº RO8883, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO 
Converto o feito em diligência.
Atualize-se a certidão de antecedentes criminais.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Glauco Antonio Alves
Juiz de Direito
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1ª VARA CÍVEL 

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7005704-10.2019.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Duplicata, Honorários Advocatícios, Custas 
Requerente M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(a) FLAVIANA LETICIA RAMOS 
MOREIRA, OAB nº RO4688 Requerido(a) ANA PAULA BOTELHO DA SILVA, CPF nº 91236770234 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos.
Compulsando os autos, observo que, embora tenha sido requerido a inclusão da pessoa física no final petição de ID 79547086, o pedido 
se referia à inclusão da pessoa jurídica. A DECISÃO que deferiu tal pedido também saiu para que fosse incluída a pessoa física, porém 
esta já se encontra desde a distribuição da ação.
Posto isso, altero a DECISÃO de ID 80185513 para DEFERIR a inclusão da pessoa jurídica (empresa individual) no polo passivo.
Em relação ao pedido de buscas junto aos sistemas Sisbajud e Renajud, estes restaram infrutíferos, conforme espelhos anexos.
Tendo em vista que os meios supracitados não foram suficientes, DEFIRO a quebra de sigilo para realização de buscas no sistema 
Infojud, nos termos requeridos na petição de ID 80820562. DEFIRO, ainda, o pedido de prazo para comprovação do pagamento das 
custas, concedendo 10 (dez) dias.
Ao realizar buscas no Infojud, não foram localizadas declarações entregues à Receita Federal, referente aos últimos 03 (três) anos de 
exercício, conforme espelhos anexos. Saliento que as buscas utilizando CNPJ no sistema Infojud permite pesquisas apenas até o ano 
de 2017.
Inexistem bens passíveis de penhora, tendo como base as diligências empreendidas até aqui.
Assim, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens à penhora ou requerer o que entender de direito para 
prosseguimento da execução.
Com a manifestação, retornem os autos conclusos para deliberações.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de 
Processo Civil, prazo este durante o qual não correrá a prescrição, conforme o §1º do artigo supra.
A suspensão correrá em arquivo, sem prejuízo de seu desarquivamento a qualquer tempo, desde que sejam encontrados bens penhoráveis, 
ou que seja(m) informado(s) novo(s) endereço(s) para realização de diligências.
Decorrido o prazo da suspensão, caberá à parte credora dar impulso ao feito. Em caso de inércia, dar-se-á início à prescrição 
intercorrente.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001096-37.2017.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto 
Duplicata Requerente NIVEA MAGALHAES SILVA, CPF nº 25298860168, - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
Advogado(a) RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338, ADILA PATRICIA AMORIM LACERDA, OAB nº RO8229 Requerido(a) LATICINIOS 
TEIXEIROPOLIS LTDA - ME, CNPJ nº 08031968000197, LINHA 31, KM 28 sn ZONA RURAL - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS - RONDÔNIA 
Advogado(a) NIVEA MAGALHAES SILVA, OAB nº RO1613A 
Vistos.
Considerando que a tentativa de intimação pessoal da inventariante restou infrutífera, intime-a via DJE, na pessoa do advogado que lhe 
representa nos autos do inventário, Dr. Marcelo Martini, OAB/RO 10.255.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7004590-36.2019.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas Requerente S. D. J. P., RUA PAU BRASIL 175 JARDIM AEROPORTO - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) R. D. S., CPF nº 97717231204, 
RUA JOSÉ LINS DE SIQUEIRA 110, FONE: (69) 9216-2226 INDUSTRIAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
Advogado(a) INDHIANNA MORENA ESTHER GONCALVES DIAS, OAB nº RO6530A 
DECISÃO 
Altere-se a classe processual para “cumprimento de SENTENÇA ”.
Nos termos do artigo 528 do CPC, intime-se pessoalmente o executado para, no PRAZO DE 03 DIAS, efetuar o pagamento do débito 
executado – referente ao mês de agosto, no valor de R$ 145,73 (cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), provar que o 
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fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o, ainda, de que deverá efetuar o pagamento das prestações que se vencerem 
no curso da execução (artigo 911 do CPC), sob pena de protesto do título e prisão pelo prazo de um a três meses. 
Advirta-se o executado que a apresentação de comprovante de entrega de envelope bancário não será aceito como prova de pagamento, 
tendo em vista que este depende de validação pelo banco.
Ainda, advirta-se de que somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos poderá afastar 
a medida de prisão (art. 528, § 2º, CPC). Além disso, o cumprimento da prisão não exime o executado do pagamento das prestações 
vencidas e vincendas.
Decorrido o prazo, não sendo apresentada justificativa ou comprovado o pagamento do débito, desde já DETERMINO O PROTESTO do 
pronunciamento judicial (artigo 911, parágrafo único, c/c artigo 528, § 3º, do NCPC) e DECRETO a PRISÃO do executado (artigo 5º, LXII 
da Constituição Federal c/c. 528, § 3º, do NCPC), pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Caso o executado efetue o pagamento e esteja preso expeça-se, incontinenti, alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver 
recolhido.
Considerando que o CNJ aprovou, na 95ª Sessão do Plenário Virtual, recomendação orientando os Magistrados a voltarem a decretar 
a prisão dos devedores de pensão alimentícia, bem como que em nossa Comarca e Estado o calendário de vacinação está avançado, 
tendo contemplado a grande maioria da população, de modo que o contexto epidemiológico local está controlado, a prisão deverá ser 
cumprida em regime fechado e em compartimento separado dos demais presos. Não havendo a separação, o que deverá ser certificado, 
desde já determino o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar.
Registro que caso seja necessário, o Oficial de Justiça poderá pedir apoio à PM para cumprimento do MANDADO de prisão, servindo 
cópia da presente como ofício.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/PRISÃO/ALVARÁ DE SOLTURA/CARTA 
PRECATÓRIA.
Expeça-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7004429-55.2021.8.22.0004 Classe Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária Assunto Alienação Fiduciária Requerente B. V. S., RUA VOLKSWAGEN 291 JABAQUARA - 04344-020 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO Advogado(a) ARIOSMAR NERIS, OAB nº MG168819, DANIEL NUNES ROMERO, OAB nº SP168016, PROCURADORIA DA 
VOLKSWAGEN Requerido(a) J. P. A. C., CPF nº 02450856293, AVENIDA GONCALVES DIAS 3281 JARDIM AEROPORTO, - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Defiro o pleito de ID 80809945, determinando que seja realizada nova tentativa de citação da parte requerida no endereço informado pelo 
autor, qual seja: Av. Gonçalves Dias, n. 3281, Jardim Aeroporto, Ouro Preto do Oeste/RO.
Concedo o prazo de 15 dias para recolhimento das custas processuais, conforme requerido pelo autor.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7000121-39.2022.8.22.0004 Classe Embargos à Execução Assunto 
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Requerente MARCELO ROBERTO SERRAO DE OLIVEIRA REIS, CPF nº 
82862460206, RUA ALVORADA 253, AP 1 CENTRO - 85980-000 - GUAÍRA - PARANÁ Advogado(a) JAKELINE BELLOTO ELLER 
CAMPANHOLI, OAB nº PR84306 Requerido(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, RUA DANIEL COMBONI 
1156 PRAÇA DA LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE 
SENTENÇA 
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por MARCELO ROBERTO SERRÃO DE OLIVEIRA REIS contra o MUNICÍPIO DE 
OURO PRETO DO OESTE. 
Narrou o autor que os débitos cobrados na execução fiscal são inexistentes e ilegais, visto não residir mais no município desde 2014, 
sendo que os débitos que haviam até a presente data foram todos quitados nos processos nº 7004510-72.2019.8.22.0004 e nº 7002415-
69.2019.8.22.0004. Juntou documentos.
Devidamente intimado, o embargado apresentou impugnação ao ID 74776130 requerendo, preliminarmente, a rejeição dos embargos, 
ante a inexistência de prova inequívoca da hipossuficiência do embargante e, por consequência, da inexistência de garantia do Juízo.
No MÉRITO, afirmou que o embargante é sócio da empresa LM SAÚDE, pelo que é responsável pelo débito discutido nos autos, visto que 
não solicitou baixa do cadastro junto ao Departamento de Receita do Município. Por fim, pleiteou pela improcedência dos embargos.
A parte autora apresentou cópia das alterações contratuais, demonstrando sua exclusão da sociedade empresarial.
Pelo juízo foi determinada a intimação da parte embargante para apresentar garantia ao juízo, bem como recolher as custas processuais, 
o que foi atendido ao ID 76744096.
A parte embargada foi intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados, contudo permaneceu inerte.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
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Analisando o processo principal (7004752-94.2020.8.22.0004) verifica-se que a execução fiscal objetiva o recebimento de ISS referente 
ao ano de 2018, no valor total de R$4.548,45.
Ocorre que o contrato social de ID74937286 indica a alteração do quadro societário da empresa, a qual foi realizada em 24/05/2017 e, 
conforme documento de ID 60919019, foi devidamente comunicada à JUCER, conforme documento de ID 74937288 
Deste modo, vislumbra-se que o embargante, desde maio/2017, não figura mais como sócio da empresa LM SAÚDE, constando como 
sócios Lauangel Vieira Frezza e Priscila Vieira Frezza Bernardes, as quais são responsáveis pelo adimplemento do ISS do exercício 
2018.
Logo, não sendo o embargante sócio da empresa, é certo que o mesmo não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução 
fiscal.
Em que pese a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, § 8º, permitir a substituição da CDA pelo não preenchimento dos requisitos ou 
para que seja sanada alguma irregularidade, é certo que a alteração do polo passivo da ação não pode ser realizada. Com base neste 
entendimento é que foi editada a Súmula nº 392 do STJ, vejamos:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da SENTENÇA de embargos, quando se tratar de 
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Assim, considerando que a parte executada é ilegítima para figurar no polo passivo da lide e que a alteração da parte não pode ser 
realizada, a extinção do feito é medida que se impõe. Nesse mesmo norte a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. Com a morte do devedor originário no curso da demanda executiva, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos 
recai, primeiramente, sobre o espólio, contra quem deverá prosseguir a execução fiscal já em curso. Somente será dos herdeiros depois 
de realizada a partilha, e, ainda, na proporção dos seus respectivos quinhões. Inteligência dos artigos 131, II e III, do CTN e 1.997, caput, 
do CC. Precedentes. EXECUTADO FALECIDO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. 
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Todavia, no caso, considerando que, ao tempo 
do ajuizamento da execução, já era falecido o executado, não se mostra possível a correção do polo passivo. Súmula 392 do STJ. 
Ilegitimidade passiva da parte executada confirmada. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053945176, 
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 25/04/2013)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução fiscal e DECLARO a inexigibilidade do débito fiscal em relação a 
MARCELO ROBERTO SERRÃO DE OLIVEIRA REIS em razão de sua ilegitimidade passiva.
Por consequência, extingo o processo de execução autuada sob n. 7004752-94.2020.8.22.0004, o que faço com arrimo no artigo 485, VI, 
do Novo Código de Processo Civil, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Por consequência, RESOLVO o MÉRITO da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, nos termos do artigo 5º, I da Lei 3.896/16.
Condeno a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.
P.R.I. Com o trânsito em julgado, translade-se cópia para os autos principais.
Oportunamente, arquivem-se. Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
Telefone:(69) 3416-1720 – E-mail: opo1civel@tjro.jus.br
Sala virtual: https://meet.google.com/oue-owky-nbm 
Processo: 7003362-55.2021.8.22.0004
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 11.379,02, onze mil, trezentos e setenta e nove reais e dois centavos
AUTOR: IDE ALVES CANUTO, LINHA 41, GLEBA 16-G, LOTE 24 ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VIVIANE SILVA CARVALHO SOARES, OAB nº RO10032
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., RUA LÍBERO BADARÓ 377, - LADO ÍMPAR CENTRO - 01009-000 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO REU: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
Vistos.
Defiro o pleito de ID 80676648, determinando que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que promova a transferência do valor 
depositado nos autos (R$ 689,51 e seus acréscimos legais, depositado na conta judicial 3114/040/01525334-9) para a conta bancária 
informada pelo requerido, qual seja: Favorecido: C6 Consignado, CNPJ 61.348.538/0001-86, Banco: 626, Agência: 0001, Conta corrente: 
0012872-4.
Cópia do presente servirá de ofício, com prazo de 10 dias para resposta.
Sem prejuízo, considerando a petição de ID 80860703, altere-se a classe processual para “cumprimento de SENTENÇA ”.
Intime-se o devedor, observando as disposições do artigo 513, § 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância executada, 
mais as custas processuais, sob pena de o débito ser acrescido de multa processual e honorários advocatícios, cada um na razão de 10% 
sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC). 
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do débito 
e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em observância 
ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo aos 
cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
excutido, bem como para requerer o que entender pertinente para a satisfação de seu crédito.
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Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser fornecida 
conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte efetue o protesto 
da DECISÃO.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7000469-57.2022.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente 
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO 
Advogado(a) RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338, PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DO 
CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA Requerido(a) R W OLIVATO, CNPJ nº 32123910000158, RICK WILLIAM OLIVATO, CPF nº 
37159537807 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO 
Vistos.
Efetuei pesquisa de endereço dos executados junto ao sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme espelho anexo.
Manifeste-se a parte autora para prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Em caso de manifestação, tornem os autos conclusos.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de 
Processo Civil, prazo este durante o qual não correrá a prescrição, conforme o §1º do artigo supra.
A suspensão correrá em arquivo, sem prejuízo de seu desarquivamento a qualquer tempo, desde que sejam encontrados bens penhoráveis, 
ou que seja(m) informado(s) novo(s) endereço(s) para realização de diligências.
Decorrido o prazo da suspensão, caberá à parte credora dar impulso ao feito. Em caso de inércia, dar-se-á início à prescrição 
intercorrente.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0004660-56.2011.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Cheque Requerente GELSON ALVES PEREIRA, CPF nº 29703255434, RUA CIRO ESCOBAR N. 120, RUA DOS COQUEIROS, 
1001 CENTRO - 76829-672 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A Requerido(a) 
NILSON LOCATELLI, CPF nº 17713447172, AV. DANIEL COMBONI 950, RUA ANA NERY, Nº 902, S 14 2º ANDAR JARDIM TROPICAL 
- 76829-672 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
NIKI ALVES LOCATELLI, CPF nº 90609166204, AC BURITIS, AVENIDA PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
RENAN DA SILVA LOCATELLI, CPF nº 90609158287, AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 9 
Andar, ED. CASTELO BRANCO, TORRE JATOBÁ TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, CPF nº 75412217249, - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
Advogado(a) MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063A, JULYANDERSON POZO LIBERATI, OAB nº 
RO4131A 
Vistos.
Ante a habilitação do crédito ora perseguido nos autos do inventário e considerando o princípio da não surpresa, intime-se a parte 
exequente para que se manifeste sobre o interesse processual, notadamente no que se refere à necessidade de prosseguimento do 
presente feito. Prazo de 10 dias.
Vinda a manifestação, tornem conclusos para as deliberações pertinentes.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7006103-39.2019.8.22.0004 Classe Inventário Assunto Inventário e 
Partilha, Liminar Requerente MARCOS PIRES DA SILVA, CPF nº 92580238204, PA PALMARES, ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA 
UNIÃO - RONDÔNIA
MAURICIO PIRES DA SILVA, CPF nº 03245204256, PA PALMARES, ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA
MARCELO PIRES DA SILVA, CPF nº 00126058245, PA PALMARES, ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA
CLEUSA GUILHERMINA DA SILVA, CPF nº 42217784234, LINHA 81, KM 24, GLEBA 20-E, LOTE 19 ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA 
UNIÃO - RONDÔNIA
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NEIDE LUZIA DA SILVA BERG, CPF nº 90031342272, LINHA 31, KM 09, GLEBA 03, LOTE 161 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
LAZARA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA, CPF nº 42263573291, RO 144, LINHA C-25, GLEBA 63, LOTE 05, ZONA RURAL - 76889-000 
- CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
GIVALDO VICENTE DA SILVA, CPF nº 34839445249, PA PALMARES ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA
GERALDO LUIZ DA SILVA, CPF nº 60788623249, RUA MARTINHO LUTERO, 1018, BAIRRO ALVORADA - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA
GENAL PEDRO DA SILVA, CPF nº 22102779220, RUA ESPÍRITO SANTO, 356, BAIRRO JARDIM NOVO ESTADO - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
NEUSA JOSELIA DA SILVA, CPF nº 62873881291, LINHA 81, KM 41, GLEBA 16, LOTE 23 ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO 
- RONDÔNIA
JOSE JESSE DA SILVA, CPF nº 21993483268, RUA RORAIMA, 256, BAIRRO NOVA OURO PRETO - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA
GUILHERMINA LUIZA DA SILVA, CPF nº 63524511287, LINHA 81, KM 24, GLEBA 20-E, LOTE 19 ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA 
UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) VANESSA CARLA ALVES RODRIGUES, OAB nº RO6836A Requerido(a) SEBASTIAO MARIA 
DA SILVA, CPF nº 15662713987, LINHA 81, KM 41, ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
Vistos.
À contadoria para verificação da regularidade do inventário.
Após, ao Ministério Público para parecer.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7000629-58.2017.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação Requerente BHRUNO ALEX VALIM GOMES, CPF nº 75712431220, 
RUA RUI BARBOSA 2376, DISTRITO DE OUROMINAS CENTRO - 76925-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
RENATO GOMES PEREIRA, CPF nº 28377443287, RONDOMINAS Linha 204, DISTRITO DE RONDOMINAS, LT 39 G29 ZONA RURAL 
- 76920-990 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
HARIELLY RAISSA VALIM GOMES, CPF nº 00120107236, RUA RUI BARBOSA 2376, DISTRITO DE OUROMINAS CENTRO - 76925-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
SEBASTIAO JOSE ARANTES JUNIOR, CPF nº 09481577805, AVENIDA JI-PARANÁ 1027, - DE 741 A 1027 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 
76900-285 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
MARTICIDAN VALIM GOMES, CPF nº 22148060244, RUA RUI BARBOSA 2376, DISTRITO DE RONDOMINAS CENTRO - 76925-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) MAGDA ROSANGELA FRANZIN STECCA, OAB nº RO303 Requerido(a) 
CARMEM LUCIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 34833900220, RUA VINICIUS DE MORAES 49 BELA FLORESTA - 76925-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
MACIEL FERREIRA DA SILVA, CPF nº 32706464291, RUA ANA NERY 985-A JARDIM TROPICAL - 76925-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO, OAB nº RO3831, MARCIO VALERIO DE SOUSA, OAB nº 
RO4976, NATHALY DA SILVA GONCALVES, OAB nº RO6212 
Vistos.
Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre os termos propostos pela executada para substituição da penhora. Prazo de 
10 dias.
Com a manifestação, conclusos.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0004698-68.2011.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto 
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Requerente SUELLEM CARLA FERNANDES DA COSTA ESCUDERO, CPF 
nº 74984144220, - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) ROBSON AMARAL JACOB, OAB nº RO3815, 
MARCOS DONIZETTI ZANI, OAB nº RO613 Requerido(a) ESPÓLIO DE NILSON LOCATELLI, CPF nº DESCONHECIDO
MARLENE ALVES DA SILVA LOCATELLI, CPF nº 29006899291, RUA CIRO SCOBAR, 106, NÃO CONSTA NÃO CONSTA - 76920-000 
- OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
RENAN DA SILVA LOCATELLI, CPF nº 90609158287, RUA CIRO ESCOBAR 106 JARDIM TROPICAL - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SUELLEM CARLA FERNANDES DA COSTA ESCUDERO, OAB nº RO3475A, MAIBY FRANCIELI 
DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063A 
Vistos.
Defiro o pedido de inscrição da parte executada na SERASA, visto que, no caso em tela, não verifico óbice à aplicação do artigo 782, § 
3º, do CPC.
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Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS 
DE INADIMPLENTES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 782, § 3º, DO CPC/15. CABIMENTO. Afigura-se cabível a inscrição do 
executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do art. 783, § 3º, do CPC/2015, porquanto medida coercitiva aplicável à execução 
de títulos extrajudiciais, tal como a Certidão de Dívida Ativa, cujo processo de execução rege-se pela Lei 6.830/80, mas também, 
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Conquanto recomendável a utilização do protesto extrajudicial da CDA como instrumento 
apto a inibir a inadimplência do devedor e, por consequência, o próprio ajuizamento de execuções fiscais, não há razões para negar 
ao crédito fiscal em execução igualdade de condições com as medidas de cobrança postas à disposição do credor privado, sobretudo 
diante da iminente implantação do SERASAJUD, sistema que permite o envio de ordens judiciais de inclusão de restrição, levantamento 
temporário ou definitivo de restrição nos cadastros mantidos pelo SERASA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70071317762 RS, Relator: 
José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 10/11/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 17/11/2016)
Assim, providencie-se o necessário para inclusão do nome do devedor na Serasa, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC, observando 
as disposições contidas no § 4º do mesmo artigo.
Defiro a expedição de certidão comprobatória de admissão da execução, nos termos do art. 828 do CPC/15, caso requerido pela parte 
exequente, consignando-se que esta deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, nos termos do §1º 
do supracitado artigo.
Suspendendo o feito pelo prazo de 01 ano, durante o qual não correrá a prescrição, nos termos do artigo 921, III, § 1º, do Código de 
Processo Civil.
Findo o prazo supra, não sendo localizado o executado ou bens penhorados, desde logo determino o arquivamento do processo, a fim de 
aguardar a manifestação do credor ou a prescrição intercorrente.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7000851-50.2022.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Nota Promissória Requerente R. A. DA SILVA 
CONFECCOES - ME Advogado(a) ALLINE GUEDES PIMENTEL, OAB nº RO7016, ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, OAB nº 
RO6055A Requerido(a) FRANCIELY BRUSTOLIM DE OLIVEIRA, CPF nº 75190605272 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO 
Vistos.
A pesquisa no Sisbajud na modalidade de repetição retornou infrutífera, conforme espelho anexo.
Manifeste-se a parte autora para prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Saliento que, 
caso a autora ratifique o pedido da petição de ID 79355879 (Renajud e Infojud), deverá colacionar aos autos os respectivos comprovantes 
de pagamento das taxas pertinentes.
Em caso de manifestação, tornem os autos conclusos.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de 
Processo Civil, prazo este durante o qual não correrá a prescrição, conforme o §1º do artigo supra.
A suspensão correrá em arquivo, sem prejuízo de seu desarquivamento a qualquer tempo, desde que sejam encontrados bens penhoráveis, 
ou que seja(m) informado(s) novo(s) endereço(s) para realização de diligências.
Decorrido o prazo da suspensão, caberá à parte credora dar impulso ao feito. Em caso de inércia, dar-se-á início à prescrição 
intercorrente.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7003360-56.2019.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Multas e demais Sanções Requerente DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO Advogado(a) PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO Requerido(a) LUIZ 
BARBOSA DOS SANTOS, CPF nº 24211214268 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos.
Considerando a necessidade de realização de pesquisas nos sistemas do PODER JUDICIÁRIO pelo prazo de 30 (trinta) dias, determino 
que os autos permaneçam em cartório aguardando os resultados das diligências, devendo retornarem conclusos ao término do prazo, 
qual seja, 01/10/2022.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito
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COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7000554-48.2019.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Multas e demais Sanções Requerente DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO Advogado(a) PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO Requerido(a) JAIR JOSE 
FERREIRA, CPF nº 05179440220 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos.
Considerando a necessidade de realização de pesquisas nos sistemas do PODER JUDICIÁRIO pelo prazo de 30 (trinta) dias, determino 
que os autos permaneçam em cartório aguardando os resultados das diligências, devendo retornarem conclusos ao término do prazo, 
qual seja, 01/10/2022.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7000619-72.2021.8.22.0004 Classe Curatela Assunto Nomeação Requerente MILI BRUSTOLIM Advogado(a) JESS 
JOSE GONCALVES, OAB nº RO1739A Requerido(a) GERALDA MAGELA MACHADO, CPF nº 11278927204 Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos.
Conforme determinado no DESPACHO de ID 80634062, bem como a requerimento da parte autora (ID 81262849), intime-se o Ministério 
Público para manifestação e parecer final.
Após, conclusos para julgamento.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002410-13.2020.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse Requerente LUCENI 
GERONIMO DE ABREU SOUZA, CPF nº 59664649287, RUA SANTO DUMONT S/N, CASA DA EDILAINE TEIXEIRA CENTRO - 76928-
000 - TEIXEIRÓPOLIS - RONDÔNIA Advogado(a) MARIA HELENA DE PAIVA, OAB nº RO3425 Requerido(a) FLAVIO PRUDENCIO 
TOLEDO, CPF nº 00728702223, LIMEIRA 2469 JK - 76900-057 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO LAZARO NEVES, 
OAB nº RO3996, JOSE NEVES, OAB nº RO458A 
SENTENÇA 
Trata-se de ação proposta por LUCENI GERONIMO DE ABREU contra FLÁVIO PRUDÊNCIO TOLEDO.
Narrou a autora que viveu em união estável com Fábio Prudêncio Toledo, que veio a óbito. Afirmou que após o falecimento de seu 
companheiro, o requerido, que é irmão deste, ficou na posse dos bens que guarneciam a residência do casal, se negando a entregá-
los.
Deste modo, manejou a presente ação, a fim de que o requerido seja obrigado a lhe entregar os móveis, bem como a lhe pagar 
indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido em virtude dos fatos narrados. Juntou documentos.
A inicial foi inicialmente distribuída perante os Juizados Especiais Cíveis e a competência foi declinada em favor deste Juízo.
Efetuada a redistribuição, ante o tempo decorrido desde a propositura da ação a autora foi intimada para informar sobre o interesse no 
prosseguimento do feito, ocasião na qual desistiu do pedido no que se refere aos móveis, pleiteando pelo prosseguimento apenas em 
relação aos danos morais.
A desistência foi homologada ao ID 62072429, oportunidade na qual foi determinada a emenda à inicial, para que a requerente informasse 
sua profissão e comprovasse sua hipossuficiência.
A determinação de emenda foi cumprida e, ao ID 62495566, o Juízo recebeu a ação, deferindo os benefícios da justiça gratuita à 
requerente.
Realizada audiência de conciliação, as partes não entabularam acordo (ID 73800084).
O requerido apresentou defesa ao ID 74734871 arguindo preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual.
No MÉRITO, alegou que seu genitor, Darci Alves Toledo, veio a óbito e deixou bens a inventariar, dentre eles o imóvel no qual residiram 
as partes. Afirmou que quando do falecimento de seu pai, o de cujus Fábio Prudêncio de Toledo, foi nomeado inventariante e fixou 
moradia no imóvel rural, utilizando a mobília deixada por Darci.
Afirmou que após o óbito de Fábio assumiu o encargo de inventariante e, por isso, não permitiu a retirada dos móveis da propriedade sem 
que houvesse autorização judicial, a fim de preservar o interesse dos herdeiros. 
Deste modo, ante a ausência de ato ilícito, pleiteou pela improcedência do pedido e pela condenação da requerente ao pagamento de 
indenização por litigância de má-fé. Juntou documentos.
Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação ao ID 75650443.
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O feito foi saneado ao ID 77930211, oportunidade na qual foram rejeitadas as preliminares e fixados os pontos controvertidos da lide.
As partes pleitearam pela produção de prova testemunhal, o que foi deferido pelo Juízo.
Realizada audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da autora, bem como o depoimento das testemunhas Sandra de 
Oliveira da Silva, Lenir Maria de França, Lucilene V. Ferreira, Gedeon Ferreira de Barros e Helio Domingos Izato.
Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais remissivas à inicial. 
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Analisando o processo verifica-se que a requerente desistiu do pedido de entrega dos móveis. Logo, a ação seguiu apenas para discutir 
sobre a existência de danos morais.
Tanto é que os pontos controvertidos da lide foram a existência dos mencionados danos e, caso positivo, o quantum indenizatório 
devido.
As testemunhas ouvidas em Juízo nada mencionaram sobre a ocorrência de danos morais à requerente. 
Todas as testemunhas foram uníssonas em confirmar que a requerente conviveu em união estável com Fábio Prudêncio de Toledo.
As testemunhas arroladas pela autora informaram ter conhecimento de que os móveis foram adquiridos pelo casal. As testemunhas 
arroladas pelo requerido não souberam afirmar sobre a compra com esforço mútuo e durante a convivência entre a autora e o de cujus, 
mas nenhuma delas informou se e como o atraso na entrega dos móveis causou danos extrapatrimoniais à requerente.
A própria autora, ao prestar depoimento pessoal, não mencionou sobre o abalo.
Segundo a requerente, quando pediu ao requerido que lhe entregasse os móveis, este se recusou porquanto estava correndo o inventário 
dos bens de Darci Alves Toledo, razão pela qual apenas entregaria os bens mediante ordem judicial.
Obtida a ordem, a requerente afirmou que não houve recusa ou embaraços por parte do requerido, que prontamente lhe entregou os 
bens.
Deste modo, não é possível vislumbrar a existência de abalo à honra ou à imagem da autora, não havendo que se falar em dano moral, 
consistindo a situação em mero aborrecimento.
No que se refere ao pedido de condenação da requerente por litigância de má-fé, igualmente não merece acolhimento, eis que não estão 
presentes as hipóteses do artigo 80 do CPC.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por LUCENI GERONIMO DE ABREU contra FLÁVIO PRUDÊNCIO 
TOLEDO, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Por consequência, RESOLVO o MÉRITO da causa, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Sem custas processuais, nos termos do artigo 5º, III, da Lei 3.896/16. 
Condeno a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo 
a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002440-77.2022.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Taxa de 
Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, AV. 
DANIEL COMBONI 1156 PRAÇA DA LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE Requerido(a) JOAQUIM FERNANDES DA ROCHA, CPF nº 08542538234, RUA 
NELSON ALVES DE FREITAS 535 PARK AMAZONAS - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
Vistos.
Defiro o pleito de ID 80908286.
Promova-se nova tentativa de citação do executado no endereço informado pelo exequente, qual seja, Rua Fernando Pessoa, 0113, 
Setor Incra, Ouro Preto do Oeste/RO.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7005175-20.2021.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Taxa de Licenciamento de Estabelecimento Requerente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO 
DO OESTE Requerido(a) A. P. NETO & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 07527834000107 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO 
Vistos.
Após consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), através do Sisbajud, não foi identificado qualquer vínculo 
da pessoa A. P. NETO, sob o CNPJ 07.527.834/0001-07, com instituições financeiras, conforme espelho anexo.
Manifeste-se a parte autora para prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Em caso de manifestação, tornem os autos conclusos.
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Decorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, prazo este durante o qual não correrá a prescrição, nos 
termos do artigo 40 da Lei 6.830/80.
A suspensão correrá em arquivo, sem prejuízo de seu desarquivamento a qualquer tempo, desde que sejam encontrados bens penhoráveis, 
ou que seja(m) informado(s) novo(s) endereço(s) para realização de diligências.
Decorrido o prazo da suspensão, caberá à parte credora dar impulso ao feito.
Em caso de inércia, arquive-se novamente para aguardar o prazo prescricional intercorrente.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7000265-86.2017.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Nota Promissória Requerente CELSO LUIZ 
PISSINATI Advogado(a) EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
PRISCILA MORAES BORGES, OAB nº RO6263 Requerido(a) JOSE ROBERTO PEREIRA, CPF nº 06326515807 Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
DECISÃO SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL
(Prazo de Validade: 30 dias, conforme art. 278 das DGJ)
Vistos.
O executado foi devidamente intimado para impugnar a apreensão, conforme AR juntado sob o ID 80342866, deixando transcorrer o 
prazo in albis (16/08/2022 às 23:59:59).
Procedi nesta data a transferência da quantia para conta vinculada a este juízo.
Posto isso, CONVERTO o bloqueio em PENHORA, sem necessidade de termo (Art. 854 §5º, do CPC).
Serve a presente DECISÃO como ALVARÁ JUDICIAL.
Destinatário: Caixa Econômica Federal, agência local.
FINALIDADE: Autorizar CELSO LUIZ PISSINATI, CPF 162.613.562-20, pessoalmente, ou por meio de seus procuradores legais EDER 
TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB/RO 2.930, CPF 690.997.232-53; NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB/RO 1.586, CPF 237.546.722-
15 ou; PRISCILA MORAES BORGES, OAB/RO 6.263, CPF 011.841.982-09, a levantar os valores e seus acréscimos legais depositados 
junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência 3114, operação 040, conta judicial com ID de transferência 072022000019407163 
e 072022000019407473. Após o levantamento total, as contas deverão ser encerradas.
Intime-se a parte exequente para que proceda o levantamento dos valores, ficando a mesma intimada para informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que de direito em 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para deliberação.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: (69) 
3416-1710
e-mail: cpeouropreto@tjro.jus.br
Processo: 7006738-20.2019.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOSEFA MARIA FIRMINO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIRA DA ROCHA FREITAS - RO5202
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada para comunicar se houve o levantamento dos alvarás expedidos, no prazo de 10 dias.

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7005281-84.2018.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Cédula de Crédito Comercial Requerente BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA Advogado(a) DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES, OAB nº RO2433 Requerido(a) J. E. SUPERMERCADO LTDA - ME, JULIANA 
RIBEIRO CARDOSO, EDVAN FIALHO DOS SANTOS Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Trata-se de impugnação à apreensão de valores opostos por JULIANA RIBEIRO CARDOSO e EDVAN FIALHO DOS SANTOS contra 
BRASIL DISTRIBUIDORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Narraram os executados que os valores bloqueados são oriundos de conta poupança, portanto, impenhoráveis.
Intimada a parte exequente requereu a expedição de alvará.
É o relatório. Fundamento e decido.
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O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até 
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
In casu, o documento de ID 79610285 demonstra que o valor bloqueado (R$ 2.110,02) se encontra depositado em conta poupança. Logo, 
trata-se de quantia impenhorável.
Ao teor do exposto, DECLARO A IMPENHORABILIDADE do valor bloqueado, determinando a liberação da quantia em favor da parte 
executada. 
Promovi o desbloqueio junto ao sistema SISBAJUD, conforme detalhamento adiante.
Defiro o pedido de penhora de bens, mediante o recolhimento das custas devidas.
Assim, após o recolhimento das custas, que deverá ser realizado em 5 dias, determino que seja realizada a penhora de tantos bens 
quantos bastem para garantir a execução, devendo o Oficial de Justiça intimar a parte executada para, querendo, oferecer impugnação, 
no prazo e sob as advertências legais.
Havendo penhora de bem imóvel, deverá o Oficial de Justiça atentar para o disposto no art. 842 do CPC e o exequente cumprir a 
determinação constante no art. 844.
Em caso de diligência positiva deverá ser esclarecido ao executado que ele poderá, em 10 dias, requerer a substituição do bem penhorado, 
desde que comprove que a medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, nos termos do artigo 847 do CPC.
Havendo manifestação da parte executada, tornem conclusos. Caso contrário, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 
dias, requerer o que entender pertinente para fins de satisfação do crédito. 
Acaso reste negativo o MANDADO, intime-se a parte exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, ou requerer o que 
entender de direito em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.
Cópia do presente servirá de MANDADO de penhora/avaliação/intimação.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste, 30 de agosto de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7004359-43.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: FOX PNEUS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RENAN DE SOUSA E SILVA - RO6178, HAROLDO LOPES LACERDA - RO0000962A, HUGO ANDRE 
RIOS LACERDA - RO5717
EXECUTADO: S. A. TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - ME
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, no prazo de 10 (dez) dias, intimada para requerer o que entender de direito, 
diante do certificado no id 81227934.

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0002679-55.2012.8.22.0004 Classe Inventário Assunto Inventário e 
Partilha Requerente ANGELO MARTELLO PIVOTTO Advogado(a) GLEICY MACIEL CASAGRANDE, OAB nº RO3276, DEJANIRA DE 
JESUS PEREIRA SILVA, OAB nº RO7282 Requerido(a) ESPÓLIO DE EMILIA TAUFMANN PIVOTTO Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Trata-se de pedido de inventário proposto por ANGELO MARTELLO PIVOTTO em face dos bens deixados por EMILIA TAUFMANN 
PIVOTTO o qual após trâmite regular foi julgado por SENTENÇA ao ID 62637010 - Pág. 10.
O inventariante apresentou pedido de retificação do formal, sendo emitido parecer favorável da contadoria ao ID 80588931.
Deste modo, expeça-se novo formal de partilha observando as últimas declarações apresentadas ao ID 76294231.
Pratique-se o necessário. Após, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7005482-71.2021.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO, AVENIDA PARAISO 2601 CENTRO - 76923-
000 - VALE DO PARAÍSO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO Requerido(a) 
ANDREIA APARECIDA BATISTA, CPF nº 01185986278, RUA B 23 CENTRO - 76923-000 - VALE DO PARAÍSO - RONDÔNIA Advogado(a) 
SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO contra ANDREIA APARECIDA BATISTA.
A executada foi citada pessoalmente e não pagou o débito ou opôs embargos à execução.
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O foi intimado para dar andamento ao feito, em 10 dias, permanecendo inerte. 
Intimado para fins do artigo 485, § 1º, do CPC, novamente deixou de se manifestar. 
É o relatório. Passo à DECISÃO.
Em que pese à primeira vista vislumbrar-se a inviabilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, a aplicação subsidiária 
do Código de Processo Civil aos executivos fiscais invoca tal possibilidade, porquanto perfeitamente cabível – nos termos do artigo 1º da 
Lei 6.830/80 –, sem ofensas aos DISPOSITIVO s insertos na mencionada lei. 
A execução fiscal deve atender ao fim que se destina, com a mesma segurança e eficácia dos demais feitos, em especial os executivos. 
Assim, manter o processo no acervo sem a adequada movimentação e, repise-se, mesmo havendo a intimação do representante do 
exequente para tanto, não é razoável, eis que as hipóteses que autorizam o arquivamento do feito, conforme o artigo 40 da LEF são a 
não localização do devedor ou de bens e não a inércia do credor. 
Desta feita, plenamente possível a extinção do feito ante a inércia do exequente, especialmente porquanto foram atendidos os requisitos 
necessários para tanto. 
Neste mesmo sentido é o entendimento firmado pelo TJ/RO, vejamos:
Apelação. Execução fiscal. Extinção sem resolução do MÉRITO. Abandono da causa. Possibilidade. As intimações feitas por meio 
eletrônico e em portal próprio daqueles que tenham se cadastrado, inclusive a Fazenda Pública, serão, para todos os efeitos legais, 
tidas como pessoais. A inércia do ente público exequente com relação à intimação regular para promover o andamento do feito implica 
a extinção da execução fiscal ex officio. Recurso que se nega provimento.APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0012794-43.2009.822.0101, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 
08/01/2021(destaquei)
Apelação. Execução fiscal. Intimação para prosseguimento da execução fiscal. Inércia do exequente. Extinção por falta de interesse de 
agir. Possibilidade. 1. É da jurisprudência do STF que do silêncio da Fazenda exequente no que respeita ao regular andamento do processo 
resulta a extinção ex officio da execução fiscal. 2. Apelo não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0142778-22.2005.822.0101, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 
15/01/2021(negritei)
Ao teor do exposto, EXTINGO A EXECUÇÃO, o que faço com arrimo nos artigos 1º da Lei 6.830/80 e 485, III, do Código de Processo 
Civil, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003909-37.2017.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Cédula de Crédito Bancário, Cheque Requerente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL 
DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI, CNPJ nº 02144899000141 Advogado(a) KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A, 
EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO5368 Requerido(a) JACOB & OLIVEIRA LTDA - ME, CNPJ nº 12919790000192, AVENIDA DANIEL 
COMBONI 0588, PREDIO B JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL 
DE RONDÔNIA – SICOOB OUROCREDI contra JACOB & OLIVEIRA LTDA – ME, WAGNO DE OLIVEIRA e ALYNE JACOB DO 
NASCIMENTO.
Os executados foram citados e, na oportunidade, foi realizada a penhora de um veículo (ID 13949771).
Ao ID 15247780 aportou aos autos termo de acordo, que foi homologado ao ID 15262756.
Posteriormente, ao ID 81005913 foi juntado novo termo de acordo que se refere a estes autos e àqueles autuados sob o n. 7003904-
15.2017.8.22.0004, 7004723-49.2017.8.22.0004, 7003890-31.2017.8.22.0004 e 7003902-45.2017.8.22.0004.
No termo, as partes informaram a renegociação da dívida e estabeleceram, dentre outras coisas, que:
Cláusula 1ª. OS DEVEDORES através do presente reconhecem expressamente que possuem uma dívida a ser paga diretamente à 
CREDORA, com valor atualizado até a presente data, e considerando o prazo do parcelamento, de R$143.505,08 (cento e quarenta e 
três mil, quinhentos e cinco reais e oito centavos), incluindo custas processuais;
Cláusula 2ª. A RENEGOCIAÇÃO possui garantia fidejussória, sendo WAGNO DE OLIVEIRA e sua esposa ALYNE JACOB DO 
NASCIMENTO, avalistas do presente acordo;
Cláusula 3ª. OS DEVEDORES reconhecem a dívida e confessam que estão inadimplentes da quantia supracitada e que ressarcirão a 
CREDORA nas condições previstas neste contrato;
Cláusula 4ª. Os créditos que a CREDORA possui contra os DEVEDORES são originários das seguintes operações:
I - Cédula de Crédito Bancário - Desconto de Cheques - n. 3072-8 (Contrato n.41-0), emitida em 11/01/2017, no valor de R$8.375,00 (oito 
mil, trezentos e setenta e cinco reais);
II - Cédula de Crédito Bancário n. 3271/00/ 142 (contrato 30497-1), emitida em 25/05/2016, com limite de R$8.000,00 (oito mil reais), 
referente ao cartão de crédito;
III - Cédula de Crédito Bancário - abertura de crédito - n. 1915, emitida em 06/05/2016, com limite crédito de R$10.000,00 (dez mil reais), 
referente à conta corrente n. 2.1237;
IV - Cédula de Crédito Bancário - Desconto de Cheques - n. 3062-2 (Contratos ns. 39-5 e 40-3), emitida em 06/01/2017, no valor de 
R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais);
V - Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - n. 25791-1, emitida em 27 de abril de 2016, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Cláusula 5ª. O pagamento será realizado da seguinte forma:
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a) Os DEVEDORES pagarão a título de entrada o valor de R$ 218,03 (duzentos e dezoito reais e três centavos), que será para pagamento 
parcial do valor de dívida, e deverá ser depositado na conta corrente n. 327300001-5, agência 0001, BANCOOB, de titularidade da 
credora, inscrita no CNPJ sob n. 02.144.899/0001-41, sendo que o depósito deve ser identificado, sob pena de não ser localizado e 
eventual cobrança da parcela não poderá a culpa ser atribuída à credora.
b) O valor de R$143.287,05 (cento e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), correspondente a dívida, 
será pago em 85 (oitenta e cinco) parcelas iguais e mensais de R$1.685,73 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três 
centavos), iniciando-se em 26 de setembro de 2022, com término em 25 de setembro de 2029, e deverá ser depositado na conta corrente 
n. 2.123-7, agência 3273, SICOOB OUROCREDI,de titularidade da pessoa jurídica, sendo que a devedora desde já autoriza o débito do 
valor da parcela na data do vencimento.
Parágrafo único. Caso os DEVEDORES efetuem a quitação do presente acordo antes do fim do prazo estabelecido, os juros serão 
aplicados proporcionalmente ao tempo efetivamente utilizado até a quitação.
Cláusula 6ª. A CREDORA excluirá o nome dos DEVEDORES de todos os órgãos de proteção ao crédito decorrentes da inadimplência 
do(s) título(s) objeto(s) do presente acordo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data da intimação da homologação do acordo, ou da data 
do pagamento dos valores descritos na Cláusula 4ª, o que ocorrer por último.
Cláusula 7ª. Os DEVEDORES confessam e assumem integral responsabilidade pelo pagamento da dívida descrita na cláusula anterior.
Cláusula 8ª. A inadimplência de qualquer parcela, total ou parcial, que será assim considerada caso não haja o pagamento dentro do 
prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da data do vencimento, acarretará o vencimento antecipado de todas as parcelas Vincendas, 
independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, sendo deduzidos os valores efetivamente pagos, cancelados eventuais 
descontos concedidos na apuração do presente acordo, acrescidos juros moratórios de 1,0% a.m. e multa moratória de. 10% (dez por 
cento) em favor da CREDORA sobre o valor devido, com imediata inclusão dos dados dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito 
- SERASA e outras instituições de restrição ao crédito, podendo a CREDORA pleitear pelo imediato cumprimento do presente acordo.
Estabeleceram, ainda, que em caso de descumprimento o cumprimento de SENTENÇA deverá ser realizado nos autos n. 7003904-
15.2017.8.22.0004, ficando os executados responsáveis pela integralidade dos débitos inadimplidos. 
Assim, pleitearam pela homologação do acordo e pela suspensão do feito durante o prazo de cumprimento.
É o relatório. Fundamento e decido.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso 
é que o NCPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não só por este, mas também 
por todos os envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes acordaram acerca da quitação do débito em discussão e certa de que o acordo reflete as reais 
intenções e possibilidades das partes, a homologação é medida que se impõe.
No que se refere à suspensão do feito a fim de aguardar o cumprimento da transação, entendo que tal pedido não merece deferimento. 
É que após a homologação do acordo, este passa a ser o título executivo, não havendo motivos que justifiquem a suspensão dos autos, 
eis que em caso de descumprimento do acordo o credor poderá solicitar, a qualquer tempo, o desarquivamento do feito e o cumprimento 
da SENTENÇA, sem que seja necessário recolher novas custas para tanto.
Deste modo, em que pese a previsão contida no artigo 922 do CPC, suspender os autos não traria nenhum benefício ao credor, eis que 
deverá peticionar informando eventual descumprimento e requerendo a realização de diligências, esteja ou não o processo arquivado.
Além disso, em caso de cumprimento deverá peticionar informando o pagamento das parcelas, o que ensejaria nova CONCLUSÃO dos 
autos, onerando o Cartório e o Juízo.
Lado outro, havendo desde logo o arquivamento, caso haja descumprimento não haverá acréscimo de trabalho à parte exequente e, em 
caso de cumprimento, estará desonerada da obrigação de informar a quitação do acordo. Ainda, será evitada uma nova e desnecessária 
CONCLUSÃO apenas para extinção do feito.
Neste ponto, importante registrar que cabe às partes cooperarem para que se obtenha, em tempo razoável, DECISÃO de MÉRITO justa 
e efetiva (art. 6º, CPC). Assim, por todos os ângulos verifica-se que a suspensão não trará nenhum benefício à parte credora e que, 
por outro lado, a homologação e arquivamento do feito, além de não causar nenhum prejuízo, prestigiará os princípios da celeridade, 
economia processual e eficiência. 
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Por 
consequência, EXTINGO a execução, o que faço com arrimo no art. 318, parágrafo único c/c art. 487, III, “b”, ambos do Código de 
Processo Civil.
Sem custas finais ou honorários advocatícios.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001355-27.2020.8.22.0004 Classe Declaração de Ausência Assunto 
Curadoria dos bens do ausente Requerente O. B. D. S., CPF nº 06994142299, LINHA 40 DA 81, LOTE 19, GLEBA 20 I KM 04, SÍTIO 
ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) ORLANDO GOMES CORDEIRO, OAB nº RO8586 Requerido(a) 
A. S. D. S., CPF nº 72486724249, LINHA C-50 BR-421 KM 30 ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA Advogado(a) 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Converto o julgamento em diligência.
Expeça-se ofício para a Receita Federal solicitando informações quanto a atualização cadastral de Alfreu Santos da Silva, CPF 724.867.242-
49, realizada em 18/08/2020, devendo informar de que forma esta atualização aconteceu (pessoalmente, automaticamente etc.).
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Oficie-se também para a EMATER, IDARON, Fetagro e CUT solicitando informações quanto a possível cadastro do requerido Alfreu 
Santos da Silva, CPF 724.867.242-49.
Prazo de 10 dias para resposta.
Serve o presente de ofício.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003756-28.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Concessão Requerente FATIMA FRANCISCA DE JESUS, CPF nº 89284984220, BAIRRO CENTRO 203 RUA JOSÉ MARINHO DE 
OLIVEIRA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) HERISSON MORESCHI RICHTER, OAB nº RO3045A, 
JESSICA FERNANDA DA SILVA BORGES, OAB nº RO9525, TALLITA RAUANE RAASCH, OAB nº RO9526 Requerido(a) INSS - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2613, - DE 2322/2323 A 2637/2638 CENTRO - 76801-036 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO 
Trata-se de ação previdenciária proposta por FATIMA FRANCISA DE JESUS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
almejando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a concessão de aposentadoria por invalidez, caso seja constatada a 
invalidez permanente. 
Após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, o artigo 109, § 3º, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação:
§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado 
possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.
Ainda, a Lei 13.876/19 alterou o art. 15, III, da Lei 5.010/1966, que passou a ter o seguinte teor:
Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:
[...]
III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 
quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara 
Federal;
Note-se que o artigo determina que a Comarca deve estar localizada a mais de 70km do município que seja sede da Vara Federal. In 
casu, a sede da Comarca é localizada neste município de Ouro Preto do Oeste/RO, que é apenas 32Km distante do município de Ji-
Paraná/RO.
Graças a isso é que o próprio TRF1, através da Portaria PRESI-9507568 do TRF1, reconheceu que esta Comarca deixou de ter 
competência delegada.
Por todo o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a presente ação, declinando a competência 
em favor da Justiça Federal, Subseção de Ji-Paraná/RO, determinando a remessa dos autos àquele Juízo, com as baixas e anotações 
pertinentes.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001191-91.2022.8.22.0004 Classe Embargos à Execução Assunto Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Requerente ROSENEIDE GOMES DE SOUZA, CPF nº 61722499249
GENAIR ALVES FERREIRA, CPF nº 69421960297 Advogado(a) CARLOS FERNANDO DIAS, OAB nº RO6192, DAYANE FERNANDES 
DIAS, OAB nº RO11382 Requerido(a) GEREMIAS DIAS FERRAZ, CPF nº 59644729234 Advogado(a) VANESSA CARLA ALVES 
RODRIGUES, OAB nº RO6836A 
Vistos.
Intime-se a parte embargante para promover o recolhimento das custas processuais, no importe de 2% sob o valor da causa, visto que 
não será designada audiência de conciliação.
Ainda, considerando a alegação de indícios de fraude em razão da suposta divergência de assinaturas, intime-se a parte embargante 
para dizer se possui interesse na produção da prova pericial.
Concedo prazo de 15 dias para cumprimento das determinações supra.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003754-58.2022.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Citação 
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Requerente Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia Crf Ro, RUA RAFAEL VAZ E SILVA 2553, - DE 2534/2535 A 2811/2812 
LIBERDADE - 76803-890 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA - CRF/RO Requerido(a) M O CAMPOS & CIA LTDA, CNPJ nº 08929954000195, JORGE MARCELINO SN, 
PREFEITURA DO DISTRITO DE RONDOMINAS RONDOMINAS - 76920-990 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Retifique-se a autuação processual para que conste a classe processual de Carta Precatória.
A presente carta precatória preenche os requisitos mencionados nos artigos 264 e 250 do CPC (Lei 13.105/2015).
1 - Cumpra-se o ato solicitado.
a) CÓPIA DA CARTA PRECATÓRIA SERVIRÁ DE MANDADO INTIMAÇÃO;
b) Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos cumprimentos;
c) Em seguida, não havendo pendências, arquivem-se estes autos.
2 - Consigno que, caso o Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada/intimada tenha mudado de endereço e indique o atual, fica, 
desde já, determinada, independente de nova deliberação, a remessa da presente ao juízo da comarca que se referir o novo endereço, 
dado o caráter itinerante das Cartas Precatórias, devendo ser observada pela escrivania a comunicação ao juízo deprecante quanto a 
essa remessa.
3 - Desde já, fica também determinada a devolução da Carta Precatória à origem, caso o Oficial de Justiça certifique que não foi possível 
encontrar a pessoa em questão, não declinando o novo endereço.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos (Lei 13.105/2015).
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo 
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003890-31.2017.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto 
Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL 
DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI, CNPJ nº 02144899000141 Advogado(a) EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO5368, KARIMA 
FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A Requerido(a) WAGNO DE OLIVEIRA, CPF nº 97167509272
ALYNE JACOB DO NASCIMENTO, CPF nº 65669320204
JACOB & OLIVEIRA LTDA - ME, CNPJ nº 12919790000192 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL 
DE RONDÔNIA – SICOOB OUROCREDI contra JACOB & OLIVEIRA LTDA – ME, WAGNO DE OLIVEIRA e ALYNE JACOB DO 
NASCIMENTO.
Os executados foram citados e, na oportunidade, foi realizada a penhora de um veículo (ID 13949771).
Ao ID 15247780 aportou aos autos termo de acordo, que foi homologado ao ID 15262756.
Posteriormente, ao ID 81005913 foi juntado novo termo de acordo que se refere a estes autos e àqueles autuados sob o n. 7003904-
15.2017.8.22.0004, 7004723-49.2017.8.22.0004, 7003909-37.2017.8.22.0004 e 7003902-37.2017.8.22.0004.
No termo, as partes informaram a renegociação da dívida e estabeleceram, dentre outras coisas, que:
Cláusula 1ª. OS DEVEDORES através do presente reconhecem expressamente que possuem uma dívida a ser paga diretamente à 
CREDORA, com valor atualizado até a presente data, e considerando o prazo do parcelamento, de R$143.505,08 (cento e quarenta e 
três mil, quinhentos e cinco reais e oito centavos), incluindo custas processuais;
Cláusula 2ª. A RENEGOCIAÇÃO possui garantia fidejussória, sendo WAGNO DE OLIVEIRA e sua esposa ALYNE JACOB DO 
NASCIMENTO, avalistas do presente acordo;
Cláusula 3ª. OS DEVEDORES reconhecem a dívida e confessam que estão inadimplentes da quantia supracitada e que ressarcirão a 
CREDORA nas condições previstas neste contrato;
Cláusula 4ª. Os créditos que a CREDORA possui contra os DEVEDORES são originários das seguintes operações:
I - Cédula de Crédito Bancário - Desconto de Cheques - n. 3072-8 (Contrato n.41-0), emitida em 11/01/2017, no valor de R$8.375,00 (oito 
mil, trezentos e setenta e cinco reais);
II - Cédula de Crédito Bancário n. 3271/00/ 142 (contrato 30497-1), emitida em 25/05/2016, com limite de R$8.000,00 (oito mil reais), 
referente ao cartão de crédito;
III - Cédula de Crédito Bancário - abertura de crédito - n. 1915, emitida em 06/05/2016, com limite crédito de R$10.000,00 (dez mil reais), 
referente à conta corrente n. 2.1237;
IV - Cédula de Crédito Bancário - Desconto de Cheques - n. 3062-2 (Contratos ns. 39-5 e 40-3), emitida em 06/01/2017, no valor de 
R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais);
V - Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - n. 25791-1, emitida em 27 de abril de 2016, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Cláusula 5ª. O pagamento será realizado da seguinte forma:
a) Os DEVEDORES pagarão a título de entrada o valor de R$ 218,03 (duzentos e dezoito reais e três centavos), que será para pagamento 
parcial do valor de dívida, e deverá ser depositado na conta corrente n. 327300001-5, agência 0001, BANCOOB, de titularidade da 
credora, inscrita no CNPJ sob n. 02.144.899/0001-41, sendo que o depósito deve ser identificado, sob pena de não ser localizado e 
eventual cobrança da parcela não poderá a culpa ser atribuída à credora.
b) O valor de R$143.287,05 (cento e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), correspondente a dívida, 
será pago em 85 (oitenta e cinco) parcelas iguais e mensais de R$1.685,73 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três 
centavos), iniciando-se em 26 de setembro de 2022, com término em 25 de setembro de 2029, e deverá ser depositado na conta corrente 
n. 2.123-7, agência 3273, SICOOB OUROCREDI,de titularidade da pessoa jurídica, sendo que a devedora desde já autoriza o débito do 
valor da parcela na data do vencimento.
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Parágrafo único. Caso os DEVEDORES efetuem a quitação do presente acordo antes do fim do prazo estabelecido, os juros serão 
aplicados proporcionalmente ao tempo efetivamente utilizado até a quitação.
Cláusula 6ª. A CREDORA excluirá o nome dos DEVEDORES de todos os órgãos de proteção ao crédito decorrentes da inadimplência 
do(s) título(s) objeto(s) do presente acordo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data da intimação da homologação do acordo, ou da data 
do pagamento dos valores descritos na Cláusula 4ª, o que ocorrer por último.
Cláusula 7ª. Os DEVEDORES confessam e assumem integral responsabilidade pelo pagamento da dívida descrita na cláusula anterior.
Cláusula 8ª. A inadimplência de qualquer parcela, total ou parcial, que será assim considerada caso não haja o pagamento dentro do 
prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da data do vencimento, acarretará o vencimento antecipado de todas as parcelas Vincendas, 
independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, sendo deduzidos os valores efetivamente pagos, cancelados eventuais 
descontos concedidos na apuração do presente acordo, acrescidos juros moratórios de 1,0% a.m. e multa moratória de. 10% (dez por 
cento) em favor da CREDORA sobre o valor devido, com imediata inclusão dos dados dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito 
- SERASA e outras instituições de restrição ao crédito, podendo a CREDORA pleitear pelo imediato cumprimento do presente acordo.
Estabeleceram, ainda, que em caso de descumprimento o cumprimento de SENTENÇA deverá ser realizado nos autos n. 7003904-
15.2017.8.22.0004, ficando os executados responsáveis pela integralidade dos débitos inadimplidos. 
Assim, pleitearam pela homologação do acordo e pela suspensão do feito durante o prazo de cumprimento.
É o relatório. Fundamento e decido.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso 
é que o NCPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não só por este, mas também 
por todos os envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes acordaram acerca da quitação do débito em discussão e certa de que o acordo reflete as reais 
intenções e possibilidades das partes, a homologação é medida que se impõe.
No que se refere à suspensão do feito a fim de aguardar o cumprimento da transação, entendo que tal pedido não merece deferimento. 
É que após a homologação do acordo, este passa a ser o título executivo, não havendo motivos que justifiquem a suspensão dos autos, 
eis que em caso de descumprimento do acordo o credor poderá solicitar, a qualquer tempo, o desarquivamento do feito e o cumprimento 
da SENTENÇA, sem que seja necessário recolher novas custas para tanto.
Deste modo, em que pese a previsão contida no artigo 922 do CPC, suspender os autos não traria nenhum benefício ao credor, eis que 
deverá peticionar informando eventual descumprimento e requerendo a realização de diligências, esteja ou não o processo arquivado.
Além disso, em caso de cumprimento deverá peticionar informando o pagamento das parcelas, o que ensejaria nova CONCLUSÃO dos 
autos, onerando o Cartório e o Juízo.
Lado outro, havendo desde logo o arquivamento, caso haja descumprimento não haverá acréscimo de trabalho à parte exequente e, em 
caso de cumprimento, estará desonerada da obrigação de informar a quitação do acordo. Ainda, será evitada uma nova e desnecessária 
CONCLUSÃO apenas para extinção do feito.
Neste ponto, importante registrar que cabe às partes cooperarem para que se obtenha, em tempo razoável, DECISÃO de MÉRITO justa 
e efetiva (art. 6º, CPC). Assim, por todos os ângulos verifica-se que a suspensão não trará nenhum benefício à parte credora e que, 
por outro lado, a homologação e arquivamento do feito, além de não causar nenhum prejuízo, prestigiará os princípios da celeridade, 
economia processual e eficiência. 
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Por 
consequência, EXTINGO a execução, o que faço com arrimo no art. 318, parágrafo único c/c art. 487, III, “b”, ambos do Código de 
Processo Civil.
Sem custas finais ou honorários advocatícios.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001615-36.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Defeito, nulidade ou anulação Requerente OZENI EGG DE OLIVEIRA, CPF nº 01246165260, LINHA 81, KM 06, GLEBA 20 lote 36 
ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES, OAB 
nº RO2505A Requerido(a) ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA 
DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) 
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Trata-se de ação proposta por OZENI EGG DE OLIVEIRA, representada por sua procuradora Maria de Fátima Egg, contra ENERGISA 
RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A..
Narrou a parte autora que os prepostos da requerida realizaram inspeção na sua unidade consumidora e constataram irregularidade, 
conforme disposto na Carta ao Cliente juntada ao ID 76547292.
Asseverou que, dias após a inspeção, foi notificada de um débito no valor de R$ 6.257,30, a título de recuperação de consumo referente 
aos meses de 03/2019 a 02/2022, vez que o medidor apresentava irregularidades conforme TOI 81597478.
Sustentou que o débito é inexistente, ao argumento de não observância do procedimento previsto na Resolução Normativa n. 414/2010 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Deste modo, pleiteou pela procedência dos pedidos, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como que a requerida seja 
condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
O pedido de antecipação de tutela foi analisado e deferido ao ID 76688041.
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Realizada audiência de conciliação a tentativa de acordo restou infrutífera, conforme termo de ID 78847105.
Devidamente citada, a requerida apresentou defesa ao ID 79703798, oportunidade em que alegou que a inspeção e demais procedimentos 
foram efetuados regularmente, pelo que os valores são devidos pela parte autora, sendo que houve acompanhamento da inspeção e 
recebimento do TOI.
Afirmou que o procedimento foi regular, que o débito se refere a medição realizada a menor e foi devidamente calculado, não havendo 
nenhuma ilegalidade. Alegou que inexistem danos morais passíveis de indenização e pleiteou pela improcedência dos pedidos.
Intimada, a parte requerente apresentou impugnação à contestação ao ID 79884681 e reiterou os termos da inicial.
É o breve relatório. Passo à DECISÃO.
O feito comporta julgamento antecipado, visto tratar-se de matéria de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, 
na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, 
ao argumento de que a ré não observou o procedimento estabelecido pela ANEEL para apuração de eventual irregularidade no medidor 
de energia, razão pela qual o débito é inexigível, sendo-lhe devida indenização por danos morais pela suspensão do fornecimento de 
energia elétrica.
Inicialmente é importante registrar que a relação existente entre as partes é de consumo, razão pela qual são aplicáveis as regras do 
CDC. O ônus da prova foi invertido ao ID 76688041.
Verifica-se nos autos que os funcionários da requerida estiveram na residência da parte autora e constataram a ocorrência de “neutro 
isolado”, gerando um faturamento a menor de 6.840kWh, pelo período de 36 meses.
Ocorre que a aferição da irregularidade foi realizada de forma unilateral, não sendo facultado ao requerente sequer nomear assistente 
técnico ou profissional habilitado para acompanhar o procedimento. Deste modo, apesar de ter sido lavrado o TOI, vislumbra-se que não 
foi facultado à parte autora participar, efetivamente, da produção da prova.
De acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia, para que seja considerado válido o débito, é preciso que se 
demonstrem não só a suposta irregularidade, mas também a obediência aos procedimentos previstos no art. 129 da Resolução n° 
414/2010 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Destarte, considerando que não há nos autos informação acerca da realização da perícia técnica do medido por um órgão metrológico 
oficial, nem de que o consumidor foi avisado previamente para acompanhar a perícia ou nomear assistente técnico, é certo que o TOI e 
demais documentos de apuração da suposta fraude juntados pela requerida não são válidos.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 
8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR 
APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da 
Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado. 2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às 
referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, 
pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: “É inadmissível 
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na DECISÃO recorrida, a questão federal suscitada.” 3. Ainda que fosse superado tal 
óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes 
fundamentos: “De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração 
das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade 
pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a 
participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e 
o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 
‘a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, 
não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer 
cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor’. Logo, flagrante o desrespeito 
ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.” 4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a 
caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 5. Dessume-
se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 
Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação 
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da DECISÃO recorrida.” 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também 
aos recursos interpostos pela alínea “a” do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda 
Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Outrossim, é evidente que a revisão desse entendimento implica reexame de 
matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)
Energia elétrica. Medição errônea. Constatação. Laudo pericial. Unilateralidade da prova. Débito. Inexistência. Constatada fraude em 
medidor de energia, impõe-se a realização de laudo pericial produzido por órgãos oficiais e a necessidade de se cumprir os demais 
requisitos fixados em resolução da agência reguladora competente, sob pena de ser declarado inexistente o débito decorrente. APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7003479-63.2019.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 29/01/2021
Deste modo, considerando que não foram cumpridos os requisitos estabelecidos na Resolução 414/10 da ANEEL, a declaração de 
inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
Não bastasse isso, ganha corpo, no nosso País, a teoria do “DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR: o prejuízo do tempo desperdiçado”, 
segundo a qual a demora do fornecedor em atender a reclamação do consumidor, fazendo-o desperdiçar considerável pedaço de seu 
tempo, enseja uma situação que sai do simples aborrecimento, para afetar o sossego, a tranquilidade e, assim, situar-se no terreno dos 
danos morais.
A este respeito, confira-se: “O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, 
precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver 
um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”, tese Desvio Produtivo do 
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Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado, que começou a ser elaborada em 2007 e foi publicada em 2011 pela editora Revista dos 
Tribunais.
“[...] Essas situações fáticas, conforme demonstrei, impõem ao consumidor um significativo prejuízo temporal malquisto, embora elas 
não se enquadrem nos conceitos tradicionais de “dano material”, de “perda de uma chance” e de “dano moral” esmiuçados no item 4.4. 
Muito menos podem tais situações nocivas ser juridicamente banalizadas e reduzidas a “meros aborrecimentos, dissabores, irritações, 
percalços ou contratempos” na vida do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais pátrios. Por tudo o que foi exposto 
e analisado, pude concluir, então, que se está diante de uma nova e importante modalidade de dano até agora desconsiderada no 
Direito brasileiro: o desvio dos recursos produtivos do consumidor ou, resumidamente, o desvio produtivo do consumidor – como me 
pareceu apropriado denominá-lo. Note-se que não empreguei, na nova expressão cunhada, o adjetivo “produtivo” para qualificar o 
desvio do consumidor como sendo um ato “producente” ou “improducente”. Diversamente, utilizei o adjetivo em sua acepção de “relativo 
à produção”, indicando tão somente que em situações de mau atendimento o consumidor desvia recursos “que produzem” (seu tempo 
e competências). Mas para que os maus fornecedores possam ser judicialmente responsabilizados por tal novo dano – notadamente 
nas funções pedagógicas e compensatórias –, há que se verificar, adicionalmente à existência e consequências de tutela legal tanto do 
tempo quanto das circunstâncias e consequências de sua lesão, a ocorrência concomitante dos seguintes pressupostos, de acordo com 
o estudo jurídico anteriormente empreendido: No âmbito da responsabilidade por vício ou por fato do produto ou do serviço: (1) um vício 
/ defeito no produto ou no serviço, (2) o desvio produtivo sofrido pelo consumidor e (3) a relação de causalidade entre o vício / defeito e o 
desvio produtivo ocorrido. No campo da responsabilidade por prática abusiva: (1) uma prática abusiva cometida no mercado de consumo, 
(2) o desvio produtivo sofrido pelo consumidor e (3) a relação de casualidade entre a prática abusiva cometida pelo fornecedor e o desvio 
produtivo ocorrido. Em outras palavras, se um fornecedor violar seu dever jurídico originário fornecendo ao consumidor um produto ou 
um serviço viciado/defeituoso –, ou mesmo se aquele cometer outros atos ilícitos especialmente expondo este a uma prática abusiva 
legalmente vedada – e, em qualquer dessas hipóteses, ocasionar um “desvio produtivo” ao consumidor, entendo que nascerá para o 
primeiro, em tese, o dever jurídico sucessivo de indenizar tal dano que causou ao segundo, da mesma maneira que surgirá para este o 
direito subjetivo de exigir daquele uma compensação pecuniária compatível com o prejuízo irreversível que sofreu. Isso, conforme repisei, 
desde que haja prévio tratamento notadamente constitucional desse “novo dano” ora identificado, em respeito ao Princípio de Legalidade, 
consagrado no art. 5ª, II, da própria CF / 1988, que estabelece: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de Lei”.
O Egrégio TJSP acolheu a tese do “Desvio Produtivo Do Consumidor”:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO - Máquina de lavar Aquisição em decorrência de a consumidora 
ser portadora de 04 (quatro) hérnias discais extrusas e, por orientação médica, foi privada de realizar esforços físicos. INÚMERAS 
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS. Tentativa de resolução por intermédio do processo 
administrativo junto ao Procon, onde avençou-se acordo que não foi cumprido pelo fornecedor Nítida ocorrência do “Venire contra factum 
proprium” - Fixação de cláusula penal. Dano material que não se confunde com o dano moral - Tempo demasiado sem o uso do referido 
produto. DESÍDIA E FALTA DE RESPEITO PARA COM O CONSUMIDOR TEMPO PERDIDO DO CONSUMIDOR PARA TENTATIVA 
DE SOLUÇÃO DO INFORTÚNIO, QUE ACARRETA DANO INDENIZÁVEL INTELIGÊNCIA DA TESE DO DESVIO PRODUTIVO DO 
CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Afronta à dignidade da pessoa humana. Caso dos autos que não se confunde com 
um “mero aborrecimento” do cotidiano Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA de improcedência reformada. 
Recurso provido.
Outrossim, esse foi o entendimento do Colendo TJRJ, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0460569-74.2012.8.19.0001 APELANTE: ALINE ALMEIDA PERES APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO 
DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO LTDA RELATOR: DES. FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ 
A DEVOLUÇÃO DE 50% DA MENSALIDADE AOS ALUNOS QUE EFETUAREM O CANCELAMENTO ATÉ O 15º DIA APÓS O INÍCIO 
DAS AULAS. AUTORA REQUER A DEVOLUÇÃO DE 50% DE SUA MENSALIDADE, CONFORME PREVISTO CONTRATUALMENTE, 
BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. A autora preenche 
as condições para ser ressarcida em 50% da mensalidade paga, sendo absolutamente indevida a sua retenção. Aplicação do artigo 
42 do CDC. Devolução em dobro. A AUTORA TENTOU DIVERSAS VEZES, SEM SUCESSO, RESOLVER SEU PROBLEMA COM A 
RÉ, QUE PERMANECEU INERTE – CONSUMIDORA OBRIGADA A AJUIZAR AÇÃO PARA REAVER QUANTIA A QUAL FAZIA JUS. 
DEMORA INJUSTIFICADA NO REEMBOLSO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO. – Quantum 
indenizatório que deve ser fixado de forma a atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade condenação ao pagamento de 
r$5.000,00 pelos danos morais causados à consumidora. RECURSO, EM PARTE, MANIFESTAMENTE PROCEDENTE, APLICAÇÃO 
DO ARTIGO 557, §1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Como se pode ver, a hipótese dos autos é uma situação clara de aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor: O Prejuízo 
Pelo Tempo Desperdiçado”.
O consumidor tentou ver compostos os seus prejuízos, reclamou perante à ré, mas nada foi resolvido. Teve ainda de buscar a via judicial. 
Logo, em vez de mero aborrecimento, de simples descumprimento contratual, a situação enquadra-se na hipótese de danos morais.
É sabido que para ser definida a indenização por danos morais, o magistrado não deve permitir o enriquecimento fácil, mas, ao mesmo 
tempo, deve perseguir um montante que, ao menos sirva de alerta ou freie atitudes semelhantes no futuro, por parte do infrator.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em consideração, ainda, o caráter dúplice da medida, visando a punição do 
agente e a compensação da dor sofrida.
Assim, levando em consideração os elementos dos autos, bem como a teoria do desestímulo e da proporcionalidade na fixação do dano 
moral, entendo como valor razoável para compensar a dor sofrida e responsabilizar a requerida a importância R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por OZENI EGG DE OLIVEIRA contra ENERGISA RONDÔNIA 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para
a) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.257,30 (seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) em 
razão do Termo de Ocorrência nº 81597478 – UC 20/1193590-5, devendo a requerida proceder a baixa de eventual anotação junto aos 
cadastros de inadimplentes;
b) CONDENAR a requerida a pagar a autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com 
juros e correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ).
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Por consequência, RESOLVO o MÉRITO da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor 
da condenação.
P. R. I. Oportunamente arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7004571-59.2021.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Duplicata Requerente AMAZONIA PNEUS LTDA, CNPJ nº 03910816000140, RUA ORESTES MATANA 301, - DE 101 A 1011 - 
LADO ÍMPAR DISTRITO INDUSTRIAL - 76904-515 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO, OAB 
nº RO8736, FERNANDA KAROWARA COSTA PRADO, OAB nº RO12273 Requerido(a) JULIO CEZAR BOF DA SILVA TRANSPORTES, 
CNPJ nº 34239283000140, RUA BUENOS AIRES 497 NOVA OURO PRETO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Conforme art. 33, IV das Diretrizes Gerais, considera-se ato ordinatório em movimento processual que devem ser praticados de ofício 
pelos servidores das unidades judiciárias, independentemente de ato do juiz a “reiteração da citação por carta ou MANDADO, na hipótese 
de mudança de endereço da parte, quando indicado novo endereço, observado o necessário recolhimento de custas e eventual gratuidade 
da justiça;”
Assim, atente-se a CPE para cumprimento das diretrizes gerais, evitando-se CONCLUSÃO desnecessária.
Cumpra-se com a DECISÃO de ID 79916077 no novo endereço indicado nos autos: Rua Sebastião Cabral, n. 164, bairro Nova Ouro 
Preto, na cidade de Ouro Preto do Oeste, CEP 76920-000. 
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003761-50.2022.8.22.0004 Classe Interdição/Curatela Assunto Usufruto 
e Administração dos Bens de Filhos Menores Requerente JOSE DE JESUS, CPF nº 30823455220, RUA DAS FLORES 8 JARDIM 
AEROPORTO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
NADIR MARIA MENDES, CPF nº 85014389287, RUA DAS FLORES 8 JARDIM AEROPORTO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA Advogado(a) LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº MT16339, ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA, OAB nº 
MT18744 Requerido(a) NADIR MARIA MENDES, CPF nº 85014389287, RUA DAS FLORES 8 JARDIM AEROPORTO - 76920-000 - 
OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Concedo a gratuidade processual.
Intime-se a parte autora para colacionar aos autos a tabela FIPE do veículo.
Após, ao Ministério Público para parecer.
Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: (69) 
3416-1710
e-mail: cpeouropreto@tjro.jus.br
Processo: 7003005-12.2020.8.22.0004
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
AUTOR: G 3 TRANSPORTE LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO0001112A, EDILSON STUTZ - RO309-B-B
REU: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
Advogados do(a) REU: WILLIAN SCHOLL - PR45972, FABIO LUIS ANTONIO - PR31149
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais 
finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
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COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003902-45.2017.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE 
RONDONIA - SICOOB OUROCREDI, CNPJ nº 02144899000141 Advogado(a) EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO5368, KARIMA 
FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A Requerido(a) ALYNE JACOB DO NASCIMENTO, CPF nº 65669320204, AVENIDA GONÇALVES 
DIAS 3879 UNIAO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
JACOB & OLIVEIRA LTDA - ME, CNPJ nº 12919790000192
WAGNO DE OLIVEIRA, CPF nº 97167509272 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL 
DE RONDÔNIA – SICOOB OUROCREDI contra JACOB & OLIVEIRA LTDA – ME, WAGNO DE OLIVEIRA e ALYNE JACOB DO 
NASCIMENTO.
Os executados foram citados e, na oportunidade, foi realizada a penhora de um veículo (ID 13949771).
Ao ID 15247780 aportou aos autos termo de acordo, que foi homologado ao ID 15262756.
Posteriormente, ao ID 81005913 foi juntado novo termo de acordo que se refere a estes autos e àqueles autuados sob o n. 7003904-
15.2017.8.22.0004, 7004723-49.2017.8.22.0004, 7003890-31.2017.8.22.0004 e 7003909-37.2017.8.22.0004.
No termo, as partes informaram a renegociação da dívida e estabeleceram, dentre outras coisas, que:
Cláusula 1ª. OS DEVEDORES através do presente reconhecem expressamente que possuem uma dívida a ser paga diretamente à 
CREDORA, com valor atualizado até a presente data, e considerando o prazo do parcelamento, de R$143.505,08 (cento e quarenta e 
três mil, quinhentos e cinco reais e oito centavos), incluindo custas processuais;
Cláusula 2ª. A RENEGOCIAÇÃO possui garantia fidejussória, sendo WAGNO DE OLIVEIRA e sua esposa ALYNE JACOB DO 
NASCIMENTO, avalistas do presente acordo;
Cláusula 3ª. OS DEVEDORES reconhecem a dívida e confessam que estão inadimplentes da quantia supracitada e que ressarcirão a 
CREDORA nas condições previstas neste contrato;
Cláusula 4ª. Os créditos que a CREDORA possui contra os DEVEDORES são originários das seguintes operações:
I - Cédula de Crédito Bancário - Desconto de Cheques - n. 3072-8 (Contrato n.41-0), emitida em 11/01/2017, no valor de R$8.375,00 (oito 
mil, trezentos e setenta e cinco reais);
II - Cédula de Crédito Bancário n. 3271/00/ 142 (contrato 30497-1), emitida em 25/05/2016, com limite de R$8.000,00 (oito mil reais), 
referente ao cartão de crédito;
III - Cédula de Crédito Bancário - abertura de crédito - n. 1915, emitida em 06/05/2016, com limite crédito de R$10.000,00 (dez mil reais), 
referente à conta corrente n. 2.1237;
IV - Cédula de Crédito Bancário - Desconto de Cheques - n. 3062-2 (Contratos ns. 39-5 e 40-3), emitida em 06/01/2017, no valor de 
R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais);
V - Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - n. 25791-1, emitida em 27 de abril de 2016, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Cláusula 5ª. O pagamento será realizado da seguinte forma:
a) Os DEVEDORES pagarão a título de entrada o valor de R$ 218,03 (duzentos e dezoito reais e três centavos), que será para pagamento 
parcial do valor de dívida, e deverá ser depositado na conta corrente n. 327300001-5, agência 0001, BANCOOB, de titularidade da 
credora, inscrita no CNPJ sob n. 02.144.899/0001-41, sendo que o depósito deve ser identificado, sob pena de não ser localizado e 
eventual cobrança da parcela não poderá a culpa ser atribuída à credora.
b) O valor de R$143.287,05 (cento e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), correspondente a dívida, 
será pago em 85 (oitenta e cinco) parcelas iguais e mensais de R$1.685,73 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três 
centavos), iniciando-se em 26 de setembro de 2022, com término em 25 de setembro de 2029, e deverá ser depositado na conta corrente 
n. 2.123-7, agência 3273, SICOOB OUROCREDI,de titularidade da pessoa jurídica, sendo que a devedora desde já autoriza o débito do 
valor da parcela na data do vencimento.
Parágrafo único. Caso os DEVEDORES efetuem a quitação do presente acordo antes do fim do prazo estabelecido, os juros serão 
aplicados proporcionalmente ao tempo efetivamente utilizado até a quitação.
Cláusula 6ª. A CREDORA excluirá o nome dos DEVEDORES de todos os órgãos de proteção ao crédito decorrentes da inadimplência 
do(s) título(s) objeto(s) do presente acordo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data da intimação da homologação do acordo, ou da data 
do pagamento dos valores descritos na Cláusula 4ª, o que ocorrer por último.
Cláusula 7ª. Os DEVEDORES confessam e assumem integral responsabilidade pelo pagamento da dívida descrita na cláusula anterior.
Cláusula 8ª. A inadimplência de qualquer parcela, total ou parcial, que será assim considerada caso não haja o pagamento dentro do 
prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da data do vencimento, acarretará o vencimento antecipado de todas as parcelas Vincendas, 
independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, sendo deduzidos os valores efetivamente pagos, cancelados eventuais 
descontos concedidos na apuração do presente acordo, acrescidos juros moratórios de 1,0% a.m. e multa moratória de. 10% (dez por 
cento) em favor da CREDORA sobre o valor devido, com imediata inclusão dos dados dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito 
- SERASA e outras instituições de restrição ao crédito, podendo a CREDORA pleitear pelo imediato cumprimento do presente acordo.
Estabeleceram, ainda, que em caso de descumprimento o cumprimento de SENTENÇA deverá ser realizado nos autos n. 7003904-
15.2017.8.22.0004, ficando os executados responsáveis pela integralidade dos débitos inadimplidos. 
Assim, pleitearam pela homologação do acordo e pela suspensão do feito durante o prazo de cumprimento.
É o relatório. Fundamento e decido.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso 
é que o NCPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não só por este, mas também 
por todos os envolvidos no processo.
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Assim, considerando que as partes acordaram acerca da quitação do débito em discussão e certa de que o acordo reflete as reais 
intenções e possibilidades das partes, a homologação é medida que se impõe.
No que se refere à suspensão do feito a fim de aguardar o cumprimento da transação, entendo que tal pedido não merece deferimento. 
É que após a homologação do acordo, este passa a ser o título executivo, não havendo motivos que justifiquem a suspensão dos autos, 
eis que em caso de descumprimento do acordo o credor poderá solicitar, a qualquer tempo, o desarquivamento do feito e o cumprimento 
da SENTENÇA, sem que seja necessário recolher novas custas para tanto.
Deste modo, em que pese a previsão contida no artigo 922 do CPC, suspender os autos não traria nenhum benefício ao credor, eis que 
deverá peticionar informando eventual descumprimento e requerendo a realização de diligências, esteja ou não o processo arquivado.
Além disso, em caso de cumprimento deverá peticionar informando o pagamento das parcelas, o que ensejaria nova CONCLUSÃO dos 
autos, onerando o Cartório e o Juízo.
Lado outro, havendo desde logo o arquivamento, caso haja descumprimento não haverá acréscimo de trabalho à parte exequente e, em 
caso de cumprimento, estará desonerada da obrigação de informar a quitação do acordo. Ainda, será evitada uma nova e desnecessária 
CONCLUSÃO apenas para extinção do feito.
Neste ponto, importante registrar que cabe às partes cooperarem para que se obtenha, em tempo razoável, DECISÃO de MÉRITO justa 
e efetiva (art. 6º, CPC). Assim, por todos os ângulos verifica-se que a suspensão não trará nenhum benefício à parte credora e que, 
por outro lado, a homologação e arquivamento do feito, além de não causar nenhum prejuízo, prestigiará os princípios da celeridade, 
economia processual e eficiência. 
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Por 
consequência, EXTINGO a execução, o que faço com arrimo no art. 318, parágrafo único c/c art. 487, III, “b”, ambos do Código de 
Processo Civil.
Sem custas finais ou honorários advocatícios.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 0000984-95.2014.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Contratos Bancários Requerente BANCO DO BRASIL 
Advogado(a) JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, GABRIELA DE LIMA TORRES, OAB nº RO5714, DANIEL 
PENHA DE OLIVEIRA, OAB nº RO3434, AMANDA GESSICA DE ARAUJO FARIAS, OAB nº RO5757, SERVIO TULIO DE BARCELOS, 
OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A Requerido(a) GENIVALDO JOSE DE SOUSA, CPF nº 02478161249, 
CLEONE TENORIO CAVALCANTE DE SOUSA, CPF nº 32624735291, SOUSA & CAVALCANTE LTDA, CNPJ nº 01047120000107 
Advogado(a) MARCOS DONIZETTI ZANI, OAB nº RO613, HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE, OAB nº RO8711A 
DECISÃO 
Vistos.
Através do Renajud lancei restrição de transferência sobre os veículos de propriedade dos executados, conforme espelhos anexos, quais 
sejam:
Motocicleta marca HONDA, modelo XR 200R, placa NBV-4215, ano 2000;
Veículo M.BENZ/ATRON2324, placa NDN-5068, ano 2012;
Veículo M.BENZ/L 1620, placa NEC-6494, ano 2010;
Veículo VW/18.310, placa NCI-6565, ano 2003;
Veículo SR/NOMASRT3E27 CL, placa CNR-2202, ano 2001;
Veículo SR/RANDON SRTQ, placa NBT-9364, ano 2000;
Veículo SR/RANDON SRTQ, placa NBT-9354, ano 2000.
Assim, determino a penhora e avaliação dos veículos supramencionados, no endereço: AV MARECHAL RONDON, N. 2210, OURO 
PRETO DO OESTE/RO, CEP 76920-000.
Efetivada a penhora e avaliação, intime-se a parte executada para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo apresentação de embargos, intime-se a parte exequente para se manifestar em 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo para embargos, sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 
(cinco) dias.
Pratique-se o necessário.
Cópia do presente DESPACHO serve de MANDADO de Intimação/Penhora/Avaliação.
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0019550-73.2006.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto Indenização por Dano Moral Requerente FREDSON WILLIAM DE LIMA, CPF nº 81357230249, RUA PIAUÍ 1930, NÃO CONSTA 
SETOR 01 A - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA Advogado(a) JOSE GERALDO SCARPATI, OAB nº RO609 Requerido(a) 
ESTADO DE RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL
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(Prazo de Validade: 30 dias, conforme art. 278 das DGJ)
Vistos.
Compulsando os autos (ID 70493908) verifica-se que o valor depositado nos autos pertence aos advogados José Geraldo Scarpati (R$ 
1.326,09) e aos herdeiros do advogado Edelcides Apolinário de Alencar (R$ 1.326,09).
No que se refere a José Geraldo, verifica-se que está devidamente cadastrado nos autos.
Deste modo, serve esta DECISÃO de alvará judicial para levantamento do valor de R$ 1.326,09 e seus acréscimos legais, depositado 
junto à Caixa Econômica Federal, agência 3114, operação 040, conta judicial n 01526024-8, em favor de JOSÉ GERALDO SCARPATI, 
inscrito no CPF n. 725.358.817-72, devendo a conta judicial ser imediatamente encerrada após o levantamento.
Intime-se o credor, via DJE, para que tome conhecimento do alvará e promova o saque da quantia, no prazo de 30 dias, contados da data 
da assinatura desta DECISÃO, sob pena de remessa dos valores à conta centralizadora.
Caso seja solicitado, desde logo defiro a transferência do montante para conta bancária a ser informada pelo credor.
No que se refere ao credor Edelcides, vislumbra-se que há informação de que é falecido. Em consulta ao PJE verifiquei que foi o inventário 
do de cujus tramitou nesta Comarca, na 2ª Vara Cível, autos n. 7000844-63.2019.8.22.0004. O feito já foi julgado, homologando-se a 
partilha apresentada.
Deste modo, mostra-se devida a autorização do levantamento da quantia pela inventariante, representante legal do espólio, a quem 
caberá partilhar a quantia e prestar contas aos demais herdeiros.
Assim, serve esta DECISÃO de alvará judicial para levantamento do valor de R$ 1.326,09 e seus acréscimos legais, depositado junto à 
Caixa Econômica Federal, agência 3114, operação 040, conta judicial n 01526024-8, em favor de NEUSA MARIA DE ALENCAR, inscrita 
no CPF n. 348.286.722-49, devendo a conta judicial ser imediatamente encerrada após o levantamento.
Serve de MANDADO de intimação para NEUSA MARIA DE ALENCAR, a qual poderá ser localizada na Rua Castelo Branco, n. 809, bairro 
Jardim Tropical, na cidade e 
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE/RO, para que promova o levantamento do alvará, no prazo de 30 dias, contados da data da 
assinatura desta DECISÃO, sob pena de remessa dos valores à conta centralizadora.
Para maior efetividade da presente DECISÃO, deverá a inventariante, ainda, ser intimada via DJE através do advogado constituído 
naqueles autos, Dr. Thiago Mafia Miranda, OAB/RO 4.970.
Decorrido o prazo do alvará, a CPE deverá consultar a conta judicial, visando averiguar eventual saldo em conta, e havendo, transfira a 
quantia para conta judicial centralizadora n. 2848.040.01529904-5, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia - CNPJ 04.293.700/0001-72. Serve de Alvará/Ofício de transferência a ser enviado para o e-mail ag3114ro02@
caixa.gov.br.
Após, cumpridas as determinações, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 15 de julho de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0000965-89.2014.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Requerente JULIMAR FARIAS DO AMARAL, CPF nº 57408661204, LINHA 166 KM 
18 LOTE 25 GL. 05 RUA JORGE TEIXEIRA 313, APARTAMENTO 307, 5040 KINGS- OHIO/ EUA ZONA RURAL - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº RO3505A Requerido(a) INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(a) PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA, PROCURADORIA 
FEDERAL EM RONDÔNIA 
Vistos.
Defiro o pedido postulado ao ID 77906820.
Renovo a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 ano, ou até o julgamento dos autos nº 0001406-07.2013.8.22.0004.
Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para prestar informações quanto ao andamento dos autos acima mencionados, 
no prazo de 10 dias.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf
Processo 7003735-52.2022.8.22.0004 Classe Interdição/Curatela Assunto Nomeação Requerente CELIA ROBERTA AGUIAR 
GONCALVES Advogado(a) ALEXANDRE ANDERSON HOFFMANN, OAB nº RO3709 Requerido(a) ZENOLIA GONCALVES DA CRUZ, 
CPF nº 19106920268 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de ação de interdição e concessão de curatela promovida por CELIA ROBERTA AGUIAR GONCALVES em face de ZENOLIA 
GONCALVES DA CRUZ.
A parte requerente informa que é esposa de Osvaldo Gonçalves Filho, sobrinho da interditanda. Que a interditanda é pessoa idosa, nascida 
aos 30/03/1927, atualmente com 95 anos de idade e não possui mais condições mentais de gerir os atos da vida civil e cuidados pessoais. 
Que ela é viúva e não tem filhos, bem como atualmente reside, embora em casas separadas, na mesma propriedade rural pertencente 
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à requerente e seu esposo. Que devido à idade avançada, desde o ano de 2021, a requerida vem apresentando demência, sendo cada 
vez mais raros os lapsos de lucidez e capacidade cognitiva, não mais possuindo capacidade mental para gerir os atos da vida civil, tais 
como recebimento do benefício previdenciário e aquisição de bens de consumo, higiene e saúde.
Por fim, entre outros pedidos, requereu a antecipação da tutela para expedição de termo de curatela provisória.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se.
No que diz respeito ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, postergo a sua análise para depois da audiência de entrevista, 
porquanto não foi juntado laudo médico atestando a demência e incapacidade da requerida para gerir os atos da vida civil, mas tão 
somente os cuidados necessários para com pessoas idosas, não justificando sua nomeação como curadora provisória.
1) DESIGNO audiência para entrevista da curatelanda para o dia 18/10/2022, às 09 horas, a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, 
por meio do aplicativo Hangouts Meet, para melhor facilidade dos trabalhos e uma vez que nem todos possuem um computador munido 
de internet;
1.1) Em razão da pandemia de Covid-19 que assola o país e o mundo, medidas de proteção devem ser tomadas por todos, mas, a justiça 
não pode parar. Assim, a necessidade de resguardar a saúde de todos com a necessidade de manter o funcionamento estatal inclusive 
com entrega da prestação jurisdicional, o judiciário como um todo vem se adaptando ao trabalho;
1.2) Apesar da situação da pandemia, por não ter previsão de retorno das atividades normais, observo que o feito deverá prosseguir - 
desde que realizados os cuidados mínimos necessários a evitar a disseminação do vírus;
1.3) Portanto, no período de vigência do protocolo de ações de prevenção ao contágio pelo coronavírus (Covid-19) as audiências serão 
realizadas no formato virtual, preferencialmente por intermédio do aplicativo de comunicação Hangouts Meet;
1.4) Informo que a audiência será realizada pelo sistema/aplicativo GOOGLE MEET e que os participantes poderão utilizar o celular ou 
computador, como assim preferir, acessando através do seguinte link: meet.google.com/kwd-viwr-kyx;
1.5) No horário da audiência por videoconferência, cada participante deverá estar disponível para contato através de e-mail e telefone 
informado, para que o ato possa ter início. Em homenagem aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, os patronos das partes 
assumem o compromisso de garantir a incomunicabilidade entre os litigantes e as testemunhas, que deverá ser rigorosamente respeitada, 
sob pena de responsabilização criminal, de modo que as segundas serão autorizadas a entrarem na sessão apenas no momento de sua 
oitiva, protocolo que também será aplicado aos primeiros, na hipótese de depoimento pessoal;
1.6) Desta feita, concedo às partes o PRAZO COMUM de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta DECISÃO, para APRESENTAR os 
números de telefones para contato, caso ainda não o tenham feito;
1.7) Ressalto, desde já, que havendo impossibilidade da realização da audiência por videoconferência, o que deverá ser comunicado, no 
mínimo, 10 (dez) dias antes da data designada para o ato, o processo será suspenso até que seja possível a designação da solenidade 
de forma presencial;
2) Intime-se a requerente por meio de seu advogado constituído nos autos;
2.1) CITE-SE a requerida, advertindo-a de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da entrevista, 
conforme disposto no artigo 752, caput, do Código de Processo Civil;
3) Fica, desde já, NOMEADA a Defensoria Pública para patrocinar a defesa técnica da requerida, atuando na condição de curadora 
especial (CPC, artigo 752, §2º), devendo ser dada vista do processo para participar da audiência designada e apresentar a manifestação 
respectiva no prazo legal. Caso o curatelando constitua advogado a DPE fica desde já destituída do encargo;
3.1) Intime-se a requerente que deverá comparecer à entrevista designada;
3.2) Cientifique-se, ainda, a requerente de que a interditanda tem o prazo de 15 (quinze) dias para ofertar impugnação ao pedido de 
interdição, contados da data da entrevista, conforme dispõe o art. 752 do CPC;
4) Remeta-se os autos ao NUPS para realização de estudo técnico e elaboração de relatório psicossocial, oportunidade em que deverá 
ser observado, inclusive, quanto ao aparente estado de discernimento da parte interditanda no que diz respeito às faculdades mentais 
para gerir atos da vida civil de gestão patrimonial e negociação do ponto de vista psicossocial, devendo o relatório ser juntado aos autos 
no prazo de 20 dias, contados da ciência da designação;
5) Ciência ao Ministério Público para atuar como fiscal da ondem jurídica (CPC, artigo 752, §1º).
Ouro Preto do Oeste/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Simone de Melo
Juíza de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002325-56.2022.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Taxa de 
Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, 
AVENIDA DANIEL COMBONI SN PRAÇA DA LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE Requerido(a) LUCIANA PEREIRA, CPF nº 36931187287, 
RUA AYRTON SENNA DA SILVA 29 BAIRRO COLINA PARK - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de execução fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE contra LUCIANA PEREIRA.
Antes que fosse efetuada a citação da parte devedora, a parte exequente informou que firmou acordo com o devedor, nos seguintes 
termos:
a) O devedor reconhece e assume total responsabilidade sobre o pagamento do débito equivalente a R$ 1.299,92 (mil duzentos e noventa 
e nove reais e noventa e dois centavos), o qual será atualizado pelo setor competente no momento da quitação de cada parcela, sendo 
parcelado em 10 (dez) vezes, com primeira parcela no valor de R$ 236,35 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) e as 
demais no importe de R$ 118,17 (cento e dezoito reais e dezessete centavos) cada, mais os acréscimos legais, obrigando-se a efetuar 
seus pagamentos nos prazos estipulados abaixo;
b) As parcelas, referente ao acordo, terão os vencimentos no dia 06 de cada mês, iniciando a primeira em 06/09/2022;
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c) O não pagamento das parcelas na data do respectivo vencimento, acarretará multa de 2% sobre o seu valor e juros moratórios de 0,5% 
ao mês ou fração de mês em atraso;
d) Em caso de inadimplência no pagamento de qualquer parcela por mais de 60 dias, contado de seu vencimento, acarretará cancelamento 
do presente acordo, prosseguimento da ação de execução, bem como fica o contribuinte impedido de regresso ao Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS 2022, mesmo que dentro do prazo de adesão;
e) A confissão da dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, ressaltados os privilégios assegurados à Fazenda Municipal 
para a cobrança da dívida, que ficará suspensa enquanto cumpridas as obrigações assumidas pelo devedor;
f) Caberá ao devedor pagar junto ao Fórum as custa judiciais;
g) Constituem motivos para a rescisão do Termo, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial:
g.1) a infração de quaisquer condições estabelecidas no Termo;
g.2) a ausência de pagamento de uma ou mais parcelas sucessivas ou não.
h) A rescisão do Termo implicará nos acréscimos legais sobre o saldo devedor, sujeitando-se o devedor a sua cobrança judicial;
i) Ocorrendo rescisão, o Termo servirá de instrumento hábil para a inscrição do débito em dívida ativa, no todo ou em parte, de acordo 
com a legislação em vigor;
j) a Divisão de Administração Tributária deverá proceder ao recolhimento das parcelas, mantendo seu controle e, ao final, encaminhar o 
processo administrativo à Procuradoria Jurídica, para fins de baixa na cobrança judicial. 
A exequente requereu a homologação do acordo e a suspensão do processo.
É o breve relatório. Decido.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso 
é que o NCPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ.
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não só por este, mas também 
por todos os envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes acordaram acerca da quitação do débito em discussão, e certa que este reflete as reais intenções e 
possibilidades das partes, a homologação do acordo é medida que se impõe.
No que se refere à suspensão do feito a fim de aguardar o cumprimento da transação, entendo que é indevida. Assim se afirma porque 
após a homologação do acordo, este passa a ser o título executivo, não havendo motivos que justifiquem a suspensão dos autos, eis 
que em caso de descumprimento do acordo o credor poderá solicitar, a qualquer tempo, o desarquivamento do feito e o cumprimento da 
SENTENÇA, livre de qualquer ônus.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
Por consequência, EXTINGO a execução, o que faço com arrimo no art. 318, parágrafo único c/c art. 487, III, “b”, ambos do Código de 
Processo Civil.
Sem custas ou honorários advocatícios.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002694-84.2021.8.22.0004 Classe Monitória Assunto Cheque Requerente 
V & M COMERCIO VAREJISTA DE PETROLEO LTDA - EPP, CNPJ nº 09619564000181, AV. GONÇALVES DIAS 4057, SÃO VICENTE 
AUTO POSTO UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) BARBARA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA, 
OAB nº RO8849 Requerido(a) G. DE A. OLIVEIRA - ME, CNPJ nº 27695700000102, RUA RORAIMA 547 NOVA OURO PRETO - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO 
Trata-se de pedido de redirecionamento da execução para o sócio da parte devedora, independentemente da instauração de incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica.
Em se tratando de empresário individual, de fato é desnecessária desconsideração da personalidade jurídica, eis que o empresário 
assume a responsabilidade pessoal e ilimitada sobre os riscos de sua atividade empresária, inexistindo diferenciação patrimonial.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Executado empresário individual – Não localização de bens – Redirecionamento a sociedade 
por ela constituída e administrada – Possibilidade – Vasto conjunto probatório a indicar ocultação dolosa do patrimônio pessoal do devedor 
– Abuso de personalidade: – Admite-se a extensão da execução em curso a bens do acervo patrimonial de empresa majoritariamente 
constituída pela empresária individual executada, quando exaustivas diligências não localizam quaisquer bens de titularidade desta e o 
vasto conjunto probatório indicar a ocultação dolosa do patrimônio pessoal da devedora por meio da sociedade administrada por ela. 
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22027921120208260000 SP 2202792-11.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data 
de Julgamento: 16/12/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. \nPOSSÍVEL 
O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO SEM NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA, POIS OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS ASSUMEM O RISCO DE FORMA PESSOAL E ILIMITADA 
SOBRE OS DÉBITOS DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL, INEXISTINDO, PORTANTO, DIFERENCIAÇÃO PATRIMONIAL, O QUE 
POSSIBILITA QUE OS BENS PESSOAIS DO SÓCIO, BEM COMO OS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, RESPONDAM POR DÍVIDAS 
CONTRAÍDAS INDEPENDENTE DA ORIGEM E NATUREZA.\nDERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. 
(TJ-RS - AI: 50742645820218217000 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 25/08/2021, Vigésima Câmara Cível, 
Data de Publicação: 26/08/2021)
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Ante o exposto, defiro o pedido de ID 79279880, a fim de que a tentativa de restrição de bens recaia igualmente sobre o patrimônio da 
pessoa física.
Ante ao pedido e indicação do endereço da parte, expeça-se o necessário para citação de Geilton de Andrade Oliveira, portador da CI/
RG sob nº 000974417 SESDEC/RO, inscrito no CPF sob nº 902.269.069-04, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 2961, bairro 
Centro em Machadinho do Oeste/RO, servindo a presente de carta/MANDADO /carta precatória.
Oportunamente, refaça-se a CONCLUSÃO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002563-75.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Oferta, Guarda, Regulamentação de Visitas Requerente O. D. S. F., RUA MARCIO COSTA s/n, CASA SETOR INDUSTRIA - 76920-000 
- OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
D. P. D. E. D. R., RUA GONÇALVES DIAS 4168 UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) L. K. M. F., CPF nº 07166504285, BR 364, KM 380 
S/N, CHACARA ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
E. M. D. S., CPF nº 00738869201, BR 364, KM380, CHÁCARA s/n, CHÁCARA ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de ação de oferta de alimentos com guarda e regulamentação de visitas proposta por ODILON DE SOUZA FERRAZ, em face 
de LARA KELLY MENDES FERRAZ representada por sua genitora Erica Mendes De Souza.
Os alimentos provisórios foram fixados no montante de 28%.
A requerida foi devidamente citada e as partes firmaram acordo, cuja cópia foi juntada ao ID 80389261, nos seguintes termos:
a) As partes convencionaram que o requerido pagará o valor de R$ 339,36, equivalente a 28% do salário mínimo vigente e arcará com 
metade das despesas extras, tais com saúde, vestuário e educação, mediante prévio aviso a título de pensão alimentícia. 
b) A guarda judicial da filha Lara Kelly Mendes Ferraz será exercida de forma COMPARTILHADA pelos genitores Odilon de Souza Ferraz 
e Érica Mendes de Souza, sendo a moradia de referência da filha a casa da genitora.
c) O direito de visitas será exercido pelo(a) genitor(a) da seguinte forma: terá sua filha Lara em sua companhia em fins de semanas 
alternados, podendo buscar a criança na residência da genitora às sextas-feiras, após as 18:00 horas, e devolvê-la na segunda-feira 
seguinte, às 08:00 horas, iniciando-se no dia 19/08/2022;
d) O pagamento da pensão será realizado ao 15º (décimo quinto) dia de cada mês, mediante depósito bancário na conta da genitora, no 
Banco Bradesco, agência 734-0, conta poupança 0540178-0, em nome de ÉRICA MENDES DE SOUZA, inscrita no CPF nº 007.388.692-
01, chave PIX (celular) nº 69 9 9399-7179, iniciando-se em 15/08/2022.
Deste modo, pleitearam pela homologação do acordo. 
Instado, o Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo, conforme se verifica ao ID 80765606.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso 
é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando a 
Resolução 125 do CNJ. 
A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não só por este, mas também 
por todos os envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse e, especialmente, o melhor interesse 
da criança, sua homologação é medida que se impõe.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetuada entre as partes, a fim de que surtam os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Por consequência, RESOLVO o MÉRITO da causa, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Sem custas processuais e cada parte arcará com os honorários de seu advogado, conforme artigo 90, §§ 2º e 3º do CPC.
P.R.I. Ciência ao Ministério Público.
Antecipo o trânsito em julgado para esta data, em virtude da preclusão lógica prevista no artigo 1.000 do CPC.
Oportunamente, arquivem-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001843-11.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito Requerente 
IRACI RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 11573376272, LINHA 200, KM 08, Lote 59, GB 17 ZONA RURAL - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) JOSE LUCAS RIBEIRO DE PAIVA, OAB nº RO11439 Requerido(a) ENERGISA DE 
RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 4000 
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A 4344 - LADO PAR INDUSTRIAL - 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Trata-se de ação proposta por IRACI RODRIGUES DOS SANTOS contra ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 
S.A.
Narrou a autora que os prepostos da requerida realizaram inspeção na sua unidade consumidora e constataram as seguintes irregularidades 
apontadas no Termo de Ocorrência e Inspeção n. 77190980.
Informou que o medidor foi retirado e encaminhado para perícia, sendo o esposo da autora notificado acerca da sua realização conforme 
agendamento n. 79977129.
Asseverou que, meses após a inspeção, foi notificada de um débito no valor de R$ 16.786,58, a título de recuperação de consumo 
referente aos meses de 01/2019 a 12/2021, vez que o medidor apresentava irregularidades conforme TOI 77190980.
Sustentou que o débito é inexistente, ao argumento de não observância do procedimento previsto na Resolução Normativa n. 414/2010 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Deste modo, pleiteou pela procedência dos pedidos, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como que a requerida seja 
condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Devidamente citada, a requerida apresentou defesa ao ID 79977124, oportunidade em que alegou que a inspeção e demais procedimentos 
foram efetuados na presença de Joaquim Nogueira dos Santos, que assinou e recebeu o TOI.
Afirmou que o procedimento foi regular, que o débito se refere a medição realizada a menor e foi devidamente calculado, não havendo 
nenhuma ilegalidade. Alegou que inexistem danos morais passíveis de indenização e pleiteou pela improcedência dos pedidos. 
Intimada, a parte requerente apresentou impugnação à contestação ao ID 80474528, oportunidade em que afirmou inexistir intervenção 
humana.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que a ré 
não observou o procedimento estabelecido pela ANEEL para apuração de eventual irregularidade no medidor de energia, razão pela qual 
o débito é inexigível, sendo-lhe devida indenização por danos morais.
Inicialmente é importante registrar que a relação existente entre as partes é de consumo, razão pela qual são aplicáveis as regras do 
CDC. No que se refere à inversão do ônus da prova, vislumbra-se que o pedido não foi analisado ao longo do feito, não sendo possível 
deferir a inversão neste momento, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, causando prejuízo à requerida.
Feitos os apontamentos supra, passo à análise do MÉRITO.
Verifica-se nos autos que os funcionários da requerida estiveram na residência da requerente e constataram as irregularidades apontadas 
no Termo de Ocorrência e Inspeção n. 77190980, sendo o medidor encaminhado para perícia e Joaquim Nogueira dos Santos notificado 
acerca da lavratura do TOI.
Ocorre que a aferição da irregularidade foi realizada de forma unilateral, não sendo facultado a requerente nomear assistente técnico 
ou profissional habilitado para acompanhar o procedimento. Deste modo, apesar de ter sido lavrado o TOI, vislumbra-se que não foi 
facultado à parte autora participar, efetivamente, da produção da prova.
De acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia, para que seja considerado válido o débito, é preciso que se 
demonstrem não só a suposta irregularidade, mas também a obediência aos procedimentos previstos no art. 129 da Resolução n° 
414/2010 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Destarte, considerando que não há nos autos informação acerca da realização da perícia técnica do medido por um órgão metrológico 
oficial, nem de que a consumidora foi avisada previamente para acompanhar a perícia ou nomear assistente técnico, é certo que o TOI e 
demais documentos de apuração da suposta fraude juntados pela requerida não são válidos.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 
8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR 
APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da 
Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado. 2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às 
referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, 
pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: “É inadmissível 
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na DECISÃO recorrida, a questão federal suscitada.” 3. Ainda que fosse superado tal 
óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes 
fundamentos: “De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração 
das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade 
pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a 
participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e 
o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 
‘a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, 
não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer 
cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor’. Logo, flagrante o desrespeito 
ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.” 4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente 
para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a 
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irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da DECISÃO recorrida.” 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável 
também aos recursos interpostos pela alínea “a” do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, 
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Outrossim, é evidente que a revisão desse entendimento implica 
reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1702074/GO, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)
Energia elétrica. Medição errônea. Constatação. Laudo pericial. Unilateralidade da prova. Débito. Inexistência. Constatada fraude em 
medidor de energia, impõe-se a realização de laudo pericial produzido por órgãos oficiais e a necessidade de se cumprir os demais 
requisitos fixados em resolução da agência reguladora competente, sob pena de ser declarado inexistente o débito decorrente. APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7003479-63.2019.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 29/01/2021
Deste modo, considerando que não foram cumpridos os requisitos estabelecidos na Resolução 414/10 da ANEEL, a declaração de 
inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, vislumbra-se que o fornecimento da energia elétrica foi suspenso em virtude 
do débito ora discutido, tanto que foi determinada sua religação em 27/05/2022 (ID 79977134 - Pág. 1). Considerando a inexigibilidade 
do débito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica enseja o direito de indenização por danos morais, visto ser um serviço 
essencial.
Assim, a suspensão do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação de sua extensão, 
sendo desnecessária, portanto, a prova do efetivo prejuízo.
Nesse sentido é a jurisprudência:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Energia elétrica. Recuperação de consumo. Apuração unilateral. Fornecimento 
dos serviços.Suspensão. Débito inexigível. Inscrição indevida. Dano moral. Configuração. 1 - É possível a concessionária de serviço 
público pleitear a recuperação de consumo de energia elétrica, em razão da constatação de inconsistências em consumo pretérito, desde 
que apresente elementos suficientes para comprovar a irregularidade na medição. 2 - Torna-se inexigível débito cobrado decorrente de 
fiscalização realizada unilateralmente pela concessionária, sem garantia do contraditório e ampla defesa. 3 - Comprovada a irregularidade 
da inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito e suspenso o fornecimento de energia, o dano moral é presumido. (TJ-
RO - AC: 70001408520218220002 RO 7000140-85.2021.822.0002, Data de Julgamento: 09/09/2021)
CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO 
DE INEXIGIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. 1. A concessionária prestadora de serviço público deve seguir a risca os 
procedimentos impostos pela agência reguladora, sob pena de nulidade de seus atos. 2. A ausência de demonstração de elementos 
suficientes para a realização do procedimento de recuperação de consumo, resulta na declaração de inexigibilidade do débito apurado pela 
concessionária de serviço público. 3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do demandante 
ocasiona dano extrapatrimonial. 4. O quantum indenizatório deve ser justo e proporcional ao dano experimentado pelo consumidor. (TJ-
RO - RI: 70462415720198220001 RO 7046241-57.2019.822.0001, Data de Julgamento: 13/08/2020)
É sabido que para ser definida a indenização por danos morais, o magistrado não deve permitir o enriquecimento fácil, mas, ao mesmo 
tempo, deve perseguir um montante que, ao menos, sirva de alerta ou freie atitudes semelhantes no futuro, por parte do infrator.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em consideração, ainda, o caráter dúplice da medida, visando a punição do 
agente e a compensação da dor sofrida.
Assim, levando em consideração os elementos dos autos, bem como a teoria do desestímulo e da proporcionalidade na fixação do dano 
moral, entendo como valor razoável para compensar a dor sofrida e responsabilizar a requerida a importância R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por IRACI RODRIGUES DOS SANTOS contra ENERGISA RONDÔNIA 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para
a) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 16.786,58 (dezesseis mil e setecentos e oitenta e seis e cinquenta e oito 
centavos) em razão do Termo de Ocorrência nº 77190980 – UC 20/607977-6, devendo a requerida proceder a baixa de eventual anotação 
junto aos cadastros de inadimplentes;
b) CONDENAR a requerida a pagar a autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com 
juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE) a partir desta data (Súmula 362 STJ).
Por consequência, RESOLVO o MÉRITO da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor 
da condenação.
P. R. I. Oportunamente arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0002214-41.2015.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto Cheque Requerente JI BLOCOS COMERCIO E INDUSTRIA DE BLOCOS LTDA - EPP, CNPJ nº 18639094000109, RUA SANTA 
CLARA 1550, - DE 1036/1037 A 1184/1185 RIACHUELO - 76913-097 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) EDILSON STUTZ, OAB 
nº RO309B, RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ, OAB nº RO1112A Requerido(a) HORIZONTE COMERCIO E 
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CONSTRUCOES LTDA - EPP, CNPJ nº 02323065000101, ADEMIR RIBEIRO 183 JARDIM AEROPORTO - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA
LUCIANO DE SOUZA BRAGA, CPF nº 79685919291, INDUSTRIAL 310 ALVORADA - 76812-100 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Defiro o pedido formulado ao ID 80112095.
Inclua-se os executados no cadastro de inadimplentes do SERASA, por meio do SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC, 
observando as disposições contidas no § 4º do mesmo artigo.
Sem prejuízo, intime-se o credor para que requeira o que entender pertinente para o correto andamento do feito, em 10 dias, sob pena 
de arquivamento.
Findo o prazo, havendo manifestação, tornem conclusos para as deliberações pertinentes. Caso contrário, arquivem-se a fim de aguardar 
a manifestação do credor ou a prescrição intercorrente, refazendo a CONCLUSÃO em quaisquer das hipóteses supra.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003238-38.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário Requerente ROSENI DA SILVA, CPF nº 59325798204, LINHA 36 DA LINHA 
81 S/N, GLEBA 20H, LOTE 49 ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) DEBORA APARECIDA MARQUES 
MICALZENZEN, OAB nº RO4988 Requerido(a) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ nº 29979036000140, 
AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de ação proposta por ROSENI DA SILVA contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS almejando o recebimento 
de aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, benefício de auxílio doença.
Intimada a manifestar-se quanto a possível incompetência do juízo, a parte autora pugnou pela desistência do feito.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O requerente desistiu da ação, não tendo mais interesse em seu prosseguimento. A parte requerida não chegou a ser citada, pelo que 
desnecessária sua anuência quanto ao pedido de desistência formulado pela parte autora.
Ao teor do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por consequência, EXTINGO A AÇÃO, o que faço com arrimo no art. 485, VIII, do 
Código de Processo Civil, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. 
Antecipo o trânsito em julgado para esta data, ante a preclusão lógica estampada no artigo 1.000 do CPC.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: (69) 
3416-1710
e-mail: cpeouropreto@tjro.jus.br
Processo: 7000727-67.2022.8.22.0004
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703
REU: RENATO FERREIRA ALVES 98856634104
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: (69) 
3416-1710
e-mail: cpeouropreto@tjro.jus.br
Processo: 7002134-11.2022.8.22.0004
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Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SANTOS FAUSTINO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE SILVA PEREIRA - RO0003513A
REU: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros
Advogado do(a) REU: HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - RO9510
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de MANDADO 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por MANDADO com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7000273-87.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Direito de Imagem Requerente LILIAN VANESSA NICACIO GUSMAO VIANEI, YASMIN NICACIO GUSMAO VIANEI Advogado(a) 
LUANNA ELISA ESTEVAM COSTA, OAB nº RO10804, LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288 Requerido(a) LATAM LINHAS 
AÉREAS S/A Advogado(a) FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908 DECISÃO 
Trata-se de embargos de declaração que TAM LINHAS AEREAS S/A opôs em face da SENTENÇA de ID 79523497. 
Narra o embargante que a SENTENÇA contém erro material, eis que constou que na parte dispositiva a empresa Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras S/A.
Deste modo, pleiteou pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja retificado o erro material.
É o relatório. Passo à DECISÃO.
Inicialmente registro que não é o caso de encaminhar os autos à parte adversa para manifestação, eis que mesmo em caso de acolhimento 
dos embargos, não haverá alteração do MÉRITO do pronunciamento embargado.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na SENTENÇA omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos 
do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. A omissão ocorre quando o julgado não aprecia tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento e ainda quando incorra em qualquer das 
condutas descritas no art. 489, § 1° do NCPC; a obscuridade se caracteriza pela ausência de clareza da SENTENÇA, de modo a dificultar 
a correta interpretação do pronunciamento judicial; a contradição existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso 
de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento. O erro material, por sua vez, consiste em 
inexatidões materiais ou erros de cálculo, conforme art. 494, do NCPC.
No caso em tela, a análise da SENTENÇA revela que ela de fato possui o erro material indicado pela parte, já que a demanda foi proposta 
em desfavor da empresa TAM Linhas Aéreas S/A.
Ao teor do exposto, RECEBO os embargos, por serem próprios e tempestivos e os ACOLHO, a fim de alterar a parte dispositiva da 
SENTENÇA, de modo que onde se lê:
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a 
requerida AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S/A. a pagar às autoras YASMIN NICACIO GUSMÃO VIANEI, representada por sua genitora e 
também requerente LILIAN VANESSA NICACIO GUSMÃO, a título de indenização por danos morais, o valor atual de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) para cada autora, com juros e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ). 
Leia-se:
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a 
requerida TAM LINHAS AEREAS S/A a pagar às autoras YASMIN NICACIO GUSMÃO VIANEI, representada por sua genitora e também 
requerente LILIAN VANESSA NICACIO GUSMÃO, a título de indenização por danos morais, o valor atual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
para cada autora, com juros e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ). 
No mais, permanece a SENTENÇA tal como foi lançada.
Intimem-se as partes.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001264-34.2020.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO 
ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO, CNPJ nº 08044854000181, RUA MARINGÁ 520, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA 
BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338 Requerido(a) JOHN WESLEY 
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VIEIRA DOS SANTOS, CPF nº 02553123264, RUA JOÃO XXIII 800 BAIRRO DA LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA
JOICE NARADA NUNES VIEIRA, CPF nº 70032934122, RUA JOÃO XXIII 800 BAIRRO DA LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA
CHARLES WESLEY VIEIRA DOS SANTOS, CPF nº 02824405260, RUA JOÃO XXIII 800 BAIRRO DA LIBERDADE - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
AFM SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 28619762000190, RUA JOÃO XXIII 800 BAIRRO DA LIBERDADE - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) WESLEY DE SOUZA MORETTO, OAB nº RO11299 
Defiro a expedição de ofício à IDARON, a fim de que aquele órgão informe ao Juízo sobre a existência de animais registrados em nome 
de CHARLES WESLEY VIEIRA DOS SANTOS (CPF: 028.244.052-60), JOHN WESLEY VIEIRA DOS SANTOS (CPF: 025.531.232-64) e 
JOICE NARADA NUNES VIEIRA (CPF: 700.329.341-22), devendo desde logo bloqueá-los em caso positivo.
Cópia do presente servirá de ofício, com prazo de 10 dias para resposta.
Vinda a resposta, caso seja positiva, expeça-se MANDADO de penhora dos animais, no endereço da propriedade em que se encontram, 
devendo a parte exequente recolher as custas referentes à diligência.
Efetivada a penhora, deverá o Oficial de Justiça intimar a parte executada para, querendo, oferecer impugnação, no prazo e sob as 
advertências legais, esclarecendo-lhe de que poderá, em 10 dias, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que 
a medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo à parte exequente, nos termos do artigo 847 do CPC.
Cópia da presente servirá de MANDADO de penhora/avaliação/intimação.
Havendo manifestação da parte executada, tornem conclusos. Caso contrário, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 
dias, requerer o que entender pertinente para fins de satisfação do crédito. 
Acaso reste negativa a diligência junto à IDARON ou o MANDADO de penhora, intime-se a parte exequente para indicar outros bens 
passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito em 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.
Pratique-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022 .
Simone de Melo 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69)3416-1710
e-mail: cpeouropreto@tjro.jus.br
Processo: 7006155-69.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COMERCIAL SIMOURA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAIANE ALVES STOPA - RO7832
EXECUTADO: ELISANDRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados, fornecidos pela Caixa Econômica Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: (69) 
3416-1710
e-mail: cpeouropreto@tjro.jus.br
Processo: 7003232-31.2022.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSEFA DIAS DOS SANTOS DE SA
Advogado do(a) AUTOR: GIOVANNA VALENTIM COZZA - SP412625
REU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REU: SERGIO SCHULZE - SC7629
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3416-1710
e-mail: cpeouropreto@tjro.jus.br
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Processo: 7002640-84.2022.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460A
EXECUTADO: GESNIEL CARLOS OLIVEIRA DA COSTA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3416-1710
e-mail: cpeouropreto@tjro.jus.br
Processo: 7001592-90.2022.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIO SILVA SMOLAK
Advogados do(a) AUTOR: VIVIANE SILVA CARVALHO SOARES - RO10032, LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288, LUANNA ELISA 
ESTEVAM COSTA - RO10804
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0030120-21.2006.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Nota Promissória Requerente ALCINO FERMINO MOREIRA, CPF nº 30153573953, AV. MARECHAL RONDON,607, NÃO 
CONSTA NÃO INFORMADO - 76913-097 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) FLAVIA RONCHI DIAS, OAB nº RO2738, ALDO 
MANOEL CAVICHIOLI ROQUE, OAB nº RO11408 Requerido(a) GENAIR ALVES FERREIRA, CPF nº 69421960297, BR 364, KM. 22, 
LOTE 01, GLEBA 03, NÃO CONSTA NÃO CONSTA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) DAYANE 
FERNANDES DIAS, OAB nº RO11382, CARLOS FERNANDO DIAS, OAB nº RO6192 
Vistos.
Inicialmente, deixo de conceder efeito suspensivo aos embargos porquanto a DECISÃO atacada deixou claro que a expedição de ofício 
ao Cartório de Registro de Imóveis apenas deverá ser realizada após a preclusão.
Havendo recurso pendente de julgamento, não haverá a preclusão e, portanto, a expedição de ofício.
Nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte embargada para manifestação, no prazo de 5 dias.
Oportunamente, refaça-se a CONCLUSÃO.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0004672-70.2011.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Nota Promissória Requerente IRAMI DA SILVA BARBOSA, CPF nº 08756490763, RUA RIO DE JANEIRO 193, RUA LUIZ 
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VAZ DE CAMÕES, 231 FLORESTA - 76829-672 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS 
VASCONCELOS, OAB nº RO7796A Requerido(a) NILSON LOCATELLI, CPF nº 17713447172, AV. DANIEL COMBONI 950, RUA ANA 
NERY, Nº 902, S 14 2º ANDAR JARDIM TROPICAL - 76829-672 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) MAIBY FRANCIELI DA 
SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063A 
DECISÃO 
Defiro a habilitação do espólio, nos termos do artigo 687 do CPC.
Ante a notícia da existência de inventário em trâmite perante a 2ª Vara Cível (autos n. 7003193-73.2018.8.22.0004) e considerando 
os princípios da cooperação e da não surpresa, intime-se a parte exequente para ciência e manifestação acerca da necessidade de 
habilitação do crédito naqueles autos, bem como sobre o interesse processual, notadamente, a necessidade de prosseguimento deste 
feito. Prazo de 10 dias.
Com a manifestação, tornem conclusos.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7000189-28.2018.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO 
ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO, CNPJ nº 08044854000181, RUA MARINGÁ, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA 
BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO TOTINO, OAB nº RO6338 Requerido(a) GERALDO CAMILO 
DA ROCHA, CPF nº 38664062234, RUA PIAUÍ 1960 CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
DINA LAURENTINA SANTOS DA ROCHA, CPF nº 65055330287, RUA PIAUÍ 1960 CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - 
RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Antes de me manifestar sobre o pedido de ID 80984194, intime-se o exequente para juntar aos autos cópia atualizada a matrícula do 
imóvel sobre o qual pretende que recaia a penhora. Prazo de 10 dias.
Com a manifestação, tornem conclusos.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001110-45.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Empréstimo consignado, Vendas casadas Requerente CELESTINO DE SOUZA SILVA, CPF nº 20822731134, ASSENTAMENTO 
PALMARES, GLEBA 11, LOTE 16 ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) VIVIANE SILVA CARVALHO 
SOARES, OAB nº RO10032 Requerido(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK n 
474, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO Advogado(a) PROCURADORIA 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Vistos.
O motivo da impossibilidade de fornecimento dos extratos bancários não restou claro a este Juízo. 
Segundo a Caixa Econômica Federal: “não é possível fornecer extratos da conta citada dos meses Janeiro e Fevereiro de 2017 haja vista 
que a conta some”.
Ora, deverá a Instituição Financeira explicar tal informação, ou seja, como pode a conta “sumir”. Deverá, ainda, informar se a conta ainda 
se encontra ativa e, caso negativo, qual foi aberta e encerrada, comprovando as informações, tudo no prazo de 10 dias.
Cópia do presente servirá de ofício, que deverá ser instruído com cópia do ofício anteriormente enviado, bem como da resposta 
encaminhada a este Juízo.
Com a resposta, considerando o princípio da não surpresa, intimem-se as partes para manifestação, em igual prazo.
Em seguida, tornem conclusos.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7006730-43.2019.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial 
Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE 
RONDONIA - SICOOB OUROCREDI, CNPJ nº 02144899000141, OURO PRETO DO OESTE 140 JARDIM TROPICAL - 76800-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO5368, KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A 
Requerido(a) THIAGO LEMES DE SOUZA, CPF nº 87810255215, AVENIDA TIRADENTES 3913 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) DANILO WALLACE FERREIRA SOUSA, OAB nº RO6995 
Vistos.
Analisando o processo verifica-se que não foi juntado o comprovante de depósito no valor de R$ 167,66, realizado em 07/07/2022.
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Parece ao Juízo que a quantia se refere ao pagamento dos honorários advocatícios. Todavia, ante a ausência da juntada do comprovante 
de depósito, não é possível, neste momento, ter certeza.
Deste modo, antes de determinar o levantamento da quantia, determino a intimação das partes para manifestação, no prazo comum de 
5 dias.
Findo o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7004142-29.2020.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente M. D. T., AV. AFONSO PENA 2280 CENTRO - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS - 
RONDÔNIA Advogado(a) ALMIRO SOARES, OAB nº RO412A Requerido(a) SEMINI JOSE ALCANTARA, CPF nº 93415818853, AV. 
LINHÃO, COMPLEMENTO LINHA C-50, KM 25, PA SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA Advogado(a) 
THIAGO DA COSTA NAVARRO, OAB nº RO10522 
DECISÃO 
Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS contra SEMINI JOSE ALCANTARA.
Ao ID 61435245 foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, determinando-se que fossem excluídas da 
execução as CDA’s relativas aos anos de 2015 a 2017, notadamente, as CDA’ nº 3573/2020, 3574/2020, 3575/2020, 3539/2020, 
3540/2020, 3541/2020, 3551/2020, 3552/2020, 3553/2020, 3556/2020, 3557/2020, 3558/2020, 3561/2020, 3562/2020, 3563/2020, 
3566/2020, 3567/2020 e 3568/2020.
Inconformado, o exequente apresentou recurso de agravo de instrumento.
Neste interregno, o exequente indicou à penhora o imóvel denominado Lote 22, Gleba 12-D, matricula n° 6.374, livro 2-Registro Geral no 
Ofício de Registro de Imóveis de Ouro Preto do Oeste.
Manifestando-se, o executado indicou à penhora os imóveis urbanos denominados Lotes 01, 03, 10 e 12, da Quadra 14A, situados no 
município de Teixeirópolis/RO.
Intimado para se manifestar sobre a indicação de bens à penhora, o exequente afirmou que a nomeação de bens à penhora foi intempestiva, 
bem como que os imóveis indicados pelo executado não possuem registro ou cadastro junto à Prefeitura.
Intimada para comprovar a propriedade dos imóveis, o executado afirmou que os imóveis são registrados na Matrícula de n. 6.374, bem 
como que a área está em processo de regularização urbana. 
Afirmou que os imóveis são vagos, razão pela qual a penhora destes é menos onerosa a ele e não traz prejuízos ao exequente, pleiteando 
pela concretização da penhora.
Manifestando-se, o exequente afirmou que o executado não comprovou a propriedade dos imóveis, afirmando que eles não possuem 
cadastro junto à Prefeitura, pleiteando pelo deferimento do pedido de penhora anteriormente formulado.
Ao ID 78594892 foi acostada cópia do acórdão que reformou a DECISÃO deste Juízo e julgou improcedente a exceção de pré-
executividade, oportunizando ao exequente promover a substituição das CDA’s impugnadas.
Manifestando-se, o exequente afirmou já ter adotado tal providência e pleiteou pelo prosseguimento do feito.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
No que se refere à substituição das CDA’s, verifica-se que já foi realizada pelo exequente.
Deste modo, intime-se a parte executada para, querendo, se insurgir acerca das mencionadas CDA’s no prazo de 30 dias.
Em relação à penhora, vislumbra-se que o imóvel indicado pelo executado é o mesmo que o exequente indicou à penhora, havendo 
divergência entre as partes no que se refere à área necessária para garantir a execução.
Deste modo, expeça-se MANDADO de penhora e avaliação e intimação do imóvel indicado pelo exequente, qual seja: o Lote 22, Gleba 
12-D, matricula n° 6.374, livro 2-Registro Geral no Ofício de Registro de Imóveis de Ouro Preto do Oeste, localizado no Município de 
Teixeirópolis/RO, no total de 58,0800 ha, devendo a referida penhora recair apenas sobre a área necessária para garantia da execução.
Estando o imóvel dividido em lotes, deverão ser penhorados aqueles indicados pelo executado, quais sejam, Lotes 01, 03, 10 e 12, da 
Quadra 14A.
Ante a informação de que o executado é casado, sua esposa Patrícia Paula Calauro Alcantara, RG 1.113.411 SSP/RO, CPF 999.242.342-
00, residente na Rua Urupá, nº 2451, Setor 06, cidade de Buritis/RO, também deverá ser intimada da penhora, nos termos do artigo 842 
do CPC.
Em caso de diligência positiva deverá ser esclarecido ao executado que ele poderá, em 10 dias, requerer a substituição do bem penhorado, 
desde que comprove que a medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, nos termos do artigo 847 do CPC.
Atente-se o exequente quanto ao cumprimento do artigo 844 do CPC.
Havendo manifestação da parte executada, tornem conclusos. Caso contrário, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 
dias, requerer o que entender pertinente para fins de satisfação do crédito.
Vias deste servem de carta/carta precatória/MANDADO de penhora avaliação e intimação.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Simone de Melo
Juiz(a) de Direito
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002662-
79.2021.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Alienação Fiduciária Requerente SICOOB ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS LTDA Advogado(a) PEDRO ROBERTO ROMAO, OAB nº AM209551 Requerido(a) NILDA RAIMUNDA DA SILVA 
CHAGAS Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
A executada, devidamente citada (ID n. 62521643), não comprovou o pagamento do débito. 
Atento ao pedido do exequente (ID n. 59635994), realizei diligência no INFOJUD e RENAJUD.
Diante da quebra de sigilo fiscal da executada (detalhamento anexo), determino o SIGILO destes autos.
A diligência ao RENAJUD (detalhamento anexo), restou infrutífera. 
Posto isso, em razão da diligência positiva ao INFOJUD, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias requerer o que de direito para 
recebimento de seu crédito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, do CPC.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7005507-60.2016.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: HILGERT & SANT ANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: TAINARA CARVALHO SOMBRA - RO7943, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
EXECUTADO: TRANSPORTES 2 IRMAOS EIRELI - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 0000474-48.2015.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA CRISTINA MENEZES RODRIGUES - RO0004197A
EXECUTADO: JOSE ROBERTO PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ROBERTO PEREIRA - RO2123
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 0007647-94.2013.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
APELANTE: JOSE ANGELO DE ALMEIDA e outros (2)
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANGELO DE ALMEIDA - RO309
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO SCHER DA SILVA - RO2048
APELADO: AGENOR PINHEIRO PEDROSA e outros (2)
Advogados do(a) APELADO: EDER MIGUEL CARAM - RO0296412A, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460A
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001428-
67.2018.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cheque Requerente CARLOS ALBERTO KRUGEL, CPF nº 
57082189249, RUA GETULIO VARGAS 2045 CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA Advogado(a) KARIMA 
FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL, OAB nº RO8923
EDER MIGUEL CARAM, OAB nº RO5368 Requerido(a) CERIDELSON DE OLIVEIRA PAES, CPF nº 51519232691, LINHA 627, KM 50 
SN, TARILÂNDIA ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ALBERT HENRIQUE FROSSARD PAES, CPF nº 07603226600, IBITURUNA 328 SAO PEDRO - 35022-030 - GOVERNADOR 
VALADARES - MINAS GERAIS
CERIDELSON DE OLIVEIRA PAIS JUNIOR, CPF nº 10773076670, IBITURUNA 328 SAO PEDRO - 35022-030 - GOVERNADOR 
VALADARES - MINAS GERAIS
ILZA DE SALES SILVA, CPF nº 73883921220, LH 627, KM 50 s/n DIST. TARILÂNDIA - 76897-890 - TARILÂNDIA (JARU) - RONDÔNIA 
Advogado(a) TALLYS BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA BASTOS, OAB nº MG196787
HORNE FERREIRA DUTRA, OAB nº MG92224
MARIANA CAROLINE DE SOUZA, OAB nº MG195569 
Vistos.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por CARLOS ALBERTO KRUGEL em face de CERIDELSON DE OLIVEIRA PAES, 
ALBERT HENRIQUE FROSSARD PAES, CERIDELSON DE OLIVEIRA PAIS JUNIOR, ILZA DE SALES SILVA.
Defiro o requerido em ID 81172776, oficie-se ao Juízo deprecado para que promova o desarquivamento dos autos de Carta Precatória n. 
7007240-88.2021.8.22.0003, para que realize nova tentativa de penhora dos semoventes. Esclareço que a parte já efetuou o pagamento 
referente a renovação da diligência.
A diligência deverá ser cumprida nos termos do ato judicial de ID 78437638.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003013-
52.2021.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Requerente ALICE 
PEREIRA DA SILVA ROCHA, CPF nº 73993115287, LINHA 84 KM 03 GLEBA 20-V LOTE 12 ZONA RURAL - 76926-000 - MIRANTE DA 
SERRA - RONDÔNIA Advogado(a) JULYANDERSON POZO LIBERATI, OAB nº RO4131A
MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063A Requerido(a) BANCO DO BRASIL, CNPJ nº 00000000000191, 
SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRE I ASA NORTE - 70040-912 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL Advogado(a) SERVIO TULIO DE 
BARCELOS, OAB nº RO6673A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270 
Vistos.
Defiro o envio do contrato original para o endereço apontado pela perita no documento de ID n. 81010745.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002082-
49.2021.8.22.0004 Classe Monitória Assunto Duplicata Requerente FRIGOPEIXE - PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PESCADOS 
LTDA Advogado(a) VERGILIO PEREIRA REZENDE, OAB nº RO4068 Requerido(a) AGROTEC CONSULTORIA RURAL LTDA - ME 
Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Retifique-se a classe para cumprimento de SENTENÇA. 
Retire-se o sigilo da petição e documentos anexo ao ID n. 81086062, 81086063, 81086064 e 81086065.
Conforme detalhamento anexo, a diligência ao INFOJUD restou infrutífera. Veja-se:
Quanto ao SERASAJUD, conforme ofício anexo, determinei a inclusão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do executado junto ao 
cadastro de inadimplentes. 
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Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias requerer o que de direito para recebimento de seu crédito, sob pena de suspensão da 
ação nos termos do art. 921, do CPC. 
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003917-
14.2017.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Alienação Fiduciária Requerente M.L.GOMES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS Advogado(a) AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB nº AC4943 Requerido(a) ALLAN DEIVID LOPES DA SILVA 
Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
1 - A Corregedoria Geral de Justiça comunicou aos órgãos judiciais (Ofício Circular n. 180/2021) que foi acolhido o entendimento de 
que basta apenas o recolhimento de uma taxa para a diligência referente a ao bloqueio no sistema SISBAJUD na modalidade repetição 
programada “teimosinha”, tendo em vista que não há previsão expressa na norma para a cobrança de custas em razão de verificações 
periódicas ou reiteradas automaticamente.
Desse modo, DEFIRO o pedido feito pela parte exequente, a fim de proceder a ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema 
SISBAJUD, pelo período de 30 dias.
2 - Neste ato, realizei o protocolo (20220009736803) junto ao sistema SISBAJUD, com o comando de reiteração automática por 30 dias, 
conforme minuta que segue.
3 - Como para cada consulta é necessário aguardar 48 horas para o fornecimento de resposta pelo Banco Central, no caso como são 
ordens reiteradas por 30 dias, SUSPENDO o feito até o dia 02/10/2022, devendo retornar concluso após o decurso do prazo da suspensão 
para apuração do resultado da diligência.
Cumpra-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003022-
53.2017.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Nota Promissória Requerente PACO MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA Advogado(a) ANTONIO ZENILDO TAVARES LOPES, OAB nº RO7056 Requerido(a) IVANILDO MARIANO NETO 
Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Realizada tentativa de bloqueio on line de valores por meio do sistema SISBAJUD, a consulta atesta que a diligência restou infrutífera.
Segue, em anexo, o detalhamento do SISBAJUD.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002045-
22.2021.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Duplicata Requerente R & E DIST. DE PECAS E LUBRIFICANTES 
LTDA - ME, CNPJ nº 26452931000114, AVENIDA MARECHAL RONDON 2906 B, - DE 2716 A 3092 - LADO PAR DOIS DE ABRIL - 
76900-864 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) PRISCILA FERRAZ SANTOS, OAB nº RO6990
JAIR FERRAZ DOS SANTOS, OAB nº RO2106A Requerido(a) E G SA ZEFERINO - ME, CNPJ nº 27926628000179, RUA ANA NERY 
1044 JD. TROPICAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
A parte exequente deverá comprovar o recolhimento das custas para as diligências solicitadas, uma para cada CPF/CNPJ e sistema que 
será direcionada a diligência, no prazo de 15 dias.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 0049184-
22.2003.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Contratos Bancários Requerente COOPERATIVA DE CREDITO DE 
LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI Advogado(a) KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº 
RO3460A Requerido(a) GENESIO ENEIAS DE SOUZA ANADAO
CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
A diligência ao SISBAJUD realizada através do protocolo anexo ao ID n. 80794364, apresentou erro, motivo pelo qual, nesta data, 
REITEREI a diligência (detalhamento anexo). 
Aguarde-se o prazo de 05 dias e, após, tornem os autos conclusos para consulta ao SISBAJUD, bem como para determinações quanto à 
expedição de MANDADO de avaliação de penhora do veículo localizado em nome do executado Charles (ID n. 80793286). 
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7000147-
71.2021.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, 
Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Liminar, 
Causas Supervenientes à SENTENÇA Requerente MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE MERELES, CPF nº 34116850268, RUA 
JOSÉ WENSING 1820 HORIZONTE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) ODAIR JOSE DA SILVA, 
OAB nº RO6662 Requerido(a) RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME, CNPJ nº 27608100000151, AVENIDA CORONEL 
ESCOLÁSTICO 116 BANDEIRANTES - 78010-200 - CUIABÁ - MATO GROSSO Advogado(a) HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, 
OAB nº GO63402 Vistos.
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA ajuizada por MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE MERELES em face de RAMOS DO 
NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME.
Embora a parte exequente não tenha comunicado nos autos a interposição de agravo de instrumento junto ao TJRO, aportou aos autos 
ofício de ID -, comunicando DECISÃO no agravo de nº 0808308-37.2022.822.0000, que indeferiu a liminar pleiteada e determinou a 
comunicação deste Juízo para que preste informações.
Pois bem.
Trata de cumprimento de SENTENÇA onde a parte exequente peticionou pugnando pelo reconhecimento de grupo econômico do 
executado e consequentemente a inclusão no polo passivo da empresa Xo Mano Veículos.
Por entender que a parte exequente não preencheu os requisitos necessários para que comprovasse a existência do alegado grupo 
econômico, este Juízo indeferiu o pedido e deu prosseguimento na execução.
Reexaminando a matéria guerreada, tenho que a DECISÃO agravada bem resiste aos fundamentos jurídicos explicitados no recurso em 
tela, de modo que a mantenho na íntegra.
Comunique-se ao Relator do Agravo de Instrumento n.º 0808308-37.2022.822.0000, Desembargador Kiyochi Mori, de que mantive 
inalterada a DECISÃO agravada.
Serve a presente de OFÍCIO/COMUNICAÇÃO.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002826-
10.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Direito de Imagem, Direito de Imagem Requerente MANOEL CANDIDO 
HENRIQUE Advogado(a) DAIENY PIRES DE JESUS, OAB nº RO11145
LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288 Requerido(a) Banco Bradesco S.A Advogado(a) GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI, OAB nº RO5546
BRADESCO 
Vistos.
Digam as partes se pretendem o julgamento antecipado da lide ou a produção de outras provas.
Neste último caso, as provas devem ser especificadas e justificada sua necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento 
do feito no estado em que se encontra.
Caso as partes pretendam a produção de prova oral, deverão, no mesmo prazo, juntar seu rol das pessoas a serem ouvidas pelo Juízo, 
informando endereço, e-mails e/ou números de telefone para possibilitar o envio do link da audiência por videoconferência e a entrada 
na sala da audiência da videoconferência, na data e horário a serem oportunamente agendados. Na mesma oportunidade, deverão as 



2927DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

partes qualificarem suas testemunhas.
Intimem-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7005254-
96.2021.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Prestação de Serviços Requerente SOCIEDADE REGIONAL DE 
ENSINO E SAUDE LTDA Advogado(a) LUCAS AUGUSTO PRACA COSTA, OAB nº SP223110
FABRICIO AUGUSTO BAGGIO GUERSONI, OAB nº SP168740 Requerido(a) DESIVAL TORRENTE MARTINS Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) Vistos.
Indefiro o pedido de reconsideração apresentado pelo autor (ID n. 81117469) e, consequentemente, mantenho a DECISÃO anexa ao ID 
n. 80794180, pelos seus próprios fundamentos.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002526-
48.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Direito de Imagem, Direito de Imagem Requerente IVAN LOPES FERRAZ 
Advogado(a) DAIENY PIRES DE JESUS, OAB nº RO11145
LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288 Requerido(a) BANCO BMG S.A. Advogado(a) FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 
TEIXEIRA, OAB nº MG108112
Procuradoria do BANCO BMG S.A 
Vistos.
Digam as partes se pretendem o julgamento antecipado da lide ou a produção de outras provas.
Neste último caso, as provas devem ser especificadas e justificada sua necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento 
do feito no estado em que se encontra.
Caso as partes pretendam a produção de prova oral, deverão, no mesmo prazo, juntar seu rol das pessoas a serem ouvidas pelo Juízo, 
informando endereço, e-mails e/ou números de telefone para possibilitar o envio do link da audiência por videoconferência e a entrada 
na sala da audiência da videoconferência, na data e horário a serem oportunamente agendados. Na mesma oportunidade, deverão as 
partes qualificarem suas testemunhas.
Intimem-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7005461-
95.2021.8.22.0004 Classe Inventário Assunto Inventário e Partilha Requerente AURO EDMAR NUNES PEREIRA, CPF nº 74963333287, 
LINHA 81, KM 72, LOTE 78, GLEBA 20 Q S/n ZONA RURAL - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
AUREA VICTORIA WERNER PEREIRA, CPF nº 06491479285, LINHA 81, KM 72, LOTE 78, GLEBA 20 Q S/n ZONA RURAL - 76926-
000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
LEANDRO WERNER RODRIGUES, CPF nº 87787199253, RUA JORGE TEIXEIRA 1950 CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA 
- RONDÔNIA
SILVIA WERNER RODRIGUES, CPF nº 04640130201, RUA ALFREDO COLLA 990 CENTRO - 85901-047 - TOLEDO - PARANÁ
FABIOLA WERNER RODRIGUES, CPF nº 02009414292, AVENIDA 08 DE MARÇO 4090 NOVO HORIZONTE - 76929-000 - URUPÁ - 
RONDÔNIA Advogado(a) HEDILENE DA PENHA CARDOSO, OAB nº RO4500A Requerido(a) SELENITA WERNER, CPF nº 57333726215, 
LINHA 81, KM 72, LOTE 78, GLEBA 20 Q S/n ZONA RURAL - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
Vistos.
Evidencie a inventariante se há imposto a recolher ou não.
Prazo de 15 (quinze) dias.
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Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003780-
56.2022.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Alimentos Requerente MARIA IZABELY DA ROCHA MIGUEL
JOAO PEDRO DA ROCHA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) SIDNEY MIGUEL DA SILVA JUNIOR Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Retifique-se a classe judicial para Carta Precatória. 
Após, cumpra-se o ato deprecado (ID n. 81303943).
Cumprido o ato, devolva-se à origem. 
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002911-
93.2022.8.22.0004 Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Assunto Alienação Fiduciária Requerente B. B. S., BANCO 
BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ Advogado(a) EDSON 
ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910
BRADESCO Requerido(a) F. S. R., CPF nº 97883425749, RUA CASTELO BRANCO 1881 JARDIM NOVO ESTADO - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade de 
terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.” 
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há consignação 
de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos no ID n. 81235857, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e honorários de sucumbência.
SENTENÇA transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Havendo necessidade de expedição de termo de guarda, alvará ou RPV, fica desde já autorizado.
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001453-
12.2020.8.22.0004 Classe Inventário Assunto Inventário e Partilha Requerente M. S. D. S., CPF nº 76880206204, LINHA 40, LOTE 21, 
GLEBA 20I KM 05, CASA ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) ORLANDO GOMES CORDEIRO, OAB 
nº RO8586 Requerido(a) T. A. D. S., CPF nº 08132712587, LINHA 40, LOTE 19, GLEBA 20I ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO 
- RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Ao partidor judicial.
Encaminhem-se os autos.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001423-
06.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito Requerente HENTONY 
PHELIPE SOUZA CAMPOS, CPF nº 06291010275, LINHA 200, KM 02, Chácara 1415, ZONA RURAL ZONA RURAL - 76920-000 - 
OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
TAINARA SOUZA SILVA, CPF nº 04663649203, LINHA 200, KM 02, Chácara 1415 ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) ORLANDO GOMES CORDEIRO, OAB nº RO8586
PEDRO ANTONIO DALCIN KERN, OAB nº RO10508
PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS, OAB nº RO7796A Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER/
RO Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DER/RO 
Vistos.
Manifeste-se a parte autor acerca da petição do Estado de Rondônia de ID n. 81212926.
Prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7004285-86.2018.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
REU: FLAVIA IRAIORE DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002638-
17.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Rescisão / Resolução Requerente COOPERATIVA DE CREDITO DE 
LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI, CNPJ nº 02144899000141 Advogado(a) KARIMA 
FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A Requerido(a) GESNIEL CARLOS OLIVEIRA DA COSTA, CPF nº 94157430263, RUA RIO DE 
JANEIRO, 447 CASA NOVA OURO PRETO RESIDENCIAL, - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM 
ADVOGADO(S) 
Vistos.
Atento ao pedido de ID n. 80047694, SUSPENDO ESTA AÇÃO pelo prazo de trinta dias.
Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora a dar prosseguimento ao feito no prazo de trinta dias.
Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente a parte autora, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, para suprir a falta no prazo 
de cinco dias, sob pena de extinção por abandono da causa.
Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para extinção.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002151-
86.2018.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA de Obrigação de Prestar Alimentos Assunto Alimentos Requerente D. O. D. 
C., RUA DA PRATA 110 JD BOA ESPERANÇA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) M. P. D. E. D. R.
C. D. C., CPF nº DESCONHECIDO, RUA RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA 1963, TRABPOLO INDUST. BR 317 KM10 MARCENARIA 
BRASILÉIA AEROPORTO - 69934-000 - EPITACIOLÂNDIA - ACRE Advogado(a) ROSILENE PEREIRA DE LANA, OAB nº RO6437A
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 



2930DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Vistos. 
Diante do peticionado no ID n. 78455844 passo a me manifestar.
Constata-se que na DECISÃO de ID n. 77703821, este juízo em dado momento fala em honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
porém ao corrigir a SENTENÇA de ID n. 74693768, menciona que os honorários do dativo serão de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze 
reais), estando configurada contradição suscetível de ser declarada e suprida na forma dos artigos 494, I, do CPC, razão pela qual de 
ofício DECLARO A DECISÃO de ID n. 77703821, passando a fundamentação a ter a seguinte redação:
“[…]
Desta feita, tomando em consideração os critérios acima elencados, arbitro em R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) os honorários 
advocatícios em favor do dativo ora embargante. 
[...]”
No mais, persiste a DECISÃO tal como está lançada.
Intime-se para conhecimento.
Decorrido o prazo para eventual insurgência, nada mais havendo, arquive-se o feito.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7000379-
54.2019.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Contratos Bancários Requerente BANCO DO BRASIL, AC ALVORADA 
DO OESTE, AV. MAL. RONDON, 5117, ROD.BR-429 CENTRO - 76930-970 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) JOSE 
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270
SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A
PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A Requerido(a) MARIA FIDELIS SOARES TRAVAIN, CPF nº 19140908291, RUA GETÚLIO 
VARGAS 350 UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
DELTA TRATORES & PECAS LTDA - ME, CNPJ nº 63620793000161, RUA GETÚLIO VARGAS 350, LETRA C UNIÃO - 76920-000 - 
OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
VALMIR TRAVAIM, CPF nº 27251217287, RUA GETÚLIO VARGAS 350 UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL em face de MARIA FIDELIS SOARES TRAVAIN, DELTA 
TRATORES & PECAS LTDA - ME, VALMIR TRAVAIM.
Nesta data expedi alvará eletrônico na modalidade de transferência, através da ferramenta “alvará eletrônico”, pela qual o juízo envia os 
dados da ordem bancária diretamente ao banco, o valor deverá ser levantado, com as devidas correções/rendimentos/atualizações até 
a data do saque efetivo.
Dados bancários apresentados pelo exequente no ID - 76759510.
OBSERVAÇÕES:
1) O beneficiário deverá aguardar a disponibilização dos valores na conta bancária indicada em sua manifestação, conforme síntese 
supracitada.
2) Aguarde-se por cinco 05 (cinco) dias o cumprimento da ordem.
3) Sobrevindo informação de erro no cumprimento da ordem eletrônica, fica a CPE autorizada a proceder com a expedição de alvará/
ofício de transferência sem necessidade de nova CONCLUSÃO do processo.
Cumpra-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002066-
95.2021.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Duplicata Requerente HILGERT & CIA LTDA, CNPJ nº 
22881858000145, AVENIDA MARECHAL RONDON 1327, - DE 1197 A 1527 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-101 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA Advogado(a) MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº SP236143 Requerido(a) LUBRIOURO DISTRIBUIDORA DE 
LUBRIFICANTES EIRELI, CNPJ nº 30286341000136, RUA ACACIAS 123 ALVORADA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - 
RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Atento ao informado em ID n. 81042805, SUSPENDO ESTA AÇÃO pelo prazo de trinta dias.
Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora a dar prosseguimento ao feito no prazo de trinta dias.
Não havendo manifestação, tornem os autos conclusos para suspensão nos termos do artigo 921 do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para extinção.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7000879-
23.2019.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE 
CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO, CNPJ nº 08044854000181, 
RUA MARINGÁ, - DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) RODRIGO 
TOTINO, OAB nº RO6338 Requerido(a) NALDIRENE DE SOUZA, CPF nº 96878924200, RUA SÃO PAULO 2608 CENTRO - 76926-000 
- MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
EMERSON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 00368480267, AVENIDA DOS IMIGRANTES 2956 CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA 
SERRA - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO 
DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO em face de NALDIRENE DE SOUZA, EMERSON PEREIRA DA SILVA.
Defiro o pedido de ID - 81269758, para que seja oficiado ao IDARON (Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de 
Rondônia) para que informe a ficha cadastral dos Executados EMERSON PEREIRA DA SILVA (CPF: 003.684.802-67) e NALDIRENE DE 
SOUZA (CPF: 968.789.242-00), bem como para que registre a indisponibilidade de eventuais semoventes cadastrados em seus nome, 
no prazo de 15 dias.
Visando dar mais celeridade, poderá o exequente protocolar junto ao órgão de destino a presente DECISÃO, consignando que a resposta 
à determinação deverá ser direcionada a este Juízo, podendo ser encaminhada ao e-mail no cabeçalho da DECISÃO.
Caso a parte exequente promova o protocolo junto ao IDARON, deverá comprovar nos autos para que não haja comunicação em 
duplicação.
Serve a presente de OFÍCIO/COMUNICAÇÃO.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002295-
60.2018.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Correção Monetária, Causas Supervenientes à SENTENÇA Requerente 
ARTHUR RESENDE LOURENCO, CPF nº 94677093253, RUA DOS SERINGUEIROS 1019 JARDIM TROPICAL - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) LARA MARIA MONTEIRO FRANCHI NUNES, OAB nº RO9106
TEREZINHA MOREIRA SANTANA, OAB nº RO6132A Requerido(a) Massa Falida de Ympactus Comercial S.A, CNPJ nº 11669325000188, 
AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 451, ANDAR 20, SALA 2002-2003, EDIFÍCIO PETRO TOWER ENSEADA DO SUÁ 
- 29050-335 - VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO Advogado(a) ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB nº SP98628
HORST VILMAR FUCHS, OAB nº AL11926
ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES, OAB nº ES13066 
ARTHUR RESENDE LOURENÇO, qualificado nos autos, ingressou com LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA em face de 
YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME, qualificada nos autos, argumentando, em suma, que entabulou negócio jurídico com a empresa 
requerida e que esta deveria ao mesmo, em razão da nulidade dos contratos por esta estabulados, em ação civil pública que tramitou no 
Estado do Acre, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.878,50 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) que 
atualizados constituem-se em R$ 3.163,36 (três mil cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) que entende correta, mediante 
os planos que contratara, propugnando ao final que seja a ação julgada procedente em todos os seus termos. Juntou documentos com 
a inicial e instrumento de procuração.
Devidamente citada a parte requerida não apresentou contestação.
Foi emitida certidão de crédito nos autos, no valor apresentado, para que a parte pudesse pleitear o recebimento em processo onde há 
valores bloqueados à disposição para ressarcimento.
É o relatório.
DECIDO apreciando o considerado relevante para o deslinde da ação, conhecendo diretamente do pedido, diante da ocorrência da 
revelia, a teor do disposto no art. 355, II do CPC.
Trata-se de ação de cobrança relativa a instrumento particular de locação de imóvel.
Apreciando os autos, constata-se que não houve oposição quanto ao fato reclamado, incidindo os efeitos da revelia, contudo apesar de o 
efeito da revelia tratar-se em primeiro plano de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, não significa vinculação do Juízo 
a fundamentação jurídica do autor, visto que aplica-se o princípio do iura novit curia – o juiz sabe o direito – cabendo a análise da matéria 
discutida no presente processo, averiguando se dispõe de logicidade, avaliando se é cabível a aplicação do instituto da revelia em toda a 
sua acepção, outro não sendo o entendimento da jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS.REVISÃO DE CONTRATO. TARIFA DE ABERTURA DE CÉDITO (TAC) e TARIFA 
DE REGISTRO DE CONTRATO. PLEITO DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAIS TARIFAS NO CONTRATO. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE RECURSAL. PROCESSO CIVIL.REVELIA. NÃO DECRETAÇAO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 
AO AUTOR.PROVA UNICAMENTE DOCUMENTAL. AÇÃO JULGADA ANTECIPADAMENTE. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE 
VINCULAÇÃO DO JUÍZO À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. “A revelia não 
importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo 
ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas [...]” (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1140900-0 - Foz do Iguaçu - Rel.: 
Eduardo Sarrão - Por maioria - - J. 09.04.2014)
Assim partindo para análise do MÉRITO, cinge-se a quaestio juris sub examine sobre a adequação do valor cobrado ou não.
O art. 511 do CPC, estabelece que:
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“Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da 
sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, 
a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.”
Competia a parte requerida, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termo do art. 373, II do 
CPC.
Não houve nada nesse sentido trago aos autos.
Assim é imperioso o reconhecimento da regularidade do valor a ser pago pela requerida, dando por liquidada a SENTENÇA proferida em 
seu desfavor.
Isto posto, diante do que dos autos consta e de todo o fundamentado, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para declarar que o valor correto 
a ser recebido por ARTHUR RESENDE LOURENÇO de YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME em razão da SENTENÇA proferida nos 
autos de processo n. 0710642-91.2017.8.01.0001 oriundos da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, se constitui em 
R$ 3.163,36 (três mil cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), com correção monetária e juros de mora a partir da citação, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte 
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Expeça-se certidão de crédito do valor atualizado da dívida.
Intimem-se para conhecimento.
Proceda-se ao necessário para recolhimento das custas processuais.
Decorrido o prazo para eventual insurgências, arquive-se.
P.R.I.C
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001721-
95.2022.8.22.0004 Classe Pedido de Medida de Proteção Assunto Acolhimento institucional Requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA Adolescente S. K. S. D. O. Requerida M. D. O. S. Advogados OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - OAB RO5869
PAMELA SOARES RIBEIRO - OAB RO12184 
Data e Hora da Audiência: 08 DE SETEMBRO DE 2022, às 09h00min Local da Audiência Unidade de Acolhimento Bem Viver, instituição 
de acolhimento localizada na Rua Ipê, 4428, Setor 2, Vale do Paraíso, nesta Comarca. Avoquei os autos.
1. DESIGNO AUDIÊNCIA CONCENTRADA para a data, horário e local indicados acima.
2. Requisitem-se as instalações da Unidade de Acolhimento à SEMTAS de Vale do Paraíso para realização da solenidade.
3. INTIMEM-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO, a DEFENSORIA PÚBLICA e a PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO, 
via Sistema PJe, sem prejuízo do envio do link da audiência através dos e-mails informados no processo.
4. INTIMEM-SE os integrantes da rede protetiva responsáveis pelo atendimento às crianças e adolescentes acolhidos na instituição 
através do grupo de Whatsapp criado por determinação contida nos autos nº 7000003-34.2020.8.22.0004:
4.1. Secretaria Municipal de Assistência Social de Vale do Paraíso; 
4.2. Secretaria Municipal de Saúde de Vale do Paraíso;
4.3. Secretaria Municipal de Educação de Vale do Paraíso;
4.4. Técnicas lotadas no CRAS de Vale do Paraíso responsáveis pelo acompanhamento do(s) acolhido(s);
4.5. Coordenadora do Abrigo Bem Viver;
4.6. Cuidadoras lotadas no Abrigo Bem Viver;
5. Requisitem-se as técnicas lotadas no NUPS desta Comarca.
6. INTIMEM-SE a genitora dos adolescentes, na pessoa de seus procuradores.
7. Dê-se ciência, ainda, do Relatório Psicossocial de ID:81136415.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7000293-
20.2018.8.22.0004 Classe Inventário Assunto Inventário e Partilha Requerente ORLANDO PACHECO DE OLIVEIRA, CPF nº 
28618017272, RUA MARECHAL RONDON 374 PEDRINHAS - 76801-540 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) TEREZINHA 
MOREIRA SANTANA, OAB nº RO6132A
LARA MARIA MONTEIRO FRANCHI NUNES, OAB nº RO9106 Requerido(a) RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 02561808572
AZUIL PACHECO DE OLIVEIRA, CPF nº DESCONHECIDO, RUA BEIRA RIO 1744 JARDIM VILHENA - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA
NEUZA PACHECO CASTILHO, CPF nº DESCONHECIDO, RUA JACY PARANÁ 3100, - DE 3366/3367 A 3965/3966 NOVA PORTO 
VELHO - 76820-170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
ORLANDO PACHECO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, requereu a abertura de inventário dos bens deixados por Rafael Alves de 



2933DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Oliveira, falecido em 15/10/2010, deixando herdeiros maiores e capazes e bem patrimonial. Juntou os documentos necessários.
Os tributos devidos foram recolhidos.
É o relatório. Decido.
A parte requerente foi nomeada inventariante e cumpriu a contento todas as formalidades. Os documentos indispensáveis à propositura 
e julgamento foram juntados. O imposto de transmissão foi recolhido.
As custas processuais foram pagas.
Assim, com fundamento no art. 654, caput, c/c o art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO POR SENTENÇA a partilha 
dos bens deixados por Rafael Alves de Oliveira, adjudicando aos herdeiros e/ou cessionários os seus respectivos quinhões, ressalvadas 
omissões ou erros e eventuais direitos de terceiros.
Expeça-se formal de partilha.
PRI, arquivando-se oportunamente.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003308-
55.2022.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE 
CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO Advogado(a) RODRIGO 
TOTINO, OAB nº RO6338
PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA Requerido(a) 
LUZINETE DE OLIVEIRA
GERALDO DA SILVA SANTOS Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO 
DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTROem face de LUZINETE DE OLIVEIRA, GERALDO DA SILVA SANTOS.
Defiro a expedição da certidão prevista no artigo, 828 do Código de Processo Civil:
“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, 
para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”
Em seguida, deverá a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, comunicar ao Juízo as averbações efetivadas. No mesmo prazo, 
conforme determina o § 2º, do artigo supracitado, formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o credor 
providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.
Expeça-se a certidão.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001891-
38.2020.8.22.0004 Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Assunto Alienação Fiduciária Requerente Banco Bradesco 
Financiamentos S.A, CNPJ nº 07207996000150, BANCO BRADESCO S.A., CIDADE DE DEUS VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - 
AMAPÁ Advogado(a) ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB nº AL6557 Requerido(a) PEDRO JOSE PEREIRA, CPF nº 56460074291, LINHA 
80 LT 21 GB 14 KM 02 21 ZONA RURAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) NAIRA DA ROCHA 
FREITAS, OAB nº RO5202 
Vistos.
Manifestem-se as partes acerca do certificado no ID n. 81155786.
Prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7000939-
64.2017.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, 
Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios Requerente A. TOMASI & CIA. LTDA, CNPJ nº 07554169000566, AVENIDA GONÇALVES 
DIAS 3671 BELA FLORESTA - 76925-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) YURI ROBERT RABELO ANTUNES, 
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OAB nº MG123760A Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vistos.
Trata-se de Procedimento Comum Cível ajuizada por A. TOMASI & CIA. LTDA em face de ESTADO DE RONDONIA.
Diante da petição da parte autora ID - 81217756, promovo a SUSPENSÃO da tramitação do feito pelo prazo de 01 (um) ano, tendo em 
vista que matéria encontra-se afetada no STJ (ED em REsp 1.163.020/RS), cadastrada sob o Tema 986.
Decorrido o prazo, manifeste-se a parte autora em 15 dias.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7004801-
04.2021.8.22.0004 Classe Monitória Assunto Compromisso Requerente MARCIO VICENTIN, CPF nº 93023979200, RUA NEIDE FARIAS 
DE AMARAL 141 COLINA PARK - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) ANTONIO ZENILDO TAVARES 
LOPES, OAB nº RO7056 Requerido(a) JEREMIAS OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 53037502215, RUA RIO GUAPORÉ 1208 DOM BOSCO 
- 76907-808 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Arquive-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002929-17.2022.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto 
Cumprimento Provisório de SENTENÇA Requerente ZENILDO FERNANDES DE FARIAS, CPF nº 51991659253, LH 612, KM 612, LT 24, 
GB 01 ZONA RURAL - 76923-000 - VALE DO PARAÍSO - RONDÔNIA Advogado(a) JHONATAN APARECIDO MAGRI, OAB nº RO4512 
Requerido(a) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(a) PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA Vistos.
1. A Autarquia foi intimada a implantar o benefício previdenciário em favor da autora sob pena de aplicação de multa diária, contudo não 
cumpriu a determinação judicial.
2. Evidenciada a inobservância a tais comandos, já tendo havida o alerta anterior, nos termos do artigo 139, incisos II a IV, c/c os artigos 
536, 814 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, como medida indutiva e coercitiva, aplico a multa por descumprimento no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contados a partir do decurso do prazo desta 
DECISÃO.
3. Intime-se a PROCURADORIA FEDERAL DO INSS, via sistema, para comprovar a implantação do benefício e promover o pagamento 
da multa ora aplicada, no prazo de 05 (cinco) dias.
4. DETERMINO ainda que seja encaminhado cópia desta DECISÃO para o Presidente do INSS, via e-mail institucional (pres@inss.gov.
br), no sentido de que haja uma orientação para o setor de setor de implantação de benefícios decorrente de ordem Judicial para que 
atenda as demandas no tempo determinado. 
5. Cumpra-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7002146-59.2021.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: ALEXANDRE ANDRADE LAVORATO
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBSON MAGNO CLODOALDO CASULA - RO1404
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada manifestar acerca do termo de penhora expedido, no prazo de 05 dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7002793-20.2022.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
EXECUTADO: GERALDO DEL PIERO SOBRINHO e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001641-
05.2020.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Inadimplemento, Cheque Requerente R. J. OLIVEIRA CELULARES 
EIRELI, CNPJ nº 02788423000305, PRINCESA ISABEL 950, SALA 49 JARDIM TROPICAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA Advogado(a) PERICLES XAVIER GAMA, OAB nº RO2512 Requerido(a) LINDEMBERGUE JOSE NUNES DA SILVA, CPF 
nº 45681694291, RUA 21 DE ABRIL 158 JARDIM BANDEIRANTE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) 
SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Diante do peticionado no ID n. 8127195 e considerando a necessidade de viabilizar terreno fértil para entabulação de acordo visando a 
resolução da demanda, o que exige tempo, SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 15 
(quinze) dias.
Intime-se para conhecimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003734-
67.2022.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE CREDITO 
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA Advogado(a) JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB nº PR60295
PROCURADORIA DA UNIRONDÔNIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA 
Requerido(a) ODIRELCA CORREIA DA SILVA
ODIRELCA CORREIA DA SILVA 67692460230 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias comprovar o pagamento das custas iniciais e iniciais adiadas (Código 1001.3), sob pena 
de indeferimento. 
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, União. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
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Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001650-
93.2022.8.22.0004 Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Assunto Alienação Fiduciária Requerente BANCO PAN 
S.A., AVENIDA PAULISTA 1374 BELA VISTA - 01310-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO Advogado(a) SERGIO SCHULZE, OAB nº 
GO31034
PROCURADORIA BANCO PAN S.A Requerido(a) FABIANA JATOBA DOS SANTOS, CPF nº 89346831200, RUA JOSÉ EDINALDO DE 
JESUS 713, CASA NOVO HORIZONTE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Trata-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO PAN S/A com pedido de medida liminar em face de FABIANA JATOBA DOS 
SANTOS, partes qualificadas no feito.
Em síntese, alega que na data de 30/03/2021, as partes celebraram Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária 
no valor total de R$ 13.532,00, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, referente ao veículo Marca HONDA, 
modelo CG 160 START, chassi n.º 9C2KC2500MR044572, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor PRETA, placa QTE4J22, renavam 
01263093032. Narra que a requerida não cumpriu com as obrigações assumidas deixando de efetuar o pagamento do contrato e em 
virtude da inadimplência, pretende reaver a posse plena do veículo.
A inicial veio acompanhada do contrato e de prova da mora da requerida.
A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID 78119189), tendo o veículo sido apreendido (ID 80359648).
A requerida foi devidamente citada, entretanto, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis, o prazo assinalado para pagamento e/
ou contestação.
A parte autora requereu a procedência do pedido com a consolidação da posse e propriedade definitiva do bem.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente cabe consignar que embora devidamente citada a requerida não apresentou contestação, sendo o caso, portanto de decretar 
a revelia desta, bem como aplicar os efeitos presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas da autora, nos termos do artigo 344 
do CPC.
Ademais, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, II do Código de Processo Civil.
Comprovado o domínio, o inadimplemento e a mora da devedora pela documentação apresentada (art. 2º, §§2º e 3º e art. 3º do Decreto-
Lei 911/69), corroborados pela ausência de contrariedade, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no 
patrimônio do credor fiduciário é a medida legalmente aplicável, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69.
III. DISPOSITIVO 
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando rescindido o contrato e consolido nas 
mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo Marca HONDA, modelo CG 160 START, chassi n.º 9C2KC2500MR044572, 
ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor PRETA, placa QTE4J22, renavam 01263093032, cuja apreensão liminar torno definitiva, 
facultando a sua venda pelo autor, respeitadas as disposições do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69.
Observado o disposto no art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, oficie-se ao DETRAN comunicando que o autor está autorizado a proceder a 
transferência a terceiros que indicar.
Em virtude da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 
sucumbenciais, fixando-os em 10% do valor atribuído à causa, considerando a ausência de contraditório.
Expeça-se o necessário.
P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001673-
10.2020.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Assistência à Saúde Requerente ELIANA DE FRANCA SOUZA, LINHA 
16 DA LINHA 31 Lote 07, GLEBA 08 C ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS, RUA AFONSO PENA 2280 CENTRO - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS - RONDÔNIA 
Advogado(a) ALMIRO SOARES, OAB nº RO412A
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS 
Vistos.
Diante do óbito a parte autora, comprovado pelo documento de ID n. 81194307, razão pela qual DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 485, IX, do CPC.
Intime-se para conhecimento.
Sem custas e honorários de sucumbência.
Transitado em julgado, neste ato, em razão da ausência de controvérsia.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Sem ônus.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003700-
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92.2022.8.22.0004 Classe Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Assunto Inventário e Partilha Requerente HILDA RODRIGUES 
PINTO DA CRUZ Advogado(a) PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS, OAB nº RO7796A
NAIRA DA ROCHA FREITAS, OAB nº RO5202 Requerido(a) JAIR FERNANDES NUNES Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Retifique-se a classe processual para inventário. 
Intime-se a autora para, em 15 dias emendar a inicial apresentando cópia do documento do veículo, extrato de bovíneos emitido pelo 
IDARON, extrato bancário legível, bem como, no mesmo prazo, deverá realizar a qualificação dos filhos do falecido Jair Fernandes 
Nunes, sob pena de indeferimento. 
Ainda, no mesmo prazo, deverá informar nestes autos o número da ação de inventário, em tese, protocolada pelos herdeiros/filhos.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7002241-55.2022.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
EXECUTADO: PRISCILA BRUNA CARDOSO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
ÓRGÃO EMITENTE: Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
O(A) Excelentíssimo(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia. 
FAZ SABER A QUANTOS O PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 
879 ao 903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela Resolução CNJ 236/2016, que a Leiloeira nomeada, Deonizia Kiratch, 
matriculada no JUCER sob n.º 021/2017, através da plataforma eletrônica www.deonizialeiloes.com.br, devidamente homologada pelo 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com 
as regras expostas a seguir: 
1) PROCESSO N°. 7004906-78.2021.8.22.0004 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
2) EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL (CNPJ: 00.000.000/0001-91)
EXECUTADO: PEREIRA & CASTILHO LTDA - EPP (CNPJ:13.157.881/0001-09), MARCELO CASTILHO CORREIA (CPF: 770.730.702-
00), CLAUCIANE FILUS RODRIGUES VIANA (CPF: 840.172.872-04) e DIEGO TONIN PEREIRA(CPF:854.334.112-49) 
3) DATAS: 1º Leilão no dia 06 de setembro de 2022, com encerramento às 09:00 horas, onde somente serão aceitos lances iguais ou 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 20 de setembro de 2022, com encerramento às 09:00 horas, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por 
cento) da avaliação. Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término do leilão. ***Se 
não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
4) DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 1.479.774,68 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e 
oito centavos), em 21 de novembro de 2021, de acordo com a planilha de cálculo juntada de fls. ID. 65036808 – Pág. 1 – 7. A atualização 
dos débitos vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a encargo do exequente disponibilizar nos autos.
5) DO BEM: Um lote Urbano n° 66, da quadra 224, do setor 02, localizado na Rua Frederico Cantarelli, n° 126, nesta cidade de Ouro 
Preto do Oeste -RO, medindo 496,55 m², com as seguintes confrontações: Norte: Um Igarapé e lote 48; Sul: Rua Frederico Cantarelli e 
lote 123; Leste: Lote 48 e Rua Frederico Cantarelli; Oeste: Lote 123 e uma Igarapé. Dados do terreno: Frente: 18,15 m – Rua Frederico 
Cantarelli; Lado Direito: 30,65 m – Lote 123; Lado esquerdo: 26,45 m – Lote 48; Fundo: 17,28 m – Um Igarapé, perfazendo um perímetro 
de 92,53 m. 
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BENFEITORIAS: Uma edificação em alvenaria residencial, com área de 315,01 m² (dados obtidos pela prefeitura). Referida construção 
é composta com o teto em laje; Forro em gesso; Piso em porcelanato; Divido em: Sala, cozinha, uma dispensa, uma área de serviço, 
dois banheiros, três quartos, sendo uma suíte com closet, uma garagem coberta; Um espaço gourmet com banheiro, churrasqueira, uma 
piscina mista (cerâmica e fibra); Uma sala de depósito com piso em porcelanato e portão em ferro; Murado e com cerca elétrica; Trata – se 
de uma construção de alto padrão, em perfeito estado. OBS.: O imóvel avaliado encontra-se em área bastante valorizada deste município 
de Ouro Preto do Oeste/RO, próximo à principal Avenida da cidade (Avenida Daniel Comboni); À Avenida Gonçalves Dias; Próximo ao 
Bosque Municipal; Possuindo uma edificação em alto padrão construtivo, com a estrutura, em modo geral, bem conservada. A Rua em 
que está localizado é predominantemente residencial, com construções de médio a alto padrão nas proximidades. Imóvel matriculado sob 
o n° 11.835 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Preto do Oeste -RO.
6) (RE)AVALIAÇÃO: R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais), em 06 de abril de 2022.
7) DEPOSITÁRIO(A): MARCELO CASTILHO CORREIA, Rua Frederico Cantarelli, n° 126, Ouro Preto do Oeste-RO.
8) ÔNUS: Constam débitos junto a prefeitura no valor de R$ 691,92 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), em 21 
de julho de 2022; Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A. Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
9) BAIXA PENHORAS, DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades, e/ou 
outros ônus que gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou MANDADO de entrega, conforme artigos 903, § 5º, inclusive os débitos de natureza propter rem, conforme 
artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte, 
transferência patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver. 
10) DÉBITOS DE CONDOMÍNIO SOBRE O BEM IMÓVEL: Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os débitos 
condominiais serão abatidos até o limite do valor da arrematação. (art.1345, do Código Civil c/c art. 908, § 1º, do Código de Processo 
Civil). 
11) HIPOTECA: Eventual gravame de hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor 
hipotecário (art. 1.499, VI do Código Civil).
12) MEAÇÃO: Nos termos do Art. 843, do CPC/2015, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge 
não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
13) VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta, observando-se as regras gerais e específicas já 
fixadas para o leilão, inclusive os preços mínimos. O prazo da venda direta é de 60 (sessenta) dias, sendo fechada em ciclos de 15 dias 
cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. Tudo em conformidade com o artigo 880 do CPC c/c art. 375 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional do TRF da 4ª Região, aprovada pelo Provimento nº 62, de 13/06/2017. 
14) LEILOEIRA: O Leilão estará a cargo da Leiloeira Oficial ora nomeado, Sra. DEONIZIA KIRATCH, JUCER sob nº21/2017.
15) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar ditos bens, deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de 24 
horas de antecedência do leilão, através do site www.deonizialeiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, aceitar os termos 
e condições informados no site. Veja no site do Leiloeira Oficial a relação de documentos necessários para efetivação do cadastro. 
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade 
de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 
técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Os licitantes deverão acompanhar a realização do Leilão, permanecendo a 
qualquer tempo em condições de serem contatados pelo Leiloeiro Oficial para ajuste de propostas, ou para qualquer outra informação que 
se faça necessária. Eventual prejuízo causado pela impossibilidade de contato ou falta de respostas do licitante, principalmente quando 
este não responder prontamente aos contatos do Leiloeiro, serão de responsabilidade unicamente do próprio Licitante.
16) PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.deonizialeiloes.com.
br, e também no site de publicações e consultas de editais de leilão PUBLICJUD, www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do CPC/2015. 
17) PAGAMENTO DE FORMA À VISTA: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante através de guia 
de depósito judicial (emitida pela Leiloeira), no prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC/2015).
18) PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por 
valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições: 
I - Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 
II - Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses;
III - Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 
IV - Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 
V- Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca 
na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 
VI - Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: Seguro garantia, fiança bancária, 
imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 
esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada 
aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos 
os valores da arrematação;
19) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e 
Leiloeira, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos;
20) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o exequente arrematar o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se 
o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, 
e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente (art. 892, §1º, do CPC/2015). Na hipótese de arrematação com crédito, o 
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exequente ficará responsável pela comissão devida à Leiloeira.
21) PAGAMENTO DA COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão devida à Leiloeira será de 6% (seis por cento) sobre o valor da arrematação, 
não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que será efetuada pelo arrematante no prazo de 24 horas da 
realização do leilão, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico. Consumada a arrematação, no caso de 
desistência por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 6º, do CPC/2015, a comissão da Leiloeira será a esta devida. 
22) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO MOTIVADOS POR ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL:
I - Caso haja adjudicação, será devido à Leiloeira Oficial, o importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação do bem adjudicado, 
a ser pago pelo adjudicante. 
II - Havendo remição ou acordo, será devido à Leiloeira Oficial, o importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida remida, a ser 
pago pela parte que remiu ou que postulou o acordo. 
III - Havendo acordo ou pagamento da dívida, após a realização do leilão e arrematação será devido à Leiloeira Oficial, o importe de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pela parte executada. 
Os percentuais/valores acima, serão pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, intimação das partes, 
remoção, guarda e conservação dos bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, valores esses a serem pagos pela 
parte executada. Se o Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, celebrar acordo, deverá apresentar até a hora 
e data designadas para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto 
ao pagamento integral ou acordo, sendo vedado para tal FINALIDADE o uso do protocolo integrado. 
23) IMÓVEL OCUPADO: A desocupação do imóvel será realizada mediante expedição de MANDADO de Imissão na Posse que será 
expedido pelo M.M. Juízo Comitente. 
24) LANCES: Havendo lances nos 3 (três) minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão, haverá prorrogação de seu 
fechamento por igual período de tempo, visando manifestação de outros eventuais licitantes (arts. 21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). 
Os arrematantes ficam cientes desde já que não sendo efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrecidos da comissão da 
Leiloeira em até 24 horas, a Leiloeira comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 
335 de Código Penal), informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, 
sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Na eventualidade da arrematação de determinado 
lote restar frustrada devido ao não atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou o 
segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele ofertado. 
25) VISITAÇÃO: É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa 
ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, 
também fica autorizado a Leiloeira a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os colaboradores da Leiloeira, 
devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal da Leiloeira, a fim de que os licitantes tenham 
pleno conhecimento das características do bem. 
26) DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto 
aos procedimentos e regras adotadas para sua validade, poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento da Leiloeira, telefone 
0800-707-9339, Chat no site da leiloeira e também é possível, encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” 
ou diretamente pelo endereço contato@deonizialeiloes.com.br. 
27) ARREMATAÇÃO: Assinado o auto pelo Juiz, pelo Arrematante e pela Leiloeira Oficial, a arrematação será considerada perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º 
deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC). Tratando-se de leilão eletrônico, 
a Leiloeira Oficial poderá assinar o auto pelo arrematante, desde que autorizado por procuração.
28) INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados MARCELO CASTILHO CORREIA, CLAUCIANE FILUS RODRIGUES VIANA 
e DIEGO TONIN PEREIRA e seus cônjuges se casados forem, e PEREIRA & CASTILHO LTDA– EPP na pessoa de seu Representante 
Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 
das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante 
o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 
arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia.
Ouro Preto do Oeste, 1 de agosto de 2022.
JOAO VALERIO SILVA NETO
Juiz(a) de Direito
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 0003861-
71.2015.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez Requerente JOSE LOPES DA SILVA, CPF 
nº 60657111287, RUA JOÃO DE OLIVEIRA, 661, NÃO CONSTA NÃO CONSTA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
Advogado(a) FELISBERTO FAIDIGA, OAB nº RO5076
JHONATAN APARECIDO MAGRI, OAB nº RO4512 Requerido(a) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, À AVENIDA 
RONY DE CASTRO PEREIRA 3927 JARDIM AMÉRICA - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA FEDERAL 
EM RONDÔNIA 
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Vistos.
Remetam-se os autos ao Egrégio TRF-1.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7004801-
72.2019.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Auxílio-Doença Previdenciário Requerente VICENTE GOMES DO 
NASCIMENTO, CPF nº 42242665200, LH 80 GB 14, LT 1, KM 2 Lt 1 Gb 14, CASA FAMÍLIA ROSETTA ZONA RURAL - 76920-000 - 
OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) ROBSON AMARAL JACOB, OAB nº RO3815
HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE, OAB nº RO8711A Requerido(a) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1044, - DE 984 A 1360 - LADO PAR CENTRO - 76801-096 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Vistos.
Diante do informado no ID n. 81245284, julgo prejudicada a impugnação do INSS.
Expeçam-se os requisitórios devidos, nos termos do cálculos já homologados de ID n. 77610413.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7000263-
43.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Compra e Venda, Acessão Requerente MARCOS GONZAGA GOMES, 
CPF nº 11357783884, RUA RODEIO n 10 DISTRITO DE RONDOMINAS - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA 
Advogado(a) RODRIGO DA SILVA SOUZA, OAB nº RO10784 Requerido(a) EXPERITO SILVINO DIAS JUNIOR, CPF nº 65695674204, 
RUA 1 DE MAIO 2949 SETOR 01 - 76923-000 - VALE DO PARAÍSO - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Não há óbice a realização da diligência pleiteada no ID n. 81231839.
Promova a parte o recolhimento da taxa judiciária necessária para realização da diligência.
Prazo de 15 (quinze) dias.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7006775-
47.2019.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário, Cheque Requerente COOPERATIVA 
DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI, CNPJ nº 02144899000141, 
OURO PRETO DO OESTE 140 JARDIM TROPICAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) EDER MIGUEL CARAM, 
OAB nº RO5368
KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A Requerido(a) L. G. FRAGA - ME, CNPJ nº 26122046000177, RUA APARECIDA VICENTE 
DE MATOS 15 JARDIM AEROPORTO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Diante do peticionado no ID n. 81241671, SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, I do 
CPC.
Intime-se para conhecimento.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003204-
63.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo Requerente CHRISTIANO 
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HOTTS BARROS, CPF nº 05614251243, RUA SILVIO G DE FARIAS 1728 BELA FLORESTA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA Advogado(a) HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783
EDUARDO TEIXEIRA MELO, OAB nº RO9115 Requerido(a) AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A Data e Hora da Audiência: 01 DE 
NOVEMBRO DE 2022, às 09h15min. Vistos.
Recebo a ação para processamento.
Trata-se de Procedimento Comum Cível ajuizada por CHRISTIANO HOTTS BARROS em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 
S.A..
Compulsando os autos verifico que o autor recolheu 1% (um por cento) do valor das custas processuais. Desta feita, nos termos do art. 
12, da Lei nº 3.896/2016, postergo o pagamento da diferença (1%) para até 5(cinco) dias depois da audiência de conciliação ou mediação, 
caso não haja acordo.
CITE-SE A PARTE REQUERIDA.
INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO que designo para a data e horário 
informados acima, pessoalmente ou representadas por procurador e acompanhadas de Advogado(a) ou Defensor Público, nos termos do 
artigo 334, do CPC. A solenidade será realizada por videoconferência (via WhatsApp), conforme informações abaixo.
ADVIRTA-SE A PARTE REQUERIDA que o termo inicial para oferecer a contestação será a data da audiência de conciliação ou mediação, 
ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.
ADVIRTAM-SE ÀS PARTES, ainda, que o não comparecimento injustificado da Parte Requerente ou da Parte Requerida à audiência 
de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou Estado.
A citação da Parte Requerida deverá ser realizada com antecedência mínima de vinte dias da data da Audiência.
Não havendo acordo em audiência, bem como, havendo o decurso do prazo para pagamento das custas, tornem os autos conclusos 
para extinção.
Ficam as partes intimadas a apresentarem, no prazo de 48 horas de antecedência da audiência, o contato telefônico indicado para a 
realização da videoconferência (com o aplicativo WhatsApp), sob pena de o processo ser movimentado para deliberação judicial quanto 
à consideração de recusa à participação na audiência.
OBSERVAÇÃO: Para informar/atualizar no processo o número de celular solicitado ou fazer qualquer manifestação/requerimento, a parte 
poderá ligar para o telefone do CENTRO DE CONCILIAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, de segunda a sexta entre 8h e 12h: (69) 3416 
-1740 (não está ocorrendo atendimento presencial durante o período de prevenção ao coronavírus), ou pelo E-mail: cejuscopo@tjro.jus.
br.
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA: Aguardar chamada de vídeo pelo WhatsApp que receberá no dia e horário marcados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo WhatsApp de seu celular ou no computador, a 
partir do link https://www.whatsapp.com/ lang=pt_br. Se necessário, poderá ser utilizado o aplicativo Hangouts Meet (art. 7°, III, Prov. 
018/2020-CG);
2. Estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO (art. 7°, V, Prov. 
018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para acesso 
à audiência virtual (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio whatsapp, e-mail, carta ou 
MANDADO, nessa respectiva ordem de preferência (art. 2°, § 2°, Prov. 018/2020-CG)
3. Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento (art. 2°, § 3°, Prov. 018/2020-CG);
4. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos 
(art. 7°, II, Prov. 018/2020-CG);
5. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
6. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir (art. 7°, VII, Prov. 018/2020-CG),
7. A pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
carta de preposto, atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil);
8. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
9. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
10. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
11. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG);
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12. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca (art. 7°, XIII, Prov. 018/2020-CG);
13. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato será registrado na ata de audiência e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 7°, XVIII, Prov. 018/2020-
CG);
14. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual (art. 7º, XIX, Prov. 018/2020-CG).
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7000336-
25.2016.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação Requerente 
JOSE ANTONIO PEREIRA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON Advogado(a) ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635
AUGUSTO FELIPE DA SILVEIRA LOPES DE ANDRADE, OAB nº MG109119
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828
ENERGISA RONDÔNIA 
Vistos.
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA ajuizado por JOSE ANTONIO PEREIRAem face de ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS 
ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON.
Atento ao requerido em ID 81201415, considerando o falecimento do exequente, defiro a intimação de sua filha para indicação de conta 
bancária, Sra. Fabiana Souza Pereira, brasileira, divorciada, servidora pública municipal, portadora do RG n. 1416918 SSP/ES, inscrita 
no CPF sob o n. 074.886.097-51, residente e domiciliada na Rua David Tonetto Panetto Junior, n. 1119, bairro Colina Park, CEP 76920-
000, Ouro Preto do Oeste/RO. 
A parte deverá comparecer a Defensoria Pública desta Comarca para prestar a informação solicitada.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 0057050-
13.2005.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Indenização por Dano Moral Requerente ANDREA GERVAZONI DE 
ALMEIDA SILVA Advogado(a) VERALICE GONCALVES DE SOUZA, OAB nº RO170 Requerido(a) MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO 
Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO 
Vistos.
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA ajuizado por ANDREA GERVAZONI DE ALMEIDA SILVAem face de MUNICÍPIO DE VALE 
DO PARAISO.
Em resposta ao ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de Ivaiporã/PR, informo que já foi realizada a transferência dos valores 
penhorados nestes autos, para conta vinculada aos autos 0000114-73.2019.5.09.0073 (ID 70746527). Junto ao ofício deverá ser 
encaminhado o documento anexo ao ID 78781554.
Esclareço, ainda, que não há mais valores disponíveis nestes autos.
Não havendo pendências, arquive-se.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003332-
83.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de 
Energia Elétrica Requerente MARIA LUCIA DE SOUSA FABRIS Advogado(a) MARIA HELENA DE SOUZA, OAB nº RO3016A
EDVALDO ANTONIO DA SILVA, OAB nº RO9467
LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288
LUANNA ELISA ESTEVAM COSTA, OAB nº RO10804 Requerido(a) ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO 
DE RONDÔNIA S/A - CERON Advogado(a) ENERGISA RONDÔNIA Vistos.
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Peticiona a autora apresentando inscrição em cadastro único, visando a concessão da gratuidade judiciária. No entanto, embora a autora 
tenha realizado e apresentado aos autos sua inscrição, é necessário frisar que a inscrição em cadastro único posterior ao indeferimento 
da gratuidade não desnatura a constatação anterior, motivo pelo qual, mantenho o indeferimento da gratuidade.
Intime-se a parte para, no prazo de 15 dias comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento. 
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7001415-29.2022.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GENILDO SANTANA DA SILVA registrado(a) civilmente como GENILDO SANTANA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MAURA ESTER FONSECA DIAS - RO9674, INDHIANNA MORENA ESTHER GONCALVES DIAS - 
RO0006530A
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7001699-37.2022.8.22.0004
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: FRANCILDO FERREIRA FERNANDES
Advogado do(a) REU: RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA - RO0004477A
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais Finais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7003719-69.2020.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM - RO0296412A, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460A
EXECUTADO: LOJAS AQUI TEM LTDA - ME e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca da resposta do ofício encaminhado ao IDARON. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7002962-07.2022.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ARNALDO GOMES DA SILVA
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Advogado do(a) AUTOR: JOZIMAR CAMATA DA SILVA - RO7793
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7004819-64.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA DIAS MELO - RO10151
REQUERIDO: MARCOS ROBERTO FERREIRA
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, intimada para protocolar a DECISÃO id n. 
81217881,servindo como Ofício ao órgão empregador da parte EXECUTADA, devendo comprovar nos autos o protocolo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003015-
27.2018.8.22.0004 Classe Cumprimento de SENTENÇA Assunto Cheque Requerente HILGERT & CIA LTDA, CNPJ nº 22881858000145, 
AVENIDA MARECHAL RONDON, - DE 1197 A 1527 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-101 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA Advogado(a) 
MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº SP236143 Requerido(a) JUVELINO GOMES DE SOUZA, LOTE 459, GLEBA 02, PA LA LINHA 
LJ 20 ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Vistos.
Ciente da argumentações expedidas pela parte exequente no ID n. 81270961, entretanto para dar vazão aos mais ampla defesa com 
prestígio ao contraditório, defiro o pedido de ID n. 80911051.
Expeçam-se os ofícios nos moldes solicitados.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003715-
61.2022.8.22.0004 Classe Carta Precatória Cível Assunto Intimação, Citação, Atos executórios Requerente LANDOALDO GONCALVES 
ROCHA, CPF nº 20269420134, RUA VINTE E NOVE 09 BOA ESPERANÇA - 78068-578 - CUIABÁ - MATO GROSSO Advogado(a) 
RUBIEL BASILICHI MELCHIADES, OAB nº RO8408 Requerido(a) LUCIANE ALVES DOS SANTOS, CPF nº 02451132906, AVENIDA 
BRASIL 576, - DE 420/421 A 586/587 LIBERDADE - 76967-444 - CACOAL - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
O ato a ser cumprido tem lugar na Comarca de Cacoal, sem contar que foi deMANDADO por este juízo, então a precatória, não deveria 
aqui ser distribuída em sim em Cacoal.
Porém, considerado o caráter itinerante da deprecata, remeta-se a Cacoal.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7008025-
18.2019.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Defeito, nulidade ou anulação Requerente JEFERSON CAMPANHA DE 
ARAUJO
GEANE BELO DE ARAUJO CAMPANHA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
OBERTINA PEIXOTO DA SILVA
PAULO BERNARDO DA SILVA
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BENTO NUNES DE QUEIROZ
CELINA RODRIGUES BERNARDES
MIRIÃ FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA
MARIA BERNARDO PINTO
LUZIA BERNARDES DE LIMA
ELIAS ANTONIO BERNARDO
JOVINA RODRIGUES BERNARDES
JOSE RODRIGUES DA SILVA
JORGE ANTONIO BERNARDO Advogado(a) NAIRA DA ROCHA FREITAS, OAB nº RO5202
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ajuizado por JEFERSON CAMPANHA DE ARAUJO, GEANE BELO DE 
ARAUJO CAMPANHA em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, OBERTINA PEIXOTO DA SILVA, PAULO 
BERNARDO DA SILVA, BENTO NUNES DE QUEIROZ, CELINA RODRIGUES BERNARDES, MIRIÃ FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA, 
MARIA BERNARDO PINTO, LUZIA BERNARDES DE LIMA, ELIAS ANTONIO BERNARDO, JOVINA RODRIGUES BERNARDES, JOSE 
RODRIGUES DA SILVA, JORGE ANTONIO BERNARDO.
Os autores alegam, em síntese, que são filhos de Darleth Belo de Araújo Bernardo, falecida em 17/02/2007, que era casada com Manoel 
Antônio Bernardes, falecido em 10/02/2019, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme demonstram as certidões de óbito e 
de casamento em anexo. O casal não teve filhos em comum. Afirmam que os requeridos são os herdeiros do sr. Manoel, pois não tivera 
filhos. 
Aduzem que enquanto casados, Darleth e Manoel adquiriram um imóvel, onde residiram por toda vida em comum do casal, fato que 
poderá ser comprovado pelo depoimento das testemunhas arroladas, inclusive, vizinhos do casal. O referido imóvel tem as seguintes 
descrições: Lote Urbano 117, da quadra 73, do setor 03, localizado ao lado par da Rua Santos Dumont, n. 772, esquina com Rua Buenos 
Ayres, medindo 361,88 m2 (trezentos e sessenta e um metro e oitenta e oito decímetros quadrados) neste município de Ouro Preto do 
Oeste/RO. Afirmam que o casal adquiriu o imóvel no ano 2000, contudo, somente fora escriturado no ano de 2015, ou seja, após quase 
09 anos do falecimento de Darleth. 
Na época do falecimento de Darleth seus herdeiros não iniciaram a abertura do inventário devido ao Sr. Manoel continuar residindo no 
imóvel, o que ocorreu até a data de seu falecimento em 10/02/2019. Na data de 18/12/2015 o Sr. Manoel registrou o imóvel sob matrícula 
de n. 17.064, do Livro 2 de Registro Geral, contudo, sem a menção de que fora adquirido em esforço comum com Darleth ou dos direitos 
de seus herdeiros. Portanto, por serem os autores herdeiros da parte que corresponde a Darleth, mesmo que a escritura tenha se dado 
em momento posterior a sua morte, requerem a anulação da Escritura Pública e do Registro do Imóvel’’. Ao final, requerem a anulação 
da Escritura Pública lavrada nas Notas deste município no Livro E107, às fls. 105/106v e do Registro do Imóvel lavrado sob a matrícula 
R-1-17.064. Juntou documentos.
Citados, alguns dos requeridos apresentaram contestação, sendo eles: Elias, Jovina, José e Jorge, alegando em preliminar a prescrição 
e decadência em razão do lapso temporal entre a lavratura da escritura e a propositura da ação, bem como alegou inépcia da inicial. 
No MÉRITO, alegam em síntese que antes de conviver maritalmente com a genitora dos Autores, o Sr. Manoel já possuía um imóvel 
residencial, localizado na Rua João Paulo, n. 177, Bairro Liberdade, cidade de Ouro Preto do Oeste, sendo que o Sr. Manoel vendeu 
este imóvel e adquiriu um imóvel localizado também nesta cidade de Ouro Preto do Oeste, na Rua Copacabana (Santos Dumont). 
Posteriormente, o Sr. Manoel vendeu o imóvel localizado na Rua Copacabana (Santos Dumont) e comprou o imóvel localizado ao lado 
par da Rua Santos Dumont, n. 772, esquina com Rua Buenos Ayres, nesta cidade de Ouro Preto do Oeste, objeto da lide. Pugnaram pela 
gratuidade e pela improcedência da ação.
A requerida Luzia Bernardes de Lima fora citada por edital e representada nos autos pela Defensoria Pública, apresentou contestação 
por negativa geral (ID - 67720022).
O Município de Ouro Preto do Oeste/RO, citado, informou que ‘’nada tem a manifestar quanto a legalidade ou não da venda, apenas 
informa que junto ao Setor de Cadastro Imobiliário municipal o Imóvel em litígio encontra-se cadastrado em favor de Manoel Antônio 
Bernardo’’.
A parte autora impugnou a contestação (ID - 47049043).
As partes pugnaram pela designação de audiência para oitiva de testemunhas, que foi realizada (ID - 77716317).
Apresentadas as alegações finais, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. DECIDO. 
DA REVELIA
Embora citados, os requeridos Maria Bernado Pinto, Miriã Ferreira Pinto de Oliveira, Bento Nunes de Queiroz, Celina Rodrigues Bernardes, 
Obertina Peixoto da Silva e Paulo Bernardo da Silva, não apresentaram contestação no prazo legal.
Diante disso, decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, aplicando-se todos os seus efeitos. 
DAS PRELIMINARES
Os Requeridos apresentam preliminares de prescrição e inépcia da inicial. De plano, as preliminares não merecem guarida.
A alegação de prescrição/decadência ventilada não prospera, tendo em vista que o prazo de 04 anos da lavratura da escritura para a 
propositura da demanda de anulação não fora alcançado, pois verifica-se que a escritura pública sobre a qual se busca a anulação, foi 
lavrada no dia 18/12/2015 (ID 33479484), sendo que a presente demanda foi proposta no dia 12/12/2015.
O artigo 178 do Código Civil assim determina: 
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;
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III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.
Assim, não há se falar em perda por decurso de tempo.
Quanto a alegação de inépcia por ausência de provas do suposto vício, não há como ser acolhida, uma vez que o conteúdo probatório se 
deu por documentos e prova testemunhal, não havendo inépcia da exordial.
Dito isto, AFASTO as preliminares arguidas pelos requeridos e dou prosseguimento ao julgamento do MÉRITO da ação.
DO MÉRITO 
O conjunto probatório amealhado no curso da instrução demonstra que a ação deve ser julgada procedente.
Ao estabelecer o regime de comunhão parcial de bens, as partes assumem o compromisso de que todos os bens adquiridos na constância 
do casamento, serão partilhados igualmente entre os cônjuges, havendo presunção de esforço comum entre os cônjuges.
De toda a sorte, as testemunhas ouvidas em Juízo demonstraram com clareza que a aquisição do imóvel em discussão ocorreu após a 
união dos de cujus, bem como o valor dos imóveis vendidos pelo Sr. Manoel, passa a largo do valor que fora utilizado para compra do 
imóvel aqui em discussão, demonstrando que o esforço comum do casal que culminou na aquisição de bem.
Não há nos autos qualquer prova apresentada pela parte requerida que comprove suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus 
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ao contrário, da leitura dos autos e atento aos depoimentos das testemunhas, denota-se que a cônjuge virago contribuiu para a aquisição 
do imóvel. Friso aqui que não trata de união breve, mas de longos anos e que os valores movimentados pelo casal ao certo foram 
empregados ao bem e uso comum na união.
O casal adquiriu o imóvel no ano 2000, contudo, somente fora escriturado no ano de 2015, ou seja, após quase 09 anos do falecimento 
de Darleth e embora tenha o Sr. Manoel realizado o registro do imóvel após o falecimento de sua companheira, erroneamente agiu ao 
não fazer menção aos herdeiros e assim, posteriormente, poderia ser objeto de partilha.
Resta evidente, portanto, que o aludido negócio jurídico foi praticado com vício de dolo pois, o imóvel pertencia ao Senhor Manoel e a 
Senhora Darleth, e não somente ao senhor Manoel como dá a entender o registro do bem. 
A respeito da validade do negócio jurídico, assim preconiza o Código Civil Brasileiro:
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido 
por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.
Portanto, considerando que a compra do imóvel ocorreu no ano de 2000 e que a escritura e registro do bem em 2015, excluindo a 
Senhora Darleth do negócio, havendo caracterizado o erro ou dolo a anulação da escritura e o registro do imóvel é medida de justiça.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido:
“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar 
a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” 
(STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
DISPOSITIVO 
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO nula de pleno direito a 
Escritura Pública lavrada nas Notas deste município no Livro E107, às fls. 105/106v e do Registro do Imóvel lavrado sob a matrícula R-1-
17.064, referente ao imóvel localizado na Rua Santos Dumont, n. 772, esquina com Rua Buenos Ayres, nesta cidade de Ouro Preto do 
Oeste, devendo ser expedido os competentes MANDADO s para o Cartório de Notas de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 
se procedam as devidas anotações.
EXTINGO o feito com resolução de MÉRITO, o que faço com fundamento no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.
Condeno os requeridos, de forma pró-rata, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no importe de 10% do valor da 
ação, conforme determina o § 2º do art. 85 do CPC. 
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
P. R. I. 
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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2ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004087-49.2018.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ZEQUIEL XAVIER DE FARIAS
Advogados do(a) REQUERENTE: EDER MIGUEL CARAM - RO0296412A, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460A, CRISTIANE DE 
OLIVEIRA DIESEL - RO8923
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, no prazo de 5, intimada para se manifestar nos autos acerca do ID 
81320000.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002719-
63.2022.8.22.0004 Classe Cumprimento de sentença Assunto Padronizado Requerente NEUZAIR BERNARDINO DA SILVA, LINHA 
81, KM 24, LOTE 46 Gleba 20-D ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA Requerido(a) M. D. N. U. -. R., RUA DUQUE DE CAXIAS 1158 RUA DUQUE DE CAXIAS - 76924-000 - NOVA UNIÃO - 
RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Diante da manifestação de ID - 81225634, DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo e concedo o prazo de 30 dias corridos para o 
cumprimento da obrigação.
Intimem-se as partes.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone:(69) 
34613813 Processo nº: 7004801-72.2019.8.22.0004 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: VICENTE GOMES DO NASCIMENTO
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Certidão
Promovo, neste ato, a juntada das RPV´s expedidas nos autos para ciência e manifestação das partes no prazo de 5 dias.
Ji-Paraná, 1 de setembro de 2022.
GUILHERME HENRIQUE DE MELO ANDRADE
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7008025-
18.2019.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Defeito, nulidade ou anulação Requerente JEFERSON CAMPANHA DE 
ARAUJO
GEANE BELO DE ARAUJO CAMPANHA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
OBERTINA PEIXOTO DA SILVA
PAULO BERNARDO DA SILVA
BENTO NUNES DE QUEIROZ
CELINA RODRIGUES BERNARDES
MIRIÃ FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA
MARIA BERNARDO PINTO
LUZIA BERNARDES DE LIMA
ELIAS ANTONIO BERNARDO
JOVINA RODRIGUES BERNARDES
JOSE RODRIGUES DA SILVA
JORGE ANTONIO BERNARDO Advogado(a) NAIRA DA ROCHA FREITAS, OAB nº RO5202
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ajuizado por JEFERSON CAMPANHA DE ARAUJO, GEANE BELO DE 
ARAUJO CAMPANHA em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, OBERTINA PEIXOTO DA SILVA, PAULO 
BERNARDO DA SILVA, BENTO NUNES DE QUEIROZ, CELINA RODRIGUES BERNARDES, MIRIÃ FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA, 
MARIA BERNARDO PINTO, LUZIA BERNARDES DE LIMA, ELIAS ANTONIO BERNARDO, JOVINA RODRIGUES BERNARDES, JOSE 
RODRIGUES DA SILVA, JORGE ANTONIO BERNARDO.
Os autores alegam, em síntese, que são filhos de Darleth Belo de Araújo Bernardo, falecida em 17/02/2007, que era casada com Manoel 
Antônio Bernardes, falecido em 10/02/2019, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme demonstram as certidões de óbito e 
de casamento em anexo. O casal não teve filhos em comum. Afirmam que os requeridos são os herdeiros do sr. Manoel, pois não tivera 
filhos. 
Aduzem que enquanto casados, Darleth e Manoel adquiriram um imóvel, onde residiram por toda vida em comum do casal, fato que 
poderá ser comprovado pelo depoimento das testemunhas arroladas, inclusive, vizinhos do casal. O referido imóvel tem as seguintes 
descrições: Lote Urbano 117, da quadra 73, do setor 03, localizado ao lado par da Rua Santos Dumont, n. 772, esquina com Rua Buenos 
Ayres, medindo 361,88 m2 (trezentos e sessenta e um metro e oitenta e oito decímetros quadrados) neste município de Ouro Preto do 
Oeste/RO. Afirmam que o casal adquiriu o imóvel no ano 2000, contudo, somente fora escriturado no ano de 2015, ou seja, após quase 
09 anos do falecimento de Darleth. 
Na época do falecimento de Darleth seus herdeiros não iniciaram a abertura do inventário devido ao Sr. Manoel continuar residindo no 
imóvel, o que ocorreu até a data de seu falecimento em 10/02/2019. Na data de 18/12/2015 o Sr. Manoel registrou o imóvel sob matrícula 
de n. 17.064, do Livro 2 de Registro Geral, contudo, sem a menção de que fora adquirido em esforço comum com Darleth ou dos direitos 
de seus herdeiros. Portanto, por serem os autores herdeiros da parte que corresponde a Darleth, mesmo que a escritura tenha se dado 
em momento posterior a sua morte, requerem a anulação da Escritura Pública e do Registro do Imóvel’’. Ao final, requerem a anulação 
da Escritura Pública lavrada nas Notas deste município no Livro E107, às fls. 105/106v e do Registro do Imóvel lavrado sob a matrícula 
R-1-17.064. Juntou documentos.
Citados, alguns dos requeridos apresentaram contestação, sendo eles: Elias, Jovina, José e Jorge, alegando em preliminar a prescrição 
e decadência em razão do lapso temporal entre a lavratura da escritura e a propositura da ação, bem como alegou inépcia da inicial. No 
mérito, alegam em síntese que antes de conviver maritalmente com a genitora dos Autores, o Sr. Manoel já possuía um imóvel residencial, 
localizado na Rua João Paulo, n. 177, Bairro Liberdade, cidade de Ouro Preto do Oeste, sendo que o Sr. Manoel vendeu este imóvel e 
adquiriu um imóvel localizado também nesta cidade de Ouro Preto do Oeste, na Rua Copacabana (Santos Dumont). Posteriormente, o 
Sr. Manoel vendeu o imóvel localizado na Rua Copacabana (Santos Dumont) e comprou o imóvel localizado ao lado par da Rua Santos 
Dumont, n. 772, esquina com Rua Buenos Ayres, nesta cidade de Ouro Preto do Oeste, objeto da lide. Pugnaram pela gratuidade e pela 
improcedência da ação.
A requerida Luzia Bernardes de Lima fora citada por edital e representada nos autos pela Defensoria Pública, apresentou contestação 
por negativa geral (ID - 67720022).
O Município de Ouro Preto do Oeste/RO, citado, informou que ‘’nada tem a manifestar quanto a legalidade ou não da venda, apenas 
informa que junto ao Setor de Cadastro Imobiliário municipal o Imóvel em litígio encontra-se cadastrado em favor de Manoel Antônio 
Bernardo’’.
A parte autora impugnou a contestação (ID - 47049043).
As partes pugnaram pela designação de audiência para oitiva de testemunhas, que foi realizada (ID - 77716317).
Apresentadas as alegações finais, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. DECIDO. 
DA REVELIA
Embora citados, os requeridos Maria Bernado Pinto, Miriã Ferreira Pinto de Oliveira, Bento Nunes de Queiroz, Celina Rodrigues Bernardes, 
Obertina Peixoto da Silva e Paulo Bernardo da Silva, não apresentaram contestação no prazo legal.
Diante disso, decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, aplicando-se todos os seus efeitos. 
DAS PRELIMINARES
Os Requeridos apresentam preliminares de prescrição e inépcia da inicial. De plano, as preliminares não merecem guarida.
A alegação de prescrição/decadência ventilada não prospera, tendo em vista que o prazo de 04 anos da lavratura da escritura para a 
propositura da demanda de anulação não fora alcançado, pois verifica-se que a escritura pública sobre a qual se busca a anulação, foi 
lavrada no dia 18/12/2015 (ID 33479484), sendo que a presente demanda foi proposta no dia 12/12/2015.
O artigo 178 do Código Civil assim determina: 
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;
III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.
Assim, não há se falar em perda por decurso de tempo.
Quanto a alegação de inépcia por ausência de provas do suposto vício, não há como ser acolhida, uma vez que o conteúdo probatório se 
deu por documentos e prova testemunhal, não havendo inépcia da exordial.
Dito isto, AFASTO as preliminares arguidas pelos requeridos e dou prosseguimento ao julgamento do mérito da ação.
DO MÉRITO
O conjunto probatório amealhado no curso da instrução demonstra que a ação deve ser julgada procedente.
Ao estabelecer o regime de comunhão parcial de bens, as partes assumem o compromisso de que todos os bens adquiridos na constância 
do casamento, serão partilhados igualmente entre os cônjuges, havendo presunção de esforço comum entre os cônjuges.
De toda a sorte, as testemunhas ouvidas em Juízo demonstraram com clareza que a aquisição do imóvel em discussão ocorreu após a 
união dos de cujus, bem como o valor dos imóveis vendidos pelo Sr. Manoel, passa a largo do valor que fora utilizado para compra do 
imóvel aqui em discussão, demonstrando que o esforço comum do casal que culminou na aquisição de bem.
Não há nos autos qualquer prova apresentada pela parte requerida que comprove suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus 
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ao contrário, da leitura dos autos e atento aos depoimentos das testemunhas, denota-se que a cônjuge virago contribuiu para a aquisição 
do imóvel. Friso aqui que não trata de união breve, mas de longos anos e que os valores movimentados pelo casal ao certo foram 
empregados ao bem e uso comum na união.
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O casal adquiriu o imóvel no ano 2000, contudo, somente fora escriturado no ano de 2015, ou seja, após quase 09 anos do falecimento 
de Darleth e embora tenha o Sr. Manoel realizado o registro do imóvel após o falecimento de sua companheira, erroneamente agiu ao 
não fazer menção aos herdeiros e assim, posteriormente, poderia ser objeto de partilha.
Resta evidente, portanto, que o aludido negócio jurídico foi praticado com vício de dolo pois, o imóvel pertencia ao Senhor Manoel e a 
Senhora Darleth, e não somente ao senhor Manoel como dá a entender o registro do bem. 
A respeito da validade do negócio jurídico, assim preconiza o Código Civil Brasileiro:
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido 
por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.
Portanto, considerando que a compra do imóvel ocorreu no ano de 2000 e que a escritura e registro do bem em 2015, excluindo a 
Senhora Darleth do negócio, havendo caracterizado o erro ou dolo a anulação da escritura e o registro do imóvel é medida de justiça.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido:
“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (STJ 
- 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do 
julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO nula de pleno direito a 
Escritura Pública lavrada nas Notas deste município no Livro E107, às fls. 105/106v e do Registro do Imóvel lavrado sob a matrícula 
R-1-17.064, referente ao imóvel localizado na Rua Santos Dumont, n. 772, esquina com Rua Buenos Ayres, nesta cidade de Ouro Preto 
do Oeste, devendo ser expedido os competentes mandados para o Cartório de Notas de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 
se procedam as devidas anotações.
EXTINGO o feito com resolução de mérito, o que faço com fundamento no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.
Condeno os requeridos, de forma pró-rata, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no importe de 10% do valor da 
ação, conforme determina o § 2º do art. 85 do CPC. 
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
P. R. I. 
Ouro Preto do Oeste, 1 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, União. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003784-
93.2022.8.22.0004 Classe Carta Precatória Cível Assunto Citação Requerente M. P. D. E. D. M. G., AV. CEL. SEBASTIÃO P. M. E CASTRO 
1080 MORADA NOVA DE MINAS - 35628-000 - MORADA NOVA DE MINAS - MINAS GERAIS Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Requerido(a) FERNANDO DE ALENCAR ALMEIDA, CPF nº 46863060604, KM 08 0, LOTE 23, GLEBA 18 BR 364 - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Certifique a Central de Processamento Eletrônico - CPE acerca do correto recolhimento das custas ou dispensabilidade destas. 
Estando em ordem, cumpra-se o ato deprecado (ID n. 81316692).
Com o cumprimento devolva-se à origem, com as nossas homenagens.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
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Processo : 7006657-76.2016.8.22.0004
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: CS PAULINO EIRELI - EPP e outros (4)
Advogados do(a) EXECUTADO: TEREZINHA MOREIRA SANTANA - RO0006132A, LARA MARIA MONTEIRO FRANCHI NUNES - 
RO9106, JONATA BRENO MOREIRA SANTANA - RO9856
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7004323-64.2019.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SILVERIO & GOMES LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO CUSTODIO DINIZ - RO0003332A
REQUERIDO: VANDERLI NORBAL
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002301-67.2018.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUIZ ALVES LOURENCO NETO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TEREZINHA MOREIRA SANTANA - RO0006132A, LARA MARIA MONTEIRO FRANCHI NUNES - 
RO9106
EXECUTADO: Massa Falida de Ympactus Comercial S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES - ES13066, HORST VILMAR FUCHS - ES12529
Intimação - APRESENTAR CÁLCULOS
Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 0013/2014-
CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
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e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002295-60.2018.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ARTHUR RESENDE LOURENCO
Advogados do(a) EXEQUENTE: LARA MARIA MONTEIRO FRANCHI NUNES - RO9106, TEREZINHA MOREIRA SANTANA - 
RO0006132A
EXECUTADO: Massa Falida de Ympactus Comercial S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628, HORST VILMAR FUCHS - ES12529, ELIZABETH 
CERQUEIRA COSTA ALVES - ES13066
INTIMAÇÃO - APRESENTAR CÁLCULOS
Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 0013/2014-
CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 e-mail: 
cpeouropreto@tjro.jus.br 
Processo : 7001157-19.2022.8.22.0004
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: E. S. R. e outros
Advogado do(a) AUTOR: JUSCELENE CANDEIAS DE SOUZA - RO9997
Advogado do(a) AUTOR: JUSCELENE CANDEIAS DE SOUZA - RO9997
REU: E. DE S. R.
Advogados do(a) REU: ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA - RO0006055A, ALLINE GUEDES PIMENTEL - RO7016
Intimação AUTOR - AUDIÊNCIA
Fica a parte AUTORA, por intermédio de seu advogado(a), a comparecer a audiência deste processo a ser realizada na Sala de audiência 
da 5ª Vara Cível, localizada na Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO 
- CEP: 76920-000, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: OPO2CIV - Conciliação CEJUSC Data: 20/09/2022 Hora: 09:30 .POR VIDEOCONFERÊNCIA
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas 
– independentemente de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7000961-
49.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos 
(UCI) Requerente ANTONIO TEODORO DE MORAIS, RUA DUQUE DE CAXIAS 2464, CASA CENTRO - 76928-000 - TEIXEIRÓPOLIS 
- RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA GONÇALVES DIAS 4168 UNIÃO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA 
PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Vistos.
Manifestem-se as partes acerca do parecer do Ministério Público de ID n. 81273634.
Prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7004487-
58.2021.8.22.0004 Classe Cumprimento Provisório de Decisão Assunto Fixação Requerente M. S. D. J. Advogado(a) JECSAN SALATIEL 
SABAINI FERNANDES, OAB nº RO2505A Requerido(a) J. D. J. T. Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
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Trata-se de Ação de Cumprimento Provisório de Decisão ajuizada por M. S. D. J., representada por sua genitora, em face de J. D. J. T..
Diante da quitação integral da dívida executada (ID - 80686030), confirmada pela parte exequente através da petição de ID 80953467, 
DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, com espeque no Art. 924, II, e Art. 513, caput c/c Art. 771, parágrafo único, todos do CPC, 
dispensado o prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência da preclusão lógica, conforme o disposto no Art. 1.000 do CPC.
Sem ônus de sucumbência.
Sem custas processuais diante do estatuído no Art. 1º da Lei n. 5.478/1968.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
P.R.I.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002519-
56.2022.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO 
DO OESTE Requerido(a) CLAUDIO MACENA DA SILVA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Trata-se de ação Execução Fiscal ajuizado por PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE em face de CLAUDIO MACENA 
DA SILVA.
Consta dos autos que as partes compuseram acordo (ID - 81303735 e 81303736).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
O acordo entabulado entre as partes representa a vontade do exequente e executado, podendo se presumir que o valor ajustado e a 
forma de pagamento representa a possibilidade do executado e atende ao que é conveniente ao exequente para fins de recebimento do 
seu crédito.
Com isso, estando satisfeitas as exigências legais atinentes a pretensão das partes e evidenciado que o interesse delas resguardado, não 
há razão para não se homologar o acordo.
Ademais, não se verifica abuso ou prejuízo por parte de qualquer das partes interessadas, não se vislumbrando a existência de algum 
óbice à homologação do acordo firmado.
Com a homologação do acordo, é o caso de se determinar o arquivamento do processo, indeferindo-se o requerimento de suspensão 
até o término do prazo de parcelamento, tendo em vista que, no presente caso, o prazo do parcelamento é prolongado (24 parcelas), 
injustificando a paralisação do feito por tanto tempo, ou seja, até o vencimento da última parcela em 09/2024.
Ademais, a homologação do acordo realizado caracteriza o título executivo judicial e pode ser executado a qualquer momento na hipótese 
de haver descumprimento, de modo que conclui-se que não haver razão para o feito se manter ativo, pois, o arquivamento equaciona o 
serviço judicial, respeitando o direito de cobrança executiva do credor e repelindo as situações que acarretam o abandono da demanda, 
racionalizando os recursos nas demandas que justificadamente necessitem da providência jurisdicional e certamente com apoio nos 
princípios da celeridade e da economia processual.
O arquivamento corresponde a medida que busca racionalizar o processo, diminuindo custos e tornando mais efetivo – de um modo geral 
– o mecanismo judiciário, evitando-se a permanência de um processo ativo por tanto tempo em modo de suspensão e sem nenhuma 
consequência prática.
Como dito, é de se considerar que se o executado deixar de efetuar os pagamentos, basta o exequente pedir o desarquivamento, informar 
tal circunstância nos autos e requerer a execução da sentença que homologou o acordo entabulado.
Por outro lado, se nada for requerido, logicamente entender-se-á estar havendo o regular adimplemento das parcelas ajustadas.
Portanto, a homologação do acordo e o arquivamento dos autos é medida de rigor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo firmado entre as partes de ID - 81303736, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 
“b”, do CPC.
Isento o executado do pagamento das custas finais da execução, permanecendo o encargo de pagamento das custas iniciais e 
adiadas.
Tendo em vista que o feito foi extinto por acordo entre as partes, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
P. R. I. 
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002821-
85.2022.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO 
DO OESTE Requerido(a) LEIDINALVA MENDONCA DE SOUZA SANTOS Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizado por PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE em face de LEIDINALVA MENDONCA 
DE SOUZA SANTOS.
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Consta do id nº. 81135555, que a parte executada realizou o pagamento integral do débito, conforme “ Termo de Pagamento à Vista” de 
ID - 81135556.
Portanto, havendo a manifestação da parte exequente acerca do pagamento integral do débito pelo executado, não é caso de homologação 
de acordo, mas sim de extinção pelo pagamento.
Ante o exposto, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, EXTINGO A EXECUÇÃO FISCAL.
Isento de custas e honorários.
Solicite-se com urgência a devolução do mandado de citação expedido nos autos, independentemente de cumprimento.
Transitado em julgado por preclusão lógica.
Procedido os atos decorrentes, arquive-se.
P. R. I. 
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7005452-
36.2021.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE 
CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB CENTRO Advogado(a) RODRIGO 
TOTINO, OAB nº RO6338
PROCURADORIA DA SICOOB CENTRO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA Requerido(a) 
JANDERSON DE ABREU MORAIS DA SILVA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Atento aos pedidos do exequente (ID n. 80028775), nesta data realizei a expedição de alvará eletrônico para fins de transferência dos 
valores existentes em contas judiciais vinculadas a esta ação, quais sejam: Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal, Agência: 
3114, Nº da conta: 1527299-8, Saldo: R$ 30,60, Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal, Agência: 3114, Nº da conta: 1527301-3, 
Saldo: R$ 106,10.
No tocante ao pedido de diligência ao RENAJUD, conforme detalhamento anexo, a diligência restou infrutífera.
Posto isso, após o levantamento dos valores, deverá o exequente, no prazo de 15 dias, apresentar o demonstrativo de crédito atualizado 
e, na mesma oportunidade, requerer o que de direito para recebimento de seu crédito, sob pena de suspensão da ação nos termos do 
art. 921, do CPC. 
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003382-
12.2022.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO 
DO OESTE Requerido(a) MARIA LECY PANTOJA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizado por PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE em face de MARIA LECY 
PANTOJA.
Houve a realização do acordo junto a municipalidade, conforme se enxerga da petição de IDs n. 81131262 e 81131270, com parcelamento 
do débito em 04 (quatro) parcelas mensais, caracterizando transação da dívida.
Isto posto HOMOLOGO o acordo para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, com supedâneo no art. 487, III, alínea b, do CPC.
Intimadas as partes, SUSPENDA a execução pelo prazo do acordo (04 meses), podendo ser pleiteada a retomada da marcha 
processual.
Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para informar o cumprimento do acordo no prazo de 05 dias e após, concluso para 
extinção.
A parte executada deverá comprovar o recolhimento das custas iniciais, ficando isento das custas adiadas e finais.
P. R. I. 
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002039-15.2021.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIZAIDE GONCALVES MOURA
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDA DIAS FARIAS - RO8753
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REU: BANCO BMG S.A.
Advogados do(a) REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 
MG0109730A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos e arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 0007052-61.2014.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LEIDILAINE FRONTELI DA SILVA e outros
Advogado do(a) AUTOR: EDEMILSON EVANGELISTA DE ABREU - RO0002792A
Advogado do(a) AUTOR: EDEMILSON EVANGELISTA DE ABREU - RO0002792A
REU: CE INDUSTRIA E TRANSPORTES EIRELI - EPP e outros (2)
Advogado do(a) REU: EFSON FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES - RO0004952A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
01) Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que 
apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, visando a intimação da 
parte adversa ao início do cumprimento de sentença.
2) Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais finais. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua 
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7005452-36.2021.8.22.0004
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SICOOB 
CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: JANDERSON DE ABREU MORAIS DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7001154-
06.2018.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE 
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI, CNPJ nº 02144899000141, OURO 
PRETO DO OESTE 140 JARDIM TROPICAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB 
nº RO3460A Requerido(a) SERGIO RODRIGUES, CPF nº 48632074253, RUA DOS SERINGUEIROS 2326, PROXIMO A DELEGACIA 
CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
MATERIAL DE CONSTRUCAO E CASA DA MADEIRA LTDA - ME, CNPJ nº 11686960000173, RUA DOS SERINGUEIROS ESQUINA 
COM A AVENIDA BRASIL 2426 CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA
OSANA DE SOUZA RODRIGUES, CPF nº 59559080210, RUA DOS SERINGUEIROS 2326, PROXIMO A DELEGACIA CENTRO - 
76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 



2955DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Vistos.
Assiste razão à parte exequente.
Como é sabido, o art. 513 do CPC, que disciplina a intimação em fase de cumprimento de sentença, determina que o devedor será intimado 
para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quanto não tiver procurador constituído nos autos e, não tendo comunicado 
sua mudança de endereço, será considerado intimado para cumprir a sentença com a realização da intimação no endereço em que foi 
inicialmente citado, vejamos:
Art. 513. [...] 
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos 
autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;
[...]
§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia 
comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.
Por sua vez, o art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõem que:
Art. 274. [...]
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da 
juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
A propósito, cito julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Agravo de instrumento. Bloqueio de valores. Levantamento. Intimação pessoal Mudança de endereço. Validade do primeiro informado 
nos autos. São válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, 
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada os 
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800404-
34.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de 
julgamento: 10/09/2020. (Grifos próprios).
Compulsando aos autos, observo que a parte executada foi citada/intimado, todavia, em nova diligência no mesmo endereço, essa restou 
infrutífera, haja vista a informação de que a parte executada havia mudado de endereço.
Ante o exposto, considero válida a intimação da executada.
No tocante ao pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias informar 
os dados bancários para fins de transferência dos valores depositados em conta judicial. 
Vinda a informação, tornem os autos conclusos para expedição de alvará eletrônico.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7002420-
86.2022.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO 
DO OESTE Requerido(a) FRANCISCA PEREIRA DA SILVA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizado por PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE em face de FRANCISCA PEREIRA 
DA SILVA.
Houve a realização do acordo junto a municipalidade, conforme se enxerga da petição de IDs n. 78436168 e 78436196, com parcelamento 
do débito em 06 (seis) parcelas mensais, caracterizando transação da dívida.
Isto posto HOMOLOGO o acordo para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, com supedâneo no art. 487, III, alínea b, do CPC.
Intimadas as partes, SUSPENDA a execução pelo prazo do acordo (05 meses), podendo ser pleiteada a retomada da marcha 
processual.
Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para informar o cumprimento do acordo no prazo de 05 dias e após, concluso para 
extinção.
A parte executada deverá comprovar o recolhimento das custas iniciais, ficando isento das custas adiadas e finais.
P. R. I. 
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3422-1784
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001693-30.2022.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SIDNEY FERREIRA MOURA
Advogado do(a) AUTOR: TANANY ARALY BARBETO - RO5582
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REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7006023-
80.2016.8.22.0004 Classe Monitória Assunto Valor da Execução / Cálculo / Atualização Requerente HILGERT & SANT ANA COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA - EPP, CNPJ nº 17660075000100, ROD BR 364 SN, KM 385,2 ZONA 
RURAL - 76925-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA, OAB nº 
RO1246 Requerido(a) WANDERLAN RODRIGUES MOREIRA, CPF nº 01723036137, AVENIDA PERIMETRAL NORTE 3973 SETOR 
EMPRESARIAL - 74583-285 - GOIÂNIA - GOIÁS Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Diante da citação editalícia do requerido, NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para que atuar em sua defesa.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação defesa.
Encaminhem-se os autos.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7002672-
89.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Fixação, Investigação de Paternidade Requerente M. G. M. M.
D. P. D. E. D. R. Advogado(a) DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido(a) S. A. M. H. Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c oferta de alimentos.
Citado, o requerido compareceu em audiência de conciliação, oportunidade em que informou que ele e a representante do menor estão 
se reconciliando e, em razão disso, as partes pleitearam pelo arquivamento da ação.
Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.
Primeiramente, esclareço às partes que a ação encontra-se em fase de conhecimento e, portanto, reconheço o pedido de arquivamento 
como pedido de desistência da ação, pois na ação deve ser proferida sentença.
Consoante o § 4º, do art. 485, do CPC/2015, a extinção por desistência da ação dependerá do consentimento da parte requerida, caso 
esta tenha apresentado contestação.
A parte requerida, em audiência de conciliação, reconheceu o pedido.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta seus efeitos legais, e, em consequência, com fundamento no art. 
485, VIII, do CPC JULGO EXTINTA a presente ação.
Isento de custas finais e honorários advocatícios.
Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ciência ao Ministério Público.
P. R. I.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1721. E-mail: <opo2civel@tjro.jus.br>
Sala de Atendimento Virtual: https://meet.google.com/pwx-zsmd-eaf Processo 7003791-85.2022.8.22.0004 Classe Monitória Assunto 
Duplicata Requerente CANDEIAS AUTO POSTO LTDA Advogado(a) ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL, OAB nº RO4234 
Requerido(a) MARCELO CORDEIRO MULLER, CPF nº 64405974268 Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Comprove a PARTE REQUERENTE o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da 
petição inicial.
Recolhidas as custas, certifique-se nos autos e tornem conclusos para deliberação.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003083-
11.2017.8.22.0004 Classe Inventário Assunto Inventário e Partilha Requerente JOSEFA DIAS DOS SANTOS DE SA, CPF nº 47106310263, 
CAPITAO SILVIO GONÇALVES DE FARIAS 2144 COLINA PARK - 76925-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) 
OSIEL MIGUEL DA SILVA, OAB nº RO3307A Requerido(a) ELIAS HENRIQUE DE SA, CPF nº 03718182220, AV CAPITAO SILVIO G 
DE FARIAS 2144 COLINA PARK - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
SILVINHO ALVES DE SA, CPF nº 58339248200, JK 703, CENTRO CENTRO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ELANDIA ALVES DE SA, CPF nº 65984757249, JK 703 JARDIM TROPICAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
SILVANO ALVES DE SA, CPF nº 41901533204, ANA NERY 873, CASA CENTRO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - 
RONDÔNIA
SILVIO ALVES DE SA, CPF nº 49771779249, JK 63, INEXISTENTE CENTRO - 78950-000 - NÃO INFORMADO - ACRE
IOLANDA ALVES DE SA SILVA, CPF nº 42001897200, CARLOS REIS 8940, - ATÉ 9335/9336 SAO FRANCISCO - 76813-332 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
WELINGTON ALVES DE SA, CPF nº 71131566220, CONJUNTO HABITACIONAL DOM BOSCO 21, CASA OURO PRETO - 76920-000 
- OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
TEREZINHA ALVES DE SA, CPF nº 19141793234, 21 DE JULHO 3624, CASA SANTA LUZIA - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - 
RONDÔNIA
MARIA ALVES DO ROSARIO, CPF nº 58239375200, SEBASTIAO CABRAL DE SOUZA 42, CASA JD NOVO ESTADO - 76920-000 - 
OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ELINEIDE ALVES DE SA, CPF nº 65859138253, JOSE WESING 206 RODOVIARIO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - 
RONDÔNIA Advogado(a) TALISIA RODRIGUES DOS SANTOS, OAB nº RO10589
THIAGO DA COSTA NAVARRO, OAB nº RO10522 
Vistos.
Ao partidor judicial para conferências quanto ao cumprimento de suas indagações, bem como faça os apontamentos devidos.
Encaminhem-se os autos.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001709-
23.2018.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE 
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI, CNPJ nº 02144899000141, OURO 
PRETO DO OESTE 140 JARDIM TROPICAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) EDER MIGUEL CARAM, OAB 
nº RO5368
KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A Requerido(a) ELIZABETI GONZAGA NOVAIS DE FREITAS, CPF nº 01997805790, RUA 
AFONSO PENA 470 LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
E C DE FREITAS - ME, CNPJ nº 26325892000194, JOSÉ LENK 1006 NOVA OURO PRETO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA
EVANGELISTA CAMILO DE FREITAS, CPF nº 04827961204, RUA AFONSO PENA 470 LIBERDADE - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) BRUNA LARYSSA NOVAIS BRUM, OAB nº RO7980 Vistos.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE 
RONDONIA - SICOOB OUROCREDI em face de ELIZABETI GONZAGA NOVAIS DE FREITAS, E C DE FREITAS - ME, EVANGELISTA 
CAMILO DE FREITAS.
Comparece aos autos a parte executada informando que ajuizou ação propondo embargos à execução (ID - 81342486).
Todavia, nos autos a manifestação do protocolo aportou somente após a expiração do prazo para impugnação da penhora, não havendo 
cabimento o pedido da executada.
Ademais, a parte executada manifestou-se nos autos no ID - 79719250, e em momento algum mencionou algo acerca da penhora 
realizada, deixando transcorrer in albis seu prazo de impugnação, pugnando apenas pela gratuidade de justiça, o que de pronto indefiro 
em razão de não constar nos autos qualquer comprovação da alegada hipossuficiência da parte.
Outrossim, em análise aos autos de nº 7003250-52.2022.8.22.0004 (Embargos a Execução), friso que não fora recebido para 
processamento, tendo em vista que fora indeferido o pedido de gratuidade e determinado o recolhimento das custas, o que não fora 
realizado pela parte, portanto, não há ordem de suspensão da execução.
Diante de todo o exposto, indefiro o pleito de ID - 81342486, da parte executada.
Prossiga no cumprimento da determinação de ID - 81236539.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7001333-95.2022.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROBINSON BARBOSA DE CASTRO TAPEOCY
Advogado do(a) AUTOR: DANNA BONFIM SEGOBIA - RO7337
REU: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S. A 
Advogado do(a) REU: BRUNO HENRIQUE GONCALVES - SP131351
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003013-
52.2021.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Requerente ALICE 
PEREIRA DA SILVA ROCHA, CPF nº 73993115287, LINHA 84 KM 03 GLEBA 20-V LOTE 12 ZONA RURAL - 76926-000 - MIRANTE DA 
SERRA - RONDÔNIA Advogado(a) JULYANDERSON POZO LIBERATI, OAB nº RO4131A
MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063A Requerido(a) BANCO DO BRASIL, CNPJ nº 00000000000191, 
SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRE I ASA NORTE - 70040-912 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL Advogado(a) SERVIO TULIO DE 
BARCELOS, OAB nº RO6673A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270 
Vistos.
Diante do peticionado no ID n. 81343918, a parte requerida deverá se manifestar.
Prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7000899-
09.2022.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto Vendas casadas Requerente ADEIR APARECIDA DOS SANTOS, CPF 
nº 20343922215, LINHA 28, LOTE 12 Gleba 20-E ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA Advogado(a) VIVIANE SILVA 
CARVALHO SOARES, OAB nº RO10032
TARCIANE APARECIDA CORSINI, OAB nº RO11324 Requerido(a) BANCO CETELEM S.A., ALAMEDA RIO NEGRO 161, andar 17 
ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 - BARUERI - SÃO PAULO Advogado(a) PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, OAB nº 
BA21269
PROCURADORIA DO BANCO CETELEM S/A Vistos.
DO PARCELAMENTO DA PERICIA
Ciente da aceitação do parcelamento pela perita nomeada.
A parte requerente não comprovou o depósito da parcela primeira, devendo comprova no prazo de 10 dias.
DA ENTREGA DO CONTRATO ORIGINAL
A parte requerida, novamente, descumpre ordem judicial que determinou a entrega do contrato original, devendo ser encaminhado para 
este Juízo para a realização da perícia.
Todavia, parecendo não se importar com os comando judiciais ou ainda que não compreende a ordem dada, apresenta contrato nos 
autos de forma virtual, sem a comprovação de envio da via original para este Juízo.
Sendo assim, concedo o prazo de 05 dias para que a parte requerida comprove nos autos que enviou para este Juízo a via original do 
contrato em discussão, apresentado comprovante de envio pelos correios ou outra empresa de entregas.
Decorrido o prazo sem a devida comprovação, desde já, declaro preclusa a prova.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 0044266-
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38.2004.8.22.0004 Classe Execução Fiscal Assunto Dívida Ativa (Execução Fiscal) Requerente ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA 
FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA Requerido(a) SUPERMERCADO E COMERCIAL OURO BRANCO LTDA, CNPJ nº 63791735000109, R MARECHAL 
DEODORO DA FONSECA 601, NÃO CONSTA SETOR INDUSTRIAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
MAURO ANTONIO COSTA, CPF nº 13712829353, RUA D. PEDRO II, 706, NÃO CONSTA NÃO CONSTA - 76920-000 - OURO PRETO 
DO OESTE - RONDÔNIA
NAIR RODRIGUES COSTA, CPF nº 30549841253, RUA DOM PEDRO II, 706, NÃO CONSTA NÃO CONSTA - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) THIAGO MAFIA MIRANDA, OAB nº RO4970A
EDELCIDES APOLINARIO DE ALENCAR, OAB nº GO6428 Vistos.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizado por ESTADO DE RONDÔNIA em face de SUPERMERCADO E COMERCIAL OURO BRANCO 
LTDA, MAURO ANTONIO COSTA, NAIR RODRIGUES COSTA.
No ID. 75006609 foi prolatada sentença declarando de ofício a prescrição dos débitos executados nestes autos e determinada a liberação 
das penhoras dos imóveis:
- 71 da Gleba 12-F, do PIC Ouro Preto, situado no município de Teixeirópolis/RO, com a área de 82,2058 ha, constante da AV-9-1.000 
(ID. 12760382 - Pág. 64).
- 67 da Gleba 12-F, do PIC Ouro Preto, situado no município de Ouro Preto do Oeste/RO, com a área de 88.7676 ha, constante da AV-
9-1.138 (ID. 12760382 - Pág. 67).
Oficiado ao CRI para proceder a baixa nas penhoras, foi juntado aos autos, no ID. 78215743, a Nota Explicativa (ID. 78215744), onde foi 
informado que para dar baixa nas penhoras deverá ser efetuado o depósito da importância total de R$ 2.138,44. 
Ante o exposto, intime-se a parte requerida para comparecer ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de regularizar a 
situação para liberação das penhoras. 
Intime-se. 
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 15 de julho de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003083-
11.2017.8.22.0004 Classe Inventário Assunto Inventário e Partilha Requerente JOSEFA DIAS DOS SANTOS DE SA Advogado(a) OSIEL 
MIGUEL DA SILVA, OAB nº RO3307A Requerido(a) ELIAS HENRIQUE DE SA
SILVINHO ALVES DE SA
ELANDIA ALVES DE SA
SILVANO ALVES DE SA
SILVIO ALVES DE SA
IOLANDA ALVES DE SA SILVA
WELINGTON ALVES DE SA
TEREZINHA ALVES DE SA
MARIA ALVES DO ROSARIO
ELINEIDE ALVES DE SA Advogado(a) TALISIA RODRIGUES DOS SANTOS, OAB nº RO10589
THIAGO DA COSTA NAVARRO, OAB nº RO10522 Vistos.
Determino a exclusão da decisão anexa ao ID n. 81347046.
Após, ao partidor judicial para conferências quanto ao cumprimento de suas indagações, bem como faça os apontamentos devidos.
Encaminhem-se os autos.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 7003792-
70.2022.8.22.0004 Classe Cumprimento de sentença Assunto Alimentos Requerente E. F. L. Advogado(a) NORMA REGINA DE 
OLIVEIRA, OAB nº RO9617
GILSON SOUZA BORGES, OAB nº RO1533 Requerido(a) E. P. D. L. Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos. 
Consta nos autos que a presente execução foi proposta em razão da inadimplência do executado quanto à fixação de alimentos realizada 
nos autos nº 7001380-06.2021.8.22.0004.
Pois bem.
A presente ação tenha sido distribuída ao sistema por sorteio. No entanto, é notório que a ação principal tramitou na 1ª Vara Cível desta 
comarca (ID n. 81347234). 
Posto isso, conforme disposto no art. 516, II, do CPC, a presente ação deve tramitar no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 
jurisdição, motivo pelo qual, remeto à presente ação àquele Juízo.
Cumpra-se.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito



2960DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7006023-
80.2016.8.22.0004 Classe Monitória Assunto Valor da Execução / Cálculo / Atualização Requerente HILGERT & SANT ANA COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA - EPP Advogado(a) ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA, OAB nº 
RO1246 Requerido(a) WANDERLAN RODRIGUES MOREIRA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Determino a exclusão da decisão anexa ao ID n. 81348214. 
Diante da citação editalícia do requerido, NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para que atuar em sua defesa.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação defesa.
Encaminhem-se os autos.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7001709-
23.2018.8.22.0004 Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE 
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI Advogado(a) EDER MIGUEL CARAM, 
OAB nº RO5368
KARIMA FACCIOLI CARAM, OAB nº RO3460A Requerido(a) ELIZABETI GONZAGA NOVAIS DE FREITAS
E C DE FREITAS - ME
EVANGELISTA CAMILO DE FREITAS Advogado(a) BRUNA LARYSSA NOVAIS BRUM, OAB nº RO7980 Vistos.
Determino a exclusão da decisão anexa ao ID n. 81346548.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE 
RONDONIA - SICOOB OUROCREDI em face de ELIZABETI GONZAGA NOVAIS DE FREITAS, E C DE FREITAS - ME, EVANGELISTA 
CAMILO DE FREITAS.
Comparece aos autos a parte executada informando que ajuizou ação propondo embargos à execução (ID - 81342486).
Todavia, nos autos a manifestação do protocolo aportou somente após a expiração do prazo para impugnação da penhora, não havendo 
cabimento o pedido da executada.
Ademais, a parte executada manifestou-se nos autos no ID - 79719250, e em momento algum mencionou algo acerca da penhora 
realizada, deixando transcorrer in albis seu prazo de impugnação, pugnando apenas pela gratuidade de justiça, o que de pronto indefiro 
em razão de não constar nos autos qualquer comprovação da alegada hipossuficiência da parte.
Outrossim, em análise aos autos de nº 7003250-52.2022.8.22.0004 (Embargos a Execução), friso que não fora recebido para 
processamento, tendo em vista que fora indeferido o pedido de gratuidade e determinado o recolhimento das custas, o que não fora 
realizado pela parte, portanto, não há ordem de suspensão da execução.
Diante de todo o exposto, indefiro o pleito de ID - 81342486, da parte executada.
Prossiga no cumprimento da determinação de ID - 81236539.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ouro Preto do Oeste - 2ª Vara Cível
Avenida Daniel Comboni, 1480, (69)3416-1710 central_opo@tjro.jus.br, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000 - Fone: 
(69) 3541-7187
e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo : 7002190-83.2018.8.22.0004
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Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS - AM5109, EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
EXECUTADO: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 0014280-
10.2002.8.22.0004 Classe Cumprimento de sentença Assunto Acidente de Trânsito Requerente Sebastião Terres de Oliveira
Maria Cristina de Oliveira Advogado(a) ERONALDO FERNANDES NOBRE, OAB nº RO1041
LETICIA FERREIRA GONCALVES, OAB nº RO6744
JACK DOUGLAS GONÇALVES, OAB nº RO586A
THIAGO DA SILVA VIANA, OAB nº RO6227 Requerido(a) Cota - Construções e Terraplanagens da Amazônia Ltda
LUIZ DAVI GURGEL DO AMARAL SENA
LUIZ GABRIEL GURGEL DO AMARAL SENA
TIAGO GURGEL DO AMARAL BARROS
ROSALVA MARIA DE MOURA GURGEL
ANA ALICE DE MOURA GURGEL DO AMARAL
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
THATIANE STELLA GURGEL DO AMARAL
LIVIA STELLA GURGEL DO AMARAL PAVKOV
ANTONIO GURGEL DO AMARAL
VERA LUCIA GURGEL DO AMARAL
ESPÓLIO DE ANTÔNIO ADELINO GURGEL DO AMARAL
ESPÓLIO DE ANTONIO ADAMOR GURGEL DO AMARAL
ALAN GURGEL DO AMARAL Advogado(a) DSTEFANO NEVES DO AMARAL, OAB nº AM163
ALAN GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO717 Vistos.
Certifique a CPF o cumprimento do ato judicial anexo ao ID n. 81136862.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003433-
91.2020.8.22.0004 Classe Arrolamento Sumário Assunto Inventário e Partilha Requerente YANKEE SANTOS DA COSTA, CPF nº 
03377664289, RUA LOURIVAL CRUZ DO NASCIMENTO 302 INCRA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) 
NIVEA MAGALHAES SILVA, OAB nº RO1613A
LARISSA DIAS MELO, OAB nº RO10151 Requerido(a) ANDREA RAMOS DOS SANTOS, CPF nº 42136059220, RUA LOURIVAL CRUZ 
DO NASCIMENTO 302 INCRA - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) 
Vistos.
Defiro o pedido de ID n. 80496620.
Oficie-se nos termos requeridos.
Prazo de 30 (trinta) dias para resposta.
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Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes
76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO. Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: <central_opo@tjro.jus.br>
Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwf Processo 0004040-39.2014.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível Assunto 
Aposentadoria por Invalidez Requerente EDSON LUIZ ROCHA, CPF nº 19141033272, RUA RUI BARBOSA 189 ALVORADA - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI, OAB nº RO4063A, JULYANDERSON 
POZO LIBERATI, OAB nº RO4131A Requerido(a) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , NÃO INFORMADO NÃO 
INFORMADO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA Advogado(a) PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA Vistos.
Diante da retificação do polo passivo da ação, passo à análise do pedido anexo ao ID n. 80383626.
Retifique-se a classe para o cumprimento de sentença.
INTIME-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL nos termos do art. 535, do CPC.
Se não o fizer ou se concordar com o cálculo apresentado pelo exequente, fica desde logo os cálculos do valor principal (ID n. 80383629) e dos 
honorários sucumbenciais (ID n. 80383630) HOMOLOGADOS.
Após, expeça-se requisição de pagamento no prazo de sessenta dias, à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, sob 
pena de sequestro.
Expedidas as requisições, encaminhem os autos para suspensão pelo prazo de 60 dias, aguardando o pagamento das requisições.
Intime-se e cumpra-se.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
{{orgao_julgador.juiz}}
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL (JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes. 76920-000. Ouro Preto do Oeste-RO.
Tel.: (69) 3416-1710. E-mail: central_opo@tjro.jus.br. Balcão Virtual: https://meet.google.com/hse-qgtk-uwfProcesso 7003007-79.2020.8.22.0004 
Classe Execução de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED, CNPJ nº 02309070000151, RUA SEIS DE MAIO 1497 CENTRO - 76900-065 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA Advogado(a) NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1537
ARTUR BAIA RAMOS, OAB nº RO6721 Requerido(a) UNIVERSO OXFORD SERVICO EDUCACIONAL LTDA, CNPJ nº 32345649000130, 
RUA MARECHAL CASTELO 400 JARDIM TROPICAL - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
JULIO FRANCELINO DA SILVA JUNIOR, CPF nº 21344707807, RUA FREDERICO CANTARELLI 108 BELA FLORESTA - 76920-000 - 
OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ELLEN CRISTINA AMORIM, CPF nº 04230893906, RUA FREDERICO CANTARELLI 108 BELA FLORESTA - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA Advogado(a) SEM ADVOGADO(S) Vistos.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - 
CREDISIS JI-CRED em face de UNIVERSO OXFORD SERVICO EDUCACIONAL LTDA, JULIO FRANCELINO DA SILVA JUNIOR, ELLEN 
CRISTINA AMORIM.
Defiro os pedidos de ID - 81276451, devendo ser oficiado para resposta no prazo de 15 dias, aos órgãos:
a) Prefeitura de Ouro Preto do Oeste/RO, sobre a existência de imóveis urbanos em nome dos executados: UNIVERSO OXFORD SERVICO 
EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 32.345.649/0001-30, JULIO FRANCELINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 213.447.078-07 e ELLEN CRISTINA 
AMORIM - CPF: 042.308.939-06, junto aquele órgão; 
b) INCRA, requisitando informações sobre registro de imóveis rurais, em nome dos executados: UNIVERSO OXFORD SERVICO EDUCACIONAL 
LTDA - CNPJ: 32.345.649/0001-30, JULIO FRANCELINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 13.447.078-07 e ELLEN CRISTINA AMORIM - CPF: 
042.308.939-06, junto aquele órgão, junto aquele órgão. 
c) IDARON, requisitando informações sobre registro de animais em nome dos executados: NIVERSO OXFORD SERVICO EDUCACIONAL 
LTDA - CNPJ: 32.345.649/0001-30, JULIO FRANCELINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 213.447.078-07 e ELLEN CRISTINA AMORIM - 
CPF: 042.308.939- 06, junto aquele órgão;
Cumpra-se.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 2 de setembro de 2022.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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COMARCA DE PIMENTA BUENO

1ª VARA CRIMINAL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): DAIANE MONIQUE FERNANDES, brasileira, filha de Simone Aparecida da Fonseca e João Batista Fernandes, nascida em 
21/10/1990, portadora do RG n° 1155397, em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 0000392-60.2019.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:
Requerido: DAIANE MONIQUE FERNANDES 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de DAIANE MONIQUE FERNANDES, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 09 de setembro de 2018, 
durante a madrugada, na Rua Guarujá, n° 110, bairro Mutirão, em Pimenta Bueno/RO, a denunciada abandonou seus filhos, crianças 
incapazes de se defender dos riscos resultantes do abandono, tipificado no artigo 133, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 30 de agosto de 2022.
ELCIO APARECIDO VIGILATO
Técnico Judiciário
assinado digitalmente

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Vara Criminal de Pimenta Bueno 
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros 
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.brAção Penal - Procedimento Ordinário - 0000359-36.2020.8.22.0009
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: ANTONIO MARCOS VERONA, AMAZONAS 1136, CASA NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
Atualmente recolhido no presídio de Cacoal.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA ofereceu denúncia contra ANTONIO MARCOS VERONA, vulgo 
“CANETA”, brasileiro, serviços gerais, portador do RG n. 762746 SSP//RO, inscrito no CPF n. 724.683.192-49, nascido aos 24/01/1979, 
natural de Pimenta Bueno/RO, filho de João Verona e Joventina Nunes Verona, imputando-lhe a prática do crime do art. 155, caput, do 
Código Penal.
Em conjunto com a inicial acusatória veio aos autos o inquérito policial n. 151/2020.
A denúncia foi recebida em 09/06/2020 (ID: 58459446, pág. 73 e 74).
O acusado foi citado ao ID: 58499446, pág. 77, apresentando resposta à acusação ID: 58499446, pág. 80.
O réu não foi absolvido sumariamente ID: 58499446, pág. 81, motivo pelo qual foi designada audiência de instrução, na qual promoveu-se 
a oitiva de uma testemunha, com interrogatório do réu (ID: 62711723)
O Ministério Público apresentou alegações finais orais em audiência, aduzindo, em síntese, que resta comprovada a materialidade e 
autoria delitiva, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.
A defesa apresentou alegações finais orais em audiência, aduzindo, em síntese, a atipicidade material da conduta ante a necessidade 
de aplicação do princípio da insignificância, considerando que os bens subtraídos possuem valor ínfimo, requerendo a absolvição do réu. 
Pugnou ainda, pela desclassificação da conduta, imputando-lhe a forma tentada, alegando que o delito não chegou a consumar-se, e 
subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Conforme se infere da denúncia, o réu é acusado do delito de furto simples, ocorrido no dia 23/04/2020, por volta das 10h00min, no 
estabelecimento “Oliveira Atacarejo”, consistente na subtração de 07 (sete) mini salames e 02 (dois) pacotes de fumo extra forte, cujo 
tipo penal se transcreve:
Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito lavrado em 23/04/2020, ID: 58499446, pág. 7, boletim de 
ocorrência policial n. 62551/2020 (ID: 58499446, pág. 13), auto de apresentação e apreensão (ID: 58499446, pág. 77), termo de restituição 
do bem ao proprietário (ID: 58499446, pág. 23), dentre outros elementos de informação coletados em sede de inquérito policial.
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A autoria é certa e imputada ao réu, conforme depoimentos colhidos nos autos, que passo a detalhar.
Emerson Carlos de Oliveira, proprietário do estabelecimento comercial “Oliveira Atacarejo”, declarou que já havia percebido “furo de 
estoque” dentre as mercadorias furtadas (salame e fumo), além de outros produtos em datas anteriores, e por esta razão, passaram 
a monitorar os setores dessas mercadorias. Informou ainda que, na data dos fatos flagraram através das câmeras de segurança o réu 
pegando os produtos e colocando dentro de suas vestimentas. Relatou que aguardou o réu na porta de saída do estabelecimento, 
momento em que o abordou e acionou a polícia que efetuou a prisão do denunciado. 
O acusado ANTONIO MARCOS VERONA, interrogado em juízo, declarou que colocou os produtos em seu bolso e passou distraidamente 
pelo caixa, sem pagar, alegando que naquele dia estava alcoolizado, e por isso, esqueceu de efetuar o pagamento. Informou ainda que 
na saída do estabelecimento foi abordado por Emerson, e como estava com dinheiro, quis pagar pelos produtos o que não foi aceito pelo 
proprietário do estabelecimento. Negou que tenha praticado furtos anteriores à data dos fatos naquele estabelecimento.
Dito isso, verifico que restou demonstrada a prática do delito do art. 155, caput do Código Penal, considerando que houve a inversão da 
posse do bem e que só foi descoberto porque o estabelecimento adotou medidas de vigilância flagrando o momento em que foi realizado 
o furto. E ainda, o réu, contumaz, na prática deste tipo de delito, apropriou-se dos bens, sem efetuar o pagamento, sendo abordado já 
na porta de saída do estabelecimento.
A tese de atipicidade material em função do princípio da insignificância não deve prosperar, na medida em que se verifica a existência 
de desvalor na conduta do acusado. Destaco que, embora seja reduzida a expressividade financeira dos bens subtraídos, não se mostra 
possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois o réu é contumaz na prática delitiva de crimes contra o patrimônio.
Assim sendo, diante das provas produzidas verifica-se que todos os elementos constitutivos e caracterizadores do delito em tela estão 
evidenciados nestes autos, demonstrando consciência da antijuridicidade do comportamento do réu, não restando demonstrada hipótese 
de excludente de ilicitude, praticando, assim, a conduta descrita na denúncia, incidindo no tipo penal delineado no art. 155, caput do 
Código Penal. 
DISPOSITIVO 
Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal exarada na denúncia e CONDENO 
o réu ANTONIO MARCOS VERONA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, caput do Código Penal Brasileiro.
DA DOSIMETRIA DA PENA.
Em reverência ao disposto no art. 59 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias judiciais para a perfeita individualização da 
pena.
A culpabilidade é normal para o tipo. O réu registra maus antecedentes. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta 
social, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Sua personalidade é voltada para a prática de crimes. O motivo do delito se constituiu pelo 
desejo de obtenção de produtos, em proveito próprio, sem efetuar o pagamento, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias do crime são normais à espécie. 
Consequências extrapenais não foram graves no crime de furto, já que o objeto foi restituído. Não há provas de que o comportamento da 
vítima tenha contribuído para a infração. 
Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais favoráveis, mantenho a pena em seu mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
Na segunda fase de dosimetria, reconheço a atenuante da confissão, eis que constituiu elemento de convicção (Súm. 545-STJ), sem 
concorrer com nenhuma agravante, mas deixo de determinar a diminuição da pena, eis que fixada em seu mínimo legal (Súm. 231/STJ), 
fixando a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
Na terceira fase de dosimetria não constam causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
O réu deverá iniciar o cumprimento da sua pena no regime SEMIABERTO, conforme dispõe o art. 33, §2°, “a” do Código Penal Brasileiro, 
já que o acusado é reincidente nos autos: 1000102-96.2017.8.22.0009 (Art. 155, caput, CP); 0000593-86.2018.8.22.0009 (Art. 155, caput, 
CP); 0001471-16.2015.8.22.0009 (Art. 155, caput, CP); 1002091-40.2017.8.22.0009 (Art. 155, caput, CP).
Levando-se em conta a ausência de maiores elementos quanto a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em R$ 10,00 
(dez) reais. 
Isento de custas, já que defendido pela Defensoria Pública. 
O réu encontra-se em liberdade nestes autos, e assim poderá aguardar o trânsito em julgado da SENTENÇA.
Verifico que não constam nos autos informações acerca de valores ou objetos pendentes de destinação.
Ao cartório judicial para:
1. Considerando que o réu encontra-se foragido do sistema prisional, estando em local incerto e não sabido, conforme depreende-se 
das informações acostadas aos autos de execução de pena n. 0001965-75.2015.8.22.0009, determino a INTIMAÇÃO do réu, via edital, 
servindo a presente como ato de intimação, pelo prazo de 90 (noventa ) dias, para, querendo, interpor recurso no prazo de 10 (dez) 
dias;
2. Intime-se o Ministério Público e a Defesa. 
4. Serve a presente como MANDADO para intimação da vítima, na pessoa de do proprietário do estabelecimento comercial, cujo endereço 
deverá ser retirado em cartório para garantir o sigilo de suas informações (Boletim de ocorrência ID: 58459446, pág. 13). 
Após o trânsito em julgado: 
A – Expeça-se MANDADO de prisão em desfavor do reeducando.
B - Efetuada a prisão, expeça-se Guia de Execução Definitiva e, após, intimadas as partes, junte-se e implemente-se nos autos de 
execução de pena n. 0001965-75.2015.8.22.0009.
C – Comunique-se ao TRE sobre o teor desta condenação.
D - Comunique-se ao ICC e DPC acerca da presente condenação; 
E - Proceda-se à evolução das partes no PJE. 
P. R. I. Cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos. 
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito 
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Vara Criminal de Pimenta Bueno
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br0000140-91.2018.8.22.0009
Ação Penal - Procedimento Ordinário
REU: LUCIANO LOPES MACHADO, ADEMILSON GRIGORIO DE SOUZA, CPF nº 02015229779
ADVOGADOS DOS REU: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA, OAB nº RO920, ELIANY SAMPAIO MALDONADO FONSECA, OAB 
nº RO4018A, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
AUDIÊNCIA A SER REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. AS PARTES, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DEVERÃO FORNECER O 
NÚMERO DE CELULAR AO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA E PRESTARÃO DEPOIMENTO POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO ATRAVÉS 
DO APLICATIVO GOOGLE MEETS, NO DIA E HORA DESIGNADOS.
Considerando o lapso temporal entre os fatos e até os dias atuais, a comunicação com as testemunhas para participarem da audiência de 
instrução e julgamento resta dificultada, bem como a lembrança dos fatos ocorridos, motivo pelo qual este Juízo determinou a intimação 
da acusação e da defesa para que manifestassem quanto ao aproveitamento de provas. O Ministério Público e a defesa não foram 
contrários ao aproveitamento de provas, sendo assim determino o aproveitamento de provas devendo as provas produzidas nos autos 
0030326-83.2007.8.22.0009 serem juntadas nos presentes autos.
Analisando os autos, verifica-se que a defesa arrolou testemunhas de defesa, por esse motivo designo audiência de instrução e julgamento 
para oitiva das testemunhas de defesa, bem como o interrogatório dos réus.
Por não verificar presente nenhuma das circunstâncias que possam ensejar a absolvição sumária do réu (art. 397 do CPP), uma vez que 
suas alegações dependem de dilação probatória, há necessidade de instrução do feito com a realização de audiência de instrução.
Desnecessária nova abertura de vista ao MP, já que não foram suscitadas preliminares ou juntados documentos pela defesa (art. 409 do 
CPP), havendo necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento. 
Ante a situação fática atual, verifico que há possibilidade da realização de audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, 
conforme disposto no art. 5º do Ato Conjunto n. 010/2022-PR-CGJ, publicado no Diário da Justiça n. 091 do dia 18 de maio de 2022:
“Art. 5° Fica permitida a realização de audiências e sessões de julgamento da Turma Recursal e dos órgãos julgadores do Tribunal de
Justiça por meio de videoconferência até regulamentação interna”
Dessa forma, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/09/2023 às 11horas.
Serve a presente como MANDADO de intimação do(s) réu (s), para ciência da data de audiência designada bem como quanto a sua 
realização por videoconferência.
Serve a presente também como MANDADO de intimação das testemunhas e eventual vítima arroladas, em conjunto com cópia das folhas 
do rol ou termo em separado. O Sr. Oficial de Justiça responsável pela diligência deverá informar as testemunhas quanto a realização da 
audiência, via videoconferência, solicitando que a testemunha instale o aplicativo GOOGLE MEETS, para a realização da audiência bem 
como certificando no MANDADO se a testemunha participará do ato por videoconferência, devendo assim informar o número de telefone 
celular para contato, devendo estar disponível para a realização da chamada de vídeo no dia e hora designados ou informar à testemunha 
que, caso não consiga instalar o aplicativo, deverá vir presencialmente ao Fórum desta Comarca.
Intime-se o Ministério Público e a defesa. Cumpra-se.
ROL DE TESTEMUNHAS
1 - ARCILDO KANCK - Av. Paraná, n. 696, Novo Horizonte, Cacoal/RO.
2 - JESE ZETOLIS DE FIGUEIREDO - Rua Luis Cardoso, n. 3719, Quadra 15, Alfa Park, Cacoal/RO.
3 - PAULO SÉRGIO C. DA SILVA - Rua Luiz Carlos Ubeda, n. 3962, Vilage do Sol II, Cacoal/RO.
Pimenta Bueno, terça-feira, 30 de agosto de 2022
ROBERTA CRISTINA GARCIA MACEDO
Juiz(a) de Direito 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Vara Criminal de Pimenta Bueno 
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros 
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br0002650-82.2015.8.22.0009Ação Penal - Procedimento Ordinário
REU: RENAN DA SILVA LIMA, CPF nº 98614649215, FLAVIANA SIQUEIRA GOMES TEOTONIO, CPF nº 85930180253, AV JK 705, 
ATUALMENTE RECOLHIDA NO PRESÍDIO LOCAL. ALVORADA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
Verifico que foram adotadas todas a providências determinadas ao ID: 60174608, pág. 02.
Citados pessoalmente, os réus quedaram-se inertes.
Intimado, o Ministério Público juntou as manifestações localizadas na promotoria.
Assim, para evitar-se maiores prejuízos as partes, e ainda, considerando que já houve trânsito em julgado no feito, Intime-se o Ministério 
Público e a Defesa para, que se manifestem acerca da restauração definitiva dos autos, a ser declarada por SENTENÇA.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Pimenta Bueno, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
ROBERTA CRISTINA GARCIA MACEDO 
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Vara Criminal de Pimenta Bueno
Av. Presidente Kennedy, 1065 - Pioneiros 
Tel.: 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br0000443-08.2018.8.22.0009
Ação Penal - Procedimento Ordinário
REU: TIAGO LUIZ DE FRANCA, FRANCISCO SOARES 1292 CENTRO - 76976-000 - PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RONDÔNIA, 
DANIEL DE BRITO RIBEIRO, CPF nº 87753138120, JERONIMO DIAS DOS SANTOS, CPF nº 10735747253, RODNEY MACEDO 
SOARES, CPF nº 34967958249, ESTRADADA INCOMOL, LOTE 52, CHÁCARA GLORIA BARRO BELA VISTA - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
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AUDIÊNCIA A SER REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. AS PARTES DEVERÃO FORNECER O NÚMERO DE CELULAR AO SR. 
OFICIAL DE JUSTIÇA E PRESTARÃO DEPOIMENTO POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO ATRAVÉS DO APLICATIVO GOOGLE 
MEETS, NO DIA E HORA DESIGNADOS.
Verifico que às fls. 193/194 constam manifestação do Ministério Público quanto a possibilidade de concessão do benefício do acordo de 
não persecução penal ao réu, novel instituto que agora é previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela lei n. 13.964/2019, requerendo a 
designação de audiência em Juízo, por videoconferência.
É relevante indicar que em 13/03/2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a existência de pandemia de coronavírus (COVID-19), 
existindo estado de emergência em saúde pública de importância nacional.
Ante a situação fática atual, verifico que há possibilidade da realização de audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, 
conforme disposto no art. 5º do Ato Conjunto n.010/2022-PR-CGJ, publicado no Diário da Justiça n. 091 do dia 18 de maio de 2022:
“Art. 5° Fica permitida a realização de audiências e sessões de julgamento da Turma Recursal e dos órgãos julgadores do Tribunal 
de Justiça por meio de videoconferência até regulamentação interna”
Ademais, na data de 30/07/2020 o CNJ, através da Resolução n 329, regulamentou e estabeleceu critérios para a realização de audiências 
e outros atos processuais por videoconferência, durante o estado de calamidade pública.
Dessa forma, designo audiência para apresentação dos termos/condições do referido acordo para o dia 05/12/2022 às 08h30min a ser 
realizada por videoconferência.
Serve a presente como MANDADO de intimação do(s) réu (s), para ciência da data de audiência designada bem como quanto a sua 
realização por videoconferência, devendo o ato ser acompanhado por seu advogado. Caso o réu não tenha condições de constituir 
advogado particular, o Defensor Público atuante nesta comarca acompanhará o ato.
O Sr. Oficial de Justiça responsável pela diligência deverá informar o(s) réu(s) quanto a realização da audiência, via videoconferência, 
solicitando que instale o aplicativo GOOGLE MEETS, para a realização da audiência bem como certificando no MANDADO se o 
réu participará do ato por videoconferência, devendo assim informar o número de telefone celular para contato, devendo estar disponível 
para a realização da chamada de vídeo no dia e hora designados ou informar ao réu que, caso não consiga instalar o aplicativo, deverá 
vir presencialmente ao Fórum desta Comarca.
Intime-se o Ministério Público e a defesa.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Roberta Cristina Garcia Macedo

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): Nome: Matheus Soares Pereira
Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido
, 
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 0000852-47.2019.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:
Requerido: Matheus Soares Pereira 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de Matheus Soares Pereira, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 01/07/2019, na RO 010, km 33, zona rural, 
tipificado no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 30 de agosto de 2022
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Técnico Judiciário
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado 
Compulsando os autos, verifico que a certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora 
implantado um novo sistema de certificação de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
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Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado 
Compulsando os autos, verifico que a certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora 
implantado um novo sistema de certificação de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado Compulsando os autos, verifico que a 
certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora implantado um novo sistema de certificação 
de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Vara Criminal de Pimenta Bueno 
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros 
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.brAção Penal - Procedimento Ordinário - 0000261-85.2019.8.22.0009
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: ROSIVALDO BARBOSA, ESTRADA DO AEROPORTO 2270, INEXISTENTE BELA VISTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA, EDIMILSON DIAS DA SILVA, RUA DOM PEDRO II 719, (69)9.9601-1256 JARDIM DAS OLIVEIRAS - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA ofereceu denúncia contra EDIMILSON DIAS DA SILVA, brasileiro, portador 
do RG n. 1086137 - SESDEC/RO, inscrito no CPF n. 023.487.452-08, nascido aos 23/09/1993, natural de Pimenta Bueno/RO, filho 
de Francisco Pedro da Silva e Aparecida Dias da Silva, imputando-lhe a prática do crime do art. 155, § 1º c/c § 4º, II, do código Penal 
e; ROSIVALDO BARBOSA, vulgo “Catimbau” brasileiro, portador do RG n. 749831 - SSP/RO, inscrito no CPF n. 672.336.602-63, nascido 
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aos 08/01/1980, natural de Pimenta Bueno/RO, filho de Adelson Barbosa e Claudete Barbosa, imputando-lhe a prática do crime do art. 
180, § 3º do código Penal, sob resumida alegação de que:
1º Fato:
No dia 19 de janeiro de 2019, no período da madrugada, na Rua Dom Pedro II, 808, Bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Pimenta 
Bueno/RO, o denunciado EDMILSON DIAS DA SILVA, subtraiu de livre e espontânea vontade, mediante abuso de confiança, e durante 
repouso noturno, uma motocicleta marca Honda XR 250, pertencente à vítima Jorgina de Oliveira;
2º Fato:
No dia 19 de janeiro de 2019, no período da madrugada, na Avenida Padre Ângelo, no boteco do “Baco”, na cidade de Pimenta Bueno/
RO, o denunciado ROSIVALDO BARBOSA, recebeu coisa que, pela condição de quem a oferece, deveria presumir ser objeto de crime.
Em conjunto com a inicial acusatória veio aos autos o inquérito policial n. 035/2019 no ID 59812394, pág. 7, sendo a denúncia recebida 
em 21/10/2019 no ID 59812394, pág. 80.
O réu foi Rosivaldo citado ao ID 59812394, pág. 82 e apresentou resposta à acusação ao ID 59812394, pág. 85.
O réu foi Edimilson citado ao ID 59812394, pág. 91 e apresentou resposta à acusação ao ID 59812394, pág. 93. 
Oferecido Acordo de Não persecução Penal ao réu Rosivaldo, este quedou-se inerte, demonstrando seu desinteresse em celebrar o 
acordo.
Os réus não foram absolvidos sumariamente no ID 60468068, sendo realizada a instrução do feito com oitiva de duas testemunhas, a 
dispensa das demais e o interrogatório dos réus no ID 69200055.
O Ministério Público ofereceu alegações finais orais, aduzindo, em síntese, que resta comprovada a materialidade e autoria delitiva, 
pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.
A defesa apresentou alegações finais orais, aduzindo, em síntese, que não restou demonstrado o dolo na conduta praticada pelo réu 
Edimilson, quanto ao crime de furto, pugnando pela absolvição do réu. Também com relação ao réu Rosivaldo, alegou em síntese, que 
não restou demonstrado o dolo na conduta praticada quanto ao crime de receptação, pugnando pela absolvição do réu.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Conforme se infere da denúncia, aos réus é imputada a prática do crime de furto qualificado pela prática durante o repouso noturno e 
abuso de confiança, bem como, receptação, ocorrido em 19/01/2020, em desfavor da vítima Jorgina de Oliveira, cujo tipo penal abaixo 
se transcreve:
Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-
se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. §4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é 
cometido: II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou 
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou 
oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre 
o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena - detenção, de um mês a um 
ano, ou multa, ou ambas as penas. A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência n. 12330/2019, ID: 59812394, 
pág. 10/11, Auto de apresentação e apreensão ID: 59812394, pág. 12, termo de declarações da vítima ID: 59812394, pág. 13, Termo de 
restituição ID: 59812394, pág. 15, depoimento dos policiais no inquérito policial ID: 59812394, pág. 29/32, relato dos réus no inquérito 
policial, ID: 59812394, pág. 33/34 e 37/38, laudo de avaliação merceológica ID: 59812394, pág. 40/41, dentre outros elementos de 
informação coletados em sede de inquérito policial.
A autoria é certa e imputada aos réus, conforme depoimentos colhidos nos autos, que passo a detalhar.
Gilvane Antonio Montegutti, Policial Militar, narrou que em patrulhamento, avistou a moto furtada no estabelecimento “bar do Baco”, e 
fez a abordagem, conduzindo o réu, que não se recorda o nome, até a delegacia, o qual lhe informou que pagou a quantia de R$ 40,00 
(quarenta reais) para permanecer com a moto por certo período. Informou ainda que, se recorda que a vítima Jorgina estava em viagem 
na data e quem compareceu à delegacia para registrar a ocorrência foi a filha e sobrinha da vítima. Relatou ainda que, através de contato 
telefônico, a vítima havia lhe informado que havia deixado Edimilson cuidando de sua residência. Afirmou ainda que, embora o réu 
Rosivaldo seja conhecido no meio policial, aquela foi a primeira vez que o abordou.
Sergio de Oliveira, Bombeiro Militar, ouvido na qualidade de informante por ser irmão da vítima, informou que, na data dos fatos, no 
período noturno, recebeu uma ligação de sua irmã relatando o ocorrido, bem como, que a moto furtada havia sido vista no “bar do Baco”. 
Afirmou que saiu pela cidade na tentativa de localizar a moto, e se dirigiu ao bar do baco, onde foi informado de que o réu havia ido ao 
bar com a moto, porém não estava mais lá. Relatou ainda que, posteriormente, após ser avisado por Baco que o réu havia retornado ao 
local, se dirigiu até lá localizando o Rosivaldo em posse da moto, não deixando o denunciado evadir-se até a chegada da polícia militar. 
Narrou ainda que, na época, foi-lhe dito pelo réu que havia pegado a moto com outra pessoa, porém que não sabia o nome. Informou 
que posteriormente, ficou sabendo que quem entregou a moto a Rosivaldo foi Edimilson, o qual havia sido confiado para cuidar da casa 
na ausência da vítima.
Edimilson Dias da Silva, devidamente interrogado, disse que ficou responsável por cuidar da casa durante o período que a vítima estava 
viajando. Informou ainda que, a moto estava dentro da casa, com a chave na ignição. Relatou que na época dos fatos, era usuário de 
entorpecentes e que pegou a moto, na data dos fatos, durante a madrugada, para ir no “bar do Baco” e chegando lá, a pessoa de Rosivaldo 
pediu a moto emprestada para devolver-lhe rapidamente, pagando-lhe uma quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em entorpecentes, 
contudo, Rosivaldo, até o amanhecer não retornou com a moto. Informou que não acionou a polícia, porém tentou recuperar a moto.
Rosivaldo Barbosa, devidamente interrogado, disse que estava no “bar do Baco”, quando chegou a pessoa de “Naldo”, seu conhecido, 
juntamente com Edimilson, o qual não conhecia, os quais lhe perguntaram se ele vendia drogas, ao que, respondeu que não vendia e que 
também era usuário apenas. Que então, Naldo e Edimilson lhe pediram R$ 40,00 (quarenta reais) e deixaram a moto como garantia, para 
que fosse devolvida no dia seguinte por volta das 11h00. Informou ainda que não sabia que a moto era produto de furto. Relatou que levou 
Edimilson na garupa da moto até a casa em que ele estava ficando, para que fosse devolvida no dia seguinte, contudo, retornou na casa 
posteriormente e não encontrou ninguém, retornando para o “bar do baco” para aguardar alguém procurar pela moto. Informou ainda que, 
mais tarde, naquele dia, chegou a pessoa de “Serginho”, bombeiro militar, o qual já conhecia, lhe segurando e chamou a polícia. Negou 
que entregou drogas na negociação.
Dito isso, verifico que, quanto ao delito do art.155, § 1º c/c § 4º, II, do código Penal, entendo que restou devidamente comprovada a sua 
prática em relação ao réu Edimilson Dias da Silva, que em depoimento confirmou ter retirado o bem, de dentro da casa da vítima que 
lhe confiou os cuidados da residência durante sua ausência, no período da madrugada, sem consentimento da vítima, entregando-a a 
terceiro para obter proveito próprio. E ainda, ao relatar o fato para a vítima, afirmou que a residência havia sido furtada, na tentativa de 
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eximir-se da responsabilidade. Com efeito, o acusado confessou a prática do delito, que, aliado as demais provas colhidas nos autos, 
comprova a sua ocorrência. 
A defesa alega ausência de dolo, pugnando pela absolvição do réu. Tal alegação não deve prosperar. Como se vê das provas colhidas 
nos autos, o réu, embora tenha narrado que não teve a intensão de furtar, praticou a conduta que se amolda ao tipo penal narrado na 
denúncia. Além disso, sua conduta de tentar eximir-se da responsabilidade, afirmando para a vítima que havia encontrado a casa aberta 
e que a residência havia sido furtada antes que ele houvesse adentrado na casa é incompatível com a alegação de ausência de dolo. 
Somado a isso, verifico que o réu não demonstrou ter adotado nenhuma medida efetiva para recuperar o bem e restituí-lo à vítima.
Em relação a qualificadora pela prática do delito durante o repouso noturno, todos os depoimentos colhidos nos autos, inclusive o 
interrogatório dos réus, confirmam que o crime foi praticado durante a madrugada, portanto, incontroversa a aplicação da qualificadora.
Quanto a qualificadora de prática do crime com abuso de confiança, verifico que resta comprovada também pelas informações contidas 
nos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e do réu, bem como elementos de informação coletados em sede de inquérito 
policial, que comprovam que a vítima deixou sua casa confiada aos cuidados do acusado Edimilson.
Quanto ao delito do art. 180, §3º do Código Penal, entendo que resta comprovada a sua prática em relação ao réu Rosivaldo Barbosa, eis 
que recebeu e conduziu a moto, avaliada em aproximadamente R$ 7.528,00 (sete mil quinhentos e vinte e oito reais), conforme avaliação 
merceológica (ID: 59812394, pág. 40/41), de Edmilson, o qual, conforme afirmou em sua oitiva “nunca havia visto na vida”, pagando-lhe a 
quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais para permanecer com a moto. Assim, embora tenha relatado que não sabia que a o bem era produto 
de crime, pelas condições e pelo valor que recebeu a moto, de pessoa desconhecida, deveria presumir ser o bem objeto de crime.
A defesa alegou ausência de dolo do réu Rosivaldo, requerendo sua absolvição. Tal alegação não deve prosperar, tendo em vista que 
o tipo penal aqui analisado não exige o conhecimento expresso de que o produto tenha sido objeto de crime, contudo, presumível pelas 
condições de quem oferece e pelo valor pago, o que, ficou devidamente comprovado nos autos, tendo em vista a discrepância entre 
o valor do bem, e o valor pago para permanecer com a moto. Registre-se ainda, que ambos os réus afirmaram não se conhecerem 
anteriormente, o que por si só causa estranheza considerando o alto valor comercial do bem entregue pela quantia de R$ 40,00 (quarenta 
reais), e ainda, levando-se em conta que Edimilson, na ocasião, estava procurando por entorpecentes para uso. 
Assim sendo, diante das provas produzidas verifica-se que todos os elementos constitutivos e caracterizadores do delito em tela estão 
evidenciados nestes autos, demonstrando consciência da antijuridicidade do comportamento dos réus, não restando demonstrada 
hipótese de excludente de ilicitude, praticando, assim, as condutas descritas na denúncia.
DISPOSITIVO 
Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal exarada na denúncia e:
1) CONDENO o réu EDIMILSON DIAS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. art. 155, § 1º c/c § 4º, II do 
Código Penal.
2) CONDENO o réu ROSIVALDO BARBOSA, já qualificados nos autos, da prática do delito do art. 180, §3º, do Código Penal.
DA DOSIMETRIA DA PENA.
Em reverência ao disposto no art. 59 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias judiciais para a perfeita individualização da 
pena.
1. DO RÉU EDIMILSON DIAS DA SILVA
A culpabilidade é normal para o tipo. O réu não registra maus antecedentes. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta 
social, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela 
qual deixo de valorá-la. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e 
previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias do crime são normais 
à espécie. As consequências extrapenais não foram graves. Não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a 
infração.
Considerando a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, mantenho a pena em seu mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase de dosimetria consta a atenuante da confissão, sem concorrer com nenhuma agravante, mas deixo de realizar a 
diminuição da pena, eis que fixada em seu mínimo legal, conforme orienta a Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual fixo a pena provisória 
em 02 (dois) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase de dosimetria consta causa de aumento da pena em 1/3 pela prática de crime durante repouso noturno e inexiste causa 
de diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
O réu deverá iniciar o cumprimento da sua pena no regime ABERTO, conforme dispõe o art. 33, §2°, “a” do Código Penal Brasileiro, 
considerando que a pena fixada é abaixo de quatro anos, e o acusado não é reincidente.
Levando-se em conta a ausência de maiores elementos quanto a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em R$ 10,00 
(dez) reais.
Da substituição da pena
Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, consistente em 
prestação pecuniária no equivalente a 01 (um) salário-mínimo a época dos fatos (19/01/2020 – R$ 1.045,00) a ser depositado em conta 
centralizadora para posterior destinação à entidade cadastrada, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal e limitação de final de 
semana pelo período de 01 (um) ano, em regime de prisão domiciliar, não podendo o reeducando (a), em hipótese alguma, sair de sua 
residência nos finais de semana e feriados, durante todo o dia e noite, caso hipótese de eventual autorização judicial prévia do juízo.
2. DO RÉU ROSIVALDO BARBOSA
A culpabilidade é normal para o tipo. O réu registra maus antecedentes, que serão analisados na 2° fase de dosimetria. Poucos elementos 
foram coletados acerca de sua conduta social, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Sua personalidade é voltada para a prática de 
crimes. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias do crime são normais à espécie. 
Consequências extrapenais não foram graves no crime de furto, já que o objeto foi restituído. Não há provas de que o comportamento da 
vítima tenha contribuído para a infração. 
Considerando a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, mantenho a pena em seu mínimo legal, fixando-a 01 (um) mês de 
detenção.
Na segunda fase de dosimetria, consta a atenuante da confissão. Concorre com as atenuantes a agravante da reincidência, eis que 
o acusado ostentava condenação por crimes de trânsito (autos n. 0001276-65.2014.8.22.0009), furto qualificado (autos n. 0001677-
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30.2015.8.22.0009), razão pela qual compenso com sua confissão, motivo pelo qual fixo a pena provisória em 01 (um) mês de 
detenção.
Na terceira fase de dosimetria não constam causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena em 01 (um) mês de 
detenção.
O réu deverá iniciar o cumprimento da sua pena no regime SEMIABERTO, conforme dispõe o art. 33, §2°, “a” e “b” do Código Penal 
Brasileiro, eis que embora fixada abaixo de quatro anos, o acusado é reincidente.
O acusado não foi preso por este processo, não havendo detração a ser computada. Ainda, deve ser mantido em liberdade, nestes autos, 
até o trânsito em julgado.
O acusado não tem direito a substituição da pena ou ao sursis da pena (art. 44, caput c/c art. 77, I do CP), ante a sua reincidência.
4 – DISPOSIÇÕES FINAIS
Isento de custas os réus, já que defendidos pela Defensoria Pública.
Verifico que não constam nos autos informações acerca de valores ou objetos pendentes de destinação.
Ao cartório judicial para:
1. Intimem-se os réus Edimilson Dias da Silva e Rosivaldo Barbosa, pessoalmente, servindo a presente como MANDADO. Deverá ser 
questionado aos réus se desejam recorrer da SENTENÇA, o que deverá ser certificado.
1.1 O Réu Edimilson Dias da Silva deverá ainda ser intimado para efetuar o pagamento da multa condenatória, no valor de R$ 130,00 
(cento e trinta reais), a ser recolhida em favor do FUPEN/RO, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de 
Execução nos termos do Art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal.
1.2. O Réu Edimilson Dias da Silva deverá ainda, no ato de sua intimação, informar se aceita a substituição da pena, o que deverá ser 
certificado pelo(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça. Sendo aceita a substituição da pena, a data de início será computada a partir de 10 
(dez) dias a contar da intimação. Para tanto, deverá o réu comparecer em cartório, e solicitar os boletos para pagamento no valor de R$ 
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), ficando desde já autorizado o parcelamento em 03 (três) vezes, a ser recolhido em favor da conta 
centralizadora da Vara criminal desta comarca para futura destinação. Deverá ainda, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, 
iniciar o cumprimento de limitação de final de semana pelo período de um ano, ficando ciente de que o descumprimento de qualquer das 
medidas acarretará a conversão em pena restritiva de liberdade.
2. Intime-se o Ministério Público e a Defesa. 
4. Serve a presente como MANDADO para intimação da vítima, cujo endereço deverá ser retirado em cartório para garantir o sigilo de 
suas informações.
Após o trânsito em julgado: 
A – Expeça-se MANDADO de prisão em desfavor do reeducando Rosivaldo Barbosa e Expeça-se Guia de Execução definitiva em 
desfavor do reeducando Edimilson Dias da Silva.
B - Efetuada a prisão, expeça-se Guia de Execução Definitiva do reeducando Rosivaldo Barbosa;
C - Expedidas as Guias definitivas e intimadas as partes, distribua-se e implemente-se a Execução de pena, caso os réus já não possuam 
ação executiva em andamento.
D – Comunique-se ao TRE sobre o teor desta condenação.
E - Comunique-se ao ICC e DPC acerca da presente condenação; 
F - Proceda-se à evolução das partes no PJE. 
P. R. I. Cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos. 
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito 
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Vara Criminal de Pimenta Bueno
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br7003793-74.2021.8.22.0009Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
REU: DERMEVAL DE SOUZA, BRUNO DOS SANTOS PEDREIRA
ADVOGADOS DOS REU: ELIDA DA LUZ SOUZA DE BRITO, OAB nº RO8704, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA ofereceu denúncia contra DERMEVAL DE SOUZA, brasileiro, casado, filho 
de Joaquim de Souza Freitas e Adelice Maria de Souza, nascido aos 19/03/1963, natural de Rondonópolis/MT, portador do CI/RG nº 
1580349, inscrito no CPF nº 07.603.892-60, residente e domiciliado na Estrada do 14 de Abril, km 21, Canelinha, Zona Rural do município 
de Espigão do Oeste/RO, atualmente recolhido na Casa de Detenção local, bem como BRUNO DOS SANTOS PEDREIRA, brasileiro, 
convivente, filho de Antonio dos Santos Pedreira e Edivania Aparecida dos Santos, nascido aos 20/11/1995, natural de Pimenta Bueno/
RO, residente e domiciliado na av. Riachuelo, quadra 14, casa 17, bairro BNH I, nesta cidade e Comarca de Pimenta Bueno/RO, 
imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, 
conforme dispõe na denúncia:
1º FATO - “No dia 09 de agosto de 2021, no período matutino, na Rua Paranavaí, nº 224, bairro Bela Vista, e na Av. Guararapes, n.º 1625, 
Bairro Vila Nova, ambos os endereços nesta cidade e Comarca de Pimenta Bueno/RO, DEMERVAL DE SOUZA e BRUNO DOS SANTOS 
PEDREIRA traziam consigo e mantinham em depósito substância entorpecente denominada “Cocaína”, em pó e em estado petrificado 
(“crack”) e maconha, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)”
2º FATO - “Em datas não devidamente esclarecidas nos autos, mas certamente no período compreendido entre os meses de março e 
agosto deste ano, nesta cidade e Comarca de Pimenta Bueno/RO, os denunciados DEMERVAL DE SOUZA e BRUNO DOS SANTOS 
PEDREIRA se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, a conduta de tráfico de substâncias entorpecentes. (...)” 
Em conjunto com a inicial acusatória veio aos autos o Inquérito Policial n. 302/2021.
O réu Dermeval de Souza foi preso em flagrante (ID 62174714 - fls. 02). Foi determinada sua notificação em 30/09/2021, bem como foi 
autorizada a extração de dados dos celulares apreendidos, porém não foi apresentado qualquer relatório (ID 62935261).
O réu Dermeval apresentou defesa preliminar conforme ID 63899097, enquanto o réu Bruno apresentou defesa preliminar em ID 75631520. 
A denúncia foi recebida em 22/04/2022 (ID 75989388) e os acusados foram citados em 25/04/2022 (ID 76064318).
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Os acusados não foram absolvidos sumariamente (ID 75989388), motivo pelo qual foi designada audiência de instrução, na qual promoveu-
se a oitiva de seis testemunhas com o interrogatório dos réus, conforme ata de audiência. 
O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais ao ID n. 78713450, aduzindo, em síntese, que resta comprovada a 
materialidade e a autoria delitiva do crime imputado aos acusados, pugnando por sua condenação nos termos da denúncia. 
A defesa do réu Dermeval de Souza, apresentou alegações finais por memoriais (ID n. 79059445), aduzindo, em síntese, preliminarmente, 
que seja conhecida a litispendência e extinto os autos 7003054-04.2021.8.22.0009. Ainda, requer a absolvição do réu Dermeval quanto 
ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 - 4° Fato) por inexistir provas suficientes para a condenação e o 
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
A defesa dos réus Bruno do Santos Pedreira, apresentou alegações finais por memoriais (ID n. 80074464), aduzindo, em síntese, 
preliminarmente, que os laudos toxicológicos devem ser declarados nulos ante a quebra da cadeia de custódia. Ainda, requer a absolvição 
do réu por serem as provas insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e por não restar comprovada a associação dos réus. 
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do tráfico para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 e fixação da pena em seu patamar mínimo.
É o relatório. Decido.
Conforme se infere da denúncia, ao réu é imputada a prática do crime ocorrido no dia 09 de agosto de 2021, no período matutino, na rua 
Paranavaí, nº 224, bairro Bela Vista, e na Av. Guararapes, n.º 1625, Bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Pimenta Bueno/RO, 
cujo tipo penal é transcrito abaixo:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
[...]
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, 
caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Para a análise dos delitos imputados aos réus, passo a transcrever, em resumo, as provas colhidas durante a instrução processual.
A testemunha Denival de Jesus Marcílio, Policial Militar, devidamente compromissado, relatou que havia aproximadamente 05 meses que 
começaram a receber informações de comércio de tráfico de drogas em relação ao réu Dermeval, motivo pelo qual passaram a monitorar 
a residência do réu Dermeval, ocasião que observaram que o réu Bruno ia com frequência a casa de Dermeval. No dia dos fatos, 
verificaram que o réu Bruno havia ido à residência de Dermeval e ao sair foi abordado pela Polícia Militar sendo flagrado com uma porção 
de entorpecente. Após, realizaram diligências nas residências de ambos os réus, onde foram encontradas porções de drogas, anotações 
relacionadas ao tráfico de entorpecentes, bem como outros documentos. Ao Ministério Público, afirmou que receberam informações por 
terceiros de que o réu Dermeval estava tendo ajuda de pessoas que faziam o transporte dessa droga. Relatou que o réu Bruno pegava 
entorpecentes com o réu Dermeval e o auxiliava nas vendas, além de comercializar drogas em sua residência. Disse que participou da 
apreensão na casa do réu Dermeval, sendo que ao chegarem no local, o réu correu para os fundos da residência segurando uma porção 
de cocaína e na casa havia muitos instrumentos utilizados para a preparação de droga para venda, além de localizarem drogas no 
telhado. Informou que o réu Bruno confessou possuir em sua residência porção de maconha, além desta a Polícia encontrou porções de 
crack no quarto do fundo. À Defesa do réu Dermeval, respondeu que ao chegar na residência de Dermeval, ele se encontrava aos fundos. 
Em relação aos veículos, informou que além da motocicleta apreendida, havia outro veículo, parecido com uma Saveiro, sendo que o 
depoente também participou da ação referente ao referido veículo. Sobre a conduta de Bruno, afirmou que ele já havia sido abordado antes 
da data dos fatos. Relatou que sabia que o réu Dermeval residia em Pimenta Bueno. Sobre a droga, afirma que foi encontrada no telhado 
da residência da frente, mas o acesso era feito pelo telhado da edícula, nos fundos. Esclareceu que era preciso subir por uma escada, 
ficar em pé no telhado da edícula, para seguir então ao telhado da residência da frente. Afirma que não se recorda qual o policial que subiu 
no telhado e localizou a droga e que vários bens foram encontrados na edícula e na residência. Explicou que realizaram a apreensão da 
motocicleta, pois o réu Dermeval era visto transitando com ela com frequência, enquanto o carro não havia sido visto no local até então, 
havendo uma denúncia posterior de que nele havia drogas. Disse que foi realizada revista no carro e nada foi localizado. 
Sobre o réu Bruno, afirma que enquanto estava sendo feita a revista na casa de Dermeval, Bruno estava na viatura e alguns momentos 
depois outra equipe foi até a casa de Bruno, tendo ele indicado que havia entorpecentes em sua residência. Relatou que não foi o 
depoente o responsável pela apreensão da droga na casa de Bruno, mas afirma que a droga foi mostrada a ele. O entorpecente foi 
localizado em um quarto nos fundos. Afirma que não sabe quem residia com o réu Bruno. Não encontrou a pessoa de Diego no local. 
Sobre o veículo Montana, afirma que não se recorda o momento em que a notícia sobre as drogas no referido veículo, mas que tinha 
notícias de que havia pessoas se articulando para a retirada da droga do referido veículo ainda naquela noite. Relatou que revistaram 
a parte interna do veículo Montana, eis que era a primeira vez que ela estava lá. Afirma que monitoram os réus, pelas informações que 
continham, como traficantes e não usuários, principalmente em relação a movimentação dos réus. À defesa do réu Bruno, respondeu 
que não se recorda se a cama do quarto onde a droga foi localizada era de casal ou não. Afirma que o quarto do casal foi identificado, 
e a droga foi localizada em quarto diverso. No quarto onde a droga foi localizada havia uma cama e roupas jogadas. O réu Bruno disse 
que outra pessoa morava ali, mas a pessoa não estava no local. Relatou que havia uma casa nas proximidades da casa de Dermeval e 
as pessoas ali eram envolvidas com tráfico. A casa de Bruno fica na região central, no bairro BNH. Sobre as anotações, afirma que elas 
foram entregues na delegacia e que havia um envelope de depósito bancário em favor do réu Bruno contendo R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) na casa do réu Dermeval. Disse que na casa de Dermeval residiam ele e sua filha, bem como não havia indícios de que outras 
pessoas residiam ali. Já na casa de Bruno, afirmou que tinham informação de que juntamente com o réu moravam sua esposa, Kathily, e 
seus filhos. Disse que, segundo o réu Bruno, havia um terceiro que estava dormindo em sua casa, porém não sabe informar por quanto 
tempo. Relatou que obteve informações acerca das entregas por meio de usuários, além de ver o réu Bruno frequentar a residência de 
pessoas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como Igor, Café, Sequinho e Dermeval. 
Por fim, declarou que alguns traficantes, companheiros de Dermeval, estavam articulando para retirar a droga escondida no veículo 
Montana, sendo que havia grande quantidade de entorpecentes no carro. 
A testemunha Kathily Amabila de Queiroz, ouvida como informante por ser esposa do réu Bruno, relatou que o réu Bruno não foi preso por 
tráfico de drogas e que a residência não era do réu, mas sim de sua mãe. Afirmou que não teve nenhuma abordagem policial lá. Afirmou 
que a residência deles antes era perto do Vasquinho. Disse que não presenciou nada em relação aos fatos. Afirmou que em nenhum 
momento foi encontrada nenhuma droga em sua casa ou na casa de sua sogra, ora genitora do réu. À Defesa do réu Dermeval respondeu 
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que foi encontrada uma substância no quarto de Diego Martins quando este morava com eles na residência do BNH. Afirmou que Bruno 
é usuário de drogas, mas que trabalha para sustentar seu vício. Disse que informou o nome de Diego na Delegacia de Polícia Civil. 
A testemunha Gilvane Antonio Montegutti, Policial Militar, devidamente compromissado, relatou que estavam monitorando Bruno e 
receberam informações de que Bruno estava ajudando Dermeval no tráfico de drogas. No dia dos fatos, estavam monitorando a casa de 
Dermeval, momento em que viram Bruno entrando na casa de Dermeval e ao sair o abordaram, onde encontraram cerca de 09 gramas 
de droga com ele. Após, entraram na casa de Dermeval e encontraram porções de droga e anotações. Afirmou que encontraram uma 
telha quebrada na casa, onde encontraram porções de drogas. Durante a revista, encontraram diversos indícios de comercialização de 
drogas como equipamentos de prensa de maconha, plásticos para enrolar a droga, entre outros objetos. Ao revistarem a casa de Bruno, 
encontraram outras porções de droga. Disse que Bruno afirmou que a droga era de outra pessoa, porém não encontraram esta. Disse 
que tinha conhecimento de que Bruno possuía envolvimento com outras pessoas ligadas ao tráfico. Disse que abordaram primeiramente 
na casa de Dermeval e posteriormente na casa de Bruno. Afirmou que Bruno tinha dito que havia uma terceira pessoa morando com 
ele, porém não encontraram indicativos de que havia uma pessoa dormindo ali, não tinha pertences pessoais. Disse que a droga estava 
em uma gaveta de uma cômoda no quarto. Informou que aparentemente morava mais uma pessoa na casa de Dermeval, uma criança 
que seria provavelmente de sua filha. Disse que encontrou cerca de 2 quilos de droga no telhado. Além disso, encontraram anotações 
prensas, envelopes de valores inclusive em nome do réu Bruno, fitas utilizadas para enrolar a droga. Disse que a informação que tinha 
era de que Bruno comprava parte da droga com Dermeval e ajudava este com o transporte do entorpecente. À Defesa do réu, Dermeval 
respondeu que encontrou apenas uma quantia de maconha e crack na casa de Bruno. Não se recorda se houve apreensão de balança 
de precisão. Afirmou que foi realizada uma revista superficial no veículo Montana, afirmando que no dia não foi encontrado nada sobre 
o dia da revista da casa, o veículo permaneceu no local, qual seja, a casa de Dermeval. Disse que a abordagem de bruno foi antes do 
Vitasuco. Sobre o envelope bancário com o nome de Bruno, este disse que estava vazio, porém estava escrito um determinado valor nele. 
Sobre a casa de Bruno, informou que aparentemente havia só a esposa de Bruno e ele na casa, bem como as roupas que estavam no 
quarto, aparentemente seriam de Bruno. Informou ainda que não apareceu nenhum terceiro informando que morava na casa de Bruno.
O réu, Dermeval de Souza, devidamente interrogado, confessou a prática delitiva, afirmando que a pessoa de nome Luís havia deixado 
o entorpecente em sua casa para que o réu levasse a droga até Vilhena, o veículo Montana. Afirmou que Bruno possuía uma relação de 
amizade com o réu e por isso este frequentava sua casa. Disse que a residência era de sua filha, bem como estava lá desde sábado de 
manhã. Afirmou que a droga estava na casa desde sábado. Disse que Luís, também conhecido como “Luizão tambor”, se encontrou com 
ele e fez essa oferta de transportar a droga até Vilhena. Quando Luís disse que iria entregar a droga em Pimenta no sábado, o réu saiu 
de Espigão e foi para Pimenta. Disse que o total de drogas a ser transportada ia ser 9 quilos dentro da Montana. Luís iria pagar cerca de 
R$ 9.000 reais pelo serviço. No dia dos fatos, Bruno havia se encontrado com Dermeval e ficaram conversando na casa, tomando café 
e comendo salgados. Disse que no momento em que Bruno ia embora, os policiais chegaram e abordaram os réus, momento em que 
revistaram Dermeval, Bruno e a casa. Disse que a polícia encontrou com Dermeval uma pequena quantidade de droga, encontrando os 
demais pertences na casa. Disse que entregou a Montana quinta-feira para levar a droga. A pessoa de nome Luís disse que ia usar o 
carro para transportar a droga até Vilhena. Em relação aos demais apetrechos apreendidos, informou que eram para fazer rapadura, já o 
macaco disse que era de um terceiro. Sobre as anotações, afirmou que eram de Luis. Disse que nunca praticou tráfico de drogas antes 
da abordagem. Disse que estava cumprindo pena em Espigão do Oeste por tráfico de drogas, bem como já foi pego com drogas em 
Cariacica/ES, local em que cumpriu pena por 10 (dez) anos. Ao Ministério Público, respondeu que veio em Pimenta Bueno para passar 
o dia dos pais. Disse que veio de Espigão de moto, pois Luís estava com a Montana. Disse que a droga estava em um compartimento 
escondido do veículo. Afirmou que Luís havia chegado na casa, colocado os 2 quilos na casa e depois ia colocar a droga na Montana para 
transportá-la depois. Disse que as balanças também foram deixadas lá. Disse que não sabia o motivo do nome de Bruno estar anotado 
nos envelopes. Às perguntas de sua defesa, respondeu que vinha a Pimenta Bueno de quinze em quinze dias, aproximadamente. 
Informou que cumpria pena no Espírito Santo e sua execução foi recusada em Pimenta, tendo sido feita a transferência para a comarca 
de Espigão do Oeste. Que estava de volta a Rondônia havia 02 anos. Não morava com Vanessa mas usava o quartinho dos fundos na 
casa da Vanessa, dormindo lá. Contou que sua filha estava trabalhando naquele dia e os netos estavam na casa de uma avó. Rindo ao 
responder à pergunta sobre seu monitoramento prévio, respondeu informando locais onde supostamente teria passado. Advertido ainda 
sobre sua forma de responder aos questionamentos e solicitado que esclarecesse a esse juízo sobre os períodos em que esteve, passou 
a dizer que ficava em Espigão e que vinha para Pimenta Bueno em alguns finais de semana.
O réu, Bruno dos Santos Pedreira, devidamente interrogado, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que conheceu Dermeval 
por meio de um filho dele com quem jogava bola, disse que após um longo período de tempo, viu Dermeval novamente e passaram a 
manter contato. Afirmou que no dia dos fatos, véspera do dia dos pais, ia passar numa loja para trocar um presente que tinha comprado 
para sua filha, momento em que descobriu que o réu Dermeval estava em Pimenta e foi conversar com este. Ao ser abordado, disse 
que não tinha conhecimento da vida pessoal de Dermeval, bem como a droga que possuía não era de Dermeval. Disse que não tinha 
ligação com Dermeval e relatou isso aos policiais. Disse que a droga era de Diego e que fumava junto com ele. Diego foi até a Delegacia 
e “segurou”, referindo-se ao fato de assumir a propriedade das drogas. Disse que foi até a casa de Dermeval para tomar um café e levou 
alguns lanches do Vita Suco. Quando saiu da casa de Dermeval foi abordado pela polícia. Disse que Diego dormia em um terceiro quarto 
nos fundos da casa e o ajudava a pagar o aluguel. Disse apenas que a pedra era sua. As outras encontradas em sua casa eram da posse 
de Diego. Afirmou que Diego morava com ele há cerca de 07 a 08 meses. Disse que trabalhava como servente de pedreiro e ganhava em 
média de 70 reais por dia, perfazendo um total de 1.600 reais por mês. Disse que Diego pagava cerca de 300 reais para morar em sua 
casa. Disse que ofereceu sua casa à Diego pois este tinha perdido seus pais. Disse que nem sua esposa, nem seus filhos sabiam que 
Bruno e Diego usavam drogas. Em relação ao envelope com seu nome, não soube informar o motivo e quando perguntou para Dermeval, 
este também não soube dizer, informando que o nome que estava no envelope era Bruno, vulgo “Poxa Poxa”, sendo que sua alcunha 
é “Bocão”. Afirmou que já foi preso por furto e receptação. Disse que não foi abordado na rua da casa de Dermeval. No dia em que os 
policiais o abordaram estava perto da ponte. Informou que ia usar a droga depois de trocar o presente da sua filha. Contou que comprou 
a maconha pois era barata. Sabia que tinha maconha dentro da casa e a droga foi deixada por ele e por Diego em cima do freezer. Diego 
não vendia drogas e só trabalhava. Não escondiam a droga porque não vendiam e por isso não seria necessário esconder na casa. Afirma 
que fumavam cerca de 6 cigarros por dia com Diego. Às perguntas da Defesa de Dermeval, afirmou que sobre a abordagem, não havia 
ido à casa de Dermeval em outras oportunidades, sendo que foi lá, porque viu o status de Dermeval dando bom dia. Sabia que Dermeval 
morava em Espigão e não no local em que foi preso. Afirma que sua esposa sabia que o interrogando usava maconha, sendo que não 
usava na frente dela mas usava todos os dias. Afirma que frequentava bocas de fumo para comprar drogas e elas ficavam em bairros 
como o Jardim das Oliveiras e Nova Pimenta. 
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Essas foram, em suma, as provas colhidas durante a instrução do processo.
Saliento que até o presente momento, por inação ou omissão da Politec não foi apresentado relatório de extração de dados dos telefones 
celulares apreendidos, autorizados em ID n. 62935261.
Passo a análise dos fatos imputados aos réus separadamente.
DAS PRELIMINARES
A defesa do réu Dermeval requer, preliminarmente, o reconhecimento de litispendência destes autos e dos autos de n. 
7003054-04.2021.8.22.0009, sustentando que tratam do mesmo fato, razão pela qual pugna pela extinção dos autos 7003054-
04.2021.8.22.0009.
Entretanto, não há que se falar em litispendência, uma vez que os fatos ocorreram em datas distintas, bem como que o presente processo 
é instaurado a partir da prisão em flagrante do réu que possuía em depósito, aproximadamente 02kg. (dois quilogramas) de entorpecente 
em sua residência, enquanto o processo n. 7003054-04.2021.8.22.0009 teve como causa de pedir conversas entre a pessoa de nome 
Lucas Calazans e o réu Dermeval extraídas e transcritas no relatório n. 67/2021/SEVIC/NI/PIMENTABUENO/SESDEC/PC/RO, que 
apontaram a existência de, aproximadamente, 07 kg. (sete quilogramas) de entorpecente num veículo do réu Dermeval.
Pelo exposto, resta evidente que inexiste litispendência, vez que os processos tratam de fatos e causas de pedir distintas, motivo pelo 
qual rejeito a preliminar defensiva. 
Por sua vez, a defesa do réu Bruno, em sede preliminar, pugnou pela nulidade dos Laudos Periciais de Exame Químico-Toxicológico 
Definitivo n. 2716/2021 (maconha) e n. 2717/2021 (cocaína), sob o fundamento de que houve quebra na cadeia de custódia, uma vez 
que os laudos apresentaram quantidade e numeração do lacre distintos aos Laudos Preliminares 1157/2021 (maconha) e n. 1156/2021 
(cocaína).
Esclareço, foram apreendida 32 g. (trinta e dois gramas) de maconha, sendo que após o exame em laudo preliminar 1157/2021 o 
entorpecente foi devolvido em sua totalidade - 32 gramas - em sacola lacrada com numeração de série n. 0039530, sendo separada, 
APROXIMADAMENTE, 0,5 g. (meia grama = cinco decigramas = cinquenta centigramas) para confecção de Laudo Definitivo acondicionada 
em saco lacrado com, obrigatoriamente, numeração distinta da maior parte. Sendo assim, não é possível que o lacre da amostra para 
perícia definitiva tenha a mesma numeração que o lacre da maior porção de entorpecente. O mesmo ocorreu com relação ao Laudo 
Pericial realizado na cocaína, ocasião em que foi apreendido 2.018 g. (dois mil e dezoito gramas = dois quilogramas e dezoito gramas) 
de cocaína, sendo que após o exame em laudo preliminar 1156/2021 o entorpecente foi devolvido em sua totalidade - 2.018 gramas - 
em sacola lacrada com numeração de série n. 0039529, sendo separada, APROXIMADAMENTE, 1 g. (uma grama = cem centigramas) 
para confecção de Laudo Definitivo acondicionada em saco lacrado com, obrigatoriamente, numeração distinta da maior parte. Sendo 
assim, também, não é possível que o lacre da amostra para perícia definitiva tenha a mesma numeração que o lacre da maior porção de 
entorpecente.
Quanto à alegação de que a quantidade de entorpecente apontado nos autos são distintas, explico que o laudo preliminar no entorpecente 
tipo maconha aponta que separou para o exame definitivo, aproximadamente, 0,5 g (equivalente a 05 decigramas ou 50 centigramas), 
enquanto o Laudo Definitivo aponta que a amostra possui 0,48 g (equivalente a 48 centigramas), logo, a diferença no peso é de 0,02 g 
(02 centigramas) diferença ínfima e considerando que o laudo preliminar aponta quantia aproximada não há que se falar em amostras 
distintas. O mesmo ocorre com relação a cocaína, tendo o laudo preliminar no entorpecente tipo cocaína apontado que separou para o 
exame definitivo, aproximadamente, 1 g (equivalente a 10 decigramas ou 100 centigramas), enquanto o Laudo Definitivo aponta que a 
amostra possui 1,05 g (equivalente a 105 centigramas), logo, a diferença no peso é de, apenas, 0,05 g (05 centigramas) diferença ínfima 
e considerando que o laudo preliminar aponta quantia aproximada, também, não há que se falar em amostras distintas. 
Pelo exposto, resta evidente que não houve quebra na cadeia de custódia, motivo pelo qual rejeito a preliminar defensiva. 
1° FATO DA DENÚNCIA - TRÁFICO DE DROGAS
No primeiro fato da denúncia, é imputado aos réus a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 
11.343/06.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 302/2021, Ocorrência Policial 
n. 117154/2021, Laudo de Exame Toxicológico Preliminar n. 1157/2021, Laudo de Exame Toxicológico Preliminar n. 1156/2021, Auto de 
Apresentação e Apreensão, Laudos de Exame Químico-Toxicológico Definitivo n. 2716/2021 e Laudos de Exame Químico-Toxicológico 
Definitivo n. 2717/2021, dentre outros elementos de informação contidos em sede de inquérito policial.
Quanto à autoria, devidamente comprovada por meio de provas colhidas ao longo da investigação policial, em especial as que tiveram 
seu contraditório diferido, exercido concomitantemente à colheita dos depoimentos e interrogatórios, na fase processual. 
Destaca-se que o réu Dermeval confessou ter praticado o crime, afirmando que uma pessoa de nome Luiz deixou com o réu, 
aproximadamente, 02 kg. (dois quilogramas) de entorpecentes, que foram acondicionados no telhado da residência de sua filha. O réu 
Bruno, por sua vez, disse que era usuário, mas não tinha envolvimento com tráfico de drogas. 
Ademais, devem ser considerados os depoimentos prestados pelos policiais, unânimes, no sentido de que os acusados traficavam 
entorpecentes, além deles terem sido presos em flagrante delito. Ainda, deve ser considerado que além dos entorpecentes foram 
apreendidas balanças de precisão, prensas, objetos com resquícios de droga, fitas e sacolas, utilizadas para embalar drogas, além 
de anotações com nomes de pessoas envolvidas com entorpecentes e envelopes de depósito bancário em favor de algumas dessas 
pessoas, inclusive em nome do réu Bruno na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diante do apresentado há provas suficientes para 
a condenação dos réus, conforme o seguinte entendimento jurisprudencial: 
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONJUNTO DE PROVAS HARMÔNICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. Os depoimentos de policiais têm o 
mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de 
modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório quando corroborados por outros elementos de prova. [...] (TJRO, Apelação, N. 
00036900420128220010, Rel. Juiz Osny Claro de O. Junior, J. 16/10/2013).
Saliente-se que, para a consumação do crime de “tráfico de drogas”, descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não é necessário que o 
flagrante ocorra no ato de comercialização da droga, bastando que um dos vários elementos nucleares do tipo penal reste caracterizado 
com a FINALIDADE do comércio. Ademais, a difusão ilícita da droga “independe de comprovação do ato de comércio, que pode ser 
deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, o local da infração” (EDTJRJ 20/310). No presente caso, além da 
comercialização, o acusado Dermeval tinha em depósito e afirmou que iria transportar a droga até a cidade de Vilhena, enquanto o 
acusado Bruno trazia consigo entorpecente e havia em depósito na sua residência, demonstrando a prática do tráfico de drogas. 
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Destaco ainda alguns julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no sentido de que não se olvide que a eventual condição 
de usuário não ilide necessariamente a condição de traficante: (TJRO AC n. 0003463-64.2010.8.22.0501, Relator: Juiz Daniel Ribeiro 
Lagos, 1ª Câmara Especial, j. 19.1.2011 de janeiro de 2011; TJRO AC n. 0022501-11.2009.8.22.0012, Relator: Desembargador Walter 
Waltenberg Silva Junior, 2ª Câmara Especial, j. 18.5.2010; TJRO AC 0010504-82.2010.8.22.0501). Como é cediço, na maioria das vezes, 
o traficante também é viciado, utilizando-se da revenda de drogas para angariar fundos como meio de sustentar o próprio vício (JC 83-
84/603). 
Diante de todo o exposto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do crime. Quanto à tese defensiva do réu Bruno, 
que requer a desclassificação do crime para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), esclareço que o réu se associou com o réu 
Dermeval para praticar o tráfico de drogas, sendo demonstrado pelas provas carreadas nos autos, a citar envelope de depósito bancário 
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em nome do réu Bruno, a FINALIDADE de obtenção de lucro, bem como que os réus se 
dedicavam a atividades criminosas, o que restou devidamente comprovado nos autos, motivo pela qual a tese não merece prosperar. 
Ademais, a quantidade de drogas apreendidas e a dinâmica da apreensão afasta qualquer possibilidade de desclassificação.
O caso é o de condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11343/2006, diante da comprovação da materialidade 
e autoria. Sendo o réu Dermeval o proprietário da casa onde a droga foi encontrada, evidenciando posição de destaque no ato criminoso, 
sua reprimenda há de ser valorada conssiderando tal protagonismo.
2° FATO DA DENÚNCIA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
No segundo fato da denúncia, é imputado aos réus a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 
11.434/06.
Sobre tal crime, leciona Renato Brasileiro de Lima, “associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou 
permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, 
mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça 
uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), 
características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)” (in Legislação Especial Criminal Comentada, ed. 
Juspodium, 2021, pág. 1094). 
De acordo com o STJ, “a configuração do crime de associação para o tráfico exige a prática, reiterada ou não, de condutas que visem 
facilitar a consumação dos crimes descritos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006, sendo necessário que fique demonstrado 
o ânimo associativo, um ajuste prévio referente à formação de vínculo permanente e estável” (HC 224.849-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, julgado em 11/6/2013). 
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 302/2021, Ocorrência Policial 
n. 117154/2021, Laudo de Exame Toxicológico Preliminar n. 1157/2021, Laudo de Exame Toxicológico Preliminar n. 1156/2021, Auto de 
Apresentação e Apreensão, Laudos de Exame Químico-Toxicológico Definitivo n. 2716/2021 e Laudos de Exame Químico-Toxicológico 
Definitivo n. 2717/2021, dentre outros elementos de informação contidos em sede de inquérito policial.
Quanto à autoria, devidamente comprovada por meio de provas colhidas ao longo da investigação policial, em especial as que tiveram 
seu contraditório diferido, exercido concomitantemente à colheita dos depoimentos e interrogatórios, na fase processual. 
No caso em comento, verifico que houve comprovação da prática deste delito, na medida em que os policiais foram unânimes no 
sentido de que o réus trabalhavam de forma associada, sendo que o réu Bruno realizava a venda e entrega os entorpecentes para o réu 
Dermeval, havendo, inclusive, indícios de que os réus forneciam entorpecentes à outros traficantes.
Esclareço, que todos os elementos do tipo foram evidenciados no presente caso, quais sejam, a participação de dois ou mais infratores, 
relação estável permanente ou habitual, com a FINALIDADE delituosa de cometimento dos crimes previstos no art. 33 e 34 da Lei 
11.343/06, uma vez que o crime de tráfico foi praticado conjuntamente pelos réus, ocasião em que a estabilidade e habitualidade foram 
demonstradas nos depoimentos dos policiais que monitoraram os réus por mais de 05 meses, percebendo que os réus se viam com 
frequência e estavam relacionados com a prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo inclusive responsáveis pelo abastecimento 
de diversas “bocas de fumo”, ocasião em que o réu Bruno foi avistado nas “bocas de fumo” do café, do sequinho e de Igor Simas.
Dessa forma, diante das provas produzidas, verifica-se que todos os elementos constitutivos e caracterizadores dos delitos em tela 
estão evidenciados nestes autos, razão pela qual afasto as teses defensivas de absolvição. Ainda, restou demonstrado a consciência da 
antijuridicidade do comportamento dos réus, bem como a inexistência de qualquer circunstância que os isentem de pena, motivo pelo qual 
a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
DISPOSITIVO 
Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial acusatória e CONDENO:
1) O réu DERMEVAL DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 (1° Fato) e art. 35, caput, da Lei n. 
11.343/06 (2° fato), na forma do art. 69, caput, do Código Penal; 
2) O réu BRUNO DOS SANTOS PEDREIRA pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 (1° Fato) e art. 35, caput, 
da Lei n. 11.343/06 (2° fato), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
Passo a dosar-lhes a pena. Em reverência ao disposto no art. 59 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias judiciais para a perfeita 
individualização da pena. 
DO RÉU DERMEVAL DE SOUZA
Atenta às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que quanto a culpabilidade, intensa, 
mas normal à espécie. O réu ostenta antecedentes criminais que serão valorados na segunda fase da dosimetria. Não existem nos 
autos elementos suficientes à aferição da conduta social do agente, razão pela qual também deixo de valorá-la. Não existem nos autos 
elementos suficientes à aferição da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la. O motivo do crime é torpe, identificável como 
o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punível pelo próprio tipo. As circunstâncias são graves, uma vez que o réu era fornecedor de 
entorpecente para traficantes. As consequências do crime são inerentes à própria tipificação abstrata do delito. A natureza e a quantidade 
da droga deve ser levada em consideração diante da elevada quantidade.
I – Do crime de tráfico de drogas
A análise das circunstâncias acima revela a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual elevo a pena mínima em 
1/5, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 
Na segunda fase da dosimetria consta circunstância atenuante da confissão espontânea que concorre com agravante da reincidência 
(execução de pena n. 0032013-31.2012.8.08.0035), motivo pelo qual compenso as circunstâncias e mantenho a pena-provisória em 06 
(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
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Na terceira fase, não constam causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 
600 (seiscentos) dias-multa. 
II – Do crime de associação para o tráfico
A análise das circunstâncias acima revela a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual elevo a pena mínima em 
1/6, fixando-a em 03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. 
Na segunda fase da dosimetria consta circunstância agravante da reincidência (execução de pena n. 0032013-31.2012.8.08.0035) que 
não concorre com nenhuma circunstância atenuante - o réu negou a prática de associação para o tráfico -, motivo pelo qual elevo a pena-
provisória em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa. 
Na terceira fase, não constam causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês 
de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa. 
III – Concurso material de crimes
Diante da regra do art. 69 do Código Penal Brasileiro, fica o réu condenado a uma pena total de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão 
e 1553 (mil quinhentos e cinquenta e três) dias-multa. 
IV – Outras disposições 
Levando-se em conta a ausência de maiores elementos quanto a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em R$ 10,00 
(dez) reais.
Não é possível a substituição da pena, conforme art. 44, I (pena superior a 04 anos) e nesse mesmo sentido, não é possível o sursis 
da pena, de acordo com o art. 77, caput do Código Penal (pena superior a 02 anos). Portanto, a pena deverá ser cumprida em regime 
FECHADO, conforme estatui o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tratando-se ainda de crime equiparado ao HEDIONDO.
O acusado foi preso em 09/08/2021, mas sua detração não altera o regime de cumprimento da pena (60% = 5 anos 11 meses e 12 dias 
= 21 de julho de 2027), razão pela qual deverá ser computada por ocasião dos cálculos de pena. 
Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, já que encontra-se preso e assim deverá aguardar o trânsito em julgado desta 
DECISÃO, conforme dispõe o art. 393, I, CPP, além do que, nenhum fato surgiu durante a tramitação processual que justificasse a soltura 
justamente neste momento. Saliento, desde já, que o réu possui execução de pena n. 0032013-31.2012.8.08.0035. 
DO RÉU BRUNO DOS SANTOS PEDREIRA
Atenta às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que quanto a culpabilidade, intensa, 
mas normal à espécie. Em que pese o réu possua execução de pena (autos de execução n. 4000008-24.2022.8.22.0009) ante sua 
condenação nos autos n. 0000583-13.2016.8.22.0009, o réu não ostenta antecedentes criminais, uma vez que os fatos aqui analisados 
ocorreram antes do trânsito em julgado. Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social do agente, razão 
pela qual também deixo de valorá-la. Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu, razão pela qual 
deixo de valorá-la. O motivo do crime é torpe, identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil o que já é punível pelo próprio tipo. 
As circunstâncias são graves, uma vez que o réu era fornecedor de entorpecente para traficantes. As consequências do crime são 
inerentes à própria tipificação abstrata do delito. A natureza e a quantidade da droga deve ser levada em consideração diante da elevada 
quantidade.
I – Do crime de tráfico de drogas
A análise das circunstâncias acima revela a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual elevo a pena mínima em 
1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
Na segunda fase da dosimetria não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho mantenho a pena-
provisória em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
Na terceira fase, não constam causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses 
de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
II – Do crime de associação para o tráfico
A análise das circunstâncias acima revela a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual elevo a pena mínima em 
1/6, fixando-a em 03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. 
Na segunda fase da dosimetria não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho mantenho a pena-
provisória em 03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. 
Na terceira fase, não constam causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 03 (três) anos 06 (seis) meses 
de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. 
III – Concurso material de crimes
Diante da regra do art. 69 do Código Penal Brasileiro, fica o réu condenado a uma pena total de 09 (nove) anos 04 (quatro) meses de 
reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa. 
IV – Outras disposições 
Levando-se em conta a ausência de maiores elementos quanto a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em R$ 10,00 
(dez) reais.
Não é possível a substituição da pena, conforme art. 44, I (pena superior a 04 anos) e nesse mesmo sentido, não é possível o sursis 
da pena, de acordo com o art. 77, caput do Código Penal (pena superior a 02 anos). Portanto, a pena deverá ser cumprida em regime 
FECHADO, conforme estatui o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tratando-se ainda de crime equiparado ao HEDIONDO.
Esclareço que o réu não encontra-se preso por estes autos, mas pelos autos de execução penal n. 4000008-24.2022.8.22.0009, não 
havendo que se falar em detração da pena ou soltura do indivíduo. No entanto, no que tange à progressão de regime, sua progressão 
ocorrerá mediante o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta, como determina o art. 112, inciso V da Lei n. 7210/84. 
Considerando ainda a condenação do réu Bruno dos Santos Pedreira nestes autos, bem como a existência de execução de pena nesta 
Vara (autos n. 4000008-24.2022.8.22.0009), demonstrada está a necessidade de sua segregação, máxime por se tratar de réu com 
condenação penal. Encontrando-se preso por outro processo e agora condenado nestes autos, não há que se falar na possibilidade de 
recorrer em liberdade, eis que a prisão do réu BRUNO DOS SANTOS PEDREIRA se mostra necessária para a garantia da ordem pública, 
bem como para a aplicação da Lei Penal. Assim sendo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO DOS SANTOS PEDREIRA 
nestes autos, devendo ele dar início ao cumprimento da reprimenda imposta. Para tanto, expeça-se MANDADO de prisão preventiva e 
guia de execução provisória. 
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5) DISPOSIÇÕES FINAIS
Condeno o réu DERMEVAL DE SOUZA ao pagamento de metade das custas processuais. O réu BRUNO DOS SANTOS PEDREIRA é 
isento de custas processuais, por ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual.
Determino a incineração da substância entorpecente apreendida e demais apetrechos utilizados para o manuseio das drogas. 
Quanto aos bens apreendidos, incluindo o veículo Montana, declaro o seu perdimento, eis que produtos do crime, com fulcro no art. 243, 
parágrafo único, da Constituição Federal, e art. 60, § 1º da Lei n. 11.343/06, decreto a perda dos mesmos em favor da União.
Em relação ao dinheiro apreendido, restou evidenciado nos autos que os valores eram provenientes do comércio de substância 
entorpecente, razão pela qual, com fulcro no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 63, § 1º da Lei n. 11.343/06 e art. 91, 
II, alínea b, do Código Penal, decreto a perda dos mesmos em favor da União.
Após o trânsito em julgado:
a) expeça-se guia de execução;
b) comunique-se ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do Estado de Rondônia) e ao INI (Instituto 
Nacional de Identificação) sobre o teor desta condenação;
c) Intime-se os acusados para que promova ao pagamento das custas e multa em 10 (dez) dias. Não advindo pagamento, proceda-se 
conforme o art. 269-A das DGJ. 
Serve a presente SENTENÇA como MANDADO de intimação do réu, ou expeça-se o necessário. 
P.R.I. Cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado Os autos vieram conclusos para prolação 
da SENTENÇA.
Entretanto, em razão de erro no sistema Pje, não está sendo possível acesso às mídias dos autos.
Assim, ao cartório para regularização das mídias desentranhadas dos autos e armazenadas em cartório.
Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, 29 de agosto de 2022.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado Compulsando os autos, verifico que a 
certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora implantado um novo sistema de certificação 
de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado Compulsando os autos, verifico que a 
certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora implantado um novo sistema de certificação 
de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado Compulsando os autos, verifico que a 
certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora implantado um novo sistema de certificação 
de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado 
Compulsando os autos, verifico que a certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora 
implantado um novo sistema de certificação de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado Compulsando os autos, verifico que a 
certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora implantado um novo sistema de certificação 
de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Não informado 
Compulsando os autos, verifico que a certidão de antecedentes do(s) réu(s) constantes dos autos são antigas, ao passo em que fora 
implantado um novo sistema de certificação de antecedentes criminais denominado CEU - Certidão Estadual Unificada.
Assim, determino ao cartório a atualização dos antecedentes do(s) réu(s), a fim de verificar a possibilidade de concessão de benefícios 
em favor do acusado ou mesmo de verificação de eventual condenação em autos diversos.
Providencie-se o necessário. Após, renove-se a CONCLUSÃO.
Pimenta Bueno, data certificada pelo sistema.
Roberta Cristina Garcia Macedo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): Nome: LECIO RICARDO AGUIAR LOPES, CPF: 622.160.902-04
Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 0001552-23.2019.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:
Requerido: LECIO RICARDO AGUIAR LOPES 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de LECIO RICARDO AGUIAR LOPES, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 29/09/2019, na Estrada Velha 
do Calcário, Fazenda Flora Rica, tipificado no artigo 394 a 405 do Código Penal .
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 30 de agosto de 2022
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Técnico Judiciário
assinado digitalmente
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): EDIRLEI D0 VALE BATISTA, brasileiro, nascido aos 27/11/1983, filho de Estrelina do Vale Batista e Domingos Batista, natural 
de Cajati/SP, portador do RG n° 44146163-9 e inscrito no CPF sob o n° 225.642.348-44, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 0002066-15.2015.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: EDIRLEI DO VALE BATISTA 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de EDIRLEI DO VALE BATISTA, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 19 de janeiro de 2015, no período 
da manhã, na Rua General Osório, s/n°, bairro Pioneiros, especificamente, ao lado da Caixa Econômica Federal, nesta cidade e comarca 
de Pimenta Bueno, o denunciado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, tipificado no artigo n. 180, caput, 
do CP.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 30 de agosto de 2022.
ELCIO APARECIDO VIGILATO
Técnico Judiciário
assinado digitalmente

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Vara Criminal de Pimenta Bueno 
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros 
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br0001310-40.2014.8.22.0009Ação Penal - Procedimento Ordinário
REU: LORDELINO RODRIGUES DA SILVA
Vieram os autos conclusos para prolação da SENTENÇA, contudo, em detida análise, verifico que as mídias produzidas nos autos, 
aproveitadas dos autos originais 000794-25.2011.8.22.0009, foram desentranhadas dos autos físicos e armazenadas em cartório, não se 
encontrando juntadas aos autos eletrônicos.
Assim, determino ao cartório judicial que junte aos autos as mídias produzidas, conforme certidões ID: 60174399, páginas 95 a 98.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Pimenta Bueno, terça-feira, 30 de agosto de 2022.
ROBERTA CRISTINA GARCIA MACEDO
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): Nome: JACKSON GOMES DOS SANTOS, CPF: 011.350.392-08
Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 7004526-74.2020.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:
Requerido: JACKSON GOMES DOS SANTOS 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de JACKSON GOMES DOS SANTOS, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 05/11/2017, na cidade de 
Pimenta Bueno, tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal.



2979DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 31 de agosto de 2022
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Técnico Judiciário
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Endereço: Av. Presidente Kennedy nº 1065, Bairro: Pioneiros, CEP: 76.970-000, contatos: 3452-0901 (Gabinete) e 3452-0910 (Central 
de Atendimento).
Processo: 7005005-96.2022.8.22.0009
Classe: Petição Cível
Assunto: Alimentos
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: JORGE LIMA RIBEIRO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de comunicação de prisão civil de JORGE LIMA RIBEIRO decretada pelo Juízo da Comarca de Espigão d’Oeste/RO nos autos 
nº 7002714- 63.2021.8.22.0008.
1. Considerando que o Ofício Nº 397/2022/CDPB/SEJUS/RO (ID 81259806) foi direcionado à Juíza da 1ª Vara Criminal desta Comarca, 
que cumula atribuição de corregedora permanente da unidade prisional, promova-se a redistribuição com urgência para a 1ª Vara Criminal 
desta Comarca.
Estando em horário de plantão, comunique-se o plantonista.
Pratique-se o necessário. 
SERVE COMO OFÍCIO.
Pimenta Bueno/RO, 31 de agosto de 2022. 
Márcia Adriana Araújo Freitas 
Juíz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Vara Criminal de Pimenta Bueno
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br
Processo: 7003496-33.2022.8.22.0009
Classe: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
REQUERIDO: O.D.O. e outros (2) 
Advogado do(a) REQUERIDO: OZEIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO - AM12031
Intimação
Fica(m) o(s) Requerido(S), por seu(s) advogado(s), intimado(s) do DESPACHO prolatado, querendo, manifestar(em)-se no prazo legal, 
para:
(X) Ciência
( ) Manifestação
( ) Alegações Finais
( ) Apresentar Resposta à Acusação
( ) Razões de Apelação
( ) Contrarrazões ao Recurso de Apelação
( ) Acerca da Certidão ID 
( ) Acerca Petição ID 
Pimenta Bueno - RO, 1 de setembro de 2022
ELCIO APARECIDO VIGILATO
(Técnico Judiciário)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): Nome: Carla Dayane Fernandes
Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido
, 
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 0005276-45.2013.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia



2980DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Advogado:
Requerido: Carla Dayane Fernandes 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de Carla Dayane Fernandes, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 17/09/2013 na Rua MOgno, 346, Bairro 
Liberdade, nesta cidade de Pimenta Bueno, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 1 de setembro de 2022
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Técnico Judiciário
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): Nome: SOLIVAN DE ALMEIDA - CPF: 873.967.852-00
Endereço: desconhecido
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 0000071-59.2018.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:
Requerido: SOLIVAN DE ALMEIDA 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de SOLIVAN DE ALMEIDA, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 14/11/2017, na av. Independência, 1013, 
Bairro CTG, neta cidade de Pimenta Bueno, tipificado no artigo 180, caput do Código Penal.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 1 de setembro de 2022
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Técnico Judiciário
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): Nome: ROBERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 952.882.441-20
Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 0000705-21.2019.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:
Requerido: ROBERSON PEREIRA DA SILVA 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de ROBERSON PEREIRA DA SILVA, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 12/04/2019, na avenida Guaporé, 
Distrito de Urucumacuã, nesta municipio de Pimenta Bueno, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 1 de setembro de 2022
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Técnico Judiciário
assinado digitalmente
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923 - Email: pbw1criminal@tjro.jus.br
Pimenta Bueno - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
RÉU(S): Nome: EVANDRO MOURA - CPF: 434.952.062-72
Endereço: desconhecido
FINALIDADE: CITAR o acusado acima qualificado dos termos da denúncia, e INTIMÁ-LO(S) a oferecer(em) resposta através de 
advogado em 10 dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP (arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as). Não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado defensor público para tal.
Processo: 0000207-56.2018.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Requerente: Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno Ro e outros
Advogado:
Requerido: EVANDRO MOURA 
OBSERVAÇÃO: Defensoria Pública no seguinte endereço: Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n.º 585, Bairro Alvorada, Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000,FONE /FAX: (69) 3451-7209, pimentabueno@defensoria.ro.gov.br. Horário de Atendimento: das 7h30min às 
13h30min.
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu Promotor de Justiça, oferece denúncia em 
desfavor de EVANDRO MOURA, acima qualificado(a), pelo fato descrito como ocorrido em 26/09/2017, na rua Presidente Kennedy,, 
nesta cidade de Pimenta Bueno, tipificado no artigo155, caput, do Código Penal Brasileiro.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Darci Ferreira, Avenida Presidente Kennedy, n. 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, 
76970-000 - Fone: (69) 3452-0923.
Pimenta Bueno (RO), 1 de setembro de 2022
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Técnico Judiciário
assinado digitalmente

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Vara Criminal de Pimenta Bueno
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br
Processo: 0003567-72.2013.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PROCESSO EXTINTO): SIDNEY ALVES DE LIMA e outros 
Advogado do(a) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PROCESSO EXTINTO): ROBERTO SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA - RO2946
Advogado do(a) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PROCESSO EXTINTO): ROBERTO SIDNEY MARQUES DE OLIVEIRA - RO2946
Intimação
Fica(m) o(s) RÉU(S), por seu(s) advogado(s), intimado(s) do DESPACHO prolatado, querendo, manifestar(em)-se no prazo legal, para:
(X ) Ciência
( ) Manifestação
( ) Alegações Finais
( ) Apresentar Resposta à Acusação
( ) Razões de Apelação
( ) Contrarrazões ao Recurso de Apelação
( ) Acerca da Certidão ID 
( ) Acerca Petição ID 
Pimenta Bueno - RO, 1 de setembro de 2022
ELCIO APARECIDO VIGILATO
(Técnico Judiciário)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Vara Criminal de Pimenta Bueno
Av. Pres. Kennedy, 1065 - Pioneiros
Tel. 69 3452-0923, e-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br
Processo: 0003307-97.2010.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: Vinicius Bernardinelli Dacache 
Advogados do(a) REU: RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT15204/O-O, VITOR BERNARDINELLI DACACHE - RO0006386A
Intimação
Fica(m) o(s) RÉU(S), por seu(s) advogado(s), intimado(s) do DESPACHO prolatado, querendo, manifestar(em)-se no prazo legal, para:
(x ) Ciência
( ) Manifestação
( ) Alegações Finais
( ) Apresentar Resposta à Acusação
( ) Razões de Apelação
( ) Contrarrazões ao Recurso de Apelação
( ) Acerca da Certidão ID 
( ) Acerca Petição ID 
Pimenta Bueno - RO, 1 de setembro de 2022
ELCIO APARECIDO VIGILATO
(Técnico Judiciário)
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7003271-13.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: LISA RAIANE SILVA 01560437260, AVENIDA PRESIDENTE J.K 298, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 ALVORADA 
- 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARIANA PILONETO FARIAS, OAB nº RO8945, MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE, 
OAB nº RO7875 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ANDRE LUIZ FERREIRA RIBEIRO, QUADRA 14 casa 34 BNH 1 - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos,
Tendo em vista que em sua manifestação o patrono do réu manifestou interesse na audiência de instrução e julgamento.
Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes provas que tencionam produzir. Prazo: 10 dias (artigo 
357, §4º do CPC/2015).
Caso seja requerida prova oral, o pedido deverá ser pormenorizadamente fundamentado com informações cujos fatos pretende-se 
amparar nessa espécie probatória, sob pena de indeferimento.
Intimem-se.
SERVE COMO CARTA/MANDADO INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7000953-57.2022.8.22.0009 Cumprimento de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: LUCIANA PEREIRA MARAFON, RUA TIRADENTES 127 NAO CADASTRADO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANA CLARA OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA, OAB nº RO11457 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AEROPORTO MARECHAL RONDON, AVENIDA JOÃO PONCE DE 
ARRUDA, S/N CENTRO - 78110-900 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA 
Considerando a juntada da certidão de Alvará Judicial demonstrando zerado o valor em conta, julgo EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, nos 
termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, autorizando, em consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas e honorários.
Registrado eletronicamente.
Intime-se, arquivando-se, independentemente do trânsito em julgado da SENTENÇA.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003963-12.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: RENE TEIXEIRA DOS SANTOS, AV VITÓRIA 711, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: JULLIANA ARAUJO CAMPOS DE CAMPOS, OAB nº RO6884, SUELI BALBINOT DA SILVA, OAB nº 
RO6706, LARISSA SILVA STEDILE, OAB nº RO8579 
POLO PASSIVO
REQUERIDOS: SERASA S.A., AL. DOS QUINIMURAS 187, EDIFÍCIO SERASA (PLANALTO PAULISTA) PLANALTO PAULISTA - 
04068-900 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, Oi Móvel S.A,, - DE 3050/3051 A 3055/3056 - 76803-488 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ROCHILMER MELLO DA 
ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A 
R$ 13.069,20
SENTENÇA 
Considerando que a parte Autora requereu a extinção do feito, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTA a presente ação, com 
fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e Enunciado nº 90 do FONAJE.
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Sem custas.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquive-se o processo, independente do trânsito em julgado da SENTENÇA.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002434-55.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: CRISTIANE DE SOUZA, AVENIDA CARLOS GOMES 1439 NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SEBASTIAO CANDIDO NETO, OAB nº RO1826 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ROSELI DE SOUZA LIMA, RUA MACHADO DE ASSIS 551 VILA NOVA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEBORA CRISTINA MORAES, OAB nº RO6049 
Valor da Causa: R$ 10.000,00
DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO  
Vistos.
Avoco os autos tornando sem efeito o DESPACHO de ID 81264039, determinando que a CPE realize o seu desentranhamento, eis que 
atribuído a data equivocadamente.
As partes manifestaram interesse na produção de prova oral, DEFIRO o pedido.
Antes de designar nova data, passo à análise das preliminares.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E SUSPENSÃO DO FEITO
A inicial preenche os requisitos legais e os fatos narrados estão coesos, tendo a autora apresentado os necessários à lide.
Assim sendo, o feito deve tramitar, a fim de que haja ampla dilação probatória, inclusive para que a ré, querendo possa comprovar os 
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora.
Quanto ao pedido de suspensão do feito, este não merece acolhida, tendo em vista a o princípio da independência entre as esfera cível e 
criminal.
Desta feita, afasto as preliminares.
O ATO CONJUNTO N. 010/2022, datado de 1/05/2022, revogou 020/2020 – PR/CGJ, dispõe que as audiências de instrução e julgamento 
podem ser realizadas por videoconferência. 
Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de outubro de 2022, às 10h30, a ser realizada por videoconferência, 
observando as seguintes providências:
a) As partes deverão informar no processo, no prazo de até o último dia útil antes da audiência, o e-mail e/ou número de telefone das 
pessoas que participarão da audiência (requerente, requerido, testemunhas, informantes e advogados), para possibilitar o contato;
b) As partes deverão acessar a sala virtual de audiência no dia e hora designados, utilizando celular, tablet, notebook ou computador 
que possua internet, câmera e áudio funcionando regularmente, por meio do link: https://meet.google.com/sdm-wzss-qnv, que também 
será encaminhado para o e-mail ou whatsapp informados nos autos, bem como deverão permanecer disponíveis para contato durante a 
realização da audiência;
c) Na hipótese da parte/testemunha não possuir meios de acessar a internet, poderá participar da solenidade no escritório do advogado 
da parte ou da sala de audiências no fórum, se possível, comunicando ao juízo antecipadamente, no prazo de até o último dia útil antes 
da audiência;
d) Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando documento 
oficial de identificação com foto, para conferência e registro;
e) A não participação implicará: para a parte autora, em extinção do feito (art. 51, II, da Lei n. 9.099/95); para a parte requerida, em revelia 
(art. 20 da Lei n. 9.099/95); e para as testemunhas (independente de intimação: na desistência tácita de sua oitiva e para as intimadas 
poderá acarretar condução coercitiva);
Em caso de cumprimento por MANDADO, deverá o Oficial de Justiça responsável pela diligência intimar as partes/testemunhas para 
que informem o número de telefone celular/whatsapp e/ou e-mail para contato, bem como para que estejam disponíveis para a realização 
da chamada de vídeo no dia e hora designados, CERTIFICANDO NO ATO.
Eventuais esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone da Central de Atendimentos (de segunda a sexta, das 07h às 14h), telefone: 
(69) 3452-0910, pelo e-mail central_pbw@tjro.jus.br, ou Balcão virtual: https://meet.google.com/yxd-ndiu-azo, ou ainda pelo telefone/
whatsapp: 3452-0905 (Secretaria dos Juizados – exclusivo para informações referentes audiências de instrução).
INTIMEM-SE as partes para comparecimento e depoimentos em audiência com a advertência do artigo 385, § 1º do Código de Processo 
Civil: (“Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida de pena de confesso, não comparecer ou, 
comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”).
As testemunhas arroladas comparecerão independentemente de intimação.
Havendo no rol de testemunhas, Servidor Público ou Militar, requisite-se, nos termos do art. 455, § 4º, inciso III do Código de Processo 
Civil.
Havendo no rol apresentado testemunhas residentes em Comarca diversa desta, fica desde já deferida a expedição do necessário para 
intimá-las a fornecerem seus números de telefones/whatsapp e/ou e-mail, bem como para que permaneçam disponíveis para participarem 
da audiência na data e horário designados.
SERVE ESTE COMO CARTA/MANDADO /PRECATÓRIA/OFÍCIO 
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7001157-04.2022.8.22.0009
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: COMERCIAL DONATO LTDA - ME, RUA CASIMIRO DE ABREU 148 PIONEIRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE FONSECA LACERDA, OAB nº RO5755
REQUERIDO: ADRIANO SANTOS SILVA, RUA DOM PEDRO 751 JARDIM DAS OLIVEIRAS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
DESPACHO 
Vieram os autos conclusos em razão de novo pedido de localização de endereço da requerida.
Analisando os autos verifica-se que este Juízo já deferiu e realizou pesquisa junto ao sistema de busca de endereço INFOJUD, (Id. 
76763932), não sendo localizado o requerido no endereço resultado de pesquisa, conforme ar negativo juntado aos autos no Id. 
80547231.
Por outro lado, não vislumbro nos autos esforço da parte autora em encontrar o endereço da requerida, deixando a cargo deste juízo a 
localização da parte.
Preceitua o artigo 6° do CPC que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
DECISÃO de MÉRITO justa e efetiva”.
Registre-se, que o princípio busca a cooperação mútua e não, apenas o Juízo ficar com o ônus de pesquisas de endereço, visto que já 
realizada.
No mais, este Juízo orienta-se pelo princípio da celeridade dos atos processuais, esculpido no artigo 2° da Lei 9099/95.
Posto isso, indefiro nova busca de endereço junto ao sistema de busca INFOJUD e, EXCEPCIONALMENTE, concedo o prazo de 05 
(cinco) dias para a autora localizar o endereço da requerida, sob pena de extinção por impossibilidade de citação.
Intime-se.
Serve como intimação via Dje.
Pimenta Bueno- , 30 de agosto de 2022.
Wilson Soares Gama
Juiz de direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7005810-83.2021.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: CRISTHIANNE PAULA CREMONESE DE FREITAS, RUA ROLIM DE MOURA 141, 1 ANDAR PIONEIROS - 76970-000 
- PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CRISTHIANNE PAULA CREMONESE DE FREITAS, OAB nº RO2470 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: PATRICIA SOARES DOS SANTOS, RUA RICARDO FRANCO 451 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da Causa: R$ 2.225,62
DESPACHO 
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos para deliberação quanto aos valores depositados judicialmente nos autos, pendente de destinação.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes formalizaram acordo extrajudicial, homologado pelo juízo.
Desta forma, expeça-se ofício ao órgão empregador para que proceda a imediata SUSPENSÃO dos descontos em folha de pagamento 
em nome do executado PATRICIA SOARES DOS SANTOS, CPF nº 012.538.942-64.
Considerando ainda a existência de saldo depositado em conta judicial vinculada ao feito, intime-se a parte executada para, no prazo de 
5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculado aos autos.
SERVE COMO CARTA AR/MANDADO /PRECATÓRIA/OFICÍO 
Ao setor Administrativo/RH
SHOPPING DO BEBÊ
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, n 923 B, bairro Pioneiros em Pimenta Bueno-RO.
Pimenta Bueno , 30 de agosto de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7002793-05.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTES: DARCLEY SILVA MORENO, CLAUDIO MORENO 



2985DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

ADVOGADO DOS REQUERENTES: RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO, OAB nº RO6269 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA 
Por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes para que cumpram e 
guardem o que ali se contém e declara, ficando, de ora em diante EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 
no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do CPC. 
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do artigo 55 da Lei 9.099/95. 
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente via Dje.
Dispenso por ora a intimação das partes, e determino o imediato arquivamento do feito. 
Arquivem-se os autos com as devidas baixas. 
Cumpra-se. 
Pimenta Bueno , 30 de agosto de 2022 .
Wilson Soares Gama 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Pimenta Bueno - Juizado Especial Telefone: 3452-0904 - E-mail Gabinete: pbwjegab@tjro.jus.br - E-mail Central de Atendimentos: 
central_pbw@tjro.jus.br
7002333-86.2020.8.22.0009 Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo 
POLO ATIVO
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
POLO PASSIVO
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS PENAL): JUDELI MOREIRA DE OLIVEIRA, AV. JORGE TEIXEIRA 3373, NÃO 
INFORMADO ZONA RURAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, JOAO FERNANDES DE SOUZA, RUA ROGÉRIO WEBER 
462 BEIRA RIO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, CARLOS ROBERTO JACOB, RICARDO FRANCO 325 JARDIM DAS 
OLIVEIRAAS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS PENAL): JOSE ANGELO DE ALMEIDA, OAB nº RO309A 
SENTENÇA 
Vistos.
Considerando que o envolvido JOÃO FERNANDES DE SOUZA cumpriu integralmente a transação penal, conforme consta dos, declaro 
extinta a sua punibilidade, determinando que a sanção não fique constando nos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, 
nos termos do artigo 76, § 6º da Lei 9.099/95.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquivem-se os autos em relação a JOÃO FERNANDES, independentemente do trânsito em julgado da SENTENÇA.
Aguarde-se quanto ao envolvido JUDELI MOREIRA DE OLIVEIRA.
Pimenta Bueno , 30 de agosto de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003226-09.2022.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: SIMONE LEMES DOS SANTOS PEREIRA 93881398287, RUA PRESIDENTE KENNEDY 653 PIONEIROS - 76970-000 
- PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARIANA PILONETO FARIAS, OAB nº RO8945, MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE, 
OAB nº RO7875 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: AMANDA SCOLARO TRINDADE, RUA PARECIS 153 JARDIM DAS OLIVEIRAS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da Causa: R$ 94,04
DESPACHO 
Vistos.
Retificado o polo ativo em razão da petição de ID 81093213.
Diante da manifestação da Requerente, determino a designação de nova solenidade conciliatória.
Com a nova data, intimem-se as partes.
Expeça-se o necessário, observando o endereço informado pelo Requerente, qual seja: Empresa ELITE ALARMES, localizada na Avenida 
Carlos Dorneje, esquina com os fundos da escola novo tempo - Marechal Cordeiro de Farias, bairro BNH, cidade de Pimenta Bueno - RO, 
CEP 76970-000..
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SERVE COMO CARTA AR/MANDADO /PRECATÓRIA. 
Pimenta Bueno , 30 de agosto de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7002785-28.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: VILMA ROSA DA COSTA ROCHA, RUA MAJOR AMARANTE 655 JARDIM DAS OLIVEIRAS - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSIEL GALVAO DOS SANTOS, OAB nº RO10415 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes para que cumpram e 
guardem o que ali se contém e declara, ficando, de ora em diante EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 
no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do CPC. 
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do artigo 55 da Lei 9.099/95. 
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente via Dje.
Dispenso por ora a intimação das partes, e determino o imediato arquivamento do feito. 
Arquivem-se os autos com as devidas baixas. 
Cumpra-se. 
Pimenta Bueno , 30 de agosto de 2022 .
Wilson Soares Gama 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Pimenta Bueno - Juizado Especial
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
Intimação
Processo: 7004718-70.2021.8.22.0009
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (10944)
Assunto: [Crimes contra a Flora] 
Denunciado(a): SAO BENEDITO SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI e outros
Intimação DE: Nome: SAO BENEDITO SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI 
INTIMAÇÃO DE: Nome: HIGO MENDES CARDOSO 
ADVOGADO: MARCELO MACEDO BACARO - OAB RO9327
FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) acima qualificada(s) por intermédio de seu advogado, da SENTENÇA para querendo, apresentar 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 82, §1º da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados).
Pimenta Bueno - Juizado Especial, 30 de agosto de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7001132-88.2022.8.22.0009
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: COMERCIAL DONATO LTDA - ME, RUA CASIMIRO DE ABREU 148 PIONEIRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE FONSECA LACERDA, OAB nº RO5755
REQUERIDO: VALDIR FERREIRA DA SILVA, AV PORTO ALEGRE 774 VILA NOVA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
DESPACHO 
A parte autora requer prazo para informar endereço atualizado da requerida, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido. 
Concedo o prazo de 10 (dez) dias para juntada aos autos do endereço atual da requerida.
Com a informação, redesigne-se audiência e cumpra-se o disposto no DESPACHO de ID 72903146.
Intime-se a autora da nova data da audiência de conciliação a ser designada pela CPE.
Não havendo manifestação, tornem os autos conclusos para EXTINÇÃO.
Intime-se.
Serve como intimação no DJE.
Pimenta Bueno- , 30 de agosto de 2022.
Wilson Soares Gama
Juiz de direito
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7003551-81.2022.8.22.0009 REQUERENTE: C. PILONETO SANTOS - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE - RO7875, MARIANA PILONETO FARIAS - RO8945
REQUERIDO: ANDRE LUIS NOGUEIRA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 1 Data: 14/10/2022 Hora: 09:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 30 de agosto de 2022. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002626-85.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: GUMERCINDO REIS COTRIM, RD BR364 LOTE 06 ZONA RURAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA 
“O juiz não tem de mostrar quanto direito ele sabe, mas o direito que a parte pede.” (Rui Barbosa)
Relatório dispensado, com fulcro no art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto por se tratar de matéria de 
direito, desnecessária a produção de prova oral.
Ademais, por ser o Magistrado o destinatário da prova, a ele compete indeferir a produção de provas protelatórias ou desnecessárias 
para a formação do seu convencimento.
PROCESSO CIVIL. PROVA. FINALIDADE E DESTINATÁRIO DA PROVA. A prova tem por FINALIDADE formar a convicção do Juiz. É o 
Juiz o destinatário da prova. É ele quem precisa ter conhecimento da verdade quanto aos fatos. Se o Juiz afirma que a prova já produzida 
é suficiente para o deslinde da questão, é porque sua convicção já estava formada. (TRF1 – AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 9476 MG 
2008.01.00.009476-3).
O Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas dever do 
magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim permitir.
Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não faculdade, assim proceder (STJ, 4a. 
Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).
Da preliminar de Prescrição
A ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, prescrição, uma vez a construção da rede elétrica ocorreu há algum tempo, 
entendendo que o regramento a ser aplicado é o Código Civil de 2002, de modo que, sendo a ação distribuída em 2021, o direito do autor 
está prescrito. Afirma que em razão da ausência de documentação competente para comprovar o desembolso, não é possível precisar a 
data de entrada em serviço de redes, sendo, então, contado a partir da ligação da unidade consumidora, conforme previsto na Resolução 
Normativa 229/2006.
A preliminar deve ser afastada.
Primeiramente porque a resolução editada pela ANEEL criou obrigação para a ré incorporar a rede elétrica, estabelecendo prazos e 
condições. Apesar disso, a ré não cumpriu o que ali constava, ignorando a resolução para se beneficiar, deixando de pagar aqueles que 
gastaram na construção das redes elétricas, para terem uma vida melhor. Então, assim como já decidido inúmeras vezes no tocante a 
depreciação, a ré não pode invocar a resolução para aquilo que lhe beneficia e ignorar a parte que onera.
Fora o aspecto social, a preliminar deve ser afastada porque, de acordo com o entendimento da Turma Recursal, que, seguindo o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entende que o prazo deve ser contado da incorporação, ainda que de fato. Contudo, não é 
possível estabelecer a data dessa incorporação, sequer de fato, justamente porque a ré não atendeu a, agora aventada para se defender, 
Resolução 299 da ANEEL.
Cito trecho do julgamento da Turma Recursal do Estado de Rondônia, recente, diga-se de passagem, na qual o Relator AMAURI LEMES 
bem pontua sobre o ocorrido:
“DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Segundo entendimento firmado no REsp 1.249.321/RS, submetido ao rito do artigo 543, do CPC:
‘Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de 
construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores 
cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da 
obra (pacto geralmente denominado de CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia 
previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de” TERMO DE CONTRIBUIÇÃO “). 1.2.) No primeiro 
caso (i),”prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a 
pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista 
no art. 2.028 do Código Civil de 2002”(REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a 
pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, 
por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição 
prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.’
De acordo com o entendimento supra, no caso em exame deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, tratando-se de 
demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), porque inexistente contrato entre as partes. 
No tangente ao marco inicial da contagem do prazo prescricional, o STJ também já pacificou entendimento entendendo-o como o 
momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica, não sendo aconselhável, nesse caso, a presunção de 
datas para fins de reconhecimento de eventual prescrição. Nesse sentido:
‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 
RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA 
CONCESSIONÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores 
aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da 
concessionária. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido.(AgRg nos EDcl no REsp 1246112/RS, Rel. Ministro LÁZARO 
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. “PROGRAMA 
LUZ DA TERRA”. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 
RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS. AGRAVO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de eletrificação rural é a data da 
efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. (grifei)
2. “(...) (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)
3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de determinar a 
remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia à luz do entendimento do STJ.(AgInt no REsp 1700385/SP, Rel. 
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, 
DJe 18/09/2018)
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE 
REDE ELÉTRICA RURAL. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR NO CUSTEIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. 
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 
TERMO A QUO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVO S INFRACONSTITUCIONAIS 
SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
1. Esta Corte de Justiça possui orientação consolidada de que “é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a 
rede elétrica do recorrido que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição 
do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional” (REsp 1.418.194/SP, Rel.Ministro Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).
2. O afastamento das conclusões assentadas no acórdão combatido, no intuito de perquirir acerca da alegada prescrição da pretensão 
ressarcitória, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta via, ante o óbice constante 
da Súmula 7/STJ.
3. Levando em conta que a recorrente limitou-se a defender a regularidade do contrato firmado entre as partes e a falta de justificativas 
para a revisão das cláusulas da avença, sem apontar, de forma clara e precisa, os DISPOSITIVO s de lei federal que supostamente teriam 
sido afrontados, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia, 
nos termos da Súmula 284/STF.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1699587/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)’
Pertinente esclarecer que o particular deve ser considerado o legítimo proprietário da rede de energia elétrica por ele edificada com 
recursos próprios, quando não firmado com a concessionária, Convênio de Devolução, Termo de Restituição, Doação ou qualquer outro 
instrumento que indique a transferência da propriedade. Assim, tem-se que a violação ao direito de propriedade surge com a incorporação 
da rede pela concessionária, razão pela qual deve ser este o momento da deflagração do prazo prescricional. 
No caso em exame, verifica-se não ter restado demonstrado o momento em que se deu a incorporação da rede pela concessionária 
requerente, decorrendo disso a impossibilidade de se fixar o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 
Registre-se, em razão da pertinência, que em se tratando de violação ao direito de propriedade, a mingua de outras provas, não me 
parece razoável que o marco inicial do prazo prescricional, com as devidas vênias aqueles que entendem de forma diversa, possa ser 
aquele em que ocorreu o pagamento da construção, o financiamento ou o pagamento da primeira parcela deste ou, ainda, do início do 
fornecimento de energia elétrica para o consumidor. Isso porque, repise-se, a ação visa à cobrança dos valores referentes ao custeio da 
construção da rede elétrica incorporada, decorrendo o direito do autor da violação da sua propriedade.
Assim, observando o entendimento pacificado pelo STJ, bem como a inexistência de prova do momento da incorporação, impossibilitando 
o estabelecimento do marco inicial do prazo prescricional, afasto a preliminar, submetendo-a aos demais pares.
Registre-se que não há, como afirmado pela ré, incorporação para o julgamento procedente e não incorporação para fins de prescrição, 
o que há, na verdade, é a incorporação não formalizada, na qual a ré pretendia não realizar o ressarcimento daqueles que gastaram para 
construir, mantendo-se silente quanto, o que acarretaria enriquecimento ilícito.
Assim, baseando-me no entendimento no relator, que observou o entendimento do STJ, afasto a preliminar e passo a análise do 
MÉRITO.
MÉRITO 
Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em face de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON 
tencionando o reembolso de valor despendido com a construção de rede elétrica em propriedade rural, bem como a formalização da 
incorporação da rede supracitada.
Aduz, o autor, que, por meio de Resolução, a ANEEL determinou que a ré incorporasse as redes elétricas e promovesse as respectivas 
indenizações. Apresenta diversos documentos para comprovar a construção da rede elétrica, produzidos por profissional habilitado.
A ré, devidamente citada e intimada, apresentou contestação, afirmando que a documentação apresentada não é suficiente para 
comprovar o alegado.
Da análise detida da inicial e documentos que a acompanham, observo que inexiste o projeto original que ensejou a construção da rede 
elétrica cuja indenização o autor busca receber.
O Critério da Informalidade, um dos pilares do Juizado Especial, não chega ao ponto de dispensar prova documental segura, sendo que 
para que se constate o que efetivamente foi construído só poderia ser aferida mediante perícia in loco, o que descabe em nível de Juizado 
Especial, dada a complexidade da matéria.
Anoto, por oportuno, que não há dúvida quanto à construção da rede elétrica, uma vez que a fatura de energia comprova que há ligação 
à rede. Todavia, como dito, para se apurar os materiais utilizados na construção, quando da construção, exige a apresentação do projeto 
original.
Nesse sentido, o Magistrado Arlen José Silva de Souza, ao analisar demanda semelhando na condição de Juiz da Turma Recursal, cujo 
entendimento do judicioso voto vencido transcreve-se abaixo: 
Como destacado no precedente mencionado, o consumidor não pode se limitar em simples alegações genéricas.
No caso dos autos, a parte recorrente não juntou o Projeto Elétrico da subestação aprovado pela concessionária recorrida, o que 
comprovaria a construção da subestação em sua propriedade rural e posterior incorporação ao patrimônio da concessionária de energia 
elétrica que resultaria no ressarcimento dos valores aportados.
Ademais, observo que os demais documentos colacionados não demonstram cabalmente os gastos suportados pelo recorrente, 
salientando que o ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – não é original, estando, inclusive, ausente a ciência da CERON. Em 
caso semelhante já decidiu esta Turma Recursal:
CONSUMIDOR. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. SUBESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. RESSARCIMENTO 
NÃO DEVIDO. (TR/TJRO; Autos n. 7003200-87.2017.8.22.0008; Relator José Augusto Alves Martins).
Tenho, ainda, que de nada adianta a juntada do CREA, uma vez que, não é suficiente para demonstrar que os itens relacionados no 
Projeto novo elaborado são, de fato, o que foi utilizado na construção da rede elétrica, demonstrando que houve a construção e que foi 
projetada por profissional devidamente habilitado.
Ressalte-se que não se desconhece o posicionamento da Turma recursal, porém, neste caso concreto, o convencimento esbarra em 
questão não enfrentada pela e. Turma, tal seja, o fato de que o projeto não é o original, trata-se de um projeto novo.
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Ante o acima exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por GUMERCINDO REIS COTRIM em face de CERON – Centrais 
Elétricas de Rondônia S.A. e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de MÉRITO com fundamento no artigo 487, I, do Código 
de Processo Civil (2015).
Custas e honorários indevidos.
Certificado o trânsito em julgado, não havendo outras manifestações, arquivem-se os autos.
Registrada e publicada eletronicamente.
Intimem-se.
Pimenta Bueno , 19 de agosto de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno
Número do processo: 7003463-77.2021.8.22.0009
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: IRENE APARECIDA MOREIRA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: MILENA FERNANDES NEVES, OAB nº RO10155A
Vistos e examinados.
Relatório dispensado na forma do artigo 81, § 3º da Lei 9.099/95.
Os depoimentos das testemunhas Sidney, Sebastião, Amarildo e Nilson, à unanimidade, deram conta de que a ré não exerce a profissão 
de corretora de imóveis e sim de enfermeira socorrista, trabalhando atualmente junto ao Corpo de Bombeiros.
No pertinente às postagens, esclareceram que se tratavam de imóveis de parentes seus, irmão (testemunha Nilson), primo (testemunha 
Dr. Sebasitão) co-herdeiro (testemunha Sidney).
Em seu interrogatório, a ré confirmou as versões das testemunhas e ainda afirmou exercer a função de socorrista há 25 anos, sendo que 
nos últimos 13 anos a exerce junto ao Corpo de Bombeiros. Aém disso, trabalha como instrutora de auto-escola, segurança em eventos 
e socorrista como bombeiro civil.
Ouvida em audiência, a testemunha de acusação, dra. Noêmia Fernandes Saltão, que firmou o parecer que instruiu a denúncia, esclareceu 
que a ré não apresentou defesa administrativa, de modo que restou a presunção da atividade ilegal ante a não explicação da atividade 
detectada pela equipe responsável pela fiscalização.
Instada sobre ter sido notificada, a ré afirmou não tê-lo sido, o que é verdade, bastando que se observe o AR de fl. 50.
Pois bem.
A norma em comento protege o interesse social de que certas profissões sejam exercidas somente por pessoas qualificadas por lei, não 
visando, assim, a tutela de patrimônio.
De início releva assentar que a atuação do CRECI limitou-se a oportunizar à ré que apresentasse defesa, porém, a notificação sequer 
chegou ao conhecimento desta.
A conduta quando envolve imóveis próprios ou de parentes próximos como, no caso, irmão, sobrinho e primo, não teria o condão de violar 
a norma que diz respeito à proteção do interesse social, afinal, uma coisa e um cidadão interessado na compra e venda ou aluguel de 
imóveis ser contatado por um estranho, outra bem diferente é se esse intermediador for alguém da própria família de uma das partes e, 
principalmente, quando não restou caraterizada a habitualidade dessa conduta.
Em face do acima exposto, reconhecendo a tipicidade da conduta da ré, com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal, 
ABSOLVO Irene Aparecida Moreira da imputação contra si irrogada.
Sem custas.
Publique-se e intimem-se.
Registrada eletronicamente.
Transitada em julgado esta DECISÃO, arquivem-se com as anotações necessárias.
Pimenta Bueno-RO, 31 de agosto de 2022.
WILSON SOARES GAMA – Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
Processo nº: 7002058-69.2022.8.22.0009
Requerente: ARLINDO JOSE ATHAIDES
Requerido(a): Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação À PARTE REQUERIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para se manifestar quanto ao 
prosseguimento do feito, no tocante a multa estabelecida na SENTENÇA.
Pimenta Bueno, 30 de agosto de 2022.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002009-28.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: FERNANDO SCHLICKMANN EVARISTO, CONJUNTO BNH 1 25, QUADRA 07 CONJUNTO BNH 1 - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS ZANDONA, OAB nº MT27677O 
POLO PASSIVO
REU: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. S/N, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO REU: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330, BRADESCO 
SENTENÇA 
“O juiz não tem de mostrar quanto direito ele sabe, mas o direito que a parte pede.” (Rui Barbosa)
Relatório dispensado, com fulcro no art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto por se tratar de matéria de 
direito, desnecessária a produção de prova oral. Ademais, por ocasião da audiência de conciliação, as partes informaram que não têm 
interesse na produção de prova testemunhal, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.
Ademais, por ser o Magistrado o destinatário da prova, a ele compete indeferir a produção de provas protelatórias ou desnecessárias 
para a formação do seu convencimento.
PROCESSO CIVIL. PROVA. FINALIDADE E DESTINATÁRIO DA PROVA. A prova tem por FINALIDADE formar a convicção do Juiz. É o 
Juiz o destinatário da prova. É ele quem precisa ter conhecimento da verdade quanto aos fatos. Se o Juiz afirma que a prova já produzida 
é suficiente para o deslinde da questão, é porque sua convicção já estava formada. (TRF1 – AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 9476 MG 
2008.01.00.009476-3).
O Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas dever do 
magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim permitir.
Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não faculdade, assim proceder (STJ, 4a. 
Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).
PRELIMAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
A ré alegou que no caso dos autos não há pretensão resistida, vez que o autor não buscou resolver o impasse administrativamente.
A preliminar não merece prosperar, vez que o requerimento administrativo é desnecessário para propositura da ação judicial, sob risco 
de ferir o princípio do acesso à justiça.
Assim, afasto tal preliminar.
Do MÉRITO 
A pretensão do autor visa a inexigibilidade da dívida de R$ 244,74, datada de 08/02/2022, que alega desconhecer, bem como a retirada 
de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 decorrente dos transtornos.
O réu, de seu turno, afirma que o autor contratou via aplicativo um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.650,00, sendo a negativação 
oriunda do não pagamento das parcelas do empréstimo.
Juntou extratos bancários.
A autora devidamente intimada, não apresentou impugnação.
Pois bem, analisando o acervo probatório dos autos, constato que restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, sendo importante 
ressaltar que conforme o extrato de ID 80616999, após a contratação do empréstimo o autor realizou a transferência dos valores via PIX 
para outra conta corrente de sua titularidade.
Registre-se que o autor teve oportunidade de se manifestar sobre as afirmações e documentos apresentados pelo réu, porém, optou por 
silenciar-se, deixando de apresentar réplica à contestação.
Assim, considerando o conjunto fático-probatório supracitado, tem-se que a inscrição do nome do autor é legitima, de modo que não há 
falar em ato ilícito, tampouco indenização por danos morais.
Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por FERNANDO SCHLICKMANN EVARISTO em face 
de BANCO BRADESCO S.A, extinguindo o processo, com resolução de MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil 
(2015).
Custas e honorários indevidos.
Publicada e registrada eletronicamente.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Serve como intimação/dje.
Pimenta Bueno , 31 de agosto de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7003277-20.2022.8.22.0009 AUTOR: BRUNO OLIOSI
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO CORRENTE SILVEIRA - RO7043
REQUERIDO: AUTO ELETRICA MIYABARA EIRELI - ME
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
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Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 06/10/2022 Hora: 12:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000 
Processo n°: 7002450-77.2020.8.22.0009
REQUERENTE: EVELARDO FEITOSA GOMES
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDINEI SILVA MACHADO - RO8799, ELIDA DA LUZ SOUZA DE BRITO - RO8704
REQUERIDO: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a manifestar-se acerca do 
pagamento voluntário pela requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
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Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000 
Processo nº: 7000662-91.2021.8.22.0009.
REQUERENTE: NILTON ADAO MACHADO 06023337848
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontaneamente 
a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal 
(Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000 
Processo n°: 7002390-70.2021.8.22.0009
REQUERENTE: JOSE DOS REIS FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON REINOSO DE PAULA - RO0001341A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, informar os dados bancários 
para expedição de alvará transferência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000 
Processo n°: 7000935-36.2022.8.22.0009
AUTOR: MARTILHA NUNES DA SILVA MALHEIRO
Advogado do(a) AUTOR: CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA - RO11407
REU: BANCO BRADESCO S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a manifestar-se acerca do 
pagamento voluntário pela requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7002171-23.2022.8.22.0009 EXEQUENTE: KATIANE PINHEIRO CHALEGRA 02259440223
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANE ALVES SUSZEK - RO9270
EXECUTADO: MARIA RITA DOS SANTOS VITOR
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 1 Data: 13/10/2022 Hora: 10:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
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deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7002695-54.2021.8.22.0009 Cumprimento 
de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: SEBASTIAO ADEZIR GOTARDO, LINHA 44 LOTE 31, GLEBA 04 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VALERIA PINHEIRO DE SOUZA, OAB nº RO9188, RUBENS DEMARCHI, OAB nº RO2127 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO 
Tratam-se de autos em fase de Cumprimento de SENTENÇA.
Devidamente intimada para cumprimento voluntário da SENTENÇA, nos termos do artigo 523, do CPC, a parte executada quedou-se 
inerte.
Desta forma, o prosseguimento do feito, nos moldes requeridos pela Exequente, é medida que se impõe pelo que defiro o pedido (ID 
80435695), determinando a indisponibilidade de eventual ativo financeiro existente em nome da executada, nos termos do artigo 854 do 
Código de Processo Civil, via sistema eletrônico SISBAJUD.
Tentado o bloqueio de valores do EXECUTADO REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA S/A - CERON, no valor de R$ 47.045,99(quarenta e sete mil, quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), por meio do 
sistema SISBAJUD, sobreveio resultado positivo, Banco do BRASIL, conforme print anexo. Assim, determino:
1. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não havendo advogado constituído, intime-o pessoalmente, nos termos do 
artigo 854, §2º, do CPC, para oferecer, caso queira, impugnação no prazo de 05 (cinco) dias (§3º).
2. Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestação em 5 (cinco) dias dias. Após, tornem os autos conclusos.
3. Não havendo impugnação, desde já, converto a indisponibilidade em penhora. INTIME-SE a exequente para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, informar os dados bancários para expedição de alvará transferência.
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4. Decorrido o prazo do “item 3”, com ou sem manifestação, conclusos os autos para transferência dos valores e expedição de alvará em 
favor da exequente.
SERVE COMO INTIMAÇÃO VIA DJE/CARTA AR/MANDADO /PRECATÓRIA
Pimenta Bueno, 01/09/2022.
Wilson Soares Gama

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7001197-83.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: IRINEU HELLMANN, BR364 - LOTE 14 ZONA RURAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Tratam-se de embargos de declaração, nos quais o réu arguiu omissão a respeito do projeto elétrico juntado e postulou ainda a modificação 
do termo inicial da correção monetária.
Instado a se manifestar, o autor alegou que os embargos têm por FINALIDADE a rediscussão da matéria, o que não é permitido.
É o necessário. Decido.
Quanto a primeira tese arguida em sede de embargos, a pretensão do réu, é de fato, a rediscussão da matéria, pois pretende novo 
julgamento sobre o MÉRITO, o que não é cabível nesta via estreita.
Em relação ao termo inicial da correção monetária, de fato razão assiste ao réu.
De fato o montante a ser ressarcido, conforme orçamento apresentado é de R$ 26.761,80, sendo que a correção monetária deve incidir 
da data da distribuição da ação e juros a partir da citação.
Assim, notável o erro, devendo ser sanado. Por esse motivo, com razão os presentes embargos de declaração, devendo passar a constar 
no DISPOSITIVO da SENTENÇA o seguinte:
Ante o acima exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por IRINEU HELLMANN para condenar a CERON – Centrais Elétricas 
de Rondônia S.A. a indenizar o autor no importe de R$ 26.761,80, a título de danos materiais, referente às despesas comprovadas com a 
construção da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária a partir 
do ajuizamento e juros a partir da citação, haja vista que o orçamento é atualizado, bem como determino que a CERON/ELETROBRÁS 
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.;
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando o erro material questionado, nos moldes acima delineados, 
mantendo inalterados os demais termos da SENTENÇA.
Intimem-se.
Custas e honorários indevidos.
Registrada e publicada eletronicamente.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7001754-70.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: AMAURI RAMOS DE CAMPOS, AVENIDA PADRE ANGELO 665 JARDIM DA OLIVEIRAS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO CORRENTE SILVEIRA, OAB nº RO7043 
POLO PASSIVO
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
Valor da Causa: R$ 5.000,00
DESPACHO 
SERVE COMO CARTA AR/MANDADO /PRECATÓRIA. 
Intime-se o autor para, querendo, manfiestar-se sobre a contestação, no prazo de 10 dias.
Decorrido o prazo, venham os autos concluso.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002311-57.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA, LINHA 80, KM 14 s/n SETOR URUCUMACUÃ - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
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ADVOGADOS DO AUTOR: ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351, DIEGO BARCELOS SANTOS, OAB nº RO10167A 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, BANCO BANKPAR S/A - AMERICAN EXPRESS/AMEX, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 
S/N VILA YARA - 06029-901 - OSASCO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401, BRADESCO 
Valor da Causa: R$ 12.554,00
DECISÃO SERVINDO COMO MANDADO 
Trata-se e embargos de declaração, nos quais a ré arguiu que houve omissão quanto a análise da contestação.
Instado a se manifestar, o autor o fez, conforme o constante no ID 80790917.
É o necessário. Decido.
A pretensão do réu é, de fato, a rediscussão da matéria, pois a DECISÃO está suficientemente fundamentada.
Não há a necessidade do enfretamento de todos os tópicos deduzidos no processo, conforme orientação do FONEJE:
ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 
contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).
Ademais, sobre a alegação de impossibilidade de conversão do empréstimo rmc em consignado, não se coaduna com o apresentado 
em centenas de ações idênticas tramitadas neste juízo, vez que a parte pode usar a SENTENÇA judicial para realizar os descontos em 
folha, ou na impossibilidade fazer a conversão em razão da ausência de margem, tem sido permitido a emissão de boletos bancários 
para pagamento do saldo remanescente.
Assim, pelo acima exposto, rejeito os Embargos de declaração interpostos, ficando inalterados os fundamentos e o DISPOSITIVO.
Sem custas ou honorários.
Registrada e publicada eletronicamente.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7002099-70.2021.8.22.0009 Cumprimento 
de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: FLORESMIR DE AGUIAR, ZONA RURAL ZONA RURAL - 76977-000 - SÃO FELIPE D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBSON REINOSO DE PAULA, OAB nº RO1341A 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. COSTA E SILVA 
276 ALVORADA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA RENATO CHAGAS 
CORRÊA DA SILVA, OAB/RO 8.768
DECISÃO 
Nos termos do DESPACHO anterior (id n.79844395 ).
Tentado o bloqueio de valores do EXECUTADO REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO 
DE RONDÔNIA S/A - CERON, no valor de 1.558,50, em relação à multa, por meio do sistema SISBAJUD, sobreveio resultado positivo, 
conforme print anexo. 
Assim, determino:
1. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, nos termos do artigo 854, §2º, do CPC, para oferecer, caso queira, impugnação 
no prazo de 05 (cinco) dias (§3º).
2. Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestação em 5 (cinco) dias dias. Após, tornem os autos conclusos.
3. Não havendo impugnação, desde já, converto a indisponibilidade em penhora. INTIME-SE a exequente para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, informar os dados bancários para expedição de alvará transferência.
4. Decorrido o prazo do “item 3”, com ou sem manifestação, conclusos os autos para transferência dos valores e expedição de alvará em 
favor da exequente.
Publique-se. SERVE COMO INTIMAÇÃO VIA DJE/EXPEDIENTE.
Pimenta Bueno, 01/09/2022.
WILSON SOARES GAMA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7001173-55.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: TIAGO LUAN HENRIQUE, RUA INDEPENDÊNCIA 381, CASA CTG - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VANIELE PORTO DOS SANTOS, OAB nº RO11325, MARCIO PEREIRA ALVES, OAB nº 
RO8718A 
POLO PASSIVO
REQUERIDOS: TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA - ME, RUA ARTISTA BITTENCOURT 14, HOTEL CENTRO - 88020-060 - 
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, RUA JOAQUIM FLORIANO 
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413, ANDAR 10,18,19 EDIF RESULT CORPORATE ITAIM BIBI - 04534-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ISABEL KAYSER PEREIRA MACHADO, OAB nº RS88262, FABIO RIVELLI, OAB nº BA34908 
Valor da Causa: R$ 12.554,64
DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO 
Vistos.
As partes manifestaram interesse na produção de prova oral, DEFIRO o pedido.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
A preliminar não merece acolhida, visto que o caso em epígrafe se trata de relação consumerista, de modo que todos aqueles que 
integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, respondem solidaria e objetivamente perante o consumidor e em Juízo, 
consoante preleciona o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ressalvado eventual direito de regresso.
No caso em tela, confessamente, ambas as requeridas participaram na relação de consumo, sendo ligadas por determinados vínculos de 
reciprocidade econômica em uma rede contratual, agindo as empresas como se fossem um só fornecedor, de modo que figuram como 
responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço ofertado, na forma do artigo 7º parágrafo único e artigo 25, parágrafo 
1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 
Pelas razões expostas, rejeito a preliminar suscitada.
O ATO CONJUNTO N. 010/2022, datado de 1/05/2022, revogou 020/2020 – PR/CGJ, dispõe que as audiências de instrução e julgamento 
podem ser realizadas por videoconferência. 
Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de outubro de 2022, às 09horas e 30 minutos, a ser realizada por 
videoconferência, observando as seguintes providências:
a) As partes deverão informar no processo, no prazo de até o último dia útil antes da audiência, o e-mail e/ou número de telefone das 
pessoas que participarão da audiência (requerente, requerido, testemunhas, informantes e advogados), para possibilitar o contato;
b) As partes deverão acessar a sala virtual de audiência no dia e hora designados, utilizando celular, tablet, notebook ou computador 
que possua internet, câmera e áudio funcionando regularmente, por meio do link: meet.google.com/kcj-tyjo-uds, que também será 
encaminhado para o e-mail ou whatsapp informados nos autos, bem como deverão permanecer disponíveis para contato durante a 
realização da audiência;
c) Na hipótese da parte/testemunha não possuir meios de acessar a internet, poderá participar da solenidade no escritório do advogado 
da parte ou da sala de audiências no fórum, se possível, comunicando ao juízo antecipadamente, no prazo de até o último dia útil antes 
da audiência;
d) Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando documento 
oficial de identificação com foto, para conferência e registro;
e) A não participação implicará: para a parte autora, em extinção do feito (art. 51, II, da Lei n. 9.099/95); para a parte requerida, em revelia 
(art. 20 da Lei n. 9.099/95); e para as testemunhas (independente de intimação: na desistência tácita de sua oitiva e para as intimadas 
poderá acarretar condução coercitiva);
Em caso de cumprimento por MANDADO, deverá o Oficial de Justiça responsável pela diligência intimar as partes/testemunhas para que 
informem o número de telefone celular/whatsapp e/ou e-mail para contato, bem como para que estejam disponíveis para a realização da 
chamada de vídeo no dia e hora designados, CERTIFICANDO NO ATO.
Eventuais esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone da Central de Atendimentos (de segunda a sexta, das 07h às 14h), telefone: 
(69) 3452-0910, pelo e-mail central_pbw@tjro.jus.br, ou Balcão virtual: https://meet.google.com/yxd-ndiu-azo, ou ainda pelo telefone/
whatsapp: 3452-0905 (Secretaria dos Juizados – exclusivo para informações referentes audiências de instrução).
INTIMEM-SE as partes para comparecimento e depoimentos em audiência com a advertência do artigo 385, § 1º do Código de Processo 
Civil: (“Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida de pena de confesso, não comparecer ou, 
comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”).
As testemunhas arroladas comparecerão independentemente de intimação.
Havendo no rol de testemunhas, Servidor Público ou Militar, requisite-se, nos termos do art. 455, § 4º, inciso III do Código de Processo 
Civil.
Designe-se audiência no sistema.
SERVE ESTE COMO CARTA/MANDADO /PRECATÓRIA/OFÍCIO 
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002775-81.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: RHUAN GABRIEL PAIVA AJALA, RUA PRIMEIRO DE MAIO 81 CENTRO - 76977-000 - SÃO FELIPE D’OESTE - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SUZAN DENADAI COSTA, OAB nº RO10216 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JÚNIOR 700, 7 andar, - ATÉ 996 - 
LADO PAR ITAIM BIBI - 04542-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR, OAB nº PA18736, FABIO RIVELLI, OAB nº 
BA34908 
SENTENÇA 
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em julgado esta DECISÃO, ficará a demandada automaticamente intimada 
para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos consectários legais determinados), e comprovar 
o depósito nos autos, em 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o 
montante total líquido e certo. 
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Findo o prazo do pagamento voluntário, e não havendo requerimentos do credor, arquivem-se os autos.
Havendo pagamento voluntário do débito, INTIME-SE a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar dados bancários 
para a expedição de alvará TRANSFERÊNCIA, autorizada a CPE a expedição do alvará.
“O juiz não tem de mostrar quanto direito ele sabe, mas o direito que a parte pede.” (Rui Barbosa)
Relatório dispensado, com fulcro no art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto por se tratar de matéria de 
direito, desnecessária a produção de prova oral.
Ademais, por ser o Magistrado o destinatário da prova, a ele compete indeferir a produção de provas protelatórias ou desnecessárias 
para a formação do seu convencimento.
PROCESSO CIVIL. PROVA. FINALIDADE E DESTINATÁRIO DA PROVA. A prova tem por FINALIDADE formar a convicção do Juiz. É o 
Juiz o destinatário da prova. É ele quem precisa ter conhecimento da verdade quanto aos fatos. Se o Juiz afirma que a prova já produzida 
é suficiente para o deslinde da questão, é porque sua convicção já estava formada. (TRF1 – AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 9476 MG 
2008.01.00.009476-3).
O Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas dever do 
magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim permitir.
Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não faculdade, assim proceder (STJ, 4a. 
Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).
Da preliminar de decadência
A ré arguiu decadência do direito do autor, em razão do prazo decorrido. No entanto, razão assiste ao autor, uma vez que, por não se 
tratar de vício, não há falar em decadência.
Por essas razões afasto a preliminar de coisa julgada e passo a analisar o MÉRITO.
MÉRITO 
Trata-se de ação de indenização por danos morais, com obrigação de fazer, na qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento 
de R$ 5.000,00, por vender um aparelho smartphone sem carregador, bem como na obrigação de entregar o carregador.
A ré, em sede de contestação, defende que optou por não fazer acompanhar o aparelho com carregador, no intuito de preservar o meio 
ambiente e, ainda, não se trata de venda casada.
Pois bem. A presente de manda é de singelo deslinde, dispensando maiores digressões.
Primeiramente, por se tratar de compra pela internet, o autor, no momento em que recebeu o produto, o qual foi adquirido aparentemente 
sem a atenção de ler a descrição para saber os itens inclusos, poderia ter exercido o direito estampado no art. 49 do Código de Defesa 
do Consumidor, ou seja, no prazo de 7 dias poderia ter devolvido o produto. Não realizando a devolução, tem-se que aceitou o produto 
da forma como foi entregue.
Ainda nesse sentido, é certo que foi amplamente divulgado que os aparelhos de telefonia da empresa ré seriam vendidos sem a tomada 
do carregador, de modo que é até difícil crer que o autor foi surpreendido com a ausência do adaptador de tomada e o fone de ouvido.
De qualquer modo, no livre mercado em que se vive, a empresa tem a opção de vender um aparelho acompanhado ou não de acessórios 
e cabe ao consumidor, escolher a marca e o fornecedor que melhor lhe aprouver.
Não se desconhece a polêmica, tampouco há concordância com a DECISÃO da empresa, porém, o Estado não deve (ao menos não 
deveria) intervir diretamente nas decisões das empresas privadas, exceto no que lesa diretamente e inevitavelmente o consumidor. O 
que não é o caso dos autos, uma vez que há incontáveis empresas que vendem aparelhos semelhantes ao da ré, com características, 
inclusive, melhores e por preços menores, de modo que o consumidor não pode ser considerado incapaz de escolher o produto que 
melhor se adapta a si.
No caso de preferência por determinada marca, o consumidor está submetido ao preço, qualidade e demais condições oferecidas e 
disponibilizadas.
Não há obrigatoriedade de adquirir determinado produto, tampouco barreira para aquisição de outras marcas, como ocorrem em países 
menos liberais, no entanto, repise-se existem inúmeras outras marcas tão boas quanto.
É certo que o carregador é essencial para o funcionamento do aparelho, assim como o é, considerando a quantidade de dados e o 
tamanho dos arquivos que se produz hoje, espaço para armazenamento, de modo que, então, as empresas deverão ser obrigadas 
a vender produtos com o mínimo de espaço de armazenamento; ou com quantidade mínima de memória para rodar aplicativos mais 
“pesados”; com tamanho da fonte (letras) mínima. Enfim, cada consumidor tem uma necessidade e, da mesma maneira, tem liberdade 
para escolher o produto que entregue a item que estejam de acordo com o interesse de qualquer um.
Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por RHUAN GABRIEL PAIVA AJALA em face de APPLE 
COMPUTER BRASIL LTDA., extinguindo o processo com resolução do MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar, nesta fase processual, o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em face do que 
dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95.
Custas e honorários indevidos.
Registrada e Publicada Eletronicamente no Dje.
Intimem-se. 
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7001832-98.2021.8.22.0009 Cumprimento de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: GILBERTO PINHEIRO DE SOUZA, LINHA 35 KM 12, SETOR PIRAJUÍ ZONA RURAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO 
- RONDÔNIA 
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: VALERIA PINHEIRO DE SOUZA, OAB nº RO9188, RUBENS DEMARCHI, OAB nº RO2127 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Autos em fase de Cumprimento de SENTENÇA.
Determinada a intimação da executada para impugnar o bloqueio realizado nos autos, via Sisbajud, (DECISÃO id. 81076061), a executada 
atravessou petição informando o cumprimento da obrigação, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (id. 81171025).
Sendo assim, nesta data, procedi a liberação dos valores bloqueados judicialmente, conforme documento juntado aos autos.
Quanto aos valores depositados em conta judicial pela executada, realizei a expedição de alvará eletrônico na modalidade 
transferência através da ferramenta “alvará eletrônico”, pela qual o juízo envia os dados da ordem diretamente ao banco detentor da 
conta judicial, sem gerar documento novo nos autos.
Com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Publicada e Registrada Eletronicamente.
Aguarde-se a certificação pela CPE da transferência dos valores para a conta indicada nos autos no Id. 811931580, após arquivem-se 
os autos.
Serve como intimação via Dje.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 7002415-49.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: ELISANGELA CLAIR DA SILVA, AV. SÃO LUIZ 1263 NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351, DIEGO BARCELOS SANTOS, OAB nº RO10167A 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA 04 ANDAR, PRÉDIO PRATA VILA YARA - 06029-901 - 
OSASCO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, BRADESCO 
R$ 13.631,18
SENTENÇA 
Determinada a intimação da parte Autora para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, esta silenciou, o que implica em 
desistência tácita.
Em consequência, com fundamento no artigo 485, VIII, c/c artigo 775, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
AÇÃO.
Sem custas.
Publique-se. Registrada eletronicamente
Arquive-se, independentemente do trânsito em julgado.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7000108-59.2021.8.22.0009 Cumprimento de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: CARMEM MESSIAS JOSE DE GUSMAO, LH KP 100 SN, KM 55, LOTE 09, GL 03, ST ASA BRANCA ZONA RURAL - 
76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ATILA RODRIGUES SILVA, OAB nº RO9996, MARCELO MACEDO BACARO, OAB nº RO9327, 
YURI MARCELINO FRANCO, OAB nº RO11314, QUENNY DIAS DA SILVA, OAB nº RO12135 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
Valor da Causa: R$ 570,92
DECISÃO  
Autos em fase de Cumprimento de SENTENÇA consistente no fornecimento de energia elétrica na residência da parte exequente.
Findo o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, a executada não cumpriu com a obrigação.
Em ato contínuo, o exequente requereu a satisfação da obrigação à custa do executado, ou perdas e danos, hipótese em que se 
converterá em indenização, nos termos do artigo 816, caput e parágrafo único, do CPC, tendo apresentado os orçamentos dos custos da 
construção na movimentação de ID 78632749.
Intimada a se manifestar sobre os orçamentos, a executada nada apresentou.
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Desta forma, o prosseguimento do feito, nos moldes requeridos pela Exequente, é medida que se impõe pelo que defiro o pedido (ID 
8005200), determinando a indisponibilidade de eventual ativo financeiro existente em nome da executada, nos termos do artigo 854 do 
Código de Processo Civil, via sistema eletrônico SISBAJUD.
Tentado o bloqueio de valores do EXECUTADO REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO 
DE RONDÔNIA S/A - CERON, no valor de R$ 91,213,19 (noventa e um mil, duzentos e treze reais e dezenove centavos), por meio do 
sistema SISBAJUD, sobreveio resultado positivo, junto ao Banco do Brasil, conforme print anexo. Assim, determino:
1. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não havendo advogado constituído, intime-o pessoalmente, nos termos do 
artigo 854, §2º, do CPC, para oferecer, caso queira, impugnação no prazo de 05 (cinco) dias (§3º).
2. Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestação em 5 (cinco) dias dias. Após, tornem os autos conclusos.
3. Não havendo impugnação, desde já, converto a indisponibilidade em penhora. INTIME-SE a exequente para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, informar os dados bancários para expedição de alvará transferência.
4. Decorrido o prazo do “item 3”, com ou sem manifestação, conclusos os autos para transferência dos valores e expedição de alvará em 
favor da exequente.
SERVE COMO INTIMAÇÃO VIA DJE/CARTA AR/MANDADO /PRECATÓRIA
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7001554-63.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: MARIA APARECIDA BUENO BORGES, AVENIDA TURIBIO ODILON RIBEIRO 616 APIDIA - 76970-000 - PIMENTA BUENO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: HENRIQUE SCARCELLI SEVERINO, OAB nº RO2714A, ELESSANDRA APARECIDA FERRO, OAB nº 
RO4883 
POLO PASSIVO
REU: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, AVENIDA PAULISTA 453, EDIFÍCIO OLIVETTI, ANDAR 14 BELA VISTA - 01311-
907 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REU: JOAO ROBERTO LEITAO DE ALBUQUERQUE MELO, OAB nº CE30771 
SENTENÇA 
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora.
Estabelece o Código de Processo Civil:
‘’Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para:
I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
III – Corrigir erro material.’’
Quanto a primeira tese dos embargos, a parte requer a reanálise da matéria a fim de que seja elevado o valor fixado a título de dano 
moral. Contudo, para reanálise e ter efeitos modificativos situados, deveria a parte propor recurso próprio.
Em razão tópico dos danos danos materiais, razão assiste a autora.
De fato da autora teve gastos com roupas, hospedagem, no montante mencionado na fundamentação. Contudo, não procede o pedido 
de danos materiais com relação à bagagem, nos termos da fundamentação já lançada por ocasião da SENTENÇA.
Assim, deve ser sanado o erro material apenas para constar o valor de R$ 1.911,00 montante fixado a título de dano material. Por esse 
motivo, com razão em parte os presentes embargos de declaração, devendo passar a constar no DISPOSITIVO da SENTENÇA o 
seguinte:
‘’Com essas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré 
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a autora MARIA APARECIDA BUENO 
BORGES, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigida e acrescida de juros legais a partir desta SENTENÇA, 
conforme regra sumulada no verbete n. 362 do STJ, bem como indenização por danos materiais, no total de R$ 1.911,00, atualizado a 
partir do ajuizamento e com juros a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de dano material referente a mala”.
Pelo exposto, ACOLHO em parte os embargos declaratórios opostos.
Intimem-se.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7004941-23.2021.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: LETICIA GABRIELA CRUZ NALIN, RUA COSTA MARQUES 500A, NÃO INFORMADO ALVORADA - 76970-000 - 
PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JANIO TEODORO VILELA, OAB nº RO6051 
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POLO PASSIVO
REQUERIDO: ERIALIDA ENGELHARDT, RUA ANTÔNIO REPISO 3598, - ATÉ 3476/3477 VILLAGE DO SOL - 76964-266 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: VALDSON JOSE DOS SANTOS, OAB nº RO10789 
Valor da Causa: R$ 17.035,92
DECISÃO 
Trata-se de embargos de declaração, nos quais o réu alega erro material, vez que a SENTENÇA imposta condenaram a réu a ressarcir 
os gastos comprovados com o tratamento médico veterinário, contudo a SENTENÇA teria incluído valores a maior do que o efetivamente 
comprovado no tratamento.
Intimada para se manifestar, a autora deixou o prazo decorrer in albis.
Decido.
Razão parcial assiste ao embargante, em que pese o pedido de dano material tenha sido procedente, a r.SENTENÇA foi clara no ponto 
que o valor da indenização, limitar-se-á aos gastos comprovados com o tratamento médico, consultas, exames e remédios, de forma 
que equivocadamente constou na somatória valores com a compra do produto Ped. Lata no valor total de R$ 19,50 (dezenove reais e 
cinquenta centavos), Charmdog Carrapticida no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) e Ped. Molho no valor de R$ 5,10 (cinco reais e dez 
centavos), produtos estes que não constam no receituário médico de ID 63165279.
No tocante aos valores dispendidos com a ração, verifica-se tratar-se de ração especial, prescrita pelo médico em seu receituário, para 
auxiliar no tratamento do cachorro, de modo que deve a ré ressarcir os valores despendidos na compra.
Ante o acima exposto, recebo os embargos declaratórios para JULGÁ-LOS parcialmente procedentes, corrigindo o valor do dano material, 
para condenar a ré a ressarcir a autora a quantia de R$ 1.380,20 (mil trezentos e oitenta reais e vinte centavos) devidamente corrigida 
monetariamente, utilizando-se o índice adotado pelo TJRO, a partir do desembolso e com juros a partir da citação.
Mantenho os demais termos da SENTENÇA de ID 80004645 inalterados.
Sem custas ou honorários.
Publicada e registrada eletronicamente.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000985-62.2022.8.22.0009
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: COMERCIAL DONATO LTDA - ME, RUA CASIMIRO DE ABREU 148 PIONEIRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE FONSECA LACERDA, OAB nº RO5755
REQUERIDO: MARIA JANAINA DE SOUZA BRIGIDO, AVENIDA FLORIANOPOLIS 1651 NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
DESPACHO 
A parte autora requer prazo para informar endereço atualizado da requerida, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido. 
Concedo o prazo de 10 (dez) dias para juntada aos autos do endereço atual da requerida.
Com a informação, redesigne-se audiência e cumpra-se o disposto no DESPACHO de ID 72530303.
Intime-se a autora da nova data da audiência de conciliação a ser designada pela CPE.
Não havendo manifestação, tornem os autos conclusos para EXTINÇÃO.
Intime-se.
Serve como intimação no DJE.
Pimenta Bueno- , 1 de setembro de 2022.
Wilson Soares Gama
Juiz de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7000590-70.2022.8.22.0009 Cumprimento 
de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: SEBASTIAO BORGES, LH PROJETADA, LOTE 102 sn ZONA RURAL - 76977-000 - SÃO FELIPE D’OESTE - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VITOR FERRARI SOSSAI, OAB nº RO11503 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO 
BRASIL, QUADRA SHIS QI 5 BLOCO F, GILBERTO SALOMÃO SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - 71615-560 - BRASÍLIA 
- DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA, OAB nº PB24309, HUDSON ALVES DE OLIVEIRA, OAB 
nº GO50314 
VALOR DA CAUSA: R$ 7.201,12
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DESPACHO 
Defiro o pedido de bloqueio on line, na modalidade chamada de ‘’Teimosinha’’, por mais 15 dias.
Tentado o bloqueio de valores da parte executada, por meio do sistema Sisbajud, sobreveio resultado negativo, conforme consultas 
realizadas e juntadas aos autos.
Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o exequente indicar bens do executado, pois sem bens fica impossibilitada a satisfação do 
crédito em juízo, impossibilitando a prestação jurisdicional invocada.
Anoto, por oportuno, que o prazo de 5 (cinco) dias é mais do que suficiente para que o autor/exequente informe sobre a existência de 
bens penhoráveis, já que o mínimo que se espera em processos desse jaez é que, antes de ingressar com ação, o advogado ou a própria 
parte já façam a pesquisa de eventuais bens, posto que é perfeitamente presumível a possibilidade de a diligência a ser realizada por 
oficial de justiça restar negativa.
Registre-se, ainda, que a demora em despachar o feito se deu em razão do prazo necessário para a ‘’teimosinha’’, pois os autos 
permaneceram suspensos em gabinete aguardando o resultado definitivo da busca por ativo via Sisbajud.
Decorrido o prazo sem manifestação, o feito poderá ser extinto com espeque no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95.
SERVE COMO MANDADO /CARTA AR/DJE INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7003231-31.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTES: KELVIN YURI RABELO SILVA, RUA PRESIDENTE HERMES 775 ALVORADA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA, BIANCA BECALLI AGUIAR, RUA NAÇÕES UNIDAS 537, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 CENTRO - 76970-000 
- PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE, OAB nº RO7875 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 
TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 
SENTENÇA 
Vistos etc. 
Por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes para quem cumpram 
e guardem o que ali se contém e declara, ficando, de ora, em diante, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas. 
Registrada e Publicada Eletronicamente.
Defiro o pedido de dispensa do prazo recursal. 
Desnecessária a intimação de partes sem advogado.
Arquivem-se o feito, independentemente do trânsito em julgado.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7004143-28.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: LINCON DA SILVA LOURES, LINHA 35 LOTE 03, SETOR PIRAJUÍ ZONA RURAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RUBENS DEMARCHI, OAB nº RO2127, VALERIA PINHEIRO DE SOUZA, OAB nº RO9188 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, - 76801-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
SENTENÇA 
“O juiz não tem de mostrar quanto direito ele sabe, mas o direito que a parte pede.” (Rui Barbosa)
Relatório dispensado, com fulcro no art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto por se tratar de matéria de 
direito, desnecessária a produção de prova oral.
Ademais, por ser o Magistrado o destinatário da prova, a ele compete indeferir a produção de provas protelatórias ou desnecessárias 
para a formação do seu convencimento.
PROCESSO CIVIL. PROVA. FINALIDADE E DESTINATÁRIO DA PROVA. A prova tem por FINALIDADE formar a convicção do Juiz. É o 
Juiz o destinatário da prova. É ele quem precisa ter conhecimento da verdade quanto aos fatos. Se o Juiz afirma que a prova já produzida 
é suficiente para o deslinde da questão, é porque sua convicção já estava formada. (TRF1 – AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 9476 MG 
2008.01.00.009476-3).
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O Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas dever do 
magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim permitir.
Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não faculdade, assim proceder (STJ, 4a. 
Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).
Pretende o autor a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, referente a indenização por danos morais, 
decorrente de suposta cobrança indevida de recuperação de energia.
Aduz que a Unidade Consumidora, concernente a residência da parte, passou por inspeção, tendo constatado que o medidor estava 
inclinado, não medindo corretamente o consumo.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação alega que ao identificar a irregularidade, diante disso, procedeu conforme 
estabelecido na legislação, emitindo o respectivo TOI e sanando a irregularidade.
Pois bem. É incontroverso o valor que o autor deve à ré referente à recuperação de crédito, decorrente da falha/fraude no medidor.
Sobre o valor cobrado pela ré, conforme esclarecido por esta, na contestação, é realizada conforme Resolução 414 da ANEEL, ou seja, 
do valor usufruído pelo consumidor, e não registrado no marcador, do qual se desconta o que fora efetivamente utilizado, conforme 
planilha apresentada.
Nos termos do artigo 22 do CDC, as concessionárias são obrigadas a fornecer, quando essenciais, serviços contínuos, reservada a 
legislação as situações que impõe como devida a suspensão do abastecimento dos serviços quando essenciais.
Apelação cível. Ação declaratória. Energia elétrica. Recuperação de consumo. Desvio de energia elétrica. Comprovação. Cobrança. 
Legalidade. Suspensão do fornecimento de energia. Dívida pretérita aferida em recuperação de consumo. Ilegalidade. Dano moral 
configurado. Recurso parcialmente provido. É possível que a concessionária de serviço público proceda à recuperação de consumo 
de energia elétrica, em razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que haja elementos suficientes para 
demonstrar a irregularidade na medição, a exemplo do histórico de consumo e o levantamento de carga, dentre outros. É ilegítima a 
suspensão do serviço de fornecimento de energia em razão de débito pretérito e, havendo suspensão, causa dano moral. (TJ-RO - AC: 
70138951620208220002 RO 7013895-16.2020.822.0002, Data de Julgamento: 22/10/2021)
Assim, não se vislumbra ilegalidade na cobrança, revelando-se devida a fatura emitida a título de recuperação de energia, a qual não tem 
vínculo especificamente a um mês, mas a um período, não sendo, assim, caso de indenização por danos morais.
Por outro lado, conforme entendimento do TJRO, tal dívida não permite a suspensão do fornecimento de energia.
Ante o acima exposto, demonstrado o comportamento culposo, o nexo etiológico ou de causalidade e o dano, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial formulado por LINCON DA SILVA LOURES em face da ré ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
e, consequentemente, a extinção do feito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Registrada e Publicada Eletronicamente no Dje.
Intimem-se. 
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7005010-21.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: ANGELA TAINARA MENDES, AVENIDA ANTONIO R. DE LIMA 980, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 ALVORADA - 
76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: SILVIO CARLOS CERQUEIRA, OAB nº RO6787, WILSON NOGUEIRA JUNIOR, OAB nº RO2917, ISADORA 
STEDILE CAMPOS, OAB nº RO7483A 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI, AVENIDA TANCREDO NEVES 2222, SALA 10 
CENTRO - 85805-000 - CASCAVEL - PARANÁ
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da Causa: R$ 18.213,55
DESPACHO 
O Código de Processo Civil (CPC) disciplina a matéria no Capítulo III Dos Procuradores, artigos 103 a 107. O Código Civil, por sua vez, 
disciplina a matéria em seus artigos 654 e 655, que deverá ser aplicada ao CPC.
Sabendo disso, o artigo 105 do CPC aduz em sua redação que:
Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a 
praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar 
ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, 
que devem constar de cláusula específica.
Ainda no mesmo sentido, o Código Civil menciona que:
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a 
assinatura do outorgante.
Diante do exposto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, a fim de anexar aos autos procuração 
devidamente assinada pela parte, sob pena de indeferimento.
SERVE COMO INTIMAÇÃO VIA DJE.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7001300-27.2021.8.22.0009 Cumprimento de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: CEZAR BORGES SCHEFFER, AVENIDA CUNHA BUENO 1535 PIONEIROS - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SEBASTIAO CANDIDO NETO, OAB nº RO1826 
POLO PASSIVO
EXCUTADO: EDMILSON NUNES OLIVEIRA, QUADRA 14 Casa 29 BNH I - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
EXCUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA.
Considerando a juntada da certidão de Alvará Judicial demonstrando zerado o valor em conta, julgo EXTINTA O PRESENTE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, autorizando, em consequência, os 
necessários levantamentos.
Intime-se o requerido “via sistema”. Após, arquivem-se os autos.
Publicada e Registrada Eletronicamente.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003073-44.2020.8.22.0009 Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: FABIO LEANDRO PINHEIRO, RUA FRANCISCO SOARES 1804 CENTRO - 76976-000 - PRIMAVERA DE RONDÔNIA 
- RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, EBER COLONI 
MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA 
Valor da Causa: R$ 48.088,01
DECISÃO 
Trata-se cumprimento de SENTENÇA, deflagrado em desfavor do Município de Primavera de Rondônia.
A parte exequente informou o não cumprimento da SENTENÇA, razão pela qual requereu a instauração da fase de cumprimento de 
SENTENÇA com a intimação do Município executado para implantar/pagar o adicional de acréscimo pecuniário conforme determinado 
judicialmente, ou seja, no percentual de 20 % sobre o piso nacional.
Devidamente intimado, o Executado alegou que o referido adicional sofreu alteração, em razão do advento da Lei Municipal nº 03/2021 
que reduziu o adicional de 20% para 15 % sobre o piso salarial. Alegou, por isso, que a verba em questão deve ser calculada de acordo 
com a nova Legislação. 
De seu turno, a da parte exequente rebateu a pretensão do município, pugnando pelo prosseguimento do feito determinando-se a 
intimação do Executado para implantação do adicional vindicado de acordo com o comando judicial, sob pena de multa diária a ser fixada 
pelo Juízo, para o caso de descumprimento.
Em suma, é o relatório.
Cuida-se de ação de cumprimento de SENTENÇA, por meio do qual pretende a implantação/recebimento do adicional de 20% acima do 
Piso Nacional (art. 181, § 1º, da Lei 669/GP/2013), conforme SENTENÇA proferida nos autos, transitada em julgado.
A SENTENÇA julgou procedente para:
‘’1) Implantar, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência do trânsito em julgado da SENTENÇA, na folha de pagamento da 
parte Requerente, seguindo o piso nacional do magistério (jornada 40 h) mais o acréscimo do percentual de 20 % (vinte por cento), com 
os devidos reflexos remuneratórios; […] 
3) Pagar às diferenças salariais inerentes ao acréscimo do percentual de 20 % acima do PSPN (art. 181, § 1º, da Lei 669/GP/2013), 
cujas diferenças salariais deverão observar o piso salarial de magistério de cada ano, com efeitos financeiros desde janeiro de 2016, 
respeitando a prescrição quinquenal, até a data da efetiva implementação [...]’’;
O acórdão proferido pela Turma Recursal negou provimento ao recurso do executado e manteve a SENTENÇA originária por seus 
próprios fundamentos.
Entretanto, conforme relatado, o executado resiste em dar cumprimento a SENTENÇA judicial que lhe foi imposta, ao argumento de que 
houve alteração legislativa sobre o adicional.
Com efeito, a edição de Lei nova em fase de cumprimento de SENTENÇA, reduzindo o percentual do adicional estabelecido na 
SENTENÇA, não pode ser tida como argumento para impossibilitar o cumprimento integral do título judicial acobertado pela coisa julgada 
e direito adquirido.
No caso sub judice, trata-se de fenômeno de direito intertemporal, que não tem o condão de afetar os servidores municipais contemplados 
pela SENTENÇA judicial passada em julgado, a exemplo da parte exequente, que teve DECISÃO favorável a implantação do adicional 
de 20 % ao seu patrimônio jurídico, aplicando-se o princípio tempus regit actum, ou seja, os atos anteriores regem-se pela lei do tempo 
em que foram praticados, prestigiando, portanto, a segurança jurídica.
Entendimento contrário ensejaria violação a direito adquirido e, em especial, à irredutibilidade salarial, o que é inconcebível pela Carta 
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Magna (arts. 5º, XXXVI, 7º, VI e 37, XV, CF/88).
Nesse contexto, a nova Lei Municipal somente pode alcançar os servidores municipais que venham a preencher os requisitos para sua 
obtenção após sua vigência, não atingindo, portanto, aqueles que já tinham direito ao benefício por ato legislativo anterior, devendo ser 
resguardado o valor nominal do adicional em folha de pagamento, não sendo, portanto, possível o decréscimo remuneratório em razão 
de nova regra normativa.
Portanto, as teses do município réu não se prestam a inviabilizar a obrigação de fazer consistente na implantação do adicional de 20 % 
(vinte por cento), na folha de pagamento da parte exequente, porquanto já agraciado por meio de título judicial transitado em julgado.
Diante exposto, rejeitos os argumentos do Munício executado, e determino que seja INTIMADO novamente o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 
DE RONDÔNIA/RO para que cumpra a SENTENÇA judicial, no prazo de 10 dias, devendo comprovar nos autos, sob pena de multa 
diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20,000,00, para o caso de descumprimento da obrigação, multa essa podendo ser direcionada 
diretamente à pessoa do Prefeito Municipal.
Sobre a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública por desrespeito a DECISÃO judicial:
EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMINAÇÃO DA MULTA CONTRA 
A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 
COMPROVAÇÃO. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apresenta-se possível 
a discussão, em sede de exceção de pré-executividade, da questão acerca da exclusão e/ou redução do valor da multa cominada por 
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, que pode ser alterada de ofício e a qualquer tempo pelo Magistrado (art. 461, § 3º, 
CPC /73; art. 537, § 1º, CPC/15), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça 2. A fixação das astreintes tem por escopo garantir a efetividade da DECISÃO, razão pela qual pode ser imposta à Fazenda 
Pública, não caracterizando lesão ao erário. 3. Comprovado o descumprimento da ordem judicial pela parte, devida a cobrança da multa. 
4. Deve ser reduzido o valor da multa, quando se apresenta excessiva e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto. 
Encontrado em: DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL 08/05/2017 - 8/5/2017 Agravo 
de Instrumento-Cv AI 10451100023998003 MG (TJ-MG) Bitencourt Marcondes.
Ressalto que a reincidência em descumprir as determinações judiciais poderá acarretar em redirecionamento da multa à pessoa física 
do gestor, responsável pelo descumprimento da ordem, e do Prefeito, sem prejuízo de remessa dos autos ao Ministério Público para 
apuração de eventual ato de improbidade administrativa.
No mais, a fim de dar efetividade ao cumprimento da SENTENÇA, expeça-se MANDADO de intimação a ser cumprido pelo Oficial de 
Justiça desta comarca de Pimenta Bueno, a fim de que sejam intimados: 1) O Excelentíssimo Sr.(a) SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
E FAZENDA de Primavera de Rondônia/RO para cumprimento da SENTENÇA proferida nos autos que determinou a implantação do 
adicional de 20 % (vinte por cento) acima do piso salarial da categoria, em favor da parte exequente; 2) O Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal quanto à possibilidade de multa direcionada diretamente a ele, e acionamento do Ministério Público para apuração de eventual 
improbidade administrativa; e 3) o Procurador-Geral de Primavera de Rondônia/RO, quanto a presente DECISÃO proferida no presente 
feito.
Intimem-se. SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO a ser cadastrado junto ao Sistema PJe para fins de 
distribuição do MANDADO para cumprimento.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002000-03.2021.8.22.0009 Cumprimento de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: NILDETE DOS SANTOS BRIZANTE, RUA LINDOLFO JOAQUIM CUSTÓDIO 514 SERINGAL - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Segundo consta nos autos, o procedimento cirúrgico vindicado pela parte autora, já foi realizado.
Ante o exposto, como nada mais foi requerido, julgo extinto o processo com resolução do MÉRITO, considerando a satisfação do pedido 
e o cumprimento da SENTENÇA.
Homologo a prestação de conta em virtude do comprovante de levantamento do alvará e nota fiscal, acompanhando da anuência pelo 
Estado.
Intimem-se as partes e, após arquivem-se os autos.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO /INTIMAÇÃO VIA SISTEMA.
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7000108-25.2022.8.22.0009 Cumprimento de SENTENÇA  
POLO ATIVO
REQUERENTE: LETICIA CALCADOS LTDA - ME, AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 941 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE, OAB nº RO7875, MARIANA PILONETO FARIAS, 
OAB nº RO8945 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: WIRLENE SOARES RAMOS, RUA PEDRO AMÉRICO 55 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Valor da Causa: R$ 809,22
DECISÃO 
Vistos;
Trata-se de pedido de penhora sobre benefício previdenciário, suscitado pela parte exequente em desfavor da executada.
Foram implementadas diligências no sentido de localizar bens e ativos financeiros, sem êxito nas medidas, bem como a executada em 
nenhum momento demonstrou o mínimo interesse em saldar o débito. 
Com efeito, entendo como válida a medida expropriatória requerida pela exequente, visto que as demais tentativas de localizar bens da 
executada não surtiram efeito positivo.
Ao se analisar a possibilidade de penhora dos valores salariais do indivíduo, deve o julgador averiguar se a penhora da verba salarial trará 
prejuízos ao sustento e manutenção do devedor e de sua família.
No caso dos autos, verifica-se que a ré recebe dois benefícios previdenciários, de modo, que entendo ser possível a penhora de parte dos 
valores ao menos de um dos benefícios para se fazer cumprir a DECISÃO judicial de pagamento, atingindo a efetividade das decisões 
judiciais que a sociedade espera.
Neste sentido eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. 
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO 
EXCEPCIONAL. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de SENTENÇA, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto 
em 16/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a penhora de parte do 
salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. A ausência de indicação do DISPOSITIVO de lei tido como 
vulnerado pelo Tribunal de origem enseja a inadmissibilidade do recurso especial, em razão de sua deficiente fundamentação. Incidência 
da Súmula n. 284/STF. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre 
situações fáticas idênticas. 5. É inadmissível o conhecimento do recurso especial se não houve DECISÃO acerca dos DISPOSITIVO 
s legais indicados como violados. Aplicação da Súmula 282/STF. 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de 
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 
satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes 7. 
Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a 
penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido 
e, nessa extensão, não provido. (REsp 1673067/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 
15/09/2017). GRIFO NOSSO.
No mesmo sentido, colaciono o entendimento do Eg. TJ/RO a respeito da possibilidade de penhora sobre verbas previdenciárias e 
proventos;
Agravo de instrumento. Cumprimento de SENTENÇA. Penhora de proventos de aposentadoria. Possibilidade. Princípio da dignidade 
humana. Precedente do STJ. Recurso não provido. É possível penhora de proventos de aposentadoria do executado desde que seja em 
limite razoável, respeitando a dignidade da pessoa humana. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0800253-68.2020.822.0000, Rel. Des. Hiram 
Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2020.)
Agravo de Instrumento. Penhora de salário. Possibilidade. Limite razoável. Princípio da dignidade humana. A regra de impenhorabilidade 
do salário pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família.” 
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800642-87.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 05/07/2019) 
Agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial. Penhora salarial. Agravo de instrumento. Penhora sobre salário 
do devedor. Possibilidade. Percentual condizente com a capacidade econômica. Dignidade humana. Recurso parcialmente provido. 
É possível a efetivação de penhora de parte do salário do devedor, desde que seja realizada em percentual condizente à capacidade 
econômica deste e, ainda, que seja respeitado o princípio da dignidade do ser humano.” AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 
0800259-12.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca 
Moraes, Data de julgamento: 19/06/2019 
Desse modo, a fim de não comprometer o mínimo da remuneração vital à sobrevivência da devedora e de sua família, defiro parcialmente 
o pleito do autor, no tocante a penhora das verbas provenientes apenas da pensão por morte recebida pela ré, em 6 parcelas mensais 
de R$ 150,80 (cento e cinquenta reais e oitenta centavos), do BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO N 1633924430, recebido pela parte 
executada WIRLENE SOARES RAMOS, inscrita no CPF sob o n 711.998.531-00, até o limite da execução, devendo ser oficiado ao 
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS para que efetue o desconto e o respectivo depósito em conta judicial dos valores, a iniciar-se 
no pagamento na folha subsequente a intimação, devendo comunicar este Juízo sobre o cumprimento da penhora no prazo de 05 (cinco) 
dias;
Intimem-se. 
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário.
Efetivado o primeiro depósito judicial, intime-se a executada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. 
SERVE COMO CARTA AR/MANDADO /PRECATÓRIA/OFICÍO 
Pimenta Bueno , 1 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004255-94.2022.8.22.0009 AUTOR: JOCIMAR GONCALVES ENGEL
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA - RO10215
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 30/09/2022 Hora: 08:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. 
certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com 
bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o 
advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência 
(art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e 
telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004476-77.2022.8.22.0009 AUTOR: ROSANGELA FELICIO FERREIRA DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: OSEIAS DAS GRACAS ALVES - RO11792
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
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Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 06/10/2022 Hora: 09:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004241-13.2022.8.22.0009 AUTOR: GUILHERME SONDA POPINHAK
Advogado do(a) AUTOR: MAISA BERNACHI BAPTISTA - RO8247
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 30/09/2022 Hora: 08:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. 
certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com 
bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o 
advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência 
(art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e 
telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004133-81.2022.8.22.0009 REQUERENTE: COMERCIAL DONATO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANE FONSECA LACERDA - RO5755
REQUERIDO: CARLOS ANDRÉ ESTOLANO DE ARRUDA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 06/10/2022 Hora: 10:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
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pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Processo n°: 7004657-78.2022.8.22.0009
REQUERENTE: MICHELINE LOVO DORSCH
Advogado do(a) REQUERENTE: OTONIEL BRAZ ODORICO - RO8852
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, GENERALI BRASIL 
SEGUROS S A
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 15 (quinze) dias.
Pimenta Bueno-RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004288-84.2022.8.22.0009 REQUERENTE: MARINEIDE GOULART MARIANO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS - RO11257
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 30/09/2022 Hora: 09:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
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acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. 
certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com 
bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o 
advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência 
(art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e 
telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004199-61.2022.8.22.0009 AUTOR: ELIANE RIBEIRO DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: HENRIQUE SCARCELLI SEVERINO - RO0002714A, ELESSANDRA APARECIDA FERRO - RO4883
REU: GOL LINHAS AÉREAS, DECOLAR. COM LTDA.
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 06/10/2022 Hora: 09:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
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contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Processo n°: 7004646-49.2022.8.22.0009
REQUERENTE: IDEMAR PINHEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: OTONIEL BRAZ ODORICO - RO8852
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, GENERALI BRASIL 
SEGUROS S A
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 15 (quinze) dias.
Pimenta Bueno-RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004132-96.2022.8.22.0009 REQUERENTE: COMERCIAL DONATO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANE FONSECA LACERDA - RO5755
REQUERIDO: ROSANGELA SILVA DA MOTA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 06/10/2022 Hora: 10:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
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PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Processo n°: 7004656-93.2022.8.22.0009
AUTOR: ALENICE APARECIDA RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: OTONIEL BRAZ ODORICO - RO8852
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, GENERALI BRASIL 
SEGUROS S A
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 15 (quinze) dias.
Pimenta Bueno-RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
Processo nº : 7003258-14.2022.8.22.0009
Requerente: SABRINA DE OLIVEIRA SANCHES
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERIDA
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Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
Autos nº : 7004012-53.2022.8.22.0009
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Infrator(a): ALISSON FELIPE KOJO RATTIS
Advogados do(a) AUTOR DO FATO: MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA - RO9767, MANOEL ARAUJO JUNIOR - RO10206
Intimação DA PARTE - DJE
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), para ciência do 
despacho ID. 81076090
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004481-02.2022.8.22.0009 AUTOR: SONIA RAQUEL CELLA SALIERNO
Advogados do(a) AUTOR: MAICON HENRIQUE MORAES DA SILVA - RO0005741A, DENIZE APARECIDA SESTITO DA SILVA - 
RO11216
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 06/10/2022 Hora: 08:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
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nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004146-80.2022.8.22.0009 EXEQUENTE: DAIANE MATOS GOMES DA SILVA 98877020210
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANE ALVES SUSZEK - RO9270
EXECUTADO: POLIANA APARECIDA BARCELLOS SOUZA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 1 Data: 27/10/2022 Hora: 08:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004145-95.2022.8.22.0009 REQUERENTE: LEIDE ISABEL SILVA MARIANO DE ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANY FREITAS MAGALHAES MATOS - RO7187
REQUERIDO: RODRIGO CARLOS DE PAIVA SILVA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 06/10/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004430-88.2022.8.22.0009 REQUERENTE: CASSIANA PAIXAO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
REQUERIDO: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO CHALFIN - RO0007520A
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 



3017DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 07/10/2022 Hora: 09:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. 
certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com 
bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o 
advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência 
(art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e 
telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004445-57.2022.8.22.0009 EXEQUENTE: JOSE ANTONIO DE PAULA 10655182268
Advogados do(a) EXEQUENTE: MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE - RO7875, MARIANA PILONETO FARIAS - RO8945
EXECUTADO: VANESSA GALVAO FERNANDES
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 1 Data: 06/10/2022 Hora: 08:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
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acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. 
certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com 
bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o 
advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência 
(art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e 
telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 2 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004415-56.2021.8.22.0009 EXEQUENTE: MARIVANI BECALLI BORSUK EIRELI - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIANA PILONETO FARIAS - RO8945, MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE - RO7875
EXECUTADO: DENISE RODRIGUES DA SILVA CARNELOSSI
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 10/11/2022 Hora: 09:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
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contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 2 de setembro de 2022. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Pimenta Bueno - Juizado Especial
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
======================================================================================
Processo nº: 7000520-53.2022.8.22.0009 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: VALDIR LIMA DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES - RO6730, FELIPE WENDT - 
RO4590
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. Sentença, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Pimenta Bueno/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Pimenta Bueno 
- Juizado Especial Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000,(69) 34512819 
Processo nº 7004436-95.2022.8.22.0009 REQUERENTE: LUCILENE DE SOUZA BRAGA
Advogado do(a) REQUERENTE: OTONIEL BRAZ ODORICO - RO8852
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, GENERALI BRASIL 
SEGUROS S A
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 2 Data: 07/10/2022 Hora: 08:30 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de telefone, 
de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 
(dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO DO CEJUSC DE PIMENTA BUENO: 3452-0940 (é o número de atendimento pelo whatsapp do CEJUSC)
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Pimenta Bueno, 2 de setembro de 2022. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002809-90.2021.8.22.0009 Cumprimento de sentença 
POLO ATIVO
REQUERENTE: MAIARA BRUGNAGO DOS SANTOS, QUADRA 14, CASA 05, CONJUNTO BNH I, NÃO INFORMADO BNH I - 76970-
000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: SAMUEL LOURENCO TORRES, RUA PEDRO SIMPLICIO DA MOTTA S/N, NÃO INFORMADO BAIRRO DOS PIONEIROS 
- 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: CEZAR ARTUR FELBERG, OAB nº RO3841A 
vinte e três mil reais
DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO
Trata-se e cumprimento de sentença definitiva de Obrigação de Fazer (CPC, art. 536) e de pagar quantia certa.
Altere-se a classe processual e adeque-se os polos conforme o caso requer.
Considerando que no cumprimento de sentença, além das regras do Título II do Livro I da Parte Especial, deve ser observado, no que 
couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial (Do Processo de Execução) – CPC, art. 513, caput 
– aplicar-se-á as regras supletivas dos arts. 814 a 821 do CPC.
Sendo assim, DETERMINO:
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I - Fica INTIMADA a parte executada PESSOALMENTE (Súmula 410/STJ), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a 
obrigação de obrigação de fazer, consistente em promover a transferência do financiamento do imóvel Prédio Tipo Residencial em 
alvenaria, localizado na Av. Independência n° 592, Lote 08. Quadra 38-A, Setor 03, no município de Pimenta Bueno/RO ou, ao menos, 
que tenha dado protocolado o pedido, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa a ser arbitrada. 
Para efetivação da tutela específica (ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente), sob pena de incidir nas sanções 
de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 
desobediência (CPC, art. 536, § 3º).
II – Se não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos, requerer a satisfação da obrigação à custa 
do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, nos termos do artigo 816, caput e parágrafo único, do 
CPC;
III – Realizada a prestação, sem nova conclusão, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias e, não havendo impugnação, considerará 
satisfeita a obrigação (CPC, art. 818);
IV - INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da condenação 
R$ 28.660,20 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta reais e vinte centavos), corrigidos e atualizados nos termos da sentença, sob pena 
de aplicação de multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no prazo de 15 
(quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos 
que se fizerem necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, nos termos do 
artigo 525, §1º, do CPC.
V – Faculto ao executado, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 536, §4º c/c 525, ambos do CPC;
VI - Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
VII - Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, tornem os autos conclusos para análise do pedido de penhora, INTIME-SE a 
parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento normal ao feito, observando a ordem 
preferencial disposta no art. 835 do CPC.
VIII - Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os autos conclusos para sentença de extinção.
SERVE COMO CARTA AR INTIMAÇÃO/MANDADO/PRECATÓRIA
ENDEREÇO DA REQUERIDA:SAMUEL LOURENÇO TORRES, Avenida Independência, n 592, Loteamento Altoé, ou Rua Dom Pedro 
II, n 797, bairro Jardim das Oliveiras, ou Avenida Marechal Rondon, n 679, bairro Pioneiros (Milenium Informática), Telefone 69 9 9944 
5969.
Pimenta Bueno 2 de setembro de 2022 
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7005006-86.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE DE PAULA ALCÂNTARA, AV. CUNHA BUENO 825 JARDIM DAS OLIVEIRAS - 76800-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUIZ MIGUEL SOLEI, OAB nº RO8976, RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO, OAB nº 
RO6269 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: MICHELE FERREIRA DA SILVA, RUA PARA 2212 SAO FRANCISCO - 78310-000 - COMODORO - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Considerando a manifestação da parte autora (id. 81305520), informando que o débito fora integralmente pago, julgo EXTINTA A 
PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, autorizando, em consequência, os necessários 
levantamentos.
Sem custas e honorários.
Registrado eletronicamente.
Intime-se, arquivando-se, independentemente do trânsito em julgado da sentença.
Desnecessária a intimação da parte sem advogado constituído nos autos.
Serve como intimação via DJe.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003129-77.2020.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: JONES DE ABREU, AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ 1517, KITNET VILA NOVA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351, LEANDRO RODRIGUES DE SA, OAB nº RO10340 
POLO PASSIVO
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REQUERIDO: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 09 ANDAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
SENTENÇA
Vistos.
O executado cumpriu com a obrigação contida nestes autos, depositando o valor da obrigação em conta judicial vinculada ao presente 
feito, bem como o exequente indicou os dados bancários para expedição de alvará.
Realizei a expedição de alvará eletrônico na modalidade transferência através da ferramenta “alvará eletrônico”, pela qual o juízo envia 
os dados da ordem diretamente ao banco detentor da conta judicial, sem gerar documento novo nos autos. 
Assim, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO.
Publicada e Registrada Eletronicamente.
Sem custas.
Comprovada a transferência, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.
Serve como intimação via Dje.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7006065-41.2021.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: OLGA MASAE YAMAGUCHI SANCHES, RUA JUAREZ TÁVORA 496 SERINGAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA, OAB nº RO11407 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Valor da Causa: R$ 45.093,98
DECISÃO 
Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Estadual.
O valor referente à condenação principal, supera o limite estabelecido na Lei Estadual 1.788/2007, que fixa o limite de 10 salários-
mínimos para os créditos de pequeno valor - RPV, logo aplica-se o regime de precatório estabelecido no artigo 100 da Constituição 
Federal de 1988.
Considerando que o Executado concordou com os valores ofertados pelo Exequente, HOMOLOGO-OS cálculos apresentados, determinando 
o prosseguimento da execução no montante de R$ 50.651,29, conforme petição de id n. 58898224.
Diante do exposto, determino:
1) O cadastramento do Precatório Requisitório por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (CF/88 
art. 100 e, art. 535, §3º, I, do CPC), para pagamento do valor de R$ 50.651,29, referente à condenação principal, em favor da parte 
Exequente;
Conforme Resolução nº 153/2020-PR, que regulamenta a utilização do sistema SAPRE no âmbito do TJ/RO para pagamento de Requisição 
de Pequeno Valor e Precatório, tais expedientes não mais serão recepcionados fisicamente nos Órgãos de Pagamento e Coordenadoria 
de Gestão de Precatórios, com uma sistemática diversa da utilizada até então.
Desta forma, proceda a CPE o cadastramento do PRECATÓRIO junto ao Sistema, juntando-se cópias nos autos.
Se faltar algum dado ou documento, a CPE deverá praticar ato ordinatório de intimar a parte beneficiária para apresentação no prazo de 
5 dias, sob pena de arquivamento e ocorrendo a inércia, autorizo, desde já, o arquivamento, independentemente de novo despacho.
2) Em seguida, encaminhe-se o precatório para o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com as nossas homenagens de 
estilo;
3) Após, cumpridas as providências necessárias, intimem-se as partes para conhecimento, arquivando-se o feito, oportunamente.
Cumpra-se. Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ofício.
Publique-se. 
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002046-55.2022.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: ARAUJO & UNTERNAHRER COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME, RUA CARLOS GOMES n 1173B 
NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GABRIELLE CONSTANTINO, OAB nº RO10773, FERNANDA MUBARAC DE ALMEIDA, OAB nº 
RO8779, BEATRIZ MUBARAC DE ALMEIDA, OAB nº RO11130 
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POLO PASSIVO
EXECUTADO: EDMAR GOMES DA SILVA, AVENIDA MACEIÓ 1822 NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a não indicação de bens pelo Exequente, aliado à ausência de bens de propriedade da parte executada que garantam a 
satisfação da dívida, conforme se verifica nos autos várias tentativas infrutíferas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 
53, § 4º da Lei 9.099/95, autorizando, em consequência, os necessários levantamentos.
No mais, expeça-se Certidão de Dívida Judicial em favor do credor, relativamente ao valor apurado no último memorial de cálculos ou, na 
sua ausência, o valor cobrado na inicial, conforme requerido na petição retro.
Em seguida, dê-se ciência ao exequente.
Após, arquive-se o processo, independente do trânsito em julgado da sentença.
P. R. Intime-se, servindo o presente de intimação.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7005956-27.2021.8.22.0009 Cumprimento 
de sentença 
POLO ATIVO
REQUERENTE: DEVAIL PIMENTEL MARTINS, LINHA KAPA 72 LOTE 18 ZONA RURAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
VALOR DA CAUSA: R$ 15.143,70
DESPACHO 
Transitada em Julgado a sentença, a parte Autora requer o prosseguimento do feito, nos moldes do art. 523 do Código de Processo Civil 
(ID 80659467), pelo valor atualizado de R$ 17.266,64 (dezessete mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Defiro, determinando:
1. INTIMAÇÃO da parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, ciente de que não 
ocorrendo o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (art. 523, §1º, do Código de Processo Civil).
2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário tornem os autos conclusos para análise do pedido de penhora.
3. Ou, se o caso, INTIME-SE a parte Autora para, em 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora.
SERVE COMO CARTA/MANDADO INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
DESPACHO SERVE COMO CARTA/MANDADO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7001975-53.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: ARAUJO & UNTERNAHRER COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME, RUA CARLOS GOMES n 1173B 
NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: BEATRIZ MUBARAC DE ALMEIDA, OAB nº RO11130, FERNANDA MUBARAC DE ALMEIDA, OAB 
nº RO8779, GABRIELLE CONSTANTINO, OAB nº RO10773 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: MARCELA CRISTINA COLARES PIMENTA, AV. PADRE FEIJÓ 746 TRIANGULO VERDE - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Relatório dispensado, com fulcro no art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto por se tratar de matéria de 
direito, desnecessária a produção de prova oral.
Ademais, por ser o Magistrado o destinatário da prova, a ele compete indeferir a produção de provas protelatórias ou desnecessárias 
para a formação do seu convencimento.
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PROCESSO CIVIL. PROVA. FINALIDADE E DESTINATÁRIO DA PROVA. A prova tem por finalidade formar a convicção do Juiz. É o Juiz 
o destinatário da prova. É ele quem precisa ter conhecimento da verdade quanto aos fatos. Se o Juiz afirma que a prova já produzida é 
suficiente para o deslinde da questão, é porque sua convicção já estava formada. (TRF1 – AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 9476 MG 
2008.01.00.009476-3).
O Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas dever do 
magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim permitir.
Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não faculdade, assim proceder (STJ, 4a. 
Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).
A pretensão da autora visa ao recebimento de R$ 140,26, corrigidos conforme cálculos apresentados no id. 75329697, referente à compra 
de produtos realizados no estabelecimento comercial da autora, notas promissórias anexas aos autos.
Devidamente citado para a audiência de conciliação por videoconferência, a réu não participou, não entrou em contato com o CEJUSC 
pelos meios de comunicação disponíveis (telefones, e-mail, sala virtual).
Cumpre destacar, a citação/intimação realizada por oficial de justiça constava todas as informações pertinentes para a realização da 
audiência por vídeo.
A Lei 9099/95, artigo 22, § 2° e artigo 23, trouxe nova redação no que diz respeito à realização das audiências de conciliação.
Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.§ 2º É cabível a conciliação não 
presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em 
tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes.
Art. 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá 
sentença.
A ausência da ré, devidamente citada, a audiência importa em revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. Portanto, decreto a revelia 
do réu. 
Os documentos juntados na inicial, não impugnado, fazem prova do crédito, conforme aludido na exordial, conduzindo às consequências 
jurídicas pretendidas.
Assim, COMO DO CONTRÁRIO NÃO RESULTOU A CONVICÇÃO DESTE JUÍZO, que entende não ser caso de produção de 
provas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, CONDENO a parte REQUERIDA REQUERIDO: MARCELA 
CRISTINA COLARES PIMENTA, AV. PADRE FEIJÓ 746 TRIANGULO VERDE - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA a pagar 
à parte autora REQUERENTE: ARAUJO & UNTERNAHRER COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME, RUA CARLOS 
GOMES n 1173B NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA a importância de R$ 140,26 (cento e quarenta reais e 
vinte e seis centavos) acrescido dos juros e correções legais, a partir da citação.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.
Em que pese a revelia reconhecida, para o início da fase de cumprimento de sentença, o requerido deve ser intimado, nos termos do art. 
513, §2º, II do CPC.
Sendo assim, havendo manifestação quanto ao início do cumprimento de sentença, independentemente de novo despacho, intime-se o 
executado para cumprir e comprovar o depósito nos autos, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.
Findo o prazo do pagamento voluntário, e não havendo requerimentos do credor, arquivem-se os autos.
Havendo pagamento voluntário do débito, INTIME-SE a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar dados bancários 
para a expedição de alvará TRANSFERÊNCIA, autorizada a CPE a expedição do alvará.
Comprovado o levantamento, venham os autos conclusos para extinção 
Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de LEVANTAMENTO e intime-se a autora para comprovação nos autos; PRAZO 
5 (CINCO) DIAS.
Sobrevindo requerimento de cumprimento de sentença, com fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII, XVI, XXXI, 
“a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a autuação para cumprimento de sentença e encaminhe os autos à Contadoria Judicial 
quando necessário em ações oriundas da atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, 
caso não tenha sido juntada ao feito. Somente então, os autos deverão vir conclusos. 
Registrada e Publicada Eletronicamente no Dje.
Intime-se. 
RETIFIQUE-SE O ENDEREÇO DA REQUERIDA, conforme informado na diligência no Id. Av. Maceió, n. 1071, PIMENTA BUENO/RO.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7003250-37.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: MILENA MOTA CRIVELLI, AVENIDA PRESIDENTE HERMES 423, NÃO INFORMADO ALVORADA - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, ANA PAULA SANCHES, OAB nº RO9705 
POLO PASSIVO
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, ANDAR 
9, EDIFÍCIO JATOBÁ TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
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Sentença
Por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes para que cumpram e 
guardem o que ali se contém e declara, ficando, de ora em diante EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 
no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do CPC. 
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do artigo 55 da Lei 9.099/95. 
Sentença publicada e registrada automaticamente via Dje.
Dispenso por ora a intimação das partes, e determino o imediato arquivamento do feito. 
Arquivem-se os autos com as devidas baixas. 
Cumpra-se. 
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Pimenta Bueno - Juizado Especial
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 1065, Bairro dos Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
======================================================================================
Processo nº: 7000521-38.2022.8.22.0009 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: PEDRO CARNELOSSI
Advogados do(a) AUTOR: ROSANA FERREIRA PONTES - RO6730, EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046, FELIPE WENDT - 
RO4590
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. Sentença, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Pimenta Bueno/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7000756-39.2021.8.22.0009 Cumprimento 
de sentença 
POLO ATIVO
REQUERENTE: GESSE GONCALVES DA SILVA, AREA RURAL AREA RURAL - 76977-000 - SÃO FELIPE D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBSON REINOSO DE PAULA, OAB nº RO1341A 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. COSTA E SILVA 
276 ALVORADA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA 
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA OAB/RO 7828
DECISÃO
Tratam-se de autos em fase de Cumprimento de Sentença.
Devidamente intimada para cumprimento voluntário da sentença, nos termos do artigo 523, do CPC, a parte executada quedou-se 
inerte.
Desta forma, o prosseguimento do feito, nos moldes requeridos pela Exequente, é medida que se impõe pelo que defiro o pedido bloqueio, 
determinando a indisponibilidade de eventual ativo financeiro existente em nome da executada, nos termos do artigo 854 do Código de 
Processo Civil, via sistema eletrônico SISBAJUD.
Tentado o bloqueio de valores do EXECUTADO REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO 
DE RONDÔNIA S/A - CERON, no valor de R$ 24.499,31 , por meio do sistema SISBAJUD, sobreveio resultado positivo, Banco Brasil, 
conforme print anexo. Assim, determino:
1. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, nos termos do artigo 854, §2º, do CPC, para oferecer, caso queira, impugnação 
no prazo de 05 (cinco) dias (§3º).
2. Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestação em 5 (cinco) dias dias. Após, tornem os autos conclusos.
3. Não havendo impugnação, desde já, converto a indisponibilidade em penhora. INTIME-SE a exequente para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, informar os dados bancários para expedição de alvará transferência.
4. Decorrido o prazo do “item 3”, com ou sem manifestação, conclusos os autos para transferência dos valores e expedição de alvará em 
favor da exequente.
Publique-se. SERVE COMO INTIMAÇÃO VIA DJE.
Pimenta Bueno, 02/09/2022.
Wilson Soares Gama
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7000660-24.2021.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: MIRIANE NASCIMENTO DE SOUZA, AV. RIACHUELO 1494 CTG - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: LEANDRO RODRIGUES DE SA, OAB nº RO10340, ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351 
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POLO PASSIVO
REQUERIDO: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 09 ANDAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
Valor da Causa: R$ 17.147,26
DESPACHO
Vistos,
Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias requerer o que de direito, sob pena de extinção.
SERVE COMO CARTA AR/MANDADO/PRECATÓRIA. 
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7000449-51.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: M & M ODONTOLOGIA LTDA - ME, AV. CARLOS DORNEJE 101 APEDIÁ - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: PRISCILLA CHRISTINE GUIMARAES QUERUZ, OAB nº RO7414A 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: RONALDO SILVA MACIEL, RUA CRISTÓVÃO COLOMBO 135 CTG - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
VALOR DA CAUSA: R$ 1.589,80mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos
DESPACHO 
Defiro o pedido da exequente. 
Proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO dos bens indicados (abaixo relacionados), suficientes para satisfação integral da execução R$ 
R$ 1.589,80 (mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). Imediatamente após, intimar o Executado, na pessoa de seu 
representante legal, pessoalmente, ou por seu representante legal se for pessoa jurídica, para, querendo, apresentar as Impugnações 
no prazo de quinze (15) dias, contados da intimação.
BEM INDICADOS: Uma corrente com pingente de ferradura de cavalo, uma pulseira possivelmente de ouro ou demais bens 
disponíveis.
Defiro a REMOÇÃO do bem penhorado, e para tanto, deverá o Oficial de Justiça entrar em contato com o patrono do Exequente, através 
do Celular ___, que custeará as despesas respectivas, DEPOSITANDO-O em mãos do Exequente, mediante termo de compromisso.
Fica o senhor Oficial de Justiça, desde logo, ciente de que poderá atuar na forma do artigo 12, da Lei 9.099/95 c/c artigo 212, § 2º, do 
Código de Processo Civil/2015 (Realizar as diligências em dias feriados, sábados e domingos e fora da hora normal de expediente, desde 
que não seja antes das 06:00 e depois das 20:00 horas).
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE COMO MANDADO.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002884-95.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: JUSCELIO PEREIRA DA COSTA, AC PIMENTA BUENA, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 CENTRO - 76970-000 
- PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: REJANNE CILIATO COUTINHO, OAB nº MT20320O 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), , AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, - LADO PAR CIDADE MONÇÕES 
- 04571-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES, OAB nº GO29320, PROCURADORIA DA TELEFÔNICA BRASIL 
S/A 
R$ 10.118,26
SENTENÇA
Considerando que a parte Autora requereu a extinção do feito, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTA a presente ação, com 
fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e Enunciado nº 90 do FONAJE.
Sem custas.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquive-se o processo, independente do trânsito em julgado da sentença.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno Classe Processual: Procedimento 
do Juizado Especial Cível
Processo: 7002944-68.2022.8.22.0009
REQUERENTE: FRANCISCA CHAGAS NEVES DE OLIVEIRA, AV. JOSÉ GOMES 575, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 VILA 
NOVA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIEGO BARCELOS SANTOS, OAB nº RO10167A, ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA 04 ANDAR, PRÉDIO PRATA VILA YARA - 06029-901 - 
OSASCO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO
Valor da causa: R$ 16.817,20
DECISÃO
Defiro nesta fase processual os benefícios da assistência judiciária gratuita e o faço pela força dos princípios do direito ao acesso e à 
ampla e efetiva assistência jurídica.
Nesse aspecto, tal assertiva tem supedâneo na jurisprudência, evidenciando que constitui objetivo fundamental na Carta Maior/88, 
bem como esclarece a possibilidade da análise em qualquer fase ou grau de jurisdição (Apelação Civel n. 563666-8, do Foro central 
da comarca da região Metropolitana de Curitiba-12ª Vara Cível Apelante: Esther Guimarães Macedo, Apelados: Renato Francisco Zilli 
Relator Des. Costa Barros).
O recurso é adequado (art. 41 da Lei 9.099/95) e foi interposto dentro do prazo legal (art. 42 art. 41 da Lei 9.099/95), porquanto 
tempestivo.
A parte é legítima, está representada, e tem interesse em recorrer, já que vencida na causa – insurgindo-se quanto a sentença prolatada 
nos autos.
Portanto, presentes os pressupostos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 
O Recorrido intimado apresentou contrarrazões, assim, determino a remessa dos autos a Turma Recursal.
Pimenta Bueno, 02/09/2022.
Wilson Soares Gama

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7004589-31.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: VANOR PEREIRA GONCALVES, DOS BANDEIRANTES 681, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 PIONEIROS - 76970-000 
- PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
POLO PASSIVO
REU: DELTA AIR LINES INC, AVENIDA CHEDID JAFET 222, BOCO C, CONJ. 11 VILA OLÍMPIA - 04551-065 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO, LATAM LINHAS AÉREAS S/A, RUA VERBO DIVINO 2001, ZONA SUL (3 AO 6 ANDAR) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA 
SUL) - 04719-002 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REU: RICARDO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI, OAB nº PB24140, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP 
S/A 
Sentença
As partes informaram a composição por meio de acordo extrajudicial, requerendo a homologação, nos termos da petição juntada nos 
autos de ID 81241670.
Assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, o acordo entabulado, EXTINGUINDO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas.
Havendo descumprimento admito o prosseguimento nos mesmos autos devendo virem conclusos para decisão.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquivando-se, independentemente do trânsito em julgado.
SERVE COMO INTIMAÇÃO VIA DJE. 
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7004590-16.2022.8.22.0009 Procedimento 
do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: VANOR PEREIRA GONCALVES, DOS BANDEIRANTES 681, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 PIONEIROS - 76970-000 
- PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
AUTOR SEM ADVOGADO(S) 
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POLO PASSIVO
REU: DELTA AIR LINES INC, AVENIDA CHEDID JAFET 222, BOCO C, CONJ. 11 VILA OLÍMPIA - 04551-065 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO, LATAM LINHAS AÉREAS S/A, RUA VERBO DIVINO 2001, - DE 999/1000 AO FIM CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL) 
- 04719-002 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REU: RICARDO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI, OAB nº PB24140, PROCURADORIA LATAM AIRLINES GROUP 
S/A 
Sentença
As partes informaram a composição por meio de acordo extrajudicial, requerendo a homologação, nos termos da petição juntada nos 
autos de ID 81232649.
Assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, o acordo entabulado, EXTINGUINDO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas.
Havendo descumprimento admito o prosseguimento nos mesmos autos devendo virem conclusos para decisão.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquivando-se, independentemente do trânsito em julgado.
SERVE COMO INTIMAÇÃO VIA DJE. 
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003972-08.2021.8.22.0009 Cumprimento de sentença 
POLO ATIVO
REQUERENTE: ILSON TELES DOS SANTOS, LOTE 54 LINHA 41 - 76976-000 - PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBSON REINOSO DE PAULA, OAB nº RO1341A 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. COSTA E SILVA 
276 ALVORADA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA 
Valor da Causa: R$ 15.452,90
DESPACHO
Considerando que a ré realizou o pagamento voluntário da condenação.
INTIME-SE a autora para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários para a expedição de ALVARÁ TRANSFERÊNCIA 
DE VALORES, e no mesmo prazo requerer o que de direito.
Após, tornem os autos conclusos.
Serve como intimação via Dje.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 7001696-04.2021.8.22.0009 Cumprimento 
de sentença 
POLO ATIVO
REQUERENTE: WILSON THAYLON LUCIANO OLIVEIRA, AV PRESIDENTE KENEDY 192 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HERISSON MORESCHI RICHTER, OAB nº RO3045A, JESSICA FERNANDA DA SILVA BORGES, 
OAB nº RO9525, TALLITA RAUANE RAASCH, OAB nº RO9526 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: JOAO PEDRO DA SILVA SOUZA, RUA GUAPEVA 968 MORUMBI - 38407-318 - UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 



3029DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

SENTENÇA
Vistos,
A parte exequente intimada quanto ao requerimento (ID n. 13585919), manifestou-se de acordo com a proposta, requereu ainda em caso 
de descumprimento, a aplicação da multa no equivalente de 20 % sobre o valor remanescente.
Considerando a concordância do exequente, deferido o pedido da parte executada, ficando esta ciente de que deverá realizar o pagamento 
das parcelas sucessivamente no dia 22 de cada mês a contar da intimação.
Assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, o acordo entabulado, em 10 (dez) parcelas de R$ 60,00 (sessenta 
reais), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 
Civil. Sem custas.
Havendo descumprimento admito o prosseguimento nos mesmos autos devendo virem conclusos para decisão.
Intime-se o autor para indicar os dados bancários, no prazo de 5 dias para que os depósitos sejam realizados em conta corrente.
Após os dados bancários, intime-se o devedor PESSOALMENTE para dar início ao cumprimento do acordo.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquivando-se, independentemente do trânsito em julgado.
Serve como ofício/precatória/dje.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003307-55.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública 
POLO ATIVO
REQUERENTE: RONALDO GOMES JUNIOR, RUA DUQUE DE CAXIAS 1883, - DE 1771/1772 A 2241/2242 CENTRO - 76963-818 - 
CACOAL - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VANESSA JESSICA RASFASKI TELES, OAB nº RO11115 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE, RUA THEODORO R. DA SILVA 667 CENTRO - 76977-000 - 
SÃO FELIPE D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE 
Valor da Causa: R$ 12.120,00
DESPACHO
Vistos.
Tratando-se de direitos indisponíveis, não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 345, II, do 
CPC/2015.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA.INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO 
CPC. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia -presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor - pois seus 
bens e direitos são considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg 
nos EDcl no REsp: 1288560 MT 2011/0252049-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2012, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012).
No mais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes provas que tencionam produzir, justificando-as, 
sob pena de indeferimento. Prazo: 10 (DEZ) dias (artigo 357, § 4º, do CPC/2015).
Para fins de esclarecimento da causa, DETERMINO, ainda, a expedição de ofício à divisão de Recursos Humanos do município de São 
Felipe do Oeste/RO, requisitando, por meio de seu Diretor, informações sobre a existência de vaga para o Cargo de Controlador Interno 
no município réu, bem como deverá informar se há algum servidor nomeado no cargo em comissão de Controlador Interno, no prazo de 
10 (dez) dias.
Servirá, pois, a presente decisão de ofício.
A resposta deverá ser enviada a este Juízo no prazo acima assinalado, via e-mail: central_pbw@tjro.jus.br, telefone: (69) 3452-0910.
Publique-se, servindo de intimação. Encaminhe-se a presente decisão servindo cópia de ofício/carta-ar/expediente.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003757-95.2022.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: ADEMIR RIVOLI, AV. JOÃO PESSOA 1470, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 NOVA PIMENTA - 76970-000 - 
PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DIEGO BARCELOS SANTOS, OAB nº RO10167A, ARTHUR GOULART SILVA, OAB nº RO10351 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 09 ANDAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A 
SENTENÇA
“O juiz não tem de mostrar quanto direito ele sabe, mas o direito que a parte pede.” (Rui Barbosa)
Relatório dispensado, com fulcro no art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto por se tratar de matéria de 
direito, desnecessária a produção de prova oral.
Ademais, por ser o Magistrado o destinatário da prova, a ele compete indeferir a produção de provas protelatórias ou desnecessárias 
para a formação do seu convencimento.
PROCESSO CIVIL. PROVA. FINALIDADE E DESTINATÁRIO DA PROVA. A prova tem por finalidade formar a convicção do Juiz. É o Juiz 
o destinatário da prova. É ele quem precisa ter conhecimento da verdade quanto aos fatos. Se o Juiz afirma que a prova já produzida é 
suficiente para o deslinde da questão, é porque sua convicção já estava formada. (TRF1 – AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 9476 MG 
2008.01.00.009476-3).
O Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas dever do 
magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim permitir.
Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não faculdade, assim proceder (STJ, 4a. 
Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).
Da incompetência
Argui a ré não ser os Juizados competentes para julgar a presente demanda ante a suposta necessidade de perícia para comprovar que 
os documentos apesentados quando da formalização do contrato não pertencem a autora.
Não cabe tal alegação, uma vez que a autora não está afirmando que não assinou o contrato, porém, afirma que os assinou para um 
empréstimo consignado e não para um cartão cuja cobrança parcial é descontada em sua folha de pagamento.
Afasto a preliminar.
Da falta de interesse de agir
A ré arguiu ausência de pretensão resistida, uma vez que a parte autora não acionou a via administrativa pra solução do conflito.
A alegação não prospera. A necessidade de reclamação administrativa tem entendimento pacificado, quanto a sua desnecessidade, 
apesar de recomendando.
Sendo assim, afasto a preliminar.
Da Prescrição
A ré arguiu a prescrição, sob o argumento de que o contrato foi firmado no ano de 2016 e a demanda ajuizada no ano de 2022, logo não 
poderia reclamar sobre descontos sofridos até 3 anos, a reparação civil.
Todavia, tratando-se de trato sucessivo o termo inicial da prescrição corre da última parcela descontada do contrato.
Afasto a preliminar e passo à análise do mérito.
Falta de Interesse de Agir
Alega a ré que o feito deve ser extinto ante a ausência de requerimento administrativo.
A preliminar não merece guarida, tendo em vista que o requerimento administrativo prévio não é requisito para propositura de ação 
judicial, sob risco de violação do princípio constitucional do acesso à justiça.
MÉRITO
A pretensão autoral pretende a declaração de inexistência das dívidas referentes ao contrato de empréstimo, pois afirma não ter realizado 
a contratação com a ré e, consequentemente, a devolução em dobro da quantia descontada, supostamente indevida, de seu benefício, 
bem como indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, sob o argumento que em momento algum teve a intenção de 
contratar empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignado (RMC).
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A ré defende que o contrato foi firmado pela parte autora, com o intuito de adquirir um cartão de crédito, tanto que solicitou saque por 
intermédio do cartão de crédito, cujos valores foram depositados na conta da autora com desconto mínimo diretamente dos proventos 
recebidos.
Alega ainda, que a contratação de empréstimo cartão de crédito permite ao contratante o uso do cartão na forma de saques ou utilização 
para compras.
Juntou contrato, faturas do cartão de crédito, comprovante de saques e planilha evolutiva da movimentação financeira.
Em sede de impugnação, o autor continua afirmando que não firmou contrato de cartão de crédito com a ré na modalidade cartão de 
crédito consignado.
Pois bem. É certo que há diversas ações em que o consumidor se dirige ao Banco para contratação de empréstimo consignado, porém, 
acaba saindo com a contratação de um cartão de crédito, cujos valores são debitados parcialmente em folha de pagamento e o restante 
via fatura, casos em que o cartão nem sempre é desbloqueado ou utilizado pelo contratante.
Em que pese a parte autora alegar que não adquiriu o empréstimo na modalidade contratada, a realidade mostra-se diferente, pois 
conforme consta do contrato juntado aos autos no ID. 79887280, há expressa e clara menção a forma de contratação, visto que consta 
no cabeçalho do contrato “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (…)”, devidamente assinado.
Ademais a ré anexou aos autos ainda o áudio onde comprova que foi explicado para o autor a modalidade de empréstimo que o mesmo 
vinha realizando na movimentação de ID 79887281.
O entendimento do TJ, ao qual toda a magistratura do estado está vinculada, decidiu, em caso análogo:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Contrato de cartão de crédito consignado. RMC. Prescrição. Relação 
de trato sucesso. Não ocorrência. Contratação regular. Recurso desprovido. Por mais que a contratação tenha ocorrido há mais de 
cinco anos antes da propositura da ação, discute-se contrato de trato sucessivo, pelo que o termo inicial da prescrição é o da última 
parcela. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se 
falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. (grifo nosso)APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7002039-15.2021.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 04/08/2022. (grifo nosso). 
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de Margem Consignável – RMC. 
Contratação regular. Repetição do indébito. Indevido. Dano moral. Não configuração. Recurso provido. Havendo prova da contratação 
do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de 
dano moral ou repetição de indébito, mormente se considerar que o desconto se efetiva nos termos previamente contratados. APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7003982-58.2021.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 04/08/2022. (grifo nosso). 
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Banco BMG. Contrato de cartão de crédito consignado. RMC. 
Contratação regular. Recurso desprovido. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura 
do beneficiário, e não demonstrada fraude ou vício capaz de macular a contratação, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco 
de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7006151-36.2021.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 
22/07/2022. (grifo nosso). 
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Benefício previdenciário. Relação jurídica comprovada. 
Assinatura do contratante. Ausência de vício. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com 
assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta 
sunt servanda.APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003522-35.2021.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara 
Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 18/07/2022. (grifo nosso). 
Desta feita, por toda documentação juntada aos autos, junto ao contrato assinado apresentado pela ré, tem-se que a parte autora tinha 
conhecimento da existência da modalidade de contratação de cartão de crédito, pois aceitou o contrato, bem como se favoreceu dos 
valores recebidos a título de saque.
Inexistindo vício na contratação entre as partes, não há o que se falar em inexigibilidade da relação contratual, haja vista que esteve a 
todo tempo na esfera de domínio do autor, tampouco em dano moral.
Assim, por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por ADEMIR RIVOLI em face de BANCO BMG 
CONSIGNADO S.A., extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (2015).
Intime-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Serve como intimação via Dje.
Pimenta Bueno , 2 de setembro de 2022 .
Wilson Soares Gama 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Bairro dos Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Endereço: Av. Presidente Kennedy nº 1065, Bairro: Pioneiros, CEP: 76.970-000, contatos: 3452-0901 (Gabinete) e 3452-0910 (Central 
de Atendimento).
Processo: 7001757-25.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão
AUTOR: ROSINEIDE DA SILVA CANDIDO
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA, OAB nº RO8527
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
I. RELATÓRIO.
Trata-se de ação previdenciária proposta por ROSINEIDE DA SILVA CANDIDO em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, reivindicando a concessão do benefício intitulado auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez alegando, para tanto, ser 
segurada da previdência social, já que, quando sadia, exercia atividade laboral.
A ação foi recebida, momento que foi indeferida a antecipação de tutela, deferida a Justiça Gratuita, nomeada a médica Dra. Alynne Alves 
de Assis Luchtenberg para perita, lançada ordem de citação da Autarquia (ID 75230659).
Ante a manifestação da perita da impossibilidade de realização de perícia, nomeado para atuar como perito o Dr. Alexandre da Silva 
Rezende (ID 75429962).
Realizada a perícia, o laudo foi juntado aos autos (ID 77391564).
Intimada, a Autarquia manifestou-se ao laudo pericial, requerendo a improcedência da ação (ID 78328898).
A autora manifestou nada a opor (ID 78880204).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, não se 
vislumbra a necessidade de produção de provas em audiência. Ademais, o magistrado é destinatário da prova, podendo indeferir as que 
julgar desnecessárias ou irrelevantes ao julgamento do processo, nos moldes do art. 370 do CPC.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não for necessária a produção de prova em audiência 
(STJ, 3ª Turma, REsp 829.255/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. em 11/5/2010, DJe 18/6/2010).
O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, máxime se a matéria for 
exclusivamente de direito. O artigo 131, do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, habilitando-se o magistrado a valer-se do 
seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso 
concreto constantes dos autos, rejeitando diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com 
o princípio da celeridade processual (STJ, 1ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, j. em 6/4/2010, DJe 
3/8/2010).
Pois bem.
Analiso o laudo pericial (ID 77391564).
Tutela a autora a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, porém, para percepção dos referidos 
benefícios, se faz necessário o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 42, caput e 59 da Lei 8213/91, vejamos:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando 
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 
a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Para obter o benefício de auxílio-doença são necessários três requisitos: a) qualidade de segurado, b) período de carência, c) ficar 
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A aposentadoria por invalidez, por 
sua vez, prevê três requisitos, quais sejam: a) qualidade de segurado, b) período de carência, C) ser considerado incapaz e insusceptível 
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Qualidade de segurada.
A questão dos autos cinge-se na incapacidade da autora, dado que o indeferimento do pedido formulado pela via administrativa teve 
como fundamento a não constatação de incapacidade laborativa (ID 75141103).
Incapacidade.
Para que se analise tal prerrogativa, há de se saber o nível ou se realmente existe a suposta incapacidade, para tanto deve-se usar laudo 
de médico perito, profissional que goza do conhecimento técnico necessário para que se meça o alcance da enfermidade e/ou deficiência 
que acometeu o segurado.
Quanto a esse tipo de prova leciona Cândido Rangel Dinamarco:
A prova pericial é adequada sempre que se trate de exames fora do alcance do homem dotado de cultura comum, não especializado em 
temas técnicos ou científicos, como são as partes, os advogados e o juiz. O critério central para a admissibilidade desse meio de prova 
é traçado pelas disposições conjugadas a) do art. 145 do CPC, segundo o qual ‘quando a prova depender de conhecimento técnico ou 
científico, o juiz será assistido por perito’ e b) do art. 335, que autoriza o juiz a valer-se de sua experiência comum e também da eventual 
experiência técnica razoavelmente acessível a quem não é especializado em assuntos alheios ao direito, mas ressalva os casos em que 
é de rigor a prova pericial. Onde termina o campo acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções judiciais, ali começa 
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o das periciais. (in “Instituições de Direito Processual Civil”, vol III, 4ª ed., Malheiros: São Paulo, 2004, p.586).
Portanto, o juiz, ao se ver confrontado com tal situação, deve se amparar neste tipo de prova, pois se trata de algo robusto e técnico, 
auferido por profissional àquela área de conhecimento que foge do campo de especialização do magistrado.
No presente caso, o perito concluiu que a autora é portadora de Dor lombar, dorsal e cervical inocentes ao exame físico e às RM’s 
apresentadas. Apresenta queixas de dificuldades no trabalho por quadro semelhante à depressão/fibromialgia (CID m54.5,m54,m54.2), 
situação que não lhe causa qualquer incapacidade ao trabalho, estando apta ao labor (ID 77391564).
Logo, não tendo sido constatada qualquer tipo de incapacidade para o desempenho de atividades laborativas, não há direito a obtenção 
de nenhum dos benefícios pleiteados.
Nessa esteira, os seguintes julgados:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do 
requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento 
de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade. 2. Hipótese em que não restou 
comprovada a incapacidade da autora para desenvolver sua atividade laboral habitual. 3. Honorários advocatícios majorados, considerando 
as variáveis dos incisos I a IVdo § 2º do artigo 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão de gratuidade da 
justiça.(TRF-4 - AC: 50263621420194049999 5026362-14.2019.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de 
Julgamento: 17/03/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) (Destaquei).
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. 1. 
Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência 
de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta 
a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade. 2. A incapacidade laboral é comprovada através de exame médico-
pericial e o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo, entretanto não está adstrito à sua literalidade, sendo-lhe 
facultada ampla e livre avaliação da prova. 3. Tendo o laudo médico oficial concluído pela inexistência de incapacidade para o exercício 
de atividades laborais habituais, e não havendo prova substancial em contrário, não há direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria 
por invalidez.(TRF-4 - AC: 50048917320184049999 5004891-73.2018.4.04.9999, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de 
Julgamento: 08/05/2018, QUINTA TURMA) (Destaquei).
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA 
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez - O laudo atesta 
que a periciada não é portadora das enfermidades alegadas na inicial. Afirma que não foi detectada doença ou lesão no ato pericial. 
Conclui pela ausência de incapacidade laborativa no momento da perícia - As enfermidades que acometem a parte autora, não a 
impedem de trabalhar - O perito foi claro ao afirmar que não há incapacidade laborativa - O laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo 
do contraditório, por profissional equidistante das partes, deve prevalecer sobre atestados e exames médicos produzidos unilateralmente 
- A existência de uma doença não implica em incapacidade laborativa, para fins de obtenção de benefício por invalidez ou auxílio-doença 
- A parte autora não logrou comprovar à época do laudo médico judicial a existência de incapacidade total e temporária, que possibilitaria 
a concessão de auxílio-doença - O direito que persegue não merece ser reconhecido - Dispensável a análise dos demais requisitos, já 
que a ausência de apenas um deles impede a concessão dos benefícios pretendidos - Apelo da parte autora improvido.(TRF-3 - Ap: 
00367289820174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2018) (grifei)
Assim, não restou comprovada a incapacidade da autora para exercer atividade laboral. Logo, não se encontram preenchidos os requisitos 
necessários para a concessão dos benefícios vindicados.
III. DISPOSITIVO.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROSINEIDE DA SILVA CANDIDO em face do INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, via de consequência declaro extinto o processo, com julgamento do MÉRITO, nos termos do art. 487, 
inciso I do CPC.
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do 
valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça (ID 75230659).
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Com as contrarrazões ou 
certificado o decurso do prazo sem a respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior para julgamento do recurso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pratique-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno/RO, 31 de agosto de 2022. 
Márcia Adriana Araújo Freitas 
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Endereço: Av. Presidente Kennedy nº 1065, Bairro: Pioneiros, CEP: 76.970-000, contatos: 3452-0901 (Gabinete) e 3452-0910 (Central 
de Atendimento).
Processo: 7004304-38.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Energia Elétrica
AUTOR: CICLO CAIRU LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO FERNANDO CESAR, OAB nº RO7449
REU: ENERGISA
ADVOGADO DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
DECISÃO 
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Vistos. 
Recebo a ação para processamento. 
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela para remoção de rede de distribuição elétrica de alta 
tensão, proposta por CICLO CAIRU contra ENERGISA S/A, ambos qualificados na inicial.
Alega a autora que é proprietária do imóvel urbano denominado lote 1, quadra 12, situado na Rua Joaquim Muniz de Almeida com a 
Avenida Odegar Maximiliano/ Rua C, matrícula 7.335, livro 2 de Registro Geral, ficha 1. Conta que o imóvel possui destinação industrial, 
e está sendo utilizado para ampliação da estrutura física da empresa autora. 
Narra que a requerida, de forma irregular, realizou construção e instalação de rede elétrica de alta tensão dentro da unidade da autora, 
invadindo propriedade privada e inviabilizando o exercício pleno do direito de propriedade da parte autora.
Afirma que a utilização do imóvel pela requerida está causando prejuízo de ordem material, já que não há qualquer registro de servidão 
na matrícula do imóvel, causando não somente a depreciação do valor do imóvel, mas fazendo com que ele não tenha valor comercial 
algum, já que não pode ser utilizado com construção, tão pouco comercialização em razão da rede distribuição que passa sore o imóvel, 
limitando o uso regular da propriedade.
Acrescenta que o Município de Pimenta Bueno também determinou a desocupação de área pela requerida, pois esta não tinha autorização 
para a instalação da rede de transmissão da forma como estava construindo, passando sobre imóveis públicos e particulares.
Com base nesta retórica, requer a concessão da tutela de urgência para que a requerida realize a retirada total da rede de energia elétrica 
das dependências do imóvel da autora, lote 1, quadra 12, alocando a rede para as margens da via pública, devendo ainda arcar com 
todos os custos para a remoção, com a máxima urgência, visto que a autora necessita do imóvel para dar continuidade à construção e 
ampliação da indústria.
É relatório. DECIDO.
Quanto a tutela de urgência, assim preceituam os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
DECISÃO.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Desse modo, para a concessão da liminar é necessária a coexistência dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
Ressalte-se que antecipar os efeitos da tutela não se confunde com avançar no MÉRITO ou pré-julgar, ainda que a medida seja 
indiscutivelmente imprescindível à parte.
Tratamos dos chamados fumus boni iuris e periculum in mora. Conforme a própria tradução indica, o fumus boni iuris (fumaça do 
bom direito) consiste na existência de elementos que comprovem que a parte é titular do direito pleiteado. Não há necessidade de se 
comprovar justeza absoluta, mas deve-se demonstrar indícios que calquem a pretensão.
Friso, no caso, o periculum in mora (perigo na demora), o qual se trata de verdadeiro risco de dano irreparável, caso o Juízo não antecipe 
os efeitos da DECISÃO final de MÉRITO, ou eventual perda do objeto da ação.
Na hipótese em comento, ainda em uma análise superficial, não se verifica a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, 
eis que ausente, nesse início de instrução probatória, o requisito supracitado do perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, 
tendo em conta que a urgência na retirada da rede de energia elétrica de onde se encontra, não restou comprovada.
Desta forma, embora o autor tenha trazido documentos que comprovam a propriedade sobre o imóvel, o pedido de tutela está 
atrelado diretamente ao MÉRITO, logo a concessão antecipada estaria fazendo esvaziamento do MÉRITO sem sequer ter sido 
oportunizado o contraditório e ampla defesa.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPARO EM VEÍCULO - DECISÃO LIMINAR QUE SE CONFUNDE 
COM O MÉRITO DO PROCESSO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1 O pedido formulado pela parte autora, 
ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o MÉRITO da ação de obrigação de fazer, que deve ser analisado em sede de 
cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. 2 - O Superior Tribunal de Justiça em casos 
semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o MÉRITO da ação. Precedentes do 
STJ. 3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 032199000244, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 
QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)
Assim, em razão de que a concessão da tutela de urgência pretendida implicaria em antecipação do MÉRITO, o que é vedado nesta 
fase processual, entendo não ser caso de concessão em caráter liminar, portanto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de 
urgência nos termos do art. 300 do CPC, o qual poderá ser reanalisado após o contraditório.
Com vistas à celeridade processual, deixo de designar audiência de conciliação, pois a experiência prática revela que a requerida não 
realiza acordos, de modo que a designação de sessão conciliatória só acarretará morosidade ao trâmite do feito e dispêndio aos cofres 
públicos, indo de encontro aos princípios da duração razoável do processo, economicidade e eficiência.
Ressalto que esta deliberação não trará nenhum prejuízo às partes, eis que poderão transigir a qualquer tempo, caso estejam dispostas 
a este fim.
1. Cite-se a empresa ré dos termos da presente ação e intime-se-a para, querendo, apresentar contestação, bem como todos os 
documentos comprobatórios que porventura possua, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Havendo contestação com assertivas preliminares e/ou apresentação de documentos, abra-se vista à parte requerente para réplica.
3. Após, retornem os autos conclusos para DECISÃO saneadora. 
Pratique-se o necessário.
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SERVE A PRESENTE DECISÃO DE CARTA PRECATÓRIA/CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno/RO, 31 de agosto de 2022. 
Márcia Adriana Araújo Freitas 
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004931-76.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GILDO DA SILVA CRUZ
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI - MT3249-A, MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004600-94.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: L. K. B. e outros
Advogado do(a) AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438
Advogado do(a) AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentar manifestação acerca do Laudo ID78121616 
e petição ID80208535 juntada pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
- Fone: (69) 3451-2968 e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7003522-41.2016.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: AURELIANO MARTINEZ RUIZ
Intimação AO RÉU - CUSTAS FINAIS
De ordem do MM. Juiz, fica a parte REQUERIDA, através do seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto 
extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Pimenta Bueno/RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004057-28.2020.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARILENE ALEGRIA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: GEISICA DOS SANTOS TAVARES ALVES - RO3998
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO PARTES - RPV EXPEDIDA
Fica as partes intimadas, por meio de seu advogado/procurador, para se manifestarem sobre a(s) RPV(s) expedidas nos autos, sendo 
que ao término do prazo, não havendo manifestação, o expediente será assinado e enviado para processamento no sistema e-PrecWeb 
conforme expedido.
Prazo para manifestação parte autora: 5(cinco) dias
Prazo para manifestação parte requerida (INSS): 10(dez) dias 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 0000494-63.2011.8.22.0009
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IRENE MATEUS BUENO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438, MARCOS ANTONIO PANCIER - RO0003810A, CARLOS 
OLIVEIRA SPADONI - MT3249-A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7001750-67.2021.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
AUTOR: ROSE MARY HENRIQUE DE LIMA
Advogados do(a) AUTOR: DANIEL ALVES DA SILVA - MS22643, WILIAN PARAVA DE ALBUQUERQUE - MS25005
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7002775-18.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO BATISTA SANTOS e outros
Advogados do(a) AUTOR: SILVIO CARLOS CERQUEIRA - RO6787, WILSON NOGUEIRA JUNIOR - RO2917, ISADORA STEDILE 
CAMPOS - RO7483
Advogados do(a) AUTOR: SILVIO CARLOS CERQUEIRA - RO6787, WILSON NOGUEIRA JUNIOR - RO2917, ISADORA STEDILE 
CAMPOS - RO7483
REU: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogados do(a) REU: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF24923, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF20334, VANESSA 
MEIRELES RODRIGUES - DF19541
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7000642-66.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GILMAR JAIR CREMONESE
Advogados do(a) AUTOR: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - RO3765, MAIESKY KUASINSKI REIS - RO11862
REU: LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS SPE LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail:cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7005879-18.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OROZIMBO MONTEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO PAN S.A. 
Advogado do(a) REU: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
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Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pelo Perito 
(ID 81128727) especialmente quanto ao envio do contrato original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail:cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7005520-68.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ODALIO FERNANDES LIMA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO BMG S.A. 
Advogado do(a) REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pelo perito 
(ID 81124522). 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004391-91.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDIA FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: SEBASTIAO CANDIDO NETO - RO1826
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte requerente intimada para esclarecer se compareceu no balcão da Agência da Previdência Social, conforme 
disposto na DECISÃO administrativa sob ID 80012541, para a regularização da pendência relativa ao acerto de dados cadastrais, 
vínculos, remunerações e contribuições. E no mesmo prazo, deverá juntar procuração ad judicia atualizada, nos termos da DECISÃO ID 
80028811

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7003089-27.2022.8.22.0009
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: ELAINE EDNA SCOTTI ALERICO e outros
Advogado do(a) DEPRECANTE: RODRIGO LONGO - PR25652
Advogado do(a) DEPRECANTE: RODRIGO LONGO - PR25652
DEPRECADO: LEONORA SANTOLIM FAEDO
INTIMAÇÃO 
De ordem do MM. juiz, fica a parte DEPRECANTE intimada para manifestar-se acerca da diligência negativa do oficial de justiça, 
requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Deverá, em sendo o caso, apresentar o endereço completo e atualizado 
da parte DEPRECADA. 
Pimenta Bueno/RO, 1 de setembro de 2022.
MARIA GABRIELLA DANTAS FERREIRA
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004373-75.2019.8.22.0009
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advogados do(a) DEPRECANTE: JUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA FELIX - DF19562, MELISSA DOS SANTOS PINHEIRO VASSOLER 
SILVA - RO0002251A
DEPRECADO: CERAMICA PORTUGUESA LTDA - ME
Advogado do(a) DEPRECADO: MARIA CRISTINA FEITOSA - RO7861
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INTIMAÇÃO 
De ordem do MM. juiz, face o retorno aos autos do MANDADO positivo, abro vistas às partes para manifestar-se em termos de 
prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Pimenta Bueno/RO, 1 de setembro de 2022. 
MARIA GABRIELLA DANTAS FERREIRA
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004373-75.2019.8.22.0009
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advogados do(a) DEPRECANTE: JUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA FELIX - DF19562, MELISSA DOS SANTOS PINHEIRO VASSOLER 
SILVA - RO0002251A
DEPRECADO: CERAMICA PORTUGUESA LTDA - ME
Advogado do(a) DEPRECADO: MARIA CRISTINA FEITOSA - RO7861
INTIMAÇÃO 
De ordem do MM. juiz, face o retorno aos autos do MANDADO positivo, abro vistas às partes para manifestar-se em termos de 
prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Pimenta Bueno/RO, 1 de setembro de 2022. 
MARIA GABRIELLA DANTAS FERREIRA
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004889-27.2021.8.22.0009
Classe: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN DE JESUS SILVA - RO2518
REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DO COUTO & CIA LTDA - ME e outros
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais 
(Finais). O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail:cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7005560-50.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAZINA TEIXEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 
Advogado do(a) REU: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pelo perito 
(ID 81063403).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7003434-90.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: P. H. S. D. O. e outros
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Advogado do(a) AUTOR: ELEONICE APARECIDA ALVES - RO0005807A
Advogado do(a) AUTOR: ELEONICE APARECIDA ALVES - RO0005807A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
- Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7001689-12.2021.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS (12246)
EXEQUENTE: D. H. C. D. A. e outros (2)
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIDA DA LUZ SOUZA DE BRITO - RO8704, CLAUDINEI SILVA MACHADO - RO8799
EXECUTADO: M. D. A.
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - MANIFESTAÇÃO
Fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 10 (dez) dias, intimada a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, requerendo o que 
entender de direito, devendo, se for o caso, apresentar planilha do débito atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
- Fone: (69) 3451-2968 e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004839-69.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. R. D. M. C. e outros
Advogado do(a) AUTOR: RUBENS DEMARCHI - RO2127
REU: D. F. D. C.
INTIMAÇÃO TERCEIRO INTERESSADO - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL
Fica a parte intimada a manifestar acerca do relatório psicossocial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
- Fone: (69) 3451-2968 e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004839-69.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. R. D. M. C. e outros
Advogado do(a) AUTOR: RUBENS DEMARCHI - RO2127
REU: D. F. D. C.
INTIMAÇÃO AUTOR - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar acerca do relatório psicossocial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7000739-03.2021.8.22.0009
Classe: INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
REQUERENTE: N. A. D. S. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: ROXANE FERRETO LORENZON - RO4311
REQUERIDO: J. A. D. S.
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7003657-43.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: EUGENIA LAUVERS
Advogados do(a) AUTOR: MAIESKY KUASINSKI REIS - RO11862, NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - RO3765
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7005368-88.2019.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ADEVAIR GOMES DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: MILENA FERNANDES NEVES - RO10155, SEBASTIAO CANDIDO NETO - RO1826
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO PARTES - RPV EXPEDIDA
Fica as partes intimadas, por meio de seu advogado/procurador, para se manifestarem sobre a(s) RPV(s) expedidas nos autos, sendo 
que ao término do prazo, não havendo manifestação, o expediente será assinado e enviado para processamento no sistema e-PrecWeb 
conforme expedido.
Prazo para manifestação parte autora: 5(cinco) dias
Prazo para manifestação parte requerida (INSS): 10(dez) dias 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7002526-67.2021.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: VILMA SANTANA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELESSANDRA APARECIDA FERRO - RO4883, HENRIQUE SCARCELLI SEVERINO - RO0002714A
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO PARTES - RPV EXPEDIDA
Fica as partes intimadas, por meio de seu advogado/procurador, para se manifestarem sobre a(s) RPV(s) expedidas nos autos, sendo 
que ao término do prazo, não havendo manifestação, o expediente será assinado e enviado para processamento no sistema e-PrecWeb 
conforme expedido.
Prazo para manifestação parte autora: 5(cinco) dias
Prazo para manifestação parte requerida (INSS): 10(dez) dias 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7002300-62.2021.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: CELSO ROQUE GONCALVES PADILHA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JANIO TEODORO VILELA - RO6051, MILTON RICARDO FERRETTO - RO0000571A-A
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO PARTES - RPV EXPEDIDA
Fica as partes intimadas, por meio de seu advogado/procurador, para se manifestarem sobre a(s) RPV(s) expedidas nos autos, sendo 
que ao término do prazo, não havendo manifestação, o expediente será assinado e enviado para processamento no sistema e-PrecWeb 
conforme expedido.
Prazo para manifestação parte autora: 5(cinco) dias
Prazo para manifestação parte requerida (INSS): 10(dez) dias 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7002802-98.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
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Processo: 7002621-97.2021.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: EDMILSON RABELO PAIVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA - RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - 
RO6862
NÃO DENUNCIADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7002238-95.2016.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUCIA DELFINA DE ASSIS BARBOSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISICA DOS SANTOS TAVARES ALVES - RO3998
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO PARTES - RPV EXPEDIDA
Fica as partes intimadas, por meio de seu advogado/procurador, para se manifestarem sobre a(s) RPV(s) expedidas nos autos, sendo 
que ao término do prazo, não havendo manifestação, o expediente será assinado e enviado para processamento no sistema e-PrecWeb 
conforme expedido.
Prazo para manifestação parte autora: 5(cinco) dias
Prazo para manifestação parte requerida (INSS): 10(dez) dias 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7002863-22.2022.8.22.0009
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: RONALDO DOURADO LIMA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7000769-04.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA ANTONIA GONCALVES
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REU: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
e-mail: cpe1civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004427-07.2020.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
REU: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP e outros 
Advogado do(a) REU: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-
0902/99997-3132 VARA CÍVEL
Processo n.: 7004773-84.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Valor da causa: R$ 9.635,87 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
Parte autora: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 5135 SANTIAGO - 
76901-201 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DAIANE GOMES BEZERRA, OAB nº RO7918
Parte requerida: TIAGO CARVALHO BENEVENUTTI, AV DOS IMIGRANTES 1287, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 780 VILA NOVA 
- 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, TIAGO CARVALHO BENEVENUTTI EIRELI - ME, AV ANTONIO RICARDO DE LIMA 
1110 - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos e examinados.
1- Processe-se com isenção de custas, por se tratar de incidente processual. 
2- Recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para processamento, suspendendo o andamento da ação principal 
(7004988-94.2021.8.22.0009), nos termos do art. 133, §3º, do CPC.
3- Providencie a CPE a anotação nos autos principais acerca do ajuizamento do presente incidente bem como transladem para lá cópia 
desta DECISÃO. 
4- Cite-se os sócios indicados na inicial para que ofereçam defesa, em 15 dias, indicando as provas que pretendem produzir (art. 135, 
CPC). 
5- Apresentada defesa pelos requeridos, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias, especificando as provas que 
pretendem produzir, justificando a necessidade.
6- Caso a parte requerida/executada não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar a Defensoria Pública desta 
Comarca.
7- Retifique-se o polo passivo da ação excluindo a pessoa jurídica, devendo figurar somente o sócio indicado na inicial.
SERVE O PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO.
Pimenta Bueno quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:57 .
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-
0902/99997-3132 Processo: 7001347-64.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: SILVIO ALVES DE SOUZA, LOTE 39 Gleba 09 LINHA 29 - 76977-000 - SÃO FELIPE D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROGERIA VIEIRA REIS, OAB nº RO8436, ALINE MAURA RODRIGUES VIEIRA, OAB nº RO11949
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, - DE 870 A 1158 - LADO PAR 
CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Em razão da necessidade de readequação da pauta redesigno audiência de instrução e julgamento para 03/11/2022 às 10h30min a ser 
realizada por videoconferência.
Ficam mantidos, no mais, os comandos da DECISÃO anterior inclusive o link.
Intimem-se as partes através de seus Advogados.
Pimenta Bueno/RO,1 de setembro de 2022.
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro 
Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7001891-52.2022.8.22.0009
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: MARIA SORAIA STOUCOVIT
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
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DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Execução Fiscal em que a parte exequente informou que a parte executada parcelou a dívida e requereu a suspensão dos 
autos.
Porém, verifico que mesmo sendo caso de suspensão, nada impede que haja o arquivamento sem baixa na distribuição. 
Ressalte-se que tal modalidade de arquivamento não acarretará prejuízo algum para a exequente vez que fica ressalvada a possibilidade 
de reativação do processo porquanto o parcelamento suspende a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, CTN), bem como, em virtude 
de tal medida não fazer coisa julgada material. 
No mesmo sentido:
TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 24793 SP 2004.03.00.024793-8 (TRF-3) Data de publicação: 11/05/2005 Ementa: AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO. ADESÃO DA EXECUTADA. 
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O pleito de suspensão da execução formulado 
pela agravante se deu em razão da adesão da executada ao Programa de Parcelamento Especial (PAES), cujas parcelas vêm 
sendo regularmente pagas. 2. Uma vez suspensão a execução, dentro desse prazo, compete à exequente diligenciar no sentido de 
acompanhar o cumprimento do parcelamento efetuado pela executada, manifestando-se, seja na hipótese de inadimplemento, a fim de 
ter prosseguimento a execução, seja no caso de quitação da dívida, a ensejar a extinção do executivo fiscal. 3. Ademais, não há situação 
objetiva de perigo aos interesses da agravante, pois os autos podem ser desarquivados, a qualquer tempo, mediante provocação das 
partes. 4. Agravo de instrumento improvido. 
TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 24793 SP 2004.03.00.024793-8 (TRF-3) Data de publicação: 11/05/2005Ementa: AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO. ADESÃO DA EXECUTADA. 
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O pleito de suspensão da execução formulado 
pela agravante se deu em razão da adesão da executada ao Programa de Parcelamento Especial (PAES), cujas parcelas vêm 
sendo regularmente pagas. 2. Uma vez suspensão a execução, dentro desse prazo, compete à exeqüente diligenciar no sentido de 
acompanhar o cumprimento do parcelamento efetuado pela executada, manifestando-se, seja na hipótese de inadimplemento, a fim de 
ter prosseguimento a execução, seja no caso de quitação da dívida, a ensejar a extinção do executivo fiscal. 3. Ademais, não há situação 
objetiva de perigo aos interesses da agravante, pois os autos podem ser desarquivados, a qualquer tempo, mediante provocação das 
partes. 4. Agravo de instrumento 
Posto isso, considerando o parcelamento do débito fiscal, suspendo o feito. 
Remetam-se os autos ao arquivo sem baixa pelo prazo do parcelamento, ou seja, até 21 de fevereiro de 2023.
Decorrido o prazo, intime-se a fazenda exequente para requerer o que de direito no prazo de cinco dias.
Intime-se a exequente para ciência desta DECISÃO.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004835-27.2022.8.22.0009
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
EXECUTADOS: MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, DENILSON DE JESUS MARCILIO, DENILSON DE JESUS 
MARCILIO ATACADO DAS FRUTAS
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 
RONDONIENSE - SICOOB CREDIP em desfavor de MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, DENILSON DE JESUS 
MARCILIO, DENILSON DE JESUS MARCILIO ATACADO DAS FRUTAS. 
A parte exequente informou que a parte executada efetuou o pagamento integral do débito em questão nos autos (ID 81116548).
Neste sentido, constatado o pagamento integral do débito, a extinção do feito é medida que se impõe.
Diante o exposto, considerando a petição da autora informando o adimplemento da obrigação (ID 81116548), JULGO EXTINTA A 
EXECUÇÃO, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.
Trânsito em julgado nesta data, nos termos do artigo 1.000, do CPC.
Liberem-se eventuais constrições.
Sem custas, nos moldes do art. 90, §3° do CPC.
Arquive-se.
Pratique-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7000762-51.2018.8.22.0009
Classe: Execução de Alimentos
Assunto: Alimentos
EXEQUENTES: K. S. A. D. S. S., A. A. D. S.
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: CARLOS OLIVEIRA SPADONI, OAB nº MT607
EXECUTADO: D. F. D. S.
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
As buscas no Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas.
Assim, fica o exequente intimado para requerer o que entender por direito para julgamento no feito no prazo de 10 (dez) dias sob pena 
de suspensão e arquivamento.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7000669-83.2021.8.22.0009
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: FLABIO ALVES MARTINS
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
O executado ainda não foi citado, ante a sua não localização.
Por seu turno, o exequente formulou requerimento para que o devedor seja citado por edital (ID 79787432).
INDEFIRO o pedido do exequente, visto que ainda não foram esgotados todos os meios de localização do executado.
Diante disso, considerando que o exequente é isento de custas, nos termos da Lei n° 3.896/16, realizei buscas via sistemas SISBAJUD 
e INFOSEG, tendo logrado êxito em encontrar endereço até então não diligenciado, qual seja: Rua 2303, n° 6370, CEP 76988899, na 
cidade de Vilhena-RO.
Deste modo, proceda-se com nova tentativa de citação do executado, por meio de carta precatória, na forma do DESPACHO inicial (ID 
55100701), observando-se o endereço acima indicado.
Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004723-58.2022.8.22.0009
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS SUDOESTE/RO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
PROCURADORIA DA CrediSIS Sudoeste/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTEDE RONDÔNIA 
LTDA
EXECUTADO: SEG NORTE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
A ata e procuração apresentadas aos Ids 81153309 e 81153307 não estão devidamente assinadas.
Assim intime-se o suposto patrono do exequente para que supra a falta em 05 (cinco) dias, regularizando a representação processual, 
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preferencialmente por procuração pública, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo sem manifestação venham conclusos para extinção.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7001991-75.2020.8.22.0009
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Nota Promissória
REQUERENTE: SUELY BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ANDREIA PAES GUARNIER, OAB nº RO9713, LIVIA CAROLINA CAETANO, OAB nº RO7844
EXCUTADO: HAHNEMANN SOARIS DE SOUSA
EXCUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Em sede de ID 80283633, o exequente afirma que se esgotaram os meios de localização de bens do executado, motivo pelo qual pugnou 
pela penhora parcial do salário, sob os rendimentos líquidos do devedor.
É o necessário. Decido.
Constato que foram realizadas várias tentativas de localização de bens passível de penhora, as quais restaram infrutíferas.
Noutro norte, verifico que a parte exequente diligenciou e informou que o executado HAHNEMANN SOARIS DE SOUSA, CPF nº 
07958358253, possui vínculo no Ministério da Saúde (órgão da União), localizada na Esplanada dos Ministérios - Bloco G - Edifício Sede 
- CEP: 70058-900 - Brasília/DF, o que evidencia que empreendeu esforços para buscar a satisfação do seu crédito.
É certo a regra da impenhorabilidade do salário e da sua FINALIDADE de atender às necessidades básicas da pessoa.
Entretanto, não há se olvidar também que é deste salário, única fonte de renda, que além das necessidades básicas, é de onde o devedor 
retira também recursos para honrar com os compromissos financeiros assumidos perante terceiros.
Admitir a impenhorabilidade absoluta do salário, quando única fonte de renda, acabaria privilegiando o mau pagador ou insolvente, 
deixando-lhe intocável para o pagamento de seus compromissos.
Isso, em detrimento exclusivo dos credores, que muitas vezes também veem no recebimento do crédito sua fonte de subsistência.
Por tais razões, a penhora parcial da remuneração, em percentual aquém daquele comumente previsto para as despesas pessoais, não 
causa mal eminente a ponto de prejudicar a sobrevivência do devedor ou de sua família, afrontando o princípio da dignidade da pessoa 
humana previsto na Constituição Federal.
Nesse sentido, destaco recente entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora. Salário. Subsídio. Vencimento. Soldo. Proventos. Remuneração. Impenhorabilidade. 
Excepcionalidade. Relativização. Possibilidade. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no 
art. 833, IV, do CPC/2015, em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito 
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, conforme precedentes e orientação 
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (TJ-RO - AI: 08015541620218220000 RO 0801554-16.2021.822.0000, Data de 
Julgamento: 19/10/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. MINORAÇÃO. É possível 
a efetivação de penhora de parte do salário do devedor, desde que seja realizada em percentual condizente à capacidade econômica 
deste e, ainda, que seja respeitado o princípio da dignidade do ser humano. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0803151-54.2020.822.0000, 
Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 06/08/2020.).
Ainda, é notória a questão atinente à saúde pública e estado de calamidade em razão da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-
19), contudo, não há que se presumir prejuízos ao executado, ou mesmo grave impacto econômico que isso traz a cada pessoa, razão 
pela qual essa questão específica é ônus do executado, não sendo este, portanto, argumento que, por si só, afastará a possibilidade de 
mitigação da penhora da verba salarial.
Assim, com supedâneo no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, DEFIRO o pedido de ID 80283633 e, por consequência 
DETERMINO A PENHORA no percentual de 20% (vinte por cento), dos rendimentos líquidos do executado HAHNEMANN SOARIS DE 
SOUSA, CPF nº 07958358253, inclusive sob o seu 13º salário, diretamente através do órgão empregador, até o adimplemento do valor 
total da dívida de R$ 21.322,60 (vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). 
1. EXPEÇA-SE MANDADO de penhora, às expensas da exequente, para ser cumprido perante Ministério da Saúde (órgão da União), 
Esplanada dos Ministérios - Bloco G - Edifício Sede - CEP: 70058-900 - Brasília/DF, intimando-a, via ofício ao setor do DRH - a dar 
cumprimento a presente DECISÃO e providenciar o que for necessário para desconto da penhora em folha de pagamento da executada e 
depósito mensal na conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica Federal, vinculada aos autos, ficando desde já nomeada depositária 
judicial do bem.
2. A expedição de MANDADO de penhora, ofício e intimação deverá ser condicionado ao pagamento das respectivas taxas, conforme 
determina a Lei n° 3.896/2016, devendo a exequente comprovar nos autos o recolhimento. 
Assim, intime-se a exequente para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas para cada diligência, sob pena de 
não realização.
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3. Decorrido o prazo ou não comprovado o pagamento nos autos, determino à CPE que tornem os autos conclusos.
4. Comprovado o pagamento, expeça-se o necessário e, efetuado a penhora, intime-se o executado, para, querendo, no prazo legal, 
apresentar impugnação.
Somente então, tornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA/ MANDADO / OFÍCIO:
Destinatário: Ministério da Saúde (órgão da União), Esplanada dos Ministérios - Bloco G - Edifício Sede - CEP: 70058-900 - Brasília/DF.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7001801-44.2022.8.22.0009
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
A tentativa de citação do executado JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA foi negativa (ID 80012557).
O exequente requereu a busca do endereço junto as instituições financeiras, através do sistema SisbaJud e outros (ID 81063113). 
Portanto, determinei a busca de endereço via SisbaJud.
Determino o retorno dos autos conclusos no máximo em 48h para verificação da resposta e outras providências.
As partes serão intimadas posteriormente quando do desdobramento deste ato. 
Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-
0902/99997-3132 Processo: 7001007-23.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ROSANE RIBEIRO, LINHA 85, LOTE 22 E 24 S/N, SÍTIO CAMPINAS ZONA RURAL - 76990-000 - CHUPINGUAIA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIA HELIA MARGOTTO SUAVE, OAB nº RO9316
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Em razão da necessidade de readequação da pauta redesigno audiência de instrução e julgamento para 10/11/2022 às 09h30min a ser 
realizada por videoconferência.
Ficam mantidos, no mais, os comandos da DECISÃO anterior inclusive o link.
Intimem-se as partes através de seus Advogados.
Pimenta Bueno/RO,1 de setembro de 2022.
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro 
Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004781-61.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Cartão de Crédito
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
REU: SOLIMAR FAVALESSA JUNIOR
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REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 
RONDONIENSE - SICOOB CREDIP em desfavor de SOLIMAR FAVALESSA JUNIOR, objetivando a cobrança de dívida fundada em 
instrumento particular.
A dívida objeto da presente lide perfaz o montante de R$ 14.809,51 (quatorze mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavos) e 
é representada por contrato de prestação de serviços de emissão, administração e utilização de cartão - pessoa física (ID 80812514).
Com a exordial apresentou procuração e documentos, bem como comprovou o devido recolhimento das custas iniciais (ID 80980209).
É o necessário. Decido.
Considerando a manifestação expressa do demandante pelo interesse na realização de audiência de conciliação, DETERMINO a 
realização de sessão para tentativa de conciliação e consequente solução da presente lide.
Assim sendo, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO a realização de audiência de conciliação, para o dia 26 de 
outubro de 2022, às 9 horas, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, a realizar-se em sala virtual, 
através aplicativo WhatsApp.
CITE-SE a parte requerida para que tome conhecimento da ação, consignando-se as seguintes advertências:
1. A sessão de conciliação, enquanto perdurar a Pandemia do COVID-19, poderá ser realizada por meio virtual, conforme Ato Conjunto 
009/2020-PR-CGJ, do Tribunal de Justiça de Rondônia, o qual prevê a realização de sessão de conciliação por videoconferência, evitando 
a propagação do vírus;
1.1. Para a realização da sessão pelo meio virtual, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes contatem o CEJUSC, seja 
pelos telefones (69) 3452-0940, ou pelo endereço eletrônico: cejuscpib@tjro.jus.br, informando os dados necessários como o número do 
WhatsApp e e-mail das partes e seus respectivos patronos para possibilitar a realização da sessão de conciliação por videoconferência;
1.2. Caso não haja manifestação de nenhuma das partes, considerar-se-á, como aceita a realização da sessão por videoconferência, 
devendo os autos ser encaminhados ao CEJUSC para realização da sessão de conciliação pelo meio virtual;
1.3. Em caso de recusa, a parte deverá formalizar por petição nos autos, justificando o motivo, ficando desde já cientes e advertidas que 
a contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data agendada para a sessão de conciliação;
1.4. Caso a parte requerida não tenha constituído advogado ou procurado a Defensoria Pública, deverá entrar em contato com o CEJUSC, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da citação, pelos telefones ou e-mail indicado no item “1.1” para informar os motivos que lhe 
impossibilita de realizar a sessão de conciliação pelo meio virtual;
2. As partes deverão comparecer (quando for presencial) e/ou participar (meio virtual) da sessão de conciliação, acompanhadas por 
advogado ou por Defensor Público, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e 
transigir (CPC. art. 334, § 9º e 10);
3. Nos termos do art. 334, §8º do CPC, caso alguma das partes não participe (meio virtual) ou não compareça (quando for presencial), 
injustificadamente à sessão de Conciliação, fica já aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 
Rondônia (CPC, Art. 8º);
4. Não obtida a autocomposição em sessão de conciliação, ou se qualquer uma das partes a ela deixar de comparecer (quando presencial) 
ou participar (quando virtual), a contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da sessão de 
conciliação ora designada, ou da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, inciso I, 44);
5. Vindo a contestação no prazo supracitado, dê-se vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
6. No caso de a carta/MANDADO de citação/intimação restar negativa, fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 10 
(dez) dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a correr no dia seguinte à audiência de conciliação.
7. A parte autora será intimada na pessoa do advogado, via PJ-e.
Verifico, por fim, que a parte autora requer, consoante ao disposto no art. 272, §§ 1º e 2º do CPC, que as intimações dirigidas à si, relativas 
aos presentes autos, façam constar exclusivamente o nome da sociedade de advogados, devidamente registrada nos quadros da OAB, 
a qual integram os procuradores outorgados pelo Requerente.
8. Assim, consoante disposto no art. 272, §§ 1º e 2º, do CPC, observe a CPE que as intimações dirigidas à parte Autora, por meio de 
seus patronos, devem conter, exclusivamente, o nome da sociedade de advogados NOEL ANDRADE E EDER BASTOS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 18.819.005/0001-06, registrada na OAB/RO sob o nº 009/2002, sob pena de nulidade, conforme 
determina a lei.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE CARTA/ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
REU: SOLIMAR FAVALESSA JUNIOR, RUA FAVALESSA s/n, RO 387 ITAPORANGA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004636-73.2020.8.22.0009
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS SUDOESTE/RO
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE, OAB nº RO10592, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930
EXECUTADO: SUERLI FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA
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EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Defiro o pedido da parte exequente.
O resultado da diligência via sistema Sisbajud fora infrutífera.
Diante da tentativa infrutífera das diligências, manifeste-se a parte exequente no que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena 
de suspensão da execução.
Decorrido o prazo sem manifestação conclua-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av. Presidente Kennedy n. 1065, Bairro Pioneiros, CEP76970-000, Pimenta Bueno/RO. Tel. Central de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): 69 
3452-0907 e 99997-3132
Processo: 7001075-07.2021.8.22.0009
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: ADEMAR ROQUE LORENZON
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Intime-se a exequente, nos termos da DECISÃO de ID 78006598, a fim de requerer o que entender pertinente, no prazo de 10 dias, sob 
pena de suspensão do feito.
Pratique-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004208-23.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado
AUTOR: DELVANI GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA, OAB nº MT26642A
REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DECISÃO 
Vistos.
Pugna a parte autora pela suspensão do feito para que seja possível emendar a inicial e apresentar os seus extratos bancários relativos 
aos meses da operação bancária que defende não ter realizado (ID 80808215).
INDEFIRO o pedido da forma pleiteada, visto que se trata de documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do CPC), sem se 
olvidar da necessidade de ser indicado valor à causa, até então pendente.
Contudo, para que seja possível a autora providenciar os extratos bancários junto à instituição bancária, concedo o prazo de 15 (quinze) 
dias para que seja realizada a emenda, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7002009-33.2019.8.22.0009
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
AUTOR: MIRIAN AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL, OAB nº RO4234
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REU: EDGARD ALVES DE MIRANDA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
O requerido não foi citado, ante a sua não localização.
Por seu turno, a autora apresentou requerimento de buscas de endereços e recolheu as custas respectivas (ID 79912268/79912269).
DEFIRO o pedido da autora, ante a necessidade de se perfectabilizar a relação processual.
Realizada a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, foram localizados endereços até então não diligenciados, conforme tela anexa, quais 
sejam:
- Avenida Independência, n° 20, bairro Apidiá, na cidade de Pimenta Bueno-RO;
- BR 364, KM 156, ACENTAMENTO TITANIC - ZONA RURAL, SETOR TITANIC, PIMENTA BUENO - RO, CEP 76970000;
- QUADRA 2, CASA 1, BNH 1 - BNH1, PIMENTA BUENO - RO, CEP 76970000.
Diante disso, proceda-se com nova tentativa de citação do requerido, na forma da DECISÃO inicial de ID 27434327, observando-se os 
endereços ora indicados.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7002396-82.2018.8.22.0009
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910, LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS, OAB nº AM10075
EXECUTADO: JOSE MACIEL DA SILVA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Vieram os autos conclusos com pedido para realização de diligências via sistemas Sisbajud e Renajud.
É a síntese. Decido.
Ante a necessidade de localização de bens em nome do executada, defiro o pedido da parte autora de ID 78204114.
A diligência via sistema Sisbajud restou infrutífera.
A consulta via sistema Renajud retornou um veículo em nome do executado e foi inserida restrição de circulação, conforme documento 
anexo.
Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, informar se tem interesse na penhora do referido veículo que, em caso positivo, 
deverá apresentar avaliação obtida pela tabela FIPE, haja vista que a penhora de veículo será realizada por termo nos autos (artigo 845, 
§ 1º combinado com artigo 871, IV, ambos do CPC/2015), bem como, a relação de débitos a ser obtida no Detran e a atualização do 
débito.
Caso não tenha interesse, conclusos para baixa das restrições e deverá o exequente, no mesmo prazo, indicar bem específico livre e 
desembaraçado para penhora, caso contrário, o processo será suspenso.
Intime-se o exequente.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7001936-56.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Cartão de Crédito
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO AUTOR: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
REU: BRENDA HENRI KELEN SANTOS DANTAS
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Defiro o pedido de diligência via sistema Sisbajud
A pesquisa resultou diversos endereços, assim determino a expedição de carta, se endereço urbano, ou MANDADO, se endereço rural, 
para citação da parte requerida, devendo a parte requerente indicar a ordem de preferência para as tentativas de citação no prazo de 15 
dias.
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Indicado os endereços, cite-se a requerida para que apresente, caso queira, contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Vinda a contestação no prazo supracitado, dê-se vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
No caso de a carta/MANDADO de citação/intimação restar negativa, fica desde já a parte autora intimada a pleitear o que entender 
necessário à citação da requerida, observando que não foram esgotadas as diligências pelos sistemas a disposição deste Juízo.
Intimem-se e expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004626-29.2020.8.22.0009
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cheque
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE, OAB nº RO10592, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº 
RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586
EXECUTADOS: MERCANTIL DE ALIMENTOS VICAFER EIRELI - EPP, MERCANTIL DE ALIMENTOS GUARANI EIRELI
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
O resultado da diligência via sistema Sisbajud fora infrutífera.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de 
suspensão automática, nos termos do art. 921 do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, conclua-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7000036-38.2022.8.22.0009
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: P. A. RUBIN LTDA - ME
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Defiro o pedido da parte exequente.
O resultado da diligência via sistema Sisbajud e Renajud foram infrutíferos.
Diante da tentativa infrutífera das diligências, manifeste-se a parte exequente no que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena 
de suspensão do feito.
Decorrido o prazo, conclua-se os autos.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7002896-12.2022.8.22.0009
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
EXECUTADOS: PEDRO WILLYAN NARCISO DE SOUZA FARIAS, P W COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
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Vistos.
Defiro o pedido da parte autora de ID 79562638.
Realizei a diligência via sistema Sisbajud e Infoseg.
As pesquisas resultaram diversos endereços, assim determino a expedição de carta, se endereço urbano, ou MANDADO, se endereço 
rural, para citação dos executados, devendo a parte exequente indicar a ordem de preferência para as tentativas de citação no prazo de 
15 dias.
Esgotado os endereços localizados e restando negativo todas as tentativas de citação, desde logo determino o prosseguimento do feito 
com citação dos executados por edital.
Sendo que o prazo de defesa inicia-se do término do prazo de dilação de 20 dias, estipulado nos termos do artigo 231, inciso IV, do 
CPC.
Deverá ser dado cumprimento ao que dispõe o artigo 257, inciso II, do CPC, disponibilizando-se o edital de citação na plataforma de editais 
deste Egrégio TJRO, bem como na plataforma do CNJ, quanto a esta dispensa-se a providência caso ainda não esteja disponível. 
Intime-se a parte autora para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas para publicação, no prazo de 05 dias.
Decorrido o prazo da citação referenciado supra, sem apresentação de defesa nos autos, nomeio, desde já, um dos membros da 
Defensoria Pública, para funcionar como curador especial em caso de revelia (CPC, art. 72, II).
Remetam-se os autos à Defensoria Pública.
Após a apresentação de defesa, à parte autora para manifestação.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7002476-07.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Contratos Bancários
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO AUTOR: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
REU: LUCAS DE JESUS LIMA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Defiro o pedido de diligência via sistema Sisbajud
A pesquisa resultou diversos endereços, assim determino a expedição de carta, se endereço urbano, ou MANDADO, se endereço rural, 
para citação da parte requerida, devendo a parte requerente indicar a ordem de preferência para as tentativas de citação no prazo de 15 
dias.
Indicado os endereços, cite-se a requerida para que apresente, caso queira, contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Vinda a contestação no prazo supracitado, dê-se vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
No caso de a carta/MANDADO de citação/intimação restar negativa, fica desde já a parte autora intimada a pleitear o que entender 
necessário à citação da requerida, observando que não foram esgotadas as diligências pelos sistemas a disposição deste Juízo.
Intimem-se e expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av. Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO - CEP 76.970-000, Central atend (Seg a Sex 7h-14h): (69) 3452-
0907/99997-3132 7004971-24.2022.8.22.0009
Procedimento Comum Cível
AUTORES: CELIO RAIMUNDO NERY DO NASCIMENTO, DAIANE DA SILVA GOMES
ADVOGADO DOS AUTORES: MICHEL KAUAN DE ALCANTARA ROCHA, OAB nº RO9276
REU: SUELI DE ALMEIDA, DANIELA DE ALMEIDA NASCIMENTO
REU SEM ADVOGADO(S)
mil reais
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Ação de Fixação de Guarda com pedido de Antecipação de Tutela, ajuizado por CELIO RAIMUNDO NERY DO NASCIMENTO, 
DAIANE DA SILVA GOMES em desfavor de SUELI DE ALMEIDA, DANIELA DE ALMEIDA NASCIMENTO, respectivamente avó materna 
e genitora, buscando a guarda da criança TÁIS DE ALMEIDA ALVES SAKIRABIAR, nascida em 15/09/2020 (Certidão de Nascimento 
anexa no ID 81181447).
Informam os requerentes que a menor é filha da requerida DANIELA e do genitor TATIANO PETARO DA SUNHA SAKIRABIAR, e que 
desde 08/02/2022 a pedido da família, face a precariedade vivida pela genitora/requerida, os requerentes passaram a ter a responsabilidade 
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cuidar da criança, assim, para evitar embaraço, tanto a avó materna, quanto a mãe, efetuaram declarações concordando pela guarda 
da menor, sendo certa sua anuência - Termo de Anuência (Tutela) anexados no ID 81181441 - Pág. 1/2. Requerendo ao final a guarda 
provisória da menor TÁIS.
É o necessário. Decido.
Defiro o benefício da justiça gratuita pois houve requerimento expresso e as partes juntaram declaração em que afirma serem hipossuficientes, 
o que, face à ausência de indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com os custos do processo, deve ser acolhida 
em prestígio ao princípio da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC). Entretanto, caso fique comprovado que as 
partes possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio, responderá nas 
penas da Lei.
Pelas alegações e os documentos juntados com a inicial, verifica-se pelo Termo de Anuência - Tutela, anexados no ID 81181441 - Pág. 
1/2, que teria sido concedida a tutela judicial da menor aos requerentes, não havendo comprovação de parentesco. O referido documento 
está assinado, porém sem reconhecimento de firma. Dessa forma, em que pese as afirmativas, não ficou demonstrada a validade do 
referido documento.
Assim, deve haver uma melhor análise com subsídios fáticos a fim de verificar se encontram-se presentes os requisitos para a concessão 
da tutela de urgência requerida, bem como eventual competência da Vara da Infância e Juventude, caso haja situação de risco.
Saliento, que prevalecerá o interesse da menor, com vistas ao seu bem-estar.
Assim, considerando o objeto da demanda, isto é, a guarda da menor, que reclama aprofundada atenção, não há elementos suficientes 
para defini-la neste momento, ainda que de maneira precária.
Portanto determino excepcionalmente a expedição de Ofício ao Conselho Tutelar deste Município, em caráter de urgência, para que se 
dirija ao endereço dos requerentes e verifique in loco a situação em que se encontra a criança, fazendo um relatório pormenorizado, 
juntando aos autos no prazo de 05 dias.
Encaminhe-se os autos ao Ministério Público, com urgência.
Após, voltem conclusos para deliberação.
Sem prejuízo, desde já, determino a realização de estudo psicológico e social, pela equipe de NUPS deste Juízo. Concedo o prazo de 30 
dias para apresentação do relatório.
Depreque-se o ato para realização de estudo na comarca das requeridas.
Com os relatórios do estudo psicossocial, encaminhe-se ao MP para manifestação.
Considerando a indicação do genitor da Certidão de Nascimento anexa no ID 81181447 e estando a menor sob a guarda provisória da 
terceiros, há litisconsórcio passivo necessário entre o genitor e as partes ativa e passiva, o que exige a regularização do polo passivo. 
Portanto, determino a emenda da petição inicial para constar o genitor no pólo passivo, pois mostra-se imprescindível, tendo em vista que 
eventual DECISÃO de procedência definitiva do pedido, repercutirá diretamente na esfera jurídica do genitor. Prazo de 15 dias sob pena 
de indeferimento da inicial.
Pratique-se o necessário.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO /OFÍCIO.
Pimenta Bueno/RO, 31 de agosto de 2022.
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7003735-71.2021.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rural (Art. 48/51)
AUTOR: ILZA DE SOUZA NUNES
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA, OAB nº RO8527
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
I – Relatório
ILZA DE SOUZA NUNES, qualificada na inicial, ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
– INSS, alegando, em síntese, que em 11.06.2019 (ID 60928086) teve seu requerimento administrativo do benefício de aposentadoria por 
idade para segurado especial rural, indeferido, sob o fundamento de ausência de comprovação da atividade rural em números de meses 
idênticos à carência do benefício.
Fundamenta sua pretensão no alcance da idade 59 (cinquenta e nove) anos, bem como em documentos rurais carreados a inicial, pra 
assim pugnar pelo benefício da gratuidade judiciária.
DECISÃO inicial de ID 60965633.
Citado, o requerido apresentou contestação no ID 62419538, alegando ausência na qualidade de segurado especial para a concessão do 
benefício não comprovado do exercício da atividade rural pelo período necessário, pleiteando a improcedência do pedido.
Houve audiência de instrução, ata da solenidade anexada no ID 80753724.
Os autos vieram conclusos.
II – Fundamentação
Não há preliminares a serem apreciadas. Assim, vislumbro presente os pressupostos processuais e as condições da ação necessários 
ao desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo questões preliminares ou prejudiciais de MÉRITO pendentes de serem 
analisadas, passa-se ao exame do MÉRITO.
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Consoante se depreende dos preceitos trazidos pelos artigos 48, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91, a concessão da aposentadoria por 
idade de empregado rural, segurado obrigatório nos termos do art. 11, inciso I, alínea “a” do mesmo diploma, sujeita-se, tão somente, 
aos seguintes requisitos: idade mínima de 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e a comprovação 
do exercício de atividade rural, ainda que descontínuo, durante o período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou do 
implemento das condições para o benefício, e por tempo igual ao da correspondente carência. 
Vislumbra-se, pois, ter o legislador optado por reduzir os parâmetros ordinários do requisito idade, para se lograr aposentadoria, em favor 
dos trabalhadores rurais, se comparados aos limites contidos no caput do art. 48 da lei de regência. Aliás, a citada sistemática legal, no 
que se refere aos rurais enquanto segurados obrigatórios, abrange tanto os trabalhadores empregados (art. 11, inciso I, alínea “a”,) como 
aqueles que desenvolvem atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar (art. 11, inciso VII, e par. 1º).
No particular, oportuna a lição de IVAN KERTZMAN, que esclarece que “A redução de cinco anos para os trabalhadores rurais abrange 
todas as categorias de segurados, bastando, para isso, exercer atividade tipicamente rural. Desta forma, estão incluídos os empregados 
rurais, avulsos rurais, contribuintes individuais rurais e o garimpeiro”; “a carência para concessão deste benefício é de 180 (cento e 
oitenta) contribuições mensais. A comprovação do efetivo exercício de atividade rural para fins de redução da idade exigida será feita em 
relação aos meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua, durante período igual ao 
da carência exigida”. É dizer: “a carência para os segurados especiais é substituída pela comprovação do exercício de atividade rural por 
período igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido”. (in “Curso Prático de Direito Previdenciário”, 2ª 
edição, pg. 285, editora Podivm).
A jurisprudência pátria já se encontra pacificada, consoante julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça, de que são exemplos os 
seguintes excertos:
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. PERÍODO A SER COMPROVADO. REQUISITOS IDADE E INÍCIO DE PROVA MATERIAL, 
CORROBORADA POR ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA E HARMÔNICA, SATISFEITOS.
I. O trabalhador rural pode requerer aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante o prazo de 15 (quinze) anos 
contados da promulgação da Lei Federal nº 8.213/91. Para tanto, deverá comprovar o exercício da atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, no período imediatamente anterior ao mês em que cumprir o requisito idade, em número de meses idêntico à carência 
exigida para a concessão do benefício.
II. Não se deve exigir do segurado rural que continue a trabalhar na lavoura até às vésperas do dia do requerimento do benefício de 
aposentadoria por idade, quando ele já houver completado a idade necessária e comprovado o tempo de atividade rural em número de 
meses idêntico à carência do benefício.
III. A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação de atividade rural, para efeitos de obtenção de benefício previdenciário, 
devendo ser acompanhada de um início de prova material (Súmula nº 149 deste e. STJ).
IV. Todavia, “é prescindível que o início de prova material abranja necessariamente o número de meses idêntico à carência do benefício 
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao 
tempo da carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao tempo de carência.” (AgRg no REsp 945.696/SP, 6ª 
Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 7/4/2008).
Recurso especial provido.”
(REsp 1115892/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 14/09/2009)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 
POR PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA.
COMPROVADO EFETIVO DESEMPENHO DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO 
DA AÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 143 DA LEI Nº 8.213/91. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trabalhador rural pode requerer aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante o prazo de 15 (quinze) anos 
contados da promulgação da Lei Federal nº 8.213/91. Para tanto, deverá comprovar o exercício da atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, no período imediatamente anterior ao mês em que cumprir o requisito idade, em número de meses idêntico à carência 
exigida para a concessão do benefício.
2. In casu, há início de prova material corroborado por prova testemunhal no sentido de que o autor efetivamente exerceu atividade rural 
no período anterior ao do ajuizamento da ação, durante o período de carência.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Ag 695.729/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 
19/10/2009)
“REsp 980065 / SP RECURSO ESPECIAL 2007/0196589-9 Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) T5 - QUINTA 
TURMA20/11/2007 DJ 17/12/2007 p. 340 LEXSTJ vol. 223 p. 253 PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 
INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A E C DO ART. 105, III DA CF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO 
AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APOSENTADORIA RURAL. TAMANHO DA PROPRIEDADE NÃO DESCARACTERIZA, 
POR SI SÓ, O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO E CERTIDÃO 
DE NASCIMENTO DOS FILHOS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 
...........................................................................
3. A Lei 8.213/91, que regula os Benefícios da Previdência Social, dispõe em seu art. 143 que será devida aposentadoria por idade ao 
trabalhador rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, além de comprovar o exercício de atividade 
rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à 
carência. 4. Não se deve aplicar rigor excessivo na comprovação da atividade rurícula, para fins de aposentadoria, sob pena de tornar-se 
infactível, em face das peculiaridades que envolvem o Trabalhador do campo. 5. O rol de documentos hábeis a comprovar o labor rural, 
elencados pelo art. 106, parágr. único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo. Precedentes do STJ.
...........................................................................
8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, para julgar procedente o pedido inicial e restabelecer 
a SENTENÇA em todos os seus termos.”
Na hipótese dos autos, tendo a requerente atingido a idade mínima para se aposentar 55 (cinquenta cinco) anos – em 10.08.2018 (ID 
60928086 - Pág. 5), é certo que, consoante se extrai das diretrizes trazidas pelos arts. 25, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91, para obter o 
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benefício vindicado precisaria comprovar atividade rural durante o período de 180 (cento e oitenta) meses – quinze anos -, contínuos ou 
não. E efetivamente logrou fazê-lo. 
Com efeito, a requerente já conta 59 (cinquenta e nove) anos de idade, e as provas trazidas aos autos comprovam satisfatoriamente 
sua condição de segurada obrigatória enquanto ruralista. Logrou ela comprovar satisfatoriamente sua condição de segurada especial, 
decorrente do efetivo exercício de atividade rurícola, como lavradora, em regime de economia familiar – já que em condições de mútua 
dependência e colaboração com os demais membros da família -, desde cerca de 18 (dezoito) longos anos atrás, e até a data do 
implemento das condições necessárias ao benefício, o que preserva, de igual forma, o requisito atividade rural durante o período de 
carência legal. 
Quanto ao rol documental apto à comprovação do requisito prova material idônea a proporcionar a certeza do fato constitutivo, nos 
termos do artigo 106 da lei federal nº 8.213/91, a requerente trouxe aos autos: certidão de casamento (ID 60928086 - Pág. 7); Declaração 
de Posse nº 402/2013 - Protocolo de nº 402/2013, Aripuanã/MT 30/03/2017 (ID 60928086 - Pág. 8); Contrato Particular de Compra e 
Venda (ID 60928086 - Pág. 9/10); Declaração de Aptidão ao Pronaf (ID 60928086 - Pág. 11). Notas Fiscais (ID 60928086 - Pág. 12-23, 
ID 60928088 - Pág. 1); Receituário para Compra de Vacina Contra Brucelose (ID 60928086 - Pág. 24-26; ID 60928086 - Pág. 28/29, 
ID 60928088 - Pág. 2-5; ID 60928088 - Pág. 7/8; ID 60928088 - Pág. 10-12); Notas Fiscais (ID 60928086 - Pág. 27; ID 60928088 - Pág. 
6; id 60928088 - Pág. 9; ID 60928088 - Pág. 13/14); Declaração Escolar (ID 60928088 - Pág. 15); Declaração do Trabalhador Rural (ID 
60928088 - Pág. 16/17); Prontuário de Atendimento Ambulatorial (ID 60928088 - Pág. 18-21 e ID 60928090 - Pág. 1-4); Ficha de Matrícula 
(ID 60928090 - Pág. 5), reconhecendo o exercício da atividade rural pelo período disposto em lei.
Nesse sentido, entende a jurisprudência dominante que a lista de documentos constantes do artigo 106 da lei federal nº 8.213/91, não 
ser taxativo, mas meramente exemplificativo, a admitir, pois, integração mediante escritos outros, sinalizadores do exercício de atividade 
rural.
Tal posicionamento assume higidez constitucional por buscar a preservação do princípio do livre convencimento motivado do juízo, além 
de prestigiar as particularidades fenomenológicas da vida do ruralista no campo, marcada por agruras, informalidade extrema, dificuldades 
de toda ordem, e predominante ausência de instrução. Seus trabalhadores costumam laborar em atividades visando à pura subsistência, 
de maneira que, quando advém-lhes a senilidade, são obrigados a comprovar o labor de toda uma vida, por meio de documentos pouco 
acessíveis e de importância costumeiramente menosprezada, com vistas a atender às regras do sistema previdenciário em vigor. 
Diante de tal contexto, deve o magistrado, em casos tais, valer-se, também, de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem assim 
em coro com as máximas da experiência, diante do que ocorrer na realidade pátria costumeira.
Ademais, cumpre ponderar, no tocante à documentação trazida, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal 
Regional Federal - 1ª Região consolidou-se no sentido de admitir a simples certidão de casamento como prova material relevante para 
fomentar a concessão do benefício vindicado, desde que dela conste, ao menos, a profissão do marido como trabalhador rural, como 
ocorre no caso em julgamento, para o início da contagem do tempo aquisitivo. É que, neste caso, a condição de rurícola da esposa é 
presunção natural que decorre da atividade desenvolvida pelo consorte.
Finalmente, cumpre ressaltar que o fato de ser a requerente possivelmente beneficiária de pensão por morte oriunda do falecimento de 
seu marido ruralista não é óbice ao deferimento do pleito, já que tal benefício pode ser cumulado com a aposentadoria por idade. Esta é 
a orientação jurisprudencial, traduzida no seguinte julgado:
“2008.01.99.056583-2/GO; AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CIVEL DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO 
PRIMEIRA TURMA 21/07/2009 e-DJF1 p.142PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - CARACTERIZAÇÃO 
DE REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR - CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA POR 
IDADE - POSSIBILIDADE.
1. Na dicção do art. 11, VII, §1º da Lei 8.213/91, entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros 
da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 
empregados. 2. In casu, restou comprovado o exercício da atividade rural em regime de economia familiar, por meio de início de prova 
material complementada por prova testemunhal (arts. 55, § 3º, e 106, parágrafo único, ambos da Lei n. 8.213/91 e Súmula 149 do STJ).
3. A jurisprudência pátria vem admitindo a cumulação de benefício de aposentadoria rural com o beneficio de pensão por morte, quando 
apresentarem pressupostos fáticos e fatos geradores distintos.
4. O artigo 124 da Lei n. 8.213/91, regendo a matéria atinente aos benefícios previdenciários, não obsta a percepção cumulativa dos 
benefícios da autora.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
Conclui-se, portanto, que a requerente pode ser enquadrada na categoria de segurado especial, na condição de produtora rural ou 
assemelhado, desenvolvendo atividade profissional em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, conforme diretrizes 
do artigo 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/91.
Concernente ao valor do benefício, nos termos dos arts. 39, inciso I, e 143, da Lei nº 8.213/91, certo é que deverá alçar o de 1 (um) 
salário mínimo, observando a nova regra de acumulação de benefício, caso a requerente ainda perceba a pensão por morte. No tocante 
ao seu termo inicial, é sabido ser devido a partir da data do requerimento administrativo perante a autarquia previdenciária (art. 49 da Lei 
nº 8.213/91). Na hipótese dos autos, tem-se protocolo administrativo em 11.06.2019, conforme Id. 60928086, devendo o pagamento do 
benefício retroagir a tal termo e a regra de acumulação de benefícios a contar da Vigência da Emenda constitucional de nº. 103.
Da Tutela Antecipada
No que toca ao pedido de tutela antecipada - agora já em sede de cognição exauriente brotada da procedente SENTENÇA de MÉRITO -, 
descortina-se não apenas plausibilidade, mas certeza quanto ao direito invocado, e os elementos de prova colhidos no curso da instrução 
processual apontam a presença do perigo da demora na versada hipótese, porquanto o autor está acometida de doença incapacitante, 
passível de agravamento pelo exercício de sua atividade laborativa, necessitando de afastamento do trabalho para submeter-se ao 
adequado tratamento.
Destarte, antecipo os efeitos da tutela vindicada, determinando ao requerido que proceda imediatamente à implantação do benefício do 
auxílio-doença. Ao propósito da possibilidade da antecipação de tutela na SENTENÇA, a jurisprudência orienta:
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO: 
EFEITO DEVOLUTIVO APENAS (ART. 520, VII, DO CPC)- AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Da SENTENÇA de 
procedência de ação em que concedida antecipação de tutela, eventual apelação (e/ou remessa oficial) é recebida, nos termos do art. 520, 
VII, do CPC, apenas no efeito devolutivo. 2. Agravo de instrumento não provido. 3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 11 de março 
de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - AG: 338104420134010000 RR 0033810-44.2013.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR 
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FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Data de Julgamento: 11/03/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.678 de 
21/03/2014).
Ressalto, todavia, que a Autora deverá aguardar o trânsito em julgado da presente SENTENÇA para só então receber os valores que lhe 
são devidos a título de pagamento retroativo.
III - DISPOSITIVO 
Diante do quanto exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação proposta por ILZA DE SOUZA NUNES, para CONDENAR o 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por idade de trabalhador rural, a requerente, no 
importe de 01 (um) salário-mínimo mensal, devido a partir da data do requerimento na via administrativa (ID 60928086), inclusive 13º 
salário, PAGANDO os valores retroativos à referida data, no valor do salário-mínimo, observando a regra de acumulação de benefícios, a 
contar da Vigência da Emenda constitucional de nº. 103.
Por conseguinte, declara-se extinto o processo com resolução de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.
Ainda, presentes os requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA de MÉRITO para 
determinar que o requerido passe a pagar o benefício de um salário mínimo à parte requerente no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de 
responsabilização criminal do responsável pelo não atendimento. 
Consigna-se que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com art. 1º-F da Lei 
9.494/97, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do S.T.J. e 19 do T.R.F. - 1ª 
Região).
Os juros de mora, por sua vez, são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até o advento da Lei n. 
11.960/2009 (Súmula n. 204/STJ), a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros 
remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de 
liquidação (TRF da 1ª Região – EDAMS 0028664-88.2001.4.01.3800/MG, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, 
Segunda Turma, e-DJF1 p. 26 de 06/05/2010).
Sem custas, à luz do disposto no art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 3.896/2016.
Com relação aos honorários de sucumbência, entende-se devam ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações 
vencidas até a prolação da SENTENÇA, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Dispensada a remessa necessária no caso dos autos, já que o Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, art. 509, incisos I 
e II e § 2º, passou a definir como líquidas as SENTENÇA s que não dependam de arbitramento ou de prova de fato novo, mas apenas 
de simples cálculo matemático - hipótese dos autos -, e o seu art. 496, § 3º, inciso I, fixou em 1.000 (mil) salários mínimos o teto limite 
da dispensa de reexame necessário nas SENTENÇA s prolatadas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
público; de resto porque, uma vez cotejados o valor do salário mínimo vigente, o valor atual do teto dos benefícios do INSS, e a data 
de implantação benefício da parte autora, não se afigura minimamente plausível que o valor dos pagamentos retroativos exceda ao 
equivalente ao teto legal referido.
1. De resto, esclareça-se à autarquia previdenciária, desde já, que, durante o lapso temporal correspondente ao trânsito em julgado, 
poderá ela, caso deseje, ofertar suas contas de liquidação, assim iniciando o que se convencionou denominar execução invertida, 
mediante a apresentação, nestes mesmos autos, dos cálculos das verbas que entende devidas, conduta que será pelo juízo alçada a 
cumprimento voluntário do julgado, afastando-se, consequentemente, a incidência de honorários advocatícios em fase de cumprimento 
de SENTENÇA, em atenção, mutatis mutandis, ao disposto no Ofício Circular – CGJ-TJ/RO nº 14/2017.
1.1 Em hipótese positiva, apresentados os cálculos pelo INSS iniciando a execução, independentemente de posterior deliberação pelo 
juízo, intime-se a parte beneficiária, desde logo, por intermédio do patrono constituído nos autos, para manifestar-se expressamente 
quanto aos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, desde logo advertindo-se-a de que eventual inércia será vista como concordância tácita 
quanto aos valores apresentados pela autarquia, ensejando, doravante, a expedição da RPV e/ou precatório, se for o caso, e posterior 
extinção do feito, nos termos do art. 924 do CPC.
2. Certificado nos autos o trânsito em julgado do julgado, bem como, in albis, o decurso do prazo para a apresentação dos cálculos da 
parte devedora em execução, fica intimada a parte credora, desde já, a promover o cumprimento da SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 0000848-49.2015.8.22.0009
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
REQUERENTES: ANTONIO BAVARESCO NETO, AMANDA OLIVEIRA BAVARESCO, VANDA MARIA MATA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: CRISTHIANNE PAULA CREMONESE DE FREITAS, OAB nº RO2470, CIBELE THEREZA 
BARBOSA RISSARDO, OAB nº RO235
REU: Espólio de Tanilo Bavaresco
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Intime-se o Estado de Rondônia para que se manifeste acerca do recolhimento do ITCMD acostado ao ID 77309433 e ID 77309434.
Em relação ao ofício encaminhado pela 1ª Vara Cível desta comarca (ID 80264399 - Pág. 3), informo que há ativos financeiros depositados 
nestes autos, contudo pendentes de liquidação e partilha, visto o inventário encontrar-se em tramitação e já ter sido utilizada parcela do 
valor para quitação de despesas, sendo que a quantia exata somente poderá ser informada após a apresentação das últimas declarações. 
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Informo, ainda, que já consta nos autos a anotação da penhora oriunda do aludido processo n° 7004030-77.2014.8.22.0009. Remeta-se 
cópia desta DECISÃO ao juízo oficiante, servindo a presente de ofício.
No tocante à renúncia do veículo S-10, para que seja resolvida esta situação, inicialmente, acolho a cota ministerial (ID 79776326) e 
nomeio como curador especial do adolescente A.B.N. a Defensoria Pública, visto que se discute a doação de quinhão hereditário sobre o 
mencionado veículo em favor da inventariante e genitora deste, de modo que colidem os interesses destes, sendo necessária, portanto, 
a nomeação de curador, nos termos do art. 72, I, do CPC.
Em seguida, feita a intimação da Defensoria Pública sobre a presente nomeação, deverão ser intimados todos os herdeiros, para que 
informem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, se a renúncia ocorrerá em favor do monte partilhável, conforme noticiado pelas herdeiras 
Gizeli, Valesca e Angela (ao ID 74319904, 74319905 e ID 74319906, ou se o veículo será doado em favor da inventariante, conforme 
constou no documento de ID 32763879 - Pág. 12.
Após, dê-se vistas ao Ministério Público.
Em seguida, conclusos para deliberação.
Intime-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7005674-86.2021.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
AUTOR: CLERIO STORCH VIEIRA DA ROCHA
ADVOGADO DO AUTOR: GEISICA DOS SANTOS TAVARES ALVES, OAB nº RO3998
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
I - Relatório
Trata-se ação previdenciária ajuizada por CLERIO STORCH VIEIRA DA ROCHA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, objetivando o restabelecimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.
Narra o autora que é segurado da Previdência Social, exercendo a atividade de ajudante geral, sendo que teve benefício deferido no ano 
de 2019 (ID 65190011). 
Informa que, é portador de diversas patologias na coluna, estando em gozo de benefício do período de 26/09/2019 a 25/05/2021 (ID 
65190011). 
Entretanto, ainda incapacitado, formulou novo requerimento em 25/05/2021 (ID 65190009), o qual foi indeferido em razão da não 
constatação da incapacidade laborativa. 
Discorda da DECISÃO administrativa, sob o argumento de que ainda está totalmente incapacitada e possui a qualidade de segurada e 
carência exigida para o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 
Por fim, requer a procedência do pedido inicial para conceder o benefício pretendido a partir da data do indeferimento administrativo. 
Petição inicial instruída com documentos. 
Recebida a inicial, indeferiu tutela e deferido os benefícios da assistência judiciária (ID 65320616). 
Sobreveio laudo médico judicial (ID 67364917).
Citado e intimado, o requerido apresentou contestação (ID 74171200). Sem preliminares. No MÉRITO, alegou que a incapacidade 
laborativa não restou comprovada pela perícia oficial da autarquia e, ao final, pugnou pela improcedência do pedido inicial. 
Réplica e impugnação ao ledo médico judicial (ID 75930503). 
Adveio prova nova do autor (ID 76204978 a ID 78112526), o INSS refutou (ID 80569540).
Vieram os autos conclusos para julgamento. 
É o relatório. Fundamento e DECIDO. 
II - Fundamentação
Pretende a autora o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. 
Presentes as condições da ação, os pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, interesse processual e da 
legitimidade das partes, razão pela qual avanço no MÉRITO.
São quatro os requisitos para a concessão de auxílio-doença, previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, ou aposentadoria por invalidez, 
regulado pelo artigo 42 da Lei 8.213/91: (a) qualidade de segurado do requerente (artigo 15 da LBPS); (b) cumprimento da carência de 
12 contribuições mensais prevista no artigo 25, I, da Lei 8.213/91 e art. 24, parágrafo único, da LBPS; (c) superveniência de moléstia 
incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o 
caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).
Cabe salientar que os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são fungíveis, sendo facultado ao Juízo, conforme a 
espécie de incapacidade constatada, conceder um deles, ainda que o pedido tenha sido limitado ao outro. 
Dessa forma, o deferimento do amparo nesses moldes não configura julgamento ultra ou extra petita e, tratando-se de benefício por 
incapacidade, o Juiz firma a sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.
No caso concreto, verifico que a autarquia indeferiu o pedido de prorrogação do benefício pelo motivo “não constatação de incapacidade 
laborativa”, consoante DECISÃO no ID 65190010. 
Depreende-se do seu CNIS (ID 65190007) que o autor manteve a sua qualidade de segurado, bem como a carência mínima exigida para 
o benefício por incapacidade. 
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No tocante à incapacidade, a prova pericial é fundamental nos casos de benefício por incapacidade e tem como função elucidar os fatos 
trazidos ao processo. Submete-se ao princípio do contraditório, oportunizando-se, como no caso dos autos, a participação das partes na 
sua produção e a manifestação sobre os dados e conclusões técnicas apresentadas.
Ressalta-se que o perito judicial é o profissional de confiança do juízo, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade. Embora 
o juiz não fique adstrito às conclusões do perito, a prova em sentido contrário ao laudo judicial, para prevalecer, deve ser suficientemente 
robusta e convincente.
Considerando isso, infere-se do laudo pericial (ID 67364917) que o autor é acometido por Espondilodiscopatia lombarleve/moderada, 
de origem multifatorial. O trabalho braçal que o mesmo desenvolveu (refere passado braçal lavoura) é no mínimo concausa (CIDs 
m54.5,m513), om tratamento conservador, remédios, sem incapacidade para o trabalho.
Dessa forma, sabe-se que mera existência de uma doença, por si só, não gera o direito ao benefício por incapacidade, até mesmo 
porque tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez pressupõem a existência de incapacidade laborativa. 
Diante disso, à vista do conjunto probatório colhido nos autos, não verifico a presença de incapacidade laborativa que autorize o 
restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devendo o pedido inicial 
ser julgado improcedente. 
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por CLERIO STORCH VIEIRA DA ROCHA em desfavor do 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, com resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, por 
consequência:
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 
causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, suspendo a exigibilidade 
dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 98, §§ 2° e 3°, do CPC. 
Em caso de recurso de apelação, deverá a CPE intimar a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, independentemente de nova 
CONCLUSÃO e transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remeter os autos ao TRF da 1ª Região, com nossas homenagens.
À CPE para que proceda com a requisição dos honorários periciais, nos termos do art. 9º, inciso XXI, “b” do Provimento Corregedoria n. 
06/2022.
P.R.I.C., transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7005353-51.2021.8.22.0009
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR: B. B. F. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: R. F.
ADVOGADO DO REU: PATRICIA RAMOS PETRY, OAB nº RO7183A
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de 
ROSEMEIRE FONTOURA.
Alega o requerente que celebrou contrato de financiamento com o requerido sob o nº. 20033782463, oportunidade em que lhe foi 
financiado, com alienação fiduciária em garantia, a aquisição do seguinte Bem “Modelo: FOX 1.0 GII, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 
9BWAA05Z6B4114868, Ano Fabricação: 2010, Ano Modelo: 2011, Cor: PRATA, Placa: NDN8509, Renavan: 00267540531” no preço e 
condições de pagamento constante do aludido contrato (Contrato anexado ao ID. 64015077), no valor total de R$ 17.715,62 (dezessete 
mil, setecentos e quinze reais e sessenta e dois centavos). Aduz que a requerida deixou de pagar a parcela a partir do vencimento em 
11/08/2021.
Após emenda a demanda foi recebida para processamento com o deferimento da liminar (Id 66913381).
O MANDADO de busca e apreensão foi cumprido em 24.05.2022 com a citação da requerida. (ID 77358967).
A requerida apresentou contestação (ID 77963926) aduzindo que a notificação por ela recebida mencionava parcela já paga e que não 
englobava as parcelas cobradas na presente ação. Assim alega ausência de constituição em mora e busca e apreensão indevida pelo 
que requer a revogação da medida liminar e improcedência da demanda com a devolução do veículo.
O autor deixou decorrer o prazo in albis para réplica.
Ao Id 79334626 a requerida informou sua impossibilidade de pagar as demais parcelas do contrato por inconsistências dos boletos 
da autora, pelo que requereu a consignação em pagamento das parcelas posteriores nesta ação a fim de evitar juros, encargos. Na 
oportunidade juntou comprovação do depósito judicial da parcela n. 39.
A parte autora apresentou réplica intempestiva ao Id 79362526 refutando os argumentos da ré.
A requerida reforçou a intempestividade da manifestação de Id 79362526 bem como apresentou comprovante de depósito da parcela n. 
40.
É a síntese. Decido.
Para a concessão da liminar de busca e apreensão, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 
ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, § 2º, do 
Decreto Lei 911/69).
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No caso o autor colacionou aos autos a Notificação Extrajudicial assinada pela requerida, o que, num primeiro momento, foi reconhecida 
como constituição da mora, no entanto, à luz dos esclarecimentos prestados pela ré verifico que a notificação remetida em verdade se 
refere à parcela já paga, vencida em 11.06.2021 e quitada antes do recebimento da notificação, enquanto que a dívida constante na 
inicial refere-se à parcelas com vencimento em 11/08/2021, 11/09/2021 e 11/10/2021, não tendo sido, portanto, o devedor, efetivamente 
notificado das parcelas vencidas.
Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais subsequentes” na notificação enviada ao devedor, não tem o condão de constituí-lo em 
mora para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a inadimplir em data posterior à notificação. Sobre o tema segue o julgado:
E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR 
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM 
MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO VENCIDA E PAGA - AÇÃO AJUIZADA EM 
RELAÇÃO À OUTRA PARCELA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO 
DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para 
a propositura da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a prévia notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. 
Não serve a esse fim a notificação de parcela vencida e paga, enquanto que a ação veicula a cobrança de parcela vencida posteriormente, e 
da qual o devedor não foi notificado. Impõe-se a extinção do processo, sem resolução do MÉRITO, por se encontrar ausente pressuposto 
de constituição e desenvolvimento válido do processo. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1409942-08.2016.8.12.0000, Aparecida do 
Taboado, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 14/12/2016, p: 16/12/2016)
Este termo (demais parcelas subsequentes) deve ser entendido como aquelas subsequentes vencidas até a data da notificação. No 
caso, como a notificação ocorreu em 19.08.2022 a demanda deveria limitar-se às parcelas vencidas até essa data, as quais, pelos 
comprovantes anexados, já estavam quitadas quando da notificação.
De acordo com o Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão e tem o 
condão essencial de comprovar a mora, conforme estabelece o art. 3º da referida norma legal. No caso, o banco autor não notificou a 
requerida, regularmente, sobre as parcelas vencidas que justificaram a demanda, ou seja, não preencheu o requisito essencial da mora 
do devedor o que configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do descumprimento 
de um requisito essencial para a propositura da ação. A esse respeito, é o entendimento da jurisprudência: 
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a propositura 
da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a prévia notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. Não 
comprovado, impõe-se a extinção sem resolução do MÉRITO, por se encontrar ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento 
válido do processo.” (TJ-MS - APL: 08365635920148120001 MS 0836563-59.2014.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, 
Data de Julgamento: 04/08/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2015)
À vista do exposto EXTINGO o feito sem resolução do MÉRITO em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 
válido do processo (ausência de notificação quanto ao débito alegado na inicial), nos termos do Art. 485, IV e, consequentemente, 
REVOGO a liminar de busca e apreensão deferida nos autos, determinando ao autor que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 
devolução do veículo à parte requerida, sob pena de multa no importe de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, até o limite de 
R$5.000,00, a incidir a partir do termo do prazo antes fixado sem a devolução.
Pelo princípio da causalidade condeno ainda o banco autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 
10% sobre o valor da causa.
Por fim, embora considere que eventual consignação deveria ter sido requerida em ação própria e não nestes autos, a fim de evitar 
maiores prejuízos à requerida, que teve seus acessos restritos pelo banco autor, o que a impediu os pagamentos das parcelas que 
venceram no decorrer da demanda, nesta data expedi alvará eletrônico para autorizar a parte autora a levantar a quantia depositada em 
conta judicial vinculada a estes autos para fins de quitação das parcelas n. 39 e 40 do contrato, sem a incidência de juros e encargos, 
devendo a autora restabelecer o acesso da requerida ao sistema para pagamento dos boletos para parcelas vincendas. Fica a autora 
intimada, por seu advogado, à comparecer à agência da CEF nesta urbe (2783) para o levantamento do valor no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos.
Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC, Art. 1.010, § 1º). Na hipótese do 
apelado interpor apelação adesiva, intime-se a apelante para apresentar contrarrazões à apelação adesiva, também em 15 (quinze) dias 
(CPC, Art. 1.010, § 2º). Após, remetam-se os autos ao Tribunal competente para julgamento do recurso (CPC, Art. 1.010, § 3º).
P.R.I., transitado em julgado e nada mais havendo, arquivem. 
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7002805-53.2021.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rural (Art. 48/51)
APELANTE: LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO DO APELANTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA CORCINO, OAB nº RO3755A
APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO APELADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
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Vistos.
1. Concluso para saneamento, as partes foram uníssonas a requerer audiência, contudo, deixaram de apresentar rol de testemunha. 
2. Dito isso, informo que em atenção ao disposto no ANEXO ÚNICO do Ato Conjunto N. 018/2021-PR-CGJ, a audiência poderá ocorrer 
de forma mista, com a presença da parte e/ou testemunha que não tiver meios de participar de modo virtual.
3. Para a realização da audiência por videoconferência, será observado o seguinte:
a) Será criada uma sala para conferência no Google Meet, pelo juízo, com a FINALIDADE de registrar a audiência, a qual será incluída 
no PJe, nos moldes como já ocorre atualmente.
b) Para participar pelo computador, necessário câmera e microfone instalados e em pleno funcionamento. Não será necessário instalar 
nenhum aplicativo.
c) Para participar pelo celular, necessário instalação prévia do aplicativo Google Meet, disponível na Play Store ou App Store. Após, basta 
clicar no link acima informado.
d) Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
4. Os interessados deverão ser intimados por meio de seus advogados (art. 334, §3º do CPC) e cabe aos advogados das partes 
informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia e hora da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 
(art. 455 do CPC), bem como informar e encaminhar o link da audiência às partes, bem como orientá-las quanto ao acesso à sala virtual, 
importando em desistência da inquirição caso não o faça (art. 455, §3º do CPC).
4.1 Consigo ao advogado de sua incumbência de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e o meio pelo qual a 
solenidade será realizada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do NCPC)
4.2 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de 
pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º 
do NCPC).
4.3 Cumpre ressaltar que, a inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º do artigo supracitado, importa em desistência da 
inquirição da testemunha.
4.4 Fica dispensada tal comprovação, desde que a parte se comprometa a levar a testemunha à audiência, independentemente da 
intimação e, caso a testemunha não compareça, presumir-se-á a desistência de sua oitiva (art. 455, § 2º do mesmo Diploma Legal).
5. A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do § 4º do art. 455 do NCPC.
6. As partes ficam intimadas, via seus advogados.
7. Por fim, saliento que nos termos do art. 5° do Ato Conjunto n.020/2020-PR-CGJ, aqueles que virão ao Fórum, deverão comparecer 
utilizando máscara facial, cobrindo nariz e boca e deverão se submeter a teste de temperatura corporal e a assepsia das mãos como 
condição de ingresso e permanência nos prédios, restando vedado o ingresso de pessoas:
I- sem máscaras faciais de proteção pessoal e individual;
II - que apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), ou que se recusem a se submeter a 
aferição de temperatura corporal;
III - que apresentem sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e 
batimento das asas nasais) e diminuição de olfato ou paladar, considerados casos suspeitos de infecção pelo coronavírus (Covid-19).
A impossibilidade do ingresso das partes, advogados e testemunhas em razão dos itens II e III serão apreciadas pelo juízo tão logo seja 
comunicada a sua ocorrência, a fim de avaliar a prejudicialidade da realização do ato.
Diante do exposto, INTIMEM-SE as partes, via DJe, por seus Patronos, para, no prazo de 10 (dez) dias se manifestarem, devendo em 
caso de interesse, apresentar rol de testemunha e a modalidade audiência desejada.
Cumpra-se. Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7003295-41.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
AUTOR: NILDA LAGACIO VIEIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI, OAB nº MT607, MYRIAN ROSA DA SILVA, OAB nº RO9438
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por NILDA LAGACIO VIEIRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
com vistas à concessão de benefício previdenciário.
Não tendo sido apresentada ao juízo, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que alude o art. 
357, § 2º do CPC, e considerando que a presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, deixo de designar 
audiência de saneamento em cooperação e passo ao saneamento e organização do feito em gabinete (CPC, art. 357, §§).
2. Não há preliminares ou questões processuais pendentes. As partes são legítimas e estão devidamente representadas.
3. Fixo como pontos controvertidos da lide: i) a qualidade de segurado especial do requerente na DER; ii) o efetivo exercício da atividade 
rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício pretendido, nos termos do artigo 
39, inciso I, da Lei 8.213/91. iii) o cumprimento do período de carência, nos termos do artigo 25, II, da Lei 8.213/91;
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4. Diante do disposto nos art. 357, inciso III, do CPC, distribuo o ônus da prova conforme previsto no artigo 373, incisos I e II, cabendo à 
parte autora comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.
4.1 Os meios de prova relevantes para o julgamento da lide são a documental e testemunhal, pelo que, nos termos do artigo 357, inciso 
II, do CPC, admito a produção dessas provas.
4.1.1 Em relação à prova documental devem as partes observar o Art. 434 do CPC, sendo que incumbe à parte instruir a petição inicial 
ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo, no entanto, lícito às partes, em qualquer tempo, juntar 
aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que 
foram produzidos nos autos, conforme dispõe o art. 435/CPC.
4.1.2 No mais, por entender imprescindível no caso, DEFIRO a produção da prova testemunhal requerida na exordial e réplica e, para 
tanto, DESIGNO audiência de instrução para o dia 30 de novembro de 2022, às 10h30min., a qual realizar-se-á por videoconferência 
através do aplicativo Google Meet mediante acesso das partes procuradores e testemunhas à sala virtual através do seguinte link: meet.
google.com/piz-rqoc-din.
4.1.2.1 Ficam as partes intimadas para apresentarem o rol de suas testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 357, 
§4º do CPC, sob pena de preclusão. Friso que deverão ser apresentados comprovantes de endereço e cópia de documento pessoal das 
testemunhas arroladas.
Caso o rol já tenha sido apresentado nos autos somente será admitida a substituição nos termos do Art. 451 do CPC.
4.1.2.2 A intimação/notificação das testemunhas ficará a cargo do causídico da parte que a arrolou consoante Art. 455, §§§ 1º, 2º e 3º, 
do CPC.
4.1.2.3 Caso a parte se comprometa em levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação formal do Art. 455, presumir-
se-á que, em caso de a testemunha não comparecer, a parte desistiu de sua inquirição.
4.1.2.4 Caberá aos patronos das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem nos autos telefone/e-mail das partes e testemunhas bem 
como encaminhar o link para acesso à audiência virtual às partes por eles representadas bem às testemunhas por eles arroladas.
4.1.2.5 Caso a parte/testemunha não disponha de meio próprio (internet e DISPOSITIVO compatível com Google meet®, Wathsapp®) 
deverá buscar auxílio com amigos/parentes para participar da audiência, devendo sua oitiva ser realizada em ambientes distintos - de 
preferência na própria residência - e fora do escritório do patrono de qualquer das partes a fim de evitar eventual alegação de nulidade.
4.1.2.6 A falta de acesso à audiência por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerente e ou seu advogado, no horário da audiência, poderá implicar na preclusão da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
4.1.2.7 Se a parte tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária 
de imediato por petição ou telefone.
5. Ficam as partes cientes de que têm o direito de pedir esclarecimentos ao Juízo ou solicitar ajustes na presente DECISÃO, por meio de 
simples petição sem caráter recursal, no prazo comum de 05 (cinco) dias, após o qual esta DECISÃO tornar-se-á estável, nos termos do 
art. 357, § 1º do CPC.
6. Declaro o feito saneado e organizado.
6.1 Solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente DECISÃO saneadora, tornem-se os autos conclusos para as deliberações 
pertinentes.
6.2 Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação das partes, certifique à CPE a estabilidade da presente DECISÃO 
e dê-se cumprimento às determinações nela trazidas e aguarde-se a solenidade supra designada.
7. Decorrido o prazo do item 4.1.2.1 sem apresentação do rol, o que deverá ser certificado, desde já declaro preclusa a prova testemunhal, 
determino a retirada da audiência da pauta e o retorno dos autos conclusos para SENTENÇA.
Intimem.
Cumpram.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7003438-64.2021.8.22.0009
Classe: Cumprimento Provisório de SENTENÇA 
Assunto: Cumprimento Provisório de SENTENÇA 
EXEQUENTE: ADEMIR EVARISTO AMBROSI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIO GUINZELLI, OAB nº RS117971
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DO BANCO DO 
BRASIL S/A
DECISÃO 
Vistos.
DEFIRO o pedido do exequente (ID 80737305) no sentido de suspender o feito até a publicação do julgamento do agravo de instrumento 
interposto.
Diante disso, determino o SOBRESTAMENTO/SUSPENSÃO do processo por mais 30 (trinta) dias ou até que sobrevenha o resultado do 
recurso, caso este ocorra primeiro, o que deverá ser noticiado nos autos imediatamente pelas partes.
Decorrido o prazo supra, intimem-se as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 0037822-95.2009.8.22.0009
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Alimentos
REQUERENTES: K. S. S., K. S. S.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ANDREIA VIDIGAL, OAB nº RO4161, WALFRANE LEILA ODISIO DOS SANTOS, OAB nº 
RO3489
REQUERIDO: J. R. D. S.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
1. Considerando que a prescrição operar-se-á em relação a ambos os exequentes em maio de 2023 determino a remessa dos autos 
ao arquivo até 31.05.2023 data em que deverão ser desarquivados com abertura de vista às partes para indicação de eventual causa 
suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente no prazo de 10 (dez) dias.
1.1 Decorrido o prazo venham conclusos para DECISÃO /SENTENÇA.
Pimenta Bueno/RO, terça-feira, 16 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7005474-79.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ODALIO FERNANDES LIMA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogados do(a) REU: ROGERIO WILLIAM BARBOZA DE OLIVEIRA - RJ073167, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - 
SP326722, RENATO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - RJ97634, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359, CARLOS 
ALBERTO DIAS SOBRAL PINTO - RJ083175
INTIMAÇÃO PARTES - DOCUMENTOS JUNTADOS Ficam as PARTES intimadas, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados ID 81308857. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7003818-53.2022.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - RO4594-A
EXECUTADO: DENISE VAZ DE SOUZA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS PRECATÓRIA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a comprovar o pagamento de custas (CÓDIGO 1015) para distribuição da Carta Precatória (a ser distribuída dentro do Estado de 
Rondônia), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, de 24 de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº 008/2017 (DJ 072 de 20/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004298-31.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TIAGO SALEMA FIGUEIREDO
REU: GABRIEL RODRIGUES MOREIRA 48524680873 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7003303-18.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDA ALTOE - RO10179, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 
- RO2930
REU: PEDRO WILLYAN NARCISO DE SOUZA FARIAS 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7001769-78.2018.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEAN DE JESUS SILVA - RO2518
EXECUTADO: JOEL DE OLIVEIRA GOMES - EPP 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7002846-54.2020.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERICA FERNANDA BARBOSA RIBEIRO - RO5253
EXECUTADO: ELIEL B RODRIGUES e outros (2) 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7003293-71.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DORMELIA RUTSATZ LACHOS
Advogado do(a) AUTOR: MILTON RICARDO FERRETTO - RO0000571A-A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, para ciência e manifestação acerca do laudo pericial ID-80752242, 
apresentado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7003326-66.2019.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERICA FERNANDA BARBOSA RIBEIRO - RO5253
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EXECUTADO: CRISTIANE DE JESUS SILVA - ME e outros (3) 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7005575-19.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANALIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 
Advogado do(a) REU: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Intimação 
Fica a parte REQUERIDA intimada para, no prazo de 5 dias, comprovar o depósito dos honorários periciais, conforme item 4 da DECISÃO 
ID 78779028.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail:cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7001570-17.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDENIR KNAACK
Advogados do(a) AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA - RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - RO6862
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte autora intimada, a apresentar manifestação acerca dos documentos ID-80815169 juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7000859-17.2019.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANA RIBEIRO GONCALVES LIMA - RO2800
EXECUTADO: GM MOTOS E AUTO PECAS - EIRELI - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 0043263-57.2009.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANA RIBEIRO GONCALVES LIMA - RO2800
EXECUTADO: ALIBI CONSTRUTORA LTDA ME - ME e outros 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004900-95.2017.8.22.0009
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANA RIBEIRO GONCALVES LIMA - RO2800
EXECUTADO: CLEVERSON DE MORAES MACHADO - ME 
Advogado do(a) EXECUTADO: RAUL BRAGA MERCADO - MS17704
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7001279-51.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
REU: JAIME FLAIDOCH DE SOUZA 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004877-76.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Deficiente
AUTOR: MARIA IRENE DE SOUZA
ADVOGADOS DO AUTOR: JANIO TEODORO VILELA, OAB nº RO6051, THALES CEDRIK CATAFESTA, OAB nº RO8136
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARIA IRENE DE SOUZA objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação 
continuada à pessoa com deficiência, BPC-LOAS, em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
A parte autora relata, em síntese, que é pessoa com deficiência e que não possui condições de prover o próprio sustento e tampouco 
tê-lo provido por seus familiares.
A requerente aduz que realizou recebeu o benefício assistencial desde 17/11/2004, porém a autarquia requerida suspendeu a concessão 
do benefício em 01/03/2022, motivo pelo qual promove a presente ação para reclamar o que defende ser de seu direito.
Pleiteou a concessão da tutela de urgência para restabelecer o benefício assistencial.
A presente inaugural veio instruída com procuração e documentos.
Pois bem.
O primeiro requisito a ser verificado, no caso em tela, é a existência ou não de prévio requerimento administrativo. Conforme entendimento 
do Supremo Tribunal Federal (RE 631240), em casos de pretensão previdenciária o interesse de agir da parte autora exsurge com o 
indeferimento do benefício pretendido junto a Autarquia previdenciária, o que está comprovado nos autos, conforme documento de ID 
81049013.
Superada tal questão, recebo a inicial e DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita, mediante declaração de hipossuficiência econômica 
do requerente, nos termos do art. 98 do CPC.
Prossigo, doravante, com a análise da medida liminar invocada.
A inicial pede a antecipação de tutela de urgência para que seja o réu compelido a implementar, em caráter imediato, o benefício 
assistencial ora perseguido.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é uma medida que atende diretamente à pretensão de direito material do 
autor, antes da SENTENÇA final de MÉRITO, desde que, segundo disposto no artigo 294, do CPC/2015, haja prova inequívoca quanto à 
verossimilhança da alegação e a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Frisa-se, por oportuno, que a parte que requerer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, deve, além de reunir 
os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, constituir o bojo dos autos com elementos hábeis que permitam ao juízo, em sede de 
cognição sumária, a averiguação dos fatos alegados com suas respectivas pertinências, ou seja, em se tratando de medida inaudita altera 
parte, deve-se constar nos autos, já ao momento da propositura da ação, elementos suficientes que evidenciem a veracidade do alegado 
sem que se faça necessária dilação probatória.
Em que pese ser presumível o dano de difícil reparação por se tratar de verba alimentar, é certo que a presença deste requisito, 
isoladamente, não autoriza a concessão da tutela. Ademais, no presente caso, a parte autora não juntou aos autos provas que ensejam a 
concessão da medida em caráter antecipado, uma vez que, em se tratando de benefício assistencial á pessoa com deficiência, necessária 
se faz a produção de provas, tais como a renda per capita familiar inferior a 1/4 de salário mínimo, o que ainda não restou comprovado, 
ao passo que, de acordo com o que infere-se do documento de ID 81049013, que não fora atendido o critério de deficiência para acesso 
ao BPC-LOAS.
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Em análise detida dos autos, verifico que não restou demonstrado e comprovado a presença dos elementos necessários a justificar 
a concessão do pedido liminar formulado no petitório inaugural, uma vez que não ficou evidente, de plano, situação de perigo de 
dano concreto ao autor, tampouco restou comprovado o preenchimento do requisito objetivo pertinente ao caso, qual seja, a alegada 
vulnerabilidade socioeconômica do requerente, afigurando-se impreterível a dilação probatória na análise dos fatos alegados.
É o necessário. DECIDO.
Deste modo, com supedâneo na fundamentação supra explanada, DEIXO DE CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 
PRETENDIDA, sem prejuízo à eventual reanálise da medida caso sobrevenham aos autos novos elementos.
O benefício assistencial, na forma estabelecida em lei, exige o preenchimento de dois pressupostos para que haja sua concessão, quais 
sejam, a idade superior a 65 anos ou deficiência que gere óbices ao pleno e efetivo exercício da vida em sociedade (aspecto subjetivo) 
e a hipossuficiência econômica/miserabilidade do candidato (aspecto objetivo), conforme intelecção do art. 203, V, da CF/88 e art. 20 e 
incisos da Lei nº. 8.742/93.
Nesta senda, mostra-se necessário, para melhor subsidiar a análise do caso em tela, a realização de perícia médica especializada, bem 
como de estudo socioeconômico com o autor, no sentido de averiguar a presença ou não dos elementos pertinentes à concessão do 
benefício ora perseguido, visto que o bojo probatório constituído nos autos não permite ao juízo verificar o grau e efeitos da deficiência 
percebida pelo autor, assim como acerca do requisito objetivo - hipossuficiência/miserabilidade.
1. Assim, quanto à prova técnica, diante da necessidade de bem instruir a presente demanda NOMEIO, na forma do artigo 465 do Código 
de Processo Civil, o médica especialista em neurologia clínica Dra. Fernanda Nathália Paulo da Silva Oliveira, registrada no CRM/RO sob 
o nº 3664, com tel. de nº 69 99365-9999, e endereço eletrônico: clinicadrafernandanathalia@gmail.com, como perito do juízo para atuar 
no presente feito, fixando os honorários periciais no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), os quais deverão ser custeados pela 
autarquia requerida dada a situação de hipossuficiência da parte autora. O Conselho da Justiça Federal, por meio da Resolução retro, 
dispõe sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de advogados dativos e de peritos, em casos de assistência 
judiciária gratuita, no âmbito da jurisdição delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal de 1988.
In casu, como já mencionado, o estudo social também se mostra como prova de extrema relevância para o convencimento deste Juízo.
2. Para tanto, NOMEIO, na forma do artigo 465 do Código de Processo Civil, a assistente social Sra. Roseli Aparecida Ferreira Antônio, 
com CRESS de nº 1066/23ª Região, com endereço eletrônico sendo saheb_11@hotmail.com, e telefone de nº (69) 98124-0174, como 
perita deste Juízo para atuar no presente feito, devendo realizar estudo socioeconômico junto à parte autora, fixo os honorários periciais 
no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), os quais deverão ser custeados pela autarquia requerida dada a situação de hipossuficiência 
da parte autora. O Conselho da Justiça Federal, por meio da Resolução retro, dispõe sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 
de honorários de advogados dativos e de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da jurisdição delegada prevista 
no art. 109, § 3º, da Constituição Federal de 1988.
É certo que o juiz está autorizado a ultrapassar em até três vezes o limite máximo, observando detidamente dois critérios, sendo um 
objetivo - grau de especialização do perito, a complexidade do exame, a natureza/importância da causa e ao local de sua realização/
prestação do serviço e, outro subjetivo - consistente na avaliação do magistrado quanto aos aspectos regionais.
Justifico o valor arbitrado em montante superior ao teto máximo de R$248,53, estabelecido na Tabela II da referida Resolução nº 305, 
do Conselho da Justiça Federal, de 07/10/2014, com base no Artigo 28, parágrafo único, haja vista a ausência de profissional médico 
especialista nesta área na comarca, igualmente o número reduzido desses profissionais nas cidades circunvizinhas, aliado ao grau de 
especialização do perito e da natureza do exame, a necessidade das informações técnicas ao deslinde da questão, bem como a exigência 
de eventuais esclarecimentos complementares do médico perito. Logo, a quantia arbitrada tem respaldo em razão de não se encontrar, 
pelos parâmetros indicados pela Justiça Federal (resolução supra), profissionais que se habilitem a realizar perícias.
É consabido que a Comarca de Pimenta Bueno/RO, entre outras do interior do estado de Rondônia, possui poucos profissionais na 
área médica, sendo que a maioria deles recusa o encargo como perito judicial sob a justificativa dos baixos valores dos honorários e 
demora no recebimento destes. Dessa forma, sendo a prova pericial necessária para a instrução dos autos e a devida prestação da tutela 
jurisdicional, este juízo tem arbitrado os honorários periciais em valor superior aos limites fixados.
Cumpre mencionar que a Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça também traz uma tabela com o valor dos honorários para 
diferentes tipos de perícia, fixando inclusive limites, no entanto, estes limites podem ser ultrapassados em casos excepcionais, o que 
ocorre nesta Comarca pelas peculiaridades já mencionadas.
Ademais, a determinação está em consonância com o disposto na Resolução nº 541, do CJF, porquanto na Justiça Federal existe 
procedimento para pagamento dos honorários periciais, através de convênio com o INSS.
3. DEVERÁ A CPE CONTATAR OS(AS) PERITOS(AS) NOMEADOS(AS), VIA PJE/EMAIL, E CERTIFICAR NOS AUTOS A DATA E 
HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO EXAME E PERÍCIA SOCIAL, para posterior intimação das partes, salientando que a parte autora deverá 
comparecer à perícia médica de posse de documentos pessoais com foto, bem como de todos os exames e laudos que possuir, em 
especial os mais recentes.
Utilizando como parâmetro a recomendação conjunta 01 elaborada pelo CNJ no ano de 2015, foram adotados por este Juízo formulário 
e quesitos unificados, conforme anexo, sendo facultado às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, 
que poderão ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação/ciência desta DECISÃO.
3.1. Encaminhem-se aos(às) peritos(as) os quesitos do Juízo para resposta e os eventuais apresentados pelas partes com as seguintes 
advertências:
a) o laudo médico deverá ser apresentado em Juízo, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do início da perícia, e não sendo apresentado 
neste prazo, deverá ser solicitado pela CPE;
b) O relatório social deverá ser encaminhado à este Juízo no prazo de 20 dias, a contar da data da intimação do(a) perito(a);
c) Caso o(a) médico(a) perito(a) constate que a parte autora seja ou já tenha sido seu paciente, deverá se abster de realizar a perícia e 
informar este juízo sobre o impedimento;
d) Ainda, deverá o(a) Médico(a) Perito(a) ser advertido(a) de que, com a entrega do laudo, caso seja apresentado pedido de complementação 
ou esclarecimento, estes deverão ser devidamente confeccionados, visando dar integral cumprimento aos encargos aos quais fora 
atribuído(a), sob pena de multa e sanção disciplinar aplicável pelo órgão profissional competente, salvo justo motivo previsto em lei, 
consoante disciplina o art. 24 de Resolução supra.
Expeça-se o necessário, COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER.
4. Após a juntada do laudo médico e social, CITE-SE o INSS para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir de sua intimação pessoal, nos termos dos arts. 231, 334 e 335, caput e inc. II, e 183 do CPC/2015.
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4.1. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, CPC 344/345, com 
as ressalvas derivadas das exceções legais nos preceitos traduzidos.
5. Pautado no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na fase 
de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso de pedido incidental urgente, autorizo à CPE a prática dos seguintes atos 
ordinatórios:
a) com a vinda da contestação, desde que acompanhada de documentos que não digam respeito à representação processual ou venha 
contendo preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, no caso desta vir subsidiada de documentos 
novos, consequente vista à parte ré, pelo igual prazo de 15 (quinze) dias;
b) apresentada a contestação ou depois da réplica, providencie o Cartório a intimação das partes para que especifiquem as provas que 
pretendem produzir - e caso queiram, sugiram os pontos controvertidos da demanda - no prazo comum de 05 (cinco) dias, transcorrido o 
referido prazo, venham conclusos para as FINALIDADE s dos art. 354/357 do CPC.
Sem prejuízo das determinações retro, com a entrega do laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
Ainda, com a entrega do laudo, encaminhe-se ofício requisitório ao sistema AJG da Justiça Federal, para realização do pagamento dos 
honorários periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do vigente CPC.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
Cumpra-se.
DECISÃO SERVINDO COMO CARTA DE INTIMAÇÃO AOS PERITOS.
QUESITOS DO JUÍZO
I – DADOS GERAIS DO PROCESSO.
a) Número do processo:
b) Juizado/Vara: 2ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno
II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A).
a) Nome do(a) autor(a):
b) Estado civil:
c) Sexo:.
d) CPF:
e) Data de nascimento:
f) Escolaridade:
g) Formação técnico-profissional:
III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA.
a) Data do Exame:
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM:
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o
exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
IV – HISTÓRICO LABORAL DO (A) PERICIADO (A).
a) Profissão declarada:
b) Tempo de profissão:
c) Atividade declarada como exercida:
d) Tempo de atividade:.
e) Descrição da atividade:
f) Experiência laboral anterior:
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
IV - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A
PATOLOGIA
a) O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental 
b) Qual ou quais 
c) O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento  
(Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4o, § 1o, Decreto 6.214/07).
d) A incapacidade para o trabalho é permanente  Há prognóstico de reversão  Cabe reabilitação  (Quesito dispensado em caso de menor 
de 16 anos – art. 4o, § 1o, Decreto 6.214/07).
e) Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade 
física, cognitiva etc  E restrição da participação social (art. 4o, §1o, Decreto 6.214/07)  Há prognóstico de normal
desenvolvimento quando da idade adulta, incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc. 
f) O(A) periciando(a) é ou foi portador(a) de doença ou lesão  Em caso afirmativo, especifique o nome e o CID respectivo.
g) A doença ou lesão torna o(a) periciando(a) incapaz para o exercício de atividades laborativas, considerando suas condições pessoais, 
a exemplo da idade e do grau de instrução 
h) O(A) periciando(a) apresenta perda ou anormalidade de alguma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considera do normal para o ser humano (deficiência) 
i) Esse impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial pode ser considerado de longa duração (mínimo de 2 (dois) 
anos) 
j) É possível a reversão de seu estado de incapacidade ou a diminuição de suas limitações, mediante tratamento médico adequado, 
de modo a restabelecer sua capacidade laborativa para a função habitual ou para o exercício de outras funções possíveis de serem 
desempenhadas pelo(a) periciando(a) 
k) O tratamento mencionado está disponível no SUS e/ou rede pública  Em caso afirmativo, tal tratamento é eficaz apenas para o 
restabelecimento da saúde do(a) periciando(a) ou serve efetivamente à sua (re) inserção no mercado de trabalho 
l) O(A) periciando(a) tem dificuldades para execução de tarefas relacionadas à higiene pessoal, alimentação, vestuário  O(A) periciando(a) 
necessita de cuidados permanentes de médicos, de enfermagem ou de terceiros 
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m) O(A) periciando(a) tem dificuldades de interação social, capaz de impedir ou restringir sua participação na sociedade  Explicitar 
adequadamente os limites da deficiência, acaso existente, considerando as peculiaridades bio-psicossocial do(a) periciando(a).
n) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data 
estimada do início (mês/ano) da deficiência ou do impedimento de longo prazo, se for o caso  
o) Caso o(a) periciando(a) não seja mais deficiente nos termos acima definidos, existiram impedimentos em período anterior à realização 
desta perícia  Especifique.
p) Prestar o(a) Sr(a). Perito(a) outras informações que o caso requeira.
à Assistente Social:
Deverá a perita responder os quesitos que seguem abaixo:
1 - Dados sobre o grupo familiar (pessoas que residem com a autora): a) nome; b) filiação; c) CPF; d) data de nascimento; e) estado civil; f) 
grau de instrução; g) relação de parentesco; h) atividade profissional; i) renda mensal; origem da renda (pensão, aposentadoria, benefício 
assistencial, autônomo, empregado com CTPS, funcionário público, aluguéis, etc.);
2 - a residência é própria;
3 - se a residência for alugada, qual o valor do aluguel;
4 - Descrever a residência: a) alvenaria ou madeira, b) estado de conservação; c) quantos módulos (quarto, sala, cozinha, etc.); d) 
metragem total aproximada; e) se é beneficiada com rede de água tratada e de energia; f) etc.
5 - Indicar o estado dos móveis (novos ou antigos, conservados ou em mau estado etc.);
6 - Indicar a existência de telefone (fixo ou celular) na residência;
7 - indicar se recebe doações, de quem e qual o valor;
8 - indicar despesas com remédios;
9 - informar sobre a existência de parentes que, embora não residam no mesmo local, auxiliem a autora ou tenham condições de auxiliá-la 
financeiramente ou através de doações, indicando o grau de parentesco, profissão e renda;
10 - Informações que julgar importantes para o processo, colhidas com vizinhos e/ou comerciantes das proximidades, bem como outras 
obtidas com a diligência.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7000072-85.2019.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Reclusão (Art. 80)
AUTORES: HELEM LUDYMILA ANDREATO SANTOS, LUCILENE ANDREATO PEREIRA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, OAB nº RO6862, CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA, 
OAB nº RO5360
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Os documentos apresentados ao Id 80463420 refletem a situação meramente processual. Assim, para fins de análise do pedido de Id 
80463419 determino a intimação da parte autora para que apresente certidão carcerária atualizada no prazo de 10 (dez) dias.
Com manifestação volvam conclusos, do contrário arquivem. 
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av. Presidente Kennedy n. 1065, Bairro Pioneiros, CEP76970-000, Pimenta Bueno/RO. Tel. Central de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): 69 
3452-0907 e 99997-3132Processo: 7001838-71.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
AUTOR: ALCEBIADES OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: DORISLENE MENDONCA DA CUNHA FERREIRA, OAB nº RO2041
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Atenta à certidão retro por meio deste corrijo o equívoco e complemento a DECISÃO de Id 79835938 para informar que a audiência de 
instrução destes autos está designada para o dia 23 de novembro de 2022, às 09H, e será realizada por videoconferência, por meio do 
aplicativo Hangouts Meet, pelo link: meet.google.com/yqg-ukpk-yek.
No mais persistem as demais orientações/deliberações da DECISÃO de Id 79835938.
Intimem as partes.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av. Presidente Kennedy n. 1065, Bairro Pioneiros, CEP76970-000, Pimenta Bueno/RO. Tel. Central de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): 69 
3452-0907 e 99997-3132
Processo: 0000404-16.2015.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Reivindicação
AUTORES: ESPÓLIO DE GERALDINA SALEMA DE SOUZA SILVA, JOSE AGNALDO RODRIGUES, JOSE WILSON RODRIGUES, 
VALMI SEBASTIAO DAMACENA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DAMACEMA, RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA, MARIA 
JULIANA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE RODRIGUES, JOSE PATROCINIO RODRIGUES
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEBORA CRISTINA MORAES, OAB nº RO6049, ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO, OAB nº ES19308, 
HADEON FALCAO PEREIRA, OAB nº ES23190
REU: MARIA TELES VIEIRA DOS SANTOS, JACINTO GERMANO DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS REU: JOELMA ANTONIA RIBEIRO DE CASTRO, OAB nº RO7052, JONATAS DA SILVA ALVES, OAB nº RO6882, 
PRISCILA MORAES BORGES, OAB nº RO6263, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, 
OAB nº RO1586
DESPACHO 
Vistos.
Certifique-se nos autos 0002311-60.2014.8.22.0009 a respectiva CONCLUSÃO, conforme determinado naquele feito, concluindo-se 
àquele para julgamento em conjunto com este feito, a fim de evitar decisões conflitantes.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004748-47.2017.8.22.0009
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Inadimplemento, Intimação / Notificação
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR, OAB nº SP225735, LEANDRO CESAR DE JORGE, OAB nº 
SP200651
EXECUTADO: ROBSON BORGES DA SILVA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Acolhendo a manifestação da Defensoria Pública, na condição de curadora especial, este juízo determinou a intimação pessoal do 
executado, acerca do bloqueio de valores em sua conta bancária (ID 75066576).
Não obstante, realizada a tentativa de intimação por AR no endereço indicado pela Defensoria Pública, o resultado foi negativo, conforme 
ID 78793424.
Diante disso, considerando que a intimação do executado tem ocorrido por edital e que a tentativa de intimação pessoal se deu unicamente 
em razão de ter sido informado novo endereço do devedor, deverá ser dada continuidade àquela modalidade de intimação, qual seja, 
editalícia.
Assim, à CPE para que expeça o competente edital para intimação do executado em relação ao bloqueio realizado em sua conta bancária 
no valor de R$ 3.130,09 (três mil cento e trinta mil reais e nove centavos), conforme ID 72566769, e, querendo, apresente impugnação 
no prazo legal.
Caso não haja impugnação, desde logo, determino a liberação dos valores em favor da parte exequente cujo levantamento deve ser 
comprovado em 05 (cinco) dias.
Se houver saldo remanescente, deve também a parte exequente promover o regular andamento do feito.
Intime-se a Defensoria Pública via PJe.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av. Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO - CEP 76.970-000, Central atend (Seg a Sex 7h-14h): (69) 3452-
0907/99997-3132 7002682-21.2022.8.22.0009
Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: L. E. D. V. C.
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CLAUDIA MARA DOS SANTOS, OAB nº RO10797, FLAVIA FAGUNDES GRAVA, OAB nº 
RO2416A
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REQUERIDO: L. C. D. S.
DECISÃO 
Antes de analisar o pedido de Id 79951778 determino que a parte exequente junte aos autos a SENTENÇA homologatória do acordo de 
ID 76675946 e certidão de trânsito em julgado no prazo de 10 (dez) dias sob pena de não prosseguimento do feito.
No mesmo prazo poderá apresentar planilha com o valor atualizado do débito, caso já vencida mais alguma prestação.
Após, com ou sem manifestação, venham conclusos.
Ciência ao MP.
Pimenta Bueno/RO, 19 de agosto de 2022.
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 0004621-73.2013.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- Ibama
EXECUTADO: EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: THALES CEDRIK CATAFESTA - RO8136, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - MT6551/A-A
INTIMAÇÃO 
De ordem do MM. Juiz, ficam as partes Exequente/Executada INTIMADAS para, nos termos do art. 33, XXVI das DGJ/2019, manifestar-
se acerca do retorno dos autos da instância superior, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.
Pimenta Bueno/RO, 31 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 0004571-13.2014.8.22.0009
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Compra e Venda
EXEQUENTE: C C I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITAPORANGA LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SANDRIELY SOARES RODRIGUES DA COSTA, OAB nº RO7360, VICTORIA PELLEGRINO 
GOTTARDI, OAB nº RO9014, FABIOLA BRIZON ZUMACH, OAB nº RO7030, JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518
EXECUTADOS: WILMA PEREIRA DE LIMA, REINALDO EVANGELEO PAIVA, LUCAS STEFANO DE BIAGGI, KLEBER JOSE MARIM 
SILVA, SALAZAR JONAS MARQUETTI, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, DEGMAR INES RAMOS FRANCO, 
MARIA DIVINA FRANCO, DANIEL RAMOS GARCIA, VANDERLEI FRANCO VIEIRA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: TIAGO MACIEL BORGES, OAB nº MT20640, GILVANI VAZ RAIZER BORDINHAO, OAB nº 
RO5339, LUCIANO DE SALES, OAB nº MT5911, FRANCISMAR SANCHES LOPES, OAB nº MT1708, BELMIRO GONCALVES DE 
CASTRO, OAB nº MT2193
DESPACHO 
Vistos.
Diante do efeito infringente dos Embargos de Declaração opostos, com fundamento no disposto no artigo 1.023, § 2º, do CPC, fica a parte 
embargada intimada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
Após, conclusos.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Endereço: Av. Presidente Kennedy nº 1065, Bairro: Pioneiros, CEP: 76.970-000, contatos: 3452-0901 (Gabinete) e 3452-0910 (Central 
de Atendimento).
Processo: 7004962-62.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Incapacidade Laborativa Permanente
AUTOR: FABIO FIGUEIRA DE LIMA
ADVOGADOS DO AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA, OAB nº RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, OAB 
nº RO6862
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
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Vistos.
A parte autora requer a gratuidade da justiça e juntou declaração afirmando ser hipossuficiente, no entanto não há prova de que o 
pagamento das custas e despesas processuais possa trazer dificuldades financeiras para sua sobrevivência ou de sua família.
Em que pese o art. 99, § 3º estabelecer a presunção de insuficiência quando alegada em favor de pessoa natural, a própria Constituição 
Federal estabelece, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem 
insuficiência de recursos. Aliás, o art. 99, § 2º do CPC é expresso no sentido da possibilidade de indeferimento, quando ausentes os 
pressupostos legais para a concessão. Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme pode ser inferido dos seguintes 
julgados:
Agravo em apelação. Assistência judiciária gratuita. Simples alegação da hipossuficiência. Necessidade de comprovação. Benefício 
indeferido. A simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente 
para a concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para sua 
concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Havendo elementos nos autos que evidenciem 
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, pode o julgador indeferir o pedido. (Agravo, Processo nº 0002173-
83.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de 
julgamento: 08/09/2017 - destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza. Presunção relativa. DESPACHO inicial do recurso que 
determinou a apresentação documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Parte agravante que se quedou inerte. 
Gratuidade incabível. DECISÃO mantida. Recolhimento das custas e do preparo devido. Recurso não provido, com determinação. (TJ-
SP 22426981320178260000 SP 2242698-13.2017.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 27/02/2018, 24ª Câmara de 
Direito Privado, Data da Publicação: 27/02/2018 - destaquei)
O STJ, também, já se manifestou sobre a matéria:
Civil. Agravo no agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita negado. Análise da situação fática relacionada à alegada 
pobreza da parte. Possibilidade de recusa do benefício, se demonstrada sua desnecessidade. Inviabilidade do reexame das provas em 
recurso especial. - O juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso da parte que se declara 
pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as provas dos autos. - É inviável o reexame de provas em recurso especial. Agravo 
no agravo de instrumento não provido. (AgRg no Ag 909.225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 419 - negritei).
No caso, pelo que dos autos consta, a renda comprovada da parte autora é suficiente para arcar com as despesas processuais sem 
prejuízo de seu sustento, ainda mais quando há possibilidade de parcelamento, nos termos da LEI N° 4.721, DE 23 DE MARÇO DE 
2020.
1. Deste modo, não havendo comprovação da hipossuficiência, INDEFIRO a gratuidade.
2. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando o recolhimento das custas processuais, no 
quantum de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, sob pena de indeferimento.
Cumprida a determinação acima, tornem os autos conclusos para as deliberações pertinentes.
Promova-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004357-19.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo
AUTOR: DIEGO HENRIQUE DE AGUIAR OLIVEIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, OAB nº RO6862, CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA, OAB 
nº RO5360, BRUNA EDUARDA SILVA OLIVEIRA, OAB nº RO11067
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REU: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se ação indenizatória por danos morais envolvendo as partes acima indicadas.
As partes informaram que entabularam acordo, o qual foi anexado perante o ID 81143543.
Vieram os autos conclusos para homologação.
Em síntese, é o necessário.
Decido.
Inicialmente, evidencio que a autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com 
a vontade delas. Graças a isso é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por 
autocomposição, consagrando a Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado 
e que deve ser estimulada não só por este, mas também por todos os envolvidos no processo.
Neste sentido, a autocomposição representa a livre manifestação da vontade das partes, motivo pelo qual o acordo deve ser homologado 
e o processo extinto, com resolução do MÉRITO.
Ante o exposto, HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo entre as partes no ID 81143543, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
e JULGO EXTINTO o processo com resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.
Em razão da preclusão lógica prevista no § único do art. 1.000 do CPC, declaro o trânsito em julgado da SENTENÇA nesta data.
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Em caso de descumprimento do acordo, caberá à parte requerente, após o trânsito em julgado, requerer o cumprimento de SENTENÇA, 
nos termos do art. 523 e seguintes do CPC.
Sem custas finais e remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC, c/c art. 8°, inciso II, da Lei n. 3.896/2016, ante o acordo antes 
da prolação de SENTENÇA.
Os honorários foram acordados pelas partes, conforme termo de acordo de ID 81143543.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7002881-43.2022.8.22.0009
Classe: Monitória
Assunto: Compra e Venda
AUTORES: CICLO CAIRU LTDA, CICLO CAIRU LTDA
ADVOGADO DOS AUTORES: JEAN DE JESUS SILVA, OAB nº RO2518
REU: S M B DA SILVA SOUSA EIRELI
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de ação monitória ajuizada por CICLO CAIRU LTDA, CICLO CAIRU LTDA em desfavor de S M B DA SILVA SOUSA EIRELI, 
ambos qualificados nos autos.
A parte autora alega ser credora da importância de R$ 60.392,81(sessenta mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), 
representada por notas fiscais de entrega de mercadorias.
Indica que o requerido adquiriu os produtos comercializados, aceitou o preço ajustado e compromisso de adimplir no prazo estipulado, 
mas que não cumpriu com o avençado e quedou-se inerte.
Informa que o débito atualmente é de R$ 60.392,81 (sessenta mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos).
Ao final, pleiteia pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
Petição inicial instruída com os documentos.
Recebida a inicial (ID 77947725).
Citado e intimado (ID 79455972), o requerido não efetuou o pagamento do débito, nem apresentou embargos monitórios no prazo legal.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o breve relatório. DECIDO.
II - Fundamentação
Inicialmente, anota-se que o feito já comporta julgamento, razão pela qual promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 
355, incisos I e II, do CPC.
O requerido, mesmo regularmente citado e intimado, não pagou o débito e manteve-se inerte, sem apresentar defesa no prazo legal.
De acordo com o art. 700, do CPC, nas ações monitórias, a petição inicial deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título 
executivo.
No caso dos autos, a inicial veio instruída com boletos e notas fiscais (ID 77308941 e ID 77308942), recibos de entregas de mercadorias 
(ID 77308943), os quais demonstram o recebimento das mercadorias e comprova a relação jurídica existente. 
Nesse sentido, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a Nota Fiscal, acompanhada da prova do 
recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória.
Somado a isso, tais fatos foram prestigiados pela ausência de contrariedade, presumindo-se verdadeiras as alegações iniciais, uma vez 
que a parte requerida quedou-se inerte, sem apresentar qualquer comprovação do pagamento ou mesmo de inexistência da dívida, ônus 
que lhe incumbia.
Portanto, considerando os documentos que instruíram a inicial e a inércia da parte requerida, o pedido deduzido na inicial deve ser julgado 
procedente.
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por CICLO CAIRU LTDA, CICLO CAIRU LTDA em desfavor de S M B 
DA SILVA SOUSA EIRELI e converto de pleno direito o título executivo inicial, nos termos do artigo 701, § 2º, do CPC, condenando-se 
os requeridos ao pagamento do valor de R$ 60.392,81 (sessenta mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavo), os quais 
deverão ser corrigidos monetariamente a partir da ultima atualização e crescido de juros a partir da citação.
Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação.
Havendo recurso de apelação, deverá a CPE intimar a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 
1.010, § 1°, do CPC e, após, remeter os autos ao TJRO, com nossas homenagens.
Transitada em julgado, intime-se a parte vencida para pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de inscrição em Dívida 
Ativa, o que fica desde já autorizado.
Após, havendo pedido de cumprimento de SENTENÇA, caberá à parte autora apresentar planilha atualizada da dívida, na forma do art. 
523 e seguintes do CPC.
P.R.I.C., transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7004030-11.2021.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Correção Monetária, Em comum / De fato
AUTOR: CICLO CAIRU LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ERICA FERNANDA BARBOSA RIBEIRO, OAB nº RO5253
REU: ELVIRA BENEVENTE FERREIRA, ELVIRA BENEVENTE FERREIRA 10016572769
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Avoco os autos para correção de erro material na DECISÃO  id 80399823, pois constou “VALMIR RUFINO CESAR, inscrito no CPF sob 
o nº 415.247.131-04”, quando deveria constar “ELVIRA BENEVENTE FERREIRA 10016572769, ELVIRA BENEVENTE FERREIRA”.
Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, RECONHEÇO, de ofício, a inexatidão material da DECISÃO  id 
80399823, corrigindo-a da seguinte forma:
ONDE SE LÊ:
VALMIR RUFINO CESAR, inscrito no CPF sob o nº 415.247.131-04
LEIA-SE:
“ELVIRA BENEVENTE FERREIRA 10016572769, ELVIRA BENEVENTE FERREIRA”
No mais, à CPE, proceda o necessário para o cumprimento da DECISÃO de id 80399823.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av. Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO - CEP 76.970-000, Central atend (Seg a Sex 7h-14h): (69) 3452-
0907/ 99997-3132/ pibgab2civel@tjro.jus.br7004926-20.2022.8.22.0009
Procedimento Comum Cível
AUTOR: CLEONICE SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADOS DO AUTOR: ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, OAB nº RO6862, CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA, OAB 
nº RO5360, BRUNA EDUARDA SILVA OLIVEIRA, OAB nº RO11067
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DECISÃO 
Vistos.
A presente ação de procedimento comum é ajuizada por CLEONICE SANCHES DOS SANTOS objetivando a reparação por danos de 
ordem moral em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
Relata a parte autora que contratou junto à empresa ré serviço de transporte aéreo com intuito de realizar viagem, no entanto, alega a 
parte autora que a empresa requerida descumpriu com seu dever, prestando serviço diferente daquele contratado, ocasionando, assim, 
transtornos à requerente.
Promove a parte autora a presente ação por entender que a conduta da empresa requerida foi indevida e gravou-lhe danos de ordem 
moral, motivo pelo qual pretende tê-los reparados.
É o breve relatório. DECIDO.
Em se tratando de relação de consumo em que a autora é hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6°, VIII 
do CDC), e, pautada na distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1° do CPC), considerando a dificuldade do requerente em 
produzir prova negativa, DETERMINO a inversão do ônus da prova, devendo a empresa ré demonstrar a regularidade de sua conduta, 
bem como apresentar os documentos relativos ao contrato de transporte aéreo discutido nestes autos, demonstrando como se deu a 
prestação do serviço em questão.
Considerando a ausência de manifestação da parte quanto ao interesse na realização de tentativa de conciliação/mediação, conforme 
inteligência do artigo 334, § 4º, do Código de Processo Civil, DESIGNO a realização de audiência de conciliação, para o dia 26 de outubro 
de 2022, às 08h, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, a realizar-se em sala virtual, através 
aplicativo WhatsApp.
CITE-SE a parte requerida para que tome conhecimento da ação, consignando-se as seguintes advertências:
Observe-se, a CPE, que a citação da empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS deverá se dar via sistema PJE, nos termos do Ato 
Conjunto N. 023/2020-PR-CGJ.
1. A sessão de conciliação, enquanto perdurar a Pandemia do COVID-19, poderá ser realizada por meio virtual, conforme Ato Conjunto 
009/2020-PR-CGJ, do Tribunal de Justiça de Rondônia, o qual prevê a realização de sessão de conciliação por videoconferência, evitando 
a propagação do vírus;
1.1. Para a realização da sessão pelo meio virtual, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes contatem o CEJUSC, seja 
pelos telefones (69) 3452-0940, ou pelo endereço eletrônico: cejuscpib@tjro.jus.br, informando os dados necessários como o número do 
WhatsApp e e-mail das partes e seus respectivos patronos para possibilitar a realização da sessão de conciliação por videoconferência;
1.2. Caso não haja manifestação de nenhuma das partes, considerar-se-á, como aceita a realização da sessão por videoconferência, 
devendo os autos ser encaminhados ao CEJUSC para realização da sessão de conciliação pelo meio virtual;
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1.3. Em caso de recusa, a parte deverá formalizar por petição nos autos, justificando o motivo, ficando desde já cientes e advertidas que 
a contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data agendada para a sessão de conciliação;
1.4. Caso a parte requerida não tenha constituído advogado ou procurado a Defensoria Pública, deverá entrar em contato com o CEJUSC, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da citação, pelos telefones ou e-mail indicado no item “1.1” para informar os motivos que lhe 
impossibilita de realizar a sessão de conciliação pelo meio virtual;
2. As partes deverão comparecer (quando for presencial) e/ou participar (meio virtual) da sessão de conciliação, acompanhadas por 
advogado ou por Defensor Público, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e 
transigir (CPC. art. 334, § 9º e 10);
3. Nos termos do art. 334, §8º do CPC, caso alguma das partes não participe (meio virtual) ou não compareça (quando for presencial), 
injustificadamente à sessão de Conciliação, fica já aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 
Rondônia (CPC, Art. 8º);
4. Não obtida a autocomposição em sessão de conciliação, ou se qualquer uma das partes a ela deixar de comparecer (quando presencial) 
ou participar (quando virtual), a contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da sessão de 
conciliação ora designada, ou da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, inciso I, 44);
5. Vinda a contestação no prazo supracitado, dê-se vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
6. No caso de a carta/MANDADO de citação/intimação restar negativa, fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 10 
(dez) dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a correr no dia seguinte à audiência de conciliação.
7. A parte autora será intimada na pessoa do advogado, via DJ.
Pratique-se o necessário.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, 31 de agosto de 2022 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7002151-32.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
AUTOR: TREVO AUTO PECAS LTDA - ME
ADVOGADOS DO AUTOR: HANDERSON SIMOES DA SILVA, OAB nº RO3279, CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA, OAB nº 
RO9428
REU: VANESSA MORAES TELES, PAULO LUIZ TELES
ADVOGADO DOS REU: ROSANE CORINA ODISIO DOS SANTOS, OAB nº RO1468A
DECISÃO 
Vistos.
Compulsando os autos, observo que a advogada dos requeridos deixou o prazo transcorrer in albis.
Ademais, observo que já decorreu mais de 30 (trinta) dias sem que a advogada dos requeridos se manifeste nos autos apesar de 
devidamente intimada, o que pode configurar abandono de causa incluindo a aplicação disciplinar nos termos do art. 34, inciso XI, da Lei 
nº 8.906/94.
No caso dos autos, apesar de não ser o caso de extinção por abandono da causa, o fato de não promover os atos e diligências que lhe 
competir e abandonar a causa, ensejará o prosseguimento do feito no estado em que se encontra. 
Desse modo, intime-se os requeridos pessoalmente para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, informar a permanência da causídica, 
constituir novo advogado e/ou manifestar o desejo em ser assistida pela Defensoria Pública.
Decorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos para DECISÃO.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA AR DE INTIMAÇÃO:
REU: VANESSA MORAES TELES, RUA ELI MOREIRA 142 BNH II - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, PAULO LUIZ TELES, 
RUA WASHINGTON LUIZ 5117 CENTRO (5º BEC) - 76988-040 - VILHENA - RONDÔNIA
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7001556-33.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA BUSSOLLA FRANCISCO
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA - RO8527
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para justificar ausência na perícia, no prazo de 5(cinco) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo: 7004429-06.2022.8.22.0009
Classe: AÇÃO DE ALIMENTOS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (1389)
REQUERENTE: P. E. A. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: RUTH HELENA LEME DE CARVALHO DOS REIS - PR89130
REQUERIDO: W.N. B.
Intimação
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a se manifestar acerca ID 81232958 - SENTENÇA.
Prazo: 10 dias.
Pimenta Bueno-RO, 31 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo: 7005752-80.2021.8.22.0009
Classe: GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (1420)
REQUERENTE: E.P.C.
REQUERIDO: M. R. S.
Advogados do(a) REQUERIDO: VANIELE PORTO DOS SANTOS - RO11325, MARCIO PEREIRA ALVES - RO0008718A
Intimação
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a se manifestar acerca ID 81233121 - DECISÃO.
Prazo: 15 dias.
Pimenta Bueno-RO, 31 de agosto de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7005095-41.2021.8.22.0009
Classe: Divórcio Litigioso
Assunto: Oferta, Fixação, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges
REQUERENTE: M. R. P. G.
ADVOGADO DO REQUERENTE: SEBASTIAO CANDIDO NETO, OAB nº RO1826
REQUERIDO: J. B. M. G.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Em análise aos autos, verifica-se que a SENTENÇA de ID 78729954, proferida em 28/06/2022, extinguiu o feito, sem resolução de 
MÉRITO, ante o falecimento da parte requerida, nos moldes do art. 485, IX do Código de Processo Civil.
A teor do artigo 1.582 do Código Civil, a ação de divórcio tem como objeto direito personalíssimo e intransmissível, sendo que a morte de 
um deles o curso do processo impõe a extinção pela superveniente impossibilidade jurídica da pretensão deduzida inicialmente.
Neste sentido, tratando-se de direito intransmissível, como o direito personalíssimo, não há possibilidade de se proceder à sucessão. 
Posto que, na ação de divórcio em que uma das partes falece no curso da demanda não deve ser dado prosseguimento ao feito. Eventual 
discussão sobre direito patrimonial poderá ser dirimida em processo próprio, pois o mencionado direito passou a ser sucessório.
Cito os seguintes entendimentos:
AÇÃO DE DIVÓRCIO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. Tendo ocorrido a morte do autor antes de ser prolatada a 
SENTENÇA, deveria o feito ter sido extinto, sem julgamento do MÉRITO, pois o casamento se dissolveu pela morte de um dos cônjuges, 
restando vazio o pedido de divórcio. Recurso provido. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70079443974, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/03/2019 – grifos aditados)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. FALECIMENTO DE UM DOS 
CÔNJUGES NO CURSO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. Falecendo um dos cônjuges no curso da ação, 
antes do decreto de divórcio, é imperiosa a extinção do feito pela perda do objeto. Em casos que tais, a morte é a causa da dissolução dos 
vínculos matrimoniais que passa automaticamente a operar efeitos. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70073776106, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 28-06-2017, grifos meus)
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROCEDÊNCIA. FALECIMENTO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO MEDIANTE CERTIDÃO DE 
ÓBITO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PATRIMÔNIO. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. EXTINÇÃO 
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DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO 
TRANSLATIVO. ADOÇÃO. RECURSO. PREJUDICIALIDADE. - O efeito translativo permite à instância. 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Quinta Câmara Cível recursal considerar ausente condição de 
ação ou pressuposto processual, determinando o retorno dos autos ao 1º grau, com a respectiva extinção do processo sem resolução 
do MÉRITO. - De acordo com o art. 485, IX, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o MÉRITO da causa em caso de morte da 
parte. - Restando comprovado o óbito do autor, no curso da ação de divórcio, impõe-se a extinção do feito sem resolução do MÉRITO 
por ser cuidar de direito personalíssimo, e, como tal, intransmissível. - A questão concernente a eventual direito patrimonial deve ser 
discutida em processo próprio, haja vista que o mencionado direito passou a ser sucessório. - Nos termos do art. 932, III, do Código de 
Processo Civil, compete ao relator proferir DECISÃO monocrática quando o recurso se encontrar prejudicado. Vistos. (TJPB - ACÓRDÃO/
DECISÃO do Processo Nº 00016280920128150261, -Não possui -, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, 
j. Em 30-11-2018 – grifos aditados) 
Pelo exposto, ante a fundamentação supramencionada, indefiro o pedido de habilitação de ID 80593749 e, via de consequência determino 
o retorno dos autos ao arquivo.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, terça-feira, 23 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7000950-73.2020.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDIR MOTTA FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA CRISTINA FEITOSA - RO7861
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, para informar a respeito do ID-81203020 e ID-81203021 e requerer 
o que entender pertinente, no prazo de 5(cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av. Presidente Kennedy n. 1065, Bairro Pioneiros, CEP76970-000, Pimenta Bueno/RO. Tel. Central de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): 69 
3452-0907 e 99965-6111Processo: 7004958-59.2021.8.22.0009
Classe: Divórcio Litigioso
Assunto: Dissolução
REQUERENTE: J. V.
ADVOGADO DO REQUERENTE: FELLIPE MOREIRA SANTOS, OAB nº RO9734
REQUERIDO: I. D. J. C.
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Infere-se dos autos que, ao contestar a ação, a parte requerida formulou requerimento para que seja decretada, em sede de tutela de 
urgência, a indisponibilidade sobre o imóvel rural denominado lote n° 59, linha 25, RO 010, Setor Abaitará, nesta cidade de Pimenta 
Bueno-RO, com averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
De acordo com a requerida, o autor tem a intenção de vender o mencionado imóvel, contudo, explica que, caso ocorra a alienação, ficarão 
prejudicados os seus direitos patrimoniais sobre o bem, já que tem parte nas benfeitorias realizadas. Ainda, informa que reside no imóvel 
em comento.
Manifestação do autor ao ID 78586110.
Vieram os autos conclusos. Decido.
O art. 300 do CPC preconiza que a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, trata-se de ação de divórcio litigioso, em que as partes discutem a divisão do patrimônio amealhado na constância do 
relacionamento, dentre eles, as benfeitorias realizadas no imóvel em testilha.
Ocorre que, estando o processo em sua fase instrutória, não há que se falar em tornar o bem imóvel indisponível, já que as alegações das 
partes encontram-se no estágio de comprovação. Ademais, verifico que foi apresentada somente uma declaração de posse sobre o imóvel 
(ID 63207577), sendo que, eventual determinação de indisponibilidade sobre este, poderia, inclusive, ferir direitos de terceiros. Portanto, 
por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais, mormente o da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido pretendido.
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Por outro lado, advirto às partes que, por se tratar de bem sub judice, não poderá ser feita a alienação do imóvel enquanto pendente a 
resolução do litígio, cuja impossibilidade de venda se estende a todo o rol de patrimônio em discussão, sob pena de serem aplicadas as 
sanções processuais cabíveis, sem se olvidar de eventuais perdas e danos.
Em relação ao prosseguimento do feito, verifico que já foi apresentada réplica à contestação pela parte autora (ID 78586110).
Assim sendo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se possuem outras provas a produzir, justificando 
seu cabimento e pertinência, sob pena de indeferimento.
No mesmo prazo, deverá o autor acostar aos autos cópia da Certidão de Inteiro Teor do imóvel objeto da lide.
Após, conclusos para saneamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 4 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7000560-35.2022.8.22.0009
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
REQUERENTES: G. H. V. D. S., L. J. D. S., D. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: E. D. R.
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Instado do cumprimento de SENTENÇA, o requerido comunicou providência adotadas pela SESAU, por conseguinte requereu dilação 
de prazo (ID 80995929).
Intimado, o Autor, por sua Assistente, Defensoria Pública, pugnou pela penhora de ativos financeiros, via SisbaJud (ID 81199115).
É o necessário. Decido.
Observei que o Estado trouxe alegações, sem anexar qualquer comprovante das diligências mencionadas, ou mesmo o período necessário 
para cumprimento da determinação.
Deveria ter anexado documentos, incluindo a data da realização dos exames de Retinografia colorida de ambos os olhos; OCT de mácula 
e papila de ambos os olhos; Ecografia ocular de olho esquerdo, o que demonstra descaso, lembrando que a colaboração é um princípio 
básico (art. 6º do CPC), por meio do qual todos os envolvidos em um processo corroboram para o bom andamento e efetividade e, o 
seu descumprimento enseja crime de desobediência (art. 330 do CP), além de aplicação de multa, face a ato atentatório à dignidade da 
justiça (art. 77 do CPC).
Lembrando que, os Advogados/Procuradores/Partes precisam fazer sua parte, atuando em sintonia com o 
PODER JUDICIÁRIO, evitando a repetição de atos, interposição de peça protelatória que atrasam o desfecho da lide. 
Assim, pela derradeira vez, à CPE intimem-se o requerido/Estado, via PJE, para comprovar o agendamento dos exames de Retinografia 
colorida de ambos os olhos; OCT de mácula e papila de ambos os olhos; Ecografia ocular de olho esquerdo, no prazo improrrogável de 
05 (cinco) dias, sob pena de incorrer nas medidas dispostas acima, além da penhora no sistema SisbaJud.
Advirto ainda, o requerido quando peticionar anexe aos autos documentos que comprove suas alegações.
Pratique-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7000548-21.2022.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) PROCURADOR: JEAN DE JESUS SILVA - RO2518
PROCURADOR: SARA REGINA SILVA CUNHA CARDOSO BARREIRAS 04382052190 e outros 
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Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7000230-38.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NILSON LIMA FRANCISCO
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
INTIMAÇÃO Fica a parte REQUERIDA, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para comprovar o pagamento 
dos honorários periciais, observando a petição ID 77976168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7000239-97.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NILSON LIMA FRANCISCO
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Av Presidente Kennedy, nº 1065, Bairro Pioneiros, CEP 76970-000, Pimenta Bueno, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): 69 3452-0907 
e 99965-6111 
Processo: 7001039-38.2016.8.22.0009
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Improbidade Administrativa
EXEQUENTES: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: WILLIAN BARBOSA BENITEZ
ADVOGADOS DO EXECUTADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA, OAB nº RO309A, DANIELE PONTES ALMEIDA, OAB nº RO2567
DECISÃO 
Vistos.
DEFIRO o pedido do exequente de ID 79280799, para buscas de bens em nome do executado.
Realizada pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, não foram localizados ativos financeiros, conforme tela anexa.
Igualmente, em relação ao sistema RENAJUD, não foram encontrados veículos de propriedade do executado, conforme espelho anexo.
No tocante à pesquisa INFOJUD, esclareço que se trata de medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a 
parte envidou todos esforços para a localização de bens expropriáveis, sem, contudo, obter êxito.
O sigilo fiscal, por ser uma garantia constitucional, somente pode ser quebrado em hipóteses excepcionais, não sendo o caso, deve se 
dar prevalência ao direito fundamental à intimidade.
Eventual interferência do PODER JUDICIÁRIO somente se justifica em situações excepcionais, de acordo com o caso concreto.
A utilização do sistema INFOJUD somente se justifica quando exauridos os meios, com inequívoca existência de questão burocrática a 
inviabilizar a procura, não quando ainda pendente a realização de diligências por parte do interessado.
A possibilidade de utilização do sistema em questão é, sem dúvidas, excepcional em razão da segurança das informações e do necessário 
sigilo que envolve os respectivos dados.
Nesse viés, o TJ/RO firmou entendimento, observe-se: 
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Agravo de Instrumento. Pedido de consulta através do Infojud. Localização de bens do devedor. Impossibilidade. Não esgotamento de 
outras diligências possíveis. Excepcionalidade da medida. Ausente a comprovação pelo credor de esgotamento das diligências para a 
localização dos bens do devedor, não se mostra possível o deferimento do pedido de consulta de bens arrestáveis através do sistema 
Infojud, uma vez que se trata de medida excepcional. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800762-67.2018.822.0000, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 14/09/2018)
Soma-se a tal entendimento o fato de que o STJ entende que – só é possível quebra de sigilo fiscal de pessoa física ou jurídica no curso 
do processo quando bem justificada, conforme entendimento exarado no REsp 1220307.
Evidentemente não é o caso dos autos em que há somente o requerimento da diligência sem demonstrar o preenchimento dos requisitos 
elencados pela Jurisprudência, não sendo o caso de deferimento do pedido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal, via INFOJUD.
Intime-se a parte exequente a requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da execução.
Intime-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7005562-20.2021.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAZINA TEIXEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO BMG S.A. 
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004294-91.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDNA LUCIA ELLER LOOSE
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO BARCELOS SANTOS - RO10167, ARTHUR GOULART SILVA - RO10351
REU: BANCO PAN S.A. e outros
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone: (69) 3451-2968
e-mail: cpe2civpb@tjro.jus.br
Processo: 7004201-31.2022.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DELVANI GONCALVES DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359, ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Av Presidente Kennedy, 1065, Tel Cent de Atend (Seg a Sex 7h-14h): (69)3452-0902/99997-3132, Pioneiros, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76970-000 - Fone:(69) 3422-1784 
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
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Processo nº: 7004512-22.2022.8.22.0009
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 
Parte Ativa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Parte Passiva: VANESSA RODRIGUES FERREIRA ROSA e outros
Advogado: 
Intimação
De ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito, fica Vossa Senhoria INTIMADA do inteiro teor do DESPACHO  ID Nº. 81148899. 
Pimenta Bueno/RO, 1 de setembro de 2022.
LORENA MARCIA RODRIGUES ALENCAR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Endereço: Av. Presidente Kennedy nº 1065, Bairro: Pioneiros, CEP: 76.970-000, contatos: 3452-0901 (Gabinete) e 3452-0910 (Central 
de Atendimento).
Processo: 7005003-29.2022.8.22.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR: MARLENE RODRIGUES LELIS SALOMAO
ADVOGADO DO AUTOR: JULIANA SLEIMAN MURDIGA, OAB nº SP300114
REU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
A parte autora requer a gratuidade da justiça e juntou declaração afirmando ser hipossuficiente, no entanto não há prova de que o 
pagamento das custas e despesas processuais possa trazer dificuldades financeiras para sua sobrevivência ou de sua família.
A declaração de hipossuficiência não gera presunção absoluta, podendo o(a) magistrado(a) indeferir os benefícios da gratuidade judiciária 
se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do autor. Aliás, o art. 99, § 2º do CPC é expresso no sentido da 
possibilidade de indeferimento, quando ausentes os pressupostos legais para a concessão. Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais 
pátrios, conforme pode ser inferido dos seguintes julgados:
Agravo em apelação. Assistência judiciária gratuita. Simples alegação da hipossuficiência. Necessidade de comprovação. Benefício 
indeferido. A simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente 
para a concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para sua 
concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Havendo elementos nos autos que evidenciem 
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, pode o julgador indeferir o pedido. (Agravo, Processo nº 0002173-
83.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de 
julgamento: 08/09/2017 - destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza. Presunção relativa. DESPACHO inicial do recurso que 
determinou a apresentação documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Parte agravante que se quedou inerte. 
Gratuidade incabível. DECISÃO mantida. Recolhimento das custas e do preparo devido. Recurso não provido, com determinação. (TJ-
SP 22426981320178260000 SP 2242698-13.2017.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 27/02/2018, 24ª Câmara de 
Direito Privado, Data da Publicação: 27/02/2018 - destaquei)
O STJ, também, já se manifestou sobre a matéria:
Civil. Agravo no agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita negado. Análise da situação fática relacionada à alegada 
pobreza da parte. Possibilidade de recusa do benefício, se demonstrada sua desnecessidade. Inviabilidade do reexame das provas em 
recurso especial. - O juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso da parte que se declara 
pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as provas dos autos. - É inviável o reexame de provas em recurso especial. Agravo 
no agravo de instrumento não provido. (AgRg no Ag 909.225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 419 - negritei).
Assim, havendo indícios de capacidade econômica, a benesse deve ser indeferida.
No caso concreto, verifica-se que, conquanto tenha juntado declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos, a autora se 
declarou casada o que pressupõe a existência de outra fonte de renda além da sua. Se não bastasse o próprio contrato (no valor de cerca 
de R$90.000,00 e com parcelas que superam a cifra de R$2.600,00) é incompatível com a alegação de hipossuficiência, já que não houve 
comprovação de alteração da situação econômica. O fato de poder arcar com parcelas de alto valor sem prejuízo de seu sustento é o 
bastante para se inferir que há capacidade econômica para custeio do processo.
1. Deste modo, não havendo comprovação da hipossuficiência, INDEFIRO a gratuidade.
2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando o recolhimento das custas processuais, 
no quantum de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando 1% adiado para o caso de insucesso da audiência prévia de 
conciliação, sob pena de indeferimento.
Cumprida a determinação acima, tornem os autos conclusos para as deliberações pertinentes.
Promova-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, 1 de setembro de 2022. 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíz(a) de Direito
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COMARCA DE ROLIM DE MOURA 

1ª VARA CRIMINAL 

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Autos nº: 0000466-14.2019.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): NAILTON SILVA DA COSTA, brasileiro, filho de Sônia Aparecida da Silva e Mauro Grisoste da Costa, natural de Nova 
Brasilândia do Oeste/RO, nascido em 10/12/1993.
Prazo do Edital: 15 dias
FINALIDADE:
1 – Citação e intimação do acusado para responder por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a Denúncia nos autos da ação penal supra, 
podendo o réu na resposta, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ou ainda declinar se não 
tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 
(dez) dias. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 31 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Autos nº: 7006450-49.2022.8.22.0010
Autor: POLÍCIA CIVIL - ROLIM DE MOURA - 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
Acusado(a): CLAUDINEI BERNARDINO DA SILVEIRA
Advogado do DENUNCIADO: MAGDA ROBERTA DA SILVEIRA SILVA - OAB/RO - 12252
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), da Audiência de Instrução a ser realizada preferencialmente por VIDEOCONFERÊNCIA 
designada para o dia 20/09/2022 às 10:30min, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rolim de Moura/RO. Dra. Cláudia Vieira Maciel de 
Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 31 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
1001183-77.2017.8.22.0010
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: MARCELO WAGNER DOS SANTOS, AV. TERESINA 5511, NÃO CONSTA PLANALTO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Proceda a intimação da testemunha Valmir Cesar Fabris, nos termos do DESPACHO de ID 75424845, no seguinte endereço: Centro de 
Correição da Polícia Militar, em Porto Velho/RO.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, 31 de agosto de 2022
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juíza de Direito
jp

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Autos nº: 0001387-75.2016.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): ROGERIO MARQUES COSTA, filho de Maria Aparecida Marques Silva e Roberto Barbosa Costa, nascido aos 17.03.1986.
Prazo do Edital: 15 dias
FINALIDADE:
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1 – Citação e intimação do acusado para responder por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a Denúncia nos autos da ação penal supra, 
podendo o réu na resposta, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ou ainda declinar se não 
tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 
(dez) dias. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 31 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Autos nº: 0000450-94.2018.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): GUTENBERG RODRIGUES MOTTA e outros
Advogado do(a) DENUNCIADO: RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA - OAB/RO - 4688
Advogados do(a) DENUNCIADO: JOAO PAULO FERACINI PEREIRA - OAB/SP - 379337, RODRIGO FERREIRA BARBOSA - OAB/
RO - 8746
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), da parte dispositiva da SENTENÇA penal condenatória conforme segue: “III – 
DISPOSITIVO. Posto Isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: a) ABSOLVER o acusado GUTEMBERG 
RODRIGUES MOTTA, qualificado nos autos deste processo, da imputação prevista no artigo 148, caput, §2º, do Código Penal (1º 
FATO), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. b) ABSOLVER os acusados GUTEMBERG RODRIGUES 
MOTTA e SIDINÉIA SIMONE PARREIRA MOTTA, ambos qualificados nos autos deste processo, da imputação prevista no artigo 339, caput, 
do Código Penal (2º FATO), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. SENTENÇA registrada e publicada 
automaticamente no sistema de automação processual. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as deliberações supra 
e promovidas as anotações e comunicações pertinentes. Proceda-se as comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos. SERVE 
A PRESENTE SENTENÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO. Rolim de Moura/RO, 22 de junho de 2022. Cláudia Vieira Maciel 
de Sousa. Juíza de Direito”. Dra. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, 
Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 29 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura Processo: 7007850-98.2022.8.22.0010
Ref. APFD 359/2022/DPRM
Conforme já o suficientemente relatado nos autos (vide ocorrência policial n. 150736/2022), ANDERSON FERREIRA DE SOUZA foi 
preso em estado de flagrância quanto ao crime previsto no art. 180 do CP.
Além disso, consta que houve o interrogatório dele, a oitiva de testemunhas, a entrega de nota de culpa e a determinação para que se 
comunicassem Defensoria Pública, familiares etc.
Desse modo, verifica-se que observada a regra constitucional (art. 5º, LXI) e ordinária pertinentes (arts. 302 ss. do Código de Processo 
Penal) ao flagrante.
No mais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para amanhã em horário a ser ajustado pela Vara Criminal e oportunidade em que se 
decidirá a respeito do status libertatis do suspeito.
Intime-se as partes (MP e DPE) e Unidade Prisional.
Rolim de Moura, 31/08/2022
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz de Direito

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Autos nº: 7000993-70.2021.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): ELIAS LOPES DA COSTA, brasileiro, solteiro, pedreiro, filho de Maria Lopes da Costa e Joaquim Viana da Costa, nascido 
aos 20/03/1978, portador do RG de nº 11602509/MG, natural de Medeiros Neto— BA
FINALIDADE:
1 – Citação e intimação do acusado para responder por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a Denúncia nos autos da ação penal por 
crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, podendo o réu na resposta, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário, ou ainda declinar se não tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor 
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para oferecê-la. Dra. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. 
Rolim de Moura, 30 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Autos nº: 0001640-58.2019.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): RILDO MORONE REGIS
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), da parte dispositiva da SENTENÇA penal condenatória conforme segue: “Da pena 
definitiva. Assim a míngua de qualquer outra circunstância ou causa que influencie na aplicação da pena, torno em DEFINITIVA a pena 
acima dosada de 10 (dez) meses de detenção e 20 dias multa. Levando-se em conta a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia 
multa em 1/30 do salário mínimo, assim, fica o réu compromissado a efetuar o pagamento de (R$ 998,00/30 = 33,26 o dia multa x 20) de 
R$ 665,20 no prazo de 10 dias após a ciência da SENTENÇA. Não efetuando o pagamento será o valor inscrito na Dívida Ativa do Estado. 
Do regime prisional. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO uma vez que c réu é reincidente, nos termos do artigo 
33, 81º alínea “b” do Código Penal Brasileiro. Da suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação. Nos termos do 
artigo 293 da Lei 9.503/97 e com base nas diretrizes do artigo 59 do CP, já sopesados acima, fixo em 2 meses o prazo de suspensão da 
habilitação. Do substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou Suspensão Condicional da Pena. impossibilitada 
em razão da reincidência. O réu respondeu em liberdade e assim deverá permanecer em caso de recurso Deixo de condenar o acusado 
às custas processuais, haja vista que foi atendido pela Defensoria Pública. DISPOSIÇÕESFINAIS Transitada em julgado: 1 - Ficam 
suspensos os direitos políticos do Réu pelo tempo da condenação, nos termos do artigo 15, inciso Ill, da Constituição Federal. 2 - 
Expeçam-se as comunicações necessárias (INI/DF, TRE, Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos que se faça necessário). 3 
- Expeça-se a carta de guia dos Apenados. 4 - Realize-se a detração penal. 5 —Comunique-se ao Detran e a Policia Militara suspensão 
da habilitação para dirigir veículo automotor. SENTENÇA publicada em audiência e registrada automaticamente no sistema. Intimem-se. 
Rolim de Moura-RO, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Cláudia Vieira Maciel de Sousa Juíza de Direito.)”. Dra. Cláudia Vieira Maciel 
de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 30 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Autos nº: 7003755-25.2022.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): VALMIR ARRUDA
Advogado do(a) SENTENCIADO: Dra. ÉRICA NUNES GUIMARAES COSTA - RO 4704
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), para apresentar as Contrarrazões de recurso de Apelação, no prazo legal, nos autos 
supra. Dra. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, 
mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 30 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Autos nº: 0000435-28.2018.8.22.0010
Prazo do edital: 60 dias
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): FAGNER WILHELME CARNEIRO, brasileiro, solteiro, estudante, CPF 020.827.122-81, nascido em 28-11-1996 natural de 
Cacoal/RO, filho de Veroni de Fátima Wilhelme e João Maria Crispin Carneiro.
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), da parte dispositiva da SENTENÇA penal condenatória conforme segue: “III - 
DISPOSITIVO. Diante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO ESTATAL constante na denúncia, para o fim de CONDENAR o 
réu FAGNER WILHELME CARNEIRO, devidamente qualificado nos autos, à pena que prevista no artigo 306, §1º, inciso I do Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997). Passo à dosimetria da pena e fixação do regime carcerário. Em observância ao critério 
trifásico de aplicação da pena, inicio a fixação da reprimenda analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 
Penal, considerando: Da pena base. Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade, a ré tinha consciência da ilicitude e reprovabilidade de 
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sua conduta, por isso, deveria atuar de forma diversa; quanto aos antecedentes, ela não possui registro de condenações anteriores; 
no mais, quanto a conduta social e a personalidade, tenho elas por prejudicadas, uma vez que não existem elementos nos autos para 
analisar seu convívio social; quanto aos motivos, entendo que próprios do tipo penal; quanto às circunstâncias do crime, são normais do 
tipo; as consequências foram sem maiores consequências e, por fim, o comportamento da vítima (incolumidade pública), não contribuiu 
para a prática delitiva. Diante de tais elementos, considerando a inexistência de circunstância judicial negativa, fixo a pena base em 06 
(seis) meses de detenção e 10 dias multa. Ausente outras circunstâncias/condições a alterar a pena, torno-a definitiva no patamar já 
fixado. Levando-se em conta a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos 
fatos. Assim, fica o réu comprometido a efetuar o pagamento de (R$ 954,00/30 = 31,80 o dia multa x 10) R$ 318,00 no prazo de 10 dias 
após o trânsito em julgado da SENTENÇA. Não efetuando o pagamento será o valor inscrito na Dívida Ativa do Estado. Da suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação: Nos termos do artigo 293 da Lei 9.503/97 e com base nas diretrizes do artigo 59 do CP, 
já sopesados acima, fixo em 2 meses o prazo de suspensão da habilitação. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direito ou Suspensão Condicional da Pena. Ainda, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que, tratando-se de crime 
doloso a pena não ultrapassou 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça a pessoa, sendo o réu primário, e sendo favorável 
ao réu as circunstâncias de sua culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade (analisado na primeira fase da dosimetria) 
substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritivas de direito. Levando em consideração a situação em que se deu os fatos, 
entendo suficiente, para que o réu entenda o caráter negativo de sua conduta perante a sociedade, a) prestação de serviço à comunidade 
pelo período da condenação à razão de 8 horas semanais a ser prestada perante instituição assistencial (art. 46, §2º do CP), OU, b) 
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser depositado na conta judicial conforme Provimento da Corregedoria Geral 
da Justiça, a ser escolhido pelo réu na audiência admonitória. O réu respondeu em liberdade e assim deverá permanecer em caso de 
recurso. Isento o réu do pagamento das custas, pois hipossuficiente na forma da Lei. DISPOSIÇÕES FINAIS. Transitada em julgado: 
(….)”. Dra. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei 
lavrar o presente.
Rolim de Moura, 30 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Autos nº: 7003186-58.2021.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): SANDRO FERREIRA ALVES
Advogados do(a) SENTENCIADO: ÉRICA NUNES GUIMARAES COSTA - RO4704, EDILENA MARIA DE CASTRO GOMES - RO1967
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), da parte dispositiva da SENTENÇA penal condenatória conforme segue: “(...) Posto 
isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, via de consequência CONDENO o réu SANDRO FERREIRA ALVES, qualificado nos autos 
as penas previstas no artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/2003. Passo a análise das circunstâncias judiciais, a fixar a pena e o regime 
carcerário. Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59 e 68 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade, 
normal à espécie, porquanto a reprovabilidade de sua conduta é ínsita ao próprio tipo penal, não havendo o que se valorar; quanto aos 
antecedentes, o réu é primário; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e de sua personalidade, razão 
pela qual deixo de valorá-las; motivos é normal à espécie delitiva; circunstâncias do crime, normais que cercam o tipo penal; quanto às 
consequências, entendo que são as próprias do tipo; quanto ao comportamento da vítima, não pode influir negativamente na pena do réu, 
nada tendo a valorar. Da pena base: Assim, considerando que não houve existência de circunstância negativa, fixo a pena base, para 
o crime, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Das agravantes e das atenuantes: A ré confessou o crime na fase judicial, 
sendo que a fundamentação desta considerou aquela fala, posto que aliada às demais provas coligidas durante a instrução processual. 
Contudo, deixo de reduzir a pena, visto que ela já foi aplicada no mínimo legal, seguindo-se assim a Súmula 231 do STJ. Das causas 
de diminuição e aumento da pena. Não vislumbro a ocorrência de causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem 
consideradas nessa fase. Da pena definitiva: Na ausência de outras causas modificadoras da reprimenda, torno a pena DEFINITIVA EM 
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Fixo o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos 
(R$ 1.100,00), e, assim, estabeleço a multa no correspondente a R$ 366,60 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos). Por 
ocasião da intimação da SENTENÇA, o réu já ficará intimado que deverá recolher o referido valor em até 10 (dez) dias após o trânsito 
em julgado da presente SENTENÇA. Do Regime Prisional de Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade: Por se tratar de réu primário 
fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena (art. 33, §2°, “c”, CP). Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direito ou Suspensão Condicional da Pena: Nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que, tratando-se de crime doloso a pena 
não ultrapassou 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça a pessoa, sendo o réu primário, e sendo favorável ao réu as 
circunstâncias de sua culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade (analisado na primeira fase da dosimetria) substituo 
a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritivas de direito. Levando em consideração a situação em que se deu os fatos, entendo 
suficiente, para que o réu entenda o caráter negativo de sua conduta perante a sociedade, a) prestação de serviço à comunidade pelo 
período de 08 (oito) meses à razão de 8 horas semanais a ser prestada perante instituição assistencial (art. 46, §2º do CP), OU, b) 
prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, a ser depositado na conta judicial conforme Provimento da Corregedoria 
Geral da Justiça, a ser escolhido pelo réu na audiência admonitória. Condeno o réu o pagamento das custas processuais. Concedo 
ao réu o direito de recorrer em liberdade. Proceda-se o encaminhamento da arma e munições para destruição, caso ainda não tenha 
ocorrido. Transitada em julgado: a) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os direitos políticos do réu, 
nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição Federal; b) extraia-se o necessário para a execução da pena. SENTENÇA publicada 
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e registrada automaticamente. Intimem-se. Cumpram-se. Após, arquivem-se os autos. Rolim de Moura, 31 de março de 2022. Cláudia 
Vieira Maciel de Sousa - Juíza de Direito”. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 30 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Autos nº: 7004105-47.2021.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): ADAIR JOSE DIOGO
Advogados do(a) DENUNCIADO: Dra. LUCIMEIRY APARECIDA BONI INACIO - RO 10236, Dr. GILSON ALVES DE OLIVEIRA - RO 
0000549A-A
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), para apresentar Resposta à Acusação, no prazo legal, nos autos supra. Dra. 
Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o 
presente.
Rolim de Moura, 31 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Autos nº: 0003105-20.2010.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): JULIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, RG 677.587 SSP/RO, CPF 674.116.902-44, nascido aos 
14/09/1980, natural de Pimenta Bueno/RO, filho de Joaquim Rodrigues dos Santos e Ana Rosa Guimarães dos Santos, atualmente em 
local incerto.
FINALIDADE:
1 – INTIMAR o(s) reeducando(s), para efetuar o pagamento da pena de multa, no valor de R$ 352,96, no prazo de 10 (dez) dias desta 
publicação, sendo que o pagamento deverá ser por depósito bancário, diretamente na boca do caixa ou transferência, em favor do 
FUNDO PENITENCIÁRIO da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Rondônia, c/c 12090-1, Agência nº 2757-X do 
Banco do Brasil, CNPJ Nº 15.837.081/0001-56. O comprovante deverá ser entregue no Cartório da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO, 
ou remetido para o e-mail ou Whatsapp constantes no cabeçalho deste edital.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Autos nº: 0000040-02.2019.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): MAICON GOMES ROSSINI e outros
Advogados dos REQUERIDOS: LEISE PROCHNOW MOURAO - OAB/RO - 8445A, MARCIO KELLITON BELEM LACERDA - OAB/RO 
- 7632
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), da Audiência de Instrução a ser realizada preferencialmente por VIDEOCONFERÊNCIA 
designada para o dia 19/10/2022, às 09h45min, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rolim de Moura/RO. Dra. Cláudia Vieira Maciel de 
Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 31 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Autos nº: 0000575-28.2019.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): SILVANO ZIILSKE
Advogado do(a) CONDENADO: DR. ARTHUR PAULO DE LIMA - RO 1669
FINALIDADE:
1 – INTIMAR o(s) reeducando(s), por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento da pena de multa no valor de R$ 416,84, no 
prazo de 10 (dez) dias desta publicação, sendo que o pagamento deverá ser por depósito bancário, diretamente na boca do caixa ou 
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transferência, em favor do FUNDO PENITENCIÁRIO da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Rondônia, c/c 12090-1, 
Agência nº 2757-X do Banco do Brasil, CNPJ Nº 15.837.081/0001-56. O comprovante deverá ser juntado aos autos ou entregue no 
Cartório da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO, ou remetido para o e-mail ou Whatsapp constantes no cabeçalho deste edital.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Autos nº 1001278-10.2017.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): ANTONIO BARROS SOARES
Advogado do(a) DENUNCIADO: DARCI ANDERSON DE BRITO CANGIRANA - RO8576
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), da Audiência de Instrução a ser realizada preferencialmente por VIDEOCONFERÊNCIA 
designada para o dia 03/10/2022 às 9:45 horas, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rolim de Moura/RO. Dra. Cláudia Vieira Maciel de 
Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 31 de agosto de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Autos nº 7005989-48.2020.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): ALDIERES DOS SANTOS MACHADO
Advogado do(a) REQUERIDO: ARTHUR PAULO DE LIMA - RO1669
FINALIDADE:
1 – Intimar o(s) advogado(s) acima mencionado(s), para apresentar endereço da testemunha faltante, conforme ID 81256946, no prazo 
de 3 (três) dias, nos autos supra. Dra. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, 
Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 1 de setembro de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Autos nº 0001809-45.2019.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): LUCIANO MAFRA LANES, brasileiro, filho de Luzia Mafra e Antônio Ovídio Lunes, nascido aos 24/07/1990, atualmente em 
lugar incerto e não sabido.
Prazo deste edital: 15 dias
FINALIDADE:
1 – Citação e intimação do acusado para responder por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a Denúncia nos autos da ação penal supra, 
podendo o réu na resposta, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ou ainda declinar se não 
tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 
10 (dez) dias, sendo a denúncia a seguinte: “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por sua Promotora de Justiça 
subscrevente, no exercício regular de suas atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de LUCIANO 
MAFRA LANES, (qualificação...), em razão da conduta a seguir descrita: 1º FATO TÍPICO: FURTO No dia 17 de setembro de 2019, por 
volta de 14h22min, na Rua Barão de Melgaço, nº5119, no município de Rolim de Moura/RO, o denunciado LUCIANO MAFRA LANES, 
subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta de cor branca, marca Stark, modelo Tirion, aro de alumínio 29, 
freio a disco, de 24 marchas, pertencente à Vítima Alan Gabriel Guedes de Souza. Consta nos autos que o denunciado subtraiu o 
objeto já descrito, que encontrava-se no endereço supramencionado, evadindo-se em seguida. É dos autos que momentos antes da 
ação delitiva, o denunciado estava rodeando o local, o que foi presenciado por testemunhas, sendo que, em dado momento, quando 
a vitima encontrava-se distraída, a bicicleta foi subtraída. Consta que a Policia Militar foi acionada, os quais compareceram no local e 
ao realizarem diligências, lograram êxito em encontrar o denunciado em posse da res furtiva. O denunciado foi conduzido à delegacia, 
tendo confessado a prática do furto. A bicicleta foi avaliada merceologicamente em R$ 610,00(seiscentos e dez reais), conforme Laudo 
de Avaliação Merceológica Direta, às fls. 35/36. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LUCIANO MAFRA LANES como incurso 
no artigo 155, caput, do Código Penal, e requer que, recebida e autuada a presente denúncia, seja o réu citado para apresentar resposta 
à acusação, seguindo-se o rito estabelecido até final julgamento, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas. Por 
fim, requer a juntada aos autos das folhas dos antecedentes criminais do denunciado perante IICC/SSP/RO, bem como da certidão de 
antecedentes criminais junto ao Cartório local e ao PROJUDI. ROL DE TESTEMUNHAS: 1) Alan Gabriel Guedes de Souza (vitima); 2) 
Lindinalva Gomes Guedes Souza (genitora da Vítima); 3) Neide Maria; 4) PM Luciano Santos Souza; 5) PM Werleí Alexandre Medani. 
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Rolim de Moura-RO, 18 de novembro de 2019. MAIRA DE CASTRO COURA CAMPANHA, Promotora de Justiça” Dra. Cláudia Vieira 
Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 1 de setembro de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Autos nº: 0000157-90.2019.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusado(a): ANDRE DO CARMO PEDROSO, vulgo”André Anú”, brasileiro, filho de Rosa Gonçalves Pedroso e Juvenal do Carmo 
Pedroso, nascido em 05/07/1984
Prazo do Edital: 15 dias
FINALIDADE:
1 – Citação e intimação do acusado para responder por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a Denúncia nos autos da ação penal supra, 
podendo o réu na resposta, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ou ainda declinar se não 
tem condições de constituir advogado, ocasião em que o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 
(dez) dias. Dra. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, 
mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 1 de setembro de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br

Comarca de Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal
Endereço: Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO, tel.: (69) 3449-3723, rmm1criminal@tjro.jus.br
__________________________________________________________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Autos nº 1002018-65.2017.8.22.0010
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Ezequias Felix de Lira, apelido Carreirinha, brasileiro, cútis parda, separado, faqueiro, filho de Francisco Gomes de Lira e de 
Enedina Feliz de Lira, nascido aos 28/06/1986, natural de Rolim de Moura/ RO, atualmente em lugar incerto.
Advogado do(a) réu: SERGIO MARTINS - RO3215
FINALIDADE:
1 – Intimar o Réu Ezequias Felix de Lira, da parte dispositiva da SENTENÇA penal condenatória, consignando que tem o prazo de 5 
(cinco) dias para recorrer, sendo a SENTENÇA a seguinte: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, via 
de consequência, condeno EZEQUIAS FELIX LIRA, qualificado nos autos, às penas previstas no artigo 129, §9º do Código Penal 
na forma da Lei 11.340/2006. Passo a análise das circunstâncias judiciais, a fixar a pena e o regime carcerário: Considerando as 
circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59 e 68 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade, normal à espécie, 
porquanto a reprovabilidade de sua conduta é ínsita ao próprio tipo penal, não havendo o que se valorar; quanto aos antecedentes, não 
há informações que tenha sido condenado anteriormente; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e de sua 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; motivos é normal à espécie delitiva; circunstâncias do crime, normais que cercam o 
tipo penal; quanto às consequências, entendo que são as próprias do tipo; quanto ao comportamento da vítima, não há demonstração 
de que tenha contribuído para a prática do crime. Assim, considerando a inexistência de uma circunstância negativa, fixo a pena base, 
para o crime, em 03 (três) meses de detenção. Das agravantes e das atenuantes: Considerando que o crime foi praticado em relação 
a ex-companheira, entendo presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” e, desta forma aumento a pena em 1/6. 
Não vislumbro a ocorrência de causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas nessa fase, razão pela 
qual a pena final e total ao crime imputado ao réu fica estabelecido em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Fixo como o 
REGIME INICIAL para cumprimento da pena o ABERTO, e faço isso com base no art. 33, §2º, “c”, CP. Da Substituição da Pena Privativa 
de liberdade/Suspensão Condicional da Pena: No que tange a análise da substituição da pena, não obstante alguns entendam pela 
possibilidade da substituição da pena por restritiva de direito, desde que esta não seja pena prestação pecuniária, cesta básica ou multa 
isolada, entendo que não é possível também a substituição por nenhuma outra restritiva de direito por expressa vedação do artigo 44 do 
Código Penal, que condiciona a substituição para os casos em que o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o 
que não é o presente caso. Assim, deixo de substituir a pena por qualquer que seja a restritiva de direito. No entanto, entendo que o réu 
tem direito a suspensão da pena, nos termos do artigo 77 do CP. Assim, SUSPENDO A EXECUÇÃO da pena privativa de liberdade, com 
fundamento no parágrafo 2º do artigo 78 e artigo 79 do Código Penal, pelo prazo de 02 anos, mediante as seguintes condições, as quais 
deverão ser cumpridas cumulativamente pelo condenado: a) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 dias, sem autorização 
judicial; b) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades; c) informar o juízo 
qualquer alteração do endereço; d) não frequentar bares; Deve também o réu se atentar, pois o não cumprimento das condições supra 
elencadas implicará na revogação da suspensão e, entre as condições do regime aberto poderá ser estabelecida a obrigatória utilização 
da tornozeleira eletrônica. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. DO DIREITO DA VÍTIMA DE SABER O RESULTADO 
DO PROCESSO: Consoante o artigo 201 do Código de Processo Penal, a pessoa apontada como vítima tem direito à informação 
quanto ao resultado do processo. Assim, comunique-se à pessoa apontada como vítima quanto ao resultado do presente processo. IV- 
DISPOSIÇÕES FINAIS. Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade porque solto respondeu ao processo. Nos termos do art. 
200 das Diretrizes Gerais Judiciais, transitada em julgado esta DECISÃO: 1-Certifique-se a data do trânsito em julgado; 2-Comunique-se 
o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Cível e Criminal; 3-Ficam suspensos os direitos políticos do Réu pelo tempo da 
condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 4-Expeçam-se as comunicações necessárias (INI/DF, TRE, 
Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos que se faça necessário); 5-Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 
antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu. SENTENÇA registrada e publicada automaticamente. Intimem-se. 
Após, arquivem-se os autos. Rolim de Moura, 23 de fevereiro de 2022”. Dra. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara 
Criminal. Eu, Patricia Regina Brandelero, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
Rolim de Moura, 1 de setembro de 2022.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES 
Cartório: rmm1criminal@tjro.jus.br
Gabinete: rmmgabcriminal@tjro.jus.br
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7001736-46.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
R$ 10.000,00
AUTOR: JUSSIMARA DE MACEDO COELHO, CPF nº 09841738465, NA RUA CURITIBA, 3503, CENTENÁRIO 3503 NA RUA CURITIBA, 
3503, CENTENÁRIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA, OAB nº RO10215
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 TAMBORÉ 
- 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 15 DE NOVEMBRO 1327, APTO 51 CENTRO - 79002-141 
- CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL 
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Conforme documento (id. 80501197), a renda mensal do(a) recorrente é superior a R$ 2.600,00.
Assim e uma vez que o valor do preparo é de aproximadamente R$ 500,00 (Lei n.º 3.896/2016, art. 23, §1º e art. 42, c.c. Provimento n.º 
16/2019, da CGJ), indefiro a gratuidade de justiça.
Intime-se a, no prazo de quarenta e oito horas, comprovar o preparo (Lei n. 9.099/95, art. 42, § 1º; Fonaje, enunciado 115).
Vindo aos autos o comprovante, encaminhe-se ao e. Colégio Recursal.
Deixando a parte de comprovar o recolhimento, arquive-se.
Serve este(a) de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:10
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007688-06.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
R$ 14.560,73
REQUERENTE: AMAURI ALVES DA SILVA, CPF nº 23798009287
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº RO3505A, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº 
RO2394A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007685-51.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 7.290,90
REQUERENTE: ALTAIR DE SOUZA QUINUPE, CPF nº 29413206287
ADVOGADO DO REQUERENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
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cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007706-27.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro
R$ 9.422,46
AUTOR: CLEUNICE SOUZA MOTA, CPF nº 32735340600
ADVOGADOS DO AUTOR: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº RO3505A, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº 
RO2394A
REU: ESTADO DE RONDONIA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., CNPJ nº 17197385007800, AVENIDA GETÚLIO VARGAS 
1420, 5 E 6 ANDAR FUNCIONÁRIOS - 30112-021 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
ADVOGADO DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007836-17.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Multas e demais Sanções
R$ 1.212,00
REQUERENTE: IVONETE DOS SANTOS, CPF nº 82419973291
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ALLEXANDHER ALVES MORETTI, OAB nº RO10149, MAYARA APARECIDA KALB, OAB nº 
RO5043A, LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do §3º do art. 1º da Lei n. 
8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público.
De igual modo, as regras impeditivas de cautelares contra a Fazenda Pública restaram estendidas às hipóteses de antecipação de tutela, 
consoante se observa do art. 1º da Lei n. 9.494/97.
Portanto, indefiro o pedido consistente na anulação do auto de infração pela via da tutela de urgência em caráter antecedente, ante a 
expressa vedação legal.
Por ora, então, apenas:
citem-se e intimem-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:01
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007643-02.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Abono de Permanência
R$ 6.494,76
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REQUERENTE: DIANE BORGES DA SILVA, CPF nº 00493653201, RUA DA PRATA 1517, CASA CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: AGNALDO JOSE DOS ANJOS, OAB nº RO6314
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4470, PREFEITURA CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007526-11.2022.8.22.0010
Cumprimento de SENTENÇA  - Recuperação judicial e Falência
R$ 12.534,02
EXEQUENTE: ANTONIO SIEBRA NETO, CPF nº 70384967272, RUA 23 2189 ESPLANADA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCILENE RAMOS, OAB nº RO11381
EXECUTADOS: JBS SA, CNPJ nº 02916265000160, AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE 500, ANDAR 3, BLOCO 1 VILA JAGUARA 
- 05118-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ nº 05703088000121, RUA 
AUGUSTO DE MIRANDA 1107, apto. 123, - DE 959/960 AO FIM VILA POMPÉIA - 05026-001 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
Verifica-se que o processo foi equivocadamente distribuído neste Juizado.
Assim, encaminhe-se à Vara Cível indicada na petição inicial.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007536-55.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo
R$ 18.342,88
REQUERENTE: SOLDI VOIGT, CPF nº 39071090230, RUA BARÃO DE MELGAÇO 5599 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO s/n, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 16/12/22, às 11h, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
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d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007549-54.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
R$ 2.755,09
EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA, CNPJ nº 36239607000176, AVENIDA JOÃO PESSOA 4855 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
EXECUTADO: SAMARA DOS SANTOS, CPF nº 05317619246, RUA OLAVO BILAC 0242 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 10/11/22, às 12h, pelo CEJUSC 
(agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo obrigatória a 
segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
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b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007582-44.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
R$ 1.140,00
EXEQUENTE: R. S. COM. DE MOTOS E MOTORES LTDA - ME, CNPJ nº 08585011000192, 25 DE AGOSTO 5194 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
EXECUTADO: EDINEI QUARTEZANI, CPF nº 97056952291, RUA B1 0792 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 16/12/22, às 11h30min, pelo CEJUSC 
(agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo obrigatória a 
segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
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II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007617-04.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
R$ 140,93
REQUERENTE: R. S. COM. DE MOTOS E MOTORES LTDA - ME, CNPJ nº 08585011000192, 25 DE AGOSTO 5194 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
REQUERIDO: LEIDISLENE PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 04194464273, AV. MARINGA 4026 BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 3/11/22, às 12h30min, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
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c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007738-32.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 7.290,90
REQUERENTE: ODETE GARCIA, CPF nº 27709540244
ADVOGADO DO REQUERENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007646-54.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 3.068,95
REQUERENTE: MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE JESUS, CPF nº 84412461220, TRAVESSA DOS PARECIS 6793 BOA 
ESPERANÇA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
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REQUERIDO: JOAO SABINO DE OLIVEIRA, CPF nº 43171389991, AV. ACIR JOSÉ DAMACENA 4089 NÃO INFORMADO - 76867-000 
- VALE DO ANARI - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 3/11/22, às 12h, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007683-81.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 7.290,90
REQUERENTE: ABEL AVILA, CPF nº 21985286220
ADVOGADO DO REQUERENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007692-43.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas
R$ 8.000,00
REQUERENTE: DANIELLY VIDAL DE CARVALHO, CPF nº 03243963257, RUA CASTELO BRANCO 0364, CASA CIDADE ALTA - 
76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JURACI MARQUES JUNIOR, OAB nº RO2056, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 3359, 
ESCRITÓRIO MELLO E MARQUES ADVOGADOS CENTRO - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA, VICTOR 
HUGO FORCELLI, OAB nº RO11083
REQUERIDO: BANCO C6 S.A., CNPJ nº 31872495000172, AVENIDA NOVE DE JULHO 3186, - DE 2302 A 3698 - LADO PAR JARDIM 
PAULISTA - 01406-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 10/11/22, às 9h, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007533-03.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
R$ 20.502,04
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REQUERENTES: RAFAEL DE MAIO GODOI, CPF nº 72092165291, RUA MARISE CASTIEL 6645 JEQUITIBA - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA, VET CLIN COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 11752950000199, AVENIDA NORTE SUL 6234 OLÍMPICO - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LETICIA GUEDES MOREIRA, OAB nº RO12265, BARÃO DE MELGAÇO 4771 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, ÉRICA NUNES GUIMARAES COSTA, OAB nº RO4704
REQUERIDO: GILNARA RODRIGUES PIMENTEL, CPF nº 00010622209, RUA D1 0228 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 27/10/2022, às 12 
horas, pelo CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 
861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007537-40.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
R$ 920,80
EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA, CNPJ nº 36239607000176, AVENIDA JOÃO PESSOA 4855 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
EXECUTADO: MARIA ROSANGELA ALVES, CPF nº 03183888203, AVENIDA CUIABÁ 3091 CENTENÁRIO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
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Processe-se como cobrança, haja vista que fundada a ação em documento particular sem assinatura de duas testemunhas (veja-se 
art. 784, inc. III, do CPC).
Retifique-se a classe processual (para “Procedimento do Juizado Especial Cível”), designe-se audiência de conciliação, cite-se e intimem-
se¹.
Serve este de MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_____________________
¹ LEI N.º 9.099/95: Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas 
por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. (…) Art. 20. Não comparecendo o deMANDADO à sessão de conciliação 
ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da 
convicção do Juiz. (...) Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita (devendo ser apresentada até a audiência de conciliação), conterá 
toda matéria de defesa, exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007572-97.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Cheque
R$ 7.315,04
EXEQUENTE: SERGIO RODRIGUES DA SILVA, CPF nº 62308777249, AVENIDA DOS BANDEIRANTES 782, CASA PIONEIROS - 
76970-970 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DENIS NASCIMENTO PEREIRA, OAB nº RO11048, RUA CARLOS CHAGAS 442, NÃO INFORMADO 
CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, LUCIMARA GOMES DA ROCHA, OAB nº RO10801
EXECUTADO: LUZENIR DA MOTA ALVES TEIXEIRA, CPF nº 24241210287, RUA CORUMBIARA 5.9997 BEIRA RIO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 16/12/22, às 11h30min, pelo CEJUSC 
(agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo obrigatória a 
segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
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VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007592-88.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
R$ 42.152,85
AUTOR: EDUARDO GODINHO MACHADO, CPF nº 00562447202, AV. ARACAJÚ 5431, CASA CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANDREY GODINHO SCHMOLLER, OAB nº RO79966
REU: RESIDENCIAL ROLIM DE MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ nº 15403763000150, AGF 25 DE AGOSTO 
5338, AVENIDA 25 DE AGOSTO 4698 CENTRO - 76940-971 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 16/12/22, às 12h, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
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das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007660-38.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Gratificações Municipais Específicas
R$ 1.212,00
REQUERENTE: FERNANDA DA CRUZ SILVA, CPF nº 00722031297, AVENIDA NITEROI 3641 OIMPICO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUIS CARLOS NOGUEIRA, OAB nº RO6954
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
DECISÃO 
Nos termos do art. 2º, caput, da Lei n.º 12.153/09, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e 
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 
mínimos.
Assim e considerando-se o que estabelece o art. 321 da Lei Adjetiva Civil, intime-se o(a) autor(a) a, no prazo de quinze dias, emendar a 
inicial, trazendo aos autos demonstrativo atualizado do crédito (art. 292, inc. I, do CPC, c.c. art. 2º, caput, da LJEFP).
Sobrevindo o aditamento e não suplantando 60 salários mínimos, independentemente de novo DESPACHO:
1. retifique-se o valor da causa;
2. cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09;
3. cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º e 
9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta;
4. intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias).
Do contrário, isto é, deixando da haver manifestação ou sendo o valor da causa superior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, 
arquive-se.
Serve este(a) de MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007680-29.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 7.290,90
REQUERENTE: DAIANA MAGALHAES, CPF nº 74445693200
ADVOGADO DO REQUERENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
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7007657-83.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Gratificações Municipais Específicas
R$ 1.212,00
REQUERENTE: INES TEODORO RICCI, CPF nº 61699004234, RUA ESPERANTINA 5425 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUIS CARLOS NOGUEIRA, OAB nº RO6954
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
DECISÃO 
Nos termos do art. 2º, caput, da Lei n.º 12.153/09, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e 
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 
mínimos.
Assim e considerando-se o que estabelece o art. 321 da Lei Adjetiva Civil, intime-se o(a) autor(a) a, no prazo de quinze dias, emendar a 
inicial, trazendo aos autos demonstrativo atualizado do crédito (art. 292, inc. I, do CPC, c.c. art. 2º, caput, da LJEFP).
Sobrevindo o aditamento e não suplantando 60 salários mínimos, independentemente de novo DESPACHO:
1. retifique-se o valor da causa;
2. cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09;
3. cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º e 
9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta;
4. intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias).
Do contrário, isto é, deixando da haver manifestação ou sendo o valor da causa superior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, 
arquive-se.
Serve este(a) de MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007843-09.2022.8.22.0010
Cumprimento Provisório de SENTENÇA  - Causas Supervenientes à SENTENÇA 
R$ 4.969,40
EXEQUENTES: JOSE RONALDO DA SILVA, CPF nº 72060590230, RUA JAGUARIBE 5860 BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA, MELISSA ANTONELA CASTILHO SILVA, CPF nº 05337920294, RUA JAGUARIBE 5860 BEIRA RIO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: BELMIRO GONCALVES DE CASTRO, OAB nº MT2193
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA, CNPJ nº DESCONHECIDO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Intime-se o EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA, por meio de sua Procuradoria, a dar cumprimento (prazo de 15 dias) à obrigação 
de fazer traduzida na entrega dos fármacos CANABIDIOL (REAL CIENTIFIC) EM OIL (RSHO) 1000 MG cdb/ML (8,5/ml) Full Spetrum e 
OXCARBAZEPINA 6% (TRILEPTAL), conforme SENTENÇA anexa proferida nos autos 7005881-48.2022.8.22.0010 (anexe-se referida 
DECISÃO ).
No mais, serve este de ofício ao responsável pela Gerência Regional de Saúde de Rolim de Moura (email: regionaldesaudemp@gmail.
com; endereço: av. Fortaleza, 5320, centro, Rolim de Moura-RO, CEP 76.940-000, tel. 3442 1956), solicitando dele informações, no prazo 
de 15 dias, quanto às providências para entrega dos fármacos CANABIDIOL (REAL CIENTIFIC) EM OIL (RSHO) 1000 MG cdb/ML (8,5/
ml) Full Spetrum e OXCARBAZEPINA 6% (TRILEPTAL) à menor MELISSA ANTONELA CASTILHO SILVA, CPF nº 05337920294, RUA 
JAGUARIBE 5860 BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:59
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7001980-72.2022.8.22.0010
Termo Circunstanciado - Ameaça, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
R$ 0,00
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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AUTOR DO FATO: VALDETE MINERVINO DE FARIAS FREITAS, AVENIDA MALAQUITA 2728, - DE 20766 A 21046 - LADO PAR 
NOVO HORIZONTE - 76962-000 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR DO FATO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA exarada no ID: 81292651.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:38
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7006849-78.2022.8.22.0010
Petição Criminal - Ameaça 
R$ 0,00
REQUERENTE: VALERIA ALINE LOURENCO, CPF nº 02210051290, AVENIDA GOIÂNIA 4920 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUCAS DE MORAES FELISBINO TEIXEIRA, OAB nº RO10954
REQUERIDO: FABIANA DE ARAUJO ANTONIO, CPF nº 00281347298, RUA CUIABÁ 3165 CENTENÁRIO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
No caso relata-se que a autora das ameaças pertence ao âmbito familiar da requerente, de modo que a situação se amolda às hipóteses 
legais aptas a atrair a tutela da Lei 11.340/2006:
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
Dispõe o art. 41 da cita norma: “Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei 9.099, de setembro de 1995”. 
E o art. 33 define que: 
Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as 
competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. 
Em consequência, declino a competência à Vara Criminal para apreciar e julgar o feito.
Providencie-se o necessário à remessa dos autos.
Serve este(a) de MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:40
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7000987-63.2021.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
R$ 1.379,47
REQUERENTE: MARCELO EDUARDO WUNCH, CPF nº 71799737268, RUA 27 6166 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LEONARDO ZANELATO GONCALVES, OAB nº RO3941A
REQUERIDO: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143, AV. 25 DE AGOSTO 6961 SÃO 
CRISTOVÃO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: BRUNO VALVERDE CHAHAIRA, OAB nº PR52860, RUA DOS ESPORTES 1038 INCRA - 76965-864 - 
CACOAL - RONDÔNIA
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
O exequente reiterou o pedido de bloqueio, alegando que em outras decisões proferidas em casos idênticos foi adotada essa providência 
(80623111).
Contudo, trata-se de condenação em obrigação de fazer. Portanto, diante do descumprimento, necessária a conversão da mesma em 
indenização para que se prossiga como obrigação de pagar, observando-se o rito previsto no inc. V do art. 52 da Lei n. 9.099/95 e art. 
816 do CPC, a saber:
V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na SENTENÇA ou na fase de execução, cominará multa diária, 
arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor 
poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-
se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução 
do julgado;
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Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer 
a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O 
valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.
Assim, mantém-se a DECISÃO anterior (80313744).
Prossiga-se.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:47
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7003517-06.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 9.861,52
REQUERENTE: PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO, CPF nº 88289877234, RUA JATOBÁ 1422 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
SENTENÇA 
Segundo bem observado na réplica e uma vez que celetista o vínculo jurídico entre as partes compete à justiça do trabalho a apreciação 
de demandas envolvendo piso salarial etc. de agentes comunitários (por todos, veja-se CC 8186 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 14/03/2022 Publicação: 15/03/2022).
Assim, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, extingo o processo.
Rolim de Moura, terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 13:25
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7003576-91.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 9.861,52
REQUERENTE: SANDRA MARA DA SILVA SANTOS, CPF nº 63942003953, LINHA 176, KM 7 lado sul ZONA RURAL - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
SENTENÇA 
Segundo bem observado na réplica e uma vez que celetista o vínculo jurídico entre as partes compete à justiça do trabalho a apreciação 
de demandas envolvendo piso salarial etc. de agentes comunitários (por todos, veja-se CC 8186 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 14/03/2022 Publicação: 15/03/2022).
Assim, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, extingo o processo.
Rolim de Moura, terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 13:25
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7003573-39.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 9.861,52
REQUERENTE: SUELI JUDITE TEZOLIN OLIVEIRA, CPF nº 42230306200, AV. GOIANIA 4505 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
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REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
SENTENÇA 
Segundo bem observado na réplica e uma vez que celetista o vínculo jurídico entre as partes compete à justiça do trabalho a apreciação 
de demandas envolvendo piso salarial etc. de agentes comunitários (por todos, veja-se CC 8186 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 14/03/2022 Publicação: 15/03/2022).
Assim, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, extingo o processo.
Rolim de Moura, terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 13:25
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Rolim de Moura - Juizado Especial
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro, CEP 76.940-000, Rolim de 
Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 3442-2268
Processo nº: 7002420-68.2022.8.22.0010
Requerente: SERAFINA JOICE DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: DEIVID DE MELO VARGAS - RO11808
Requerido(a): ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO: BIANCA RODRIGUES SIQUEIRA - RO9673
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Rolim de Moura, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7004961-74.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
R$ 6.000,00
AUTOR: ITAMAR DE AZEVEDO, CPF nº 34929207134
ADVOGADO DO AUTOR: ITAMAR DE AZEVEDO, OAB nº RO1898A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, ENERGISA RONDÔNIA INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, RUA ANTÔNIO MARIA COELHO 5401, 
- DE 3807/3808 A 5298/5299 CAMPO GRANDE - 79021-170 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Incontroverso que a suspensão do fornecimento de energia elétrica aqui em debate ocorreu por falta de quitação da fatura de abril último 
(ID: 80959597), sendo que no tocante à frase “aviso prévio” do § 3º do art. 6º da Lei nº 8.987/951, ou, ainda, do art. 360, da Resolução 
Normativa Aneel nº 1.000/2021, a e. Turma Recursal do TJ/RO vem considerando observada a regra mediante alerta ao consumidor, na 
própria conta, de que há dívidas a serem pagas:
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE POR INADIMPLÊNCIA. FATURA EM ABERTO. NOTIFICAÇÃO DE 
DÉBITOS NA FATURA. CORTE DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7019978-90.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal 
– Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz José Torres Ferreira, Data de julgamento: 08/08/2019.
Noutro giro, Itamar de Azevedo deixou de instruir a demanda, segundo haveria de fazê-lo, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, com a 
fatura de maio passado, ou seja, a que antecedeu à interrupção do serviço, de modo a que se pudesse verificar a alegação de que “...a 
requerida não notificou expresso e previamente o requerente de possível corte…” (78523045).
Assim, não haveria como reconhecer aqui o necessário liame de causa e efeito (CDC, arts. 14 22, parágrafo único) entre o dano 
psicológico que o autor afirma haver sofrido2 e a conduta da Energisa.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.
Serve esta de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 09:10
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
1 Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. § 2o A 
atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 
expansão do serviço.§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após 
prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II – por inadimplemento do usuário, 
considerado o interesse da coletividade. 
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2 A requerida realizou a suspensão indevida do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora do requerente, mesmo estando 
o requerente com as faturas pagas, ou seja, lesionou o requerente, causou danos morais ao requerente, é nesta situação à jurisprudência 
e unânime em faze- a indenizar por danos morais. Trecho da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Rolim de Moura - Juizado Especial
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro, CEP 76.940-000, Rolim de 
Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 3442-2268
Processo nº: 7000502-63.2021.8.22.0010
Requerente: JOVINA CARDOSO MONTEIRO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA STELLA MARINHO SETTE - RO10585
Requerido(a): BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE32766
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Rolim de Moura, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Rolim de Moura - Juizado Especial
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro, CEP 76.940-000, Rolim de 
Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 3442-2268
Processo n°: 7001297-35.2022.8.22.0010
EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO - RO11058
EXECUTADO: FABIULA NATIELE SIQUEIRA DA SILVA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Rolim de Moura, 30 de agosto de 2022. 
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
7001704-41.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
R$ 11.537,82
AUTOR: REJANE VIEIRA KELER, CPF nº 71010335200, LINHA 25, SN, KM 09, MUNICÍPIO DE MOURA-RO S/N LINHA 25, SN, KM 09, 
MUNICÍPIO DE MOURA-RO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA, OAB nº RO10215
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 TAMBORÉ 
- 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 15 DE NOVEMBRO 1327, APTO 51 CENTRO - 79002-141 
- CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL 
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Indefiro a gratuidade, tendo em vista não ser razoável supor que o(a) recorrente, agricultor, e assistido por advogado, não disponha de 
aproximadamente R$ 600,00 (Lei n. 3.896/2016, art. 23) para fazer frente às despesas do recurso.
Ressalte-se, a assistência por causídico particular não impede a concessão do benefício (CPC, art. 98, § 4º), mas por certo constitui 
elemento indicativo da desnecessidade dele.
Assim, intime-se a, no prazo de quarenta e oito horas, comprovar o preparo (Lei n. 9.099/95, art. 42, § 1º; Fonaje, enunciado 115).
Vindo aos autos o comprovante, intime-se às contrarrazões (10 dias). Decorridos os dez dias, encaminhe-se ao e. Colégio Recursal.
Deixando a parte de comprovar o recolhimento, arquive-se.
Serve este(a) de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, domingo, 28 de agosto de 2022 às 23:39
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Rolim de Moura - Juizado Especial
Endereço: Av. João Pessoa, 455, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
======================================================================================
Processo nº: 7003456-19.2020.8.22.0010 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ELBENES FERNANDES DA SILVA PARRALEGO
Advogado do(a) EXEQUENTE: AGNALDO JOSE DOS ANJOS - RO6314
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ATO ORDINATÓRIO
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(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, informar se houve o 
pagamento da RPV, sob pena de arquivamento dos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de agosto de 2022.
EDIEL SANTA BRIGIDA DAMASCENO
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7002877-03.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
R$ 10.000,00
AUTOR: PALOMA LIMA VIEIRA, CPF nº 03410858202, AVENIDA MARISE CASTIEL 5130, AP 04 JEQUITIBÁ - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DAIANE CLARO VAIS, OAB nº RO11056
REU: AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA., AVENIDA 25 DE AGOSTO 4633 INDUSTRIAL - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, 
PROCURADORIA DA AEGEA - RO
SENTENÇA 
A própria ré no ID: 80821169 admite que mesmo depois de haver alterado a matrícula (00025100-3) para o nome de PALOMA LIMA 
VIEIRA e por conta de solicitação do antigo usuário (Fernando Dias Soares), suspendeu o fornecimento de água ao respectivo imóvel 
(Avenida Marise Castiel, 5130 - ap 04 - Jequitiba), só vindo a restabelecê-lo mediante a ordem antecipatória de tutela exarada no ID: 
76086824.
Sendo assim, verifica-se aqui o necessário liame de causa e efeito (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 8.078/80) entre o serviço prestado 
pela ré, o qual, conforme visto acima, acabou se apresentando defeituoso, e o dano psicológico que a autora alega haver sofrido1, até 
porque essa é a posição que prevalece na e. Turma Recursal do TJ/RO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO LONGA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço público 
essencial estará evidenciado o abalo moral ao consumidor, que merece ser indenizado. 2. Recurso provido. RECURSO INOMINADO CÍVEL, 
Processo nº 7066057-54.2021.822.0001, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 26/05/2022.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA à entrega de R$ 
8.000,00, a título de dano moral, mais acréscimo monetário e juros conforme Súmula 362 do STJ, observando-se que do trânsito em 
julgado e independentemente de qualquer outra intimação o início do prazo para cumprimento voluntário da SENTENÇA.
Serve esta de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 10:46
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
1 O funcionário da empresa Ré realizou o corte, deixando a Autora e sua família sem o fornecimento de água pois havia pouquíssima 
água na caixa, infelizmente a Autora conseguiu utilizar o restante da água somente por pouco tempo após o corte indevido, necessitada 
dos favores de vizinhos, até mesmo para banhar-se, cozinhar em suas residências, ficando impossibilitada todas as atividades que 
dependem desse serviço público essencial, em razão de ato ilícito praticado pela empresa Ré. Trecho da inicial. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Rolim de Moura - Juizado Especial
Processo n°: 7006313-67.2022.8.22.0010
AUTOR: VALDECIR SOARES DE AGUIAR
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 15 (quinze) dias.
Rolim de Moura (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7001993-71.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Câmbio, Abatimento proporcional do preço 
R$ 12.799,00
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REQUERENTE: RAMILA DE SOUZA RAMOS, CPF nº 02917093200, RUA 25, N° 2012, BAIRRO RESIDENCIAL ESPLANADA 2012 
RUA 25, N° 2012, BAIRRO RESIDENCIAL ESPLANADA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA, OAB nº RO10215
REQUERIDO: CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 09479123000121, AVENIDA 25 DE AGOSTO 5338 5338 
AVENIDA 25 DE AGOSTO 5338 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROBISLETE DE JESUS BARROS, OAB nº RO2943, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
SENTENÇA 
De plano, tem-se que de consumo o vínculo jurídico estabelecido entre as partes.
Sim porque de um lado a ré aparece como comerciante de produtos (CDC, art. 3º), a saber, áreas destinadas à edificação resultante de 
loteamento1 (Residencial Esplanada) e, de outro, RAMILA DE SOUZA RAMOS, adquirentes e destinatários finais dos imóveis (CDC, art. 
2º).
Desse modo, o julgamento do processo dar-se-á tendo em vista as normas da Lei nº 8.078/90, sobretudo as relativas à abusividade de 
cláusulas contratuais.
Quanto aos R$ 1.108,00 que se entregou sob a rubrica de comissão de corretagem (sinal ou entrada), não haveria falar em abusividade e, 
por consequência, na devolução do valor correlato, pois segundo a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula 
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra 
e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição 
da unidade autônoma, destacando-se o valor da comissão. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0006279-25.2014.822.0001, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 29/03/2022).
Agora, no tocante aos R$ 1.188,00 (79367607) abusiva mesmo, a teor do art. 51, inc. IV, do CDC, a alínea“b”2, da cláusula décima 
quinta3, do contrato junto ao ID: 75235941, na medida em que estabelece multa de 10% sobre o valor total do contrato (R$ 25.272,00), 
no caso de desistência, ou seja, uma “penalidade” superior a 100% em relação às parcelas pagas (R$ 2.527,20).
Sobre o tema, a jurisprudência é no sentido de que ilegal tanto impor ao consumidor sansão além de 20% dos valores pagos quanto 
fixar que o reembolso deles ocorrerá de forma parcelada (por todos, consulte-se RCDESP no AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).
No mais, percebe-se que a situação ora em debate, circunscrita a mera divergência quanto à interpretação das normas pelas quais são 
regidos os esses negócios não seria apta a ofender a honra da pessoa humana e, por conseguinte, a exigir compensação em dinheiro.
Idem, no que diz respeito à penalidade do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/90, já que tendo em vista a posição da do e. Colégio 
Recursal do TJ/RO necessário provar conduta maliciosa do cobrador, o que Cleberson deixou de fazer.
Juizado Especial. Recurso inominado. Revisão contratual. Cláusulas abusivas. Nulidade. Restituição na forma simples. Reconhecida a 
abusividade de determinada cláusula contratual, é devido ao consumidor a restituição do valor pago na forma simples, ressalvado os 
casos de comprovada má-fé. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7034962-9.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 28/07/2020.
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido para, declarando inaplicável a cláusula acima, condenar CASA & TERRA IMOBILIÁRIA 
E ENGENHARIA LTDA. à entrega de R$ 950,40 (R$ 1.188,00 × 0,8), fora correção monetária a partir da propositura desta e juros desde a 
citação, observando-se que do trânsito em julgado e independentemente de qualquer outra intimação o início do prazo para cumprimento 
voluntário da SENTENÇA.
Serve esta de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 09:53
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
1 Lei nº 6.766/1979, art. 2º, § 1º.
2 b) o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal equivalente a 10% sobre o valor atualizado 
do contrato;
3 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Por entendimento prévio entre as partes contratantes e pela previsão legal do Art. 32-A da Lei Federal 
6766/79, fica ajustado que, em caso de desistência, cancelamento ou rescisão deste Contrato de Compromisso de Compra e Venda 
motivado pelo (a) PROMISSÁRIO COMPRADOR, a título de indenização por despesas administrativas serão cobrados do adquirente as 
seguintes deduções:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7003607-14.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 9.861,52
REQUERENTE: CLAUDENORA GOMES DUTRA, CPF nº 63791048287, LUIZ IRINEU GENOVA 5341 PLANALTO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
SENTENÇA 
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Segundo bem observado na réplica e uma vez que celetista o vínculo jurídico entre as partes compete à justiça do trabalho a apreciação 
de demandas envolvendo piso salarial etc. de agentes comunitários (por todos, veja-se CC 8186 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 14/03/2022 Publicação: 15/03/2022).
Assim, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, extingo o processo.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:00
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7003575-09.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Abatimento proporcional do preço 
R$ 8.936,40
REQUERENTE: C. V. MOREIRA EIRELI, CNPJ nº 03477309000165, AVENIDA NORTE SUL 5079, PREDIO COMERCIAL TERCEIRO 
PISO CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MONIQUE SAMIRA SAKEB TOMMALIEH, OAB nº RO7528
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, RUA DOM PEDRO II 608 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
D E C I S Ã O
Conforme já havia sido observado na DECISÃO retro (ID: 77402078), o STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos 
pendentes, individuais ou coletivos envolvendo como este daqui inclusão da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica 
(TUST) e da tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema 986)..
Desse modo, nos termos do inc. VIII do art. 313 do Código de Processo Civil, suspendo o feito.
Serve este(a) de MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:40
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7003904-21.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 9.861,52
REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, CPF nº 71095373234, RUA LONDRINA 6480 JARDIM TROPICAL - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
SENTENÇA 
Segundo bem observado na réplica e uma vez que celetista o vínculo jurídico entre as partes compete à justiça do trabalho a apreciação 
de demandas envolvendo piso salarial etc. de agentes comunitários (por todos, veja-se CC 8186 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 14/03/2022 Publicação: 15/03/2022).
Assim, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, extingo o processo.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:57
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7004727-92.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Perdas e Danos, Auxílio-Alimentação
R$ 6.385,90
REQUERENTE: MAXCIELI DALMONECH LUCAS DA SILVA, CPF nº 66382750204, AV. FRANCISCO CHUIQUILITO ERSE 6053 
LOTEAMENTO JEQUITIBÁ - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
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SENTENÇA 
Consultando-se as Leis nºs 3.772/20201 e 3.835/20202 mais os demonstrativos que as acompanham (ID: 78939979), verifica-se que, de 
fato, deixou de haver dotação orçamentária para o reajuste em 2021 do auxílio-alimentação, nos termos do art. 1113, da Lei Complementar 
nº 003/20044.
A respeito do assunto, o parágrafo único do art. 99 da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura estabelece que tão só mediante 
prévia dotação orçamentária é que haveriam de ser concedidos vantagens ou aumentos de remuneração para servidores.
Desse modo, inoportuno reconhecer aqui fizesse jus MAXCIELI DALMONECH LUCAS DA SILVA ao ganho da diferença entre o que se 
pagou a ele sob a rubrica nº 154 entre junho de 2017 à dezembro de 2021, uma vez que, nesse ponto, deixou de apresentar as correlatas 
LDOs e LOAs, de modo a que se pudesse constatar a devida observância para com a constituição municipal.
Sobre o tema, acórdão do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI 5.008/12. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO 
DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR O AUMENTO PRETENDIDO. 1. A Lei nº 5.008/12 reestruturou as tabelas de 
vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e fixou os respectivos salários de seus integrantes a partir 
de 1º de setembro de 2013, 2014 e 2015. 2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração 
mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, 
constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos. 3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do 
orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, 
junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores questionados. 4. Muito 
embora não desconheça DECISÃO dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento 
do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir 
ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal. 5. Recurso 
conhecido e desprovido. (Acórdão 1343969, 07064750720208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data 
de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos.
Serve esta de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 10:57
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
1 “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias a serem aplicadas ao Orçamento Anual do exercício financeiro de 2021”.
2 “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rolim de Moura para o exercício financeiro de 2021”.
3 “Art. 111 O Auxílio Alimentação no valor R 400,00 (quatrocentos reais), será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será 
corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), acumulado no período de doze 
meses, tendo como data base de correção o mês de janeiro.”
4 SÚMULA: “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE ROLIM DE MOURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7004013-35.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por 
Dano Material
R$ 13.192,00
AUTOR: DENISE VIEIRA DOS SANTOS, CPF nº 01723938254, KM 13 LINHA 172 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI, OAB nº RO12439, AVENIDA AFONSO PENA 3685 CENTRO - 76952-
000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA, JAQUELINE MARTINS PIRES LUZ, OAB nº RO11698, AV. FORTALEZA 5567 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, LARISSA LIMA DA SILVA, OAB nº RO11694
REQUERIDO: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143, AV 25 DE AGOSTO 6961 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, OAB nº CE15783, NÃO INFORMADO - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495, RUA PADRE VALDEVINO ALDEOTA - 60135-041 - FORTALEZA 
- CEARÁ
SENTENÇA 
Pelas mensagens anexas ao ID: 77884286, as quais, ressalte-se, deixaram de ser objeto de impugnação qualquer, verifica-se que de 
fato “após insistentes trocas na coordenação do curso, reuniões inexitosas com os alunos e inúmeras datas marcadas, a requerida 
continuou descumprindo seus deveres, deixando de ofertar as aulas, mesmo tendo agendado dias e horários para ministração dos 
módulos restantes.”(77884278). 
“Boa noite.... queridos, estamos com bastante dificuldades em encontrar professor para ministrar os módulos remotos. Alguns com receio 
pq não tem experiência, outros por ter a agenda cheia. Um prof de eletroterapia indicado pela Ana Paula está sem agenda.... caso vcs 
tenham indicações, podem nos enviar. Continuaremos tentando aqui e tão logo consigamos agendar aviso vcs. Agradeço. A”.
“Peço desculpas pelos transtomos mas estou tentando resolver da melhor maneira para ves Logo entrarei em contato no melhores 
informações.”
“Bom dia, referente aos módulos restantes, está sendo verificado para ofertar o quanto antes, gostaria de saber se algum dos senhores 
alguma indicação de professor, se puder nos envie no privado que vamos dar andamento.
Ou se tiver algo que eu posso ajudar estou a disposição para atende-los”
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“Só queria que resolvessem esse problema logo, de modo que não precisemos falar de processo ou MP para que assim possam tomar 
alguma atitude. 10:13”
“Estamos perdendo tempo, qualificação, classificação em seletivo e no meu caso, dinheiro por causa dessa bendita pós.”
“A desculpa de falta de professor é sempre a mesma... Não sei que dificuldade é essa de encontrar alguém pra ministrar esses módulos. 
Pra que abriu uma turma de pós, se não tinha prof disponível  Não consigo entender a forma que essa faculdade trabalha.”
De outro norte e em que pese a notícia segundo a qual foram “agendados” para este mês e setembro vindouro alguns dos módulos 
faltantes (80778334), não haveria como não admitir aqui a tese de Denise de que “...os alunos não possuem mais segurança e confiança 
na instituição ante o descaso havido por tanto tempo e, por essa razão, pretendem a rescisão contratual.”.
Assim e tendo em vista os art. 14, do CDC, constata-se o necessário liame de causa e efeito entre tal falha na prestação do serviço e 
o dano econômico que DENISE VIEIRA DOS SANTOS, afirma que experimentou¹, até porque, nesse ponto, razoável supor que não 
conseguiria mesmo aproveitamento qualquer das aulas dadas anteriormente à suspensão do curso, por conta da pandemia (março de 
2020).
Idem, quanto ao moral, pois que conforme já decidido pela e. Turma Recursal do TJ/RO a “...pessoa que faz um curso de graduação está 
em busca de sua ascensão profissional, qualificação pessoal, dentre outros. O investimento acarreta dedicação, tempo, além de, é claro, 
gastos financeiros. Ao deixar de receber o diploma de CONCLUSÃO de curso, constata-se que o consumidor experimentou, no mínimo, 
intensa angústia de saber se ia, ou não, receber o mencionado documento, e ainda, o risco de perder oportunidades de ascensão no 
emprego.”. (Recurso Inominado, Processo nº 1002224-43.2012.822.0014, Relator(a) do Acórdão: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data 
de julgamento: 16/09/2015).
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA à entrega de R$ 
3.192,00, além de correção monetária desde o ajuizamento deste feito e juros a partir da citação, e de R$ 10.000,00, a título de dano 
moral, mais correção e juros conforme Súmula 362 do STJ, observando-se que do trânsito em julgado e independentemente de qualquer 
outra intimação o início do prazo para cumprimento voluntário da SENTENÇA.
Serve esta de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:00
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
1 Após contratar o curso de pós-graduação da requerida, a autora começou a pagar a mensalidade regularmente, tendo quitado 
integralmente o valor do curso, mesmo sem a contraprestação da fornecedora. Diante de todo o descaso demonstrado, a requerente 
pretende a DEVOLUÇÃO INTEGRAL dos valores pagos. Para tanto, a autora promove a juntada dos comprovantes de pagamento 
e notas fiscais que possui em seus registros pessoais, visto que a própria requerida tolheu o acesso aos seus próprios dados sobre 
pagamentos no portal da instituição de ensino. (trecho da inicial).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7004161-46.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
R$ 13.192,00
AUTOR: TIAGO ROCHA LISBOA, CPF nº 03537654227, AVENIDA VITÓRIA 3510 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI, OAB nº RO12439, AVENIDA AFONSO PENA 3685 CENTRO - 76952-
000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA, LARISSA LIMA DA SILVA, OAB nº RO11694, AVENIDA CUIABÁ 4458 OLÍMPICO 
- 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, JAQUELINE MARTINS PIRES LUZ, OAB nº RO11698
REU: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143, AVENIDA 25 DE AGOSTO 6961 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB nº CE23495, RUA PADRE VALDEVINO ALDEOTA - 60135-041 - FORTALEZA 
- CEARÁ
SENTENÇA 
Pelas mensagens anexas ao ID: 78073529, as quais, ressalte-se, deixaram de ser objeto de impugnação qualquer, verifica-se que de 
fato “após insistentes trocas na coordenação do curso, reuniões inexitosas com os alunos e inúmeras datas marcadas, a requerida 
continuou descumprindo seus deveres, deixando de ofertar as aulas, mesmo tendo agendado dias e horários para ministração dos 
módulos restantes.” (78073522). 
“Boa noite.... queridos, estamos com bastante dificuldades em encontrar professor para ministrar os módulos remotos. Alguns com receio 
pq não tem experiência, outros por ter a agenda cheia. Um prof de eletroterapia indicado pela Ana Paula está sem agenda.... caso vcs 
tenham indicações, podem nos enviar. Continuaremos tentando aqui e tão logo consigamos agendar aviso vcs. Agradeço. A”.
“Peço desculpas pelos transtomos mas estou tentando resolver da melhor maneira para ves Logo entrarei em contato no melhores 
informações.”
“Bom dia, referente aos módulos restantes, está sendo verificado para ofertar o quanto antes, gostaria de saber se algum dos senhores 
alguma indicação de professor, se puder nos envie no privado que vamos dar andamento.
Ou se tiver algo que eu posso ajudar estou a disposição para atende-los”
“Só queria que resolvessem esse problema logo, de modo que não precisemos falar de processo ou MP para que assim possam tomar 
alguma atitude. 10:13”
“Estamos perdendo tempo, qualificação, classificação em seletivo e no meu caso, dinheiro por causa dessa bendita pós.”
“A desculpa de falta de professor é sempre a mesma... Não sei que dificuldade é essa de encontrar alguém pra ministrar esses módulos. 
Pra que abriu uma turma de pós, se não tinha prof disponível  Não consigo entender a forma que essa faculdade trabalha.”
De outro norte e em que pese a notícia segundo a qual foram “agendados” para este mês e setembro vindouro alguns dos módulos 
faltantes (81065126), não haveria como não admitir aqui a tese de Tiago de que “...os alunos não possuem mais segurança e confiança 
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na instituição ante o descaso havido por tanto tempo e, por essa razão, pretendem a rescisão contratual.”.
Assim e tendo em vista os art. 14, do CDC, constata-se o necessário liame de causa e efeito entre tal falha na prestação do serviço e o 
dano econômico que TIAGO ROCHA LISBOA, afirma que experimentou1, até porque, nesse ponto, razoável supor que não conseguiria 
mesmo aproveitamento qualquer das aulas dadas anteriormente à suspensão do curso, por conta da pandemia (março de 2020).
Idem, quanto ao moral, pois que conforme já decidido pela e. Turma Recursal do TJ/RO a “...pessoa que faz um curso de graduação está 
em busca de sua ascensão profissional, qualificação pessoal, dentre outros. O investimento acarreta dedicação, tempo, além de, é claro, 
gastos financeiros. Ao deixar de receber o diploma de CONCLUSÃO de curso, constata-se que o consumidor experimentou, no mínimo, 
intensa angústia de saber se ia, ou não, receber o mencionado documento, e ainda, o risco de perder oportunidades de ascensão no 
emprego.”. (Recurso Inominado, Processo nº 1002224-43.2012.822.0014, Relator(a) do Acórdão: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data 
de julgamento: 16/09/2015).
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA à entrega de R$ 
3.192,00, além de correção monetária desde o ajuizamento deste feito e juros a partir da citação, e de R$ 10.000,00, a título de dano 
moral, mais correção e juros conforme Súmula 362 do STJ, observando-se que do trânsito em julgado e independentemente de qualquer 
outra intimação o início do prazo para cumprimento voluntário da SENTENÇA.
Serve esta de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:02
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
1 Após contratar o curso de pós-graduação da requerida, o autor começou a pagar a mensalidade regularmente, tendo quitado 
integralmente o valor do curso, mesmo sem a contraprestação da fornecedora. Diante de todo o descaso demonstrado, o requerente 
pretende a DEVOLUÇÃO INTEGRAL dos valores pagos. Para tanto, o autor promove a juntada dos comprovantes de pagamento e notas 
fiscais que possui em seus registros pessoais, visto que a própria requerida tolheu o acesso aos seus próprios dados sobre pagamentos 
no portal da instituição de ensino. (trecho da inicial)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7003763-02.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional de Insalubridade
R$ 3.428,22
REQUERENTE: OLILIAN BATISTA DE LIMA BEKER DE OLIVEIRA, CPF nº 77253841204, RUA MACHADO DE ASSIS 6577 INDUSTRIAL 
- 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALESCA NOGUEIRA LIMA, OAB nº RO10117
REQUERIDO: INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 00, PRAÇA PREFEITURA 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MOURA
SENTENÇA 
Permaneceu incontroversa a alegação segundo a qual e conforme Nota Técnica 04/2012/CGNAL-CGACI/DRPSP/SPPS/MPS1 os valores 
que a título de contribuição previdenciária se descontaram ao longo da vida laboral do servidor público serão considerados para fins de 
concessão dos benefícios, independentemente de continuarem vigendo ou não as normas que lhes estabeleceram a base de cálculo.
Desse modo e até porque OLILIAN BATISTA DE LIMA BEKER DE OLIVEIRA optara de maneira expressa (vide autorização junta ao ID: 
81122403) para que assim ocorresse, nos termos do § 4º2 do art. 493 da lei de regência à época (nº 1.219/20054), não haveria como 
admitir aqui fizesse jus à declaração de nulidade dos descontos e, por conseguinte, ao reembolso de “...R$3.428,22 (três mil quatrocentos 
e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), a título de ressarcimento de 5 (cinco) anos de descontos indevidos a contar do ano 2013 a 
2017...” (trecho da inicial).
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.
Serve esta de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:03
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
1 CONSIDERAÇÕES SOBRE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PARCELAS DE 
CARÁTER TEMPORÁRIO OU INDENIZATÓRIO, RECOLHIDAS AOS RPPS. 
2 § 4º O segurado ativo poderá optar pela inclusão no vencimento de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência 
de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de calculo do benefício a ser concedido 
com fundamento nos Artigos 12 e 91, respeitando, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no §5º do Artigo 96. 
3 Art. 49 Considera-se vencimento de contribuição, para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida ao segurado a título 
remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo, vantagem individual por 
produtividade, décimo terceiro, vencimento, proventos e pensão.
4 “Dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do Município de Rolim de Moura”.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7005165-21.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Atraso de vôo
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R$ 15.000,00
AUTOR: SUZANA MAGDA CORTES PEREIRA, CPF nº 25796917153
ADVOGADO DO AUTOR: BELMIRO GONCALVES DE CASTRO, OAB nº MT2193
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA GOL LINHAS AÉREAS SA
SENTENÇA 
Incontroverso nos autos que em virtude do cancelamento do voo G3 (POA-CGH), SUZANA MAGDA CORTEZ PEREIRA, reacomodada 
no de número AD 2608 (POA-GRU), só foi chegar ao destino (Porto Velho) cerca de doze horas depois do previsto no contrato (à 1h50 
de 23 de abril último). 
Portanto e na medida em que, conforme vem decidindo a e. Turma Recursal do TJ/RO, um acontecimento desses, por traduzir fortuito 
interno, não configura excludente de responsabilidade (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7059350-70.2021.822.0001, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Cristiano Gomes Mazzini, Data de julgamento: 29/03/2022), não haveria como deixar de admitir aqui o 
necessário liame de causa e efeito (CDC, art. 14) entre a conduta da ré e os danos morais que a autora afirma que sofreu, até porque 
nesse sentido também a posição da referida Corte:
Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Transporte aéreo. Atraso de voo. Falha na prestação do serviço. Dano moral. Ocorrência. 
Quantum indenizatório. Proporcionalidade. 1. O atraso excessivo de voo previamente contratado pelo consumidor gera dano moral 
presumido. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo e proporcional ao abalo suportado pelo ofendido.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000539-08.2021.822.0005, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 
28/03/2022.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de R$ 10.000,00, 
pelos danos psíquicos, mais acréscimo monetário e juros conforme Súmula 362 do STJ, observando-se que do trânsito em julgado e 
independentemente de qualquer outra intimação o início do prazo para cumprimento voluntário da SENTENÇA.
Serve esta de carta, MANDADO, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:44
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007662-08.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata
R$ 1.038,73
REQUERENTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA DE FREITAS - ME, CNPJ nº 07553846000106, AV ARACAJU 5074 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: OZIEL SOBREIRA LIMA, OAB nº RO6053A, AVENIDA NORTE SUL 5555 CENTRO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, CAROLAYNE RIBEIRO SOBREIRA LIMA, OAB nº RO12510
REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA, CPF nº 64270564253, RUA VITÓRIA 6.197 SÃO CRISTÓVÃO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 10/11/22, às 9h30min, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
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VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007681-14.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 7.290,90
REQUERENTE: ANDREIA MATTIAS DOS SANTOS GOMES, CPF nº 84810220206
ADVOGADO DO REQUERENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007684-66.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer
R$ 7.290,90
REQUERENTE: ENERLI NEVES DA SILVA MARAN, CPF nº 68679467200
ADVOGADO DO REQUERENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA, OAB nº RO6867
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:09
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7000724-02.2019.8.22.0010
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Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública - Verbas Rescisórias
R$ 16.402,28
EXEQUENTE: LENIR BARBIERI DA SILVA, CPF nº 00974158712, AVENIDA 25 DE AGOSTO, KM 05, TV ELETRONORTE ZONA 
RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUCIARA BUENO SEMAN, OAB nº RO7833, RUA JAGUARIBE 4332 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA, DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA, OAB nº RO8483
NÃO DENUNCIADO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Homologo os cálculos da executada, eis que com ele concordou a exequente.
Intime-se o(a) exequente, a se manifestar (05 dias) sobre eventual renúncia¹, haja vista o teto para expedição de RPV (10 salários 
mínimos) e o que estabelece o art. 13, parágrafos 4º e 5º, da Lei n.º 12.153/2009.
Após, expeça-se o requisitório observando-se o que dispõem o art. 13, incs. I e II, da precitada norma², e a Resolução n.º 153/2020-
TJRO³.
Quanto aos honorários, de se ressaltar o art. 13, caput e § 2º, daquela resolução, no sentido de que:
Art. 13. O advogado fará jus à requisição de precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. [...] § 2º Cumprido o art. 22, 
§ 4º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se 
o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição. 
Oportunamente, arquive-se.
Noticiando-se o descumprimento, solicite-se do executado informações (prazo de dez dias) – a evitar-se confiscos desnecessários de 
verba pública – quanto ao pagamento da RPV, frisando-se que na ausência de manifestação ou confirmado o inadimplemento, será 
bloqueada a quantia, nos termos do §1º do art. 13.
Serve este(a) de MANDADO /carta.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:59
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_____________________________________
1 Havendo renúncia, ter-se-á por homologada, independentemente de nova CONCLUSÃO, para os fins de que trata o art. 5º, caput e 
parágrafo único, da Resolução n.º 153/2020-TJRO.
2 Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da DECISÃO, o pagamento será efetuado: I – no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 
precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda 
o valor definido como obrigação de pequeno valor.
3 Regulamenta no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia as atribuições e os procedimentos relativos às Requisições de 
Pagamento de Precatório e Requisições de Pequeno Valor.

Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007605-87.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
R$ 4.067,65
EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA, CNPJ nº 36239607000176, AVENIDA JOÃO PESSOA 4855 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
EXECUTADO: LEOMAR DA SILVA, CPF nº 91695295234, RUA OURO PRETO 4169 INDUSTRIAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 20/10/2022, às 12:30 horas, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo 
obrigatória a segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
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c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7006591-68.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Adimplemento e Extinção, Empreitada
R$ 2.950,00
AUTOR: CLAUDINEI BATISTA JUSTINO, CPF nº 91557828253, AV. CORONEL JORGE TEIXEIRA 5064 BOA ESPERANÇA - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
REQUERIDO: FRANCISCO LUCIVAN MARCOS, CPF nº 75365235215, AV. NITERÓI 5954 PLANALTO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Com base nas informações retro, atualize-se o cadastro no sistema PJe e cumpram-se as determinações no comando anterior (id 
80043212).
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:12
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007399-73.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido de Título
R$ 20.000,00
AUTOR: NAIR MARTINS, CPF nº 28223101220, AVENIDA H 5698, RESIDENCIA CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA, OAB nº RO6058
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, - 76801-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 13/10/2022, às 12 
horas, pelo CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 
861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007461-16.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem, Direito de Imagem, Cancelamento de vôo, Análise de Crédito
R$ 13.639,01
AUTOR: ITER JUNIO APOLINARIO MARTINS, CPF nº 01906343241, AV. ARACAJU 448 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SUZAN DENADAI COSTA, OAB nº RO10216
REU: AMERICAN AIRLINES INC, CNPJ nº 36212637000199, RUA DOUTOR FERNANDES COELHO 64, ANDARES 7, 8 E 9 PINHEIROS 
- 05423-040 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 03/11/2022, às 
11h30min, pelo CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 
861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
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b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007523-56.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
R$ 522,50
EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA, CNPJ nº 36239607000176, AVENIDA JOÃO PESSOA 4855 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
EXECUTADO: MARIA AMBROZINA VASQUE RODRIGUES, CPF nº 38568780253, RUA VITÓRIA 5034 BAIRRO BOA ESPERANÇA - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 13/10/2022, às 11h30min, pelo CEJUSC 
(agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo obrigatória a 
segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
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II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
7000525-72.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem, Indenização por Dano Material
R$ 21.110,25
AUTOR: DENIVALDO XAVIER DE SOUZA, CPF nº 32746393204, UIRAPURU BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUZINETE XAVIER DE SOUZA, OAB nº RO3525A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
Dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, que a hipossuficiência econômica é requisito essencial à obtenção da gratuidade de 
justiça.
Nesse ponto, incapaz de comprová-la alegações como “o recorrente é agricultor, aposentado, professor etc.”, ou seja, o simples fato 
de ser autônomo, não seria suficiente para demonstrar fosse impossível fazer frente aos custos do processo sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família.
Nada obstante, haja vista o não desprezível valor da despesa, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC/2015, defiro a gratuidade para este ato 
(preparo)¹, declinando ao juízo ad quem apreciação no tocante às custas processuais (CPC, art. 99, § 7º).
Assim, admito o recurso no efeito devolutivo.
Contrarrazões apresentadas (Id. 79592318).
Encaminhe-se o processo ao e. Colégio Recursal.
Serve este(a) de MANDADO, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:03
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
____________________________
¹ Lei nº 3.896/2016 - Art. 23, § 1º Na hipótese de recurso inominado, o valor do preparo corresponderá a soma dos incisos I e II do artigo 
12 da presente lei, observado o § 1º daquele DISPOSITIVO. Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da seguinte 
forma: I - 2% (dois por cento) no momento da distribuição, (...); II - 3% (três por cento) como preparo da apelação ou do recurso adesivo 
(…).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007394-51.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
R$ 0,00
AUTOR: RENATO FERREIRA DE LIMA, CPF nº 71824979215, RUA ESPERANTINA 4475 CENTENARIO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ELIELTON CARVALHO, OAB nº RO10889, AV TREZE DE MAIO 1651 SETOR 13 - 76958-000 - NOVA 
BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA, LETICIA FERREIRA DE LIMA, OAB nº RO10917
REU: CRISTIANE MARQUES SANTANA 02360435280, CNPJ nº 39314717000143, MARACATIARA 5660, LOTE 08;QUADRA 17 
CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 13/10/2022, às 11 
horas, pelo CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 
861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007542-62.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
R$ 272,94
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EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA, CNPJ nº 36239607000176, AVENIDA JOÃO PESSOA 4855 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
EXECUTADO: ROGERIO DOS REIS MARIA, CPF nº 01808686241, RUA DAS HORTÊNSIAS 1497 BAIRRO JARDIM DOS LAGOS - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 16/12/22, às 10h, pelo CEJUSC 
(agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo obrigatória a 
segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007552-09.2022.8.22.0010
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Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
R$ 2.100,88
EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA, CNPJ nº 36239607000176, AVENIDA JOÃO PESSOA 4855 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
EXECUTADO: JOSEANE RODRIGUES DE ALMEIDA, CPF nº 00656016299, RUA DOS IPÊS 6794 BOM JARDIM - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 16/12/22, às 10h30min, pelo CEJUSC 
(agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo obrigatória a 
segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007525-26.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
R$ 483,61
EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA, CNPJ nº 36239607000176, AVENIDA JOÃO PESSOA 4855 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA



3121DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

ADVOGADO DO EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
EXECUTADO: RAFAEL REIS SILVA, CPF nº 03658794100, AVENIDA BELÉM 5531 BAIRRO PLANALTO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 20/10/2022, às 12:00 horas, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo 
obrigatória a segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007535-70.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo
R$ 18.342,88
REQUERENTE: ARNO VOIGT, CPF nº 14419602015, RUA BARÃO DE MELGAÇO 5599 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, RUA CORUMBIARA 4590 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO s/n, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 20/10/2022, às 11:30 
horas, pelo CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 
861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007567-75.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro
R$ 11.641,55
REQUERENTE: DJACI LOPES SOARES, CPF nº 48432768472, LINHA 25 Km 2,5 ZONA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA, OAB nº RO8483
REQUERIDOS: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, AVENIDA GETÚLIO VARGAS 1420, - DE 1122/1123 AO FIM FUNCIONÁRIOS 
- 30112-021 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, AVENIDA 
SETE DE SETEMBRO 2557, - DE 2223 A 2689 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-141 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, ESTADO DE RONDONIA, PRAÇA GETÚLIO VARGAS, - DE 2030/2031 A 2157/2158 CENTRO - 76801-058 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PROCURADORIA DO IPERON, 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
1. Citem-se e intimem-se ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A e INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE 
RONDÔNIA à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 16/12/2022, às 10h30min, pelo 
CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
2. Cite-se também o Estado de Rondônia, intimando-se-o a contestar no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo 
diferenciado para a Fazenda Pública e que deverá ela fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento 
da causa (arts. 7º e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo da resposta.
No mais, fica dispensado o ente público de comparecer à solenidade agendada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da 
Lei n.º 12.153/09.
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007289-74.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
R$ 23.949,30
REQUERENTE: MARIA SOLANGE SANTIAGO MATTER, CPF nº 64505545091, RUA GUAPORE 5547, CASA CENTRO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA, OAB nº RO10776, AV 25 DE AGOSTO 4608 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, FLAVIO LOOSE TIMM, OAB nº RO12148
REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO ESTADO DE RONDONIA, CNPJ nº 34476176000136, RUA 
RUI BARBOSA 713, - ATÉ 1110/1111 ARIGOLÂNDIA - 76801-196 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
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Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 10/11/2022, às 10 
horas, pelo CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 
861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:06
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007501-95.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
R$ 15.196,38
REQUERENTE: ANA PAULA SCHLICKMANN VILELA, CPF nº 04557732208, RUA BARÃO DE MELGAÇO 6525, CASA BOA 
ESPERANCA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA, OAB nº RO10776, AV 25 DE AGOSTO 4608 CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, FLAVIO LOOSE TIMM, OAB nº RO12148
REQUERIDO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, CNPJ nº 16668076000120, RUA GILBERTO SABINO 215 
PINHEIROS - 05425-020 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Cite(m)-se e intimem-se à audiência preliminar telepresencial (via Whatsapp ou Google Meet) a ser realizada em 10/11/2022, às 
12h30min, pelo CEJUSC (agende-se no sistema), frisando-se que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020 e Ato da Corregedoria 
861/2021):
I. Os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
II. A parte deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
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b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário agendado para a audiência;
d) estar acompanhada de advogado, se a causa for de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munida de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial.
III. Se pessoa jurídica, deverá, ainda:
a) assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto estejam com seus telefones disponíveis e/
ou acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
b) apresentar no processo, até a abertura da audiência, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da 
Lei n. 9.099/1995.
IV. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da 
prova;
V. A falta de acesso à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte:
a) autora e/ou seu advogado, no horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante 
pagamento de custas;
b) ré e/ou seu advogado, no horário da audiência, será classificada como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos iniciais.
VI. A contestação e demais provas (indicação de testemunhas, inclusive) deverão ser apresentadas no PJe até as 24 horas do dia da 
audiência realizada;
VII. Se a parte autora desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na resposta, terá até as 24 horas do dia 
posterior ao da audiência;
VIII. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IX. A parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da audiência.
a) Tratando-se de parte sem advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 
(também whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) Em sendo a intimação realizada por Oficial de Justiça, deverá certificar o número de telefone (Whatsapp) da parte e se dispõe ela de 
recursos tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência. (Provimento Corregedoria nº 13/2021).
X. Não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial. 
Serve este de carta/MANDADO.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007607-57.2022.8.22.0010
Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
R$ 2.006,36
EXEQUENTE: DANILUCCI & ORTIS LTDA, CNPJ nº 36239607000176, AVENIDA JOÃO PESSOA 4855 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LORENA VAGO PINHEIRO, OAB nº RO11058
EXECUTADO: CLEIDIANE ALVES CENES DE OLIVEIRA, CPF nº 00293629200, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4077 BAIRRO BEIRA 
RIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Distribua-se como MANDADO, incumbindo ao oficial de justiça:
1. citar (Lei n.º 9.099/95, art. 53 e §§) o executado para que em três dias efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829);
2. intimá-lo do teor do art. 774, inc. V, do CPC, e das consequências do seu descumprimento (idem, parágrafo único)¹;
3. transcorrido in albis o prazo, penhorar e avaliar tantos bens quantos bastem a assegurar o pagamento, depositando-os com o 
exequente;
4. restando infrutífera a penhora, observar, sendo possível, o art. 836, §§, do CPC²; caso contrário, intimar o exequente a, no prazo de 
cinco dias, promover o prosseguimento, indicando bens ou o atual endereço do executado (não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto – art. 53, § 4º, LJE);
5. havendo necessidade e independentemente de nova CONCLUSÃO, servirá esta de requisição de força policial, ficando desde já 
autorizado o arrombamento se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora (arts. 139, inc. VII, 782, §2º, e 846, §§, 
CPC);
6. quando da penhora, intimar o devedor à audiência preliminar telepresencial a ser realizada em 16/12/22, às 12h, pelo CEJUSC 
(agende-se no sistema), ocasião em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, LJE), por escrito ou verbalmente, sendo obrigatória a 
segurança do Juízo (enunciado 117, FONAJE);
7. cientificar o devedor de que (art. 7º, do Provimento Corregedoria n.º 018/2020):
I. os prazos processuais contam-se da data da intimação (ou ciência);
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II. deverá:
a) comunicar eventual alteração de endereço (físico ou eletrônico) e telefone, considerando-se válida e eficaz a carta ou MANDADO 
cumprido no endereço constante dos autos;
b) buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos Whatsapp e Google Meet de seu celular ou no 
computador (para participação na audiência);
c) estar com o telefone disponível durante o horário da audiência;
d) comparecer acompanhado de advogado, se causa de valor superior a 20 salários mínimos;
e) estar, durante a audiência, munido de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso de conta judicial;
f) se pessoa jurídica, assegurar que na data e horário agendados para a solenidade, seu procurador e preposto acessem o ambiente 
virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transigir;
III. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até quinze dias antes da 
audiência, pelo telefone/whatsapp 69 9 84465413 (Defensoria);
IV. a falta de acesso do exequente à audiência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para seu telefone, no 
horário da audiência, implicará a extinção do processo, que será desarquivado apenas mediante pagamento de custas;
V. a parte deverá informar nos autos os números de telefone (Whatsapp) daqueles que participarão da videochamada, observando-se 
que:
a) se não possuir advogado, deverá informar ao Cejusc (horário de atendimento: das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também 
whatsapp) e 3449-3700 até um dia antes da data designada;
b) se a intimação for realizada por Oficial de Justiça, deverá ele certificar o número de telefone (Whatsapp) e se dispõe a parte de recursos 
tecnológicos suficientes para interlocução por meio de videoconferência (Provimento Corregedoria nº 13/2021);
VI. não dispondo a parte dos meios necessários a comparecer à audiência, deverá informar isso ao CEJUSC (horário de atendimento: 
das 7h às 14h), pelos telefones 3449-3740 (também Whatsapp) e 3449-3700, até cinco dias antes da data designada, ocasião em que 
será orientada a respeito da necessidade, ou não, do comparecimento presencial.
Retifique-se a autuação corrigindo-se o valor da causa para R$ 2.003,60.
Serve, ainda, de carta precatória.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
_______________
1 Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não 
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 
vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos 
do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
2 Art. 836. […] § 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça 
descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2º 
Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do 
juiz.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura 
cpe@tjro.jus.br
7007748-76.2022.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Licença Prêmio
R$ 71.926,18
REQUERENTE: LUCENO ARAUJO DOS SANTOS, CPF nº 16675045253, AV. RIO BRANCO 6034 PLANALTO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LUZINETE XAVIER DE SOUZA, OAB nº RO3525A, AVENIDA FARQUAR 1641, - DE 1435 A 1793 - 
LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-019 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUANA KARINA OLIVEIRA DE SOUZA, OAB nº RO10244
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, 4212, NÃO INFORMADO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
1 DO JUÍZO 100% DIGITAL
O Ato Conjunto n. 014/2022-PR-CGJ, ao tratar acerca do “Juízo 100% Digital”, estabeleceu que “na propositura da ação informar-se-á 
obrigatoriamente e-mail e número de linha telefônica móvel, com aplicativo Whatsapp, da parte requerente e de seu(sua) advogado(a)”, 
sendo “ônus da parte requerente o fornecimento de e-mail e/ou número de linha telefônica móvel, com aplicativo Whatsapp, que permita 
a localização da parte requerida por via eletrônica” (art. 2º, §§ 1º e 2º). 
Uma vez que descumpridos os comandos acima, presume-se que o(a) autor(a) equivocadamente incluiu estes autos no “Juízo 100% 
Digital”. Portanto, retifique-se a autuação.
Caso pretenda mesmo o trâmite nos moldes daquele ato conjunto, deverá regularizar a petição inicial (prazo: cinco dias).
2 DISPOSIÇÕES ACERCA DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR E DA CITAÇÃO
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais:
cite-se e intime-se a contestar, no prazo de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual e que deverá o réu fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (arts. 7º 
e 9º, da LJEFP) no mesmo prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a contestação (quinze dias). Serve este(a) de 
MANDADO, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:07
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz(a) de Direito
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7004816-52.2021.8.22.0010 Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Valor da ação: R$ 1.320,00 Parte autora: P. A. 
P., CPF nº 92935796268 Advogado: DEMETRIO MACEDO DA SILVA, OAB nº RO9969 Parte requerida: A. C. A., CPF nº 07150359248 
Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por PABLO ASSIRY PEREIRA em desfavor de A.C.A. representado por sua genitora 
GLEICIELI CORDEIRO DA CRUZ.
Recebida a inicial, foi deferido a gratuidade da justiça designado audiência de conciliação/mediação (ID. 66903109).
Na audiência de conciliação as partes compuseram nos termos de acordo (ID. 74599244), estabelecendo o seguinte: O genitor pagará 
mensalmente a título de alimentos para genitora da criança, o valor de 24,76% (vinte e quatro vírgula setenta e seis por cento) do salário 
mínimo vigente, que será descontado de seu benefício do INSS de n. 5184323003, alterando se o valor da pensão alimentícia sob o nº 
184.605.227-8 já fixada por meio do processo 7000063-86.2020.8.22.0010, devendo ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
agência n. 2755 de Rolim de Moura, conta corrente 000838718125-9, Operação 023, de titularidade da avó materna da criança, Sra. Inês 
Aparecida Cordeiro, CPF 642.726.052-91. 
O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (ID. 76615169).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os alimentos ainda, subsiste o princípio da proporcionalidade previsto no do art. 1.694, §1º, do Código Civil, pelo que o alimentado 
deve provar não só a necessidade de ser a pensão arbitrada no percentual por ele pretendido, como também que o alimentante tenha 
condições, sem prejuízo de seu sustento pessoal e familiar, de suportar a pensão alimentícia.
É dizer: os alimentos devem ser, tanto quanto possível, proporcionais às possibilidades do alimentante e às reais necessidades do 
alimentado, pois a lei não quer o perecimento do alimentado, tampouco deseja o sacrifício do alimentante, neste sentido as partes 
transigiram e deve ser homologado.
Assim, o acordo celebrado mostra-se razoável e atende ao melhor interesse da criança, de modo que não existe obstáculo à 
homologação.
DISPOSITIVO 
Em face do exposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO o 
acordo de vontades celebrado entre partes, que regerá pelas cláusulas e condições constantes nos termos do acordo de ID. 74599244.
OFICIE-SE O INSS acerca da alteração dos descontos no benefício de n. 5184323003 de titularidade de PABLO ASSIRY PEREIRA.
Sem custas e honorários, ante o acordo celebrado pelas partes.
Tratando-se pretensão consensual, não existe o interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, operando-se de imediato o 
trânsito ante a ocorrência da preclusão lógica (CPC, art. 1.000). Certifique-se.
Intime-se as partes, por seus procuradores constituídos.
Ciência ao MP.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas devidas.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quarta-feira, 10 de agosto de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: P. A. P., CPF nº 92935796268, RUA CHICO MENDES, - ATÉ 1723/1724 SÃO FRANCISCO - 76813-408 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
REU: A. C. A., CPF nº 07150359248, RUA DOS CRISANTEMOS 1526 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7002386-30.2021.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 183.906,00 Parte autora: L. A. D. S., 
CPF nº 97790648187 Advogado: VICTOR MACEDO DE SOUZA, OAB nº RO8018 Parte requerida: R. P. D. C., CPF nº 03662882108 
Advogado: ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL, OAB nº MT14398O, RENATO CESAR MORARI, OAB nº RO10280 
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c. partilha de bens proposta por LENO ANTUNES DA SILVA em 
desfavor de RÂNILA PEREIRA DE CARVALHO. 
Antes da audiência de conciliação a requerida apresentou petitória requerendo o reconhecimento da coisa julgada e após, arguiu em sede 
de preliminar de contestação coisa julgada, requerendo a extinção do feito sem resolução de MÉRITO. 
Embora intimado, a parte autora não manifestou-se acerca da arguição da coisa julgada. 
É o breve relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A parte autora demanda causa cujo pedido já foi analisado nos autos de n. 7002891-55.2020.8.22.0010, sendo a presente, prejudicada 
pela incidência dos efeitos da coisa julgada, obstáculo processual intransponível. Nos termos do Código de Processo Civil, em seu 
art.486.
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Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o MÉRITO não obsta a que a parte proponha de novo a ação.
§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende 
da correção do vício que levou à SENTENÇA sem resolução do MÉRITO.
A coisa julgada pode ser formal ou material. A coisa julgada formal é aquela que advém de uma SENTENÇA terminativa, como nas 
hipóteses em que o processo será extinto pelo juiz, nos termos do artigo 485 do CPC; já a material é aquela que advém de uma 
SENTENÇA de MÉRITO, quando acolhe ou rejeita o pedido do autor, de acordo com o artigo 487 do CPC.
De acordo com o artigo 502 do novo CPC a coisa julgada material se torna imutável e indiscutível a DECISÃO de MÉRITO não mais 
sujeita a recuso. Sabe-se ainda que em nosso ordenamento jurídico é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas 
da qual já se operou a preclusão.
O art. 337 § 4º do CPC assim dispõe: “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por DECISÃO transitada em julgado.”
A coisa julgada decorre do princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no art. 5º, da CF e auxiliam o 
PODER JUDICIÁRIO a evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam deMANDADO s mais de uma vez por 
uma mesma questão. Em síntese, são elementos da paz social.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Dispõe o inciso V do artigo 485 do CPC que o juiz não resolverá o MÉRITO quando “V - reconhecer a existência de perempção, de 
litispendência ou de coisa julgada”.
Nos autos de n. 7002891-55.2020.8.22.0010 foi proferido SENTENÇA homologatória que resolveu o MÉRITO e determinou o 
reconhecimento e dissolução da união estável em questão, e também homologou a partilha dos bens consoante pacto naquela ocasião. 
Inclusive, foi expedido formal de partilha e MANDADO de registro de SENTENÇA declaratória e dissolução de união estável.
Registro que não se aplica ao caso a relativização da coisa julgada, conforme art. 505 do CPC, logo, reconheço a incidência do instituo 
da coisa julgada. 
Não merece prosperar o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, eis que, não restou demonstrado incidência das 
hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, RECONHEÇO a COISA JULGADA e em consequência, extinto a presente ação, com fulcro no artigo 485, V do Código 
de Processo Civil.
Sem custas, devido a gratuidade da justiça. 
Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Contudo, em razão da 
gratuidade da justiça conferida ao autor fica suspenso sua exigibilidade. 
Publique-se e intime-se.
Intime-se as partes por meio de seus advogados constituídos nos autos.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC, artigo 
1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior para 
julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações necessárias.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 11 de agosto de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: L. A. D. S., CPF nº 97790648187, AV NORTE SUL 4790 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU: R. P. D. C., CPF nº 03662882108, RUA J 2550 ASSIS BARROSO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7004797-46.2021.8.22.0010 Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Valor da ação: R$ 5.280,00 Parte autora: R. 
D. C. U. V. Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Parte requerida: V. V. B., CPF nº 03978403226, L. A. V. B., CPF nº 
04472244250, P. E. S. B., CPF nº 87132214268 Advogado: EDILENA MARIA DE CASTRO GOMES, OAB nº RO1967, ÉRICA NUNES 
GUIMARAES COSTA, OAB nº RO4704 
SENTENÇA 
Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por RITA DE CÁSSIA ULIANA VIOLETI BALDO em desfavor de V.V.B e L.A.V.B 
representados por seu genitor PEDRO EURICO SILVEIRA BALDO.
Recebida a inicial, foi deferido a gratuidade da justiça e designado audiência de conciliação/mediação (ID. 66901681).
Na audiência de conciliação as partes compuseram nos termos de acordo (ID. 74893141), estabelecendo o seguinte: A genitora pagará 
mensalmente a título de alimentos para genitora da criança, o valor de R$ 484,80 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta 
centavos), equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, com vencimento todo dia 10 de cada mês, a ser depositado 
na conta corrente nº 55884-2, Agência nº 1406- 0, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Pedro Eurico Silveira Baldo, iniciando o 
adimplemento até o dia 10/04/2022. Quanto aos valores em atraso referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, o que totaliza a 
quantia de R$ 1.454,40, esses também serão depositados juntamente com o valor da pensão referente ao mês de abril, que somados, 
chega a quantia de R$1.939,20.
O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (ID. 76615166).
É o relatório.
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Fundamento e decido.
Os alimentos ainda, subsiste o princípio da proporcionalidade previsto no do art. 1.694, §1º, do Código Civil, pelo que o alimentado 
deve provar não só a necessidade de ser a pensão arbitrada no percentual por ele pretendido, como também que o alimentante tenha 
condições, sem prejuízo de seu sustento pessoal e familiar, de suportar a pensão alimentícia.
É dizer: os alimentos devem ser, tanto quanto possível, proporcionais às possibilidades do alimentante e às reais necessidades do 
alimentado, pois a lei não quer o perecimento do alimentado, tampouco deseja o sacrifício do alimentante, neste sentido as partes 
transigiram e deve ser homologado.
Assim, o acordo celebrado mostra-se razoável e atende ao melhor interesse da criança, de modo que não existe obstáculo à 
homologação.
DISPOSITIVO 
Em face do exposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO o 
acordo de vontades celebrado entre partes, que regerá pelas cláusulas e condições constantes nos termos do acordo de ID. 74893141.
Sem custas e honorários, ante o acordo celebrado pelas partes.
Tratando-se pretensão consensual, não existe o interesse recursal, nas modalidades necessidade e utilidade, operando-se de imediato o 
trânsito ante a ocorrência da preclusão lógica (CPC, art. 1.000). Certifique-se.
Intime-se as partes, por seus procuradores constituídos.
Ciência ao MP.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas devidas.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quarta-feira, 10 de agosto de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: R. D. C. U. V., RUA MANOEL VIEIRA DOS SANTOS 1911, - DE 1600/1601 A 1989/1990 NOVA BRASÍLIA - 76908-456 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
REU: V. V. B., CPF nº 03978403226, AV. FLORIANÓPOLIS 4882 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, L. A. V. 
B., CPF nº 04472244250, AV. FLORIANÓPOLIS 4882 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, P. E. S. B., CPF nº 
87132214268, AV FLORIANÓPOLIS 4882, INEXISTENTE CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7003280-69.2022.8.22.0010 Classe: Divórcio Consensual Valor da ação: R$ 3.600,00 Parte autora: D. D. O. A., CPF nº 
00939130289, A. B. D. S., CPF nº 84424079287 Advogado: RENATO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO6953 Parte requerida: Advogado: 
SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação de homologação de divórcio consensual ajuizada por DONIZETE DE OLIVEIRA ALMEIDA e ANDREIA BARBOSA DA 
SILVA ALMEIDA.
As partes formularam acordo ao ID. 76848516 quanto à retificação do nome da requerente para o de solteira, regulamentação de guarda, 
visitas e fixação de alimentos à filha menor que têm em comum.
Recebida a inicial e deferida a gratuidade da justiça às partes (ID. 79243514).
Manifestação do Ministério Público pela procedência dos pedidos compreendidos na inicial (ID. 79868629).
Vieram os autos conclusos.
É o relato do necessário. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O termo de acordo entabulado entre as partes, constante na inicial, atende às exigências formais do artigo 731, do Código de Processo 
Civil.
Com isso, estando satisfeitas as exigências legais relativas a pretensão das partes e evidenciado ser da vontade de ambas a dissolução 
do vínculo conjugal, inexiste razão para não se conceder o pedido.
Ademais, não se verifica abuso ou prejuízo por parte de qualquer dos requerentes, não havendo óbice à homologação do acordo 
firmado.
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, com fulcro no art. art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA a pretensão 
contida na inicial para fins de:
1) DECRETAR o divórcio de DONIZETE DE OLIVEIRA ALMEIDA e ANDREIA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA;
2) ESTABELECER a guarda unilateral de Estéfany Fabiane Barbosa Almeida em favor da genitora, resguardado ao genitor o direito de 
exercer as visitas da forma delimitada no termo de acordo;
3) FIXAR a prestação alimentícia pelo genitor, no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo mensal, que à época do 
acordo corresponde à quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), além da contribuição na proporção de 50% (cinquenta por cento) das 
despesas com materiais escolares, medicamentos e gastos hospitalares.
Encaminhe-se a presente, que SERVE DE OFÍCIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CIDADE DE ROLIM DE 
MOURA/RO, a ser instruído com cópias da certidão de casamento e dos documentos pessoais dos requerentes, para que proceda à 
averbação do divórcio entre DONIZETE DE OLIVEIRA ALMEIDA e ANDREIA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA, na certidão de casamento 
de matrícula n. “095802 01 55 2012 2 00043 171 0008571 16”, fazendo consignar que a requerente voltará a usar o nome de solteira, qual 
seja, ANDREIA BARBOSA DA SILVA.
Expeça-se termo de guarda, nos termos expostos. 
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Considerando que o pedido de homologação representa ato incompatível com a vontade de recorrer, declaro o trânsito em julgado desta 
SENTENÇA nesta data, com fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC.
Custas isentas, diante da gratuidade da justiça concedida, conforme art. 5º, inciso III, da Lei n. 3896/2016.
Intimem-se as partes. 
Cumpridas as determinações supra, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, terça-feira, 16 de agosto de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
REQUERENTES: D. D. O. A., CPF nº 00939130289, RUA AMAPÁ 1.758 PARQUE INDUSTRIAL - 76982-190 - VILHENA - RONDÔNIA, 
A. B. D. S., CPF nº 84424079287, RUA JAGUARIBE 6.780 BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 0003777-23.2013.8.22.0010 Classe: Execução de 
Alimentos Valor da ação: R$ 2.881,16 Parte autora: MATHEUS MAGALHÃES DE LIMA BONFIM Advogado: DARCI ANDERSON DE 
BRITO CANGIRANA, OAB nº RO8576, MICHELE TEREZA CORREA, OAB nº RO7022A, GABRIELA CARVALHO GUIMARAES, OAB nº 
RO8301 Parte requerida: MARCOS DA SILVA BONFIM Advogado: EURIDICE DE CARVALHO MELO PITA, OAB nº BA14578 
DESPACHO 
Vistos.
Proferida a SENTENÇA, a parte apresentou apelação.
Intime-se o recorrido para contrarrazões no prazo de 15 dias (art. 1.010, §1º, CPC).
Havendo interposição de apelação adesiva, vista à parte contrária para contrarrazoar, também em 15 dias (art. 1.010, §2º, CPC).
Sendo o caso de intervenção obrigatória, após, vista ao Ministério Público para parecer.
Decorrido o prazo das contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio TJRO, para processamento e julgamento da apelação (art. 
1.010, §3º, CPC).
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quarta-feira, 17 de agosto de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MATHEUS MAGALHÃES DE LIMA BONFIM, CPF nº DESCONHECIDO, AV. SALVADOR 5748 PLANALTO - 76940-000 
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: MARCOS DA SILVA BONFIM, CPF nº 53969618568, RUA CUSTÓDIO DE BARBOSA 315 CENTRO - 48960-000 - 
JAGUARARI - BAHIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701Processo n.: 7007807-64.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 31.787,57 Parte autora: DANIEL SALES DOS SANTOS, CPF nº 01046824260 Advogado: LUCIARA 
BUENO SEMAN, OAB nº RO7833, DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404 Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S. Advogado: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA DECISÃO 
Vistos.
Recebo a inicial.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça, pois houve requerimento expresso e a parte autora juntou declaração em que afirma ser 
pessoa hipossuficiente, o que, face à ausência de indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com os custos do 
processo, deve ser acolhido em prestígio ao princípio da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC).
Entretanto, caso fique comprovado que a parte autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo 
de seu sustento próprio, responderá nas penas da Lei. 
Trata-se de ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, com pedido de tutela de 
urgência antecipada, ajuizada por DANIEL SALES DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 
alegando, em síntese, apresentar problema grave de saúde que o impossibilita de exercer suas atividades laborativas e de garantir o seu 
sustento. Requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de que o requerido restabeleça o benefício indicado.
É o breve relato. Decido.
DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
O CPC dispõe em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Deste modo, os dois pressupostos precisam ser cumulativamente demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência, sem 
descuidar que há, ainda, uma condição eventual, consistente na reversibilidade da medida. Neste momento, entendo que não há prova 
inequívoca do direito alegado, considerando que os fatos narrados pela parte autora demandam uma maior dilação probatória, sendo 
salutar aguardar-se a perícia médica e instrução do feito, eis que a juntada de laudos e exames médicos, unilaterais, não são suficientes 
para concessão da antecipação de tutela. 
Outrossim, a medida pleiteada possui caráter de irreversibilidade, posto que os valores recebidos pela parte autora, em caso de DECISÃO 
improcedente, não voltarão aos cofres do INSS, causando prejuízo ao erário.
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Já em sentido totalmente oposto, nenhum prejuízo sofrerá a parte pleiteante em caso da não concessão da tutela de urgência, pois se ao 
final a DECISÃO for de procedência, receberá os proventos em forma de pagamento retroativo.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada.
DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Com a entrada em vigor do novo diploma processual civil faz-se necessária a designação de audiência preliminar conciliatória.
No entanto, é cediço que a autarquia demandada só realiza acordo após a efetiva comprovação da qualidade de segurado e, na maioria 
dos casos, da incapacidade da parte autora, com a perícia médica.
É que a concessão de benefícios previdenciários está vinculada ao preenchimento de determinados requisitos legais, havendo, portanto, 
necessidade de instrução processual para viabilizar a transação.
Outrossim, é público e notório que a autarquia requerida na maioria das ações não firma acordo, o que redunda em desperdício de tempo 
e apenas geraria dispendiosas diligências para resultados infrutíferos.
Assim, completamente inócua a designação de audiência preliminar para tentativa de conciliação/mediação, razão pela qual deixo de 
designar.
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A fim de dar celeridade aos processos em que o INSS é parte, e que em sua grande maioria tramitam por longos períodos, é necessário 
que algo seja realizado para que a demanda não perdure por muito tempo. A morosidade judicial não se justifica no estágio em que 
vivemos, isso significa que as tendências processuais contemporâneas apontam para a inadmissão de delongas injustificáveis na entrega 
da prestação jurisdicional.
Sendo assim, no caso dos autos, que com certeza será necessária a realização de perícia médica, é oportuno que de primeiro momento 
se antecipe todos os procedimentos possíveis para que seja alcançada a solução da lide com menos tempo de tramitação, obtendo, 
assim, a razoável duração do processo.
Por esta razão, NOMEIO perito Dr. OZIEL SOARES CAETANO, advertindo-o que funcionará sob a fé de seu grau, devendo responder 
aos quesitos formulados por este juízo e pelas partes. Consigno que o referido perito já está ciente da nomeação e, diante de sua 
aceitação, agendou a perícia para o dia 05 de outubro de 2022, às 08h00min, por ordem de chegada, a ser realizada na Clínica Modellen 
– Av. 25 de Agosto, n. 5642, Centro, nesta cidade de Rolim de Moura/RO, telefone (69) 3442-8809.
Nos termos da Resolução n. 232/2016, arbitro honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A majoração do valor 
máximo (R$ 370,00) especificado na tabela da norma referenciada se dá com base no permissivo do art. 2º, §4º, da Resolução, diante das 
inúmeras recusas havidas dentre os peritos nomeados e do limitado número de profissionais à disposição neste município, ao contrário 
do cenário existente em grandes centros.
Após a realização da perícia, inclua-se o pagamento no sistema AJG, informando ao perito da inclusão.
1) Fica a parte autora, por seu patrono constituído nos autos, intimada para que compareça na referida data e horário para realização 
da perícia, sendo que a parte autora deverá trazer consigo, para análise do médico perito, os exames médicos porventura realizados, 
referentes à incapacidade alegada.
1.1) Deverá, ainda, seguir todas as orientações contra a pandemia da COVID-19, devendo comparecer ao local utilizando máscara, 
manter distância mínima de 02 metros das demais pessoas que se encontrarem no local, utilizar álcool em gel; será permitido apenas um 
acompanhante no local, caso seja necessário.
2) Advirta-se a parte autora que o não comparecimento injustificado ensejará a extinção do feito sem resolução do MÉRITO. 
3) O perito deverá responder aos quesitos formulados pela parte autora, pelo juízo e INSS (anexo I), cuja apresentação e indicação de 
assistente técnico deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, do CPC.
4) O laudo deverá ser entregue em 15 (quinze) dias após a realização da perícia.
5) Juntado o laudo médico pericial, CITE-SE o INSS para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, e apresentar 
manifestação acerca do resultado da perícia no mesmo prazo, devendo manifestar-se sobre eventual PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO.
5.1) Advirta-se de que não sendo contestada a ação, no prazo legal, se presumirão aceitos pelo Réu, como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
6) Havendo contestação com preliminares e apresentação de documentos, abra-se vista à requerente para réplica.
7) Apresentada réplica ou decorrido o prazo, intimem-se as partes representadas a se manifestarem quanto ao interesse em produzir 
outras provas, justificando quanto a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.
8) Após cumpridas todas as diligências, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Quesitos a serem respondidos na perícia médica:
1 – O periciando é ou foi portador de doença ou lesão  Em caso afirmativo, qual (Nome e CID) 
2 – O periciando está acometido de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de 
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação 
3 – É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso  Qual (mês/ano) 
3.1 – Data provável do início da incapacidade identificada. Justifique.
4 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo 
5 – A doença ou lesão que acomete o periciando decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho 
6 – Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial 
7 – Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente 
7.1 – Na hipótese da incapacidade ser temporária, é possível a recuperação do periciando  Em caso afirmativo, por qual prazo e como 
pode se dar a recuperação  (Obs.: A recuperação profissional equivale à possibilidade do examinado retornar ao pleno exercício de sua 
atividade laboral habitual).
7.2 – Na hipótese da incapacidade ser permanente, é possível a reabilitação do periciando  Em caso afirmativo, por qual o prazo e como 
pode se dar a reabilitação  (Obs.: A reabilitação profissional consiste na possibilidade do examinado exercer outra atividade laboral, tendo 
em vista estar insusceptível de recuperação para sua atividade habitual).
8 – A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente  Em caso afirmativo, cite alguns 
exemplos.
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9 – Em razão de sua enfermidade, o periciando necessita permanentemente de cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros 
10 – Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades bio-psico-sociais 
do periciando como idade, grau de escolaridade e histórico profissional.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: DANIEL SALES DOS SANTOS, CPF nº 01046824260, AV. DANIEL GOMES, 5590 JATOBÁ 2 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
REU: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA JORGE TEIXEIRA, ESQUINA COM COSTA E SILVA 99,. CENTRO - 76803-659 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7007125-12.2022.8.22.0010
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Polo Ativo: JACOB LOPES DA SILVA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO10259, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
Polo Passivo: JBS SA, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
Remessa à 1ª Vara Cível
Embora tenha sido distribuído a este Juízo, constato que o feito fora encaminhado por equívoco ao Juízo da Segunda Vara Cível, pois 
que endereçado à Primeira Vara Cível desta Comarca.
O título que se pretende cumprimento é DECISÃO exarada nos autos 0061470-09.2006.8.22.0010, que tramitaram na Primeira Vara Cível 
desta Comarca.
Assim, na forma do art. 516 do CPC, REMETAM-SE os autos para processamento na Primeira Vara Cível desta Comarca, com nossos 
cumprimentos.
Ficam as partes intimadas na pessoa dos procuradores constituídos.
Rolim de Moura/RO. Data e assinatura no sistema.
Jeferson C. TESSILA de Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7002694-08.2017.8.22.0010 Classe: Inventário Valor da 
ação: R$ 20.000,00 Parte autora: VIRGINIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, CPF nº 27191915234 Advogado: ELOIR CANDIOTO ROSA, 
OAB nº RO4355 Parte requerida: JOSE DE SOUZA, CPF nº 05845203287 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
1. Defiro o requerimento ID (77601590).
Serve essa DECISÃO como ofício para o DETRAN-RO para que proceda a transferência do veículo (Fiat Uno Mille Way Economy, 
ano 2009/2010, cor cinza, placas: NED 0646 de Rolim de Moura/RO, Renavan nº 152321195, atualmente em nome de VIRGINIA 
DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 271.919.152-34) para NILDA DA SILVA, RG 691.752 SSP/RO, CPF 271.940.352-00, residente e 
domiciliada na Av. Fortaleza, 4257, Centro, Rolim de Moura/RO. 
Observe-se que novo proprietário deverá comparecer a esta Autarquia para a finalização do processo de transferência de propriedade 
(procedimentos administrativos e pagamento dos débitos exigíveis para emissão do Certificado de Registro de Veículo Eletrônico - 
CRVe).
2. Intime-se a inventariante para comprovar o recolhimento das custas processuais.
Vindo informação da pagamento, expeça-se Formal de Partilha.
Intimem-se na pessoa de seus procuradores.
Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
REQUERENTE: VIRGINIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, R 14 41 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
INVENTARIADO: JOSE DE SOUZA, R 14 41 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 20.000,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005603-18.2020.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 721,48 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
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ROLIM DE MOURA Parte requerida: MARIO JOSE JENSEN, CPF nº 63953340263 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Atente-se a parte exequente para o teor da certidão exarada ao ID 78380715, devendo requerer o que entender oportuno para a satisfação 
do crédito. Intime-se. Prazo: 15 dias.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: MARIO JOSE JENSEN, RUA H 5698, (TELEFONE 98501-2645). CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
R$ 721,48

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7009800-79.2021.8.22.0010 Classe: Cumprimento de SENTENÇA Valor da ação: R$ 1.100,00 Parte autora: LUIZ CARLOS 
BUTTURE, CPF nº 31830498991 Advogado: NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO, OAB nº RO6119 Parte requerida: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO 
Vistos.
Expeça-se Requisição de Pequeno Valor referente a multa reconhecida e homologada por este juízo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), sendo que, tão logo seja promovido o pagamento da RPV, deverá ser expedido alvará de levantamento em favor da autora e/ou 
de sua advogada, caso possua poderes para tanto.
Sem prejuízo da determinação supra, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve a implantação 
do benefício.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
REQUERENTE: LUIZ CARLOS BUTTURE, CPF nº 31830498991, RUA JUSCELINO KUBISTCHEK 3336, DISTRITO DE ROLIM DE 
MOURA NOVA ESTRELA DE RONDÔNIA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 0028544-67.2009.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 29.292,00 Parte autora: BRUNO HENRIQUE DA SILVA, CPF nº DESCONHECIDO Advogado: FABIO 
JOSE REATO, OAB nº RO2061, DANILO CONSTANCE MARTINS DURIGON, OAB nº RO5114 Parte requerida: COMERCIAL PASTORIO 
LTDA, CNPJ nº 04941241000196 Advogado: LOUISE SOUZA DOS SANTOS HAUFES, OAB nº RO3221A 
DESPACHO 
Vistos. Em consulta ao Sistema RENAJUD, verifica-se que que foram retiradas todas as as restrições sob o veículo de placa NEA8039 
(consulta anexa).
Oficie-se ao DETRAN para dar prosseguimento ao leilão administrativo devendo eventual saldo remanescente ser depositado em conta 
judicial vinculada a estes autos.
Cumpram-se as demais determinações da DECISÃO ID (62566514).
Intimem-se na pessoa de seus procuradores.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: BRUNO HENRIQUE DA SILVA, AV. CAMPO GRANDE 5584, OU 5535 PLANALTO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
REU: COMERCIAL PASTORIO LTDA, AV. 25 DE AGOSTO, 2161, NÃO CONSTA CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
R$ 29.292,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7001827-49.2016.8.22.0010 Classe: Cumprimento de 
SENTENÇA Valor da ação: R$ 8.880,00 Parte autora: VILMA RIBEIRO ROSA, CPF nº 02759940233 Advogado: JORGE GALINDO 
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LEITE, OAB nº RO7137 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL 
EM RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Conforme noticiado (ID 81273129), a parte executada satisfez a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual extingo a 
fase de cumprimento de SENTENÇA, o que faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Desnecessária a intimação das partes, por medida de economia aos cofres públicos e porque a ausência desta comunicação não lhes 
causará prejuízo.
Arquivem-se imediatamente.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: VILMA RIBEIRO ROSA, LINHA 208, KM 5 SUL GLEBA 04 S/N, SITIO ZONA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870 1 andar CENTRO - 76900-
082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
R$ 8.880,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701Processo n.: 7007830-10.2022.8.22.0010 Classe: Execução de 
Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 72.634,64 Parte autora: JUNIOR JOSE DA ROCHA, CPF nº 68816146249 Advogado: LUZINETE 
XAVIER DE SOUZA, OAB nº RO3525A Parte requerida: ALVANDES ALVES DA CRUZ, CPF nº 11477455876 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) DESPACHO 
Vistos.
Em que pese as argumentações expostas pela(s) parte(s) requerentes de que não possui(em) condições financeiras suficientes para arcar 
com o pagamento das custas processuais, não foram juntados aos autos documentos aptos para comprovar a alegada miserabilidade.
Nesse sentido, ressalta-se que para a concessão da gratuidade da justiça não basta a simples alegação de hipossuficiência. A parte 
solicitante deverá trazer elementos objetivos que amparem o deferimento do pleito, uma vez que é relativa a presunção de hipossuficiência 
oriunda da declaração feita pelo que busca ser beneficiário da gratuidade da justiça, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da 
devida comprovação. 
Para tanto, a parte solicitante deverá trazer aos autos elementos objetivos que amparem o deferimento do pleito, tais como extratos 
bancários, rendimentos mensais, declaração de imposto de renda/isenção de imposto de renda atualizada, certidões negativas fornecidas 
pelo IDARON, DETRAN, CARTÓRIO DE IMÓVEIS, etc., ou seja, documentos que o(s) solicitante(s) entenda(m) necessários ao 
convencimento do Juízo.
Salienta-se que deve o Juízo agir com máxima cautela para não conceder a justiça gratuita a pessoas que, aos olhos da lei, não possam 
ser consideradas hipossuficientes.
Seria irregular a concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não demonstram cabalmente a insuficiência financeira para 
o exercício do direito, embora com dificuldades (e dificuldade não é sinônimo de impossibilidade).
Dessa forma, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) requerente(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize(m) o recolhimento das custas 
iniciais ou, caso não possa(m) fazê-lo, em razão da alegada dificuldade financeira, que traga(m) aos autos elementos comprobatórios da 
situação de hipossuficiência econômica, sob pena de extinção do processo sem resolução de MÉRITO.
Decorrido o prazo in albis, façam os autos conclusos para extinção.
Havendo manifestação, façam conclusos para DECISÃO.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: JUNIOR JOSE DA ROCHA, CPF nº 68816146249, QUILÔMETRO 09, ZONA RURAL LINHA 192 - LADO SUL - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ALVANDES ALVES DA CRUZ, CPF nº 11477455876, LADO DIREITO, RODOVIA 429 - LADO NORTE - ZONA RURAL 
LINHA 10 - QUILÔMETRO 05 - 76934-000 - SERINGUEIRAS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7004174-93.2018.8.22.0007 Classe: Reintegração / 
Manutenção de Posse Valor da ação: R$ 180.000,00 Parte autora: ANACLETO DE MARCO GOMES, CPF nº 45727775272 Advogado: 
EVANDRO JOEL LUZ, OAB nº RO7963 Parte requerida: JOSE ROGERIO BATISTA DA SILVA, CPF nº 26019380807, JUCIANE 
RODRIGUES ANTUNES, CPF nº 70425523268 Advogado: ROGER JARUZO DE BRITO SANTOS, OAB nº RO10025, DENISE 
CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404 
DESPACHO 
Trata-se de embargos de declaração opostos ANACLETO DE MARCO GOMES ID (17881866) em face da SENTENÇA de ID (66942703), 
alegando que o comando apresenta omissão sob o fundamento de que deve ser especificada a área a ser reintegrada, determinar os 
efeitos da DECISÃO e avaliação do bem imóvel.
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Intimado, os requeridos permaneceram inertes ID (67451924).
É o breve relatório, decido.
Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo 
Civil.
Por outro lado, não merecem ser providos, visto que não restou configurado um dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de 
Processo Civil, qual seja, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Contudo, não há nada a ser aclarado, esclarecido ou complementado. Tudo quanto suscitado pelo embargante nada mais é do que 
insatisfação com o próprio teor da DECISÃO atacada. Fica clara a intensão de reforma da SENTENÇA pelo requerente.
De início, destaco que para proferir a SENTENÇA embargada, este juízo analisou detidamente todos os documentos acostados ao 
feito.
Ademais, o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer atividade após proferida a SENTENÇA, não havendo que se falar em 
julgar improcedente a extinção do cumprimento de SENTENÇA  após já ter sido sentenciado.
Destaco que mesmo que houvesse essa possiblidade – e não há – o embargante não nos autos, nem mesmo no Embargos de Declaração 
que o equipamento denominado homogeneizador seria previsto e entregue pela embargada.
Quanto ao item “a” dos embargos de declaração não há omissão a ser sanada visto que não há pedido específico na petição inicial ID 
(17881866) e que a SENTENÇA determinou a reintegração na totalidade da área em discussão nos autos.
Os itens “b” e “c” dos embargos de declaração por objetivo a alteração do julgado. Nesse ponto, fica nítida a intenção de modificação da 
SENTENÇA pelo presente embargos de declaração.
Detalhando o exposto: o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado 
motivo suficiente para proferir a DECISÃO. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) 
a CONCLUSÃO adotada na DECISÃO recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a DECISÃO que não se pronunciou sobre 
determinado argumento que era incapaz de infirmar a CONCLUSÃO adotada.
Nesse sentido o posicionamento do STJ: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do 
TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento ou integração do julgado, em casos de obscuridade, contradição ou omissão 
(art. 535 do CPC). Assim, na análise de recurso dessa espécie, deve o julgador ater-se tão-somente à análise de eventual existência de 
tais vícios no decisum impugnado.
Todos os demais argumentos suscitado pelo embargante já foram objeto de apreciação e exaustivamente fundamentados na DECISÃO 
embargada.
Ressalte-se que, nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. Por 
sua vez, não há falar em omissão na DECISÃO atacada ou de falta de fundamentação.
Assim, o que se constata é que por meio dos “embargos de declaração” a parte quer alterar o conteúdo do decisum e obviamente que 
isso não é matéria de embargos de declaração, os quais não podem ter “efeitos infringentes”. Neste sentido, entendimento pacífico do 
TJ/RO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNÇÃO INTEGRATIVA E ACLARADORA. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O 
RESULTADO DO JULGAMENTO. O recurso de embargos de declaração tem precípua função integrativa ou aclaradora e não deve 
ser utilizado como sucedâneo para veicular mera insatisfação com o resultado da DECISÃO. 1015281-51.2004.8.22.0001. Relator: 
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa. Diário da Justiça n.º 224, de 03/12/2009, pp. 65-66.
DECLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. O simples descontentamento com a DECISÃO não tem o condão de 
tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que, só muito excepcionalmente, 
é admitida. 1001884-46.2009.8.22.0001. Relator: Desembargador Miguel Mônico Neto. Diário da Justiça n.º 224, de 03/12/2009, p. 70.
Em verdade, como já dito, o embargante pretende a reforma da DECISÃO exarada nestes autos mediante rediscussão da matéria, 
contudo a via eleita é inadequada para tanto; aliás, isso evidencia a clareza solar e a inexistência de omissão, obscuridade ou algum 
outro vício na referida DECISÃO.
Pela leitura dos argumentos encartados pelo embargante resta clara a sua tentativa de reformar a DECISÃO e não de sanar qualquer 
omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material. Contudo, os embargos de declaração não são a via adequada pra a 
revisão do julgado. 
Assim, por mais que se examine a DECISÃO, conclui-se que esta está correta e de acordo com entendimento jurisprudencial e não existe 
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção através de embargos de declaração.
No caso dos autos, não existe nenhuma das hipóteses a ser combatida. Cumpre asseverar que a DECISÃO está clara, bem fundamentada 
e coerente. 
Por fim, se a parte discorda dos fundamentos expostos na DECISÃO e se não há omissão, contradição ou obscuridade na DECISÃO 
embargada, cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 
objeto da DECISÃO. Nesse sentido o seguinte julgado:
“Caso a parte discorde dos fundamentos expostos no acórdão, cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 
embargos declaratórios à discussão da matéria objeto da lide (STJ. 1ª Seção. EDcl no Resp 1185070/RS ministro Zavascki. Teori Albino 
DJ 27/10/2010. Dje 04/11/2010).”
Também no mesmo sentido, NELSON NERY Jr. Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 4.ª edição. São Paulo. Editora 
Revista dos Tribunais e HUMBERTO THEODORO Jr. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 24.ª edição. Rio de Janeiro. Editora 
Forense, pp. 553-560.
Portanto, alinhado ao entendimento do STJ, os embargos devem ser rejeitados.
Posto isso, com supedâneo na fundamentação supra, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, 
mantendo na íntegra os comandos atacados.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7006234-93.2019.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 7.073,49 Parte autora: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA, CNPJ nº 
34456947000123 Advogado: DAIANE GOMES BEZERRA, OAB nº RO7918 Parte requerida: LISA CHRISTINNA SILVA, LEIDIANE DIAS 
FRANSKOVIAK, CPF nº 03662881640, KARLA CRISTINA FRANSKOVIAK PEREIRA, CPF nº 03795077222, FARMACIA CIDADAO 
LTDA - EPP Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Defiro o requerimento ID (67682703). Exclua-se a Defensoria Pública como curadora de KARLA CRISTINA FRANSKOVIAK PEREIRA e 
LEIDIANE DIAS FRANSKOVIAK.
MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA propôs esta ação de cobrança contra FARMACIA CIDADAO LTDA - 
EPP e OUTROS narrando que é credor da demandada que lhe deve quantia que totaliza R$ 7.073,49.
A requerida teria vendido mercadorias para a requerida, afirma que a mercadoria foi entregue que na data dos vencimentos a mesma não 
cumpriu com o pagamento.
Ao final, pede a procedência do pleito, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia reclamada bem como no MÉRITO 
secundário.
Houve tentativa de citação pessoal das requeridas sendo localizadas KARLA CRISTINA FRANSKOVIAK PEREIRA (ID 38122332) 
e LEIDIANE DIAS FRANSKOVIAK (ID 42487136)
Por fim, foi citada por edital FARMACIA CIDADAO LTDA - EPP e LISA CHRISTINNA SILVA (ID 44058626) e não contestou os pleitos.
Como não houvera resposta, a Defensoria Pública, acionada, apresentou contestação (ID 50386031). A contestação foi feita por negativa 
geral.
Réplica da requerente (ID 50696149).
É o relatório. Decido.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, embora a questão de MÉRITO envolva 
temas de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de produção de prova oral em audiência, mormente diante da prova 
documental anexada aos autos e do que dispõe o art. 320 do Código de Processo Civil (A petição inicial será instruída com os documentos 
indispensáveis à propositura da ação.)
Trata a pretensão de pedido de condenação da requerida ao pagamento de quantia certa.
Citada, as requeridas não contestaram. A curadoria de ausentes contesta por negativa geral.
No MÉRITO, não há outro pedido senão aquele da condenação ao pagamento de quantia. De mais a mais, os fatos em que lastreada 
a pretensão da autora estão suficientemente provados nos autos, pois a parte requerida recebeu a mercadoria e não efetuou o 
pagamento.
Salienta-se que eventual pagamento ou causa impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da parte autora são matérias fáticas que 
FARMACIA CIDADAO LTDA - EPP e OUTROS não se dispôs a contestar. Portanto, os fatos narrados na inicial devem ser tidos como 
verdadeiros, nos termos do art. 341 do CPC (princípio da eventualidade), como também incontroversos (CPC, art. 374, inc. III). Desse 
modo, resta demonstrado o fato constitutivo do direito da parte demandante (CPC, art. 373, inc. I).
Dessa forma, a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, motivo por que a condenação ao pagamento constante no 
documento que embasa a peça vestibular é medida que se impõe.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, acolho a pretensão deduzida por MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA nesta demanda 
e, como consequência, condeno FARMACIA CIDADAO LTDA - EPP e OUTROS a pagar-lhe a quantia de R$ 7.073,49 que deverá 
ser atualizada monetariamente a contar do ajuizamento da ação, sem prejuízo da incidência de juros moratórios incidentes a partir da 
citação.
Dada a sucumbência da parte requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em 
favor do advogado da parte autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Deveras, os patronos da autora atuaram com adequado grau de zelo. Contudo, o lugar de prestação do serviço não exigiu grandes 
despesas do vencedor. A natureza singela e a natural importância da causa – sem questões de alta complexidade –, assim como o sóbrio 
e equilibrado trabalho realizado pelos advogados da autora, próprio desse tipo de demanda, e sem consumo imoderado de tempo para a 
sua consecução, sustentam a fixação dos honorários no limite mínimo previsto em lei.
À parte requerida competirá o recolhimento das custas processuais finais. Intime-se por edital. Proceda a Direção do Cartório na forma 
dos art. 35 e seguintes da Lei Estadual 3896/2016, observando, ainda, o Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Publique-se e intime-se na pessoa de seus procuradores.
Transitada em julgado e nada requerido, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 5135 SANTIAGO - 76901-
201 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: LISA CHRISTINNA SILVA, AV 25 DE AGOSTO 4980 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, LEIDIANE DIAS 
FRANSKOVIAK, AV NORTE SUL 4980 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, KARLA CRISTINA FRANSKOVIAK 
PEREIRA, AV NORTE SUL 4980 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, FARMACIA CIDADAO LTDA - EPP, AV 
NORTE SUL 4980 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 7.073,49
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005015-11.2020.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 38.329,20 Parte autora: LINETE PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 42017610291 Advogado: GIVANILDO 
DE PAULA COSTA, OAB nº RO8157, AURI JOSE BRAGA DE LIMA, OAB nº RO6946A Parte requerida: ZURICK MINAS BRASIL 
SEGUROS S/A, CNPJ nº 17197385000121 Advogado: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, OAB nº PE23289 
SENTENÇA 
Conforme noticiado (ID 81165981), a parte executada satisfez a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual extingo a 
fase de cumprimento de SENTENÇA, o que faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Serve essa DECISÃO como alvará/ofício de transferência dos valores depositados na conta judicial (2755/040/01526380-0) para a 
conta corrente 660930-9, agência 1486 - 9, Banco Bradesco, em nome de AURI JOSE BRAGA DE LIMA - OAB RO0006946A - CPF: 
844.758.702-91.
Vindo o comprovante de transferência, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: LINETE PEREIRA DOS SANTOS, AV. 7 DE SETEMBRO 4651 BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, AVENIDA GETÚLIO VARGAS 1420, 5 ANDAR FUNCIONÁRIOS - 30112-021 - BELO 
HORIZONTE - MINAS GERAIS
R$ 38.329,20

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7004167-58.2019.8.22.0010 Classe: Cumprimento de SENTENÇA Valor da ação: R$ 365,66 
Parte autora: PEDRO EMANUEL FURTADO SILVA Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Parte requerida: NILDO DA 
SILVA, CPF nº 35014520200 Advogado: IMPERATRIS DE CASTRO PAULA, OAB nº RO2214A 
SENTENÇA 
Considerando a informação da exequente dando conta de que o executado adimpliu a prestação que lhe era devida (ID 80433873), 
satisfazendo, portanto, a obrigação que originou esta demanda, extingo a presente execução, o que faço com fundamento no art. 924, 
II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.
Sem custas.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7005799-51.2021.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal Valor da ação: R$ 1.450,55 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE 
MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: CONSTRUTORA JOAO DE 
BARRO LTDA, CNPJ nº 02364225000152 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de execução fiscal manejada pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA contra a CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA. 
Durante a tramitação da execução fiscal, a exequente noticiou a formalização de acordo, inclusive com dação em pagamento, e requereu 
sua homologação.
Assim, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO pactuada entre as partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do MÉRITO, nos 
termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo CIVIL.
Desconstituo e torno ineficaz qualquer ato de penhora eventualmente realizado nestes autos, servindo a presente como autorização para 
levantamento de eventuais restrições pela parte interessada.
Honorários na forma do acordo.
Custas pela parte executada. Notifique-se para pagamento no prazo legal. Não havendo recolhimento, promova-se na forma dos arts. 35 
e seguintes da Lei n. 3.896/16.
Sendo apresentado recurso ou outro expediente sem qualquer fato ou documento novo, desde já mantenho a DECISÃO por seus 
fundamentos, pois são reiteradas execuções fiscais envolvendo as mesmas partes, com grande custo ao TJRO. 
Por fim, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
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EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA, CNPJ nº 02364225000152, AVENIDA BELO HORIZONTE 1597 CENTRO - 
76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7007763-45.2022.8.22.0010 Classe: Execução de 
Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 9.621,31 Parte autora: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, FUNDAÇÃO 
DE CREDITO EDUCATIVO Advogado: VINICIUS MARTINS DUTRA, OAB nº AL11603 Parte requerida: GILBERTO DE SOUZA BRITO 
FILHO, GILBERTO DE SOUZA BRITO Advogado: SEM ADVOGADO(S)DESPACHO 
Vistos.
Custas processuais inicias recolhidas (ID 81179520).
Recebo os autos para processamento.
A parte autora pretende a execução por quantia certa de título(s) extrajudicial(is) que, em tese, corresponde(m) a obrigação certa, líquida 
e exigível.
Observo que a petição inicial está instruída com o(s) título(s) executivo(s) extrajudicial(ais) que ampara(m) a pretensão inaugural, titulo(s) 
esse(s) previsto(s) no rol do art. 784 do CPC, além de demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. A petição 
também contempla os demais requisitos previstos no art. 798 do CPC.
1) Assim, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, art. 829).
1.1) Fixo, desde já, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado (CPC, art. 827). 
No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 
(CPC, art. 827, § 1º).
2) Tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, compete ao Oficial de Justiça realizar a penhora de bens do devedor e a 
sua avaliação, de tudo lavrando-se auto, sem prejuízo da intimação da parte executada. A penhora deverá obedecer, preferencialmente, 
à ordem prevista no art. 835 do CPC.
2.1) A penhora deverá recair, sempre que possível, sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 
executado e aceitos pelo Juiz da causa, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará 
prejuízo ao exequente (CPC, art. 829, § 2º).
2.2) Os bens móveis penhorados deverão ser depositados pelo Oficial de Justiça em poder do exequente, nos termos do art. 840, II, § 1º, 
do CPC, salvo determinação em contrário deste juízo.
2.3) A parte exequente deverá atentar-se para o disposto no art. 799 do CPC (intimação de terceiros interessados), procedendo, sobretudo, 
à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros 
(inciso IX).
3) Não encontranda a parte devedora, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (CPC, art. 
830).
3.1) Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o Oficial de Justiça procurará a parte devedora duas vezes em dias distintos; 
havendo suspeita de ocultação, realizará citação por hora certa, de tudo passando certidão pormenorizada (§ 1º do art. 830 do CPC).
4) Sirva-se esta DECISÃO como certidão para averbação premonitória no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a 
penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828 e art. 832, II, item 30, das Diretrizes Gerais Extrajudiciais).
4.1) No prazo de 10 (dez) dias a contar da averbação, o exequente deverá comunicar ao juízo as anotações efetivadas, sem prejuízo da 
adoção das demais condutas previstas no art. 828 do CPC.
5) Serve esta DECISÃO como MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação.
6) Atente-se o Oficial de Justiça e a CPE para o disposto no art. 835, § 3º e art. 842, ambos do CPC (intimação de cônjuge e terceiros 
interessados, mormente aqueles com garantia real).
Observações importantes:
Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe 
maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste 
injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 
valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Nesses casos, o juiz fixará multa em montante 
não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios 
autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material Constitui ato atentatório à dignidade da justiça o 
não cumprimento, com exatidão, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e a criação de embaraços à sua efetivação, 
devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da 
causa, de acordo com a gravidade da conduta. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar 
à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. 
O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção 
por ato atentatório à dignidade da justiça. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o 
objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas 
e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% do valor atualizado 
do bem. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. SERVE 
O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTES: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143, 25 DE AGOSTO 6961 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, FUNDAÇÃO DE CREDITO EDUCATIVO, CNPJ nº 88926381000185, 
AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS 44, - LADO PAR CENTRO HISTÓRICO - 90030-130 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
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EXECUTADOS: GILBERTO DE SOUZA BRITO FILHO, CPF nº 00156366231, AVENIDA MACEIO 5755, SOBRADO SÃO CRISTOVÃO 
- 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, GILBERTO DE SOUZA BRITO, CPF nº 24245275200, AVENIDA MACEIO 5755, 
SOBRADO SÃO CRISTOVÃO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7007185-82.2022.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 3.008,68 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
ROLIM DE MOURA Parte requerida: FABRICIO FIALHO GARCIA Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURAem face de FABRICIO FIALHO GARCIA.
As partes formularam composição amigável e requereram sua homologação, bem como a suspensão do feito até o término do prazo do 
cumprimento do acordo, conforme petição conjunta de ID. 81076623.
É o relato do necessário. Decido.
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, HOMOLOGO, por SENTENÇA, o acordo firmado ao ID. 81076623, a fim de que esse 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Como corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 
termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Desnecessária a suspensão do processo, haja vista que, em caso de eventual inadimplemento, os autos poderão ser desarquivados para 
prosseguimento, mediante mera petição e independente do pagamento de taxas, já que a SENTENÇA homologatória de transação é um 
título executivo judicial. Logo, ante a sua inutilidade, indefiro o pedido de suspensão.
Ficam mantidas as garantias do crédito tributário, inclusive eventuais penhoras realizadas, até o cumprimento integral do acordo, 
oportunidade em que os mencionados atos tornar-se-ão ineficazes.
Honorários na forma do acordo.
Custas processuais recolhidas (ID. 81076623).
Trânsito em julgado nesta data, em virtude da preclusão lógica (art. 1000, do CPC), bem como diante da possibilidade de desarquivamento 
e posterior prosseguimento do feito por simples requerimento.
Dê ciência às partes.
Em seguida, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: FABRICIO FIALHO GARCIA, CPF nº 71882715268, AV NORTE E SUL 4612 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 0064122-28.2008.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 223.070,23 Parte autora: ESTADO DE RONDONIA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Parte requerida: Frigorífico Margen Ltda, CNPJ nº DESCONHECIDO Advogado: PAULO CESAR DE CAMARGO, OAB nº RO4345A 
DESPACHO 
Para fins de apreciação do pleito deduzido na petição inserta ao ID 79839869, intime-se a parte exequente a, no prazo de 15 dias, juntar 
aos autos certidão atualizada de inteiro teor/matrícula/fólio real do imóvel indicado à penhora.
Não há como dispensar o exequente da juntada do respectivo documento, eis que o ato constritivo recairá diretamente sobre a matrícula 
do imóvel em questão.
Após, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: Frigorífico Margen Ltda, RODOVIA 010, KM. 02, LADO LESTE, NÃO CONSTA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
R$ 223.070,23

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005383-88.2018.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 1.033,24 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
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ROLIM DE MOURA Parte requerida: DANILO DOMINGOS CALGAROTO Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO 
Intime-se a parte exequente a, no prazo de 15 dias, requerer o que entender oportuno, devendo, nessa oportunidade, apresentar o valor 
atualizado do débito.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: DANILO DOMINGOS CALGAROTO, RUA C C/ ANA NERI S/N CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
R$ 1.033,24

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7003177-67.2019.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 11.976,00 Parte autora: MARIA VANDA MARTINS, CPF nº 83883347272 Advogado: MYRIAN ROSA DA 
SILVA, OAB nº RO9438, CARLOS OLIVEIRA SPADONI, OAB nº MT607 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Conforme noticiado (ID 81155328), a parte executada satisfez a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual extingo a 
fase de cumprimento de SENTENÇA, o que faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Desnecessária a intimação das partes, por medida de economia aos cofres públicos e porque a ausência desta comunicação não lhes 
causará prejuízo.
Arquivem-se imediatamente.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: MARIA VANDA MARTINS, RUA G 6108 BAIRRO INDUSTRIAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AV. RIO BRANCO 4466 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
R$ 11.976,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7004533-97.2019.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 2.231,03 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: NILZA MOREIRA DA SILVA SANTOS DE SOUZA, CPF nº 42185580272 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Expeça-se o necessário para o cumprimento integral do DESPACHO exarado ao ID 76742201.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: NILZA MOREIRA DA SILVA SANTOS DE SOUZA, RUA GUAPORÉ 6911 BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
R$ 2.231,03

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005662-69.2021.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 2.456,79 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
ROLIM DE MOURA Parte requerida: GERSON PAULINO DA SILVA, CPF nº 42242177249 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
1. Tendo em vista que devem ser esgotados os meios de localização da parte executada para a efetivação da sua citação pessoal e, 
considerando que foi localizado novo endereço da devedora por meio da consulta feita no sítio do Infoseg (anexa), proceda-se a nova 
tentativa de citação, observando o novo endereço encontrado:
GERSON PAULINO DA SILVA CPF n. 422.421.772-49 Endereço 1: RUA GUAPORÉ, 3668, CENTRO, ROLIM DE MOURA - RO, CEP 
76940-000 Endereço 2: RUA GUAPORÉ, 3641, CENTRO, ROLIM DE MOURA - RO, CEP 76940-000 (COMERCIAL GENIAL) Endereço 
3: RUA ACRE, 03, QUADRA 81, BAIRRO CPA 3, CUIABA - MT, CEP 78000000 SIRVA-SE COMO CARTA AR-MP/MANDADO /CARTA 
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PRECATÓRIA 2. Em seguida, sendo exitosa a diligência supra, intime-se a parte autora a, no prazo de 15 dias, requerer o que entender 
oportuno para o correto andamento do feito.
2.1. Caso contrário, em sendo infrutuosa, desde já defiro a citação por edital. Expeça-se o necessário para tanto.
2.1.1. Cumprida a determinação supra e, decorrido o prazo in albis sem que tenha sido constituído advogado para assistir a parte 
executada nos autos, fazendo a sua defesa, bem como os demais atos processuais, ficará nomeada a Defensoria Pública.
Dê-se vista para o exercício desse encargo.
2.1.2. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender pertinente para o correto andamento do 
feito.
3. Somente então, venham-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7000695-78.2021.8.22.0010 Classe: Cumprimento 
de SENTENÇA Valor da ação: R$ 28.836,00 Parte autora: MIRANI MENDES DA SILVA, CPF nº 91069408204 Advogado: CARLOS 
OLIVEIRA SPADONI, OAB nº MT607, MYRIAN ROSA DA SILVA, OAB nº RO9438 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Conforme noticiado (ID 81174504), a parte executada satisfez a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual extingo a 
fase de cumprimento de SENTENÇA, o que faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Desnecessária a intimação das partes, por medida de economia aos cofres públicos e porque a ausência desta comunicação não lhes 
causará prejuízo.
Arquivem-se imediatamente.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: MIRANI MENDES DA SILVA, RUA 14 0068 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA DUQUE DE CAIXIAS 1378 NOVA OURO PRETO - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
R$ 28.836,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7006745-23.2021.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal Valor da ação: R$ 2.089,72 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE 
MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: CONSTRUTORA JOAO DE 
BARRO LTDA, CNPJ nº 02364225000152, FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, CNPJ nº 03190167000150 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de execução fiscal manejada pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA contra a CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA. 
Durante a tramitação da execução fiscal, a exequente noticiou a formalização de acordo, inclusive com dação em pagamento, e requereu 
sua homologação.
Assim, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO pactuada entre as partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do MÉRITO, nos 
termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo CIVIL.
Desconstituo e torno ineficaz qualquer ato de penhora eventualmente realizado nestes autos, servindo a presente como autorização para 
levantamento de eventuais restrições pela parte interessada.
Honorários na forma do acordo.
Custas pela parte executada. Notifique-se para pagamento no prazo legal. Não havendo recolhimento, promova-se na forma dos arts. 35 
e seguintes da Lei n. 3.896/16.
Sendo apresentado recurso ou outro expediente sem qualquer fato ou documento novo, desde já mantenho a DECISÃO por seus 
fundamentos, pois são reiteradas execuções fiscais envolvendo as mesmas partes, com grande custo ao TJRO. 
Por fim, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADOS: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA, CNPJ nº 02364225000152, RUA BELO HORIZONTE 1597 CENTRO - 76997-
000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA, FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, CNPJ nº 03190167000150, RUA DAS HORTÊNCIAS 
sn, OU RUA ANGELIM 1596 LOT. JARDIM DOS LAGOS - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 0003945-54.2015.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 3.208,10 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: Sebastião N. Preto, RENATA CRISTINA AMANDO Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Vistos. 
Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA em face de Sebastião N. Preto e outros.
Ao ID. 81115810 sobreveio informação de que o débito fora quitado integralmente.
Assim, sem mais delongas, constatado o pagamento integral do débito, a extinção do feito é medida que se impõe.
Isto posto, dou por satisfeita a obrigação e EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 
Processo Civil e art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Custas e honorários quitados (ID 16613645 e 16649267).
Serve essa DECISÃO como ofício/alvará de transferência de R$ 17.847,80 (dezessete mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta 
centavos) da conta judicial (2755 / 040 / 01519586-4) para a Conta Corrente n. 71027-0, Operação 006, Agência 2755 da Caixa Econômica 
Federal em favor do MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA - CNPJ: 04.394.805/0001-18.
Vindo o comprovante de transferência, intime-se o município para proceder com a baixa da CDA.
O saldo remanescente da conta judicial (2755 / 040 / 01519586-4) deve ser entregue a executada RENATA CRISTINA AMANDO, CPF 
958.107.229-20. Expeça-se o necessário para levantamento do valor remanescente.
Após, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7007762-60.2022.8.22.0010 Classe: Execução de 
Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 17.776,65 Parte autora: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, FUNDAÇÃO 
DE CREDITO EDUCATIVO Advogado: VINICIUS MARTINS DUTRA, OAB nº AL11603 Parte requerida: ELIAS BATISTINI DUARTE, 
CLAUDIR FERREIRA DUARTE Advogado: SEM ADVOGADO(S)DESPACHO 
Vistos.
Custas processuais inicias recolhidas (ID 81178178).
Recebo os autos para processamento.
A parte autora pretende a execução por quantia certa de título(s) extrajudicial(is) que, em tese, corresponde(m) a obrigação certa, líquida 
e exigível.
Observo que a petição inicial está instruída com o(s) título(s) executivo(s) extrajudicial(ais) que ampara(m) a pretensão inaugural, titulo(s) 
esse(s) previsto(s) no rol do art. 784 do CPC, além de demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. A petição 
também contempla os demais requisitos previstos no art. 798 do CPC.
1) Assim, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, art. 829).
1.1) Fixo, desde já, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado (CPC, art. 827). 
No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 
(CPC, art. 827, § 1º).
2) Tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, compete ao Oficial de Justiça realizar a penhora de bens do devedor e a 
sua avaliação, de tudo lavrando-se auto, sem prejuízo da intimação da parte executada. A penhora deverá obedecer, preferencialmente, 
à ordem prevista no art. 835 do CPC.
2.1) A penhora deverá recair, sempre que possível, sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 
executado e aceitos pelo Juiz da causa, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará 
prejuízo ao exequente (CPC, art. 829, § 2º).
2.2) Os bens móveis penhorados deverão ser depositados pelo Oficial de Justiça em poder do exequente, nos termos do art. 840, II, § 1º, 
do CPC, salvo determinação em contrário deste juízo.
2.3) A parte exequente deverá atentar-se para o disposto no art. 799 do CPC (intimação de terceiros interessados), procedendo, sobretudo, 
à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros 
(inciso IX).
3) Não encontranda a parte devedora, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (CPC, art. 
830).
3.1) Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o Oficial de Justiça procurará a parte devedora duas vezes em dias distintos; 
havendo suspeita de ocultação, realizará citação por hora certa, de tudo passando certidão pormenorizada (§ 1º do art. 830 do CPC).
4) Sirva-se esta DECISÃO como certidão para averbação premonitória no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a 
penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828 e art. 832, II, item 30, das Diretrizes Gerais Extrajudiciais).
4.1) No prazo de 10 (dez) dias a contar da averbação, o exequente deverá comunicar ao juízo as anotações efetivadas, sem prejuízo da 
adoção das demais condutas previstas no art. 828 do CPC.
5) Serve esta DECISÃO como MANDADO de citação, penhora, avaliação e intimação.
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6) Atente-se o Oficial de Justiça e a CPE para o disposto no art. 835, § 3º e art. 842, ambos do CPC (intimação de cônjuge e terceiros 
interessados, mormente aqueles com garantia real).
Observações importantes:
Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe 
maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste 
injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 
valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Nesses casos, o juiz fixará multa em montante 
não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios 
autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material Constitui ato atentatório à dignidade da justiça o 
não cumprimento, com exatidão, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e a criação de embaraços à sua efetivação, 
devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da 
causa, de acordo com a gravidade da conduta. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar 
à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. 
O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção 
por ato atentatório à dignidade da justiça. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o 
objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas 
e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% do valor atualizado 
do bem. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. SERVE 
O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTES: CENTRO DE EDUCACAO DE ROLIM DE MOURA LTDA, CNPJ nº 16648785000143, 25 DE AGOSTO 6961 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, FUNDAÇÃO DE CREDITO EDUCATIVO, CNPJ nº 88926381000185, 
AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS 44, - LADO PAR CENTRO HISTÓRICO - 90030-130 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
EXECUTADOS: ELIAS BATISTINI DUARTE, CPF nº 24124559968, LH 208 s/n, KM 5.5 LADO NORTE ZONA RURAL CENTRO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, CLAUDIR FERREIRA DUARTE, CPF nº 64043479204, AVENIDA CURITIBA 4476, CASA DOS 
FUNDOS CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701Processo n.: 7007818-93.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 18.497,64 Parte autora: ADELAIDE AVELINA ALVES, CPF nº 69444722287 Advogado: RODRIGO 
FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO4088390, MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513 Parte requerida: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIADECISÃO 
Vistos.
Recebo os autos para processamento.
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, pois houve requerimento expresso e a parte autora juntou declaração em que afirma 
ser pessoa hipossuficiente, a qual, face à ausência de indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com os custos do 
processo, bem como diante do fato de buscar benefício assistencial no importe de um salário-mínimo, deve ser acolhida em prestígio ao 
princípio da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC).
Entretanto, caso fique comprovado que a parte autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo 
de seu sustento próprio, responderá nas penas da Lei. 
Trata-se de ação de concessão de benefício de prestação continuada – BPC ao portador de deficiência, com pedido de tutela de urgência 
antecipada, ajuizada por ADELAIDE AVELINA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em 
síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade, eis que impossibilitada de garantir o seu sustento em virtude dos problemas de 
saúde que lhe afligem. Requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de que o requerido conceda o benefício pleiteado.
É o breve relato. Decido.
DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
O CPC dispõe em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Deste modo, os dois pressupostos precisam ser cumulativamente demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência, sem 
descuidar que há, ainda, uma condição eventual, consistente na reversibilidade da medida.
Neste momento, entendo que não há prova inequívoca do direito alegado, considerando que os fatos narrados pela parte autora demandam 
uma maior dilação probatória, sendo salutar aguardar-se a instrução do feito, especialmente a realização da perícia médica e do estudo 
socioeconômico, pois a juntada de laudos e exames médicos, unilaterais, assim como a mera alegação de atendimento ao requisito da 
renda familiar não são suficientes para a concessão da antecipação de tutela. 
Outrossim, a medida pleiteada possui caráter de irreversibilidade, posto que os valores recebidos pela parte autora, em caso de DECISÃO 
improcedente, não voltarão aos cofres do INSS, causando prejuízo ao erário.
Já em sentido totalmente oposto, nenhum prejuízo sofrerá a parte pleiteante em caso da não concessão da tutela de urgência, pois se ao 
final a DECISÃO for de procedência, receberá os proventos em forma de pagamento retroativo.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada.
DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Com a entrada em vigor do novo diploma processual civil faz-se necessária a designação de audiência preliminar conciliatória.
No entanto, é cediço que a autarquia demandada só realiza acordo após a efetiva comprovação dos requisitos legais, havendo, portanto, 
necessidade de instrução processual para viabilizar a transação.
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Outrossim, é público e notório que a autarquia requerida na maioria das ações não firma acordo, o que redunda em desperdício de tempo 
e apenas geraria dispendiosas diligências para resultados infrutíferos. 
Assim, completamente inócua a designação de audiência preliminar para tentativa de conciliação/mediação, razão pela qual deixo de 
designar.
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A fim de dar celeridade aos processos em que o INSS é parte, e que em sua grande maioria tramitam por longos períodos, é necessário 
que algo seja realizado para que a demanda não perdure por muito tempo. A morosidade judicial não se justifica no estágio em que 
vivemos, isso significa que as tendências processuais contemporâneas apontam para a inadmissão de delongas injustificáveis na entrega 
da prestação jurisdicional.
Sendo assim, no caso dos autos, que com certeza será necessária a realização de perícia médica e de estudo socioeconômico, é 
oportuno que de primeiro momento se antecipe todos os procedimentos possíveis para que seja alcançada a solução da lide com menos 
tempo de tramitação, obtendo, assim, a razoável duração do processo.
Por esta razão, NOMEIO perito Dr. OZIEL SOARES CAETANO, advertindo-o que funcionará sob a fé de seu grau, devendo responder 
aos quesitos formulados por este juízo e pelas partes. Consigno que o referido perito já está ciente da nomeação e, diante de sua 
aceitação, agendou a perícia para o dia 05 de outubro de 2022, às 08h00min, por ordem de chegada, a ser realizada na Clínica Modellen 
– Av. 25 de Agosto, n. 5642, Centro, nesta cidade de Rolim de Moura/RO, telefone (69) 3442-8809.
Nos termos da Resolução n. 232/2016, arbitro honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A majoração do valor 
máximo (R$ 370,00) especificado na tabela da norma referenciada se dá com base no permissivo do art. 2º, §4º, da Resolução, diante das 
inúmeras recusas havidas dentre os peritos nomeados e do limitado número de profissionais à disposição neste município, ao contrário 
do cenário existente em grandes centros.
De igual modo, NOMEIO como perita a assistente social FRANCINETE FERNANDES AMÉRICO TONHOLI (telefone n. 69 98462-
9509/3442-6976 e e-mail frafe31@hotmail.com) para realização do estudo socioeconômico junto à parte requerida.
Intime-se a perita nomeada para manifestação.
Nos termos da Resolução n. 232/2016, arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A majoração do valor 
máximo (R$ 300,00) especificado na tabela da norma referenciada se dá com base no permissivo do art. 2º, §4º, da Resolução, diante 
das inúmeras recusas havidas dentre os peritos nomeados, bem como dada a complexidade dos estudos necessários.
Após a realização da(s) perícia(s) e com a entrega dos laudos, inclua(m)-se o(s) pagamento(s) no sistema AJG, informando ao(s) perito(s) 
da inclusão.
1) Fica a parte autora, por seu patrono constituído nos autos, intimada para que compareça na data e horário para realização da perícia 
médica, sendo que a parte autora deverá trazer consigo, para análise do médico perito, os exames médicos porventura realizados, 
referentes à deficiência/impedimento alegada(o).
1.1) Deverá, ainda, seguir todas as orientações contra a pandemia da COVID-19, devendo comparecer ao local utilizando máscara, 
manter distância mínima de 02 metros das demais pessoas que se encontrarem no local, utilizar álcool em gel; será permitido apenas um 
acompanhante no local, caso seja necessário.
1.2) Fica a parte autora advertida de que o não comparecimento injustificado ensejará a extinção do feito sem resolução do MÉRITO. 
2) Agendada a realização do estudo socioeconômico, intime-se a parte autora para ciência, por intermédio de seu advogado.
3) O(s) perito(s) deverão responder aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes.
3.1) A apresentação dos quesitos, bem como a indicação de assistente técnico deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
intimação da presente DECISÃO, conforme artigo 465, § 1º, do CPC.
4) O(s) laudo(s) deverá(ão) ser entregue(s) em 30 (trinta) dias após a contar da realização da(s) perícia(s), acompanhado dos dados 
pessoais necessários para fins de pagamento dos honorários arbitrados, mediante requisição via AJG.
5) Por medida de economia e celeridade processual, a CPE deverá cumprir as determinações seguintes somente após a juntada de 
ambos os laudos.
5.1) CITE-SE o INSS para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para se manifestar acerca do resultado 
das perícias realizadas, ou apresentar eventual PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO.;
a) Advirta-se de que não sendo contestada a ação, no prazo legal, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados 
pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC;
5.2) Em seguida, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação, manifestar-se acerca dos laudos 
periciais juntados ou sobre eventual proposta de acordo formulada pelo requerido;
5.3) Apresentada réplica ou decorrido o prazo, intimem-se as partes representadas a se manifestarem quanto ao interesse em produzir 
outras provas, justificando quanto a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento;
6) Após cumpridas todas as diligências, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
QUESITOS DO JUÍZO
1) PERÍCIA MÉDICA
a) O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental  
b) Qual ou quais  
c) O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento  
(Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 1º, Decreto 6.214/07). 
d) A incapacidade para o trabalho é permanente  Há prognóstico de reversão  Cabe reabilitação  (Quesito dispensado em caso de menor 
de 16 anos – art. 4º, § 1º, Decreto 6.214/07). 
e) Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade 
física, cognitiva etc  E restrição da participação social (art. 4º, §1º, Decreto 6.214/07)  Há prognóstico de normal desenvolvimento quando 
da idade adulta, incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc. 
a) O(A) periciando(a) é ou foi portador(a) de doença ou lesão  Em caso afirmativo, especifique o nome e o CID respectivo.
b) A doença ou lesão torna o(a) periciando(a) incapaz para o exercício de atividades laborativas, considerando suas condições pessoais, 
a exemplo da idade e do grau de instrução 
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c) O(A) periciando(a) apresenta perda ou anormalidade de alguma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considera do normal para o ser humano (deficiência) 
d) Esse impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial pode ser considerado de longa duração (mínimo de 2 (dois) 
anos) 
e) É possível a reversão de seu estado de incapacidade ou a diminuição de suas limitações, mediante tratamento médico adequado, 
de modo a restabelecer sua capacidade laborativa para a função habitual ou para o exercício de outras funções possíveis de serem 
desempenhadas pelo(a) periciando(a) 
f) O tratamento mencionado está disponível no SUS e/ou rede pública  Em caso afirmativo, tal tratamento é eficaz apenas para o 
restabelecimento da saúde do(a) periciando(a) ou serve efetivamente à sua (re) inserção no mercado de trabalho 
g) O(A) periciando(a) tem dificuldades para execução de tarefas relacionadas à higiene pessoal, alimentação, vestuário  O(A) periciando(a) 
necessita de cuidados permanentes de médicos, de enfermagem ou de terceiros 
h) O(A) periciando(a) tem dificuldades de interação social, capaz de impedir ou restringir sua participação na sociedade  Explicitar 
adequadamente os limites da deficiência, acaso existente, considerando as peculiaridades biopsicossocial do(a) periciando(a).
i) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data 
estimada do início (mês/ano) da deficiência ou do impedimento de longo prazo, se for o caso 
j) Caso o(a) periciando(a) não seja mais deficiente nos termos acima definidos, existiram impedimentos em período anterior à realização 
desta perícia  Especifique.
l) Prestar o(a) Sr(a). Perito(a) outras informações que o caso requeira.
2) ESTUDO SOCIOECONÔMICO
1- Dados sobre o grupo familiar (pessoas que residem com a parte autora): a) nome; b) filiação; c) CPF; d) data de nascimento; e) estado 
civil; f) grau de instrução; g) relação de parentesco; h) atividade profissional; i) renda mensal; origem da renda (pensão, aposentadoria, 
benefício assistencial, autônomo, empregado com CTPS, funcionário público, aluguéis, etc.);
2- A residência é própria 
3- Se a residência for alugada, qual o valor do aluguel 
4- Descrever a residência: a) alvenaria ou madeira, b) estado de conservação; c) quantos módulos (quarto, sala, cozinha, etc.); d) 
metragem total aproximada; e) se é beneficiada com rede de água tratada e de energia; f) etc.
5- Indicar o estado dos móveis (novos ou antigos, conservados ou em mau estado etc.);
6- Indicar a existência de telefone (fixo ou celular) na residência;
7- Indicar se recebe doações, de quem e qual o valor;
8- Indicar despesas com remédios;
9- Informar sobre a existência de parentes que, embora não residam no mesmo local, auxiliem a parte autora ou tenham condições de 
auxiliá-la financeiramente ou através de doações, indicando o grau de parentesco, profissão e renda;
10- Informações que julgar importantes para o processo, colhidas com vizinhos e/ou comerciantes das proximidades, bem como outras 
obtidas com a diligência.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: ADELAIDE AVELINA ALVES, CPF nº 69444722287, RUA CASTELO BRANCO 635, CASA CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo: 7003296-23.2022.8.22.0010
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) DEPRECANTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
REU: JOAO RICARDO DE LIMA E SILVA
Intimação AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do MANDADO, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de MANDADO de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
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CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7006184-96.2021.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal Valor da ação: R$ 1.455,03 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE 
MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: CONSTRUTORA JOAO DE 
BARRO LTDA, CNPJ nº 02364225000152 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de execução fiscal manejada pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA contra a CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA. 
Durante a tramitação da execução fiscal, a exequente noticiou a formalização de acordo, inclusive com dação em pagamento, e requereu 
sua homologação.
Assim, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO pactuada entre as partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do MÉRITO, nos 
termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo CIVIL.
Desconstituo e torno ineficaz qualquer ato de penhora eventualmente realizado nestes autos, servindo a presente como autorização para 
levantamento de eventuais restrições pela parte interessada.
Honorários na forma do acordo.
Custas pela parte executada. Notifique-se para pagamento no prazo legal. Não havendo recolhimento, promova-se na forma dos arts. 35 
e seguintes da Lei n. 3.896/16.
Sendo apresentado recurso ou outro expediente sem qualquer fato ou documento novo, desde já mantenho a DECISÃO por seus 
fundamentos, pois são reiteradas execuções fiscais envolvendo as mesmas partes, com grande custo ao TJRO. 
Por fim, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA, CNPJ nº 02364225000152, RUA BELO HORIZONTE 1597 CENTRO - 76997-
000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7007648-58.2021.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 1.907,57 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
ROLIM DE MOURA Parte requerida: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURAem face de FUNDO DE ARRENDAMENTO 
RESIDENCIAL.
Ao ID. 81076620 sobreveio informação de composição amigável entre o exequente e o(a) atual possuidor(a) do imóvel, RONIPPISON 
SARAIVA, os quais pugnaram pela homologação do acordo e consequente suspensão do feito até o término do prazo de cumprimento.
É o relato do necessário. Decido.
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, HOMOLOGO, por SENTENÇA, o acordo firmado ao ID. 81076620, a fim de que esse 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Como corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 
termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Desnecessária a suspensão do processo, haja vista que, em caso de eventual inadimplemento, os autos poderão ser desarquivados para 
prosseguimento, mediante mera petição e independente do pagamento de taxas, já que a SENTENÇA homologatória de transação é um 
título executivo judicial. Logo, ante a sua inutilidade, indefiro o pedido de suspensão.
Ressalto, desde já, que o comparecimento espontâneo do(a) executado(a), que firmou acordo com o exequente, torna patente o 
reconhecimento da demanda e supre a falta de citação (art. 239, §1º, do CPC), sendo despicienda nova tentativa de citação na hipótese de 
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descumprimento da transação pactuada, bastando a intimação pessoal do(a) executado(a) para pagamento das quantias remanescentes 
do acordo não pagas, prosseguindo-se a execução. 
Ficam mantidas as garantias do crédito tributário, inclusive eventuais penhoras realizadas, até o cumprimento integral do acordo, 
oportunidade em que os mencionados atos tornar-se-ão ineficazes.
Honorários na forma do acordo.
Custas processuais recolhidas (ID. 81076620).
Trânsito em julgado nesta data, em virtude da preclusão lógica (art. 1000, do CPC), bem como diante da possibilidade de desarquivamento 
e posterior prosseguimento do feito por simples requerimento.
Dê ciência às partes.
Inclua-se o(a) executado(a) RONIPPISON SARAIVA no polo passivo da presente execução.
Em seguida, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, CNPJ nº 03190167000150, RUA ANGELIM 1596 CIDADE ALTA - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7006824-65.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 980.000,00 Parte autora: M. D. D. S. O. Advogado: DHORDINES EDUARDO SZUPKA BORBA, OAB 
nº RO11718, AKAWHAN DYOGO ODORICO OLIVEIRA, OAB nº RO8582 Parte requerida: S. D. F. V., M. D. F. V. Advogado: SEM 
ADVOGADO(S)DESPACHO 
Recebo a inicial.
DAS CUSTAS
Defiro o benefício da gratuidade da justiça para MARIA DERLI DA SILVA OLIVEIRA em relação ao pedido de FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA “ 
POST MORTEM”, pois houve requerimento expresso e a parte autora juntou declaração em que afirma ser pessoa hipossuficiente, o que, 
face à ausência de indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com os custos do processo, bem como comprovante de 
inscrição no CADÚNICO, e do deferimento liminar no processo (7000715-93.2022.8.22.0023) para a implantação do benefício assistencial 
em favor da autora, deve ser acolhida em prestígio ao princípio da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC).
Entretanto, caso fique comprovado que a parte autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo 
de seu sustento próprio, responderá nas penas da Lei.
INDEFIRO a gratuidade quanto ao pedido de PETIÇÃO DE HERANÇA. No entanto, defiro o recolhimento ao final do processo consoante 
disposição contida no art. 20, caput, da Lei Estadual 3.896/2016, “nos processos em que haja partilha de bens ou direitos, as custas 
judiciais finais serão recolhidas antes da adjudicação ou da homologação da partilha, de acordo com o valor total dos bens que integram 
o monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e arrolamentos”.
DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
O CPC dispõe em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Deste modo, os dois pressupostos precisam ser cumulativamente demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência, sem 
descuidar que há, ainda, uma condição eventual, consistente na reversibilidade da medida. Neste momento, entendo que não há prova 
inequívoca do direito alegado, considerando que os fatos narrados pela parte autora demandam uma maior dilação probatória.
O pedido tutela de ofício as entidades bancárias para disponibilizarem extratos dos últimos 12 meses das contas bancárias da de cujus 
(falecida 15/11/2021) não deve prosperar, pois sabe-se que o decurso do prazo faz-se desaparecer a urgência.
A parte autora requereu o bloqueio das contas bancárias em nome de MARILDA DE FATIMA VAZ e Jurandir de Nazaré Tico. O pedido 
de tutela em relação a Jurandir deve ser indeferido de plano uma vez que ele não faz parte da relação processual. Em relação a Marilda a 
parte autora não comprovou a efetiva transferência dos valores para a conta da requerida Marilda. O documento ID (80092883) refere-se 
apenas ao Extrato da Conta Bancária de Ediles Neckel e foi escrito no documento “P/ MARA”. Portanto, insuficientes para concessão da 
antecipação de tutela.
Já em sentido totalmente oposto, nenhum prejuízo sofrerá a parte pleiteante em caso da não concessão da tutela de urgência, pois se 
ao final a DECISÃO for de procedência do reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, receberá os valores no durante a divisão 
dos bens no processo de inventário.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada.
DA PETIÇÃO DE HERANÇA 
A autora requereu o reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem cumulada com petição de herança.
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O Código de Processo Civil no artigo 616 estabelece os legitimados para ingressarem com o requerimento de inventário e de partilha. 
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não faz parte deste rol.
Desta forma, postergo a análise de abertura de inventário e partilha para após a DECISÃO de reconhecimento de filiação socioafetiva.
À CPE para que adote as seguintes providências:
1) DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E/OU MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo CEJUSC, conforme art. 23, do 
Provimento Corregedoria n. 06/2022, publicado no DJe n. 114, de 23/06/2022. 
2) Em seguida, cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias (CPC, art. 334, caput), a fim de comparecer virtualmente 
à audiência acima designada, salvo se manifestar desinteresse em autocomposição ou acordo, mediante petição nos autos no prazo de 
10 (dez) dias de antecedência do ato da audiência;
2.1) O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento das diligências de citação e intimação deverá colher e certificar o número de 
telefone das partes, com o intuito de colaborar para a realização da audiência por videoconferência por meio do aplicativo WhatsApp.
3) No expediente de citação e no cumprimento do ato deverão ser observadas as normativas constantes nos artigos 243 e seguintes do 
CPC, inclusive no que diz respeito aos requisitos do expediente (artigos 248 e 250) e forma de realização do ato, tanto pela CPE quanto 
pelo Oficial de Justiça, este último para os casos em que a citação não puder ser realizada pelos Correios;
4) Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, (CPC, artigo 334, § 3º) para também comparecer virtualmente à audiência 
de conciliação. Consigno que a parte autora deverá informar seu número de telefone nos autos.
5) Caso as partes manifestem expressamente o desinteresse na composição consensual (CPC, artigo 334, § 4º, I), o prazo para o 
requerido contestar fluirá a partir no dia do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação (CPC, artigo 335, II), 
ressaltando que eventual desinteresse em participar da audiência deverá ser apresentado expressamente pelo requerido com pelo 
menos 10 dias de antecedência à audiência e pelo autor na petição inicial, de modo que somente nessa hipótese é que a audiência 
poderá não ser realizada (CPC, artigo 334, § 4º, inciso I e 334, § 5º);
6) Sendo frutífera a proposta de conciliação, consignem-se os termos do acordo sugerido, venham conclusos para DECISÃO ou 
homologação;
7) Fica consignado, desde já, que nos termos do art. 334, §8° do CPC, o comparecimento das partes à audiência é obrigatório, de modo 
que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor 
do Estado;
8) Não havendo acordo na audiência, fica a parte requerida intimada de que deverá apresentar sua contestação no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da audiência de conciliação (CPC, artigo 335);
8.1) Fica a parte autora advertida de que eventuais custas adiadas deverão ser recolhidas no prazo de até 05 (cinco) dias depois da 
audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob pena de extinção;
9) Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias;
10) Por fim, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento, e, caso queiram, sugiram os pontos controvertidos da demanda.
11) Ciência ao Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, retornem os autos conclusos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: M. D. D. S. O., CPF nº 34121153200, RUA RIO GRANDE DO SUL Rua Rio Grande CIDADE BAIXA - 76935-000 - SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
REU: S. D. F. V., CPF nº 61150495200, LINHA 07, LOTE 11, GLEBA 07 s/n ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - 
RONDÔNIA, M. D. F. V., CPF nº 42220670244, RUA 02 6640 BOA ESPERANÇA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7004460-23.2022.8.22.0010
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
REU: EDVA ROSARIO SOARES
Advogado do(a) REU: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA - RO10215
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7001969-43.2022.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS SUDOESTE/RO
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO PARCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br. Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7007248-44.2021.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 1.367,24 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
ROLIM DE MOURA Parte requerida: JATOBA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURAem face de JATOBA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA. - ME.
Ao ID. 76145080 sobreveio informação de composição amigável entre o exequente e o(a) atual possuidor(a) do imóvel, ADRIANA 
TEOFILO DOS SANTOS, os quais pugnaram pela homologação do acordo e consequente suspensão do feito até o término do prazo de 
cumprimento.
É o relato do necessário. Decido.
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, HOMOLOGO, por SENTENÇA, o acordo firmado ao ID. 76145080, a fim de que esse 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Como corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 
termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Desnecessária a suspensão do processo, haja vista que, em caso de eventual inadimplemento, os autos poderão ser desarquivados para 
prosseguimento, mediante mera petição e independente do pagamento de taxas, já que a SENTENÇA homologatória de transação é um 
título executivo judicial. Logo, ante a sua inutilidade, indefiro o pedido de suspensão.
Ressalto, desde já, que o comparecimento espontâneo do(a) executado(a), que firmou acordo com o exequente, torna patente o 
reconhecimento da demanda e supre eventual falta de citação (art. 239, §1º, do CPC), sendo despicienda nova tentativa de citação na 
hipótese de descumprimento da transação pactuada, bastando a intimação pessoal do(a) executado(a) para pagamento das quantias 
remanescentes do acordo não pagas, prosseguindo-se a execução.
Ficam mantidas as garantias do crédito tributário, inclusive eventuais penhoras realizadas, até o cumprimento integral do acordo, 
oportunidade em que os mencionados atos tornar-se-ão ineficazes.
Honorários na forma do acordo.
Custas pela parte executada. Notifique-se o(a) executado(a) para pagamento das custas no prazo legal. Não sendo efetuado o 
recolhimento, adote-se o procedimento estabelecido nos arts. 35 e seguintes da Lei n. 3.896/16. 
Trânsito em julgado nesta data, em virtude da preclusão lógica (art. 1000, do CPC), bem como diante da possibilidade de desarquivamento 
e posterior prosseguimento do feito por simples requerimento.
Dê ciência às partes.
Inclua-se o(a) executado(a) ADRIANA TEOFILO DOS SANTOS no polo passivo da presente execução.
Em seguida, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
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SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 6 de maio de 2022.
Artur Augusto Leite Júnior
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: JATOBA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME, CNPJ nº 10692097000102, RUA PEQUI 5751 LOT. 
JATOBA II - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7006816-93.2019.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA - RO0002027A
EXECUTADO: JONILTON FRANCISCO MOREIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7000468-54.2022.8.22.0010
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: MARIANO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
Advogados do(a) DEPRECANTE: FERNANDO FREITAS FERNANDES - MS19171, GABRIEL BERTIPAGLIA FERREIRA - MS24269
DEPRECADO: AUTO POSTO DFF LTDA. - ME
INTIMAÇÃO 
De ordem do MM. juiz, fica a parte deprecada intimada para manifestar-se acerca da diligência negativa do oficial de justiça, requerendo 
o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Deverá, em sendo o caso, apresentar o endereço completo e atualizado da parte 
deprecante. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
MARIA GABRIELLA DANTAS FERREIRA
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7004593-02.2021.8.22.0010
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) DEPRECANTE: NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
DEPRECADO: JEVERSON BARBOSA ALEIXO
INTIMAÇÃO 
De ordem do MM. juiz, fica a parte deprecante intimada para manifestar-se acerca da diligência negativa do oficial de justiça, requerendo 
o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Deverá, em sendo o caso, apresentar o endereço completo e atualizado da parte 
deprecada. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
MARIA GABRIELLA DANTAS FERREIRA
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7000820-46.2021.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: FERNANDO JANIO DEGAM registrado(a) civilmente como FERNANDO JANIO DEGAM
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULA CALAZANS - RO10116, MARISMEIRI ARISTIDES FERREIRA LIMA - RO9678
REQUERIDO: MENEZES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: IJAIR VAMERLATTI - PR14928
INTIMAÇÃO Fica a parte exequente, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para proceder com a atualização 
do débito (incluindo no valor a multa de 10% e os honorários de 10%), podendo requerer o que entender relevante.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 - e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.
br
CARTA DE ADJUDICAÇÃO
PASSADA EM FAVOR DE: JOSE TELES DE SOUZA
Endereço: Rua C, 0821, Cidade Alta, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Aos Excelentíssimos Senhores Doutores Ministros, Desembargadores, juízes e demais pessoas da Justiça a quem o conhecimento desta 
haja pertencer.
O(A) Dr.(a) ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR, MM Juiz(a) de Direito de Rolim de Moura - 1ª Vara Cível, Estado de Rondônia, na forma 
da lei....
FAZ SABER que, perante este Juízo e Cartório, processaram-se regularmente os termos de Inventário- ARROLAMENTO, sob o nº 
7003722-35.2022.8.22.0010 dos bens deixados por falecimento de MARIA LAURA DE OLIVEIRA SOUZA, que portava CPF 843.460.862-
68 conforme DECISÃO prolatada em. 31/05/2022 já transitada em jugada. E para conservação de seus direitos requer a presente Carta 
de Adjudicação, a qual foi expedida em conformidade com os art. 659 § 1º do CPC e 1829 do CC, com peças a seguir mencionadas, 
fazendo parte integrante:
I - Petição Inicial/Primeiras Declarações (ID 77385214)
II Certidão de Inteiro Teor (ID 77385238; 77385230)
III- Certidões Negativas da Fazenda Federal, Estadual e Municipal ( ID 7738236; 77385233;7738532)
IV- SENTENÇA (ID77646496)
V- Certidão de Trânsito (ID 78699903)
Nada mais se continha nos referidos Autos de Inventário-ARROLAMENTO, para ser transcrito na presente Carta de Adjudicação, a qual 
mando que se cumpra e guarde tão inteiramente como dela se contém e declara, requerendo às autoridades deste país que lhe deem 
inteiro cumprimento e justiça.
DADO E PASSADO nesta cidade de Rolim de Moura, Estado de Rondônia.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7002929-96.2022.8.22.0010
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: ALEXSANDRO TURIBIO
Advogado do(a) REU: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA - RO10215
INTIMAÇÃO Fica a parte requerida, por meio de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, intimada para apresentar contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7003660-34.2018.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSIANE LIMA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO PEREIRA - RO1615, NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO - RO6119
EXECUTADO: EDINEI MOREIRA EVANGELISTA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados - ID nº 80043667

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo: 7000402-74.2022.8.22.0010
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: MEGA MOTOS COMERCIO DE RONDONIA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA - RO10215
REU: JUDSON GERALD AMORIM LAUTERT e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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1ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7001492-20.2022.8.22.0010 Classe: Execução de Título 
Extrajudicial Valor da ação: R$ 1.738,07 Parte autora: DEBORA FREDRICHSEN, CPF nº 74326015268, DEBORA FASHION EIRELI, 
CNPJ nº 14064946000207 Advogado: RENATO CESAR MORARI, OAB nº RO10280 Parte requerida: ANDRESSA OLIVEIRA SOUZA, 
CPF nº 55731449287 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Antes de determinar a citação por edital, é necessário esgotar todos os recursos possíveis para a efetivação da citação pessoal.
Sendo assim, intime-se a parte exequente a, no prazo de 15 dias, recolher o valor descrito no no art. 17 da Lei Estadual 3.896/2016, 
requisito necessário para consulta de endereço da executada Janaina Gomes vieira por meio do sistema SINESP/INFOSEG. 
Em seguida, venham os autos conclusos para despacho.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTES: DEBORA FREDRICHSEN, AV. NORTE SUL n 4904 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, DEBORA 
FASHION EIRELI, AV. NORTE SUL n 4904, DEBORA FASHION CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ANDRESSA OLIVEIRA SOUZA, TRAVESSA TIMBIRA N 3547 OLÍMPICO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
R$ 1.738,07

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005983-70.2022.8.22.0010 Classe: Tutela Antecipada 
Antecedente Valor da ação: R$ 10.000,00 Parte autora: DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA, CPF nº 98161008272 Advogado: DIEGO 
HENRIQUE NEVES ROSA, OAB nº RO8483 Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA S/A - CERON Advogado: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono da 
causa, nos termos do art.485, § 1º do CPC.
Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA, AV. SALVADOR 3966 OLÍMPICO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 2289/2290 A 2653/2654 
- 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
R$ 10.000,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701Processo n.: 7007852-68.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 14.544,00 Parte autora: ROSILENE DUTRA DA SILVA RESENDE, CPF nº 72531959220 Advogado: 
RENATO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO6953 Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S. Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA DECISÃO
Vistos.
Recebo a inicial.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça, pois houve requerimento expresso e a parte autora juntou declaração em que afirma ser pessoa 
hipossuficiente, o que, face à ausência de indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com os custos do processo, 
bem como diante do recebimento de benefício previdenciário no importe de um salário-minimo em momento anterior ao ajuizamento da 
presente ação, deve ser acolhida em prestígio ao princípio da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC).
Entretanto, caso fique comprovado que a parte autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo 
de seu sustento próprio, responderá nas penas da Lei. 
Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade 
permanente, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por ROSILENE DUTRA DA SILVA RESENDE contra o INSTITUTO 
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, apresentar problema grave de saúde que a impossibilita de exercer 
suas atividades laborativas e de garantir o seu sustento. Requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de que o requerido conceda 
o benefício pleiteado.
É o breve relato. Decido.
DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
O CPC dispõe em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Deste modo, os dois pressupostos precisam ser cumulativamente demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência, sem 
descuidar que há, ainda, uma condição eventual, consistente na reversibilidade da medida. Neste momento, entendo que não há prova 
inequívoca do direito alegado, considerando que os fatos narrados pela parte autora demandam uma maior dilação probatória, sendo 
salutar aguardar-se a perícia médica e instrução do feito, eis que a juntada de laudos e exames médicos, unilaterais, não são suficientes 
para concessão da antecipação de tutela. 
Outrossim, a medida pleiteada possui caráter de irreversibilidade, posto que os valores recebidos pela parte autora, em caso de decisão 
improcedente, não voltarão aos cofres do INSS, causando prejuízo ao erário.
Já em sentido totalmente oposto, nenhum prejuízo sofrerá a parte pleiteante em caso da não concessão da tutela de urgência, pois se ao 
final a decisão for de procedência, receberá os proventos em forma de pagamento retroativo.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada.
DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Com a entrada em vigor do novo diploma processual civil faz-se necessária a designação de audiência preliminar conciliatória.
No entanto, é cediço que a autarquia demandada só realiza acordo após a efetiva comprovação da qualidade de segurado e, na maioria 
dos casos, da incapacidade da parte autora, com a perícia médica.
É que a concessão de benefícios previdenciários está vinculada ao preenchimento de determinados requisitos legais, havendo, portanto, 
necessidade de instrução processual para viabilizar a transação.
Outrossim, é público e notório que a autarquia requerida na maioria das ações não firma acordo, o que redunda em desperdício de tempo 
e apenas geraria dispendiosas diligências para resultados infrutíferos.
Assim, completamente inócua a designação de audiência preliminar para tentativa de conciliação/mediação, razão pela qual deixo de 
designar.
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A fim de dar celeridade aos processos em que o INSS é parte, e que em sua grande maioria tramitam por longos períodos, é necessário 
que algo seja realizado para que a demanda não perdure por muito tempo. A morosidade judicial não se justifica no estágio em que 
vivemos, isso significa que as tendências processuais contemporâneas apontam para a inadmissão de delongas injustificáveis na entrega 
da prestação jurisdicional.
Sendo assim, no caso dos autos, que com certeza será necessária a realização de perícia médica, é oportuno que de primeiro momento 
se antecipe todos os procedimentos possíveis para que seja alcançada a solução da lide com menos tempo de tramitação, obtendo, 
assim, a razoável duração do processo.
Por esta razão, NOMEIO perito Dr. OZIEL SOARES CAETANO, advertindo-o que funcionará sob a fé de seu grau, devendo responder 
aos quesitos formulados por este juízo e pelas partes. Consigno que o referido perito já está ciente da nomeação e, diante de sua 
aceitação, agendou a perícia para o dia 05 de outubro de 2022, às 08h00min, por ordem de chegada, a ser realizada na Clínica Modellen 
– Av. 25 de Agosto, n. 5642, Centro, nesta cidade de Rolim de Moura/RO, telefone (69) 3442-8809.
Nos termos da Resolução n. 232/2016, arbitro honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A majoração do valor 
máximo (R$ 370,00) especificado na tabela da norma referenciada se dá com base no permissivo do art. 2º, §4º, da Resolução, diante das 
inúmeras recusas havidas dentre os peritos nomeados e do limitado número de profissionais à disposição neste município, ao contrário 
do cenário existente em grandes centros.
Após a realização da perícia, inclua-se o pagamento no sistema AJG, informando ao perito da inclusão.
1) Fica a parte autora, por seu patrono constituído nos autos, intimada para que compareça na referida data e horário para realização 
da perícia, sendo que a parte autora deverá trazer consigo, para análise do médico perito, os exames médicos porventura realizados, 
referentes à incapacidade alegada.
1.1) Deverá, ainda, seguir todas as orientações contra a pandemia da COVID-19, devendo comparecer ao local utilizando máscara, 
manter distância mínima de 02 metros das demais pessoas que se encontrarem no local, utilizar álcool em gel; será permitido apenas um 
acompanhante no local, caso seja necessário.
2) Advirta-se a parte autora que o não comparecimento injustificado ensejará a extinção do feito sem resolução do mérito. 
3) O perito deverá responder aos quesitos formulados pela parte autora, pelo juízo e INSS (anexo I), cuja apresentação e indicação de 
assistente técnico deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, do CPC.
4) O laudo deverá ser entregue em 15 (quinze) dias após a realização da perícia.
5) Juntado o laudo médico pericial, CITE-SE o INSS para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, e apresentar 
manifestação acerca do resultado da perícia no mesmo prazo, devendo manifestar-se sobre eventual PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO.
5.1) Advirta-se de que não sendo contestada a ação, no prazo legal, se presumirão aceitos pelo Réu, como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
6) Havendo contestação com preliminares e apresentação de documentos, abra-se vista à requerente para réplica.
7) Apresentada réplica ou decorrido o prazo, intimem-se as partes representadas a se manifestarem quanto ao interesse em produzir 
outras provas, justificando quanto a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.
8) Após cumpridas todas as diligências, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Quesitos a serem respondidos na perícia médica:
1 – O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?
2 – O periciando está acometido de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de 
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação?
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3 – É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?
3.1 – Data provável do início da incapacidade identificada. Justifique.
4 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?
5 – A doença ou lesão que acomete o periciando decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho?
6 – Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial?
7 – Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?
7.1 – Na hipótese da incapacidade ser temporária, é possível a recuperação do periciando? Em caso afirmativo, por qual prazo e como 
pode se dar a recuperação? (Obs.: A recuperação profissional equivale à possibilidade do examinado retornar ao pleno exercício de sua 
atividade laboral habitual).
7.2 – Na hipótese da incapacidade ser permanente, é possível a reabilitação do periciando? Em caso afirmativo, por qual o prazo e como 
pode se dar a reabilitação? (Obs.: A reabilitação profissional consiste na possibilidade do examinado exercer outra atividade laboral, 
tendo em vista estar insusceptível de recuperação para sua atividade habitual).
8 – A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente? Em caso afirmativo, cite alguns 
exemplos.
9 – Em razão de sua enfermidade, o periciando necessita permanentemente de cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros?
10 – Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades bio-psico-sociais 
do periciando como idade, grau de escolaridade e histórico profissional.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: ROSILENE DUTRA DA SILVA RESENDE, CPF nº 72531959220, AVENIDA BELÉM 3.608 CENTENÁRIO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
REU: I. -. I. N. D. S. S., RUA PRESIDENTE VARGAS 616, INSS CENTRO - 76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7003121-97.2020.8.22.0010 Classe: Averiguação de Paternidade Valor da ação: R$ 1.045,00 Parte autora: A. A. D. S., 
CPF nº 65905008272 Advogado: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA UMEHARA, OAB nº SP126707 Parte requerida: T. E. S. D. O., CPF nº 
00369081269, J. G. S. D. S., CPF nº 06189568246 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Da análise dos expedientes destes autos verifica-se que o despacho de ID. 76739845 não foi cumprido em sua totalidade, restando 
pendente a intimação da parte autora, por intermédio de sua advogada, para, querendo, apresentar impugnação à contestação.
Assim, cumpra-se conforme já determinado.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 25 de agosto de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
REQUERENTE: A. A. D. S., CPF nº 65905008272, RUA CORUMBATAÍ 5334 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
REQUERIDOS: T. E. S. D. O., CPF nº 00369081269, AV. RECIFE 4624 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, J. G. 
S. D. S., CPF nº 06189568246, AV. RECIFE 4624 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7004416-04.2022.8.22.0010
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOTORANTIM S/A
Advogado do(a) AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060
REU: PATRICIA DE CACCIA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7004037-05.2018.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 46.120,00 Parte autora: M. D. S. C. Advogado: LEIDIANE CRISTINA DA SILVA, OAB nº RO7896, 
KELLY CRISTINA SILVA MARQUES DE CASTRO, OAB nº RO8180 Parte requerida: R. A. C. C. Advogado: CAMILA NAYARA PEREIRA 
SANTOS, OAB nº RO6779 
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DESPACHO
Vistos.
Certifica-se a CPE se houve julgamento do Agravo de Instrumento n. 0800460-96.2021.8.22.9000.
Caso pendente o julgamento e houver concessão de efeito suspensivo, suspenda-se os autos até proferida decisão. 
Entretanto, se houver julgamento, intimem-se as partes para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Pratique-se o necessário. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 29 de abril de 2022.
Artur Augusto Leite Júnior
Juiz de Direito
AUTOR: M. D. S. C., CPF nº 00212483200, AV. ROLIM DE MOURA 3465 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
REU: R. A. C. C., CPF nº DESCONHECIDO, AV. MANAUS 3511 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7001802-94.2020.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BRASCAMPO - INSUMO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO - RO9944, SALVADOR LUIZ PALONI - RO299-A
REU: ISRAEL DE FREITAS FARIAS e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o 
recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da 
diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7001220-26.2022.8.22.0010
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SAMUEL MILET
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMUEL MILET - RO2117
EXECUTADO: SABOR A MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP e outros
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7002923-26.2021.8.22.0010
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: ERIVELTON JOSE DA FONSECA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS PRECATÓRIA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a comprovar o pagamento de custas (CÓDIGO 1015) para distribuição da Carta Precatória (a ser distribuída dentro do Estado de 
Rondônia), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, de 24 de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº 008/2017 (DJ 072 de 20/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7000948-37.2019.8.22.0010
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Advogado do(a) AUTOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE0016477A



3156DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

REU: AIRSON BONFIM
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS PRECATÓRIA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a comprovar o pagamento de custas (CÓDIGO 1015) para distribuição da Carta Precatória (a ser distribuída dentro do Estado de 
Rondônia), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, de 24 de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº 008/2017 (DJ 072 de 20/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7006071-11.2022.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LEONARDO FABIANO CIPRIANO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO JOSE REATO - RO2061
EXECUTADO: CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, intimada para manifestar-se sobre à 
execução apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7005966-34.2022.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VALDEMIR CORDEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS - RO6891
EXECUTADO: JBS SA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, intimada para se manifestar sobre a 
impugnação à execução apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7005915-23.2022.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SHIRLEI MOTA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS - RO6891
EXECUTADO: JBS SA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, intimada para se manifestar sobre a 
impugnação à execução apresentada

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7004073-13.2019.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 1.060,54 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: VALDETE MINERVINO DE FARIAS FREITAS, CPF nº 77207483287 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Penhore-se no rosto dos autos 7007189.95.2017.822.0010.
Em seguida, intime-se o exequente a requerer o que entender oportuno para o correto andamento do feito devendo, ainda, apresentar 
planilha do crédito atualizado
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: VALDETE MINERVINO DE FARIAS FREITAS, RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES sn CIDADE ALTA - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 1.060,54
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7006433-13.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA LOURDES SANTOS BRITO
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REU: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - RJ087929
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7000205-22.2018.8.22.0023 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 6.770,65 
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, CNPJ nº 
02015588000182 Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
ANA PAULA SANCHES, OAB nº RO9705 Parte requerida: REYNALDO DUTRA DOS SANTOS, CPF nº 65313658204 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
Considerando o disposto no art. 835, inc. I e art. 854, ambos do CPC, decreto a indisponibilidade de ativos financeiros localizados em 
nome da parte executada (detalhamento anexo).
Convolo o bloqueio em penhora, servindo esta decisão como termo de penhora.
Registro ainda que, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, compete à parte executada comprovar que a(s) quantia(s) depositada(s) em conta-
corrente refere(m)-se à hipótese do inciso IV do art. 833 do CPC, ou que está(ão) revestida(s) de outra forma de impenhorabilidade. 
Deve a parte executada ser intimada do bloqueio, pessoalmente ou por intermédio do seu advogado, caso tenha patrono constituído nos 
autos.
Decorrido in albis o prazo para o oferecimento de impugnação, certifique-se e, em seguida, expeça-se alvará dos valores constritos em 
favor do credor. Desde já fica autorizada a transferência, acaso seja informado o número de conta.
Após, intime-se a parte exequente a, no prazo de 30 dias, requerer o que entender oportuno devendo, nessa oportunidade, apresentar o 
valor atualizado do débito, deduzida a importância já recebida.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
SERVE ESSA DECISÃO COMO CARTA-AR/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO
REYNALDO DUTRA DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF 653.136.582-04, residente e domiciliado na Av. Norte Sul, 4105 - Boa 
Esperança, em Rolim de Moura/RO; ou podendo ser localizado em seu local de trabalho, empresa Rolão Mat.p/ Construção.
Rolim de Moura, , sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7006427-06.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA LOURDES SANTOS BRITO
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: Banco Bradesco S.A e outros
Advogado do(a) REU: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330
Advogado do(a) REU: FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - RS67502
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7006062-20.2020.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PEDRO ROSA
Advogados do(a) AUTOR: LUCIANO SUAVE COUTINHO - RO10800, EDNEI RANZULA DA SILVA - RO10798, JANETE MOLINA DE 
OLIVEIRA - RO10815
REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) REU: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - GO31757-A
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INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como 
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta 
Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7006424-51.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA LOURDES SANTOS BRITO
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: Banco Bradesco S.A e outros
Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7006430-58.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA LOURDES SANTOS BRITO
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) REU: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - RJ087929
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7004690-70.2019.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 39.000,00 Parte autora: EDINILZA 
DIOLINA BARBOSA LOPES, CPF nº 48596620249, WEBERSON LOPES BARBOSA, CPF nº 00793300290 Advogado: ANA CAROLINE 
CARDOSO DE AZEVEDO, OAB nº RO6963A, GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS, OAB nº RO6891 Parte requerida: ELZA DO 
ROSARIO SOARES DUTRA, CPF nº 51769263187, MARLON HENRIQUE DUTRA, CPF nº 00060315288 Advogado: DANIEL DOS 
ANJOS FERNANDES JUNIOR, OAB nº RO3214A, AIRTON PEREIRA DE ARAUJO, OAB nº RO243 
DECISÃO
Vistos.
A sentença de ID. 75885426 julgou extinto o processo diante da satisfação da obrigação após cumprimento integral do acordo pactuado 
entre as partes e homologado pelo Juízo.
Inexiste, portanto, razão para a manutenção de qualquer restrição proveniente destes autos, de modo que defiro o requerimento formulado 
ao ID. 77045550.
Através da presente, desconstituo e torno ineficaz qualquer ato de penhora eventualmente realizado nestes autos, servindo esta decisão 
como autorização para levantamento, pela parte interessada, de eventuais restrições ainda pendentes.
No mais, DETERMINO À CPE, com fulcro no art. 9º, XXI, “c”, do Provimento Corregedoria n. 06/2022, que providencie a retirada da ordem 
de indisponibilidade de bens imóveis, inserida via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (portal operado pela Associação 
dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP), decorrente destes autos (ID. 30884647).
Cumprida e certificada a determinação supra, nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo definitivo.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTORES: EDINILZA DIOLINA BARBOSA LOPES, CPF nº 48596620249, LINHA 188 Km 8,5, LADO SUL ZONA RURAL - 76950-000 
- SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA, WEBERSON LOPES BARBOSA, CPF nº 00793300290, U 6240 CIDADE ALTA - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU: ELZA DO ROSARIO SOARES DUTRA, CPF nº 51769263187, RUA LONDRINA 5974 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA, MARLON HENRIQUE DUTRA, CPF nº 00060315288, RUA LONDRINA 5974 JARDIM TROPICAL - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7004503-28.2020.8.22.0010 Classe: Procedimento 
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Comum Cível Valor da ação: R$ 20.000,00 Parte autora: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS SANTOS, CPF nº 75826224215 
Advogado: EDUARDO TALMO DE LAQUILA, OAB nº RO10204, WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA, OAB nº RO10776 Parte 
requerida: SOCIEDADE COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO POPULAR “JARDIM DAS ACÁCIAS” Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Reitere-se a intimação do Município nos termos da decisão inserta ao ID 63102459. 
Acaso permaneça inerte, intime-se pessoalmente.
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS SANTOS, RUA DAS PALMEIRAS 6835 BOM JARDIM - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
REU: SOCIEDADE COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO POPULAR “JARDIM DAS ACÁCIAS”, AV. JOÃO PESSOA s/n, INEXISTENTE 
INEXISTENTE - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 20.000,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7010103-93.2021.8.22.0010 Classe: Execução 
Fiscal Valor da ação: R$ 1.074,42 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: JOAO EURIPEDIS TEODORO DE FARIAS, CPF nº 13904850210 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO Parte executada: João 
Euripedes Teodoro de Farias, com endereço na Avenida Morumbi, n. 4584, Rolim de Moura-RO, Telefone: (69) 98483-1813. Imóvel a ser 
penhorado: Lote 87 da Quadra 02, parte integrante do Loteamento denominado “Nova Morada”, com área de 360m², situado no Município 
de Rolim de Moura - RO, registrado sob a matrícula n. 16.470, de 11/10/2011 - Livro 2 - Registro Geral, do Serviço Registral de Imóveis 
da Comarca de Rolim de Moura. 
1. Defiro a penhora do imóvel indicado na matrícula n. 16.470, de 11/10/2011, denominado Lote 87 da Quadra 02, parte integrante do 
Loteamento denominado “Nova Morada”, situado na Rua C, Rolim de Moura/RO.
2. Lavre-se o necessário termo de penhora (CPC, art. 845, § 1º), que deverá conter os requisitos previstos no art. 838 do CPC e art. 67 
das DGJ.
3. Nomeio depositário o exequente. Contudo, o imóvel poderá ser depositado em poder do executado ou possuidor havendo anuência do 
exequente (CPC, arts. 840, II e III, §§ 1º e 2º). Essa anuência deverá ser manifestada nos autos no prazo de 5 dias.
4. Intime-se o executado por meio de seu advogado ou da sociedade de advogados a que o causídico pertença (CPC, art. 841). Se não 
houver constituído advogado nos autos, o executado deverá será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, observado o 
disposto no art. 841, § 4º, do CPC.
5. Intimem-se da constrição o(a) cônjuge ou companheiro(a) do executado ou possuidor, salvo se casados em regime de separação 
absoluta de bens (CPC, art. 842), bem como eventuais credores com garantia real.
6. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá 
sobre o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem 
em igualdade de condições.
7. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente, no prazo de 5 dias, providenciar a averbação da penhora 
do direito de posse na matrícula do imóvel, mediante apresentação de cópia do termo ou auto de penhora, independentemente de 
mandado judicial, nos termos do que previsto no art. 844 do CPC e art. 67 das Diretrizes Gerais Judiciais. 
Compete ao exequente comprovar nos autos a apresentação do termo de penhora ao CRI, o que deverá ser feito no prazo de 5 dias.
8. Compete ao exequente precisar os nomes e endereços cônjuges/companheiros e eventuais credores hipotecários e/ou fiduciários do 
devedor, bem como dos possuidores ou coproprietários do imóvel.
9. Serve esta decisão como mandado de penhora e avaliação do imóvel e de intimação de eventuais possuidores do bem, do devedor 
sem patrono constituído (se frustrada a intimação postal), do(a) cônjuge ou companheiro(a) do devedor e dos coproprietários, se 
conhecidos.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO: JOAO EURIPEDIS TEODORO DE FARIAS, AVENIDA NORTE E SUL 5636 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
R$ 1.074,42

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7004763-37.2022.8.22.0010 Classe: Divórcio Litigioso 
Valor da ação: R$ 1.212,00 Parte autora: M. D. O. S. D. P., D. P. D. E. D. R. Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Parte requerida: C. M. D. S. R. D. P., CPF nº 70312972229 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
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SENTENÇA
Vistos.
A parte autora requereu a extinção do feito, não tendo mais interesse em seu prosseguimento (ID 79756900). 
Isso posto, homologo a desistência e, por consequência, resolvo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 
do CPC. 
Sem custas.
P.R.I. 
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
REQUERENTES: M. D. O. S. D. P., AV VITÓRIA 3481 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, D. P. D. E. 
D. R., AV JOÃO PESSOA 4525 CENTRO - 76940-972 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: C. M. D. S. R. D. P., VITORIA 3481 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 1.212,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7003435-72.2022.8.22.0010 Classe: Divórcio Litigioso Valor da ação: R$ 4.363,20 Parte 
autora: B. P. D. S. L., T. D. S. M. P., D. P. D. E. D. R. Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Parte requerida: M. L. C., CPF nº DESCONHECIDO Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
TAMIRIS DA SILVA MARTINS PEDRO ingressou com ação contra MAICON LOPES CABRAL, com pedido de dissolução do vínculo 
matrimonial por meio do divórcio litigioso. Segundo a interessada, desta relação adveio o nascimento de um filho, menor de idade. O 
casal amealhou patrimônio em comum.
Em audiência de conciliação as partes compuseram acordo quanto ao divórcio, guarda, alimentos e visitas do filho menor (ID 
80162109).
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação do divórcio do casal e pela homologação do acordo celebrado pelas 
partes quanto a guarda, alimentos e visitas da infante.
Eis o breve relatório. A DECISÃO.
Pretendem os requerentes a dissolução do vínculo matrimonial que os unia já que os interesses afetivos que motivaram seu casamento 
não mais subsistem. 
De fato, não cabe ao Juiz perquirir sobre a existência de culpa em demandas desta natureza, sendo-lhe vedado impor às partes que 
desnudem a intimidade do casal, mostrando-se irrazoável trazer a juízo fatos que tornaram intolerável a vida em comum.
A propósito, a família natural ou a vida aos pares preexistiria ao Estado, surgindo de necessidades e conveniências (fatores naturais), bem 
assim da aversão à solidão, da busca do fim de conflitos tribais, sem prejuízo do instinto de perpetuação e de conservação da espécie 
(química biológica), além da busca da felicidade – para alguns – que só ocorreria no convívio afetuoso e respeitoso de duas ou mais 
pessoas. De fato natural, a vida aos pares transformou-se em fenômeno social, cultural e psicológico, sofrendo ou ganhando interferência 
jurídico-estatal com o tempo. Vide DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011, 
p. 27-28 e LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1990, p. 169.
Atualmente, o casamento não tem a mesma conotação demonstrada por Fustel de Coulanges em sua obra monumental intitulada “A 
cidade antiga”, de modo que, sobretudo a mulher, não mais abandona a infância, a religião do pai e seu deus paterno, colocando-se, 
doravante, mediante solenidade sagrada e diante do fogo doméstico, sob o império e sacrifício do altar do marido, após ser doada pela 
autoridade de seu genitor ao futuro cônjuge, que simulava raptá-la, conduzindo-a nos braços até seu novo lar (COULANGES, Numa–
Denis Fustel de. A Cidade Antiga. São Paulo: RT, 2003, p. 43-47).
Não gozando mais o casamento de tais efeitos, o divórcio, hoje, não demanda a renovação de cerimônias, nem da presença de 
testemunhas, tampouco de palavras odiosas (Ibidem), ainda que esse tipo de dissolução do vínculo matrimonial tenha sofrido grandes 
limitações quando os Imperadores Romanos adotaram o Cristianismo como religião oficial (MARKY, Thomas. Curso elementar de direito 
romano. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 164).
O casamento não mais representa regra de conduta capaz de permitir a “aceitação social” da união entre pessoas, nem ato capaz de 
refrear os impulsos e desejos do ser humano na busca de prazer, do sexo eventual, do afeto passageiro. Entretanto, diverso era o 
pensamento dos antigos. Nesse sentido, com arrimo em Venosa e Rodrigo Cunha, DIAS, p. 27.
Com efeito, o intervencionismo patriarcal, religioso e, por fim, mais tarde, a interferência estatal nas relações de afetividade fez do 
casamento regra de conduta limitadora da total liberdade do homem, reprimindo-lhe pulsões e instintos de gozo, de modo que somente 
com o matrimônio os vínculos afetivos desfrutariam de aceitação social e reconhecimento jurídico, mesmo que, com a revolução industrial, 
a família tenha se tornado unidade de produção terciária – (DIAS, p. 28).
Entrementes, no mundo contemporâneo, o casamento se justifica à vista de laços afetivos de carinho, amor, igualdade, solidariedade, 
lealdade, confiança respeito mútuo, da dignidade do outro, vedado ao Estado interferências que causem dano à liberdade do “ser”, 
bem assim punitivismos retrógrados, hipocrisia e preconceito às pessoas (DIAS, p. 30). Rompido o afeto, rompido estará o casamento. 
Descabe o convívio por mera aparência ou aceitação social.
A rigor, diante da modificação e evolução das relações familiares na busca do atendimento aos interesses mais valiosos da pessoa 
humana, o divórcio, por si, não acaba com a família, eis que esta possui multifacetadas formações, a exemplo das famílias monoparentais, 
pluriparentais, informais, eudemonistas, etc., sem prejuízo da incidência do princípio da vedação do retrocesso.
Dessarte, como asseverado por Sérgio Gischkow Pereira, “o regramento jurídico da família não pode insistir, em perniciosa teimosia, no 
obsessivo ignorar das profundas modificações culturais e científicas, petrificado, mumificado e cristalizado em um mundo irreal ou sofrerá 
do mal da ineficácia” (in Estudos de direito de família, p. 35, ob. cit. por DIAS, p. 29). 
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Segundo Maria Berenice Dias, “É ilusória a ideia de eternidade do casamento. A separação, apesar de ser um trauma familiar doloroso, 
é um remédio útil e até necessário, representando, muitas vezes, a única chance para se ser feliz” (DIAS, p. 33).
Além disso, nos termos do § 6º do art. 226 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, o 
casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, não sendo mais exigido períodos de carência no caso de separação judicial ou de 
fato.
Deveras, a liberdade de escolha prevalece não só na constituição e na manutenção, mas também na extinção da entidade familiar. 
Deveras, nos termos da teoria da deterioração factual, a ninguém é dado restringir ou impor a existência ou permanência de uma entidade 
familiar, muito menos ao Estado.
A seu tempo, o divórcio tem natureza de direito potestativo. Logo, não admite resistência ou contestação. “[...] nada justifica impor que as 
pessoas fiquem dentro de uma relação quando já rompido o vínculo afetivo” (DIAS, p. 321).
Tratando-se atualmente o divórcio de instituto amparado na deterioração factual do matrimônio, sobre o qual, a exemplo do caso dos autos, 
não recai discussão ou controvérsia de fato ou de direito, tampouco oposição, dependendo a sua declaração e eficácia desconstitutiva da 
sociedade conjugal apenas da vontade de um dos cônjuges ou de ambos, que não mais deseja(m) manter(em)-se casado(s), nada obsta 
seja acolhido o pleito deduzido na inicial.
DISPOSITIVO.
Isso posto, nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, c/c art. 1.571, IV e §1º e art. 1.582, ambos do Código Civil:
DECRETO o divórcio de TAMIRIS DA SILVA MARTINS PEDRO e MAICON LOPES CABRAL, já qualificados nos autos, e, como 
consequência, declaro dissolvido o casamento válido antes havido entre eles (matrícula 095802 01 55 2020 2 00058 258 0012358 11 
do Ofício de Registro Civil de Rolim de Moura/RO), destituindo-os, portanto, da condição de consortes e desobrigando-os ainda da 
comunhão de vida plena e dos deveres previstos no art. 1.566 do Código Civil, à exceção do dever de sustento, guarda e educação de 
eventuais filhos. 
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, pois são capazes e estão regularmente representadas nos autos. O objeto do acordo 
é lícito, possível e determinado. A forma do acordo revela-se não defesa em lei e o negócio jurídico patrimonial celebrado entre as partes 
será regido pelas cláusulas acima insertas, haja vista a vontade qualificada dos interessados.
Em razão da dissolução do vínculo matrimonial, cessam, a contar do trânsito em julgado desta decisão, os efeitos do regime de bens que 
vigia na constância do casamento dos requerentes, ressalvados os direitos por eles adquiridos durante a comunhão de vida.
Resolvo a demanda com exame de mérito, nos termos do art. 203, § 1º; art. 354, caput, e art. 487, III, alínea “b”, todos do CPC.
Não houve alteração de nomes no ato do casamento.
Sirva-se esta sentença como mandado de averbação ou carta de ordem judicial para registro público do divórcio no assento de casamento 
dos ex-cônjuges (art. 10, I, do Código Civil; arts. 793 e 794, todos das Diretrizes Gerais Extrajudiciais; art. 29, § 1º e art. 100, ambos da Lei n. 
6.015/73 – LRP , Despacho CGJ 5849/2019 no SEI 0000716-15.2019.8.22.8007, Ofício 779/2020 no SEI 0001608-33.2020.8.22.8800).
Antes de averbada, esta sentença não produzirá efeito contra terceiros.
Nos termos do art. 797 das DGExtraj., cópia desta decisão deverá ser entregue às partes (e também disponibilizada a elas e a seus 
advogados, via PJe) para apresentação obrigatória ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais onde registrado o casamento 
(Rolim de Moura/RO), para averbação, no prazo de 5 dias. Melhor explicando: as partes ou seus patronos deverão, no prazo de 5 dias, 
apresentar uma via desta decisão no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do local do casamento, para averbação.
Nos termos do art. 100, § 4º, da Lei n. 6.015/73, o Oficial do RCPN da comarca onde realizado o casamento deverá, mediante ofício 
instruído com certidão de casamento atualizada e da qual conste a anotação do divórcio, comunicar este juízo, dentro de 5 dias, o 
lançamento do ato registral. Sirva-se como ofício e mandado.
Cumpra o Oficial do RCPN o disposto no art. 107, § 2º, da LRP e art. 800, § 2º, das DGExtraj. (anotação do divórcio nos assentos de 
nascimento dos cônjuges).
Concedo às partes os benefícios da gratuidade judiciária, de modo que estão isentas do recolhimento das custas judiciais.
Por se tratarem as partes requerentes de pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais, as despesas processuais, 
bem como os emolumentos devidos a notários ou registradores, têm elas direito à gratuidade da justiça, na forma do art. 5º, LXXVII, da 
CFR, art. 98, § 1º, IX, do CPC e art. 151, V, das DGExtrajudiciais.
Assim, além dos fundamentos já expostos, nos termos da Lei n. 9.534/97, ADI/STF n. 1.800 e ADC/STF n. 5, no Estado de Rondônia, a 
averbação desta sentença, por se tratar de ato necessário à efetivação de decisão judicial, deverá ser feita com gratuidade, sem cobrança 
de custas, taxas ou emolumentos, devendo ser fornecidas a cada um dos requerentes uma certidão de casamento com a averbação 
do divórcio, sem prejuízo do envio de uma via a este Juízo para arquivamento. No mesmo sentido, o que consta do PA SEI 0000716-
15.2019.8.22.8007, Informação CGJ 1834/2019 e Despacho CGJ n. 5849/2019 e do PA SEI 0001608-33.2020.8.22.8800. Contudo, 
poderá o senhor Oficial do RCPN observar o disposto no art. 98, §§ 5º a 8º, do CPC.
Serve esta decisão como Termo de Guarda e de Custódia da filha e termo de visitas.
Homologo a renúncia ao prazo recursal, motivo pelo qual declaro esta decisão transitada em julgado.
Sentença registrada eletronicamente.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Rolim de Moura - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7006959-77.2022.8.22.0010 Classe: Interdição/Curatela Valor da ação: R$ 1.000,00 Parte 
autora: MARLENE TEIXEIRA GOUVEIA, CPF nº 31297390253 Advogado: ROSELI ORMINDO DOS SANTOS, OAB nº RO8751 Parte 
requerida: MANOEL BARROS DE OLIVEIRA, CPF nº 07032587291 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
MARLENE TEIXEIRA GOUVEIA ajuizou ação de interdição e curatela contra MANOEL BARROS DE OLIVEIRA, em razão de apresentar 
doença de Alzheimer (CID F00), estando ele, pois, impossibilitado de manifestar a sua vontade, de administrar seus bens e de praticar 
atos da vida civil (art. 4º, III, do Código Civil), motivo por que reivindicou a sua interdição.
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Sucede que na petição inserta ao ID 81341328, a parte autora informa o falecimento de seu genitor, ora interditando, conforme atesta a 
certidão de óbito ID 81341330, portanto, não há falar em prosseguimento do feito, notadamente pela perda do objeto desta ação.
Isso posto, ante a evidente perda do objeto desta ação, a extinção do feito é medida que se impõe, pelo que o faço com fundamento no 
art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária que ora concedo.
Cientifique-se o Ministério Público.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura - RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br 
Processo n.: 7007814-56.2022.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 6.788,14 Parte autora: FRANCISCO 
ELIAS FIGUEIREDO, CPF nº 68181752791 Advogado: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS, OAB nº RO6891 Parte requerida: JBS 
SA, CNPJ nº 02916265000160, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ nº 05703088000121 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Recebo a petição de cumprimento de sentença.
Disposições a serem seguidas pela Central de Processamentos Eletrônicos:
1) Altere-se a classe judicial para cumprimento de sentença. 
2) INTIME-SE a parte Executada para conhecimento do presente cumprimento de sentença, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da intimação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), pague voluntariamente o 
valor atualizado.
A intimação da parte executada deverá ser realizada na forma do art. 513, do Código de Processo Civil, isto é:
2.1) na pessoa do advogado do devedor, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há menos de 1 (um) ano do trânsito 
em julgado da sentença;
2.2) na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço urbano constante dos autos, ou 
por Oficial de Justiça, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado da 
sentença.
2.3) caso o devedor seja revel, sua intimação deve ocorrer mediante publicação no DJE, conforme prescrição do art. 346 do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a cientificação pessoal.
3) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 525, caput, do CPC).
4) Apresentada manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.
4.1) Caso exista discordância entre as partes exclusivamente quanto aos valores devidos, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial 
para elaboração minuciosa do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
4.2) Somente deverá ser feita conclusão para análise do Juízo se não houver concordância de ambas as partes em relação aos cálculos 
apresentados pelo Contador Judicial ou se houver pedido formulado pelas partes e pendente de análise.
4.3) Não havendo discordância das partes quanto aos valores apresentados pelo Contador Judicial e havendo o pagamento voluntário do 
valor devido, expeça-se alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração autorizar) para levantamento 
dos valores com juros/correções/rendimentos, intimando-a, em sequência, para o levantamento da quantia, sob pena de envio dos 
respectivos valores depositados na conta judicial para a conta centralizadora.
4.3.1) Efetuado o levantamento dos valores, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o pagamento integral 
da obrigação e extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 
5) Não sendo apresentada manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente para atualização do débito (incluindo no valor 
a multa de 10% e os honorários de 10%), podendo requerer o que entender relevante.
5.1) Caso a parte exequente pretenda diligências junto ao RENAJUD, SISBAJUD ou assemelhados e não seja beneficiária da 
gratuidade, deverá instruir o pedido com comprovante de recolhimento das taxas judiciárias, por cada ato postulado, conforme disposto 
no art. 17, da Lei 3.896/2016.
5.1.1) Sendo beneficiária da Justiça Gratuita caberá a parte exequente juntar cópia da decisão que lhe concedeu a gratuidade - nos casos 
de processos físicos - ou indicar o ID da decisão que lhe concedeu o benefício (nos casos em que o processo de conhecimento tenha 
tramitado via PJE).
6) Por conseguinte, este Juízo atentar-se-á na fase de penhora à ordem indicada no art. 840, do CPC, estando a parte exequente, desde 
já, advertida de que não sendo indicados bens passíveis de penhora ou localizados valores nas contas da parte executada (no caso de 
requerimento de consulta ao sistema SISBAJUD), a execução será suspensa, nos termos do artigo 921, III, do CPC.
7) Caso a parte exequente indique bens passíveis de penhora, deverá, no mesmo ato, informar o endereço em que a diligência poderá ser 
cumprida, bem como se possui interesse em permanecer como depositário dos bens, hipótese em que deverá acompanhar as diligências 
do Oficial de Justiça. Do contrário ficará a parte executada como fiel depositários de eventuais bens penhorados (840, § 2º, do CPC).
8. É fato notório, no âmbito deste Juízo, que JBS SA é a adquirente de CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
De fato, nos autos dos embargos à execução registrados sob n. 0000770-86.2014.8.22.0010, JBS S. A., por exemplo, pleiteou a sua exclusão 
do polo passivo da execução n. 0054350-12.2006.8.22.0010 por entender ser parte passiva ilegítima naquela demanda, argumentando 
não haver falar em sua responsabilidade subsidiária por dívidas da empresa CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Em sentença de 9/7/2014 restou consignado o seguinte naqueles embargos:
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“[…] Com efeito, exprime a configuração de conglomerado econômico a aderência de pessoas jurídicas que apresentam similaridades 
entre si, imaginadas para burlar o direito e prejudicar a terceiros. Acerca disso, todos os documentos anexados aos autos indicam a 
existência de um conglomerado econômico formado pelas empresas BRACOL, GRUPO BERTIN, BERTIN S/A, JBS e BSB, uma vez que 
possuem similitude nas atividades empresárias principais, dentre outros empreendimentos análogos, possuem o mesmo procurador e 
utilizam todas o nome fantasia e o logotipo BERTIN como integrantes de seu grupo. Essas empresas exibem uma confusão patrimonial, 
podendo ser consideradas conglomeradas com interesses convergentes, o que permite a desconsideração da personalidade jurídica de 
cada uma, já que é meramente formal a divisão societária entre essas conjugadas possuem o mesmo procurador, identidade de nomes 
e marcas, etc [...]”
Nesse sentido, foram rejeitados os embargos 0000770-86.2014.8.22.0010.
O Tribunal de Justiça de Rondônia, ao julgar Agravo de instrumento manejado pela JBS S.A. contra decisão nos autos de Execução Fiscal 
n. 00568952120078220010 assim foi decidido:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Desconsideração da personalidade jurídica. Redirecionamento da dívida. Organização 
empresarial. Confusão patrimonial. Desnecessidade de citação das empresas incluídas no polo passivo. Responsabilidade solidária. 
Penhora on line. Desprovimento do recurso. Reconhecido o grupo econômico e verificada a confusão patrimonial entre organização 
empresarial, é autorizada a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívida da outra, por tratar-
se de empreendimento jurídico único. A falta de citação das empresas incluídas no polo passivo da execução não causa cerceamento 
de defesa, por consistiram em pessoa jurídica única e, portanto, solidariamente responsáveis pelas dívidas da primeira executada.” 
(RONDÔNIA. Tribunal de Justiça. 2ª Câmara Especial. Agravo de Instrumento 0010094-04.2012.8.22.0000. Relator Juiz Ilisir Bueno 
Rodrigues (em subst. ao Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior). Julgamento: 30/10/2012. Publicação: 23/04/2013.)
O relator assim fundamentou suas razões de decidir:
“[…] Assim, uma vez configurada a existência de um único grupo de empresas, no presente caso o Grupo Bertin, necessária a 
desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens de qualquer uma delas. Por derradeiro, observe-se que a penhora do 
numerário em conta bancária da JBS S/A aconteceu por não terem sido encontrados bens penhoráveis da primeira executada. Diante do 
exposto, não vislumbro nos autos indícios suficientes que levem à formação de um juízo no sentido de desfazimento da penhora, neste 
momento processual. Assim, não preenchidos os requisitos legais do art. 558, do CPC, e diante do entendimento acima esposado, nego 
o efeito suspensivo ao presente agravo. Vê-se, portanto, que o pedido de efeito suspensivo ao agravo foi negado, pois, ainda em análise 
superficial, foi possível observar a existência de um único grupo de empresas, o que autoriza a penhora dos bens de qualquer delas, 
em razão da confusão patrimonial. Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, os documentos demonstram que a agravante é 
incorporadora da Bertin S/A, utilizando, inclusive, a marca GRUPO BERTIN, além de possuir os mesmos sócios e administradores de 
todas as outras empresas do conglomerado, utilizando o parque industrial da empresa executada Condesa, no Município de Rolim de 
Moura. Dessa forma, considerando a existência de confusão patrimonial, não há nenhuma ilegalidade na decisão que dispensou a citação 
da agravante antes da realização da penhora, considerando tratar-se de pessoa jurídica única. Ante o exposto, ausentes nos autos novos 
elementos capazes de alterar o raciocínio elaborado quando da análise do pedido liminar, reitero os argumentos lá defendidos para 
negar provimento ao presente agravo, mantendo integralmente a decisão [...]” (Voto do Juiz relator no Agravo de Instrumento 0010094-
04.2012.8.22.0000, já citado)
É de se notar que a decisão que autorizou a aquisição das cotas da CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pela INDÚSTRIAS 
BERTIN LTDA destacou que da proposta constava (e não poderia ser diferente) a garantia do cumprimento do plano de recuperação da 
recuperanda, assunção de suas dívidas em caráter subsidiário pela adquirente. Aquela decisão manteve, ainda, BERTIN LTDA (depois 
BRACOL HOLDING LTDA) e HEBER PARTICIPAÇÕES S. A. como responsáveis solidárias pelas obrigações da CONDESA, vide doc. 
Id.14149508 p. 10 dos autos 7010260-17.2017.8.22.0007.
BERTIN LTDA (depois BRACOL HOLDING LTDA) (doc. Id.19598806 p. 13 e seguintes, autos 7010260-17.2017.8.22.0007) subscreveu 
a maioria das ações de BERTIN S. A. que assumiu o arrendamento da planta industrial de CONDESA (doc. Id. 19598812, p. 2, autos 
7010260-17.2017.8.22.0007) e depois repassou para VIGOR (doc. Id. 19598816, p. 1, 7010260-17.2017.8.22.0007).
A JBS S. A., em 2015 (doc. Id.19598823 p. 2, autos 7010260-17.2017.8.22.0007), adquiriu as cotas da CONDESA que pertenciam à 
INDÚSTRIAS BERTIN LTDA. Mais não é preciso dizer.
JBS S. A., como adquirente das cotas da CONDESA que pertenciam a INDÚSTRIAS BERTIN LTDA e como incorporadora BERTIN S. A. 
detém legitimidade para responder pelas obrigações da CONDESA.
Assim, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA será citada na pessoa de JBS SA, sua legítima sucessora.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Rolim de Moura, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXECUTADOS:
CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na pessoa de JBS S.A. com sede na Avenida Marginal Direita do Tietê, n° 500, 
3° Andar, bloco I, São Paulo-SP JBS S.A. (INCORPORADORA DE BERTIN S.A.), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.916.265/0001- 60 com sede na Avenida Marginal Direita do Tietê, n° 500, 3° Andar, bloco I, São Paulo-SP 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo n.: 7007795-50.2022.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 5.168,73 Parte autora: DUCINEIA DE 
OLIVEIRA NUNES ALVES, CPF nº 86196740210 Advogado: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404 Parte requerida: JBS 
SA, CNPJ nº 02916265000160, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ nº 05703088000121 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
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Recebo a petição de cumprimento de sentença.
Disposições a serem seguidas pela Central de Processamentos Eletrônicos:
1) Altere-se a classe judicial para cumprimento de sentença. 
2) INTIME-SE a parte Executada para conhecimento do presente cumprimento de sentença, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da intimação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), pague voluntariamente o 
valor atualizado.
A intimação da parte executada deverá ser realizada na forma do art. 513, do Código de Processo Civil, isto é:
2.1) na pessoa do advogado do devedor, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há menos de 1 (um) ano do trânsito 
em julgado da sentença;
2.2) na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço urbano constante dos autos, ou 
por Oficial de Justiça, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado da 
sentença.
2.3) caso o devedor seja revel, sua intimação deve ocorrer mediante publicação no DJE, conforme prescrição do art. 346 do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a cientificação pessoal.
3) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 525, caput, do CPC).
4) Apresentada manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.
4.1) Caso exista discordância entre as partes exclusivamente quanto aos valores devidos, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial 
para elaboração minuciosa do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
4.2) Somente deverá ser feita conclusão para análise do Juízo se não houver concordância de ambas as partes em relação aos cálculos 
apresentados pelo Contador Judicial ou se houver pedido formulado pelas partes e pendente de análise.
4.3) Não havendo discordância das partes quanto aos valores apresentados pelo Contador Judicial e havendo o pagamento voluntário do 
valor devido, expeça-se alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração autorizar) para levantamento 
dos valores com juros/correções/rendimentos, intimando-a, em sequência, para o levantamento da quantia, sob pena de envio dos 
respectivos valores depositados na conta judicial para a conta centralizadora.
4.3.1) Efetuado o levantamento dos valores, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o pagamento integral 
da obrigação e extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 
5) Não sendo apresentada manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente para atualização do débito (incluindo no valor 
a multa de 10% e os honorários de 10%), podendo requerer o que entender relevante.
5.1) Caso a parte exequente pretenda diligências junto ao RENAJUD, SISBAJUD ou assemelhados e não seja beneficiária da 
gratuidade, deverá instruir o pedido com comprovante de recolhimento das taxas judiciárias, por cada ato postulado, conforme disposto 
no art. 17, da Lei 3.896/2016.
5.1.1) Sendo beneficiária da Justiça Gratuita caberá a parte exequente juntar cópia da decisão que lhe concedeu a gratuidade - nos casos 
de processos físicos - ou indicar o ID da decisão que lhe concedeu o benefício (nos casos em que o processo de conhecimento tenha 
tramitado via PJE).
6) Por conseguinte, este Juízo atentar-se-á na fase de penhora à ordem indicada no art. 840, do CPC, estando a parte exequente, desde 
já, advertida de que não sendo indicados bens passíveis de penhora ou localizados valores nas contas da parte executada (no caso de 
requerimento de consulta ao sistema SISBAJUD), a execução será suspensa, nos termos do artigo 921, III, do CPC.
7) Caso a parte exequente indique bens passíveis de penhora, deverá, no mesmo ato, informar o endereço em que a diligência poderá ser 
cumprida, bem como se possui interesse em permanecer como depositário dos bens, hipótese em que deverá acompanhar as diligências 
do Oficial de Justiça. Do contrário ficará a parte executada como fiel depositários de eventuais bens penhorados (840, § 2º, do CPC).
8. É fato notório, no âmbito deste Juízo, que JBS SA é a adquirente de CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
De fato, nos autos dos embargos à execução registrados sob n. 0000770-86.2014.8.22.0010, JBS S. A., por exemplo, pleiteou a sua exclusão 
do polo passivo da execução n. 0054350-12.2006.8.22.0010 por entender ser parte passiva ilegítima naquela demanda, argumentando 
não haver falar em sua responsabilidade subsidiária por dívidas da empresa CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Em sentença de 9/7/2014 restou consignado o seguinte naqueles embargos:
“[…] Com efeito, exprime a configuração de conglomerado econômico a aderência de pessoas jurídicas que apresentam similaridades 
entre si, imaginadas para burlar o direito e prejudicar a terceiros. Acerca disso, todos os documentos anexados aos autos indicam a 
existência de um conglomerado econômico formado pelas empresas BRACOL, GRUPO BERTIN, BERTIN S/A, JBS e BSB, uma vez que 
possuem similitude nas atividades empresárias principais, dentre outros empreendimentos análogos, possuem o mesmo procurador e 
utilizam todas o nome fantasia e o logotipo BERTIN como integrantes de seu grupo. Essas empresas exibem uma confusão patrimonial, 
podendo ser consideradas conglomeradas com interesses convergentes, o que permite a desconsideração da personalidade jurídica de 
cada uma, já que é meramente formal a divisão societária entre essas conjugadas possuem o mesmo procurador, identidade de nomes 
e marcas, etc [...]”
Nesse sentido, foram rejeitados os embargos 0000770-86.2014.8.22.0010.
O Tribunal de Justiça de Rondônia, ao julgar Agravo de instrumento manejado pela JBS S.A. contra decisão nos autos de Execução Fiscal 
n. 00568952120078220010 assim foi decidido:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Desconsideração da personalidade jurídica. Redirecionamento da dívida. Organização 
empresarial. Confusão patrimonial. Desnecessidade de citação das empresas incluídas no polo passivo. Responsabilidade solidária. 
Penhora on line. Desprovimento do recurso. Reconhecido o grupo econômico e verificada a confusão patrimonial entre organização 
empresarial, é autorizada a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívida da outra, por tratar-
se de empreendimento jurídico único. A falta de citação das empresas incluídas no polo passivo da execução não causa cerceamento 
de defesa, por consistiram em pessoa jurídica única e, portanto, solidariamente responsáveis pelas dívidas da primeira executada.” 
(RONDÔNIA. Tribunal de Justiça. 2ª Câmara Especial. Agravo de Instrumento 0010094-04.2012.8.22.0000. Relator Juiz Ilisir Bueno 
Rodrigues (em subst. ao Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior). Julgamento: 30/10/2012. Publicação: 23/04/2013.)
O relator assim fundamentou suas razões de decidir:
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“[…] Assim, uma vez configurada a existência de um único grupo de empresas, no presente caso o Grupo Bertin, necessária a 
desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens de qualquer uma delas. Por derradeiro, observe-se que a penhora do 
numerário em conta bancária da JBS S/A aconteceu por não terem sido encontrados bens penhoráveis da primeira executada. Diante do 
exposto, não vislumbro nos autos indícios suficientes que levem à formação de um juízo no sentido de desfazimento da penhora, neste 
momento processual. Assim, não preenchidos os requisitos legais do art. 558, do CPC, e diante do entendimento acima esposado, nego 
o efeito suspensivo ao presente agravo. Vê-se, portanto, que o pedido de efeito suspensivo ao agravo foi negado, pois, ainda em análise 
superficial, foi possível observar a existência de um único grupo de empresas, o que autoriza a penhora dos bens de qualquer delas, 
em razão da confusão patrimonial. Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, os documentos demonstram que a agravante é 
incorporadora da Bertin S/A, utilizando, inclusive, a marca GRUPO BERTIN, além de possuir os mesmos sócios e administradores de 
todas as outras empresas do conglomerado, utilizando o parque industrial da empresa executada Condesa, no Município de Rolim de 
Moura. Dessa forma, considerando a existência de confusão patrimonial, não há nenhuma ilegalidade na decisão que dispensou a citação 
da agravante antes da realização da penhora, considerando tratar-se de pessoa jurídica única. Ante o exposto, ausentes nos autos novos 
elementos capazes de alterar o raciocínio elaborado quando da análise do pedido liminar, reitero os argumentos lá defendidos para 
negar provimento ao presente agravo, mantendo integralmente a decisão [...]” (Voto do Juiz relator no Agravo de Instrumento 0010094-
04.2012.8.22.0000, já citado)
É de se notar que a decisão que autorizou a aquisição das cotas da CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pela INDÚSTRIAS 
BERTIN LTDA destacou que da proposta constava (e não poderia ser diferente) a garantia do cumprimento do plano de recuperação da 
recuperanda, assunção de suas dívidas em caráter subsidiário pela adquirente. Aquela decisão manteve, ainda, BERTIN LTDA (depois 
BRACOL HOLDING LTDA) e HEBER PARTICIPAÇÕES S. A. como responsáveis solidárias pelas obrigações da CONDESA, vide doc. 
Id.14149508 p. 10 dos autos 7010260-17.2017.8.22.0007.
BERTIN LTDA (depois BRACOL HOLDING LTDA) (doc. Id.19598806 p. 13 e seguintes, autos 7010260-17.2017.8.22.0007) subscreveu 
a maioria das ações de BERTIN S. A. que assumiu o arrendamento da planta industrial de CONDESA (doc. Id. 19598812, p. 2, autos 
7010260-17.2017.8.22.0007) e depois repassou para VIGOR (doc. Id. 19598816, p. 1, 7010260-17.2017.8.22.0007).
A JBS S. A., em 2015 (doc. Id.19598823 p. 2, autos 7010260-17.2017.8.22.0007), adquiriu as cotas da CONDESA que pertenciam à 
INDÚSTRIAS BERTIN LTDA. Mais não é preciso dizer.
JBS S. A., como adquirente das cotas da CONDESA que pertenciam a INDÚSTRIAS BERTIN LTDA e como incorporadora BERTIN S. A. 
detém legitimidade para responder pelas obrigações da CONDESA.
Assim, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA será citada na pessoa de JBS SA, sua legítima sucessora.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Rolim de Moura, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXECUTADOS:
CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na pessoa de JBS S.A. com sede na Avenida Marginal Direita do Tietê, n° 500, 
3° Andar, bloco I, São Paulo-SP JBS S.A. (INCORPORADORA DE BERTIN S.A.), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.916.265/0001- 60 com sede na Avenida Marginal Direita do Tietê, n° 500, 3° Andar, bloco I, São Paulo-SP 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo n.: 7007805-94.2022.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 9.726,75 Parte autora: ADEMIR MARTINS, 
CPF nº 57935661200 Advogado: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404 Parte requerida: JBS SA, CNPJ nº 02916265000160, 
CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ nº 05703088000121 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Recebo a petição de cumprimento de sentença.
Disposições a serem seguidas pela Central de Processamentos Eletrônicos:
1) Altere-se a classe judicial para cumprimento de sentença. 
2) INTIME-SE a parte Executada para conhecimento do presente cumprimento de sentença, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da intimação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), pague voluntariamente o 
valor atualizado.
A intimação da parte executada deverá ser realizada na forma do art. 513, do Código de Processo Civil, isto é:
2.1) na pessoa do advogado do devedor, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há menos de 1 (um) ano do trânsito 
em julgado da sentença;
2.2) na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço urbano constante dos autos, ou 
por Oficial de Justiça, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado da 
sentença.
2.3) caso o devedor seja revel, sua intimação deve ocorrer mediante publicação no DJE, conforme prescrição do art. 346 do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a cientificação pessoal.
3) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 525, caput, do CPC).
4) Apresentada manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.
4.1) Caso exista discordância entre as partes exclusivamente quanto aos valores devidos, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial 
para elaboração minuciosa do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
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4.2) Somente deverá ser feita conclusão para análise do Juízo se não houver concordância de ambas as partes em relação aos cálculos 
apresentados pelo Contador Judicial ou se houver pedido formulado pelas partes e pendente de análise.
4.3) Não havendo discordância das partes quanto aos valores apresentados pelo Contador Judicial e havendo o pagamento voluntário do 
valor devido, expeça-se alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração autorizar) para levantamento 
dos valores com juros/correções/rendimentos, intimando-a, em sequência, para o levantamento da quantia, sob pena de envio dos 
respectivos valores depositados na conta judicial para a conta centralizadora.
4.3.1) Efetuado o levantamento dos valores, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o pagamento integral 
da obrigação e extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 
5) Não sendo apresentada manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente para atualização do débito (incluindo no valor 
a multa de 10% e os honorários de 10%), podendo requerer o que entender relevante.
5.1) Caso a parte exequente pretenda diligências junto ao RENAJUD, SISBAJUD ou assemelhados e não seja beneficiária da 
gratuidade, deverá instruir o pedido com comprovante de recolhimento das taxas judiciárias, por cada ato postulado, conforme disposto 
no art. 17, da Lei 3.896/2016.
5.1.1) Sendo beneficiária da Justiça Gratuita caberá a parte exequente juntar cópia da decisão que lhe concedeu a gratuidade - nos casos 
de processos físicos - ou indicar o ID da decisão que lhe concedeu o benefício (nos casos em que o processo de conhecimento tenha 
tramitado via PJE).
6) Por conseguinte, este Juízo atentar-se-á na fase de penhora à ordem indicada no art. 840, do CPC, estando a parte exequente, desde 
já, advertida de que não sendo indicados bens passíveis de penhora ou localizados valores nas contas da parte executada (no caso de 
requerimento de consulta ao sistema SISBAJUD), a execução será suspensa, nos termos do artigo 921, III, do CPC.
7) Caso a parte exequente indique bens passíveis de penhora, deverá, no mesmo ato, informar o endereço em que a diligência poderá ser 
cumprida, bem como se possui interesse em permanecer como depositário dos bens, hipótese em que deverá acompanhar as diligências 
do Oficial de Justiça. Do contrário ficará a parte executada como fiel depositários de eventuais bens penhorados (840, § 2º, do CPC).
8. É fato notório, no âmbito deste Juízo, que JBS SA é a adquirente de CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
De fato, nos autos dos embargos à execução registrados sob n. 0000770-86.2014.8.22.0010, JBS S. A., por exemplo, pleiteou a sua exclusão 
do polo passivo da execução n. 0054350-12.2006.8.22.0010 por entender ser parte passiva ilegítima naquela demanda, argumentando 
não haver falar em sua responsabilidade subsidiária por dívidas da empresa CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Em sentença de 9/7/2014 restou consignado o seguinte naqueles embargos:
“[…] Com efeito, exprime a configuração de conglomerado econômico a aderência de pessoas jurídicas que apresentam similaridades 
entre si, imaginadas para burlar o direito e prejudicar a terceiros. Acerca disso, todos os documentos anexados aos autos indicam a 
existência de um conglomerado econômico formado pelas empresas BRACOL, GRUPO BERTIN, BERTIN S/A, JBS e BSB, uma vez que 
possuem similitude nas atividades empresárias principais, dentre outros empreendimentos análogos, possuem o mesmo procurador e 
utilizam todas o nome fantasia e o logotipo BERTIN como integrantes de seu grupo. Essas empresas exibem uma confusão patrimonial, 
podendo ser consideradas conglomeradas com interesses convergentes, o que permite a desconsideração da personalidade jurídica de 
cada uma, já que é meramente formal a divisão societária entre essas conjugadas possuem o mesmo procurador, identidade de nomes 
e marcas, etc [...]”
Nesse sentido, foram rejeitados os embargos 0000770-86.2014.8.22.0010.
O Tribunal de Justiça de Rondônia, ao julgar Agravo de instrumento manejado pela JBS S.A. contra decisão nos autos de Execução Fiscal 
n. 00568952120078220010 assim foi decidido:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Desconsideração da personalidade jurídica. Redirecionamento da dívida. Organização 
empresarial. Confusão patrimonial. Desnecessidade de citação das empresas incluídas no polo passivo. Responsabilidade solidária. 
Penhora on line. Desprovimento do recurso. Reconhecido o grupo econômico e verificada a confusão patrimonial entre organização 
empresarial, é autorizada a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívida da outra, por tratar-
se de empreendimento jurídico único. A falta de citação das empresas incluídas no polo passivo da execução não causa cerceamento 
de defesa, por consistiram em pessoa jurídica única e, portanto, solidariamente responsáveis pelas dívidas da primeira executada.” 
(RONDÔNIA. Tribunal de Justiça. 2ª Câmara Especial. Agravo de Instrumento 0010094-04.2012.8.22.0000. Relator Juiz Ilisir Bueno 
Rodrigues (em subst. ao Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior). Julgamento: 30/10/2012. Publicação: 23/04/2013.)
O relator assim fundamentou suas razões de decidir:
“[…] Assim, uma vez configurada a existência de um único grupo de empresas, no presente caso o Grupo Bertin, necessária a 
desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens de qualquer uma delas. Por derradeiro, observe-se que a penhora do 
numerário em conta bancária da JBS S/A aconteceu por não terem sido encontrados bens penhoráveis da primeira executada. Diante do 
exposto, não vislumbro nos autos indícios suficientes que levem à formação de um juízo no sentido de desfazimento da penhora, neste 
momento processual. Assim, não preenchidos os requisitos legais do art. 558, do CPC, e diante do entendimento acima esposado, nego 
o efeito suspensivo ao presente agravo. Vê-se, portanto, que o pedido de efeito suspensivo ao agravo foi negado, pois, ainda em análise 
superficial, foi possível observar a existência de um único grupo de empresas, o que autoriza a penhora dos bens de qualquer delas, 
em razão da confusão patrimonial. Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, os documentos demonstram que a agravante é 
incorporadora da Bertin S/A, utilizando, inclusive, a marca GRUPO BERTIN, além de possuir os mesmos sócios e administradores de 
todas as outras empresas do conglomerado, utilizando o parque industrial da empresa executada Condesa, no Município de Rolim de 
Moura. Dessa forma, considerando a existência de confusão patrimonial, não há nenhuma ilegalidade na decisão que dispensou a citação 
da agravante antes da realização da penhora, considerando tratar-se de pessoa jurídica única. Ante o exposto, ausentes nos autos novos 
elementos capazes de alterar o raciocínio elaborado quando da análise do pedido liminar, reitero os argumentos lá defendidos para 
negar provimento ao presente agravo, mantendo integralmente a decisão [...]” (Voto do Juiz relator no Agravo de Instrumento 0010094-
04.2012.8.22.0000, já citado)
É de se notar que a decisão que autorizou a aquisição das cotas da CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pela INDÚSTRIAS 
BERTIN LTDA destacou que da proposta constava (e não poderia ser diferente) a garantia do cumprimento do plano de recuperação da 
recuperanda, assunção de suas dívidas em caráter subsidiário pela adquirente. Aquela decisão manteve, ainda, BERTIN LTDA (depois 
BRACOL HOLDING LTDA) e HEBER PARTICIPAÇÕES S. A. como responsáveis solidárias pelas obrigações da CONDESA, vide doc. 
Id.14149508 p. 10 dos autos 7010260-17.2017.8.22.0007.
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BERTIN LTDA (depois BRACOL HOLDING LTDA) (doc. Id.19598806 p. 13 e seguintes, autos 7010260-17.2017.8.22.0007) subscreveu 
a maioria das ações de BERTIN S. A. que assumiu o arrendamento da planta industrial de CONDESA (doc. Id. 19598812, p. 2, autos 
7010260-17.2017.8.22.0007) e depois repassou para VIGOR (doc. Id. 19598816, p. 1, 7010260-17.2017.8.22.0007).
A JBS S. A., em 2015 (doc. Id.19598823 p. 2, autos 7010260-17.2017.8.22.0007), adquiriu as cotas da CONDESA que pertenciam à 
INDÚSTRIAS BERTIN LTDA. Mais não é preciso dizer.
JBS S. A., como adquirente das cotas da CONDESA que pertenciam a INDÚSTRIAS BERTIN LTDA e como incorporadora BERTIN S. A. 
detém legitimidade para responder pelas obrigações da CONDESA.
Assim, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA será citada na pessoa de JBS SA, sua legítima sucessora.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Rolim de Moura, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXECUTADOS:
CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na pessoa de JBS S.A. com sede na Avenida Marginal Direita do Tietê, n° 500, 
3° Andar, bloco I, São Paulo-SP JBS S.A. (INCORPORADORA DE BERTIN S.A.), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.916.265/0001- 60 com sede na Avenida Marginal Direita do Tietê, n° 500, 3° Andar, bloco I, São Paulo-SP 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7001511-60.2021.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SCHLICKMANN & VILELA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: CATIANE DARTIBALE - RO6447
REU: JUNIOR BATISTA MEIRELES
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7000673-83.2022.8.22.0010 Classe: Execução 
Extrajudicial de Alimentos Valor da ação: R$ 9.628,60 Parte autora: H. P. S., CPF nº 92701582253, A. S. V., CPF nº 06274432221 
Advogado: DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA, OAB nº RO8483 Parte requerida: N. F. V., CPF nº 93805187220 Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (ID 78277149), intime-se a parte exequente a, no prazo de 15 dias, requerer o que entender 
oportuno para o correto andamento do feito, devendo, nessa oportunidade, apresentar o valor atualizado do débito alimentar.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTES: H. P. S., AVENIDA PORTO ALEGRE 3620 CENTENÁRIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, A. S. V., 
AVENIDA PORTO ALEGRE 3620 CENTENÁRIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: N. F. V., AVENIDA BELO HORIZONTE 5301 SÃO CRISTÓVÃO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 9.628,60

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7002295-71.2020.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 7.723,89 Parte autora: AILTON MOURA DE OLIVEIRA, CPF nº 23630221904 Advogado: ANDERSON 
MARCIO BARBOSA, OAB nº RO10680 Parte requerida: Massa Falida de Ympactus Comercial S.A, CNPJ nº 11669325000188 Advogado: 
SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença decorrente de liquidação de sentença julgada procedente, deduzido por AILTON 
MOURA DE OLIVEIRA em desfavor de Ympactus Comercial SA - Telexfree.
No decorrer do processo, por meio do Ofício Circular GABJU-OF CIRCULAR N 007/2019 (disponível em: https://www.tjac.jus.br/wp-
content/uploads/2019/12/GABJU-OF-CIRCULAR-N-007-2019-Caso-Telexfree.pdf), oriundo do Egrégio TJAC, onde tramitou a Ação Civil 
Pública que ensejou a presente execução, este juízo tomou conhecimento de que fora decretada a falência da executada, o que ocorreu 
no bojo dos autos nº 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES (FÓRUM MUNIZ 
FREIRE - RUA MUNIZ FREIRE, S/N - CENTRO - VITÓRIA - ES - CEP: 29015-140, 1falencia-vitoria@tjes.jus.br, telefone(s): 3198-0550 
- Ramal: 644). 
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É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO.
O processo deve ser extinto nos termos do artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da decretação da falência 
da executada.
Como se infere, em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão 
da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar a retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de 
pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, posto que a empresa e sócios não mais respondem pelas 
obrigações, que agora passaram à responsabilidade da massa falida.
Ressalte-se que a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe, inviabilizando, assim, o 
prosseguimento do feito.
Com efeito, consoante dispõe o artigo 76 da Lei nº 11.101/05, compete ao Juízo da Falência conhecer sobre todas as ações dirigidas à 
massa falida e voltadas à satisfação de créditos líquidos, concursais ou extraconcursais, in verbis:
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, 
ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
No tocante aos sócios, também não é possível o prosseguimento da execução neste juízo, porquanto também sujeitos aos efeitos da 
decretação da falência, a teor do art. 81 da Lei nº 11.101/05, transcreve-se:
Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que 
ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar 
contestação, se assim o desejarem.
Assim, ante a decretação da falência da executada, resta ao credor habilitar seu crédito junto ao juízo falimentar, no qual os atos 
executivos terão seu devido prosseguimento, obedecendo-se à ordem estabelecida nos artigos 83 e 84, ambos da Lei nº 11.101/05, sob 
pena de violação ao princípio da par condictio creditorum.
É este o entendimento da jurisprudência pátria, veja-se:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de condenação em pagamento de soma em dinheiro. Borderôs de descontos de títulos. Extinção 
do processo. Insurgência da exequente. Falência superveniente da executada. Extinção do processo executivo. Possibilidade. Decretada 
a quebra da executada, é de se ter por certa a inviabilidade prática da execução individual, ante a impossibilidade de satisfação do 
crédito nela perseguido, que se sujeita ao juízo universal da falência e a seus desfechos processuais. Precedentes do STJ. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP Apelação nº 1096423-40.2016.8.26.0100 rel. Des. Sebastião Flávio j. 06/09/2019).
Em idêntico sentido já decidiu o Colendo STJ:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA 
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao 
Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da 
decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6º, 
caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções 
movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, 
duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada 
em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer 
dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a 
suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na 
hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, 
o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade 
empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse 
considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar 
a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a 
formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais 
até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito. (REsp 1564021/MG, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)”.
Conclui-se, portanto, que inviável o prosseguimento da execução face ao polo passivo atual, de tal sorte que o processo prescinde de 
pressuposto válido de prosseguimento. Por outro lado, ainda que fosse modificado o polo passivo, para nele fazer constar a massa falida, 
é certo que este juízo não detém competência para o processamento do feito, ante os motivos já expostos, uma vez que a habilitação de 
crédito deverá pleiteada junto ao juízo falimentar, carecendo, portanto, o exequente, nestes autos, de interesse processual.
Diante disso, reconheço a incompetência deste juízo para tramitação deste cumprimento de sentença ante a falência decretada em favor 
da empresa ré e JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
Assim, fica a parte credora intimada a providenciar o necessário para diligenciar a habilitação de seu crédito no juízo universal.
Expeça-se o necessário inclusive certidão de crédito.
Arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Altere-se o polo passivo para constar MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701
Processo n.: 7003139-21.2020.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 12.954,00 Parte autora: MARIA 
APARECIDA BERTOLIM, CPF nº 30561361215 Advogado: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS, OAB nº RO5822 Parte requerida: INSS 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA DESPACHO
Vistos.
Recebo a petição de cumprimento de sentença.
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Altere-se a classe processual, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.
Para o caso de expedição de RPV, mesmo que não seja apresentada impugnação pela Fazenda Pública, arbitro honorários da fase de 
cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da execução (art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC). Destaco que não são devidos 
honorários em cumprimento de sentença que enseja a expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, §7º, do CPC).
Assim, fica a parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à eventual atualização dos valores, incluindo-se os 
honorários fixados, em se tratando de execução de pequeno valor.
Após o decurso do prazo, cumpram-se as determinações seguintes:
1) Intime-se a parte executada, por intermédio de seu procurador, via sistema PJE, para apresentar impugnação a execução por escrito, no 
prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-o que o silêncio será interpretado como anuência aos valores apresentados pela parte exequente.
1.1) Advirta-se o executado, desde já, de que eventuais impugnações deverão ser opostas nos próprios autos, delimitando e 
demonstrando especificamente os valores impugnados, bem como instruindo-as com os documentos que se fizerem necessários à 
demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação.
2) Caso o executado apresente impugnação, intime-se a(o) exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.
3) Persistindo a discordância, remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, 
em 05 (cinco) dias.
4) Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado quanto 
aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados pelo 
contador, expeça-se Precatório ou RPV, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio das partes será interpretado como concordância.
4.1) Caso o valor ultrapasse o limite legal para recebimento por meio de RPV e a parte renuncie ao valor excedente para receber pelo 
meio mais célere (RPV), desde já, homologo eventual renúncia para que seja possível o(a) credor(a) receber por meio de RPV.
5) Os honorários sucumbenciais não correspondem a parcela integrante ao valor devido ao credor, de modo que defiro, desde já, eventual 
requerimento formulado, para fins de possibilitar a expedição de requisição própria quanto a referida verba, em consonância com o que 
dispõe o art. 21, §1º, da Resolução n. 168/11, do Conselho da Justiça Federal.
6) Após a expedição da(s) requisição(ões) de pagamento, intimem-se as partes sobre o inteiro teor da(s) requisição(ões) expedida(s) nos 
autos, nos termos do art. 10, da Resolução n. 168/11, do Conselho da Justiça Federal. Prazo comum de 05 (cinco) dias.
7) Nada sendo apresentado em contrário, remeta(m)-se a(s) requisição(ões) ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
8) Aguarde-se no arquivo provisório a informação quanto ao pagamento do(s) requisitório(s).
9) Vindo a informação do pagamento, expeça-se alvará judicial em favor do exequente ou de seu patrono (caso possua poderes para 
tanto).
10) Por fim, nada mais havendo, façam os autos conclusos para extinção, na forma do art. 924, inciso II, do CPC
Cumpra-se. Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARIA APARECIDA BERTOLIM, CPF nº 30561361215, RUA SÃO PAULO 4777 BOA ESPERANÇA - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 1024, - DE 904/905 A 1075/1076 
CENTRO - 76900-038 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005473-28.2020.8.22.0010 Classe: Cumprimento de 
sentença Valor da ação: R$ 12.540,00 Parte autora: TATIELE DA SILVA LUCAS, CPF nº 00708483275 Advogado: CINTIA GOHDA 
RUIZ DE LIMA UMEHARA, OAB nº SP126707 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Em razão da tutela antecipada concedida em sentença, a Autarquia foi intimada por duas vezes a implantar o benefício de auxílio-doença 
em favor da autora sob pena de aplicação de multa diária, contudo não cumpriu a determinação judicial.
Evidenciada a inobservância a tais comandos, já tendo havido os alertas anteriores, aplica-se a multa diária de R$ 200,00 (duzentos 
reais), até o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Intime-se o INSS, através de sua Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, para comprovar a implantação do benefício e promover 
o pagamento da multa ora aplicada, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sem prejuízo da intimação da Procuradoria do INSS encaminhe-se a intimação para implantação do benefício por meio eletrônico aos 
cuidados do diretor da agência regional do INSS (aps26001070@inss.gov.br) e pfro.tj@agu.gov.br.
Escoado o prazo acima, intime-se a exequente a informar se houve ou não o cumprimento da ordem.
Em caso de novo descumprimento da ordem pelo INSS, torno exequível a multa arbitrada, devendo a credora apresentar planilha de 
cálculo das astreintes nos limites acima fixados. Intime-se. Prazo: 15 (quinze dias).
Após, expeça-se requisição de pequeno valor para pagamento da multa.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL 
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
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SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
REQUERENTE: TATIELE DA SILVA LUCAS, LINHA 204 LADO SUL KM 10,5 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R$ 12.540,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7003114-08.2020.8.22.0010 Classe: Liquidação de 
Sentença pelo Procedimento Comum Valor da ação: R$ 4.476,85 Parte autora: EDSON PEREIRA DE SOUZA, CPF nº 85875821272 
Advogado: ANDERSON MARCIO BARBOSA, OAB nº RO10680 Parte requerida: Massa Falida de Ympactus Comercial S.A, CNPJ nº 
11669325000188 Advogado: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB nº SP98628 
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença decorrente de liquidação de sentença julgada procedente, deduzido por EDSON 
PEREIRA DE SOUZA em desfavor de Ympactus Comercial SA - Telexfree.
No decorrer do processo, por meio do Ofício Circular GABJU-OF CIRCULAR N 007/2019 (disponível em: https://www.tjac.jus.br/wp-
content/uploads/2019/12/GABJU-OF-CIRCULAR-N-007-2019-Caso-Telexfree.pdf), oriundo do Egrégio TJAC, onde tramitou a Ação Civil 
Pública que ensejou a presente execução, este juízo tomou conhecimento de que fora decretada a falência da executada, o que ocorreu 
no bojo dos autos nº 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES (FÓRUM MUNIZ 
FREIRE - RUA MUNIZ FREIRE, S/N - CENTRO - VITÓRIA - ES - CEP: 29015-140, 1falencia-vitoria@tjes.jus.br, telefone(s): 3198-0550 
- Ramal: 644). 
É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO.
O processo deve ser extinto nos termos do artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da decretação da falência 
da executada.
Como se infere, em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão 
da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar a retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de 
pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, posto que a empresa e sócios não mais respondem pelas 
obrigações, que agora passaram à responsabilidade da massa falida.
Ressalte-se que a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe, inviabilizando, assim, o 
prosseguimento do feito.
Com efeito, consoante dispõe o artigo 76 da Lei nº 11.101/05, compete ao Juízo da Falência conhecer sobre todas as ações dirigidas à 
massa falida e voltadas à satisfação de créditos líquidos, concursais ou extraconcursais, in verbis:
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, 
ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
No tocante aos sócios, também não é possível o prosseguimento da execução neste juízo, porquanto também sujeitos aos efeitos da 
decretação da falência, a teor do art. 81 da Lei nº 11.101/05, transcreve-se:
Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que 
ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar 
contestação, se assim o desejarem.
Assim, ante a decretação da falência da executada, resta ao credor habilitar seu crédito junto ao juízo falimentar, no qual os atos 
executivos terão seu devido prosseguimento, obedecendo-se à ordem estabelecida nos artigos 83 e 84, ambos da Lei nº 11.101/05, sob 
pena de violação ao princípio da par condictio creditorum.
É este o entendimento da jurisprudência pátria, veja-se:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de condenação em pagamento de soma em dinheiro. Borderôs de descontos de títulos. Extinção 
do processo. Insurgência da exequente. Falência superveniente da executada. Extinção do processo executivo. Possibilidade. Decretada 
a quebra da executada, é de se ter por certa a inviabilidade prática da execução individual, ante a impossibilidade de satisfação do 
crédito nela perseguido, que se sujeita ao juízo universal da falência e a seus desfechos processuais. Precedentes do STJ. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP Apelação nº 1096423-40.2016.8.26.0100 rel. Des. Sebastião Flávio j. 06/09/2019).
Em idêntico sentido já decidiu o Colendo STJ:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA 
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao 
Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da 
decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6º, 
caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções 
movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, 
duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada 
em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer 
dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a 
suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na 
hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, 
o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade 
empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse 
considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar 
a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a 
formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais 
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até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito. (REsp 1564021/MG, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)”.
Conclui-se, portanto, que inviável o prosseguimento da execução face ao polo passivo atual, de tal sorte que o processo prescinde de 
pressuposto válido de prosseguimento. Por outro lado, ainda que fosse modificado o polo passivo, para nele fazer constar a massa falida, 
é certo que este juízo não detém competência para o processamento do feito, ante os motivos já expostos, uma vez que a habilitação de 
crédito deverá pleiteada junto ao juízo falimentar, carecendo, portanto, o exequente, nestes autos, de interesse processual.
Diante disso, reconheço a incompetência deste juízo para tramitação deste cumprimento de sentença ante a falência decretada em favor 
da empresa ré e JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
Assim, fica a parte credora intimada a providenciar o necessário para diligenciar a habilitação de seu crédito no juízo universal.
Expeça-se o necessário inclusive certidão de crédito.
Arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Altere-se o polo passivo para constar MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7001779-80.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 60.285,00 Parte autora: CLAUDECIR SIQUEIRA DA SILVA, CPF nº 44213387100 Advogado: THATY 
RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO
Defiro complementação do laudo pericial.
Encaminhe-se ao perito nomeado os questionamentos ID (78320473) para esclarecimentos acerca do caso.
Após, intimem-se as partes e tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701
Processo n.: 7001974-02.2021.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 13.200,00 Parte autora: VANESSA DOS 
SANTOS PEREIRA, CPF nº 00827078200 Advogado: ELMA RIBEIRO, OAB nº RO10865 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA DESPACHO
Vistos.
Recebo a petição de cumprimento de sentença.
Altere-se a classe processual, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.
Para o caso de expedição de RPV, mesmo que não seja apresentada impugnação pela Fazenda Pública, arbitro honorários da fase de 
cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da execução (art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC). Destaco que não são devidos 
honorários em cumprimento de sentença que enseja a expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, §7º, do CPC).
Assim, fica a parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à eventual atualização dos valores, incluindo-se os 
honorários fixados, em se tratando de execução de pequeno valor.
Após o decurso do prazo, cumpram-se as determinações seguintes:
1) Intime-se a parte executada, por intermédio de seu procurador, via sistema PJE, para apresentar impugnação a execução por escrito, no 
prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-o que o silêncio será interpretado como anuência aos valores apresentados pela parte exequente.
1.1) Advirta-se o executado, desde já, de que eventuais impugnações deverão ser opostas nos próprios autos, delimitando e 
demonstrando especificamente os valores impugnados, bem como instruindo-as com os documentos que se fizerem necessários à 
demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação.
2) Caso o executado apresente impugnação, intime-se a(o) exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.
3) Persistindo a discordância, remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, 
em 05 (cinco) dias.
4) Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado quanto 
aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados pelo 
contador, expeça-se Precatório ou RPV, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio das partes será interpretado como concordância.
4.1) Caso o valor ultrapasse o limite legal para recebimento por meio de RPV e a parte renuncie ao valor excedente para receber pelo 
meio mais célere (RPV), desde já, homologo eventual renúncia para que seja possível o(a) credor(a) receber por meio de RPV.
5) Os honorários sucumbenciais não correspondem a parcela integrante ao valor devido ao credor, de modo que defiro, desde já, eventual 
requerimento formulado, para fins de possibilitar a expedição de requisição própria quanto a referida verba, em consonância com o que 
dispõe o art. 21, §1º, da Resolução n. 168/11, do Conselho da Justiça Federal.
6) Após a expedição da(s) requisição(ões) de pagamento, intimem-se as partes sobre o inteiro teor da(s) requisição(ões) expedida(s) nos 
autos, nos termos do art. 10, da Resolução n. 168/11, do Conselho da Justiça Federal. Prazo comum de 05 (cinco) dias.
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7) Nada sendo apresentado em contrário, remeta(m)-se a(s) requisição(ões) ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
8) Aguarde-se no arquivo provisório a informação quanto ao pagamento do(s) requisitório(s).
9) Vindo a informação do pagamento, expeça-se alvará judicial em favor do exequente ou de seu patrono (caso possua poderes para 
tanto).
10) Por fim, nada mais havendo, façam os autos conclusos para extinção, na forma do art. 924, inciso II, do CPC
Cumpra-se. Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
REQUERENTE: VANESSA DOS SANTOS PEREIRA, CPF nº 00827078200, RUA DAS ORQUIDEAS 1437, CASA JARDM DOS LAGOS 
- 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA RIO BRANCO 4446 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7006220-41.2021.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 4.800,00 Parte autora: MANUELA 
CASAGRANDE SANTOS, CPF nº 21287458700 Advogado: LARISSA LIMA DA SILVA, OAB nº RO11694 Parte requerida: UNIMED 
CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ nº 00697509000135 Advogado: CHRISTIAN FERNANDES 
RABELO, OAB nº RO333B 
SENTENÇA
Vistos.
À CPE: Para fins de regularização do feito, ALTERE-SE A CLASSE PROCESSUAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
A parte requerida cumpriu espontaneamente a obrigação determinada na sentença de ID. 79978177, tendo efetuado o depósito judicial 
da quantia devida.
Em seguida, a requerente apresentou manifestação aduzindo que os valores pagos eram inferiores ao montante da condenação (ID. 
80990310).
Intimada, a requerida manifestou-se ao ID. 81140776 esclarecendo que em momento anterior à prolação da sentença já havia depositado 
em Juízo o valor contratual que entedia devido, sendo que, após o julgamento do feito, efetuou tão somente o pagamento da diferença 
entre aquele e o determinado pelo Juízo. Pugnou pela condenação da parte autora em litigância de má-fé, bem como pela declaração 
de quitação do débito (ID. 81140776).
Por fim, a autora pugnou pela desconsideração da petição acostada ao ID. 81140776, bem como pela expedição de alvará judicial dos 
valores depositados pela parte requerida, com relação aos quais manifestou expressa concordância (ID.81140776).
É o relato do necessário. Decido.
Não há de se falar em litigância de má-fé no caso em comento, visto que o engano quanto ao montante depositado em Juízo fora 
devidamente retratado ao ID. 81212270 pela parte autora, por intermédio de sua causídica, de modo que indefiro o requerimento formulado 
pela executada.
No mais, considerando a satisfação de forma espontânea pela parte requerida, bem como a concordância da exequente quanto aos valores 
pagos, não havendo nenhuma outra obrigação a ser cumprida, lide, controvérsia, tampouco justa causa para o prosseguimento do 
presente feito, a extinção é medida que se impõe, eis que evidenciado o esgotamento do objeto da ação.
Ante o exposto, dou por satisfeita a obrigação e EXTINGO O PROCESSO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Por fim, defiro o pedido de expedição de alvará judicial, pois há poderes específicos para tanto, conforme procuração de ID. 62977063.
Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ JUDICIAL, COM VALIDADE DE 30 (TRINTA) DIAS, a partir da assinatura 
do presente ato (art. 28, §2º, das DGJ), em favor de M. C. S (CPF n. 212.874.587-00), menor impúbere, por intermédio de sua genitora 
e representante legal NATALIA FERREIRA CASAGRANDE (CPF n. 119.736.387-46) e/ou de suas advogadas constituídas, para 
levantamento/transferência da quantia de R$ 6.187,20 (seis mil e cento e oitenta e sete reais e vinte centavos) e eventuais rendimentos, 
depositada na conta judicial n. 2755/040/01524265-0, vinculada ao processo em epígrafe (número do processo no cabeçalho da 
decisão).
FAVORECIDO(A): AUTOR: MANUELA CASAGRANDE SANTOS, CPF nº 21287458700, representada por sua genitora NATALIA 
FERREIRA CASAGRANDE, CPF n° 119.736.387-46 e/ou ADVOGADO DO AUTOR: LARISSA LIMA DA SILVA, OAB nº RO11694.
Fica a instituição bancária advertida de que a conta supracitada deverá permanecer com valor igual a zero e, após “zerada”, deverá ser 
encerrada, cabendo ainda à referida instituição comprovar imediatamente a este Juízo o saldo remanescente, a realização da transferência, 
bem como o encerramento da conta.
Honorários quitados.
Custas pela parte executada, já recolhidas e comprovadas ao ID. 80982478.
Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados.
Intime-se a parte autora para que realize o levantamento do alvará judicial, trazendo aos autos a comprovação devida.
Com a vinda da comprovação supra e o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: MANUELA CASAGRANDE SANTOS, CPF nº 21287458700, RUA BARÃO DE MELGAÇO 4460, ED. HABITAR, APTO 38 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU: UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ nº 00697509000135, AVENIDA 
TRANSCONTINENTAL 1019, - DE 849 A 1019 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-091 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7000265-92.2022.8.22.0010 Classe: Ação de Exigir 
Contas Valor da ação: R$ 50.500,00 Parte autora: CLEUZA MARIA DA SILVA, CPF nº 31446426149 Advogado: jose carlos laux, OAB nº 
RO566A Parte requerida: JOEL LUIZ RODRIGUES, CPF nº 21985715287, MARLI MIRANDA, CPF nº 61896713220 Advogado: DANIEL 
REDIVO, OAB nº RO3181 
DESPACHO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes contra a sentença ID (80005050). 
A requerente impetrou os embargos ID (80396456), intimada a parte requerida para se manifestar, esta permaneceu inerte ID 
(80415702).
Os requeridos apresentaram embargos ID (80399923) e a parte autora apresentou resposta ID (80499671).
Eis o breve relatório. Passo para a análise dos embargos.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELA REQUERIDA ID (80399913)
JOEL LUIZ RODRIGUES e MARLI MIRANDA, interpuseram embargos de declaração ID (80399913) afirmando que há contradição na 
sentença, eis que o pedido foi julgado improcedente e a requerida foi condenada ao pagamento das custas e honorários. Alega que nos 
termos do art. 85 do CPC deve a parte autora ser condenada nas custas e honorários.
É o relatório. Decido.
Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo 
Civil. 
A decisão realmente possui vício, mas se trata de contradição, corrigível a pedido ou de ofício. Uma vez que a sentença condenará o 
vencido as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
Isso posto, acolho os embargos de declaração opostos por JOEL LUIZ RODRIGUES e MARLI MIRANDA para sanar a contradição da 
seguinte forma:
Onde se lê “Custas e honorários de advogado pela requerida”, leia-se “Custas e honorários de advogado pela autora”.
No mais persiste a sentença tal como lançada. 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELA AUTORA ID (80392164)
Trata-se de embargos de declaração opostos CLEUZA MARIA DA SILVA ID (80396456) em face da sentença de ID (80005050), alegando 
que o comando apresenta erro material e contradição sob o fundamento de que a sentença apresenta violação da coisa julgada a qual 
fora estabelecida no despacho inicial. Alega que no despacho inicial reconheceu a legitimidade e o interesse de agir da parte autora.
Sustenta que através da sentença violou a coisa julgada decidida no despacho inicial.
É o breve relatório, decido.
Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo 
Civil.
Por outro lado, não merecem ser providos, visto que não restou configurado um dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de 
Processo Civil, qual seja, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Contudo, não há nada a ser aclarado, esclarecido ou complementado. Tudo quanto suscitado pelo embargante nada mais é do que 
insatisfação com o próprio teor da decisão atacada. Fica clara a intensão de reforma da sentença pelo requerente para que o processo 
ser julgado procedente ou reconsiderar a sentença para dar continuidade ao andamento processual.
De início, destaco que para proferir a sentença embargada, este juízo analisou detidamente todos os documentos acostados ao feito.
Ademais, o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer atividade após proferida a sentença, não havendo que se falar em julgar procedente 
a ação após já ter sido sentenciado.
Destaco que mesmo que houvesse essa possibilidade – e não há – o embargante não nos autos, nem mesmo no Embargos de Declaração 
que o equipamento denominado homogeneizador seria previsto e entregue pela embargada.
A autora requereu a reconsideração da sentença para “determine o restabelecimento do andamento processual, proferindo despacho de 
saneamento, fixando os pontos controvertidos.”. Nesse ponto, fica nítida a intenção de modificação da sentença pelo presente embargos 
de declaração.
Detalhando o exposto: o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado 
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a 
conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre 
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Nesse sentido o posicionamento do STJ: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do 
TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento ou integração do julgado, em casos de obscuridade, contradição ou omissão 
(art. 535 do CPC). Assim, na análise de recurso dessa espécie, deve o julgador ater-se tão-somente à análise de eventual existência de 
tais vícios no decisum impugnado.
Todos os demais argumentos suscitado pelo embargante já foram objeto de apreciação e exaustivamente fundamentados na decisão 
embargada.
Ressalte-se que, nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. Por 
sua vez, não há falar em omissão na decisão atacada ou de falta de fundamentação.
Assim, o que se constata é que por meio dos “embargos de declaração” a parte quer alterar o conteúdo do decisum e obviamente que 
isso não é matéria de embargos de declaração, os quais não podem ter “efeitos infringentes”. Neste sentido, entendimento pacífico do 
TJ/RO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNÇÃO INTEGRATIVA E ACLARADORA. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O 
RESULTADO DO JULGAMENTO. O recurso de embargos de declaração tem precípua função integrativa ou aclaradora e não deve 
ser utilizado como sucedâneo para veicular mera insatisfação com o resultado da decisão. 1015281-51.2004.8.22.0001. Relator: 
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa. Diário da Justiça n.º 224, de 03/12/2009, pp. 65-66.
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DECLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. O simples descontentamento com a decisão não tem o condão de tornar 
cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que, só muito excepcionalmente, é 
admitida. 1001884-46.2009.8.22.0001. Relator: Desembargador Miguel Mônico Neto. Diário da Justiça n.º 224, de 03/12/2009, p. 70.
Em verdade, como já dito, o embargante pretende a reforma da decisão exarada nestes autos mediante rediscussão da matéria, contudo 
a via eleita é inadequada para tanto; aliás, isso evidencia a clareza solar e a inexistência de omissão, obscuridade ou algum outro vício 
na referida decisão.
Pela leitura dos argumentos encartados pelo embargante resta clara a sua tentativa de reformar a decisão e não de sanar qualquer 
omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material. Contudo, os embargos de declaração não são a via adequada pra a 
revisão do julgado. 
Assim, por mais que se examine a decisão, conclui-se que esta está correta e de acordo com entendimento jurisprudencial e não existe 
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção através de embargos de declaração.
No caso dos autos, não existe nenhuma das hipóteses a ser combatida. Cumpre asseverar que a decisão está clara, bem fundamentada 
e coerente. 
Por fim, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão e se não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão 
embargada, cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 
objeto da decisão. Nesse sentido o seguinte julgado:
“Caso a parte discorde dos fundamentos expostos no acórdão, cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 
embargos declaratórios à discussão da matéria objeto da lide (STJ. 1ª Seção. EDcl no Resp 1185070/RS ministro Zavascki. Teori Albino 
DJ 27/10/2010. Dje 04/11/2010).”
Também no mesmo sentido, NELSON NERY Jr. Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 4.ª edição. São Paulo. Editora 
Revista dos Tribunais e HUMBERTO THEODORO Jr. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 24.ª edição. Rio de Janeiro. Editora 
Forense, pp. 553-560.
Portanto, alinhado ao entendimento do STJ, os embargos devem ser rejeitados.
Posto isso, com supedâneo na fundamentação supra, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, 
mantendo na íntegra os comandos atacados.
Rolim de Moura/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: CLEUZA MARIA DA SILVA, AV. SÃO CRISTOVÃO 240 CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
REU: JOEL LUIZ RODRIGUES, RUA JAGUARIBE 5536 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, MARLI MIRANDA, 
RUA JAGUARIBE 5536 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 50.500,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br 
Processo n.: 7007796-35.2022.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 29.505,09 Parte autora: LIOZES GOMES 
PEREIRA, CPF nº 65167082234 Advogado: DENISE CARMINATO PEREIRA, OAB nº RO7404 Parte requerida: JBS SA, CNPJ nº 
02916265000160, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ nº 05703088000121 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Recebo a petição de cumprimento de sentença.
Disposições a serem seguidas pela Central de Processamentos Eletrônicos:
1) Altere-se a classe judicial para cumprimento de sentença. 
2) INTIME-SE a parte Executada para conhecimento do presente cumprimento de sentença, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da intimação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), pague voluntariamente o 
valor atualizado.
A intimação da parte executada deverá ser realizada na forma do art. 513, do Código de Processo Civil, isto é:
2.1) na pessoa do advogado do devedor, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há menos de 1 (um) ano do trânsito 
em julgado da sentença;
2.2) na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço urbano constante dos autos, ou 
por Oficial de Justiça, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado da 
sentença.
2.3) caso o devedor seja revel, sua intimação deve ocorrer mediante publicação no DJE, conforme prescrição do art. 346 do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a cientificação pessoal.
3) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 525, caput, do CPC).
4) Apresentada manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.
4.1) Caso exista discordância entre as partes exclusivamente quanto aos valores devidos, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial 
para elaboração minuciosa do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
4.2) Somente deverá ser feita conclusão para análise do Juízo se não houver concordância de ambas as partes em relação aos cálculos 
apresentados pelo Contador Judicial ou se houver pedido formulado pelas partes e pendente de análise.
4.3) Não havendo discordância das partes quanto aos valores apresentados pelo Contador Judicial e havendo o pagamento voluntário do 
valor devido, expeça-se alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração autorizar) para levantamento 
dos valores com juros/correções/rendimentos, intimando-a, em sequência, para o levantamento da quantia, sob pena de envio dos 
respectivos valores depositados na conta judicial para a conta centralizadora.
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4.3.1) Efetuado o levantamento dos valores, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o pagamento integral 
da obrigação e extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 
5) Não sendo apresentada manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente para atualização do débito (incluindo no valor 
a multa de 10% e os honorários de 10%), podendo requerer o que entender relevante.
5.1) Caso a parte exequente pretenda diligências junto ao RENAJUD, SISBAJUD ou assemelhados e não seja beneficiária da 
gratuidade, deverá instruir o pedido com comprovante de recolhimento das taxas judiciárias, por cada ato postulado, conforme disposto 
no art. 17, da Lei 3.896/2016.
5.1.1) Sendo beneficiária da Justiça Gratuita caberá a parte exequente juntar cópia da decisão que lhe concedeu a gratuidade - nos casos 
de processos físicos - ou indicar o ID da decisão que lhe concedeu o benefício (nos casos em que o processo de conhecimento tenha 
tramitado via PJE).
6) Por conseguinte, este Juízo atentar-se-á na fase de penhora à ordem indicada no art. 840, do CPC, estando a parte exequente, desde 
já, advertida de que não sendo indicados bens passíveis de penhora ou localizados valores nas contas da parte executada (no caso de 
requerimento de consulta ao sistema SISBAJUD), a execução será suspensa, nos termos do artigo 921, III, do CPC.
7) Caso a parte exequente indique bens passíveis de penhora, deverá, no mesmo ato, informar o endereço em que a diligência poderá ser 
cumprida, bem como se possui interesse em permanecer como depositário dos bens, hipótese em que deverá acompanhar as diligências 
do Oficial de Justiça. Do contrário ficará a parte executada como fiel depositários de eventuais bens penhorados (840, § 2º, do CPC).
8. É fato notório, no âmbito deste Juízo, que JBS SA é a adquirente de CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
De fato, nos autos dos embargos à execução registrados sob n. 0000770-86.2014.8.22.0010, JBS S. A., por exemplo, pleiteou a sua exclusão 
do polo passivo da execução n. 0054350-12.2006.8.22.0010 por entender ser parte passiva ilegítima naquela demanda, argumentando 
não haver falar em sua responsabilidade subsidiária por dívidas da empresa CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Em sentença de 9/7/2014 restou consignado o seguinte naqueles embargos:
“[…] Com efeito, exprime a configuração de conglomerado econômico a aderência de pessoas jurídicas que apresentam similaridades 
entre si, imaginadas para burlar o direito e prejudicar a terceiros. Acerca disso, todos os documentos anexados aos autos indicam a 
existência de um conglomerado econômico formado pelas empresas BRACOL, GRUPO BERTIN, BERTIN S/A, JBS e BSB, uma vez que 
possuem similitude nas atividades empresárias principais, dentre outros empreendimentos análogos, possuem o mesmo procurador e 
utilizam todas o nome fantasia e o logotipo BERTIN como integrantes de seu grupo. Essas empresas exibem uma confusão patrimonial, 
podendo ser consideradas conglomeradas com interesses convergentes, o que permite a desconsideração da personalidade jurídica de 
cada uma, já que é meramente formal a divisão societária entre essas conjugadas possuem o mesmo procurador, identidade de nomes 
e marcas, etc [...]”
Nesse sentido, foram rejeitados os embargos 0000770-86.2014.8.22.0010.
O Tribunal de Justiça de Rondônia, ao julgar Agravo de instrumento manejado pela JBS S.A. contra decisão nos autos de Execução Fiscal 
n. 00568952120078220010 assim foi decidido:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Desconsideração da personalidade jurídica. Redirecionamento da dívida. Organização 
empresarial. Confusão patrimonial. Desnecessidade de citação das empresas incluídas no polo passivo. Responsabilidade solidária. 
Penhora on line. Desprovimento do recurso. Reconhecido o grupo econômico e verificada a confusão patrimonial entre organização 
empresarial, é autorizada a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívida da outra, por tratar-
se de empreendimento jurídico único. A falta de citação das empresas incluídas no polo passivo da execução não causa cerceamento 
de defesa, por consistiram em pessoa jurídica única e, portanto, solidariamente responsáveis pelas dívidas da primeira executada.” 
(RONDÔNIA. Tribunal de Justiça. 2ª Câmara Especial. Agravo de Instrumento 0010094-04.2012.8.22.0000. Relator Juiz Ilisir Bueno 
Rodrigues (em subst. ao Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior). Julgamento: 30/10/2012. Publicação: 23/04/2013.)
O relator assim fundamentou suas razões de decidir:
“[…] Assim, uma vez configurada a existência de um único grupo de empresas, no presente caso o Grupo Bertin, necessária a 
desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens de qualquer uma delas. Por derradeiro, observe-se que a penhora do 
numerário em conta bancária da JBS S/A aconteceu por não terem sido encontrados bens penhoráveis da primeira executada. Diante do 
exposto, não vislumbro nos autos indícios suficientes que levem à formação de um juízo no sentido de desfazimento da penhora, neste 
momento processual. Assim, não preenchidos os requisitos legais do art. 558, do CPC, e diante do entendimento acima esposado, nego 
o efeito suspensivo ao presente agravo. Vê-se, portanto, que o pedido de efeito suspensivo ao agravo foi negado, pois, ainda em análise 
superficial, foi possível observar a existência de um único grupo de empresas, o que autoriza a penhora dos bens de qualquer delas, 
em razão da confusão patrimonial. Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, os documentos demonstram que a agravante é 
incorporadora da Bertin S/A, utilizando, inclusive, a marca GRUPO BERTIN, além de possuir os mesmos sócios e administradores de 
todas as outras empresas do conglomerado, utilizando o parque industrial da empresa executada Condesa, no Município de Rolim de 
Moura. Dessa forma, considerando a existência de confusão patrimonial, não há nenhuma ilegalidade na decisão que dispensou a citação 
da agravante antes da realização da penhora, considerando tratar-se de pessoa jurídica única. Ante o exposto, ausentes nos autos novos 
elementos capazes de alterar o raciocínio elaborado quando da análise do pedido liminar, reitero os argumentos lá defendidos para 
negar provimento ao presente agravo, mantendo integralmente a decisão [...]” (Voto do Juiz relator no Agravo de Instrumento 0010094-
04.2012.8.22.0000, já citado)
É de se notar que a decisão que autorizou a aquisição das cotas da CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pela INDÚSTRIAS 
BERTIN LTDA destacou que da proposta constava (e não poderia ser diferente) a garantia do cumprimento do plano de recuperação da 
recuperanda, assunção de suas dívidas em caráter subsidiário pela adquirente. Aquela decisão manteve, ainda, BERTIN LTDA (depois 
BRACOL HOLDING LTDA) e HEBER PARTICIPAÇÕES S. A. como responsáveis solidárias pelas obrigações da CONDESA, vide doc. 
Id.14149508 p. 10 dos autos 7010260-17.2017.8.22.0007.
BERTIN LTDA (depois BRACOL HOLDING LTDA) (doc. Id.19598806 p. 13 e seguintes, autos 7010260-17.2017.8.22.0007) subscreveu 
a maioria das ações de BERTIN S. A. que assumiu o arrendamento da planta industrial de CONDESA (doc. Id. 19598812, p. 2, autos 
7010260-17.2017.8.22.0007) e depois repassou para VIGOR (doc. Id. 19598816, p. 1, 7010260-17.2017.8.22.0007).
A JBS S. A., em 2015 (doc. Id.19598823 p. 2, autos 7010260-17.2017.8.22.0007), adquiriu as cotas da CONDESA que pertenciam à 
INDÚSTRIAS BERTIN LTDA. Mais não é preciso dizer.
JBS S. A., como adquirente das cotas da CONDESA que pertenciam a INDÚSTRIAS BERTIN LTDA e como incorporadora BERTIN S. A. 
detém legitimidade para responder pelas obrigações da CONDESA.
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Assim, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA será citada na pessoa de JBS SA, sua legítima sucessora.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Rolim de Moura, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXECUTADOS:
CONDESA NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na pessoa de JBS S.A. com sede na Avenida Marginal Direita do Tietê, n° 500, 
3° Andar, bloco I, São Paulo-SP JBS S.A. (INCORPORADORA DE BERTIN S.A.), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.916.265/0001- 60 com sede na Avenida Marginal Direita do Tietê, n° 500, 3° Andar, bloco I, São Paulo-SP 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
- DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS;
FINALIDADE: CITAR os ausentes incertos e desconhecidos para tomar conhecimento da Ação de Usucapião do imóvel o Lote Urbano 
560-A da Quadra 12 do Setor 05, localizado na Rua Fábio Rusckel, 6792, Bairro Industrial O lote 560-A possui metragem total de 
3.400,00 mts2 (três mil e quatrocentos metros quadrados) com 7 possuidores, sendo a usucapiente um deles, que possui uma área de 
10x42 totalizando 420,00 mts2 (quatrocentos e vinte metros quadrados). O imóvel foi adquirido em 14 de novembro de 2013 do senhor 
BRASILINO VICENTE TEIXEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da CI/RG 1852.203 SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob n.º 
097.956.127-27, que por sua vez adquiriu o imóvel em 21 de agosto de 2007 do senhor CLÁUDIO LUIS SCARI, em nome de quem 
está registrado. O prazo de DEFESA de 15 dias inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://
pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7000371-54.2022.8.22.0010
Classe: USUCAPIÃO (49)
Requerente: VANILDA MONTEIRO GOMES CPF: 421.932.812-20, CLAUDILEIA BECKER JACINTO CPF: 886.946.232-34
Requerido: CLAUDIO LUIS SCARI CPF: 295.862.162-68
DECISÃO ID 79652019: “ Vistos. Recebo os autos para processamento. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 
autora, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica alegada (ID. 70266851). À CPE para que adote as seguintes providências: 1) 
Cientifiquem-se a UNIÃO, o ESTADO e o MUNICÍPIO, por via eletrônica, para que manifestem eventual interesse na causa; 2) Citem-se a 
parte ré e seu cônjuge, se casada for, e/ou a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, para, querendo, contestar o pedido em 
15 dias, contados da juntada do aviso de recebimento/mandado/carta precatória aos autos, advertindo-o que se não contestar o pedido, 
incidirão os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e prosseguindo-se o processo independentemente 
de sua intimação para os demais atos, propiciando o julgamento antecipado da lide. 3) Expeça-se também mandado para citação 
dos CONFINANTES e respectivos cônjuges, ainda que não qualificados, mas que por ventura venham a ser identificados no ato da 
citação (art. 246, §3º do CPC). 3.1) Atente-se o Senhor Oficial de justiça em qualificá-los, quando do ato citatório. 4) E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância no futuro, expeça-se edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para citação 
de eventuais INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS e DESCONHECIDOS, afixando-o no local de costume e publicando-o pela 
imprensa na forma da lei. 5) Em caso de revelia dos citados por edital, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curadora de revéis 
e determino a abertura de vista para exercício do encargo. 6) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras 
provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade 
e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais (art. 337, CPC); III – em sendo formulada reconvenção com a 
contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção. 7) Após, abra-se vista dos autos ao Ministério 
Público, que atuará no feito como fiscal da ordem jurídica. 8) Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Pratique-se e expeça-
se o necessário. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA Rolim de Moura/RO, quarta-feira, 20 
de julho de 2022 Artur Augusto Leite Júnior Juiz de Direito “
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000, 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Rolim de Moura, 31 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7007311-69.2021.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 1.754,28 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
ROLIM DE MOURA Parte requerida: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
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SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURAem face de FUNDO DE ARRENDAMENTO 
RESIDENCIAL.
Ao ID. 77667806 sobreveio informação de composição amigável entre o exequente e o(a) atual possuidor(a) do imóvel, JESUÍNO 
APARECIDO SAMPAIO, os quais pugnaram pela homologação do acordo e consequente suspensão do feito até o término do prazo de 
cumprimento.
É o relato do necessário. Decido.
Sendo as partes capazes e o objeto disponível, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado ao ID. 77667806, a fim de que esse produza 
os seus jurídicos e legais efeitos. Como corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 
487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Desnecessária a suspensão do processo, haja vista que, em caso de eventual inadimplemento, os autos poderão ser desarquivados para 
prosseguimento, mediante mera petição e independente do pagamento de taxas, já que a sentença homologatória de transação é um 
título executivo judicial. Logo, ante a sua inutilidade, indefiro o pedido de suspensão.
Ficam mantidas as garantias do crédito tributário, inclusive eventuais penhoras realizadas, até o cumprimento integral do acordo, 
oportunidade em que os mencionados atos tornar-se-ão ineficazes.
Honorários na forma do acordo.
Custas processuais recolhidas (ID. 77667806 - pág. 04).
Trânsito em julgado nesta data, em virtude da preclusão lógica (art. 1000, do CPC), bem como diante da possibilidade de desarquivamento 
e posterior prosseguimento do feito por simples requerimento.
Dê ciência às partes.
Inclua-se o(a) executado(a) JESUÍNO APARECIDO SAMPAIO no polo passivo da presente execução.
Em seguida, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, segunda-feira, 11 de julho de 2022.
Artur Augusto Leite Júnior
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, CNPJ nº 03190167000150, RUA DOS TOPÁZIOS sn, OU RUA AGNELIM 
1596 LOT JARDIM DOS LAGOS - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7001845-65.2019.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 11.976,00 Parte autora: MARIA DUARTE 
DOS SANTOS, CPF nº 24608777220 Advogado: DAGMAR DE MELO GODINHO KURIYAMA, OAB nº RO7426 Parte requerida: INSS - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
A parte executada, apesar de devidamente intimada para cumprimento da ordem de obrigação de fazer, consubstanciada na implantação 
do benefício, permaneceu inerte, conforme informação advinda pela parte exequente ao ID. 79935747.
Observa-se que o INSS, reiteradamente, tem sido intimado a providenciar o cumprimento de diligências, todovia, sem que as medidas 
sejam tomadas, além de não haver manifestação ou justificativa plausível para tanto. Neste cenário, não é possível convalescer com a 
violação do direito dos segurados e o notório descumprimento de ordem judicial.
Assim, não restaria outra alternativa ao juízo senão coagir, por meio de multa, a autarquia a cumprir com suas obrigações, as quais, diga-
se, trazem imenso prejuízo à parte autora, que sofre, com a inércia da requerida.
Assim, HOMOLOGO a multa já arbitrada ao ID. 76808488. 
Por medida de economia e celeridade processual, destaco que os valores a título de multa deverão ser executados na fase de cumprimento 
de sentença de obrigação de pagar quantia certa, em conjunto com as parcelas retroativas.
No mais, intime-se novamente o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a implantação do benefício, bem como para que tome 
ciência quanto a homologação da multa outrora fixada.
Intimem-se na pessoas de seus procuradores constituídos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7003202-51.2017.8.22.0010 Classe: Monitória Valor da 
ação: R$ 9.869,82 Parte autora: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA, CNPJ nº 03559491000284 Advogado: RODRIGO 
TOTINO, OAB nº RO6338 Parte requerida: TIAGO JUNIOR GUERRA SANTANA Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
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DESPACHO
Vistos. Considerando que não foram localizados bens da parte executada sobre os quais possa recair a penhora e ante o pedido 
deduzido pela parte exequente (ID 79972709), suspendo o curso da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, III, § 1º e § 4º, do CPC), 
período que a credora disporá para indicar a localização de eventuais bens que possam ser constritos. Decorrido esse prazo sem que 
sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, não sendo necessária nova intimação da parte credora, porque já intimada 
por meio desta decisão. Além disso, escoado o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começará a correr o prazo de 
prescrição intercorrente.
Os autos deverão aguardar o prazo prescricional no arquivo (§ 4° do art. 921), não podendo ser incinerados.
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens penhoráveis da parte devedora, desarquivem-se os autos para prosseguimento da 
execução.
Acaso requerido, expeça-se certidão informando o valor do crédito e sua natureza.
Aguarde-se o prazo de suspensão. Após, ao arquivo pelo prazo de 5 anos.
Projeção da prescrição intercorrente: 09/2028 (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).
Intimem-se.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 3570, KM 358 FLÓRIDA - 76914-650 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REU: TIAGO JUNIOR GUERRA SANTANA, RUA JAGUARIBE 4832 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 9.869,82

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005845-11.2019.8.22.0010 Classe: Cumprimento de 
sentença Valor da ação: R$ 1.000,00 Parte autora: DHARA MAGALHAES RAMOS, CPF nº 04041881250 Advogado: CAMILA NAYARA 
PEREIRA SANTOS, OAB nº RO6779, PAMELA CRISTINA PEDRA TEODORO, OAB nº RO8744 Parte requerida: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO
DHARA MAGALHAES RAMOS pretende executar astreintes impostas nestes autos, além de seu crédito e honorários
Afirma que o INSS não implantou o benefício nos 30 dias – a é credora do montante de R$ 20.000,00, referente a 64 dias multa, 
pelo descumprimento de liminar deferida e de R$ 40.000,00, em virtude da a cessação indevida do benefício uma vez implantado por 
meio da decisão judicial.
Intimado, o INSS argumenta que não é recalcitrante no descumprimento, pelo que requer redução ou mesmo exclusão da multa.
É o relatório. Decido.
O pedido do INSS de que o prazo mínimo para implantação do benefício se dê em 45 dias por aplicação analógica do § 5º do art. 41A da 
Lei 8.213/91 é uma afronta ao direito da autora à própria existência. Ora, 45 dias para implantar o benefício, mais 45 dias para o primeiro 
pagamento (dispositivo apontado), totalizam 90 dias. O benefício em questão tem caráter alimentar e mais não é preciso dizer: 45 dias 
para implantação de um benefício utilizado para sobrevivência da parte é irreal e nada razoável.
Quanto à cooperação processual, este Juízo, após reunião conjunta com a Procuradoria do executado nesta Comarca, alterou os prazos 
para cumprimento das medidas. Estes, por sua vez, continuaram sendo reiteradamente descumpridos pela autarquia. Logo, quem não 
tem cooperado é a executada. 
Acolho, entretanto, o argumento do requerido relativo aos reflexos do atual quadro de pandemia de Coronavírus/Covid-19 declarada pela 
Organização Mundial de Saúde apenas para excluir a multa por cessação indevida, mantendo somente a multa diária a qual reduzo para 
o valor de R$ 5.000,00.
Isto posto, acolho parte dos pedidos do INSS, mantendo apenas a multa diária no valor de R$ 5.000,00.
Homologo os cálculos da contadoria quanto aos demais créditos, eis que o INSS nada disse.
Expeça-se desde já RPVs quanto ao crédito dos honorários advocatícios.
Intimem-se na pessoa de seus procuradores.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
REQUERENTE: DHARA MAGALHAES RAMOS, AV BELÉM 4477 OLÍMPICO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R$ 1.000,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005855-21.2020.8.22.0010 Classe: Cumprimento 
de sentença Valor da ação: R$ 24.084,48 Parte autora: CLEITON ALVES DOS SANTOS, CPF nº 00465428258 Advogado: NEWITO 
TELES LOVO, OAB nº RO7950, NATALIA UES CURY, OAB nº RO8845, CARLOS WAGNER SILVEIRA DA SILVA, OAB nº RO10026, 
HOSNEY REPISO NOGUEIRA, OAB nº RO6327 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
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DESPACHO
Vistos. Intimem-se o requerido para manifestar-se dos cálculos apresentados pela parte autora ID (78944749) e da decisão que iniciou a 
fase de cumprimento de sentença ID (67170370).
Intimem-se na pessoa de seus procuradores.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CLEITON ALVES DOS SANTOS
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, 1 ANDAR ED. RONDON 
SHOPPING CENTER-JI-PARANÁ CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
R$ 24.084,48

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7001882-24.2021.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 13.200,00 Parte 
autora: ADILMA PINHEIRO PEREIRA, CPF nº 33107033200 Advogado: RENATO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO6953 Parte requerida: 
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA DESPACHO
Vistos.
Recebo a petição de cumprimento de sentença.
Altere-se a classe processual, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.
Para o caso de expedição de RPV, mesmo que não seja apresentada impugnação pela Fazenda Pública, arbitro honorários da fase de 
cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da execução (art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC). Destaco que não são devidos 
honorários em cumprimento de sentença que enseja a expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, §7º, do CPC).
Assim, fica a parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à eventual atualização dos valores, incluindo-se os 
honorários fixados, em se tratando de execução de pequeno valor.
Após o decurso do prazo, cumpram-se as determinações seguintes:
1) Intime-se o executado para impugnar a execução, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante disposição do art. 535, caput, 
do Código de Processo Civil.
2) Havendo impugnação, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
3) Caso exista discordância entre as partes, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial para elaboração minuciosa do valor efetivamente 
devido, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.
3.1) Somente deverá ser feita conclusão para análise do Juízo se não houver concordância de ambas as partes em relação aos cálculos 
apresentados pelo Contador Judicial. Caso contrário, cumpram-se os demais itens.
4) Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado quanto 
aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados pelo 
contador, expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância.
4.1) Sendo insuficientes as informações, intime-se a parte exequente para complementá-las.
4.2) Advirta-se a parte executada que o pagamento, por meio de RPV, deve ser realizado em 02 (dois) meses contados da data da 
entrega da requisição, nos termos do art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil.
4.2.1) Decorrido o prazo legal, não havendo comprovação do pagamento da RPV, intime-se a parte executada para, no prazo de 
15 (quinze) dias, informar nos autos o adimplemento.
4.2.2) Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada (item 4.2.1), intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, requerer o que entender de direito.
5) Com a comprovação do pagamento da RPV, expeça-se o(s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados judicialmente, 
estando autorizado o saque pelo advogado, desde que possua poderes específicos para tanto outorgados em procuração;
6) Após, intime-se o patrono da parte exequente para retirar o(s) alvará(s) expedido(s), devendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 
o levantamento e se manifestar quanto à satisfação da obrigação, sob pena de extinção pelo pagamento (art. 924, II, do CPC).
7) Por fim, façam os autos conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
REQUERENTE: ADILMA PINHEIRO PEREIRA, CPF nº 33107033200, RUA LONDRINA 5.885 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 616 CENTRO - 76900-020 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7005052-04.2021.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 10.270,00 Parte autora: HILZA LOPES DA SILVA, CPF nº 63479168272 Advogado: ELOIR CANDIOTO 
ROSA, OAB nº RO4355, NELSON ALVES ARAGAO, OAB nº RO10139 Parte requerida: BANCO DAYCOVAL S/A, CNPJ nº 62232889000190 
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Advogado: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A 
DESPACHO
Sem prejuízo do julgamento antecipado do mérito e para evitar alegações de cerceamento de defesa, especifiquem as partes, no prazo 
de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade e pertinência para o deslinde da causa, sob pena 
de preclusão.
No silêncio das partes entenda-se não haver prova a ser produzida, sendo o caso de julgamento do processo no estado em que se 
encontra.
Havendo indicação, voltem os autos conclusos para deliberações.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: HILZA LOPES DA SILVA, RUA JK 0579, CASA CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU: BANCO DAYCOVAL S/A, AVENIDA PAULISTA 1793, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR BELA VISTA - 01311-200 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO
R$ 10.270,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701Processo n.: 7000050-19.2022.8.22.0010 Classe: Monitória Valor da 
ação: R$ 8.310,17 Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 
CREDIP Advogado: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE, OAB nº RO10592, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE Parte requerida: RENATA FRANCIELY ALVES DA SILVA NERES 01938883276, CNPJ 
nº 35020308000183 Advogado: SEM ADVOGADO(S) DESPACHO
Vistos.
Recebo a petição de cumprimento de sentença.
Disposições a serem seguidas pela Central de Processamentos Eletrônicos:
1) Altere-se a classe judicial para cumprimento de sentença. 
2) INTIME-SE a parte Executada para que tome conhecimento acerca do presente cumprimento de sentença, bem como para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), pague 
voluntariamente o valor atualizado.
A intimação da parte executada deverá ser realizada na forma do art. 513, do Código de Processo Civil, isto é:
2.1) na pessoa do advogado do devedor, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há menos de 1 (um) ano do trânsito 
em julgado da sentença;
2.2) na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço urbano constante dos autos, ou 
por Oficial de Justiça, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado da 
sentença.
2.3) caso o devedor seja revel, sua intimação deve ocorrer mediante publicação no DJE, conforme prescrição do art. 346 do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a cientificação pessoal.
3) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 525, caput, do CPC).
4) Apresentada manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.
4.1) Caso exista discordância entre as partes exclusivamente quanto aos valores devidos, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial 
para elaboração minuciosa do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
4.2) Somente deverá ser feita conclusão para análise do Juízo se não houver concordância de ambas as partes em relação aos cálculos 
apresentados pelo Contador Judicial ou se houver pedido formulado pelas partes e pendente de análise.
4.3) Não havendo discordância das partes quanto aos valores apresentados pelo Contador Judicial e havendo o pagamento voluntário do 
valor devido, expeça-se alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração autorizar) para levantamento 
dos valores com juros/correções/rendimentos, intimando-a, em sequência, para o levantamento da quantia, sob pena de envio dos 
respectivos valores depositados na conta judicial para a conta centralizadora.
4.3.1) Efetuado o levantamento dos valores, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o pagamento integral 
da obrigação e extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 
5) Não sendo apresentada manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente para atualização do débito (incluindo no valor 
a multa de 10% e os honorários de 10%), podendo requerer o que entender relevante.
5.1) Caso a parte exequente pretenda diligências junto ao RENAJUD, SISBAJUD ou assemelhados e não seja beneficiária da 
gratuidade, deverá instruir o pedido com comprovante de recolhimento das taxas judiciárias, por cada ato postulado, conforme disposto 
no art. 17, da Lei 3.896/2016.
5.1.1) Sendo beneficiária da gratuidade da justiça caberá a parte exequente juntar cópia da decisão que lhe concedeu a gratuidade - nos 
casos de processos físicos - ou indicar o ID da decisão que lhe concedeu o benefício (nos casos em que o processo de conhecimento 
tenha tramitado via PJE).
6) Por conseguinte, este Juízo atentar-se-á na fase de penhora à ordem indicada no art. 840, do CPC, estando a parte exequente, desde 
já, advertida de que não sendo indicados bens passíveis de penhora ou localizados valores nas contas da parte executada (no caso de 
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requerimento de consulta ao sistema SISBAJUD), a execução será suspensa, nos termos do artigo 921, III, do CPC.
7) Caso a parte exequente indique bens passíveis de penhora, deverá, no mesmo ato, informar o endereço em que a diligência poderá ser 
cumprida, bem como se possui interesse em permanecer como depositário dos bens, hipótese em que deverá acompanhar as diligências 
do Oficial de Justiça. Do contrário ficará a parte executada como fiel depositários de eventuais bens penhorados (840, § 2º, do CPC).
Após, tornem os autos conclusos para prosseguimento, conforme requerido.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
REU: RENATA FRANCIELY ALVES DA SILVA NERES 01938883276, CNPJ nº 35020308000183, AVENIDA MORUMBI 3860 CENTRO 
- 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7002138-30.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 21.256,00 Parte autora: ALCIDES FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado: CARLOS OLIVEIRA 
SPADONI, OAB nº MT607, MYRIAN ROSA DA SILVA, OAB nº RO9438 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO SANEADORA
Vistos.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ALCIDES FERNANDES DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte.
Não há possibilidade de julgamento antecipado total ou parcial de mérito, razão pela qual passo à fase de saneamento e organização do 
processo, conforme previsto no art. 357 do CPC.
Não foram arguidas preliminares em sede de contestação.
Inexistem questões processuais pendentes de resolução.
A atividade probatória recairá sobre o ponto controvertido da lide, consubstanciado na suposta condição de segurado(a) especial do(a) de 
cujus, instituidor(a) do benefício de pensão morte.
Admito a produção de prova oral.
O ônus da prova competirá ao(à) autor(a) da demanda.
Considerando o disposto no Art. 5º, do Ato Conjunto n. 010-2022-PR-CGJ, publicado no DJE nº 091, de 18 de maio de 2022, DESIGNO 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 03 de outubro de 2022, às 09h40, a ser realizada por videoconferência, por 
intermédio do aplicativo de comunicação Google Meet. 
LINK DA AUDIÊNCIA: meet.google.com/bfn-vqkd-kod
Neste ato será realizado o interrogatório da parte autora, ficando ela advertida de que se não comparecer ao ato ou, comparecendo, 
recusar-se a depor, poderá ser aplicada a punição por litigância de má-fé (CPC, arts. 77, §2° e 80).
As partes poderão ofertar rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, observado o que disposto no art. 450 do CPC. 
O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no máximo, para a prova de cada fato.
Cabe ao advogado de ambas as partes informar ou intimar as testemunhas por elas arroladas do dia, da hora e dos meios da audiência 
designada, dispensando-se a intimação do juízo. 
Com efeito, deverão os patronos das partes proceder de acordo com o disposto no art. 455 e §§ do CPC.
Assim, declaro o feito saneado e organizado.
Registro, por fim, que uma vez realizado o saneamento, as partes poderão solicitar esclarecimentos ou ajustes, no prazo comum de 05 
(cinco) dias, findo o qual a presente decisão se tornará estável (art. 357, §1º, do CPC).
Fica a parte autora intimada por seu(s) patrono(s).
Intime-se o INSS, via sistema.
Observações importantes:
a) Na forma do art. 455 do Código de Processo Civil, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 
dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”;
b) Com o link da videoconferência, tanto as partes quanto os advogados acessarão e participarão da audiência pública, por meio da 
internet, utilizando celular, notebook ou computador que possua vídeo e áudio funcionando regularmente. Na hipótese da testemunha não 
possuir endereço eletrônico ou equipamento, poderá participar da solenidade no escritório do advogado da parte;
c) Acessar a sala de audiências por meio do link disponibilizado acima, com 05 (cinco) minutos de antecedência do horário designado 
para o ato, evitando atrasos e possibilitando a conferência do equipamento de áudio e vídeo. O acesso à sala de audiência virtual poderá 
ser feito por meio de computador com webcam ou celular (Caso utilize celular, baixar o aplicativo Google Meet antes da audiência);
d) Estar com documento pessoal à mão para conferência da identidade dos advogados, partes e testemunhas na instalação do ato;
e) Preferencialmente, utilizar fone de ouvido para melhor captação do som;
f) Escolher um local silencioso para participar da audiência a fim de evitar interferências externas (ruídos, falas de outras pessoas, sons 
de ventilador, etc.);
g) Certificar-se de estar conectado à internet de boa qualidade no horário da audiência;
h) Em caso de dúvida sobre a audiência, favor entrar em contato com o gabinete da vara por meio do telefone e whatsapp (69) 3449-3701 
(horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 7h às 14h).
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SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: ALCIDES FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF nº 47083646287, AVENIDA CUIABA n 3130 BAIRRO CENTENARIO - 76940-000 
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701Processo n.: 7006678-24.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 18.180,00 Parte autora: MAIRA ENARA ROCHA, CPF nº 43792251272 Advogado: LUIS FERREIRA 
CAVALCANTE, OAB nº RO2790, MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE, OAB nº RO8727 Parte requerida: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA DECISÃO
Vistos.
Acolho a justificativa apresentada ao ID. 81186649 e recebo os autos para processamento.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça, pois houve requerimento expresso e a parte autora juntou declaração em que afirma ser pessoa 
hipossuficiente, o que, face à ausência de indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com os custos do processo, bem 
como diante do fato de buscar o recebimento de benefício previdenciário no importe de um salário-minimo, deve ser acolhido em prestígio 
ao princípio da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC).
Entretanto, caso fique comprovado que a parte autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo 
de seu sustento próprio, responderá nas penas da Lei. 
Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, com pedido de tutela de urgência 
antecipada, ajuizada por MAIRA ENARA ROCHA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, 
apresentar problema grave de saúde que a impossibilita de exercer suas atividades laborativas e de garantir o seu sustento. Requer seja 
concedida a tutela de urgência, a fim de que o requerido conceda o benefício pleiteado.
É o breve relato. Decido.
DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
O CPC dispõe em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Deste modo, os dois pressupostos precisam ser cumulativamente demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência, sem 
descuidar que há, ainda, uma condição eventual, consistente na reversibilidade da medida. Neste momento, entendo que não há prova 
inequívoca do direito alegado, considerando que os fatos narrados pela parte autora demandam uma maior dilação probatória, sendo 
salutar aguardar-se a perícia médica e instrução do feito, eis que a juntada de laudos e exames médicos, unilaterais, não são suficientes 
para concessão da antecipação de tutela. 
Outrossim, a medida pleiteada possui caráter de irreversibilidade, posto que os valores recebidos pela parte autora, em caso de decisão 
improcedente, não voltarão aos cofres do INSS, causando prejuízo ao erário.
Já em sentido totalmente oposto, nenhum prejuízo sofrerá a parte pleiteante em caso da não concessão da tutela de urgência, pois se ao 
final a decisão for de procedência, receberá os proventos em forma de pagamento retroativo.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada.
DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Com a entrada em vigor do novo diploma processual civil faz-se necessária a designação de audiência preliminar conciliatória.
No entanto, é cediço que a autarquia demandada só realiza acordo após a efetiva comprovação da qualidade de segurado e, na maioria 
dos casos, da incapacidade da parte autora, com a perícia médica.
É que a concessão de benefícios previdenciários está vinculada ao preenchimento de determinados requisitos legais, havendo, portanto, 
necessidade de instrução processual para viabilizar a transação.
Outrossim, é público e notório que a autarquia requerida na maioria das ações não firma acordo, o que redunda em desperdício de tempo 
e apenas geraria dispendiosas diligências para resultados infrutíferos.
Assim, completamente inócua a designação de audiência preliminar para tentativa de conciliação/mediação, razão pela qual deixo de 
designar.
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A fim de dar celeridade aos processos em que o INSS é parte, e que em sua grande maioria tramitam por longos períodos, é necessário 
que algo seja realizado para que a demanda não perdure por muito tempo. A morosidade judicial não se justifica no estágio em que 
vivemos, isso significa que as tendências processuais contemporâneas apontam para a inadmissão de delongas injustificáveis na entrega 
da prestação jurisdicional.
Sendo assim, no caso dos autos, que com certeza será necessária a realização de perícia médica, é oportuno que de primeiro momento 
se antecipe todos os procedimentos possíveis para que seja alcançada a solução da lide com menos tempo de tramitação, obtendo, 
assim, a razoável duração do processo.
Por esta razão, NOMEIO perito Dr. OZIEL SOARES CAETANO, advertindo-o que funcionará sob a fé de seu grau, devendo responder 
aos quesitos formulados por este juízo e pelas partes. Consigno que o referido perito já está ciente da nomeação e, diante de sua 
aceitação, agendou a perícia para o dia 05 deoutubro de 2022, às 08h00min, por ordem de chegada, a ser realizada na Clínica Modellen 
– Av. 25 de Agosto, n. 5642, Centro, nesta cidade de Rolim de Moura/RO, telefone (69) 3442-8809.
Nos termos da Resolução n. 232/2016, arbitro honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A majoração do valor 
máximo (R$ 370,00) especificado na tabela da norma referenciada se dá com base no permissivo do art. 2º, §4º, da Resolução, diante das 
inúmeras recusas havidas dentre os peritos nomeados e do limitado número de profissionais à disposição neste município, ao contrário 
do cenário existente em grandes centros.
Após a realização da perícia, inclua-se o pagamento no sistema AJG, informando ao perito da inclusão.
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1) Fica a parte autora, por seu patrono constituído nos autos, intimada para que compareça na referida data e horário para realização 
da perícia, sendo que a parte autora deverá trazer consigo, para análise do médico perito, os exames médicos porventura realizados, 
referentes à incapacidade alegada.
1.1) Deverá, ainda, seguir todas as orientações contra a pandemia da COVID-19, devendo comparecer ao local utilizando máscara, 
manter distância mínima de 02 metros das demais pessoas que se encontrarem no local, utilizar álcool em gel; será permitido apenas um 
acompanhante no local, caso seja necessário.
2) Advirta-se a parte autora que o não comparecimento injustificado ensejará a extinção do feito sem resolução do mérito. 
3) O perito deverá responder aos quesitos formulados pela parte autora, pelo juízo e INSS (anexo I), cuja apresentação e indicação de 
assistente técnico deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, do CPC.
4) O laudo deverá ser entregue em 15 (quinze) dias após a realização da perícia.
5) Juntado o laudo médico pericial, CITE-SE o INSS para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, e apresentar 
manifestação acerca do resultado da perícia no mesmo prazo, devendo manifestar-se sobre eventual PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO.
5.1) Advirta-se de que não sendo contestada a ação, no prazo legal, se presumirão aceitos pelo Réu, como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
6) Havendo contestação com preliminares e apresentação de documentos, abra-se vista à requerente para réplica.
7) Apresentada réplica ou decorrido o prazo, intimem-se as partes representadas a se manifestarem quanto ao interesse em produzir 
outras provas, justificando quanto a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.
8) Após cumpridas todas as diligências, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Quesitos a serem respondidos na perícia médica:
1 – O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?
2 – O periciando está acometido de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de 
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação?
3 – É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?
3.1 – Data provável do início da incapacidade identificada. Justifique.
4 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?
5 – A doença ou lesão que acomete o periciando decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho?
6 – Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial?
7 – Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?
7.1 – Na hipótese da incapacidade ser temporária, é possível a recuperação do periciando? Em caso afirmativo, por qual prazo e como 
pode se dar a recuperação? (Obs.: A recuperação profissional equivale à possibilidade do examinado retornar ao pleno exercício de sua 
atividade laboral habitual).
7.2 – Na hipótese da incapacidade ser permanente, é possível a reabilitação do periciando? Em caso afirmativo, por qual o prazo e como 
pode se dar a reabilitação? (Obs.: A reabilitação profissional consiste na possibilidade do examinado exercer outra atividade laboral, 
tendo em vista estar insusceptível de recuperação para sua atividade habitual).
8 – A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente? Em caso afirmativo, cite alguns 
exemplos.
9 – Em razão de sua enfermidade, o periciando necessita permanentemente de cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros?
10 – Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades bio-psico-sociais 
do periciando como idade, grau de escolaridade e histórico profissional.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: MAIRA ENARA ROCHA, CPF nº 43792251272, LINHA 164, Km 12,5,, LADO S ZONA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701Processo n.: 7007860-45.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 39.996,00 Parte autora: APARECIDO RAMOS, CPF nº 47077760278 Advogado: PAMELA CRISTINA 
PEDRA TEODORO, OAB nº RO8744, CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS, OAB nº RO6779 Parte requerida: I. Advogado: SEM 
ADVOGADO(S) DESPACHO
Vistos.
Em que pese as argumentações expostas pela(s) parte(s) requerentes de que não possui(em) condições financeiras suficientes para arcar 
com o pagamento das custas processuais, não foram juntados aos autos documentos aptos para comprovar a alegada miserabilidade.
Nesse sentido, ressalta-se que para a concessão da gratuidade da justiça não basta a simples alegação de hipossuficiência. A parte 
solicitante deverá trazer elementos objetivos que amparem o deferimento do pleito, uma vez que é relativa a presunção de hipossuficiência 
oriunda da declaração feita pelo que busca ser beneficiário da gratuidade da justiça, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da 
devida comprovação. 
Para tanto, a parte solicitante deverá trazer aos autos elementos objetivos que amparem o deferimento do pleito, tais como extratos 
bancários, rendimentos mensais, declaração de imposto de renda/isenção de imposto de renda atualizada, certidões negativas fornecidas 
pelo IDARON, DETRAN, CARTÓRIO DE IMÓVEIS, etc., ou seja, documentos que o(s) solicitante(s) entenda(m) necessários ao 
convencimento do Juízo.
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Salienta-se que deve o Juízo agir com máxima cautela para não conceder a justiça gratuita a pessoas que, aos olhos da lei, não possam 
ser consideradas hipossuficientes.
Seria irregular a concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não demonstram cabalmente a insuficiência financeira para 
o exercício do direito, embora com dificuldades (e dificuldade não é sinônimo de impossibilidade).
Dessa forma, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) requerente(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize(m) o recolhimento das custas 
iniciais ou, caso não possa(m) fazê-lo, em razão da alegada dificuldade financeira, que traga(m) aos autos elementos comprobatórios da 
situação de hipossuficiência econômica, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Na mesma oportunidade, deverá a parte autora EMENDAR A INICIAL trazendo aos autos seus seus documentos pessoais, bem como 
comprovante de endereço atualizado.
Decorrido o prazo in albis, façam os autos conclusos para extinção.
Havendo manifestação, façam conclusos para decisão.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: APARECIDO RAMOS, CPF nº 47077760278
REU: I.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7001365-53.2020.8.22.0010 Classe: Cumprimento de 
sentença Valor da ação: R$ 37.376,24 Parte autora: MARINA DE SOUZA SANTOS, CPF nº 07958781253 Advogado: ONEIR FERREIRA 
DE SOUZA, OAB nº RO6475A, CIDINEIA GOMES DA ROCHA, OAB nº RO6594A Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença determinou a implantação do benefício “contar da data do requerimento 
administrativo (26/09/2019 – doc. de id. n. 36448371)”. No entanto, a autarquia implantou o benefício com data diversa, 01/03/2020, 
conforme declaração ID (75530224). 
Determino que o requerido, no prazo de 30 dias, retifique a DIB para 29/09/2019 e informe se houve pagamento administrativo dos valores 
retroativos.
Vindo a informação, intimem-se o autor para se manifestar.
Intimem-se na pessoa de seus procuradores.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
REQUERENTE: MARINA DE SOUZA SANTOS, AV. PORTO VELHO 4930 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR 
OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
R$ 37.376,24

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 0002762-53.2012.8.22.0010 Classe: Cumprimento de 
sentença Valor da ação: R$ 1.741.093,00 Parte autora: MARLICE DOS SANTOS MELLO, CPF nº 69698384120, JOSUEL SOARES DE 
MELLO, CPF nº 97616788149 Advogado: CARLOS ALBERTO DA SILVA VAZ, OAB nº GO30123, ALTAMIRO ALVES MOREIRA, OAB nº 
GO6172 Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON Advogado: 
GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB nº PB15013, ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono da 
causa, nos termos do art.485, § 1º do CPC.
Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTES: MARLICE DOS SANTOS MELLO, ESPIRITO SANTO 6163, CASA BOA ESPERANCA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA, JOSUEL SOARES DE MELLO, AV. ESPÍRITO SANTO, 6165, NÃO CONSTA BOA ESPERANÇA - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 8834/8835 A 
9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
R$ 1.741.093,00
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7004672-78.2021.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 16.681,60 
Parte autora: EVANDINA HERTT CHAVES, CPF nº 68504560244 Advogado: SIRLEY DALTO, OAB nº RO7461 Parte requerida: BANCO 
C6 CONSIGNADO S.A. Advogado: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO 
S/A 
DESPACHO
Defiro o pleito deduzido na petição inserta ao ID 81038663. 
Aguarde-se pelo prazo de 30 dias.
Intime-se a parte requerida BANCO C6 CONSIGNADO S.A., conforme requerido na petição inserta ao ID 81038663.
Decorrido o prazo concedido, tornem os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7001165-75.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 1.260,47 Parte autora: LIVIA MARIA RODRIGUES, CPF nº 05279239232, DANIELE RAMOS 
RODRIGUES, CPF nº 02073373224 Advogado: CATIANE DARTIBALE, OAB nº RO6447 Parte requerida: RODNEY DA SILVA, CPF nº 
78818605291 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
1. Tendo em vista que devem ser esgotados os meios de localização da requerida para a efetivação da sua citação pessoal e, considerando 
que foi localizado novo endereço da ré por meio da consulta feita no sítio do SISBAJUD (anexa), cumpra-se a decisão ID (75032005), 
observando o novo endereço encontrado:
RODNEY DA SILVA - CPF: 788.186.052-91 Rua foz Iguaçu 1111 Rudy barbearia - centro - Sorriso - MT - 78890000 RUA 04 SN - 
JARDIM SAPEZAL - SAPEZAL - MT - 78365000 R IRMA BENEDITA 280 APTO 01 CENTRO 78890000 SORRISO/MT R SEIS 471 
CENTRO 07830000 TANGARA DA SERRA MT R 7 B, 2196, BODANESE 07698000VILHENA RO RUA DAS ORQUIDEAS 629 W - 
JARDIM YPE - SAPEZAL AV PERIMENTRAL MARIO RAITER SN BOM JESUS 07889000SORRISO MT SIRVA-SE COMO CARTA AR-
MP/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA 2. Em seguida, sendo exitosa a diligência supra, intime-se a parte autora a, no prazo de 15 dias, 
requerer o que entender oportuno para o correto andamento do feito.
2.1. Caso contrário, em sendo infrutuosa, desde já defiro a citação por edital. Expeça-se o necessário para tanto.
2.1.1. Cumprida a determinação supra e, decorrido o prazo in albis sem que tenha sido constituído advogado para assistir 
a parte requerida nos autos, fazendo a sua defesa, bem como os demais atos processuais, ficará nomeada a Defensoria Pública.
Dê-se vista para o exercício desse encargo.
2.1.2. Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender pertinente para o correto andamento do feito.
3. Somente então, venham-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7002624-15.2022.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 5.143,97 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 
14294578000102 Advogado: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO, OAB nº GO17394 
DESPACHO
Sobre a exceção de pré-executividade apresentada ao ID 80955391, diga o Município de Rolim de Moura. Intime-se. Prazo: 15 (quinze) 
dias. 
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, LINHA 184, KM 3 LD NORTE LOTE 10 
GL 13 ZONA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
R$ 5.143,97

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7002639-81.2022.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal Valor da ação: R$ 2.958,84 Parte autora: 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: 
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SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 14294578000102 Advogado: ROSEVAL 
RODRIGUES DA CUNHA FILHO, OAB nº GO17394 
Considerando o disposto no art. 835, inc. I e art. 854, ambos do CPC, decreto a indisponibilidade de ativos financeiros localizados em 
nome da parte executada (detalhamento anexo).
Convolo o bloqueio em penhora, servindo esta decisão como termo de penhora.
Registro ainda que, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, compete à parte executada comprovar que a(s) quantia(s) depositada(s) em conta-
corrente refere(m)-se à hipótese do inciso IV do art. 833 do CPC, ou que está(ão) revestida(s) de outra forma de impenhorabilidade. 
Deve a parte executada ser intimada do bloqueio, pessoalmente ou por intermédio do seu advogado, caso tenha patrono constituído nos 
autos.
Decorrido in albis o prazo para o oferecimento de impugnação, certifique-se e, em seguida, expeça-se alvará dos valores constritos em 
favor do credor. Desde já fica autorizada a transferência, acaso seja informado o número de conta.
Após, intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca da extinção do feito.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura, , quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7006755-72.2018.8.22.0010 Classe: Cumprimento de 
sentença Valor da ação: R$ 11.484,00 Parte autora: AURELIO BURI, CPF nº 57285764272 Advogado: SIRLEY DALTO, OAB nº RO7461 
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO
Indefiro o requerimento da parte autora ID (77821843). A decisão ID (73522411) homologou os cálculos da contadoria e determinou que 
o autor apresentasse planilha referente as multas. Contudo, na petição ID (77821843) a parte autora apresentou cálculos diversos e nada 
disse a respeito da multa.
Desta forma, expeça-se desde já RPVs referente aos valores retroativos e honorários ID (64833464).
Intimem-se na pessoa de seus procuradores.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: AURELIO BURI, RUA SALVADOR 5597 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AV RIO BRANCO 4466 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
R$ 11.484,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 0000461-31.2015.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 9.985,62 Parte autora: AMAURY 
ADAO DE SOUZA, CPF nº 19917007920 Advogado: AMAURY ADAO DE SOUZA, OAB nº PR11969, MARINEUZA DOS SANTOS 
LOPES, OAB nº RO6214A, MONIQUE SAMIRA SAKEB TOMMALIEH, OAB nº RO7528 Parte requerida: BAURIE JOSE INOCENCIO 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
A parte exequente foi devidamente intimada para se manifestar acerca dos valores existentes em conta judicial vinculada aos presentes 
autos, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Pois bem.
Diante da necessidade de encerramento da conta judicial para o correto arquivamento dos autos, e, ainda, da ausência de manifestação 
do exequente a esse respeito, mesmo após devidamente intimado, imprescindível se mostra a transferência do que restou para a conta 
centralizadora do TJ/RO, como forma de regularizar o andamento do feito e o consequente encaminhamento dos autos ao arquivo.
Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
proceda a transferência da totalidade dos valores depositados na conta judicial n. 2755/1511728-6, vinculada a estes autos (número 
do processo em epígrafe) para a conta judicial centralizadora de titularidade do TJ/RO n. 01529904-5, operação 040, agência 2848, 
Caixa Econômica Federal, conforme provimento n. 016/2010-CG, ficando advertida a instituição bancária de que a referida conta deverá 
permanecer com valor igual a zero e, após “zerada”, deverá ser encerrada, fazendo imediatamente prova nestes autos quanto ao saldo 
remanescente, a realização da transferência e o encerramento da conta.
Após a comprovação supra, nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: AMAURY ADAO DE SOUZA, CPF nº 19917007920, AV. RIO BRANCO 4248 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
EXECUTADO: BAURIE JOSE INOCENCIO, AV FORTALEZA 5795 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701
Processo n.: 7002804-36.2019.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 11.976,00 Parte autora: JOEL FERREIRA 
TIBURCO, CPF nº 00975365126 Advogado: RENATO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO6953 Parte requerida: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Trata-se de embargos à execução opostos pelo INSS contra EXEQUENTE: JOEL FERREIRA TIBURCO.
O Exequente postula o recebimento de parcelas retroativas e de honorários advocatícios no processo de conhecimento mais 10% de 
honorários advocatícios do cumprimento de sentença.
Embargando a execução, o INSS alega que o cálculo da parte autora está equivocado, pois utilizou o Manual de Cálculos da Justiça 
Federal quando a sentença determinou a atualização na forma do art. 1º F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei n.º 11.960, 
de 29/6/2009.
Alega excesso de execução.
Divergindo as partes quanto ao valor, foi determinada a remessa dos autos à contadoria (ID 75925501), retornando de lá com a Certidão 
e planilha (ID 77022991 e ss).
Instados, o/a Exequente concordou parcialmente com os cálculos da contadoria (ID 78247334) alegando que os honorários advocatícios 
seriam até a data da sentença. O INSS permaneceu inerte.
Decido:
Nos embargos acima trata-se apenas de matéria de cálculos da data de início e fim das parcelas dos benefícios, correção monetária e 
índices de atualização.
A contadora certificou no (ID 77022991) todos os parâmetros utilizados no cálculo: correção monetária pelo IPCA-E que é o índice oficial 
de remuneração básica e juros de 0,5% a.m., tudo conforme determinado na sentença (ID 41453910) que transitou em julgado, sem 
ataque dos interessados.
Neste contexto, reputo correto os cálculos da contadoria e NÃO ACOLHO os embargos, reconhecendo como devido à/ao Exequente o 
montante de R$ 12.937,13 e R$ 1.293,71de honorários advocatícios da fase de conhecimento e R$ 1.423,08 de honorários advocatícios 
na fase de execução, ambos atualizados até 05/2022 (ID 77022995).
Sem custas e honorários no incidente, tendo em vista que cada litigante decaiu de parte do valor que entendia devido.
Intimem-se as partes nas pessoas dos procuradores.
Transcorrido o prazo recursal, expeçam-se RPVs pelo sistema E-PrecWeb, encaminhando-se ao TRF-1.ª Região para cumprimento.
Na sequência, intimem-se as partes para ciência da expedição das RPVs e anotações necessárias.
Comprovado o(s) depósito(s) nos autos, expeça(m)-se o necessário à entrega do(s) valor(es) ao(s) exequente(s).
Somente então, venham-me os autos conclusos para sentença de extinção.
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7002439-74.2022.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 5.141,08 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado: 
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO, OAB nº GO17394 
DECISÃO
Vistos.
SÃO TOMÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou exceção de pré-executividade à presente 
execução fiscal, ajuizada em seu desfavor pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
Assevera que o título executivo é nulo porque a Ação Civil Pública Urbanística de n. 0006366-51.2014.8.22.0010, ainda pendente de 
julgamento, inviabilizou o empreendimento. Em decisão nos autos indicados, a executada foi autorizada a continuar as vendas de lotes 
que pertençam apenas às quadras 01A a 34A, com exceção das quadras 04A, 13A e 23A. Afirma que o imóvel a que se refere o débito 
é o LT 23 da QD. 40A, pertencente à parte não implementada do loteamento e que, por consequência, não preenche os requisitos 
necessários para lançamento de IPTU.
Afirma, ainda, que o local não conta com os melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN, não se caracterizando, portanto, como 
“zona urbana” para fins de incidência de IPTU.
Sustenta, também, que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa pois protocolizou reclamação, nos termos do inc. III, do art. 151 
do CTN.
Juntou fotos, ata de audiência e pedidos administrativos.
O excepto manifestou-se pelo não cabimento de exceção, eis que as questões postas dependem de ampliação probatória (ID. 
80701706)
No mérito, argumenta que a posse e a propriedade do imóvel, conforme certidão de matrícula já anexada, ainda que ausente o domínio 
útil, por si só justifica o lançamento do IPTU. Quanto às melhorias, diz que “são de responsabilidade da Loteadora, sendo um requisito de 
aprovação do loteamento, no caso, a excipiente” (sic, doc. ID: 80701706 , p. 4).
Juntou reprodução de processos administrativos.
É o relato do necessário. Decido.
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Apesar da exceção de pré-executividade não estar consagrada normativamente em nosso ordenamento pátrio, podemos extrair sua base 
jurídica tanto dos princípios constitucionalmente previstos quanto dos princípios norteadores específicos do processo de execução, quais 
sejam: o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a menor onerosidade do devedor.
Porém, para análise do pedido, além da matéria suscitada (que deve ser de ordem pública), deve o excipiente trazer prova pré-constituída, 
é dizer, não se admite dilação probatória em sede de exceção.
Pois bem.
1. Da Ação Civil Pública
O imóvel que deu origem ao crédito sob execução pertence à Quadra 40A, Lote n. 23. Está excluído, portanto, da área que a excipiente 
pode negociar, considerando o acordo firmado entre a excipiente e o Ministério Público. Entretanto, a propriedade e a posse permanecem 
e o acordo em questão não tem efeitos tributários.
2. Da alegada falta de melhoramentos
A tese da parte executada é de que o local do imóvel não possui nem dois dos melhoramentos listados no § 1º do art. 32 do Código 
Tributário Nacional.
Em que pese a simplória juntada de fotografias sem data alguma, isso por si não prova a ausência das melhorias mencionadas, muito 
menos da indisponibilidade do serviço de remoção de resíduos sólidos.
Observa-se que a prova da negativa dos melhoramentos já listados era do excipiente. As fotografias não possuem a virtude especial de 
provar suas teses porque nelas não está delimitado o imóvel e não é possível precisar sequer o momento em que feitas. Demais disso, 
não é a destinação que dá ao imóvel (área coberta de gramíneas, se as fotos forem do local mesmo) que lhe tirará a característica de 
imóvel urbano.
O excipiente parece desconhecer que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo (Travessa 
Relíquia com Rua Corumbiara) fica a menos de dois quilômetros do loteamento, por exemplo.
Nesse particular, a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade dos fatos deduzidos como base 
de sua pretensão (art. 373, CPC), haja vista ser ela a maior interessada no acolhimento de seu pedido. Deveras, allegatio et non probatio, 
quasi non allegatio – alegação sem prova é como se não houvesse alegação. Logo, não o fazendo, deve suportar as consequências pelo 
descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.
3. Dos pedidos administrativos
A excipiente protocolizou, neste ano, pedido para alteração do projeto urbanístico do loteamento (ID. 77749977). Há parecer administrativo 
pelo indeferimento por falta de atendimento de requisitos que aponta (ID. 80701706, p. 5-6). Logo, alteração alguma houve na realidade 
fática do imóvel como pertencente a área de loteamento.
Quanto à suspensão da exigibilidade por existência de reclamação (ID. 77749977 p. 23), essa já recebeu solução administrativa pela 
rejeição (ID 80701706 - p. 5).
4. Da sucumbência
Não há necessidade e aumento nos honorários para além do patamar do despacho inicial.
Primeiro, 10% não é valor ínfimo, até porque é aquele estabelecido na lei como sendo o mínimo. Depois, a exceção é defesa, mas 
tamanha a singeleza do tema em debate que este Juízo não viu necessidade de ampliação do percentual de honorários.
Demais disso, exceção é defesa, como dito, não recurso ou ação nova. Em sede de recurso é que há possibilidade de ampliação, não 
aqui, quando se decidiu simples exceção nos próprios autos.
O tema, inclusive, já foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 
NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sucumbência, por força da exceção de pré-executividade, pressupõe 
extinção total ou parcial da execução, não incindindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de interposição 
de embargos à execução. 2. A exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação em ônus sucumbenciais 
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01.04.2008, DJ 16.04.2008; 
REsp 818.885/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.03.2008, DJ 25.03.2008; EDcl no REsp 698.026/CE, Rel. 
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 06.02.2006; e AgRg no Ag 489.915/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, 
Quarta Turma, julgado em 02.03.2004, DJ 10.05.2004). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. 1ª Turma. Agravo regimental no agravo de instrumento 1259216/sp. Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento: 03/08/2010. 
Publicação: 17/08/2010.) (grifei)
Diante disso, permanecem inalterados os honorários outrora fixados.
5. Conclusão
Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade que SÃO TOMÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA opôs contra a execução n. 7002439-74.2022.8.22.0010, que lhe move o MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Honorários já fixados no despacho inicial.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO: SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 14294578000102, RUA DOS 
JATOBÁS S/N CIDADE JARDIM - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7006581-24.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 1.000,00 Parte autora: NILZA TRASPADINI 
SOUZA, CPF nº 83259813268 Advogado: LUCIARA BUENO SEMAN, OAB nº RO7833, CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO MACEDO, 
OAB nº RO8264 Parte requerida: J. D. 2. V. C. D. C. D. R. D. M. Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
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Vistos.
A parte autora juntou comprovante de pagamento das custas processuais iniciais no importe de 1%. Todavia, em se tratando de 
procedimento de jurisdição voluntária, no qual, consequentemente, não há audiência de conciliação, as custas são devidas no importe de 
2%, nos termos do art. 12, I, da Lei n. 3.896/16.
Assim, intime-se a parte autora, por intermédio de seus advogados, para que comprove o pagamento das custas remanescentes, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
No mais, para fins de regularização do presente feito, determino à CPE que adote as seguintes providências:
1) ALTERE-SE A CLASSE PROCESSUAL para “1682 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil”, bem como 
o ASSUNTO para “ 7724 REGISTROS PÚBLICOS - 7725 Registro Civil das Pessoas Naturais - 15068 - Retificação de outros dados”, 
tudo em conformidade com a Tabela Processual Unificada do CNJ;
2) EXCLUA-SE do polo passivo o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura, eis que em nada tem relação com o presente 
feito, que se trata de procedimento de jurisdição voluntária.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: NILZA TRASPADINI SOUZA, CPF nº 83259813268, RUA BELEM 3174, CASA CENTENARIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA
REPRESENTADO: J. D. 2. V. C. D. C. D. R. D. M., AVENIDA JOAO PESSOA 4555, ROLIM DE MOURA-RO CENTRO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 - e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.
br
Processo : 7003587-57.2021.8.22.0010
Classe : INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
REQUERENTE: SILVANE TEIXEIRA NUNES PEREIRA
REQUERIDO: AUDISLEI NUNES PEREIRA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE LEVANTAMENTO DE CURATELA - 1º PUBLICAÇÃO
PRAZO: 10 (dez) DIAS
LEVANTAMENTO DE CURATELA DE:
Nome: SILVANE TEIXEIRA NUNES
Endereço: Rua D, nº 0768, bairro Cidade Alta, telefone: (69) 9 8422-5266, nesta cidade e comarca de Rolim de Moura/RO
Finalidade: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por este Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível, a ação de CURATELA, em que SILVANE 
TEIXEIRA NUNES PEREIRA, requer levantamento da curatela , conforme se vê da sentença a seguir transcrita: “... DISPOSITIVO
Ante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, LEVANTO A CURATELA de SILVANE TEIXEIRA NUNES, 
declarando-a capaz de exercer os atos da vida civil.
JULGO RESOLVIDO o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.
Em atenção ao disposto no artigo 756, § 3º, do Código de Processo Civil, DETERMINO que:
a) Publique-se no Diário da Justiça eletrônico por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias;
b) Publique-se pela imprensa local, caso o requerente não seja beneficiário da justiça gratuita;
c) Fica esta sentença automaticamente publicada na rede mundial de computadores, no portal do PJe do Tribunal de Justiça;
d) Publique-se na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça pelo prazo de 6 (seis) meses, ficando dispensado o cumprimento 
desta determinação enquanto a plataforma não for criada e estiver em efetivo funcionamento;
e) Exclusão do cadastro no INFODIP, do TRE/RO;
f) Transitada em julgado, extraia-se mandado ou encaminhe-se cópia desta sentença para ser inscrita no Cartório de Pessoas Naturais 
em que o autor/interdito fora registrado.
Sem custas e sem honorários.
Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.
Tudo cumprido, arquivem-se os autos.
Pratique-se o necessário...”
Sede do Juízo: Rolim de Moura - 1ª Vara Cível, Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Rolim de Moura (RO), 1 de setembro de 2022
Técnico judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7002239-67.2022.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal 
Valor da ação: R$ 6.024,26 Parte autora: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado: 
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO, OAB nº GO17394 
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DECISÃO
Vistos.
SÃO TOMÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou exceção de pré-executividade à presente 
execução fiscal, ajuizada em seu desfavor pelo MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
Assevera que o título executivo é nulo porque a Ação Civil Pública Urbanística de n. 0006366-51.2014.8.22.0010, ainda pendente de 
julgamento, inviabilizou o empreendimento. Em decisão nos autos indicados, a executada foi autorizada a continuar as vendas de lotes 
que pertençam apenas às quadras 01A a 34A, com exceção das quadras 04A, 13A e 23A. Afirma que o imóvel a que se refere o débito é o 
LT 5 da QD. 44A, pertencente à parte não implementada do loteamento e que, por consequência, não preenche os requisitos necessários 
para lançamento de IPTU.
Afirma, ainda, que o local não conta com os melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN, não se caracterizando, portanto, como 
“zona urbana” para fins de incidência de IPTU.
Sustenta, também, que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa pois protocolizou reclamação, nos termos do inc. III, do art. 151 
do CTN.
Juntou fotos, ata de audiência e pedidos administrativos.
O excepto manifestou-se pelo não cabimento de exceção, eis que as questões postas dependem de ampliação probatória (ID. 
80699574)
No mérito, argumenta que a posse e a propriedade do imóvel, conforme certidão de matrícula já anexada, ainda que ausente o domínio 
útil, por si só justifica o lançamento do IPTU. Quanto às melhorias, diz que “são de responsabilidade da Loteadora, sendo um requisito de 
aprovação do loteamento, no caso, a excipiente” (sic, doc. ID: 80699574 , p. 2).
Juntou reprodução de processos administrativos.
É o relato do necessário. Decido.
Apesar da exceção de pré-executividade não estar consagrada normativamente em nosso ordenamento pátrio, podemos extrair sua base 
jurídica tanto dos princípios constitucionalmente previstos quanto dos princípios norteadores específicos do processo de execução, quais 
sejam: o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a menor onerosidade do devedor.
Porém, para análise do pedido, além da matéria suscitada (que deve ser de ordem pública), deve o excipiente trazer prova pré-constituída, 
é dizer, não se admite dilação probatória em sede de exceção.
Pois bem.
1. Da Ação Civil Pública
O imóvel que deu origem ao crédito sob execução pertence à Quadra 44A, Lote n. 5. Está excluído, portanto, da área que a excipiente 
pode negociar, considerando o acordo firmado entre a excipiente e o Ministério Público. Entretanto, a propriedade e a posse permanecem 
e o acordo em questão não tem efeitos tributários.
2. Da alegada falta de melhoramentos
A tese da parte executada é de que o local do imóvel não possui nem dois dos melhoramentos listados no § 1º do art. 32 do Código 
Tributário Nacional.
Em que pese a simplória juntada de fotografias sem data alguma, isso por si não prova a ausência das melhorias mencionadas, muito 
menos da indisponibilidade do serviço de remoção de resíduos sólidos.
Observa-se que a prova da negativa dos melhoramentos já listados era do excipiente. As fotografias não possuem a virtude especial de 
provar suas teses porque nelas não está delimitado o imóvel e não é possível precisar sequer o momento em que feitas. Demais disso, 
não é a destinação que dá ao imóvel (área coberta de gramíneas, se as fotos forem do local mesmo) que lhe tirará a característica de 
imóvel urbano.
O excipiente parece desconhecer que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo (Travessa 
Relíquia com Rua Corumbiara) fica a menos de dois quilômetros do loteamento, por exemplo.
Nesse particular, a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade dos fatos deduzidos como base 
de sua pretensão (art. 373, CPC), haja vista ser ela a maior interessada no acolhimento de seu pedido. Deveras, allegatio et non probatio, 
quasi non allegatio – alegação sem prova é como se não houvesse alegação. Logo, não o fazendo, deve suportar as consequências pelo 
descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.
3. Dos pedidos administrativos
A excipiente protocolizou, neste ano, pedido para alteração do projeto urbanístico do loteamento (ID. 77628163 p. 28). Há parecer 
administrativo pelo indeferimento por falta de atendimento de requisitos que aponta (ID. 80699574, p. 5-6). Logo, alteração alguma houve 
na realidade fática do imóvel como pertencente a área de loteamento.
Quanto à suspensão da exigibilidade por existência de reclamação (ID. 77628163 p. 23), essa já recebeu solução administrativa pela 
rejeição (ID 80699574 - p. 6). 
4. Da sucumbência
Não há necessidade e aumento nos honorários para além do patamar do despacho inicial.
Primeiro, 10% não é valor ínfimo, até porque é aquele estabelecido na lei como sendo o mínimo. Depois, a exceção é defesa, mas 
tamanha a singeleza do tema em debate que este Juízo não viu necessidade de ampliação do percentual de honorários.
Demais disso, exceção é defesa, como dito, não recurso ou ação nova. Em sede de recurso é que há possibilidade de ampliação, não 
aqui, quando se decidiu simples exceção nos próprios autos.
O tema, inclusive, já foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 
NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sucumbência, por força da exceção de pré-executividade, pressupõe 
extinção total ou parcial da execução, não incindindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de interposição 
de embargos à execução. 2. A exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação em ônus sucumbenciais 
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01.04.2008, DJ 16.04.2008; 
REsp 818.885/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.03.2008, DJ 25.03.2008; EDcl no REsp 698.026/CE, Rel. 
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 06.02.2006; e AgRg no Ag 489.915/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, 
Quarta Turma, julgado em 02.03.2004, DJ 10.05.2004). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. 1ª Turma. Agravo regimental no agravo de instrumento 1259216/sp. Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento: 03/08/2010. 
Publicação: 17/08/2010.) (grifei)
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Diante disso, permanecem inalterados os honorários outrora fixados.
5. Conclusão
Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade que SÃO TOMÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA opôs contra a execução n. 7002239-67.2022.8.22.0010, que lhe move o MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Honorários já fixados no despacho inicial.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, AV. JOÃO PESSOA 4478 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO: SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 14294578000102, RUA DOS 
JATOBÁS S/N CIDADE JARDIM - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rmm1civel@tjro.jus.brProcesso n.: 7002359-13.2022.8.22.0010 Classe: Execução Fiscal Valor da ação: R$ 10.382,03 Parte autora: 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA Parte requerida: 
RAFAEL EID DOHO, CPF nº 21931942897 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
Defiro o requerimento ID (81233593). Proceda a CPE retificação do valor da causa para R$ 2.224,21.
Considerando o disposto no art. 835, inc. I e art. 854, ambos do CPC, decreto a indisponibilidade de ativos financeiros localizados em 
nome da parte executada (detalhamento anexo).
Convolo o bloqueio em penhora, servindo esta decisão como termo de penhora.
Registro ainda que, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, compete à parte executada comprovar que a(s) quantia(s) depositada(s) em conta-
corrente refere(m)-se à hipótese do inciso IV do art. 833 do CPC, ou que está(ão) revestida(s) de outra forma de impenhorabilidade. 
Deve a parte executada ser intimada do bloqueio, pessoalmente ou por intermédio do seu advogado, caso tenha patrono constituído nos 
autos.
Decorrido in albis o prazo para o oferecimento de impugnação, certifique-se e, em seguida, expeça-se alvará dos valores constritos em 
favor do credor. Desde já fica autorizada a transferência, acaso seja informado o número de conta.
Após, intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca da extinção do feito.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Serve essa decisão como carta-AR/mandado/carta precatória de intimação
EXECUTADO: RAFAEL EID DOHO, CPF nº 21931942897, AVENIDA FORTALEZA 4821 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
Rolim de Moura, , quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7003281-54.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 14.544,00 Parte autora: ODAIR JOSE LEITE PINTO Advogado: BRUNA BARBOSA DA SILVA, OAB 
nº RO10035, EDER JUNIOR MATT, OAB nº RO3660, DAIANE GLOWASKY, OAB nº RO7953 Parte requerida: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO SANEADORA
Vistos.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ODAIR JOSE LEITE PINTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
– INSS, ambos qualificados nos autos, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte.
Não há possibilidade de julgamento antecipado total ou parcial de mérito, razão pela qual passo à fase de saneamento e organização do 
processo, conforme previsto no art. 357 do CPC.
De início, REJEITO a preliminar arguida pelo requerido em sede de contestação, eis que genérica e não dize respeito especificamente 
ao presente feito.
Inexistem questões processuais pendentes de resolução.
A atividade probatória recairá sobre o ponto controvertido da lide, consubstanciado na suposta condição de segurado(a) especial do(a) de 
cujus, instituidor(a) do benefício de pensão morte.
Admito a produção de prova oral.
O ônus da prova competirá ao(à) autor(a) da demanda.
Considerando o disposto no Art. 5º, do Ato Conjunto n. 010-2022-PR-CGJ, publicado no DJE nº 091, de 18 de maio de 2022, DESIGNO 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 03 de outubro, às 09h20, a ser realizada por videoconferência, por intermédio 
do aplicativo de comunicação Google Meet. 
LINK DA AUDIÊNCIA: meet.google.com/dyf-ggfg-xuc
Neste ato será realizado o interrogatório da parte autora, ficando ela advertida de que se não comparecer ao ato ou, comparecendo, 
recusar-se a depor, poderá ser aplicada a punição por litigância de má-fé (CPC, arts. 77, §2° e 80).
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As partes poderão ofertar rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, observado o que disposto no art. 450 do CPC. 
O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no máximo, para a prova de cada fato.
Cabe ao advogado de ambas as partes informar ou intimar as testemunhas por elas arroladas do dia, da hora e dos meios da audiência 
designada, dispensando-se a intimação do juízo. 
Com efeito, deverão os patronos das partes proceder de acordo com o disposto no art. 455 e §§ do CPC.
Assim, declaro o feito saneado e organizado.
Registro, por fim, que uma vez realizado o saneamento, as partes poderão solicitar esclarecimentos ou ajustes, no prazo comum de 05 
(cinco) dias, findo o qual a presente decisão se tornará estável (art. 357, §1º, do CPC).
Fica a parte autora intimada por seu(s) patrono(s).
Intime-se o INSS, via sistema.
Observações importantes:
a) Na forma do art. 455 do Código de Processo Civil, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 
dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”;
b) Com o link da videoconferência, tanto as partes quanto os advogados acessarão e participarão da audiência pública, por meio da 
internet, utilizando celular, notebook ou computador que possua vídeo e áudio funcionando regularmente. Na hipótese da testemunha não 
possuir endereço eletrônico ou equipamento, poderá participar da solenidade no escritório do advogado da parte;
c) Acessar a sala de audiências por meio do link disponibilizado acima, com 05 (cinco) minutos de antecedência do horário designado 
para o ato, evitando atrasos e possibilitando a conferência do equipamento de áudio e vídeo. O acesso à sala de audiência virtual poderá 
ser feito por meio de computador com webcam ou celular (Caso utilize celular, baixar o aplicativo Google Meet antes da audiência);
d) Estar com documento pessoal à mão para conferência da identidade dos advogados, partes e testemunhas na instalação do ato;
e) Preferencialmente, utilizar fone de ouvido para melhor captação do som;
f) Escolher um local silencioso para participar da audiência a fim de evitar interferências externas (ruídos, falas de outras pessoas, sons 
de ventilador, etc.);
g) Certificar-se de estar conectado à internet de boa qualidade no horário da audiência;
h) Em caso de dúvida sobre a audiência, favor entrar em contato com o gabinete da vara por meio do telefone e whatsapp (69) 3449-3701 
(horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 7h às 14h).
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: ODAIR JOSE LEITE PINTO, CPF nº 78973210297, LINHA 25 KM 7.5 ZONA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7005185-12.2022.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157)
EXEQUENTE: LUCI SOARES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA PADOVANI CAVALHEIRO - RO10949
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte EXEQUENTE intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados pela parte adversa, sob pena de arquivamento, nos termos da Decisão ID-80158799.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7007790-62.2021.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PEDRO ANTONIO RIBEIRO MARTINS
Advogados do(a) AUTOR: FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - RO6404, MATHEUS DUQUES DA SILVA - RO6318
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7003631-42.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: MARILUCIO MERECINO ROCHA
Advogado do(a) AUTOR: FIRMINO MUNIZ BEZERRA - RO9684
REU: ESTADO DE RONDONIA 
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando 
os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado, nos termos da Decisão 
ID-79588693, item 3. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 7001580-58.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LENIR DE WITT ARDENGHY
Advogado do(a) AUTOR: MONALISA DE WITT ARDENGHY - RO10048
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado ID-80390277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7001710-48.2022.8.22.0010
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: MARIA EDUARDA SILVA SANTOS e outros
Advogado do(a) AUTOR: DAIANE CLARO VAIS - RO11056
Advogado do(a) AUTOR: DAIANE CLARO VAIS - RO11056
REU: MAICON DIECKON ROCHA
CERTIDÃO- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
Certifico que, nos termos do Provimento 018/2020-CG, foi designada AUDIÊNCIA de conciliação por meio de videoconferência, ficando 
os respectivos patronos intimados da designação para que participem da solenidade e assegurem que seu constituinte também 
compareça: 
DATA E HORA DA AUDIÊNCIA: 19/10/2022 09:30
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA: 
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA: aguardar chamada de vídeo pelo whatsapp que receberá no dia e hora marcado no item anterior.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 7° III, Prov. 018/2020-CG); 
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. O advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 
7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. Se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7° IV, Prov. 018/2020-CG);
4. Assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. Pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá apresentar no processo, até a abertura da audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e 
da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 
018/2020-CG);
6. Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7° X, Prov. 018/2020-CG);
8. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7° XI, Prov. 018/2020-CG);
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9. A falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. Durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. Se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7° XIX, Prov. 018/2020-CG);
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS:
1. Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
7° I, Prov. 018/2020-CG);
2. Nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e 
quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XIV, Prov. 018/2020-CG);
3. Nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre as preliminares e documentos juntados na 
resposta terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XV, Prov. 
018/2020-CG);
4. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com 
sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
dentro do prazo previsto no mandado; (art. 7° XVI, Prov. 018/2020-CG);
5. Nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final 
da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 7° XVII, Prov. 018/2020-
CG);
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 7° XVIII, Prov. 018/2020-CG);
7. Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 7° XX, Prov. 018/2020-CG) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
Processo : 0001638-98.2013.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSEMEIRE ANTONIO DE MELO GODOY e outros (3)
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS SILVA NASCIMENTO - SP78939, FERNANDA NASCIMENTO NOGUEIRA CANDIDO - 
RO4738, LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO - RO4511
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS SILVA NASCIMENTO - SP78939, FERNANDA NASCIMENTO NOGUEIRA CANDIDO - 
RO4738, LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO - RO4511
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS SILVA NASCIMENTO - SP78939, FERNANDA NASCIMENTO NOGUEIRA CANDIDO - 
RO4738, LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO - RO4511
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS SILVA NASCIMENTO - SP78939, FERNANDA NASCIMENTO NOGUEIRA CANDIDO - 
RO4738, LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO - RO4511
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte EXEQUENTE intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7007838-84.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 6.000,00 Parte autora: ERICA GREICE DA SILVA Advogado: JUCILENE LIRA CEBALHO, OAB nº 
RO7983A Parte requerida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/ADESPACHO
Vistos.
Recebo os autos para processamento.
Custas iniciais recolhidas no importe de 1% e comprovadas aos ID’s. 81259718 e 81259719.
À CPE para que proceda a vinculação das custas recolhidas de forma avulsa, junto ao SCCP, e, em seguida, adote as seguintes 
providências:
1) DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E/OU MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo CEJUSC, conforme art. 23, do 
Provimento Corregedoria n. 06/2022, publicado no DJe n. 114, de 23/06/2022. 
2) Em seguida, cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias (CPC, art. 334, caput), a fim de comparecer virtualmente 
à audiência acima designada, salvo se manifestar desinteresse em autocomposição ou acordo, mediante petição nos autos no prazo de 
10 (dez) dias de antecedência do ato da audiência;
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2.1) O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento das diligências de citação e intimação deverá colher e certificar o número de 
telefone das partes, com o intuito de colaborar para a realização da audiência por videoconferência por meio do aplicativo WhatsApp.
3) No expediente de citação e no cumprimento do ato deverão ser observadas as normativas constantes nos artigos 243 e seguintes do 
CPC, inclusive no que diz respeito aos requisitos do expediente (artigos 248 e 250) e forma de realização do ato, tanto pela CPE quanto 
pelo Oficial de Justiça, este último para os casos em que a citação não puder ser realizada pelos Correios;
4) Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, (CPC, artigo 334, § 3º) para também comparecer virtualmente à audiência 
de conciliação. Consigno que a parte autora deverá informar seu número de telefone nos autos.
5) Caso as partes manifestem expressamente o desinteresse na composição consensual (CPC, artigo 334, § 4º, I), o prazo para o 
requerido contestar fluirá a partir no dia do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação (CPC, artigo 335, II), 
ressaltando que eventual desinteresse em participar da audiência deverá ser apresentado expressamente pelo requerido com pelo 
menos 10 dias de antecedência à audiência e pelo autor na petição inicial, de modo que somente nessa hipótese é que a audiência 
poderá não ser realizada (CPC, artigo 334, § 4º, inciso I e 334, § 5º);
6) Sendo frutífera a proposta de conciliação, consignem-se os termos do acordo sugerido, venham conclusos para decisão ou 
homologação;
7) Fica consignado, desde já, que nos termos do art. 334, §8° do CPC, o comparecimento das partes à audiência é obrigatório, de modo 
que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor 
do Estado;
7.1) Fica a parte autora advertida de que eventuais custas adiadas deverão ser recolhidas no prazo de até 05 (cinco) dias depois da 
audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob pena de extinção;
8) Não havendo acordo na audiência, fica a parte requerida intimada de que deverá apresentar sua contestação no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da audiência de conciliação (CPC, artigo 335);
9) Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias;
10) Por fim, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento, e, caso queiram, sugiram os pontos controvertidos da demanda.
11) Cumpridas as determinações supra, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
AUTOR: ERICA GREICE DA SILVA, CPF nº 89973577272, AV: MACEIÓ, APTO 2, ANDAR 3 4835 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIF. C. 
BRANCO OFFICE PARK, TORRE JATOBÁ, 9 ANDA TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7002162-58.2022.8.22.0010 Classe: Execução de Título 
Extrajudicial Valor da ação: R$ 34.546,80 Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA 
LTDA - CREDISIS SUDOESTE/RO Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, 
OAB nº RO1586, PROCURADORIA DA CrediSIS Sudoeste/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTEDE 
RONDÔNIA LTDA Parte requerida: SANDRO FERREIRA ALVES, CPF nº 71337512249 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Antes de determinar a citação por edital, é necessário esgotar todos os recursos possíveis para a efetivação da citação pessoal.
Sendo assim, intime-se a parte exequente a, no prazo de 15 dias, recolher o valor descrito no no art. 17 da Lei Estadual 3.896/2016, 
requisito necessário para consulta de endereço da executada Janaina Gomes vieira por meio do sistema SINESP/INFOSEG. 
Em seguida, venham os autos conclusos para despacho.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
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SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS SUDOESTE/RO, 
AVENIDA MACEIÓ 5099 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: SANDRO FERREIRA ALVES, TRAVESSA DOS MADEIROS 4140 CENTENÁRIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
R$ 34.546,80

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7004572-89.2022.8.22.0010 Classe: Monitória Valor 
da ação: R$ 6.771,76 Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - 
SICOOB CREDIP Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE 
Parte requerida: GEANDRO BRUNIERI DE SOUZA 00335955266, CNPJ nº 16855763000154 Advogado: SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Nos termos do art. 701, §2°, do CPC, converto o documento em título executivo judicial, processando, doravante como procedimento de 
cumprimento de sentença (art. 523 e seguintes do CPC).
Retifique-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Intime-se a executada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver.
Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez 
por cento.
Efetuado o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários previstos no § 1° incidirão sobre o restante.
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intime-se a exequente a atualizar o crédito.
Somente então, tornem-me os autos conclusos para os atos de expropriação do patrimônio do executado.
Caso a parte executada não possua advogado constituído nos autos, sirva esta decisão como carta ou mandado de intimação.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
REU: GEANDRO BRUNIERI DE SOUZA 00335955266, AVENIDA TEREZINHA 4852 OLIMPICO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
R$ 6.771,76

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7007742-69.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento 
Comum Cível Valor da ação: R$ 32.106,26 Parte autora: DALMIR MARTINELLI, CPF nº 19526300963 Advogado: PAMELA CRISTINA 
PEDRA TEODORO, OAB nº RO8744, CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS, OAB nº RO6779 Parte requerida: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e acostar nos autos o comprovante do protocolo de 
requerimento junto a autarquia previdenciária com a data do agendamento da perícia em 23/03/2023, sob pena de indeferimento (art. 
321, p. único do CPC).
Com o decurso do prazo, façam os autos conclusos para despacho emenda. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
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SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
AUTOR: DALMIR MARTINELLI
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 616, - ATÉ 764/765 CENTRO - 76900-020 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
R$ 32.106,26

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo n.: 7000231-88.2020.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 21.777,94 Parte autora: ADRIANA 
MAXIMO DA COSTA, CPF nº 84130830287 Advogado: OZIEL SOBREIRA LIMA, OAB nº RO6053A Parte requerida: OMNI BANCO S.A.,, 
CNPJ nº 60850229000147, ELETRO J. M. S/A., CNPJ nº 04966780002980 Advogado: PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE, OAB nº 
RO6912, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº DF96864 
DECISÃO
Vistos.
Avoco o feito para sanar erro material constante na sentença de ID. 81081720, no que pertine ao alvará judicial.
Diante disso, onde se lê:
Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ JUDICIAL, COM VALIDADE DE 30 (TRINTA) DIAS, a partir da assinatura 
do presente ato (art. 28, §2º, das DGJ), em favor do executado Adailton Queiroz da Silva, para levantamento/transferência da quantia 
de R$ 6.287,10 (seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos) e eventuais rendimentos, depositada na conta judicial n. 
2755/040/01525005-9, vinculada ao processo em epígrafe (número do processo no cabeçalho da decisão).
FAVORECIDO(A): REQUERENTE: ADRIANA MAXIMO DA COSTA, CPF nº 84130830287ou ADVOGADO DO REQUERENTE: OZIEL 
SOBREIRA LIMA, OAB nº RO6053A
Fica a instituição bancária advertida de que a conta supracitada deverá permanecer com valor igual a zero e, após “zerada”, deverá ser 
encerrada, cabendo ainda à referida instituição comprovar imediatamente a este Juízo o saldo remanescente, a realização da transferência, 
bem como o encerramento da conta.
Leia-se:
Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ JUDICIAL, COM VALIDADE DE 30 (TRINTA) DIAS, a partir da assinatura do 
presente ato (art. 28, §2º, das DGJ), em favor da exequente Adriana Máximo da Costa e/ou de seu advogado constituído, para levantamento/
transferência da quantia de R$ 6.287,10 (seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos) e eventuais rendimentos, depositada 
na conta judicial n. 2755/040/01525005-9, vinculada ao processo em epígrafe (número do processo no cabeçalho da decisão).
FAVORECIDO(A): REQUERENTE: ADRIANA MAXIMO DA COSTA, CPF nº 84130830287ou ADVOGADO DO REQUERENTE: OZIEL 
SOBREIRA LIMA, OAB nº RO6053A
Fica a instituição bancária advertida de que a conta supracitada deverá permanecer com valor igual a zero e, após “zerada”, deverá ser 
encerrada, cabendo ainda à referida instituição comprovar imediatamente a este Juízo o saldo remanescente, a realização da transferência, 
bem como o encerramento da conta.
Mantenho inalterados os demais termos da sentença em comento.
Intimem-se as partes por seus procuradores.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
REQUERENTE: ADRIANA MAXIMO DA COSTA, CPF nº 84130830287, RUA CAPIBARIBE 3616 PLANALTO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDOS: OMNI BANCO S.A.,, CNPJ nº 60850229000147, AVENIDA SÃO GABRIEL 555, - LADO ÍMPAR, 5 ANDAR JARDIM 
PAULISTA - 01435-001 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, ELETRO J. M. S/A., CNPJ nº 04966780002980, RUA GUAPORÉ 4786 CENTRO 
- 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701
Processo n.: 7000491-68.2020.8.22.0010 Classe: Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 21.958,05 Parte autora: MARLI DA SILVA 
ZANELIA, CPF nº 70402680278 Advogado: ELISANGELA RIBEIRO SANTOS, OAB nº RO7231 Parte requerida: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA DESPACHO
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Vistos.
Recebo a petição de cumprimento de sentença.
Altere-se a classe processual, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.
Para o caso de expedição de RPV, mesmo que não seja apresentada impugnação pela Fazenda Pública, arbitro honorários da fase de 
cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da execução (art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC). Destaco que não são devidos 
honorários em cumprimento de sentença que enseja a expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85, §7º, do CPC).
Assim, fica a parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à eventual atualização dos valores, incluindo-se os 
honorários fixados, em se tratando de execução de pequeno valor.
Após o decurso do prazo, cumpram-se as determinações seguintes:
1) Intime-se a parte executada, por intermédio de seu procurador, via sistema PJE, para apresentar impugnação a execução por escrito, no 
prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-o que o silêncio será interpretado como anuência aos valores apresentados pela parte exequente.
1.1) Advirta-se o executado, desde já, de que eventuais impugnações deverão ser opostas nos próprios autos, delimitando e 
demonstrando especificamente os valores impugnados, bem como instruindo-as com os documentos que se fizerem necessários à 
demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação.
2) Caso o executado apresente impugnação, intime-se a(o) exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.
3) Persistindo a discordância, remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, 
em 05 (cinco) dias.
4) Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado quanto 
aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados pelo 
contador, expeça-se Precatório ou RPV, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio das partes será interpretado como concordância.
4.1) Caso o valor ultrapasse o limite legal para recebimento por meio de RPV e a parte renuncie ao valor excedente para receber pelo 
meio mais célere (RPV), desde já, homologo eventual renúncia para que seja possível o(a) credor(a) receber por meio de RPV.
5) Os honorários sucumbenciais não correspondem a parcela integrante ao valor devido ao credor, de modo que defiro, desde já, eventual 
requerimento formulado, para fins de possibilitar a expedição de requisição própria quanto a referida verba, em consonância com o que 
dispõe o art. 21, §1º, da Resolução n. 168/11, do Conselho da Justiça Federal.
6) Após a expedição da(s) requisição(ões) de pagamento, intimem-se as partes sobre o inteiro teor da(s) requisição(ões) expedida(s) nos 
autos, nos termos do art. 10, da Resolução n. 168/11, do Conselho da Justiça Federal. Prazo comum de 05 (cinco) dias.
7) Nada sendo apresentado em contrário, remeta(m)-se a(s) requisição(ões) ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
8) Aguarde-se no arquivo provisório a informação quanto ao pagamento do(s) requisitório(s).
9) Vindo a informação do pagamento, expeça-se alvará judicial em favor do exequente ou de seu patrono (caso possua poderes para 
tanto).
10) Por fim, nada mais havendo, façam os autos conclusos para extinção, na forma do art. 924, inciso II, do CPC
Cumpra-se. Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARLI DA SILVA ZANELIA, CPF nº 70402680278, RUA ANA NERI 0703 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
E-mail: rdm1civgab@tjro.jus.br . Telefone/WhatsApp: 69 3449 3701.Processo n.: 7004394-77.2021.8.22.0010 Classe: Cumprimento 
de sentença Valor da ação: R$ 13.200,00 Parte autora: JOSUE PINHEIRO DA SILVA, CPF nº 31272487253 Advogado: RONIELLY 
FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO
Defiro o requerimento ID (81290200). Intimem-se na pessoa de seus procuradores.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
REQUERENTE: JOSUE PINHEIRO DA SILVA, AV. MACEIÓ 6018 SÃO CRISTÓVÃO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
R$ 13.200,00
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7007573-82.2022.8.22.0010
Requerente/Exequente: ARGEMIRO CRISTIANO DA SILVA
Advogado(a) do Requerente/Exequente: MARCILENE RAMOS, OAB nº RO11381
Requerido(a)/Executado(a): JBS SA, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Advogado(a) do Requerido/Executado(a): SEM ADVOGADO(S)
Remessa à 1.ª Vara Cível
Embora tenha sido distribuído a este Juízo, constato que o feito fora encaminhado por equívoco ao Juízo da Segunda Vara Cível, pois 
que endereçado à Primeira Vara Cível desta Comarca.
O título que se pretende cumprimento é DECISÃO exarada nos autos 0061470-09.2006.8.22.0010, que tramitaram na Primeira Vara Cível 
desta Comarca.
Assim, na forma do art. 516 do CPC, REMETAM-SE os autos para processamento junto à Primeira Vara Cível desta Comarca, com 
nossos cumprimentos.
Não havendo prejuízos, remeta-se de imediato.
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos nos autos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 08:51
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7007085-30.2022.8.22.0010
Requerente: LUZIA ADRIANA SOARES DOS SANTOS
Advogado: GREYCY KELI DOS SANTOS, OAB nº RO8921
Requerido: I. N. D. S. S.
Advogado: SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO SERVINDO DE OFÍCIO, DESIGNAÇÃO DE PERITO, INTIMAÇÕES e demais atos necessários
1) Defiro a gratuidade processual. 
2) Para análise do pedido de tutela de urgência, determino a realização de perícia médica. 
Tendo em vista que a causa de pedir em demandas dessa natureza – incapacidade temporária –, autorizam a execução de medidas 
urgentes para a constatação inequívoca das condições físicas do(a) autor(a); e com fundamento no art. 5º, inciso LXXVIII da CF; art. 139 
do CPC e Recomendação n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, art. 1.º, inciso I, bem como pedido apresentado pelo INSS a este Juízo pelo Ofício 
PF/RO, determino, de plano, a realização de exame pericial. 
3) Nomeio como perito do juízo o Dr. OZIEL SOARES CAETANO, CRM/RO 4515. 
Fixo a data: 21/09/2022, às 14h, e o local onde a qual será realizada: CLÍNICA MODELLEN, situada na Av. 25 de Agosto, 5642 (em frente 
à feira - antiga Delegacia de Saúde), Centro, nesta Comarca, telefone 3442-8809 ou 98493-1000. 
Arbitro honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento: 
1) no art. 25 da Resolução 305/2014-CJF, incisos: 
I – nível de especialização e a complexidade do trabalho – tempo exigido para a prestação do serviço (exame e laudo);
II – a natureza e a importância da causa – competência delegada; segurado residente em local não acobertado pela jurisdição federal;
III – o grau de zelo profissional – laudo apto ao sentenciamento da lide, sem necessidade de complementação;
IV – o trabalho realizado – tempo de atendimento superior às consultas de rotina e, ainda, com a elaboração de laudo pericial;
V – o lugar da prestação do serviço – comarca de interior do Estado, com notória escassez de profissionais habilitados nas especialidades de 
ortopedia, psiquiatria, neurologia, pediatria, cardiologia, urologia e inexistência nas áreas de nefrologia, pneumologia, otorrinolaringologia, 
oncologia, reumatologia, etc, fato que é de conhecimento público, inclusive do INSS, com sua falta de peritos.
2) no Parágrafo Único, do Art. 3º, da Resolução n. 541, do Conselho da Justiça Federal,
3) art. 2º da Resolução 232/CNJ e
4) art. 28 da Resolução 305/2014/CJF-RES. 
E ainda, quanto ao valor fixado, este juízo tem arbitrado a mesma quantia (R$ 500,00) há mais de cinco anos, sem insurgências do INSS, 
que tem ciência da dificuldade de nomeação e aceitação do encargo de perito pelos médicos desta Comarca e desta região do Estado, 
fatos esses já exaustivamente explanados em diversos expedientes e ofícios, a exemplo: autos 0005557-03.2010.822.0010, ofício n.° 
705/Jurídico/HRC, nos autos n.° 0076070-04.2008.822.0010, Ofício n.º 256/GAB/SEMUSA, de 25/05/2011, OF. GAB/2 VC-RM n. 0021, 
de 03/08/2012, Ofícios 2VC/GAB n.º 009, 010, 011, 012, 013, 104, 015, 016, 017, todos de 13/06/2011 e ss.
Os honorários dos peritos (assistente social e médico) serão pagos pela Seção Judiciária do Estado e requisitados pelo Sistema AJG/
CJF. 
A parte autora será intimada quanto à data da perícia na pessoa do procurador e deverá comparecer à perícia portando todos os laudos, 
exames e receituários que possuir. 
Deverá o perito responder somente aos quesitos do juízo (anexo), essenciais ao sentenciamento da lide. 
Indefiro os quesitos das partes tendo em vista que de certa forma os pertinentes à elucidação da capacidade laborativa do(a) periciando(a) 
serão respondidos pelos quesitos do juízo. 
A Assessoria dará ciência ao perito quanto à data da realização da perícia e providenciará a remessa dos quesitos. 
Fixo o prazo de 30 dias para CONCLUSÃO do laudo. 
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4) Com a juntada do laudo nos autos, venham imediatamente conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 
Essa medida busca aplicar as regras fundamentais da instrumentalidade e a gestão do princípio da eficiência, insculpidas no art. 375 
do Código de Processo Civil, tornando efetiva a prestação jurisdicional pela otimização do tempo de duração do processo, com a 
sistematização dos atos e manutenção do princípio do contraditório. 
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as 
regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
Cumpra-se, sucessivamente, providenciando a CPE o necessário à efetivação da ordem. 
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7007771-22.2022.8.22.0010
Requerente/Exequente: PEDRO NEVES DE JESUS
Advogado(a) do Requerente/Exequente: MARCILENE RAMOS, OAB nº RO11381
Requerido(a)/Executado(a): JBS SA, CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Advogado(a) do Requerido/Executado(a): SEM ADVOGADO(S)
Remessa à 1.ª Vara Cível
Embora tenha sido distribuído a este Juízo, constato que o feito fora encaminhado por equívoco ao Juízo da Segunda Vara Cível, pois 
que endereçado à Primeira Vara Cível desta Comarca.
O título que se pretende cumprimento é DECISÃO exarada nos autos 0061470-09.2006.8.22.0010, que tramitaram na Primeira Vara Cível 
desta Comarca.
Assim, na forma do art. 516 do CPC, REMETAM-SE os autos para processamento junto à Primeira Vara Cível desta Comarca, com 
nossos cumprimentos.
Não havendo prejuízos, remeta-se de imediato.
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos nos autos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 08:51
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 
Fone: 69 3442 8273 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 7004228-11.2022.8.22.0010
Exequente: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Executado: TATIANA APARECIDA DA SILVA
SENTENÇA 
HOMOLOGO o acordo firmando pelas partes (ID 79257190), com base no art. 487, inciso III, “b”, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do 
CPC. 
Porém, deixo de determinar a extinção da execução. 
MANTENHO todas eventuais restrições, por ventura existentes, até o cumprimento do pacto. 
AGUARDE-SE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, pois somente com isso a execução é extinta. RECOMENDA-SE À PGM que pedidos de 
homologação de acordo venham acompanhados das custas.
Aguarde-se cumprimento. 
Suspendo o feito pelo prazo do acordo, devendo o feito ser remetido ao arquivo provisório. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se nas pessoa dos procuradores constituídos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7006162-
04.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 14.544,00 Parte autora: ANTONIO SERGIO NOVAIS DE 
ARAUJO, CPF nº 61584720182 Advogado: JOAO GODINHO NEPOMUCENO, OAB nº RO11941 Parte requerida: REU: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO SERVINDO COMO DETERMINAÇÃO PARA CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, SANEADOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS, 
JUNTADA DE CNIS, DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO e DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS a seu cumprimento
1) Defiro a gratuidade judiciária.
2) Apesar do art. 334 do CPC, Enunciado 61 da ENFAM e é desnecessária audiência de tentativa de conciliação, pois não haverá 
acordo (em outros processos envolvendo o INSS nunca veio em uma audiência e nem apresentou acordo antes) e há matéria fática a 
ser provada.
3) Portanto, CITE-SE e INTIME-SE o requerido, pelo rito ordinário para querendo, contestar, sob pena de revelia e seus efeitos.
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4)Nos termos do art. 6º do CPC (Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
DECISÃO de MÉRITO justa e efetiva), art. 370 (Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 
julgamento do MÉRITO ) e primeira parte do art. 375 (O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que 
ordinariamente acontece), determino ao INSS juntar nos autos o CNIS, DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO e demais informações da parte Autora 
e seu grupo familiar (pois parte do período referido na inicial é de lide rural) constantes das bases do sistema DATAPREV, independente 
de contestar o feito.
4.1) O INSS deverá observar o art. 1.º, inciso III, da Recomendação n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, juntando aos autos o processo 
administrativo, com a contestação.
5) Sem prejuízo da documentação acima, as partes deverão especificar provas com a eventual reposta e manifestação da autora, justificando 
sua necessidade e pertinência com a lide.
5.1) Havendo necessidade de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado com a resposta, sendo no máximo 3 (três) testemunhas 
para cada parte (art. 357, §6.º do NCPC, o que já era previsto no art. 410, par. único, do CPC de 1973), por ser apenas um fato 
em apuração: direito à aposentadoria. Neste sentido, reconhecendo a limitação do número de testemunhas a 3 para cada parte: 1ª 
Câmara Especial/Gabinete Des. Gilberto Barbosa - Agravo de Instrumento nº 0803845-57.2019.8.22.0000 e 0013255-51.2014.822.0000, 
publicado no Diário da Justiça de 18/2/2015 - Desembargador Moreira Chagas.
5.2) Não sendo apresentado o rol no prazo acima determinado entender-se-á que a parte desistiu da produção da prova testemunhal.
5.3) O rol deverá vir com qualificação das testemunhas, para não haver surpresa à parte contrária.
5.4) Eventual substituição de testemunha ou alteração no rol apenas será permitida com anuência da parte contrária, para não haver 
surpresa (sistemática do CPC), ou por fato devidamente justificado.
6) Junto com a resposta, faculta-se ao INSS apresentar proposta de acordo, para mais rápida solução da lide (arts. 6.º e 139 do CPC).
6.1) Sendo apresentada proposta de acordo, ciência à parte contrária para manifestação.
7) Após cumpridas todas as fases acima, conclusos.
Ficam as partes intimadas na pessoa dos procuradores constituídos.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7006764-92.2022.8.22.0010
Classe: Usucapião
Polo Ativo: DIMAS DURAES DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO SILVA, OAB nº RO10215
Polo Passivo: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO
REU SEM ADVOGADO(S)
EMENDA À INICIAL e juntada de documentos obrigatórios.
Inicial carece de diversas emendas.
1) JUNTE-SE matrícula (ID 80025007 p. 1) atualizada; Certidão Negativa de Débitos municipal (ID 80025007 p. 2) atualizada; e Certidão 
da Divisão de Cadastro Imobiliário (ID 80025007 p. 4) atualizada, todas do imóvel referido no ID 80024682 p. 1 a 6, conforme arts. 319, 
VI e 320, ambos do CPC.
2)JUNTE-SE certidões negativas estadual e federal, pois só veio a CND municipal.
3) MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS é viúva de MARTINHO ABILIO DOS SANTOS, conforme consta na matrícula do 
imóvel de ID 80025007 p. 1.
3.1) JUNTE-SE atestado de óbito de MARTINHO ABILIO DOS SANTOS.
3.2)Caso isso não seja possível, indique quem representa o espólio de MARTINHO ABILIO DOS SANTOS para fins de citação.
3.3)Caso haja anuência dos herdeiros de MARTINHO ABILIO DOS SANTOS ao pedido inicial de reconhecimento da usucapião, que seja 
trazida aos autos. A anuência deverá ser por escrito e com firma reconhecida, junto com documentos dos herdeiros.
3.4) Estas providências são tomadas a título de cautela. Observe-se que em julgado, o E. TJ/RO reconheceu que imóvel transacionado 
antes do inventário e cujo proprietário veio a morrer deve ser inventariado, não se permitindo transferência direta do então proprietário 
(falecido) para o nome do adquirente.
“ACÓRDÃO Data de Julgamento: 30 de julho de 2020 - por videoconferência 0004390-43.2013.8.22.0010 Apelação (PJE) Relator: DES. 
MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA Distribuído por Sorteio em 30/04/2018 “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” EMENTA Apelação. Inventário. Venda de imóvel. Desmembramento. Fato anterior ao falecimento. 
Escrituração prejudicada. Adjudicação compulsória. Impossibilidade. Necessário arrolamento do bem e procedimento A venda e 
desmembramento de imóvel anterior ao falecimento não enseja a autorização de regularização perante cartório de registro de imóveis 
ou adjudicação compulsória em favor dos adquirentes/ possuidores quando o imóvel não foi incluído nos bens arrolados e efetuados os 
respectivos procedimentos inerentes ao inventário. (DJe de 14/8/2020).” Grifei
4)JUNTE-SE Certidão de Casamento Averbada e atualizada, vez que, o usucapião é ação de natureza real e, a Autora alegou ser 
divorciada (qualificação na inicial).
5)De igual forma, FACULTO a juntada de fotografias acerca do imóvel em questão, pois as fotografias auxiliam quando do 
sentenciamento.
5.1) Também poderão juntadas notas fiscais de eventuais benfeitorias que tenham sido feitas no imóvel usucapiendo.
Prazo: 30 (trinta) dias para ser integralmente cumprida.
Após cumpridas as providências acima, conclusos.
Ficam as partes intimadas na pessoa dos Procuradores constituídos.
Rolim de Moura/RO. Data e assinatura no sistema.
Jeferson C. TESSILA de Melo Juiz de Direito



3202DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7000279-52.2017.8.22.0010
Requerente/Exequente: CHARLES BACCAN JUNIOR, HEITOR OLSEN NETO, TRENTO COMERCIAL DE RONDONIA LTDA - ME, 
EMILIO CRISTIANO OLSEN NOTARIO
Advogado(a) do Requerente/Exequente: CELSO CANDIDO DE SOUZA, OAB nº GO2967, FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA, 
OAB nº GO22145, PEDRO PAULO SARTIN MENDES, OAB nº GO22142, GABRIELA PEREIRA DE MELO, OAB nº GO28829
Requerido(a)/Executado(a): 
Advogado(a) do Requerido/Executado(a): CHARLES BACCAN JUNIOR, OAB nº RO2823
À sua Excelência 
Des. ROWILSON TEIXEIRA (1ª Câmara Cível) 
Assunto: Informações no Agravo 0806981-57.2022.8.22.0000
DESPACHO SERVINDO DE OFÍCIO e INFORMAÇÕES EM AGRAVO – encaminhe-se
(encaminhar para juntada no AI: 0806981-57.2022.8.22.0000)
OF/GAB/2VCiv-RM n. 21/2022, Rolim de Moura, 1/9/2022.
Jeferson Cristi Tessila de Melo, Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível de Rolim de Moura, tempestiva e respeitosamente, vem a presença de 
Vossa Excelência prestar informações:
Apesar do alegado pelo não há qualquer fato ou documento novo nos autos, visto que a DECISÃO ora recorrida é suficiente clara quanto 
ao cumprimento de SENTENÇA ao assim dizer:
“...Contudo, nos termos do voto do relator, o r. acórdão manteve a condenação do autor nas custas e honorários, permanecendo intacta 
a SENTENÇA neste ponto, visto que o recurso foi provido nos termos do voto do relator à unanimidade (Num. 73807936 - Pág. 8).
Se a condenação em honorários fora mantida pelo TJRO, a impugnação apresentada - de que não haveria título executivo quantos aos 
honorários - é improcedente...”
Quando do julgamento da apelação e embargos de declaração interpostos nos autos 7000279-52.2017.8.22.0010, Vossa Excelência 
rejeitou ambos pedidos (apelação e embargos de declaração opostos pelos ora agravantes).
Da mesma forma, Vossa Excelência assim decidiu extrema clareza, conforme já dito da DECISÃO recorrida:
“...A clareza do voto do Des. ROWILSON TEIXEIRA é evidente (...):
Considerando o princípio da causalidade, custas e honorários a serem suportados pela empresa autora...” (ID 73807939).
A DECISÃO ora recorrida é apenas o cumprimento da deliberação desta DD. Relatoria, a qual reconheceu que os ora agravantes 
(Trento Comercial de Rondônia Ltda – ME, LUIZ ADEMIR SCHOCK e CARLA RODRIGUES SCHOCK) devem pagar os honorários 
sucumbenciais aos Patronos dos ora agravados.
São as informações possíveis neste momento, pois não há matérias ou fatos novos.
Com nossos cumprimentos, respeitosamente
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7007563-38.2022.8.22.0010
Requerente/Exequente: ALFREDO DELUQUE
Advogado/Requerente/Exequente: DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA, OAB nº RO8483
Requerido/Executado: JULIANA ARAUJO DE LIMA FONSECA
Advogado/Requerido/Executado: SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 3.837,13
DECISÃO SERVINDO COMO DETERMINAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL:
- RECOLHER AS CUSTAS;
- CPE DESIGNAR DATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO;
- CITAÇÃO e INTIMAÇÕES 
e DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS a seu cumprimento
(e servindo de informações em Agravo de Instrumento, caso solicitadas)
Inicial carece de emendas:
1) Trata-se de pretensão cujo objetivo é o recebimento de R$ 3.837,13, decorrente de descumprimento contratual.
2) NÃO foram recolhidas as custas corretamente (art. 290 do CPC). Nada foi recolhido.
Em cumprimento aos art. 33, 123 e 261, todos das DGJ/TJRO e art. 35, VII, da LOMAN:
O valor das custas é de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição, dos quais 1% (um por cento) fica 
adiado até 5 (cinco) dias depois da audiência de conciliação (art. 12, inciso I, Lei Estadual nº 3.896/2016). 
O valor de 2% deve ser recolhido no momento da distribuição, nos termos art. 12, I, §1º da Lei n. 3.896/2016 (Regimento de Custas TJ/
RO e atualizações – DJe de 16/12/2021).
Como haverá audiência de conciliação, o valor inicial é de 1% (respeitado o mínimo de R$ 63,69). E outros R$ 63,69 caso não haja 
acordo, cujos valores mínimos publicados no DJE de 16/12/2021, p. 10, até atingir R$ 127,38.
Não há se falar em recolhimento ao final, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 34 da Lei Estadual nº 3.896/2016, notadamente pelo 
valor e natureza da causa.
O Autor tem profissão definida (comerciante), possui imóvel locado, que é justamente o objeto da ação de cobrança ora proposta e tem 
condições de recolher as custas.
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Também considero as orientações da CGJ do TJRO, recomendando maior rigor na fiscalização das custas e emolumentos, aliado ao 
cumprimento das DGJ e eventos sobre custas.
Na mesma forma o OFICIO CIRCULAR n.º 72/2012-DECOR/CG e OFICIO CIRCULAR CGJ n.º 149/2017.
Antes que questione, observe-se recente entendimento do E. TJRO acerca da matéria, de que Assistência Judiciária Gratuita NÃO é 
absoluta:
Processo: 0810358-70.2021.8.22.0000 Agravo De Instrumento (PJe) 
Relator: Des. Rowilson Teixeira Distribuído por Sorteio em 21/10/2021
(publicado no DJE 26 de outubro 2021)
Seguido pelo STJ, “o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter 
presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
Da mesma forma, consigno que Assistência Judiciária Gratuita não pode ser indiscriminada.
Turma Recursal / TR - Gabinete Mag. José Augusto Alves Martins Processo: 0800209-15.2020.8.22.9000 (...)
VOTO O presente MANDADO de Segurança deve ser denegado e isto por faltar ilegalidade ou abusividade do ato combatido. Quanto a isso, 
o seguinte precedente da Turma Recursal: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA. 
INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABIMENTO. 
PAGAMENTO NOS TERMOS DA LEI DE FALÊNCIA. - Não havendo ilegalidade ou abusividade do ato, denega-se a segurança por falta 
de interesse processual, com base no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016 de 7de agosto de 2009, combinado com art. 267, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. MS. 0800516-42.2015.8.22.9000. Rel. Jorge Ribeiro da Luz. Julgamento em 24.8.2016. No presente caso, verifica-se 
que a parte impetrante requereu no recurso inominado a concessão dos benefícios da assistência gratuita, afirmando que não dispõe 
de condições para arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar o seu próprio sustento, o que foi indeferido pelo Juízo 
impetrado. Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal que: “O Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Entretanto, no caso vertente, o impetrante não juntou os comprovantes de 
seus rendimentos mensais, deixando, assim, de demonstrar a incapacidade de contribuir com as custas e despesas processuais. Nesse 
sentido o precedente da Turma Recursal de Rondônia, aprovado à unanimidade em sessão plenária: MANDADO DE SEGURANÇA. 
RECURSO INOMINADO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. AQUELE QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DA 
JUSTIÇA GRATUITA DEVE COMPROVAR NÃO POSSUIR MEIOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO PARA QUE SEJA 
BENEFICIADO COM A ISENÇÃO. ORDEM DENEGADA. (MS 0001190- 81.2014.8.22.9002, Rela. Juíza Euma Mendonça Tourinho, 
julgado em 30/10/2014). No caso, portanto, não restou comprovada a hipossuficiência. Por tais considerações, VOTO para DENEGAR 
A SEGURANÇA, assim como o pedido de liminar. Custas pela parte impetrante. Sem honorários. EMENTA: MANDADO de Segurança. 
Ordem denegada. Recurso inominado que não foi conhecido em virtude da deserção. Aquele que pleiteia a concessão da Justiça Gratuita 
deve comprovar não possuir meios para arcar com as custas do processo para que seja beneficiado com a isenção. ACÓRDÃO Vistos, 
relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 
conformidade da ata de julgamentos e de acordo com gravação em áudio da sessão, em, MANDADO DE SEGURANCA CONHECIDO E 
ORDEM DENEGADA A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Porto Velho, 02 de Setembro de 2020 Juiz de Direito 
JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS RELATOR
(DJE de 9/10/2020).
Ademais, se a parte autora não pretende recolher as custas, a ação deverá ser apresentada perante os Juizados Especiais, nos quais em 
regra os atos processuais são gratuitos.
Não se discute nem se ignora que o direito de ação pode ser facultativo, mas se opta por ajuizar na vara cível comum deve recolher as 
custas. Ao passo que se pretende Assistência Judiciária Gratuita indistinta, deve demandar junto aos Juizados Especiais.
RECOMENDA-SE ao interessado assim que distribuir a ação já recolha as custas e taxas para tanto, anexando aos autos. Procedendo 
desta forma, o processo tem andamento mais célere (arts. 6.º e 139 do CPC), o que beneficia a todos.
Diante disso, fica a parte Autora intimada na pessoa de seu Patrono, via sistema PJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 
recolhimento das custas (até atingir o valor mínimo de R$ 127,38), sob pena de indeferimento e arquivamento da inicial. 
Decorrido o prazo sem cumprimento, conclusos para extinção. 
Sendo apresentado recurso ou outro expediente sem qualquer fato ou documento novo, desde já mantenho a DECISÃO por seus 
fundamentos, cuja DECISÃO vale como informações caso solicitadas. Havendo necessidade, sirva-se de ofício: OF/GAB/2VCiv-RM, de 
____/___/2022.
3) Após recolhidas e comprovado, à CPE para designar data para audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, conforme art. 
23 do Provimento Corregedoria Nº 06/2022 (publicado no DJe de 23/6/2022).
Para audiência acima designada, deverá ser seguido o Provimento da Corregedoria nº 018/2020 - AUDIÊNCIA POR 
VIDEOCONFERÊNCIA, publicado no DJE de 25/5/2020 e demais normas cabíveis.
Para possibilitar a realização do ato na forma acima, os Patronos deverão informar os respectivos telefones (caso se trate de audiência 
inicial o Patrono do autor deverá fornecer o telefone da parte contrária, para tentativa de contatos).
Intime-se a parte autora, por meio dos seus advogados, a comparecer à sessão designada (§ 3º do art. 334 do CPC).
CITE-SE a parte requerida e INTIME-A para comparecimento. Advirta-se a parte requerida de que o prazo para contestação contar-se-á 
a partir do ato designado (inc. I do art. 335 do CPC).
Ficam as partes advertidas nos termos do § 8º do art. 334 do CPC: “O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”
Observações:
1. Não havendo conciliação, o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da realização da audiência.
2. Não tendo o Requerido condições de constituir Advogado(a), deverá procurar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia na Av. Rio 
Madeira, esquina com Rua Aracaju, perto da Canopus, Centro, Rolim de Moura/RO, ou, a mais próxima de sua residência portanto seus 
documentos pessoais dos sócios e comprovantes e renda e residência e atos constitutivos (por ser pessoa jurídica a demandas).
Advertências:
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1. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
ou do Estado (§ 8º do art. 334 do CPC).
2. Na audiência designada, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§ 9º do art. 334 do 
CPC).
3. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do art. 334 do 
CPC).
4. Não havendo conciliação e não apresentada contestação no prazo acima, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo 
Autor (art. 344 do CPC).
Expeça-se o necessário.
Intime-se o Requerente, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos, inclusive para audiência designada (art. 270 do NCPC 
e art. 50 das DGJ).
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7000279-52.2017.8.22.0010
Requerente/Exequente: CHARLES BACCAN JUNIOR, HEITOR OLSEN NETO, TRENTO COMERCIAL DE RONDONIA LTDA - ME, 
EMILIO CRISTIANO OLSEN NOTARIO
Advogado(a) do Requerente/Exequente: CELSO CANDIDO DE SOUZA, OAB nº GO2967, FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA, 
OAB nº GO22145, PEDRO PAULO SARTIN MENDES, OAB nº GO22142, GABRIELA PEREIRA DE MELO, OAB nº GO28829
Requerido(a)/Executado(a): 
Advogado(a) do Requerido/Executado(a): CHARLES BACCAN JUNIOR, OAB nº RO2823
1) Informações ao agravo prestadas nesta data. 
2) Conforme determinado pelo Des. Relator intime-se os autores e Patronos (ora agravados, no que se refere à verba sucumbencial em 
execução) para se manifestar quanto ao recurso, diretamente no E. TJRO. INTIMEM-SE.
3) Atentem-se os exequentes que as buscas ao SISBAJUD restaram negativas – consultas abaixo.
4) Intimem-se as Partes e eventuais interessados, por seus Procuradores.
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito
TRENTO COMERCIAL DE RONDONIA LTDA05.560.362/0001-50 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 
BCO TRIANGULO Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora 
Resultado 23 AGO 2022 08:33 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 52.700,00 (02) Réu/executado sem saldo 
positivo. - 24 AGO 2022 17:59BCO BRADESCO Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado 
Remanescente Data/Hora Resultado 23 AGO 2022 08:33 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 52.700,00 
(02) Réu/executado sem saldo positivo. - 23 AGO 2022 20:39BCO BRASIL Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 
Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 23 AGO 2022 08:33 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA 
DE MELO R$ 52.700,00 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 24 AGO 2022 19:15
TRENTO COMERCIAL DE RONDONIA LTDA05.560.362/0001-50 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 
TRENTO COMERCIAL DE RONDONIA LTDA05.560.362/0001-50 Valor bloqueado (bloqueio original e reiteraçõ R$ 0,00 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7005311-33.2020.8.22.0010
Requerente/Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado/Requerente/Exequente: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
Requerido/Executado: ITAMA ANIDALVO DA SILVA
Advogado/Requerido/Executado: SEM ADVOGADO(S)
Após a prolação de SENTENÇA no id 80990854 veio pedido de homologação do acordo no ID 81034673.
Decido:
O feito foi extinto a pedido do exequente, visto que nem o bem ou requerido foram localizados (ID 80926935).
Observe-se o pedido do ID 80926935:
“...Em atenção ao devido andamento processual, a Instituição Financeira requerer a desistência da presente ação, com fulcro no artigo 
485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, comunicando-se o Órgão Distribuidor para que proceda às anotações de estilo, ficando 
aqui expressamente manifestada a desistência do prazo recursal, tendo em vista que não possui interesse no prosseguimento do 
processo...”
A SENTENÇA foi proferida no dia 24/8/2022 e o acordo foi trazido autos depois da prolação de SENTENÇA do Id 80990854
Portanto, tratando se de feito extinto a pedido do autor/exequente, a atividade jurisdictional se exauriu, não havendo como homologar o 
acordo do ID 81034673.
Proceda-se conforme SENTENÇA n.º 80990854: ARQUIVE-SE.



3205DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Ficam as partes intimadas na pessoa dos Procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito
7005311-33.2020.8.22.0010 
Nenhum processo encontrado para a pesquisa.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 0003518-33.2010.8.22.0010
Exequente: AMINTAS JOAQUIM DOS SANTOS
Advogado(a): Regiane Teixeira Struckel, OAB nº RO3874
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,, NÃO CONSTA CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
INSS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
VERBA PRINCIPAL e HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA 
1) Defiro o requerimento de ID: 79209150 p. 1 a 6. Altere-se a classe para Cumprimento de SENTENÇA.
Recebo a inicial, sob responsabilidade do Exequente quanto ao cumprimento do art. 534 e incisos, do NCPC.
Intime-se o Executado, na pessoa do seu representante judicial, nos termos do art. 535 do NCPC.
OBS: no pedido ID: 79209150 p. 5, parte final, fora pedido fracionamento do crédito, mediante três RPV´s, sendo duas de R$ 72.720,00 
cada e uma de R$ 9.730,00. MANIFESTE-SE o INSS especificamente quanto a isso, sem prejuízo de eventual impugnação.
Aguarde-se.
Não havendo impugnação, expeça-se precatório e RPV e encaminhe-se ao TRF-1ª Região para cumprimento (art. 535, §3º, II do NCPC), 
nos seguintes valores: R$ 155.170,00 retroativos e R$ 9.957,32 sucumbência, ambos atualizados até 6/2022, devendo aguardar a 
manifestação do INSS acerca do 4.º parágrafo acima (pedido de fracionamento).
Havendo impugnação, deverá o Executado cumprir o §2º do art. 535, NCPC. 
Na sequência, dê-se vistas ao Exequente, para, caso discorde de eventuais valores apresentados pelo INSS, apresente sua planilha de 
cálculo. 
Caso o exequente concorde com o valor indicado pelo INSS ou não se manifeste quanto a impugnação no prazo legal, expeça-se RPV 
nos valores informados pelo devedor. 
Fixo a data-base para atualização dos cálculos em 6/2022 que deverá ser respeitada entre as partes e Contadoria Judicial, caso haja 
necessidade de remessa.
OBS: Havendo impugnação ou divergência quanto aos cálculos apresentados, desde já fica determinada remessa dos autos à Contadoria 
Judicial para elaboração dos cálculos, estando a CPE autorizadA a promover o necessário (art. 33, X, das DGJ). Vindo os cálculos da 
Contadoria manifestem-se as partes. Intimem-se. 
Oportunamente será apreciado o pedido de honorários na fase de cumprimento de SENTENÇA. Indevidos se não houver embargos ou 
impugnação. Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO INVERTIDA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. O 
título executivo judicial condenou o INSS à implantação do benefício pleiteado, bem como o pagamento dos valores atrasados, corrigidos 
com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento do RE 420.816/PR, reconheceu 
a constitucionalidade da MP n. 2.180-35/01 para afastar o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra 
a Fazenda Pública, excepcionando, contudo, os casos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 3. Todavia, analisando de 
forma mais detida o precedente do STF, “observa-se que o fato que norteou o julgado foi a instauração de um processo de execução, cuja 
atividade do credor e seu patrono são evidentes, e a contraprestação por essa atividade nos casos em que o valor seja limitado àquele 
a ser pago por RPV, porque em tal caso não se aplicava a disposição limitativa do § 3º do art. 100 da Constituição. De se ver que tal 
disposição é aquela que obriga a inclusão de todos os pagamentos na ordem do precatório, procedimento a ser feito mediante aplicação 
do art. 730 do CPC que demanda instauração do processo de execução contra a Fazenda Pública, obrigatoriamente. (AC 0050923-
93.2012.4.01.9199/MG, Juiz Federal RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, Primeira Turma, e-DJF1 18/11/2015). 4. O Superior Tribunal de 
Justiça já se firmou no sentido de que, quando não há pretensão resistida do INSS, expedindo a correspondente requisição de pagamento 
de pequeno valor, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios (AgRg no AREsp 630.235/RS). 5. Apelação provida. (AC 
0058972-60.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, 
e-DJF1 de 07/03/2018). 
Reiteradamente o TRF1ª Região vem decidindo que NÃO CABEM HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ainda em fase 
inicial), sem que haja embargos ou impugnação ou qualquer incidente. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. SEM 
OPOSIÇÃO DA FAZENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal concluiu, 
no julgamento do RE 420.816/PR, pela não aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/1997 nas hipóteses de execuções que não demandem a 
expedição de precatório. 2. Porém, a inclusão de verba honorária nas execuções de pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge à 
lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de SENTENÇA judiciária. 3. 
Tal como no precatório, a requisição de pequeno valor é também exigência constitucional indeclinável na satisfação da dívida da Fazenda 
Pública em decorrência de SENTENÇA judiciária, de modo que não pode a Fazenda fazer o pagamento imediatamente ao trânsito em 
julgado da SENTENÇA. 4. Se há necessidade de requisição de pagamento, seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica 
a imposição de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento. 
5. Assim, deve ser afastada a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da Fazenda 
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Pública aos cálculos apresentados pelo credor. 6. Agravo de instrumento desprovido. AI 1004937-12.2016.4.01.0000. Origem 7006866-
27.2016.8.22.0010 (RO). 1ª Turma do TRF da 1ª Região – 16/05/2018. Relator Des. Fed. JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA. Data 
julgamento: 16/05/2018. 
E informativo do STJ, de n. 563, o seguinte julgado foi noticiado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO INVERTIDA. 
Não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor simplesmente anui com os cálculos 
apresentados em “execução invertida”, ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). É 
certo que o STJ possui entendimento de ser cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que 
não embargadas, quando o pagamento da obrigação for feito mediante RPV. Entretanto, a jurisprudência ressalvou que, nos casos de 
“execução invertida”, a apresentação espontânea dos cálculos após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, na fase de 
liquidação, com o reconhecimento da dívida, afasta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes citados: AgRg no AREsp 
641.596-RS, Segunda Turma, DJe 23/3/2015; e AgRg nos EDcl no AREsp 527.295-RS, Primeira Turma, DJe 13/4/2015. AgRg no AREsp 
630.235-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/5/2015, DJe 5/6/2015. 
Além do que fora acima dito, esclareço que eventual pedido de honorários na fase de cumprimento de SENTENÇA não embargada está 
suspenso por determinação do C. STJ, que reconheceu repercussão geral no caso - Tema Repetitivo nº 1105. 
No mesmo sentido, recente orientação enviada pelo TJRO aos Juízos por meio do SEI 0011811-92.2021.822.8800, de 22/9/2021. 
ATENTEM-SE a isso na hora de elaborar as planilhas, evitando resserviço e impugnações desnecessárias e o INSS em não interpor 
embargos protelatórios, pois pode ser isento das verbas da fase de execução, seguindo o entendimento acima. 
2) Recomenda-se que:
a) caso os Procuradores tenham contrato de honorários junte para ser providenciada a reserva por este Juízo quando da expedição das 
RPV´s. Isso sempre foi tentado em benefício de todos e para maior celeridade.
b) como o expediente bancário está parcialmente restrito, aos interessados e Patronos INFORMAR CONTAS do PATRONO e da parte 
Autora para transferência dos valores (já com as reservas), para evitar maior circulação e aglomeração de pessoas, bem como atraso 
processual, pois podem sacar os valores a qualquer dia ou realizar pagamentos por meios eletrônicos. 
Expeça-se o necessário. 
Intimem-se. 
Cumpra-se, sucessivamente. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 11:51
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7000216-85.2021.8.22.0010
Requerente/Exequente: M.R GONCALVES COMERCIO EIRELI - ME
Advogado(a) do Requerente/Exequente: CATIANE DARTIBALE, OAB nº RO6447
Requerido(a)/Executado(a): N. DOS S. WUNCH COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME
Advogado(a) do Requerido/Executado(a): DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Execução frustrada
Suspenda-se até 12/5/2023, conforme DECISÃO do id 75486114.
Transcorrido o prazo acima, manifeste-se indicando bens penhoráveis e onde estão para eventual remoção.
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos nos autos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 13:38
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7003104-61.2020.8.22.0010
Requerente/Exequente: SELMA FORTUNATO BARRETO, MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado(a): RENATO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO6953, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Requerido/Executado: GENESIO RIBEIRO SANTOS
Advogado(a): SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050
SENTENÇA 
Custas recolhidas (id 76579827).
Quanto a GENESIO RIBEIRO SANTOS houve pagamento dos honorários postulados pelo Município de Rolim de Moura na execução do 
ID: 76150335 p. 1-2, conforme informação trazida no ID 81126883.
Quanto aos honorários do Causídico SALVADOR LUIZ PALONI, foram recolhidos nos ID´s 78252926 e 78252927. ÀCPE para oficiar 
para crédito na conta abaixo:
SALVADOR LUIZ PALONI
CPF 042.480.338-01
BANCO DO BRASIL 
Agência 1406-0
Conta 10.164-8
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Após cumprimento do ofício, EXTINTO o cumprimento de SENTENÇA com base no art. 924 do CPC.
P. R. Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 13:31
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7000769-06.2019.8.22.0010
Requerente/Exequente: TECCHIO & SILVA LTDA
Advogado(a) do Requerente/Exequente: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº 
SP81050
Requerido(a)/Executado(a): WERLEY MIGUEL FAGUNDES
Advogado(a) do Requerido/Executado(a): SEM ADVOGADO(S)
Execução frustrada
Suspenda-se até 11/3/2023, conforme DECISÃO do id 74171379.
Transcorrido o prazo acima, manifeste-se indicando bens penhoráveis e onde estão para remoção.
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos nos autos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 13:41
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7000460-
48.2020.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 84.239,00 Parte autora: ANDRIELI LAZARIN BENETTI, CPF 
nº 05449760299 Advogado: LEIDIANE CRISTINA DA SILVA, OAB nº RO7896 Parte requerida: JOSE MARQUES DA SILVA, CPF nº 
08521034253 Advogado: ADVOGADO DO REU: SILVIO VIEIRA LOPES, OAB nº RO72A 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: VERBA DO AUTOR e PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, INTIMAÇÃO, INDICAÇÃO DE BENS e 
demais atos necessários a seu cumprimento
Defiro o requerimento de id. 80981469. Altere-se a classe para Cumprimento de SENTENÇA.
Recebo a inicial, sob responsabilidade do Exequente quanto ao cumprimento.
Intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (art. 523 do CPC). OBS: nao ha 
custAs pendentes - ver SENTENÇA no ID 59269644.
Caso o devedor possua advogado constituído nos autos, a intimação deverá ocorrer por meio dele.
Aguarde-se.
Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez 
por cento.
Efetuado o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários previstos no § 1° incidirão sobre o restante.
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC 
(independentemente de penhora ou nova intimação), terá início o prazo de 15 dias úteis para que, querendo, apresente impugnação ao 
cumprimento de SENTENÇA. 
Havendo impugnação, deverá o Executado cumprir o §4º do art. 525, NCPC.
Na sequência, dê-se vistas ao Exequente, para, caso discorde de eventuais valores apresentados pelo executado, apresente sua planilha 
de cálculo.
Comprovado o pagamento, expeça alvará ou ofício autorizando o saque/transferência do valor em favor das partes exequentes, vindo 
conclusos para extinção do feito.
Não sendo efetuado o pagamento, as partes credoras deverão ser intimadas, via DJE, para promover o andamento da execução, no 
prazo de 05 (cinco) dias, podendo:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) requerer a realização de consulta pelos sistemas informatizados de localização de bens, a saber: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD 
e ARISP, desde que recolhidas as devidas custas processuais, conforme art. 17 da Lei n. 3896/2016, sendo devida uma taxa para cada 
diligencia efetuada.
c) apresentar cálculo atualizado da dívida.
d) solicitar a suspensão da execução, pelo prazo de 1 (um) ano.
Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 13:48
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
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2ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7003060-
76.2019.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 20.319,15 Exequente: EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA 
SA Advogado: ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MONAMARES GOMES, OAB nº RO903, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO1096, DANIELE GURGEL DO AMARAL, OAB nº RO1221, GILBERTO SILVA BOMFIM, OAB nº RO1727 Executado: EXECUTADOS: 
AMALIA CAROLINA DE MORAIS GONCALVES, ALEX DE MORAIS GONCALVES, ALESSANDRO DE MORAIS GONCALVES, 
ALESSANDRO DE MORAIS GONCALVES & IRMAOS LTDA - ME Advogado: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
Despacho
Verifico que embora a petição de ID 75247952 mencione o número do processo 7003073-75.2019.822.0010, trata-se na verdade de 
requerimento relacionados a estes autos - erro material ref. ao número do processo. Portanto: 
1) Defiro o pedido de ID 75247952. Todavia, deve o exequente trazer ao feito Certidão de Inteiro Teor do referido imóvel a fim de viabilizar 
o procedimento junto ao sistema SNREI/ARISP.
À CPE para inserir a restrição/registro da penhora do imóvel através do sistema SNREI/ARISP (Provimento Corregedoria Nº 06/2022- 
publicado no DJe de 23/6/2022). Após, aguardar o exequente providenciar o necessário junto ao CRI: recolhimento das custas referente 
ao pedido de penhora e demais atos necessários.
Juntada a referida certidão, tornem os autos conclusos.
2) No mais, defiro também a vinculação dos patronos neste feito, os quais foram indicados na referida petição (procurações - ID 30254696 
e 30254695).
Intime-se na pessoas dos Procuradores.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 14:28
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7000190-
87.2021.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 1.660,25 Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO 
E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS SUDOESTE/RO, CNPJ nº 03985375000146 Advogado: NOEL 
NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930 Parte requerida: FABIO TEOTONIO 
GONCALVES, CPF nº 03095086229 Advogado: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
FABIO TEOTONIO GONÇALVES
brasileiro, solteiro, desenhista técnico - artes gráficas
RG 1312193 SSP/RO
CPF nº 030.950.862- 29
Avenida Guarapuava, nº 1084, Jardim Iguassu, 
CEP 78730312, Rondonópolis/MT.
celular nº 98438-5593
Valor do débito atualizado: R$ 5.563,37 (atualizado em 11/07/2022).
Decisão SERVINDO de CARTA A. R. INTIMAÇÃO SOBRE A 
RESTRIÇÃO ON LINE (SISBAJUD), INTIMAÇÃO PARA PAGAR O DÉBITO, 
CUSTAS, HONORÁRIOS e demais atos.
Citado e intimado (ID 76319766), não houve pagamento, nomeação de bens à penhora, parcelamento ou proposta para acordo.
O exequente postulou penhora de valores (ID 79240770).
O não pagamento integral das obrigações justifica a tomada de medidas mais enérgicas por parte do 
PODER JUDICIÁRIO.
Neste contexto, as restrições on line (convênios SISBAJUD e RENAJUD) são tomadas como medidas de efetividade e atento à ordem 
legal (art. 835 do CPC) e ao princípio da realidade da execução (vide: ARAKÉN DE ASSIS. Manual do Processo de Execução), pelo 
qual o credor tem o direito de ser satisfeito o mais brevemente possível e cumprimento às Metas do CNJ, que terminam a redução de 
executivos fiscais em até 20% ao ano, sem contar que devem ser sentenciados mais processos que ingressam. 
Só não nos foi dito como conseguir isso, ainda mais conciliando com as ações da Vara Cível, a competência delegada do INSS, da CEF, 
do CREA, do CRF, do CRC, do CRO do CRMV, da OAB, do INMETRO, IPEM, DEPEM e outros e as atribuições do Juizado da Infância 
e Juventude (que por sua natureza tomam muito tempo) e claro, não nos proporcionaram os meios para tanto.
Aliado a isso, temos cada vez mais processos e menos funcionários e estrutura. É uma “equação” que não fecha: MAIS PROCESSOS COM 
MENOR ESTRUTURA PARA JULGÁ-LOS, MANDAR SENTENCIAR MAIS LIDES DO QUE INGRESSAM E REDUZIR EXECUTIVOS 
FISCAIS. TUDO É REDUÇÃO! TUDO SÃO NÚMEROS E ESTATÍSTICAS, e nada mais. Isso ocasiona excesso processual, justificando a 
tomada de medidas mais enérgicas para andamento processual o mais rápido possível, em cumprimento às determinações acima, para 
que o feito seja arquivado.
Considero, também a opinião do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi o qual adverte que a sociedade brasileira está 
“perdendo a paciência” com o Judiciário (http://www.espacovital.com.br/noticia-26742-ministro-do-stj-adverte-que-sociedade-brasileira-
esta-perdendo-paciencia-judiciario). Ou seja, todas providências para agilidade devem ser adotadas, cumprindo o que determinam o CNJ 
e Superior Tribunal de Justiça.
Esta medida foi tomada após dada possibilidade de defesa ao/à Executado/a e outras providências terem sido adotadas.
Por isso, atento à ordem legal e em cumprimento às Metas do CNJ, foi procedida tentativa de localização de bens parcial.
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INTIME-SE o Executado por CARTA A.R. (endereço acima) acerca da restrição on line ora feitas (SISBAJUD), bem como para pagar o 
débito restante, custas e honorários.
Esta decisão foi tomada por medida de efetividade (art. 5.º, LXXVIII da CF) e indutiva aos atos processuais (art. 140 do CPC). 
Aguarde-se eventual resposta.
Considere-se que a eventual manifestação deverá ser apenas quanto à restrição ora feita, pois as demais matérias se encontram 
preclusas.
Caso o Executado ou seu representante (procurador) compareçam na Central de Atendimento, intimem-se no balcão, certificando.
Aguardem-se eventuais embargos/impugnação, que deverão ser apenas sobre fato superveniente a esta decisão, pois as demais matérias 
se encontram preclusas.
Não serão liberados valores até decisão do incidente, caso haja impugnação.
Caso concorde com utilização do valor para recolhimento parcial deverá procurar pelo exequente ou seu Advogado.
Sendo apresentado recurso ou outro expediente processual, sem fatos ou documentos novos, desde já este Juízo mantém a decisão por 
seus fundamentos.
Intime-se a exequente por meio de seu procurador, inclusive a dar andamento útil ao processo indicando bens passíveis de penhora.
SERVE O PRESENTE DE CARTA A.R.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 14:36
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
CONSULTA SISBAJUD
FABIO TEOTONIO GONCALVES030.950.862-29 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 850,30 
BANCO PAN S.A. Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora 
Resultado 20 JUL 2022 13:12 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO protocolado por (PAULO ARTUR SETTE DOS 
SANTOS) R$ 5.563,37 (98) Não-Resposta - 22 JUL 2022 05:13 Ação PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL CCLA CREDISIS ROLIMCREDI BCO MERCANTIL DO BRASIL Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 
Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 20 JUL 2022 13:12 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA 
DE MELO protocolado por (PAULO ARTUR SETTE DOS SANTOS) R$ 5.563,37 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 
R$ 850,30 21 JUL 2022 02:25 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7000949-22.2019.8.22.0010
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIO JOSE REATO, OAB nº RO2061
Polo Ativo: HELIAS BRETAS DUARTE
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO DETERMINANDO INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA 
DAR ANDAMENTO ÚTIL AO PROCESSO (SISBAJUD NEGATIVO)
1) Deferida (ID 77035414).
2) Execução que tramita sem maiores resultados. 
3) Buscas ao SISBAJUD restou negativo (tela abaixo).
4) Dê a Exequente andamento útil ao feito, em especial indicar bens penhoráveis dos Executados, pena de arquivamento do feito, nos 
termos do art. 921, §2º do NCPC. 
5) Aguarde-se manifestação.
6) Intimem-se as Partes, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos (art. 270 do NCPC e art. 50 das DGJ).
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 14:33
Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz de Direito
CONSULTA - SISBAJUD
HELIAS BRETAS DUARTE924.611.072-20 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 EASYNVEST - TÍTULO CV SA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO BRASIL NU FINANCEIRA S.A. CFI NU PAGAMENTOS S.A. PAGSEGURO INTERNET S.A. ITAÚ 
UNIBANCO S.A. NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7000541-26.2022.8.22.0010
Requerente/Exequente: PAULO VICENTE DO CARMO
Advogado(a): ELMA RIBEIRO, OAB nº RO10865
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado(a): PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
D E S P A C H O
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 
Paulo Vicente ingressou com essa demanda em 2/2/2022. 
Afirma na inicial que recebeu benefício de 21/06/2021 até 31/12/2021. Ao final requereu “o pagamento dos Auxílios-doença atrasados 
desde a data de 05/08/2021, data que foi cessado o beneficio”. 
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Determinada a emenda para a juntada do comprovante de residência, mencionada na inicial (id. 73054208), trouxe o documento de 
id. 80001710 em nome de pessoa diversa e em endereço não mencionado anteriormente; também não comunicou a mudança de 
domicílio. 
Pois bem. 
Não há qualquer indicação da profissão de Paulo ou de vinculação do autor ao RGPS ! 
Não há juntada de CPTS nem CNIS. 
Assim, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321, todos do CPC, emende mais uma vez o autor a inicial, em 15 dias, suprindo as faltas 
acima indicadas, sob pena de indeferimento. 
Intime-se na pessoa da Procuradora. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 17:38
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7001001-13.2022.8.22.0010
Requerente: IVETE DE FATIMA BATISTA RAMOS
Advogado(a): LUISA SEABRA CASER, OAB nº RO11944, FABIO JOSE REATO, OAB nº RO2061
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado(a): PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO SERVINDO DE OFÍCIO
(implantação/restabelecimento de benefício - URGENTE)
JUNTADA DE CNIS, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(caso tenha documentos novos) e demais atos necessários
1) Com a juntada do Laudo Pericial (id. 80878214), vieram os autos para análise do pedido de tutela antecipada. 
Pois bem. A tutela deve ser concedida. 
Há prova nos autos, que IVETE DE FATIMA BATISTA RAMOS recebeu benefício até 30/09/2021, quando foi cessado (id. 70051068). 
Respondendo aos quesitos do juízo, atestou o perito que a requerente está incapacitada para sua atividade laborativa (quesito 3 e 5, 
laudo de id. 80878214). 
Ademais, tratando-se de ação onde se pleiteiam verbas de caráter alimentar, merecem especial atenção os danos de difícil reparação 
decorrentes da demora na efetiva prestação jurisdicional (aplicação do Princípio in dubio pro misero). 
Assim, considerando que o autor preenche os requisitos, exsurge a hipótese do art. 300 do NCPC, defiro a tutela de urgência 
pretendida. 
Sirva esta decisão de ofício para que, em até 30 dias, seja restabelecido: 
Benefício n. 621.324.148-9 Espécie: 31. 
Segurado: IVETE DE FATIMA BATISTA RAMOS. 
Mãe: ZENAIDE RIBEIRO RAMOS. 
Data Nascimento: 15/08/1971. 
NIT: 126.16122.23-7. 
CPF/MF: 149.922.428-12. 
Sem prejuízo da intimação do INSS pelo PJE, encaminhe-se para: pfro.tj@agu.gov.br, pois há tutela de urgência a ser implementada, 
cumprida e comprovada. 
Como se trata de providência urgente (implementação de benefício concedido em tutela de urgência), a intimação do INSS deverá 
ser pelos meios acima, conforme pedido da própria Procuradoria no OFÍCIO n. 00033/2022/GAB/PFRO/PGF/AGU, de 22/2/2022, e 
orientação da Corregedoria do TJRO (SEI 0001201-56.2022.822.8800 - DESPACHO - CGJ Nº 1332/2022).
* Advirto ao INSS que deverá manter ativo o benefício do autor até a data da sentença, quando será ou não confirmado o deferimento 
da tutela de urgência (art. 60, §8°, da Lei 8.213/1991). Em outras palavras: o INSS não deverá suspender o pagamento do benefício do 
autor, até posterior decisão deste Juízo.
* O descumprimento da tutela aqui deferida implicará em aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00, em 
favor do requerente. A cessação indevida do benefício uma vez implantado por meio desta decisão implicará em multa no valor de R$ 
1.000,00, em favor do autor. 
A CPE está autorizada a promover o necessário à intimação da Autarquia, observando as recomendações. 
2) Apesar do Enunciado 61 da ENFAM, desnecessário marcar audiência preliminar de conciliação por dois motivos:
1º) o INSS nunca veio a uma audiência de conciliação sequer nesta Comarca e
2º) o INSS nunca mandou proposta de acordo prévio à audiência, de modo que as audiências outrora designadas em dezenas de feitos 
não tiveram resultado algum; apenas atravancaram a pauta. 
Portanto, CITE-SE e INTIME-SE, pelo rito ordinário (conforme pedido do INSS - Ofício PF/RO de 18/12/2018), oportunidade em que 
poderá se manifestar quanto a todos os documentos juntados nos autos, inclusive perícia (Recomendação n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, 
art. 1.º, inciso II). 
3) Nos termos do art. 6º do CPC (Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
decisão de mérito justa e efetiva), art. 370 (Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 
julgamento do mérito) e primeira parte do art. 375 (O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do 
que ordinariamente acontece), determino ao INSS juntar nos autos o DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO, independente de contestar o feito. 
O INSS deverá observar o art. 1.º, inciso III, da Recomendação n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, juntando aos autos o processo administrativo, 
com a contestação. 
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4) Junto com a resposta, faculta-se ao INSS apresentar proposta de acordo, para mais rápida solução da lide (arts. 6.º e 139 do CPC). 
4.1) Sendo apresentada proposta de acordo, ciência à parte contrária para manifestação. 
5) Após cumpridas todas etapas acima, venham conclusos.
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 17:45
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7003259-30.2021.8.22.0010
Requerente/Exequente: ANA MARTA SCHWANZ TURCATO
Advogado(a): DANIEL DE PADUA CARDOSO DE FREITAS, OAB nº RO5824, MARIA STELLA MARINHO SETTE, OAB nº RO10585
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado(a): PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
S E N T E N Ç A
I - RELATÓRIO:
ANA MARTA SCHWANZ TURCATO pretende seja o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL condenado a lhe restabelecer 
o benefício de auxílio-doença que passou a se chamar ‘auxílio por incapacidade temporária’ após a ‘Reforma da Previdência’ – EC 
103/2019) e posteriormente convertê-lo em aposentadoria por invalidez. 
Alega que padece de patologia que a incapacita para atividades laborativas.
Argumenta que postulou o benefício na via administrativa em 27 de fevereiro de 2021, pedido que fora indeferido por ausência de 
qualidade de segurada.
Afirma que o indeferimento é indevido, pois preenche todos os requisitos para a concessão do benefício que pleiteia.
Para análise do requerimento de tutela de urgência, foi determinada a realização de perícia médica (id. 59859697), aportando aos autos 
o laudo pericial de id. 62359476.
Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela e determinada a citação do réu (id. 63210562).
Citado, o INSS apresentou contestação (id. 65079553). Preliminarmente suscita prescrição quinquenal, necessidade de prévio requerimento 
administrativo, regras de transição, ausência de pedido de prorrogação, falta de interesse de agir – antecipação de um salário mínimo e 
valor dos honorários periciais. No mérito pugna pelo julgamento improcedente do pedido.
Intimada para apresentar réplica, a parte autora não manifestou-se (ID 65405188).
Decisão saneadora fixou os pontos controvertidos e abriu oportunidade para as partes especificarem provas (ID 75439971). Nenhuma 
parte manifestou-se. 
Vieram os autos conclusos. 
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Feito em ordem e regularmente instruído, estando apto a sentenciamento. 
O feito observou tramitação regular. Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo, além de reunidas 
as condições da ação.
Para o deslinde da controvérsia aqui instaurada, desnecessária a designação de audiência de instrução, mormente porque a parte autora 
não requereu a produção de prova oral.
De início, analisando a contestação apresentada pelo requerido, percebe-se que o réu apresenta argumentos genéricos que não se 
coadunam com os fatos trazidos pela parte demandante e nem apresentam relação direta com os fatos oriundos do caso em análise. 
Em verdade o réu protocolou “peça-padrão”, destinada a ser protocolada de forma genérica em qualquer processo da mesma natureza, 
não impugnando especificamente os fatos.
Recomenda-se ao INSS que atente-se quanto a apresentação de preliminares desarrazoadas e sem relação com os fatos em julgamento. 
Isso viola a razoável duração do processo e o princípio da cooperação (art. 6.º do CPC)
Atente ainda para o grande número de processos relacionados a benefícios previdenciários que chegam ao judiciário. A apresentação de 
inúmeras preliminares leva ao atraso no julgamento e na prestação jurisdicional.
Assim sendo, rejeito todas as preliminares suscitadas e passo a análise do mérito.
III - DO MÉRITO:
No mérito, verifico que os pedidos são improcedentes.
Pretende a autora obter o benefício previdenciário previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe: O auxílio-doença será devido 
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho 
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
Da análise dos dispositivos acima, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral: 
(a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 
incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para 
o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).
Da qualidade de segurada e do período de carência.
A autora afiram ser agricultora, enquadrando-se, portanto, como segurada especial, das quais é dispensado o recolhimento de contribuições 
em número necessário à obtenção do benefício previdenciário (o que se denomina carência). Exige-se apenas a demonstração do 
exercício de atividade rural pelo período equivalente ao tempo de carência.
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: 
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, 
e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 
benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; 
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No caso em tela, NÃO restam comprovados os pontos relativos à condição de segurada e cumprimento de carência.
Ao realizar a perícia médica (ID 62359476), a parte autora informou que é moradora urbana, do lar, reside com uma filha na rua Urupá nº 
5785, e tem o filho que é lavrador, residente na linha 180. 
Os documentos apresentados ao ID 58509980 não são suficientes para comprovar a qualidade de segurada especial (rural) da autora, 
mormente porque são contrárias às demais provas constantes nos autos.
Conforme consultas abaixo (Infojud, SIEL, e outras realizadas por este juízo), todos os endereços encontrados e relacionados à autora 
são urbanos - consultas ao fim da sentença.
E ainda: intimada a especificar provas, onde poderia ter apresentado prova oral, ata notarial ou de qualquer outra natureza, optou por 
quedar-se inerte, não comprovando sua qualidade de segurada especial.
Pelos fundamentos acima, a qualidade de segurada e o cumprimento do período de carência não restaram comprovados.
Da incapacidade.
Além de não comprovar a qualidade de segurada, no que tange ao outro requisito – o da incapacidade –, em análise detida do mérito, 
não restou comprovada.
No laudo pericial firmado pelo profissional nomeado pelo juízo, Dr. Oziel Soares Caetano, consta, dentre outras assertivas, que na data 
da perícia a requerente não apresenta incapacidade laboral atual.
Consta, ainda, do laudo: 
Periciada submetida a cirurgia de colecistectomia, em 05/05/2021, ficando incapaz para o trabalho braçal por 60 dias, para 
recuperação. 
Ou seja, o pedido administrativo foi realizado em 27 de fevereiro de 2021 (ID 58509986) e nessa data não havia incapacidade. Houve 
pequeno lapso de incapacidade a partir de 05/05/2021, período não abrangido pelo requerimento administrativo que deu origem ao 
presente processo.
Desta forma, não tendo a autora logrado êxito em comprovar a sua incapacidade para o trabalho, o caminho é a improcedência do 
pedido. 
Neste sentido, recentíssimo entendimento do TRF1ª Região – autos n. 1006410-67.2020.4.01.9999 - Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
RAFAEL PAULO – julgado em 16/02/2022; APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1002893-83.2022.4.01.9999 – DESEMBARGADOR FEDERAL 
RAFAEL PAULO SOARES PINTO.
Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - RECURSO INOMINADO: RI 0000554-05.2018.4.03.6330 SP - PROCESSO Nr: 0000554-
05.2018.4.03.6330 AUTUADO EM 15/03/2018 e Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 0039064-
12.2016.4.03.9999 SP - Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 20/02/2017, OITAVA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 08/03/2017)
Seguido por:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADORA URBANA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 
LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 
previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 
mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por 
mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 2. Comprovado, 
por perícia médica judicial, que não há incapacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborais atuais, não é possível 
o deferimento do benefício postulado na inicial. 3. Ressalva-se que superveniente alteração da capacidade laborativa da parte autora 
poderá justificar a concessão do benefício, pois a coisa julgada em casos da espécie se opera secundum eventum litis, vale dizer, 
segundo as circunstâncias da causa. 4. Sem honorários recursais, porquanto não apresentadas as contrarrazões. 5. Apelação da autora 
desprovida. (AC 1000075-07.2017.4.01.3704, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA 
TURMA, PJe 16/07/2020 PAG.) 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE PARA O 
TRABALHO. CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. 1. São requisitos para a concessão 
dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 
preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c 
art. 39, I da Lei 8.213/1991, bem como a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 2. A existência de perícia 
médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de auxílio-doença 
ou de aposentadoria por invalidez, é indispensável para o deslinde da questão. 3. No presente caso, o perito do juízo afirmou que não 
há incapacidade para o exercício das atividades habituais. 4. Apelação da parte autora não provida. (AC 1000447-78.2020.4.01.9999, 
DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 07/07/2020 PAG.) 
IV - DISPOSITIVO:
Isso posto, ausentes os requisitos legais, seja pela falta da qualidade de segurada e pela falta de incapacidade, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial e, como consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito e fulcro no art. 487, inc. I, do Código de 
Processo Civil.
Requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
Sem custas e verba honorária, ante a gratuidade de justiça. 
P. R. Intimem-se nas pessoas dos procuradores.
Sendo apresentado recurso, ciência à parte contrária para contrarrazões, independente de nova deliberação, devendo a CPE proceder 
às intimações e certificações necessárias.
No NCPC (art. 1.030) o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer atividade após proferida a sentença, pois o juízo de admissibilidade/
recebimento recursal e seu processamento competem à Instância Superior. Neste sentido, o TJRO: 7000767-49.2018.8.22.0017 - 
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia - Relator (DJe 27/8/2020) e TJSC: Agravo de Instrumento n. 4008541-52.2016.8.24.0000 
- Relatora: Desembargadora Soraya Nunes Lins.
Neste caso, estando o feito em ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao TRF1.ª Região para processamento e julgamento do 
recurso que venha a ser interposto, com nossas homenagens.
Transitado em julgado e não havendo mais pendências, arquive-se.
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 18:13
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito
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INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 
CPF/CNPJ: 622.379.932-20 Nome do contribuinte: ANA MARTA SCHWANZ TURCATO Tipo logradouro Endereço: PRACA CASTELO 
BRANCO Número: 4927 Complemento: Bairro: CENTRO Município: ALTA FLORESTA D’OESTE UF: RO CEP: 76954-000 
Justiça Eleitoral Sistema de Informações Eleitorais JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO jeferson@tjro.jus.br 2ª VARA CÍVEL DE 
ROLIM DE MOURA PesquisasPedidosUsuários RESULTADO DA PESQUISA Voltar PARÂMETROS UTILIZADOS 
62237993220
ANA MARTA SCHWANZ TURCATO data_nascimento 23/09/1975
mae TEREZA KRAUZE SCHWANZ
pai ALVIN SCHWANZ
endereco TV. DOS PARECIS
numero 5950
cep 76940000
bairro SÃO CRISTOVÃO
cidade ROLIM DE MOURA
uf RO
telefone 984538826

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7000001-
46.2020.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 85.279,45 Parte autora: SERVO AMADO DE JESUS DA 
SILVA, CPF nº 34054286291 Advogado: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO, OAB nº RO243, TAYNA DAMASCENO DE ARAUJO, OAB nº 
RO6952 Parte requerida: RONALDO APARECIDO BENETTI BARELA, CPF nº 85174050210 Advogado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SERGIO MARTINS, OAB nº RO3215 
DECISÃO SERVINDO de INTIMAÇÃO SOBRE A 
RESTRIÇÃO ON LINE (SISBAJUD NEGATIVO), RENAJUD POSITIVO, INTIMAÇÃO PARA PAGAR O DÉBITO, CUSTAS, HONORÁRIOS 
e demais atos.
Citado e intimado (ID 35396876), não houve pagamento integral do débito.
O exequente postulou penhora de bens e valores (ID 78100837).
O não pagamento integral das obrigações justifica a tomada de medidas mais enérgicas por parte do 
PODER JUDICIÁRIO.
Neste contexto, as restrições on line (convênios SISBAJUD e RENAJUD) são tomadas como medidas de efetividade e atento à ordem 
legal (art. 835 do CPC) e ao princípio da realidade da execução (vide: ARAKÉN DE ASSIS. Manual do Processo de Execução), pelo 
qual o credor tem o direito de ser satisfeito o mais brevemente possível e cumprimento às Metas do CNJ, que terminam a redução de 
executivos fiscais em até 20% ao ano, sem contar que devem ser sentenciados mais processos que ingressam. 
Só não nos foi dito como conseguir isso, ainda mais conciliando com as ações da Vara Cível, a competência delegada do INSS, da CEF, 
do CREA, do CRF, do CRC, do CRO do CRMV, da OAB, do INMETRO, IPEM, DEPEM e outros e as atribuições do Juizado da Infância 
e Juventude (que por sua natureza tomam muito tempo) e claro, não nos proporcionaram os meios para tanto.
Aliado a isso, temos cada vez mais processos e menos funcionários e estrutura. É uma “equação” que não fecha: MAIS PROCESSOS COM 
MENOR ESTRUTURA PARA JULGÁ-LOS, MANDAR SENTENCIAR MAIS LIDES DO QUE INGRESSAM E REDUZIR EXECUTIVOS 
FISCAIS. TUDO É REDUÇÃO! TUDO SÃO NÚMEROS E ESTATÍSTICAS, e nada mais. Isso ocasiona excesso processual, justificando a 
tomada de medidas mais enérgicas para andamento processual o mais rápido possível, em cumprimento às determinações acima, para 
que o feito seja arquivado.
Considero, também a opinião do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi o qual adverte que a sociedade brasileira está 
“perdendo a paciência” com o Judiciário (http://www.espacovital.com.br/noticia-26742-ministro-do-stj-adverte-que-sociedade-brasileira-
esta-perdendo-paciencia-judiciario). Ou seja, todas providências para agilidade devem ser adotadas, cumprindo o que determinam o CNJ 
e Superior Tribunal de Justiça.
Esta medida foi tomada após dada possibilidade de defesa ao/à Executado/a e outras providências terem sido adotadas.
Por isso, atento à ordem legal e em cumprimento às Metas do CNJ, foi procedida tentativa de localização de bens parcial.
INTIME-SE o Executado por POR MEIO DE SEU PROCURADOR acerca da restrição on line ora feitas (RENAJUD), bem como para 
pagar o débito, custas e honorários.
Demais buscas não tiveram resultado algum (SISBAJUD - negativo).
Esta decisão foi tomada por medida de efetividade (art. 5.º, LXXVIII da CF) e indutiva aos atos processuais (art. 140 do CPC). 
Aguarde-se eventual resposta.
Considere-se que a eventual manifestação deverá ser apenas quanto à restrição ora feita, pois as demais matérias se encontram 
preclusas.
Caso o Executado ou seu representante (procurador) compareçam na Central de Atendimento, intimem-se no balcão, certificando.
Havendo interesse em quitar a dívida deverá procurar o exequente.
Sem prejuízo, MANIFESTE-SE o credor, indicando bens penhoráveis e onde estão para remoção.
Havendo possuidor, ocupante, locatário, arrendatário ou outros deverão ser qualificados (com RG e CPF e, se possível, telefone) e 
intimados de todos atos processuais (penhora, avaliação, etc).
Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 14:43
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito



3214DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

CONSULTA SISBAJUD
RONALDO APARECIDO BENETTI BARELA851.740.502-10 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 
CONSULTA RENAJUD RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PAULO ARTUR SETTE DOS SANTOS
03/08/2022 - 08:58:30
Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA Comarca/Município 
ROLIM DE MOURA Juiz Inclusão PAULO ARTUR SETTE DOS SANTOS Órgão Judiciário SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA DE 
ROLIM DE MOURA N° do Processo 70000014620208220010 Total de veículos: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário 
Restrição NBH4115 RO HONDA/C100 BIZ RONALDO APARECIDO BENETTI BARELA Transferência 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7010140-23.2021.8.22.0010
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594, PROCURADORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO 
CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID
Polo Passivo: ROSANGELA APARECIDA SANT ANNA DE PAULA, LUIS RICARDO SANTANNA, LUIZ CARLOS INACIO SANTANNA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO DETERMINANDO INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO ÚTIL AO PROCESSO,
INDICAÇÃO DE BENS e demais atos necessários
1) Requisitei junto ao sistema SIEL, conforme requerido pela parte exequente.
2) A consulta para os 3 (três) executados restou negativa, trazendo os mesmos endereços indicados na inicial, conforme demonstrativo 
anexo. 3) Assim, intime-se a parte exequente, para se manifestar em 5 dias para impulsionar o feito e requerer o que entender de direito. 
4) Nada sendo postulado em dez dias, SUSPENDA-SE por um ano (art 921 do CPC), execução frustrada, facultando-se a todo tempo 
a Exequente indicar bens penhoráveis e onde estão para remoção.
Ficam as partes intimadas na pessoa dos Procuradores constituídos. Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 14:53
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7002716-
90.2022.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 21.909,13 Parte autora: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT Advogado: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 
RIBEIRO, OAB nº MT5308, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, OAB nº MT15445, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 
NEVES RIBEIRO, OAB nº MT12560E, PROCURADORIA DA SICREDI UNIVALES MT/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 
E INVESTIMENTO UNIVALES Parte requerida: ADEMILSON GOMES DE OLIVEIRA, CPF nº 71095063200
ADEMILSON GOMES DE OLIVEIRA 71095063200, CNPJ nº 12772875000190 Advogado: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
ADEMILSON GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 710.950.632-00
DECISÃO DETERMINANDO CITAÇÃO e INTIMAÇÃO POR EDITAL (SISBAJUD PARCIAL), 
NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL, INDICAÇÃO DE BENS, CUSTAS DO EDITAL e demais atos necessários 
1) Executado em lugar ignorado. INFOJUD/SISBAJUD trouxeram o mesmo endereço da inicial (ID 79233551). Não há endereço atualizado 
há nos autos. 
2) Não houve pagamento, parcelamento ou indicação de bens à penhora de forma válida. 
Tudo que então fora tentado restou negativo. 
O Exequente postulou medidas restritivas, as quais foram efetuadas (ID 79233551).
3) O não pagamento integral das obrigações, justifica a tomada de medidas mais enérgicas por parte do 
PODER JUDICIÁRIO. 
Neste contexto, a restrição on line (convênios BACENJUD e RENAJUD) é tomada como medida de efetividade e atento à ordem legal (art. 
835 do CPC) e ao princípio da realidade da execução (vide: ARAKÉN DE ASSIS. Manual do Processo de Execução), pelo qual o credor 
tem o direito de ser satisfeito o mais brevemente possível e cumprimento às Metas do CNJ, que terminam a redução de executivos fiscais 
em até 20% ao ano, sem contar que devem ser sentenciados mais processos que ingressam. 
Só não nos foi dito como conseguir isso, ainda mais conciliando com as ações da Vara Cível, a competência delegada do INSS, da CEF, 
do CREA, do CRF, do CRC, do CRO do CRMV, da OAB, do INMETRO, IPEM, DEPEM e outros e as atribuições do Juizado da Infância 
e Juventude (que por sua natureza tomam muito tempo) e claro, não nos proporcionaram os meios para tanto. 
Aliado a isso, temos cada vez mais processos e menos funcionários e estrutura. É uma “equação” que não fecha: MAIS PROCESSOS COM 
MENOR ESTRUTURA PARA JULGÁ-LOS, MANDAR SENTENCIAR MAIS LIDES DO QUE INGRESSAM E REDUZIR EXECUTIVOS 
FISCAIS. TUDO É REDUÇÃO! TUDO SÃO NÚMEROS E ESTATÍSTICAS, e nada mais. Isso ocasiona excesso processual, justificando a 
tomada de medidas mais enérgicas para andamento processual o mais rápido possível, em cumprimento às determinações acima, para 
que o feito seja arquivado. 
Considero, também a opinião do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi o qual adverte que a sociedade brasileira 
está “perdendo a paciência” com o Judiciário (http://www.espacovital.com.br/noticia-26742-ministro-do-stj-adverte-que-sociedade-
brasileira-esta-perdendo-paciencia-judiciario), o que também é apregoado pela então Presidente do STF (https://agenciabrasil.ebc.com.
br/geral/noticia/2016-11/carmen-lucia-cobra-celeridade-judicial-e-critica-excesso-de-recursos). Ou seja, todas providências para agilidade 
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devem ser adotadas, cumprindo o que determinam o STF, o CNJ e Superior Tribunal de Justiça (art. 5.º. LXXVIII da CF c/c art. 6.º do 
CPC). 
Esta medida foi tomada após dada possibilidade de defesa ao Executado (inerte, mesmo com oportunidades para manifestação) e outras 
providências terem sido adotadas. 
Por isso, atento à ordem legal e em cumprimento às Metas do CNJ, foi procedida tentativa de penhora on line, em valor parcial. 
Esta decisão é tomada de maneira indutiva (art. 139 do CPC) para que o executado compareça aos atos processuais, não significando 
que o exequente vá levantar o valor da maneira automática. 
4) CITEM-SE e INTIMEM-SE o executado por EDITAL, nos termos do despacho inicial (ID: 75944446) atentando-se que os atos constritivos 
só pode ocorrer por Oficial de Justiça.
4.1) No mesmo edital, intimem-se sobre as restrições via SISBAJUD (tela abaixo). 
5) Aguarde-se eventual defesa. 
5.1) Transcorrido o prazo sem defesa, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública para promover a defesa dos executados como Curadora 
Especial. 
5.2) Certifique-se e dê-se ciência, oportunamente, independente de nova deliberação. 
5.3) Após manifestação da Defensoria Pública, ciência ao exequente, o qual deverá indicar bens penhoráveis. 
6) Havendo interesse, RECOLHAM-SE as taxas para novas buscas ao SISBAJUD e RENAJUD – art. 17 da Lei de Custas (Código 1007 
– DJE de 16/12/2021). 
RECOLHIDAS e comprovado, DEFIRO as buscas solicitadas. 
OBS: Caso o executado concorde com a liberação do valor para pagar o débito (ao menos em parte), deverá procurar o exequente ou 
seu Advogado.
Intime-se na pessoa dos procuradores.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 14:51
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
CONSULTA SISBAJUD
ADEMILSON GOMES DE OLIVEIRA710.950.632-00
Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 826,23
BANCO PAN S.A.
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(02) Réu/executado sem saldo positivo.
-
30 JUN 2022 19:36
INTERMEDIUM DTVM LTDA.
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 
responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
-
30 JUN 2022 07:36
BCO INTER
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
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R$ 23.000,00
(00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 
responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
-
30 JUN 2022 05:56
BCO COOPERATIVO SICREDI
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(02) Réu/executado sem saldo positivo.
-
30 JUN 2022 18:24
BCO SANTANDER
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(02) Réu/executado sem saldo positivo.
-
30 JUN 2022 04:39
BCO BRADESCO
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(02) Réu/executado sem saldo positivo.
-
29 JUN 2022 20:33
NU FINANCEIRA S.A. CFI
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 
responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
-
29 JUN 2022 20:47
NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
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Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 
responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
-
29 JUN 2022 20:47
BANCO XP S.A.
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 
responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos.
-
29 JUN 2022 20:28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Valor
Resultado
Saldo Bloqueado Remanescente
Data/Hora Resultado
29 JUN 2022 13:42
Bloqueio de Valores
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
R$ 23.000,00
(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
R$ 797,23
01 JUL 2022 02:57

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7003330-03.2019.8.22.0010
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANA PAULA SANCHES, OAB nº RO9705, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER 
TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930
Polo Ativo: LORENNA MACHADO DE OLIVEIRA DIAS, L M DE OLIVEIRA DIAS - ME
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO DETERMINANDO INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA 
INDICAR BENS
1) Defiro ID 79237862.
2) Execução que tramita sem maiores resultados. 
3) Buscas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram negativas (consultas SISBAJUD E RENAJUD abaixo, INFOJUD EM ANEXO 
- não há notícias de bens). 
4) Dê a Exequente andamento útil ao feito, em especial indicar bens penhoráveis do Executado, pena de suspensão do feito pelo prazo 
de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III do NCPC. 
5) Aguarde-se manifestação. Prazo: dez dias.
6) Intimem-se as Partes, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos (art. 270 do NCPC e art. 50 das DGJ).
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 15:35
Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz de Direito
SISBAJUD
RENAJUD
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7004407-
42.2022.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 16.248,82 Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO E 
INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS SUDOESTE/RO Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, 
OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, PROCURADORIA DA CrediSIS Sudoeste/RO - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTEDE RONDÔNIA LTDA Parte requerida: DANIELA SALVATERRA AMORIM ROCHA 
MONTEIRO, CPF nº 00222505222
DANIEL WITT MONTEIRO, CPF nº 81472838068 Advogado: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
DANIEL WITT MONTEIRO
brasileiro, casado, empresário
CI-RG n. 7083924915 SSP/RO
CPF n. 814.728.380- 68
Telefone 98496-1205 e
DANIELA SALVATERRA AMORIM ROCHA MONTEIRO
Brasileira, casada
CI-RG n. 000944914 SESDEC/RO
CPF n. 002.225.052-22
Ambos domiciliados na Rua Jamari, n. 3655
Bairro Planalto
Rolim de Moura - RO
76940-000
Valor da causa: R$ 20.909,19 (mais custas e honorários – 10%, ressalvado se houver pagamento em 3 dias – 5%)
DECISÃO SERVINDO de CARTA A. R. INTIMAÇÃO SOBRE A 
RESTRIÇÃO ON LINE (SISBAJUD), INTIMAÇÃO PARA PAGAR O DÉBITO, 
CUSTAS, HONORÁRIOS e demais atos.
Citados e intimados (ID 79222249), não houve pagamento, nomeação de bens à penhora, parcelamento ou proposta para acordo.
O exequente postulou penhora de valores (ID 80782499).
O não pagamento integral das obrigações justifica a tomada de medidas mais enérgicas por parte do PODER JUDICIÁRIO.
Neste contexto, as restrições on line (convênios SISBAJUD e RENAJUD) são tomadas como medidas de efetividade e atento à ordem 
legal (art. 835 do CPC) e ao princípio da realidade da execução (vide: ARAKÉN DE ASSIS. Manual do Processo de Execução), pelo 
qual o credor tem o direito de ser satisfeito o mais brevemente possível e cumprimento às Metas do CNJ, que terminam a redução de 
executivos fiscais em até 20% ao ano, sem contar que devem ser sentenciados mais processos que ingressam. 
Só não nos foi dito como conseguir isso, ainda mais conciliando com as ações da Vara Cível, a competência delegada do INSS, da CEF, 
do CREA, do CRF, do CRC, do CRO do CRMV, da OAB, do INMETRO, IPEM, DEPEM e outros e as atribuições do Juizado da Infância 
e Juventude (que por sua natureza tomam muito tempo) e claro, não nos proporcionaram os meios para tanto.
Aliado a isso, temos cada vez mais processos e menos funcionários e estrutura. É uma “equação” que não fecha: MAIS PROCESSOS COM 
MENOR ESTRUTURA PARA JULGÁ-LOS, MANDAR SENTENCIAR MAIS LIDES DO QUE INGRESSAM E REDUZIR EXECUTIVOS 
FISCAIS. TUDO É REDUÇÃO! TUDO SÃO NÚMEROS E ESTATÍSTICAS, e nada mais. Isso ocasiona excesso processual, justificando a 
tomada de medidas mais enérgicas para andamento processual o mais rápido possível, em cumprimento às determinações acima, para 
que o feito seja arquivado.
Considero, também a opinião do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi o qual adverte que a sociedade brasileira está 
“perdendo a paciência” com o Judiciário (http://www.espacovital.com.br/noticia-26742-ministro-do-stj-adverte-que-sociedade-brasileira-
esta-perdendo-paciencia-judiciario). Ou seja, todas providências para agilidade devem ser adotadas, cumprindo o que determinam o CNJ 
e Superior Tribunal de Justiça.
Esta medida foi tomada após dada possibilidade de defesa ao/à Executado/a e outras providências terem sido adotadas.
Por isso, atento à ordem legal e em cumprimento às Metas do CNJ, foi procedida tentativa de localização de bens parcial.
INTIME-SE os Executados por CARTA A.R. (endereço acima) acerca da restrição on line ora feitas (SISBAJUD), bem como para pagar 
o débito restante, custas e honorários.
Esta decisão foi tomada por medida de efetividade (art. 5.º, LXXVIII da CF) e indutiva aos atos processuais (art. 139 do CPC). 
Aguarde-se eventual resposta.
Considere-se que a eventual manifestação deverá ser apenas quanto à restrição ora feita, pois as demais matérias se encontram 
preclusas.
Caso o Executado ou seu representante (procurador) compareçam na Central de Atendimento, intimem-se no balcão, certificando.
Aguardem-se eventuais embargos/impugnação, que deverão ser apenas sobre fato superveniente a esta decisão, pois as demais matérias 
se encontram preclusas.
Não serão liberados valores até decisão do incidente, caso haja impugnação.
Caso concorde com utilização do valor para recolhimento parcial deverá procurar pelo exequente ou seu Advogado.
Sendo apresentado recurso ou outro expediente processual, sem fatos ou documentos novos, desde já este Juízo mantém a decisão por 
seus fundamentos.
Intime-se a exequente por meio de seu procurador.
SERVE O PRESENTE DE CARTA A.R.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 16:26
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
CONSULTA SISBAJUD
DANIELA SALVATERRA AMORIM ROCHA MONTEIRO002.225.052-22 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 426,03 
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente 
Data/Hora Resultado 23 AGO 2022 11:09 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO protocolado por (PAULO ARTUR 
SETTE DOS SANTOS) R$ 20.909,19 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. R$ 426,03 25 AGO 2022 03:01 
DANIEL WITT MONTEIRO814.728.380-68 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 518,87 
BANCO PAN S.A. INTERMEDIUM DTVM LTDA. BCO INTER BCO BRADESCO CCLA CREDISIS ROLIMCREDI HUB PAGAMENTOS S.A 
NU FINANCEIRA S.A. CFI NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. BANCO XP S.A. CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 23 
AGO 2022 11:09 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO protocolado por (PAULO ARTUR SETTE DOS SANTOS) 
R$ 20.909,19 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. R$ 403,55 25 AGO 2022 03:01 Ação XP INVESTIMENTOS CCTVM 
S/A NU PAGAMENTOS S.A. PAGSEGURO INTERNET S.A. Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo 
Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 23 AGO 2022 11:09 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO 
protocolado por (PAULO ARTUR SETTE DOS SANTOS) R$ 20.909,19 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. R$ 115,32 
24 AGO 2022 09:54 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7004802-
68.2021.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 9.579,37 Parte autora: TECIDOS ROLIM LTDA - EPP, 
CNPJ nº 17837852000130
FRANCISCO JESUEL SIMIONATO, CPF nº 92564747191 Advogado: RENATO CESAR MORARI, OAB nº RO10280 Parte requerida: 
ALINE APARECIDA VIVEIROS LEAL, CPF nº 00764891243 Advogado: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
CLAUDIO FERREIRA DOMINGOS, 
brasileiro, pessoa física, 
inscrito no CPF sob nº 879.264.662-04, 
Cel.: (69) 98427-5784, 
Av. São Luís n° 4814, bairro Olímpico, Rolim de Moura/RO 
CEP 76940-000
Valor da causa: R$ 9.579,37 (mais custas e honorários – 10% - se pagar em três dias os honorários serão 5%)
Decisão SERVINDO de CARTA - AR PARA INTIMAÇÃO SOBRE A 
RESTRIÇÃO ON LINE (SISBAJUD NEGATIVO), RENAJUD POSITIVO, INTIMAÇÃO PARA PAGAR O DÉBITO, CUSTAS, HONORÁRIOS 
e demais atos.
Homologado o acordo (ID 65650413), não foi cumprida a obrigação.
O exequente postulou penhora de bens e valores (ID 79647504).
O não pagamento integral das obrigações justifica a tomada de medidas mais enérgicas por parte do 
PODER JUDICIÁRIO.
Neste contexto, as restrições on line (convênios SISBAJUD e RENAJUD) são tomadas como medidas de efetividade e atento à ordem 
legal (art. 835 do CPC) e ao princípio da realidade da execução (vide: ARAKÉN DE ASSIS. Manual do Processo de Execução), pelo 
qual o credor tem o direito de ser satisfeito o mais brevemente possível e cumprimento às Metas do CNJ, que terminam a redução de 
executivos fiscais em até 20% ao ano, sem contar que devem ser sentenciados mais processos que ingressam. 
Só não nos foi dito como conseguir isso, ainda mais conciliando com as ações da Vara Cível, a competência delegada do INSS, da CEF, 
do CREA, do CRF, do CRC, do CRO do CRMV, da OAB, do INMETRO, IPEM, DEPEM e outros e as atribuições do Juizado da Infância 
e Juventude (que por sua natureza tomam muito tempo) e claro, não nos proporcionaram os meios para tanto.
Aliado a isso, temos cada vez mais processos e menos funcionários e estrutura. É uma “equação” que não fecha: MAIS PROCESSOS COM 
MENOR ESTRUTURA PARA JULGÁ-LOS, MANDAR SENTENCIAR MAIS LIDES DO QUE INGRESSAM E REDUZIR EXECUTIVOS 
FISCAIS. TUDO É REDUÇÃO! TUDO SÃO NÚMEROS E ESTATÍSTICAS, e nada mais. Isso ocasiona excesso processual, justificando a 
tomada de medidas mais enérgicas para andamento processual o mais rápido possível, em cumprimento às determinações acima, para 
que o feito seja arquivado.
Considero, também a opinião do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi o qual adverte que a sociedade brasileira está 
“perdendo a paciência” com o Judiciário (http://www.espacovital.com.br/noticia-26742-ministro-do-stj-adverte-que-sociedade-brasileira-
esta-perdendo-paciencia-judiciario). Ou seja, todas providências para agilidade devem ser adotadas, cumprindo o que determinam o CNJ 
e Superior Tribunal de Justiça.
Esta medida foi tomada após dada possibilidade de defesa ao/à Executado/a e outras providências terem sido adotadas.
Por isso, atento à ordem legal e em cumprimento às Metas do CNJ, foi procedida tentativa de localização de bens parcial.
INTIME-SE o Executado por CARTA AR (endereço acima) acerca da restrição on line ora feitas (RENAJUD), bem como para pagar o 
débito, custas e honorários.
Demais buscas não tiveram resultado algum (SISBAJUD - negativo).
Esta decisão foi tomada por medida de efetividade (art. 5.º, LXXVIII da CF) e indutiva aos atos processuais (art. 140 do CPC). 
Aguarde-se eventual resposta.
Considere-se que a eventual manifestação deverá ser apenas quanto à restrição ora feita, pois as demais matérias se encontram 
preclusas.
Caso o Executado ou seu representante (procurador) compareçam na Central de Atendimento, intimem-se no balcão, certificando.
Havendo interesse em quitar a dívida deverá procurar o exequente.
Sem prejuízo, MANIFESTE-SE o credor, indicando bens penhoráveis e onde estão para remoção.
Havendo possuidor, ocupante, locatário, arrendatário ou outros deverão ser qualificados (com RG e CPF e, se possível, telefone) e 
intimados de todos atos processuais (penhora, avaliação, etc).
Inclua-se CLAUDIO FERREIRA DOMINGOS no polo passivo da demanda (QUALIFICAÇÃO ID 65432213).
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Intime-se a exequente por meio de seu procurador.
SERVE O PRESENTE DE CARTA - AR.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 16:07
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
CONSULTA SISBAJUD
ALINE APARECIDA VIVEIROS LEAL DOMINGOS007.648.912-43 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 
CLAUDIO FERREIRA DOMINGOS879.264.662-04 
Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 
CONSULTA RENAJUD 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7001992-86.2022.8.22.0010
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, OAB nº MT15445, MARCOS ANTONIO 
DE ALMEIDA RIBEIRO, OAB nº MT5308, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, OAB nº MT12560E, PROCURADORIA DA 
SICREDI UNIVALES MT/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES
Polo Passivo: SIRLEIDE RODRIGUES DE CARVALHO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
RENAJUD POSITIVO 
Conforme determinado na decisão de ID 79839080 “Registro que no ID 78712568, a exequente pugnou por constrição de bens via 
RENAJUD, a qual se encontra pendente de pagamento da respectiva taxa.”
A taxa para a consulta via RENAJUD foi paga e comprovada (ID 80194532), razão pela qual DEFIRO.
Em consulta ao referido sistema, este restou positiva, sendo incluída restrição de transferência (tela abaixo). 
Da referida RESTRIÇÃO, a EXECUTADA também precisar ser intimada.
Expeça-se novo edital em complemento ao de ID 79949307 para intimação da parte executada quanto à restrição abaixo.
Intime-se a exequente para recolhimento da respectiva taxa.
Após, publique-se cumprindo-se os demais termos da decisão de ID 79839080.
Intime-se na pessoa dos procuradores.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 16:02
Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7003605-44.2022.8.22.0010
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: ROLAO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEIVID DE MELO VARGAS, OAB nº RO11808
Polo Ativo: RAKABIA TALITA CAMPOS ANDRADE
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO DETERMINANDO INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA 
INDICAR BENS
1) Defiro ID 80599926.
2) Execução que tramita sem maiores resultados. 
3) Foram realizadas buscas ao SISBAJUD e RENAJUD, as quais tiveram retorno negativo (consultas abaixo).
4) Dê a Exequente andamento útil ao feito, em especial indicar o endereço e/ou bens penhoráveis do Executado, pena de suspensão do 
feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III do NCPC. 
5) Aguarde-se manifestação. Prazo: dez dias.
6) Intimem-se as Partes, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos (art. 270 do NCPC e art. 50 das DGJ).
Rolim de Moura/RO, 01/09/2022., 16:03
Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz de Direito
RAKABIA TALITA CAMPOS ANDRADE766.396.652-04 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7001682-
17.2021.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 1.381,13 Exequente: EXEQUENTE: MEGA MOTOS 
COMERCIO DE RONDONIA LTDA - ME Advogado: ADVOGADO DO EXEQUENTE: FRANCISCA JUSARA DE MACEDO COELHO 
SILVA, OAB nº RO10215 Executado: EXECUTADOS: TELMA ALVES MONTALVAO BRANDEMBURG, LUCELIO ONOFRE GONCALVES 
Advogado: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
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HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
DETERMINAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por MEGA MOTOS COMERCIO DE RONDONIA LTDA - ME em face de LUCELIO 
ONOFRE GONÇALVES (CPF: 080.866.436-03) e TELMA ALVES MONTALVÃO BRANDEMBURG (CPF: 965.797.222-15).
Informação de acordo (ID: 80706191).
Sendo assim, HOMOLOGO o acordo acima, com fundamento nos arts. 487, III c/c 924, ambos do CPC.
Sem custas finais, desde que o acordo seja cumprido voluntariamente, sem necessidade de execução.
Honorários nos termos do acordo.
Como as partes têm título executivo, é desnecessária suspensão do feito.
Havendo descumprimento do acordo, desde já faculto ao Autor/exequente indicar bens penhoráveis para garantia de futura execução 
(arts. 524 e 798, II, c, do CPC) e remoção, sob sua responsabilidade.
De igual forma, havendo descumprimento do acordo, junte-se planilha atualizada e desde já ficam autorizadas buscas a SISBAJUD 
e RENAJUD, devendo o pedido ser instruído com a taxa do art. 17 da Lei Estadual n.º 3.896, de 24/8/2016 (código 1007 - DJe de 
16/12/2021). Procedendo desta forma, o processo tem andamento mais célere (arts. 6.º e 139 do CPC), o que beneficia a todos.
Na fase processual adequada, caso seja pedida execução e remoção de bens, o exequente deverá providenciar os meios necessários 
para transporte, pois esta Comarca não tem depositário público, nem veículos de carga/transporte para remover os bens que venham a 
ser penhorados.
Tratando-se de acordo, esta sentença transita em julgado nesta data (art. 1.000 do CPC).
No mais, considerando que tanto a exequente, como executado estão de acordo com a transferência dos valores (ID 77522924).
AUTORIZO o levantamento dos valores depositados nos autos em favor da exequente, mediante Alvará Judicial.
Os valores que deverão ser transferidos são os estão em contas judiciais abertas vinculadas aos autos nº 7001682-17.2021.822.0010, da 
2ª Vara Cível de Rolim de Moura-RO.
Obs: visando que a Caixa Econômica Federal localize o valor mais facilmente, previamente à expedição do Alvará, emitam-se as telas 
de comprovantes do depósitos judiciais deste feito com os dados das contas judiciais para que sejam inseridos tais dados no referido 
expediente. 
P.R. Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos.
Dispensada a intimação pessoal das partes, por medida de economia aos cofres públicos e porque não terão prejuízos.
Cumprido e não havendo mais pendências, arquive-se, de imediato.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 16:05
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
LUCELIO ONOFRE GONCALVES080.866.436-03 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 296,71 
BCO BRADESCO Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora 
Resultado 29 NOV 2021 07:12 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 1.940,00 (03) Cumprida parcialmente 
por insuficiência de saldo. R$ 296,71 29 NOV 2021 20:26 
TELMA ALVES MONTALVAO BRANDEMBURG965.797.222-15 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 1.973,42 
BCO COOPERATIVO DO BRASIL Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente 
Data/Hora Resultado 25 NOV 2021 11:21 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 1.940,00 (01) Cumprida 
integralmente. R$ 1.940,00 26 NOV 2021 04:44 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7005886-75.2019.8.22.0010
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594
Polo Ativo: PATRICIA APARECIDA DE FREITAS, KLEBISON PEREIRA DOS SANTOS, JOSIANE ROCHA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO DETERMINANDO INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA 
INDICAR BENS
1) Defiro ID 80162864.
2) Execução que tramita sem maiores resultados. 
3) Buscas ao SISBAJUD restou negativo (consulta abaixo). 
4) Para buscas reiteradas, necessário o recolhimento das custas e taxa para cada diligência requerida.
5) Dê a Exequente andamento útil ao feito, em especial indicar bens penhoráveis do Executado, pena de suspensão do feito pelo prazo 
de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III do NCPC. 
6) Aguarde-se manifestação. Prazo: dez dias.
7) Intimem-se as Partes, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos (art. 270 do NCPC e art. 50 das DGJ).
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 16:12
Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz de Direito
KLEBISON PEREIRA DOS SANTOS005.384.722-94 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 JOSIANE 
ROCHA699.392.502-82 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 PATRICIA APARECIDA DE FREITAS922.427.822-15 
Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7006874-91.2022.8.22.0010
Requerente: SANDRO MARCELO QUEDNAU
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Advogado: RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO4088390, MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho SERVINDO DE OFÍCIO, DESIGNAÇÃO DE PERITO, 
INTIMAÇÕES e demais atos necessários
1) Defiro a gratuidade processual. 
2) Para análise do pedido de tutela de urgência, determino a realização de perícia médica. 
Tendo em vista que a causa de pedir em demandas dessa natureza – incapacidade temporária –, autorizam a execução de medidas 
urgentes para a constatação inequívoca das condições físicas do(a) autor(a); e com fundamento no art. 5º, inciso LXXVIII da CF; art. 139 
do CPC e Recomendação n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, art. 1.º, inciso I, bem como pedido apresentado pelo INSS a este Juízo pelo Ofício 
PF/RO, determino, de plano, a realização de exame pericial. 
3) Nomeio como perito do juízo o Dr. OZIEL SOARES CAETANO, CRM/RO 4515. 
Fixo a data: 21/09/2022, às 14h, e o local onde a qual será realizada: CLÍNICA MODELLEN, situada na Av. 25 de Agosto, n.º 5642 (em 
frente à feira - antiga Delegacia de Saúde), Centro, nesta Comarca, telefone 3442-8809 ou 98493-1000. 
Arbitro honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento: 
1) no art. 25 da Resolução 305/2014-CJF, incisos: 
I – nível de especialização e a complexidade do trabalho – tempo exigido para a prestação do serviço (exame e laudo);
II – a natureza e a importância da causa – competência delegada; segurado residente em local não acobertado pela jurisdição federal;
III – o grau de zelo profissional – laudo apto ao sentenciamento da lide, sem necessidade de complementação;
IV – o trabalho realizado – tempo de atendimento superior às consultas de rotina e, ainda, com a elaboração de laudo pericial;
V – o lugar da prestação do serviço – comarca de interior do Estado, com notória escassez de profissionais habilitados nas especialidades de 
ortopedia, psiquiatria, neurologia, pediatria, cardiologia, urologia e inexistência nas áreas de nefrologia, pneumologia, otorrinolaringologia, 
oncologia, reumatologia, etc, fato que é de conhecimento público, inclusive do INSS, com sua falta de peritos.
2) no Parágrafo Único, do Art. 3º, da Resolução n. 541, do Conselho da Justiça Federal,
3) art. 2º da Resolução 232/CNJ e
4) art. 28 da Resolução 305/2014/CJF-RES. 
E ainda, quanto ao valor fixado, este juízo tem arbitrado a mesma quantia (R$ 500,00) há mais de cinco anos, sem insurgências do INSS, 
que tem ciência da dificuldade de nomeação e aceitação do encargo de perito pelos médicos desta Comarca e desta região do Estado, 
fatos esses já exaustivamente explanados em diversos expedientes e ofícios, a exemplo: autos 0005557-03.2010.822.0010, ofício n.° 
705/Jurídico/HRC, nos autos n.° 0076070-04.2008.822.0010, Ofício n.º 256/GAB/SEMUSA, de 25/05/2011, OF. GAB/2 VC-RM n. 0021, 
de 03/08/2012, Ofícios 2VC/GAB n.º 009, 010, 011, 012, 013, 104, 015, 016, 017, todos de 13/06/2011 e ss.
Os honorários dos peritos (assistente social e médico) serão pagos pela Seção Judiciária do Estado e requisitados pelo Sistema AJG/
CJF. 
A parte autora será intimada quanto à data da perícia na pessoa do procurador e deverá comparecer à perícia portando todos os laudos, 
exames e receituários que possuir. 
Deverá o perito responder somente aos quesitos do juízo (anexo), essenciais ao sentenciamento da lide. 
Indefiro os quesitos das partes tendo em vista que de certa forma os pertinentes à elucidação da capacidade laborativa do(a) periciando(a) 
serão respondidos pelos quesitos do juízo. 
A Assessoria dará ciência ao perito quanto à data da realização da perícia e providenciará a remessa dos quesitos. 
Fixo o prazo de 30 dias para conclusão do laudo. 
4) Com a juntada do laudo nos autos, venham imediatamente conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 
Essa medida busca aplicar as regras fundamentais da instrumentalidade e a gestão do princípio da eficiência, insculpidas no art. 375 
do Código de Processo Civil, tornando efetiva a prestação jurisdicional pela otimização do tempo de duração do processo, com a 
sistematização dos atos e manutenção do princípio do contraditório. 
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as 
regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
Cumpra-se, sucessivamente, providenciando a CPE o necessário à efetivação da ordem. 
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 16:35
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7007513-
12.2022.8.22.0010 Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Valor da ação: R$ 14.544,00 Exequente: AUTOR: G. F. L. Advogado: 
ADVOGADOS DO AUTOR: RONIELLY FERREIRA DESIDERIO, OAB nº RO9944, SALVADOR LUIZ PALONI, OAB nº SP81050 
Executado: REU: U. L. D. S. Advogado: REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO SERVINDO de:
- CARTA PRECATÓRIA
- MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA e PAGAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS JÁ FIXADOS 
e DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária.
Fixo os alimentos provisórios em favor do(s) menor(es) em 30% do salário-mínimo (art. 4º da Lei n. 5.478/68), ante a precariedade de 
elementos que demonstrem maior possibilidade do requerido. 
Esta demanda comporta, em tese, conciliação entre as partes (meio alternativo de solução e composição de conflitos).
DESIGNO AUDIÊNCIA de conciliação/mediação para o dia 24 de OUTUBRO de 2022 (segunda-feira), às 08h30min, a qual será realizada 
na sala de audiências do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – localizado no FÓRUM da comarca de Rolim 
de Moura/RO.
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Para audiência acima designada, deverá ser seguido o Provimento da Corregedoria nº 018/2020 - AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, 
publicado no DJE de 25/5/2020 e demais normas cabíveis.
Para possibilitar a realização do ato na forma acima, os Patronos deverão informar os respectivos telefones (caso se trate de audiência 
inicial o Patrono do autor deverá fornecer o telefone da parte contrária, para tentativa de contatos).
Ciência ao Cartório, CEJUSC, Patronos, Partes, MP, DPE e demais interessados.
Se for o caso, CONSIDERO ainda a localidade que o requerido reside e a distância até esta Comarca.
CITE-SE o réu, inclusive quanto ao dever de pagar, a partir da citação, os alimentos ora arbitrados e INTIME-O para comparecer a 
audiência, anotando-se a disposição inserta no art. 7º da Lei n. 5.478/68.
Ficam as partes advertidas nos termos do § 8º do art. 334 do CPC: “O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”
Cientifique-se o MP.
Intimem-se a parte autora por meio de seu(s) advogado(s) constituído(s) nos autos (se for o caso).
Observações:
1. Não havendo conciliação, o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da realização da audiência.
2. Não tendo o Requerido condições de constituir Advogado(a), deverá procurar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia na Av. João 
Pessoa, 4525, Centro, Rolim de Moura/RO, ou, a mais próxima de sua residência.
Advertências:
1. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
ou do Estado (§8º do art. 334 do CPC).
2. Na audiência acima designada, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º do art. 334 do 
CPC).
3. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§10 do art. 334 do 
CPC).
4. Não havendo conciliação e não apresentada contestação no prazo acima, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo 
Autor (art. 344 do CPC).
JUNTAMENTE com o mandado de citação/intimação remeta-se cópia da petição inicial/contrafé, pois o art. 695, §1.º do CPC é 
inconstitucional, por ferir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No mesmo sentido, manifestação dos 
magistrados deste Estado nos módulos do Curso sobre o Novo CPC e no Fórum Permanente de Magistrados do PJRO, realizado em 
outubro de 2015. 
Expeça-se o necessário.
Aguarde-se a realização da audiência.
CASO HAJA INTERESSE DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DE ACORDO, PODERÃO FAZÊ-LO POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO OU DE ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA, JUNTANDO O TERMO NOS AUTOS, PARA POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
SIRVA ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA:
REU: U. L. D. S., RUA GARÇAS 188 MUTIRÃO - 76909-650 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 16:37
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7007744-
39.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 25.452,00 Parte autora: MARIA APARECIDA COUTINHO 
NASCIMENTO, CPF nº 28175085215 Advogado: LUIS FERREIRA CAVALCANTE, OAB nº RO2790, MARIZA SILVA MORAES 
CAVALCANTE, OAB nº RO8727 Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: ADVOGADO DO 
REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO SERVINDO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO PARA RESPOSTA, JUNTADA DE CNIS, DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO e 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (caso tenha documentos novos) e demais atos necessários
1) Por ora, apenas cite-se e intime-se o réu, SEM TUTELA ANTECIPADA. A condição de segurado especial e o cumprimento do período 
de carência necessitam de melhor análise após a instrução, constituindo matéria que se confunde com o mérito. Nesse ponto, não restou 
demonstrada de plano a condição de segurado especial. 
2) Apesar do Enunciado 61 da ENFAM, desnecessário marcar audiência preliminar de conciliação por dois motivos:
1º) o INSS nunca veio a uma audiência de conciliação sequer nesta Comarca e
2º) o INSS nunca mandou proposta de acordo prévio à audiência, de modo que as audiências outrora designadas em dezenas de feitos 
não tiveram resultado algum; apenas atravancaram a pauta.
Portanto, CITE-SE e INTIME-SE, no rito ordinário.
3) Defiro a gratuidade judiciária.
4) Nos termos do art. 6º do CPC (Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
decisão de mérito justa e efetiva), art. 370 (Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 
julgamento do mérito) e primeira parte do art. 375 (O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do 
que ordinariamente acontece), determino ao INSS juntar nos autos o CNIS, DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO e demais informações do autor 
e seu grupo familiar constantes das bases do sistema DATAPREV, independente de contestar o feito.
O INSS deverá observar o art. 1.º, inciso III, da Recomendação n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, juntando aos autos o processo administrativo, 
com a contestação.
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Após, com a apresentação de contestação com preliminares ou documentos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 
Caso contrário, certifique-se e, em seguida, tornem-me os autos conclusos.
5) Junto com a resposta, faculta-se ao INSS apresentar proposta de acordo, para mais rápida solução da lide (arts. 6.º e 139 do CPC c/c 
art. 5.º, LXXVIII da CF).
5.1) Apresentada, ciência à parte contrária para manifestação.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 16:40
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7004494-32.2021.8.22.0010
Exequente: MARIA NUNES DA CONCEICAO RAMOS
Advogado(a): ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, OAB nº RO6862, CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA, OAB nº RO5360
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
VERBA PRINCIPAL e HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA 
1) Defiro o requerimento de id. 78600092. Altere-se a classe para Cumprimento de Sentença.
Intime-se o Executado, na pessoa do seu representante judicial, nos termos do art. 535 do NCPC.
Aguarde-se.
Não havendo impugnação, expeçam-se as RPV´s e encaminhe-se ao TRF-1ª Região para cumprimento (art. 535, §3º, II do NCPC), nos 
seguintes valores : R$ 9.011,16 retroativos e R$ 901,12 sucumbência, ambos atualizados até 06/2022. 
Havendo impugnação, deverá o Executado cumprir o §2º do art. 535, NCPC. 
Na sequência, dê-se vistas ao Exequente, para, caso discorde de eventuais valores apresentados pelo INSS, apresente sua planilha de 
cálculo. 
Caso o exequente concorde com o valor indicado pelo INSS ou não se manifeste quanto a impugnação no prazo legal, expeça-se RPV 
nos valores informados pelo devedor. 
Fixo a data-base para atualização dos cálculos em 06/2022 que deverá ser respeitada entre as partes e Contadoria Judicial, caso haja 
necessidade de remessa.
OBS: Havendo impugnação ou divergência quanto aos cálculos apresentados, desde já fica determinada remessa dos autos à Contadoria 
Judicial para elaboração dos cálculos, estando a CPE autorizada a promover o necessário (art. 33, X, das DGJ). Vindo os cálculos da 
Contadoria manifestem-se as partes. Intimem-se. 
Oportunamente será apreciado o pedido de honorários na fase de cumprimento de sentença. Indevidos se não houver embargos ou 
impugnação. Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO INVERTIDA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. O 
título executivo judicial condenou o INSS à implantação do benefício pleiteado, bem como o pagamento dos valores atrasados, corrigidos 
com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento do RE 420.816/PR, reconheceu 
a constitucionalidade da MP n. 2.180-35/01 para afastar o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra 
a Fazenda Pública, excepcionando, contudo, os casos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 3. Todavia, analisando de 
forma mais detida o precedente do STF, “observa-se que o fato que norteou o julgado foi a instauração de um processo de execução, cuja 
atividade do credor e seu patrono são evidentes, e a contraprestação por essa atividade nos casos em que o valor seja limitado àquele 
a ser pago por RPV, porque em tal caso não se aplicava a disposição limitativa do § 3º do art. 100 da Constituição. De se ver que tal 
disposição é aquela que obriga a inclusão de todos os pagamentos na ordem do precatório, procedimento a ser feito mediante aplicação 
do art. 730 do CPC que demanda instauração do processo de execução contra a Fazenda Pública, obrigatoriamente. (AC 0050923-
93.2012.4.01.9199/MG, Juiz Federal RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, Primeira Turma, e-DJF1 18/11/2015). 4. O Superior Tribunal de 
Justiça já se firmou no sentido de que, quando não há pretensão resistida do INSS, expedindo a correspondente requisição de pagamento 
de pequeno valor, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios (AgRg no AREsp 630.235/RS). 5. Apelação provida. (AC 
0058972-60.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, 
e-DJF1 de 07/03/2018). 
Reiteradamente o TRF1ª Região vem decidindo que NÃO CABEM HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ainda em fase 
inicial), sem que haja embargos ou impugnação ou qualquer incidente. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. SEM 
OPOSIÇÃO DA FAZENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal concluiu, 
no julgamento do RE 420.816/PR, pela não aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/1997 nas hipóteses de execuções que não demandem a 
expedição de precatório. 2. Porém, a inclusão de verba honorária nas execuções de pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge 
à lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária. 3. 
Tal como no precatório, a requisição de pequeno valor é também exigência constitucional indeclinável na satisfação da dívida da Fazenda 
Pública em decorrência de sentença judiciária, de modo que não pode a Fazenda fazer o pagamento imediatamente ao trânsito em 
julgado da sentença. 4. Se há necessidade de requisição de pagamento, seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a 
imposição de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento. 
5. Assim, deve ser afastada a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da Fazenda 
Pública aos cálculos apresentados pelo credor. 6. Agravo de instrumento desprovido. AI 1004937-12.2016.4.01.0000. Origem 7006866-
27.2016.8.22.0010 (RO). 1ª Turma do TRF da 1ª Região – 16/05/2018. Relator Des. Fed. JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA. Data 
julgamento: 16/05/2018. 
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E informativo do STJ, de n. 563, o seguinte julgado foi noticiado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO INVERTIDA. 
Não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor simplesmente anui com os cálculos 
apresentados em “execução invertida”, ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). É 
certo que o STJ possui entendimento de ser cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que 
não embargadas, quando o pagamento da obrigação for feito mediante RPV. Entretanto, a jurisprudência ressalvou que, nos casos de 
“execução invertida”, a apresentação espontânea dos cálculos após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, na fase de 
liquidação, com o reconhecimento da dívida, afasta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes citados: AgRg no AREsp 
641.596-RS, Segunda Turma, DJe 23/3/2015; e AgRg nos EDcl no AREsp 527.295-RS, Primeira Turma, DJe 13/4/2015. AgRg no AREsp 
630.235-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/5/2015, DJe 5/6/2015. 
Além do que fora acima dito, esclareço que eventual pedido de honorários na fase de cumprimento de sentença não embargada está 
suspenso por determinação do C. STJ, que reconheceu repercussão geral no caso - Tema Repetitivo nº 1105. 
No mesmo sentido, recente orientação enviada pelo TJRO aos Juízos por meio do SEI 0011811-92.2021.822.8800, de 22/9/2021. 
ATENTEM-SE a isso na hora de elaborar as planilhas, evitando resserviço e impugnações desnecessárias e o INSS em não interpor 
embargos protelatórios, pois pode ser isento das verbas da fase de execução, seguindo o entendimento acima. 
2) Recomenda-se que:
a) caso os Procuradores tenham contrato de honorários junte para ser providenciada a reserva por este Juízo quando da expedição das 
RPV´s. Isso sempre foi tentado em benefício de todos e para maior celeridade.
b) como o expediente bancário está parcialmente restrito devido, aos interessados e Patronos INFORMAR CONTAS do PATRONO e 
da parte Autora para transferência dos valores (já com as reservas), para evitar maior circulação e aglomeração de pessoas, bem como 
atraso processual, pois podem sacar os valores a qualquer dia ou realizar pagamentos por meios eletrônicos. 
Expeça-se o necessário. 
Intimem-se. 
Cumpra-se, sucessivamente. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 16:55
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7003234-17.2021.8.22.0010
Exequente: TEREZINHA DA SILVA RONCHETE
Advogado(a): CHARLES MARCIO ZIMMERMANN, OAB nº RO2733
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
VERBA PRINCIPAL e HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA 
1) Defiro o requerimento de id. 75188882. Altere-se a classe para Cumprimento de Sentença.
Recebo a inicial, sob responsabilidade do Exequente quanto ao cumprimento do art. 534 e incisos, do NCPC.
Intime-se o Executado, na pessoa do seu representante judicial, nos termos do art. 535 do NCPC.
Aguarde-se.
Não havendo impugnação, expeçam-se as RPV´s e encaminhem-se ao TRF-1ª Região para cumprimento (art. 535, §3º, II do NCPC), nos 
seguintes valores : R$ 7.743,43 retroativos e R$ 774,34 sucumbência, ambos atualizados até 03/2022. 
Havendo impugnação, deverá o Executado cumprir o §2º do art. 535, NCPC. 
Na sequência, dê-se vistas ao Exequente, para, caso discorde de eventuais valores apresentados pelo INSS, apresente sua planilha de 
cálculo. 
Caso o exequente concorde com o valor indicado pelo INSS ou não se manifeste quanto a impugnação no prazo legal, expeça-se RPV 
nos valores informados pelo devedor. 
Fixo a data-base para atualização dos cálculos em 03/2022 que deverá ser respeitada entre as partes e Contadoria Judicial, caso haja 
necessidade de remessa.
OBS: Havendo impugnação ou divergência quanto aos cálculos apresentados, desde já fica determinada remessa dos autos à Contadoria 
Judicial para elaboração dos cálculos, estandoa CPE autorizada a promover o necessário (art. 33, X, das DGJ). Vindo os cálculos da 
Contadoria manifestem-se as partes. Intimem-se. 
Oportunamente será apreciado o pedido de honorários na fase de cumprimento de sentença. Indevidos se não houver embargos ou 
impugnação. Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO INVERTIDA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. O 
título executivo judicial condenou o INSS à implantação do benefício pleiteado, bem como o pagamento dos valores atrasados, corrigidos 
com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento do RE 420.816/PR, reconheceu 
a constitucionalidade da MP n. 2.180-35/01 para afastar o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra 
a Fazenda Pública, excepcionando, contudo, os casos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 3. Todavia, analisando de 
forma mais detida o precedente do STF, “observa-se que o fato que norteou o julgado foi a instauração de um processo de execução, cuja 
atividade do credor e seu patrono são evidentes, e a contraprestação por essa atividade nos casos em que o valor seja limitado àquele 
a ser pago por RPV, porque em tal caso não se aplicava a disposição limitativa do § 3º do art. 100 da Constituição. De se ver que tal 
disposição é aquela que obriga a inclusão de todos os pagamentos na ordem do precatório, procedimento a ser feito mediante aplicação 
do art. 730 do CPC que demanda instauração do processo de execução contra a Fazenda Pública, obrigatoriamente. (AC 0050923-
93.2012.4.01.9199/MG, Juiz Federal RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, Primeira Turma, e-DJF1 18/11/2015). 4. O Superior Tribunal de 
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Justiça já se firmou no sentido de que, quando não há pretensão resistida do INSS, expedindo a correspondente requisição de pagamento 
de pequeno valor, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios (AgRg no AREsp 630.235/RS). 5. Apelação provida. (AC 
0058972-60.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, 
e-DJF1 de 07/03/2018). 
Reiteradamente o TRF1ª Região vem decidindo que NÃO CABEM HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ainda em fase 
inicial), sem que haja embargos ou impugnação ou qualquer incidente. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. SEM 
OPOSIÇÃO DA FAZENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal concluiu, 
no julgamento do RE 420.816/PR, pela não aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/1997 nas hipóteses de execuções que não demandem a 
expedição de precatório. 2. Porém, a inclusão de verba honorária nas execuções de pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge 
à lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária. 3. 
Tal como no precatório, a requisição de pequeno valor é também exigência constitucional indeclinável na satisfação da dívida da Fazenda 
Pública em decorrência de sentença judiciária, de modo que não pode a Fazenda fazer o pagamento imediatamente ao trânsito em 
julgado da sentença. 4. Se há necessidade de requisição de pagamento, seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a 
imposição de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento. 
5. Assim, deve ser afastada a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da Fazenda 
Pública aos cálculos apresentados pelo credor. 6. Agravo de instrumento desprovido. AI 1004937-12.2016.4.01.0000. Origem 7006866-
27.2016.8.22.0010 (RO). 1ª Turma do TRF da 1ª Região – 16/05/2018. Relator Des. Fed. JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA. Data 
julgamento: 16/05/2018. 
E informativo do STJ, de n. 563, o seguinte julgado foi noticiado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO INVERTIDA. 
Não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor simplesmente anui com os cálculos 
apresentados em “execução invertida”, ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). É 
certo que o STJ possui entendimento de ser cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que 
não embargadas, quando o pagamento da obrigação for feito mediante RPV. Entretanto, a jurisprudência ressalvou que, nos casos de 
“execução invertida”, a apresentação espontânea dos cálculos após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, na fase de 
liquidação, com o reconhecimento da dívida, afasta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes citados: AgRg no AREsp 
641.596-RS, Segunda Turma, DJe 23/3/2015; e AgRg nos EDcl no AREsp 527.295-RS, Primeira Turma, DJe 13/4/2015. AgRg no AREsp 
630.235-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/5/2015, DJe 5/6/2015. 
Além do que fora acima dito, esclareço que eventual pedido de honorários na fase de cumprimento de sentença não embargada está 
suspenso por determinação do C. STJ, que reconheceu repercussão geral no caso - Tema Repetitivo nº 1105. 
No mesmo sentido, recente orientação enviada pelo TJRO aos Juízos por meio do SEI 0011811-92.2021.822.8800, de 22/9/2021. 
ATENTEM-SE a isso na hora de elaborar as planilhas, evitando resserviço e impugnações desnecessárias e o INSS em não interpor 
embargos protelatórios, pois pode ser isento das verbas da fase de execução, seguindo o entendimento acima. 
2) Recomenda-se que:
a) caso os Procuradores tenham contrato de honorários junte para ser providenciada a reserva por este Juízo quando da expedição das 
RPV´s. Isso sempre foi tentado em benefício de todos e para maior celeridade.
b) como o expediente bancário está parcialmente restrito, aos interessados e Patronos INFORMAR CONTAS do PATRONO e da parte 
Autora para transferência dos valores (já com as reservas), para evitar maior circulação e aglomeração de pessoas, bem como atraso 
processual, pois podem sacar os valores a qualquer dia ou realizar pagamentos por meios eletrônicos. 
Expeça-se o necessário. 
Intimem-se. 
Cumpra-se, sucessivamente. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 16:57
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7003879-42.2021.8.22.0010
Requerente/Exequente: MARIA DA GLORIA ALMEIDA
Advogado(a): MYRIAN ROSA DA SILVA, OAB nº RO9438, CARLOS OLIVEIRA SPADONI, OAB nº MT607
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado(a): PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Pretensão satisfeita e não há outros requerimentos a serem apreciados por este juízo.
Arquive-se. 
Intimem-se as partes, na pessoa dos Procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 16:58
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7006522-70.2021.8.22.0010
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Requerente: ADAO LEITE FERREIRA
Advogado/Requerente: DEIVIDI CARVALHO LIMA, OAB nº RO10944, EDNEI RANZULA DA SILVA, OAB nº RO10798, LUCIANO SUAVE 
COUTINHO, OAB nº RO10800
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado/Requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
S E N T E N Ç A
ADAO LEITE FERREIRA pretende seja o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL condenado a lhe restabelecer o benefício 
de auxílio-doença que passou a se chamar ‘auxílio por incapacidade temporária’ após a ‘Reforma da Previdência’ – EC 103/2019) e 
posteriormente convertê-lo em aposentadoria por invalidez.
Alega que é portador de depressão e ansiedade e que protocolou pedido de benefício previdenciário em 23/03/2021 quando foi submetido 
a perícia administrativa e a Autarquia ré, alegando ausência de qualidade de segurado, indeferiu o pedido. 
Afirma que a decisão é indevida, pois, é sim, segurado do RGPS e permanece incapacitado e sem condições de retornar ao trabalho.
Não concedida a antecipação dos efeitos da tutela (id. 63465951). 
O réu foi citado e apresentou contestação (id. 65132866). 
O autor impugnou (id. 66652505). 
Foi determinado a realização de perícia médica (id. 74584598), aportando aos autos o laudo pericial de id. 75315222, sobre o qual se 
manifestaram o réu (id. 75752773) e o autor (id. 77560772).
É o relatório. Decido. 
Feito em ordem e regularmente instruído, estando apto a julgamento no estado que se encontra, nos termos dos arts. 6.º, 139, inciso II e 
355, inc. I, todos do CPC e 5.º inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se vislumbrando a necessidade de produção de outras provas, 
sem que isso afigure cerceamento de defesa. Neste sentido: STJ, 1ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 
j. em 6/4/2010, DJe 3/8/2010 e STJ, 3ª Turma, REsp 829.255/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. em 11/5/2010, DJe 18/6/2010, bem como 
o E. TJRO – Proc. nº: 10000720070006540. 
Para o deslinde da controvérsia aqui instaurada, desnecessária a designação de audiência, nos termos do art. 443, inc. II, do NCPC. 
Pretende o autor obter o benefício previdenciário previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe: O auxílio-doença será devido 
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho 
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
Da análise dos dispositivos acima, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral: 
(a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 
incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para 
o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).
No caso em tela, restam incontroversos os pontos relativos à condição de segurado e cumprimento de carência. 
É dos autos que o autor ingressou com pedido administrativo em 23/03/2021, recebendo o indeferimento em 9/8/2021 (id. 63127127). 
Todavia, no que tange ao outro requisito – o da incapacidade –, em análise mais detida do mérito, não restou comprovada.
É que no laudo pericial firmado pelo profissional nomeado pelo juízo, Dr. Oziel Soares Caetano, consta, dentre outras assertivas, que 
na data da perícia o requerente apresentava Transtorno depressivo – F33, mas que NÃO O INCAPACITA para sua atividade habitual 
(agrilcultor/lavrador), sendo suscetível de reabilitação (Laudo id. 75315222). 
Constou, ainda, do laudo: 
O requerente refere ser morador rural, sozinho há muitos anos, analfabeto, e ter
sofrido acidente há anos, com dificuldades para raciocinar, problemas de memória,
dores na coluna e no ombro direito, mas não fez consultas ou avaliações médicas
para ver o que tem. Refere ainda que faz acompanhamento no CAPS, há 02 anos,
em Rolim de Moura, com uso de remédios para a cabeça e para dormir, mas não
consegue trabalhar.
O exame físico direcionado evidencia: Apresenta o pensamento organizado,
poliqueixoso da memória e condições físicas atuais, mas centrado e sem perda
funcional de qualquer membro.
Periciado com relatos de acidente antigo, dores no ombro, em cirurgia de hérnia
abdominal, esquecimentos, sem comprovações de lesões ou tratamentos além do
psiquiátrico, o qual está estável, sem sinais de descompensação atual ou alterações
recentes. 
Não apresenta incapacidade laboral para suas ocupações. 
Desta forma, não tendo o autor logrado êxito em comprovar a sua incapacidade para o trabalho, o caminho é a improcedência do 
pedido. Neste sentido, recentíssimo entendimento do TRF1ª Região – autos n. 1006410-67.2020.4.01.9999 - Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL RAFAEL PAULO – julgado em 16/02/2022; APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1002893-83.2022.4.01.9999 – DESEMBARGADOR 
FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO.
E Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - RECURSO INOMINADO: RI 0000554-05.2018.4.03.6330 SP - PROCESSO Nr: 
0000554-05.2018.4.03.6330 AUTUADO EM 15/03/2018. Seguido por: 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADORA URBANA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 
LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 
previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 
mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por 
mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 2. Comprovado, 
por perícia médica judicial, que não há incapacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborais atuais, não é possível 
o deferimento do benefício postulado na inicial. 3. Ressalva-se que superveniente alteração da capacidade laborativa da parte autora 
poderá justificar a concessão do benefício, pois a coisa julgada em casos da espécie se opera secundum eventum litis, vale dizer, 
segundo as circunstâncias da causa. 4. Sem honorários recursais, porquanto não apresentadas as contrarrazões. 5. Apelação da autora 
desprovida. (AC 1000075-07.2017.4.01.3704, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA 
TURMA, PJe 16/07/2020 PAG.) 
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PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE PARA O 
TRABALHO. CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. 1. São requisitos para a concessão 
dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 
preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c 
art. 39, I da Lei 8.213/1991, bem como a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 2. A existência de perícia 
médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de auxílio-doença 
ou de aposentadoria por invalidez, é indispensável para o deslinde da questão. 3. No presente caso, o perito do juízo afirmou que não 
há incapacidade para o exercício das atividades habituais. 4. Apelação da parte autora não provida. (AC 1000447-78.2020.4.01.9999, 
DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 07/07/2020 PAG.) 
Isso posto, ausentes os requisitos legais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, como consequência, EXTINGO O PROCESSO, 
com resolução do mérito e fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Requisitem-se o pagamento dos honorários periciais.
Sem custas e verba honorária, ante a gratuidade de justiça. 
P. R. Intimem-se na pessoa dos Procuradores.
Sendo apresentados recursos (principal e/ou adesivo), ciência à parte contrária para contrarrazões, independente de nova deliberação, 
devendo a CPE proceder às intimações e certificações necessárias.
No NCPC (art. 1.030) o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer atividade após proferida a sentença, pois o juízo de admissibilidade/
recebimento recursal e seu processamento competem à Instância Superior. Neste sentido, o TJRO: 7000767-49.2018.8.22.0017 - 
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia - Relator (DJe 27/8/2020) e TJSC: Agravo de Instrumento n. 4008541-52.2016.8.24.0000 
- Relatora: Desembargadora Soraya Nunes Lins.
Neste caso, estando o feito em ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao TRF1.ª Região para processamento e julgamento 
dos recursos que venham a ser interpostos, com nossas homenagens.
Transitado em julgado e não havendo mais pendências, arquive-se.
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 17:04
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7002767-
04.2022.8.22.0010 Classe: Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 16.520,00 Parte autora: CLEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
CPF nº 42102090230 Advogado: CIDINEIA GOMES DA ROCHA, OAB nº RO6594A, ONEIR FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6475A 
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, CNPJ nº 17184037000110
Banco Bradesco S.A Advogado: ADVOGADOS DOS REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA, BRADESCO 
DESPACHO
A inicial ainda carece de emenda:
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE DO DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
E A REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada pelo autor supra em face 
de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO e INSS – INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
Segundo o disposto pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a 
União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
Por sua vez, o §3º, também do artigo 109 da Constituição, atribuiu competência delegada à Justiça Estadual para processar as causas 
em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal.
No caso dos autos, a ação NÃO versa, exclusivamente, sobre matéria previdenciária, sendo ação declaratória de inexistência de débito 
e repetição de indébito cumulada com pedido de responsabilização por danos materiais e morais, de modo que é competente para 
processá-la a Justiça Federal. Senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Constatada a 
incompetência da justiça federal para processar e julgar a causa, é o caso de anulação - por usurpação de competência - da sentença 
proferida pelo juízo estadual, com a remessa do processo para uma das varas federais de Santo Ângelo. 2. A ação de indenização por 
danos morais movida por segurado em razão do atraso na concessão de benefício previdenciário pelo INSS não configura a hipótese de 
delegação de competência prevista no § 3º do art. 109 da CF, uma vez que a parte demandante não requer benefício previdenciário, deixando 
a causa de ter conteúdo previdenciário (entendimento deste Tribunal). 3. Apelação prejudicada. (TRF-4 - AC: 50329178120184049999 
5032917-81.2018.4.04.9999, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/08/2019, QUARTA TURMA) 
QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
SENTENÇA DE JUIZ ESTADUAL QUE NÃO ESTÁ NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. REMESSA DOS AUTOS AO 
RESPECTIVO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Consoante orientação segura do Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Constituição 
Federal, o § 3º do art. 109 da CF concede uma faculdade ao segurado. Assim, ele pode optar por ajuizar a ação previdenciária no local de sua 
preferência, observadas as hipóteses previstas na Constituição. - Tal entendimento, contudo, aplica-se apenas às demandas que tenham 
natureza previdenciária, não abrangendo toda e qualquer ação proposta contra o INSS. - Hipótese em que ajuizada ação indenizatória 
contra o INSS, objetivando indenização por danos morais, de modo que a causa de pedir tem natureza civil e não previdenciária, não se 
cogitando de competência delegada da Justiça Estadual. - A competência diz respeito a pressuposto processual subjetivo, devendo ser, 
inclusive, apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 267, § 3º). - Nada obstante, está consolidado na jurisprudência o 
entendimento de que a Justiça Federal não tem competência para rever ou anular sentença de juiz estadual que não está no exercício de 
competência delegada. - Hipótese em que não resta alternativa além de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado a que 
vinculado o juízo a quo, este sim competente para, se for o caso, anular sentença de juiz estadual que não está no exercício de função 
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constitucionalmente delegada. (TRF-4 - AC: 122368320154049999 RS 0012236-83.2015.404.9999, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO 
VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/03/2016) APELAÇÃO CÍVEL. 
INSS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA INCIDENTE 
SOBRE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA 
DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS AO TJMG. I. Requerendo a parte autora indenização por danos materiais e morais 
em face do INSS em virtude de descontos indevidos de pensão alimentícia incidentes sobre benefício previdenciário, inaplicável à 
espécie a competência delegada prevista no art. 109, § 3º da Constituição Federal, eis que esta se destina apenas a demandas de 
cunho previdenciário. Precedentes. II. Tendo sido a sentença recorrida proferida por magistrado vinculado hierarquicamente ao Tribunal 
de Justiça mineiro, em situação não enquadrada como de competência constitucional delegada, devem ser remetidos os autos àquela 
Corte, a fim de que aprecie o recurso interposto, inclusive se manifestando sobre a existência de eventual incompetência absoluta da 
justiça estadual. III. Autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. (TRF-1 - AC: 00291976820094019199 0029197-
68.2009.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 24/04/2017, SEXTA 
TURMA, Data de Publicação: 12/05/2017 e-DJF1) Ante o exposto, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da (in)competência 
deste juízo para processar a presente demanda, diante do fato de que o INSS figura no polo passivo em demanda que não versa sobre 
matéria exclusivamente previdenciária. 
Intime-se na pessoa dos Procuradores constituídos.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 17:16
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7000956-09.2022.8.22.0010
Requerente: LUCINEIDE DE ALMEIDA
Advogado: LUIS CARLOS NOGUEIRA, OAB nº RO6954
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho SERVINDO DE OFÍCIO, DESIGNAÇÃO DE PERITO, INTIMAÇÕES e demais atos necessários
1) Defiro a gratuidade processual. 
2) Para análise do pedido de tutela de urgência, determino a realização de perícia médica. 
Tendo em vista que a causa de pedir em demandas dessa natureza – incapacidade temporária –, autorizam a execução de medidas 
urgentes para a constatação inequívoca das condições físicas do(a) autor(a); e com fundamento no art. 5º, inciso LXXVIII da CF; art. 139 
do CPC e Recomendação n.º 1 de 15/12/2015, do CNJ, art. 1.º, inciso I, bem como pedido apresentado pelo INSS a este Juízo pelo Ofício 
PF/RO, determino, de plano, a realização de exame pericial. 
3) Nomeio como perito do juízo o Dr. OZIEL SOARES CAETANO, CRM/RO 4515. 
Fixo a data: 21/09/2022, às 14h, e o local onde a qual será realizada: CLÍNICA MODELLEN, situada na Av. 25 de Agosto, 5642 (em frente 
à feira - antiga Delegacia de Saúde), Centro, nesta Comarca, telefone 3442-8809 ou 98493-1000. 
Arbitro honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento: 
1) no art. 25 da Resolução 305/2014-CJF, incisos: 
I – nível de especialização e a complexidade do trabalho – tempo exigido para a prestação do serviço (exame e laudo);
II – a natureza e a importância da causa – competência delegada; segurado residente em local não acobertado pela jurisdição federal;
III – o grau de zelo profissional – laudo apto ao sentenciamento da lide, sem necessidade de complementação;
IV – o trabalho realizado – tempo de atendimento superior às consultas de rotina e, ainda, com a elaboração de laudo pericial;
V – o lugar da prestação do serviço – comarca de interior do Estado, com notória escassez de profissionais habilitados nas especialidades de 
ortopedia, psiquiatria, neurologia, pediatria, cardiologia, urologia e inexistência nas áreas de nefrologia, pneumologia, otorrinolaringologia, 
oncologia, reumatologia, etc, fato que é de conhecimento público, inclusive do INSS, com sua falta de peritos.
2) no Parágrafo Único, do Art. 3º, da Resolução n. 541, do Conselho da Justiça Federal,
3) art. 2º da Resolução 232/CNJ e
4) art. 28 da Resolução 305/2014/CJF-RES. 
E ainda, quanto ao valor fixado, este juízo tem arbitrado a mesma quantia (R$ 500,00) há mais de cinco anos, sem insurgências do INSS, 
que tem ciência da dificuldade de nomeação e aceitação do encargo de perito pelos médicos desta Comarca e desta região do Estado, 
fatos esses já exaustivamente explanados em diversos expedientes e ofícios, a exemplo: autos 0005557-03.2010.822.0010, ofício n.° 
705/Jurídico/HRC, nos autos n.° 0076070-04.2008.822.0010, Ofício n.º 256/GAB/SEMUSA, de 25/05/2011, OF. GAB/2 VC-RM n. 0021, 
de 03/08/2012, Ofícios 2VC/GAB n.º 009, 010, 011, 012, 013, 104, 015, 016, 017, todos de 13/06/2011 e ss.
Os honorários dos peritos (assistente social e médico) serão pagos pela Seção Judiciária do Estado e requisitados pelo Sistema AJG/
CJF. 
A parte autora será intimada quanto à data da perícia na pessoa do procurador e deverá comparecer à perícia portando todos os laudos, 
exames e receituários que possuir. 
Deverá o perito responder somente aos quesitos do juízo (anexo), essenciais ao sentenciamento da lide. 
Indefiro os quesitos das partes tendo em vista que de certa forma os pertinentes à elucidação da capacidade laborativa do(a) periciando(a) 
serão respondidos pelos quesitos do juízo. 
A Assessoria dará ciência ao perito quanto à data da realização da perícia e providenciará a remessa dos quesitos. 
Fixo o prazo de 30 dias para conclusão do laudo. 
4) Com a juntada do laudo nos autos, venham imediatamente conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 
Essa medida busca aplicar as regras fundamentais da instrumentalidade e a gestão do princípio da eficiência, insculpidas no art. 375 
do Código de Processo Civil, tornando efetiva a prestação jurisdicional pela otimização do tempo de duração do processo, com a 
sistematização dos atos e manutenção do princípio do contraditório. 
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Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as 
regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
Cumpra-se, sucessivamente, providenciando a CPE o necessário à efetivação da ordem. 
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 17:24
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7001439-39.2022.8.22.0010
Requerente: ROSANA ANTONIO DE MELO GONCALVES
Advogado/Requerente: DANIEL REDIVO, OAB nº RO3181, JOAO CARLOS DA COSTA, OAB nº RO1258
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado/Requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
S E N T E N Ç A
ROSANA ANTONIO DE MELO GONCALVES pretende seja o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL condenado a lhe restabelecer 
o benefício de auxílio-doença que passou a se chamar ‘auxílio por incapacidade temporária’ após a ‘Reforma da Previdência’ – EC 
103/2019) e posteriormente convertê-lo em aposentadoria por invalidez.
Alega que é portadora de problemas de coluna e que recebeu benefício previdenciário até 30/12/2020 quando foi submetida a perícia 
administrativa e a Autarquia ré, alegando ausência de incapacidade, cessou o pagamento. 
Afirma que a cessação é indevida, pois, permanece incapacitada e sem condições de retornar ao trabalho.
Para análise do requerimento de tutela de urgência, foi determinado a realização de perícia médica (id. 74844969), aportando aos autos 
o laudo pericial de id. 75793681.
O réu foi citado e apresentou contestação (id. 75953349) e a autora não impugnou (id. 76067589). 
É o relatório. Decido. 
Feito em ordem e regularmente instruído, estando apto a julgamento no estado que se encontra, nos termos dos arts. 6.º, 139, inciso II e 
355, inc. I, todos do CPC e 5.º inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se vislumbrando a necessidade de produção de outras provas, 
sem que isso afigure cerceamento de defesa. Neste sentido: STJ, 1ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 
j. em 6/4/2010, DJe 3/8/2010 e STJ, 3ª Turma, REsp 829.255/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. em 11/5/2010, DJe 18/6/2010, bem como 
o E. TJRO – Proc. nº: 10000720070006540. 
Para o deslinde da controvérsia aqui instaurada, desnecessária a designação de audiência, nos termos do art. 443, inc. II, do NCPC. 
Pretende a autora obter o benefício previdenciário previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe: O auxílio-doença será devido 
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho 
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
Da análise dos dispositivos acima, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral: 
(a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 
incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para 
o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). 
No caso em tela, restam incontroversos os pontos relativos à condição de segurada e cumprimento de carência. 
É dos autos que a autora recebeu o benefício n. 708.060.132-1 de 28/09/2020 a 30/12/2020 (id. 75953759).
Todavia, no que tange ao outro requisito – o da incapacidade –, em análise mais detida do mérito, não restou comprovada.
É que no laudo pericial firmado pelo profissional nomeado pelo juízo, Dr. Oziel Soares Caetano, consta, dentre outras assertivas, que na 
data da perícia a requerente apresentava Lombalgia – M54.5; Transtorno de discos lombares – M51.3; Cervicalgia – M54.2., mas que 
NÃO A INCAPACITA para sua atividade habitual (agricultora/lavradora), sendo suscetível de reabilitação (Laudo id. 75793681). 
Constou, ainda, do laudo: 
A requerente refere que há 05 anos vem sofrendo com dores na região de coluna
lombar e cervical, com irradiação para membros superiores e inferiores e dor crônica
em ambos os ombros associado a artorse em joelhos e pés. Refere ainda que
realizou tratamento médico, no entanto, não houve melhora significativa do quadro
clínico. 
O exame físico direcionado evidencia: Dor a palpação em região de coluna lombar,
dor a flexão, extensão, rotação interna e externa de tronco.
Periciada com dores na coluna, decorrentes de lesões crônicas degenerativas de
grau leve a moderado, com restrição para esforços físicos intensos, mas não tem
incapacidade para suas ocupações domesticas e cuidando de horta, em chácara.
Desta forma, não tendo a autora logrado êxito em comprovar a sua incapacidade para o trabalho, o caminho é a improcedência do 
pedido. Neste sentido, recentíssimo entendimento do TRF1ª Região – autos n. 1006410-67.2020.4.01.9999 - Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL RAFAEL PAULO – julgado em 16/02/2022; APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1002893-83.2022.4.01.9999 – DESEMBARGADOR 
FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO.
E Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - RECURSO INOMINADO: RI 0000554-05.2018.4.03.6330 SP - PROCESSO Nr: 
0000554-05.2018.4.03.6330 AUTUADO EM 15/03/2018.
Seguido por: 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADORA URBANA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 
LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 
previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 
mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por 
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mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 2. Comprovado, 
por perícia médica judicial, que não há incapacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborais atuais, não é possível 
o deferimento do benefício postulado na inicial. 3. Ressalva-se que superveniente alteração da capacidade laborativa da parte autora 
poderá justificar a concessão do benefício, pois a coisa julgada em casos da espécie se opera secundum eventum litis, vale dizer, 
segundo as circunstâncias da causa. 4. Sem honorários recursais, porquanto não apresentadas as contrarrazões. 5. Apelação da autora 
desprovida. (AC 1000075-07.2017.4.01.3704, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA 
TURMA, PJe 16/07/2020 PAG.)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE PARA O 
TRABALHO. CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. 1. São requisitos para a concessão 
dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 
preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c 
art. 39, I da Lei 8.213/1991, bem como a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 2. A existência de perícia 
médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de auxílio-doença 
ou de aposentadoria por invalidez, é indispensável para o deslinde da questão. 3. No presente caso, o perito do juízo afirmou que não 
há incapacidade para o exercício das atividades habituais. 4. Apelação da parte autora não provida. (AC 1000447-78.2020.4.01.9999, 
DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 07/07/2020 PAG.) 
Isso posto, ausentes os requisitos legais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, como consequência, EXTINGO O PROCESSO, 
com resolução do mérito e fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. 
Requisite-se o pagamento dos honorários periciais.
Sem custas e verba honorária, ante a gratuidade de justiça. 
P. R. Intimem-se na pessoa dos Procuradores.
Sendo apresentados recursos (principal e/ou adesivo), ciência à parte contrária para contrarrazões, independente de nova deliberação, 
devendo a Escrivania proceder às intimações e certificações necessárias.
No NCPC (art. 1.030) o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer atividade após proferida a sentença, pois o juízo de admissibilidade/
recebimento recursal e seu processamento competem à Instância Superior. Neste sentido, o TJRO: 7000767-49.2018.8.22.0017 - 
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia - Relator (DJe 27/8/2020) e TJSC: Agravo de Instrumento n. 4008541-52.2016.8.24.0000 
- Relatora: Desembargadora Soraya Nunes Lins.
Neste caso, estando o feito em ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao E. TRF1.ª Região para processamento e julgamento dos 
recursos que venham a ser interpostos com nossas homenagens.
Transitado em julgado e não havendo mais pendências, arquive-se.
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 17:27
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7009641-39.2021.8.22.0010
Requerente: IRENE OLIVEIRA FARIAS
Advogado/Requerente: ONEIR FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6475A, CIDINEIA GOMES DA ROCHA, OAB nº RO6594A
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado/Requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
S E N T E N Ç A
IRENE OLIVEIRA FARIAS pretende seja o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL condenado a lhe restabelecer o benefício 
de auxílio-doença que passou a se chamar ‘auxílio por incapacidade temporária’ após a ‘Reforma da Previdência’ – EC 103/2019) e 
posteriormente convertê-lo em aposentadoria por invalidez.
Alega que é portadora de problemas de coluna e que recebeu benefício previdenciário até 24/09/2021 quando foi submetida a perícia 
administrativa e a Autarquia ré, alegando ausência de incapacidade, cessou o pagamento. 
Afirma que a cessação é indevida, pois, permanece incapacitada e sem condições de retornar ao trabalho. 
Para análise do requerimento de tutela de urgência, foi determinado a realização de perícia médica (id. 67262795), aportando aos autos 
o laudo pericial de id. 74907765. 
Não concedida a antecipação dos efeitos da tutela (id. 77752139) foi o réu citado e apresentou contestação (id. 78331449) e a autora 
impugnou (id. 79460406). 
É o relatório. Decido. 
Feito em ordem e regularmente instruído, estando apto a julgamento no estado que se encontra, nos termos dos arts. 6.º, 139, inciso II e 
355, inc. I, todos do CPC e 5.º inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se vislumbrando a necessidade de produção de outras provas, 
sem que isso afigure cerceamento de defesa. Neste sentido: STJ, 1ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 
j. em 6/4/2010, DJe 3/8/2010 e STJ, 3ª Turma, REsp 829.255/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. em 11/5/2010, DJe 18/6/2010, bem como 
o E. TJRO – Proc. nº: 10000720070006540. 
Para o deslinde da controvérsia aqui instaurada, desnecessária a designação de audiência, nos termos do art. 443, inc. II, do NCPC. 
Pretende a autora obter o benefício previdenciário previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe: O auxílio-doença será devido 
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho 
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
Da análise dos dispositivos acima, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral: 
(a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 
incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para 
o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). 
No caso em tela, restam incontroversos os pontos relativos à condição de segurada e cumprimento de carência. 
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É dos autos que a autora solicitou prorrogação do benefício em 15/04/2021 e foi concedido até 24/09/2021 (id. 66154400). 
Todavia, no que tange ao outro requisito – o da incapacidade –, em análise mais detida do mérito, não restou comprovada.
É que no laudo pericial firmado pelo profissional nomeado pelo juízo, Dr. Oziel Soares Caetano, consta, dentre outras assertivas, que na 
data da perícia a requerente apresentava lombalgia – M54.5, mas que NÃO A INCAPACITA para sua atividade habitual (vendedora de 
loja), sendo suscetível de reabilitação (Laudo id. 74907765). 
Constou, ainda, do laudo: 
A requerente refere desde o ano de 2016 vem sofrendo com dores intensas na
região de coluna lombar, com irradiação para membros inferiores; sente dor ao
realizar movimentos simples, sente fraqueza e dormência nos membros. Refere
ainda que não vem realizando tratamento fisioterápico ou medicamentoso atual.
O exame físico direcionado evidencia: Dor a palpação em região de coluna lombar,
dor a flexão, extensão, rotação interna e externa de tronco.
Periciada com dores crônicas na coluna lombar, sem evidencias de lesões
significativas e sem fazer fisioterapia ou tratamento medicamentoso atual.
Não apresenta incapacidade para suas atividades laborais.
Desta forma, não tendo a autora logrado êxito em comprovar a sua incapacidade para o trabalho, o caminho é a improcedência do 
pedido. Neste sentido, recentíssimo entendimento do TRF1ª Região – autos n. 1006410-67.2020.4.01.9999 - Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL RAFAEL PAULO – julgado em 16/02/2022; APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1002893-83.2022.4.01.9999 – DESEMBARGADOR 
FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO.
Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - RECURSO INOMINADO: RI 0000554-05.2018.4.03.6330 SP - PROCESSO Nr: 0000554-
05.2018.4.03.6330 AUTUADO EM 15/03/2018 e Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 0039064-
12.2016.4.03.9999 SP - Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 20/02/2017, OITAVA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2017) Seguido por: 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADORA URBANA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 
LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 
previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 
mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por 
mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 2. Comprovado, 
por perícia médica judicial, que não há incapacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborais atuais, não é possível 
o deferimento do benefício postulado na inicial. 3. Ressalva-se que superveniente alteração da capacidade laborativa da parte autora 
poderá justificar a concessão do benefício, pois a coisa julgada em casos da espécie se opera secundum eventum litis, vale dizer, 
segundo as circunstâncias da causa. 4. Sem honorários recursais, porquanto não apresentadas as contrarrazões. 5. Apelação da autora 
desprovida. (AC 1000075-07.2017.4.01.3704, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA 
TURMA, PJe 16/07/2020 PAG.)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE PARA O 
TRABALHO. CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. 1. São requisitos para a concessão 
dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 
preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c 
art. 39, I da Lei 8.213/1991, bem como a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 2. A existência de perícia 
médica judicial atestando a incapacidade laborativa, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de auxílio-doença 
ou de aposentadoria por invalidez, é indispensável para o deslinde da questão. 3. No presente caso, o perito do juízo afirmou que não 
há incapacidade para o exercício das atividades habituais. 4. Apelação da parte autora não provida. (AC 1000447-78.2020.4.01.9999, 
DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 07/07/2020 PAG.)
Isso posto, ausentes os requisitos legais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, como consequência, EXTINGO O PROCESSO, 
com resolução do mérito e fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. 
Requisitem-se o pagamento dos honorários periciais.
Sem custas e verba honorária, ante a gratuidade de justiça. 
P. R. Intimem-se na pessoa dos Procuradores.
Sendo apresentados recursos (principal e/ou adesivo), ciência à parte contrária para contrarrazões, independente de nova deliberação, 
devendo a CPE proceder às intimações e certificações necessárias.
No NCPC (art. 1.030) o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer atividade após proferida a sentença, pois o juízo de admissibilidade/
recebimento recursal e seu processamento competem à Instância Superior. Neste sentido, o TJRO: 7000767-49.2018.8.22.0017 - 
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia - Relator (DJe 27/8/2020) e TJSC: Agravo de Instrumento n. 4008541-52.2016.8.24.0000 
- Relatora: Desembargadora Soraya Nunes Lins.
Neste caso, estando o feito em ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao E. TRF1.ª Região para processamento e julgamento dos 
recursos que venham a ser interpostos, com nossas homenagens.
Transitado em julgado e não havendo mais pendências, arquive-se.
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 18:01
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710 Processo n.: 7006950-
52.2021.8.22.0010 Classe: Execução de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 37.996,31 Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE 
LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP Advogado: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE Parte requerida: CRISTIANE CARDOZO DE ANDRADE, CPF nº 63466260272
FABIO BARBOSA DE ANDRADE, CPF nº 58455086220
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SHALOM COMERCIO E ATACADO LTDA - ME, CNPJ nº 11089433000181 Advogado: EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S) 
FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE
Brasileiro,
CPF: 584.550.862-20
Av. Rolim de Moura, n. 6489,
Rolim de Moura/RO
CEP: 76940-000
Decisão SERVINDO de CARTA DE INTIMAÇÃO SOBRE A 
RESTRIÇÃO ON LINE (SISBAJUD), INTIMAÇÃO PARA PAGAR O DÉBITO, CUSTAS, HONORÁRIOS e demais atos.
Citados e intimados (ID 18951973), não houve pagamento, nomeação de bens à penhora, parcelamento ou proposta para acordo.
A execução tramita sem maiores resultados. Tudo que era possível ao Juízo fora feito, mandados, etc. Diversas buscas em sistemas 
auxiliares da justiça foram realizadas, porém sem sucesso.
Com isso, a parte exequente pugnou pela busca de bens e valores (ID 79387780).
O não pagamento integral das obrigações justifica a tomada de medidas mais enérgicas por parte do 
PODER JUDICIÁRIO.
Neste contexto, as restrições on line (convênios SISBAJUD e RENAJUD) são tomadas como medidas de efetividade e atento à ordem 
legal (art. 835 do CPC) e ao princípio da realidade da execução (vide: ARAKÉN DE ASSIS. Manual do Processo de Execução), pelo 
qual o credor tem o direito de ser satisfeito o mais brevemente possível e cumprimento às Metas do CNJ, que terminam a redução de 
executivos fiscais em até 20% ao ano, sem contar que devem ser sentenciados mais processos que ingressam. 
Só não nos foi dito como conseguir isso, ainda mais conciliando com as ações da Vara Cível, a competência delegada do INSS, da CEF, 
do CREA, do CRF, do CRC, do CRO do CRMV, da OAB, do INMETRO, IPEM, DEPEM e outros e as atribuições do Juizado da Infância 
e Juventude (que por sua natureza tomam muito tempo) e claro, não nos proporcionaram os meios para tanto.
Aliado a isso, temos cada vez mais processos e menos funcionários e estrutura. É uma “equação” que não fecha: MAIS PROCESSOS COM 
MENOR ESTRUTURA PARA JULGÁ-LOS, MANDAR SENTENCIAR MAIS LIDES DO QUE INGRESSAM E REDUZIR EXECUTIVOS 
FISCAIS. TUDO É REDUÇÃO! TUDO SÃO NÚMEROS E ESTATÍSTICAS, e nada mais. Isso ocasiona excesso processual, justificando a 
tomada de medidas mais enérgicas para andamento processual o mais rápido possível, em cumprimento às determinações acima, para 
que o feito seja arquivado.
Considero, também a opinião do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi o qual adverte que a sociedade brasileira está 
“perdendo a paciência” com o Judiciário (http://www.espacovital.com.br/noticia-26742-ministro-do-stj-adverte-que-sociedade-brasileira-
esta-perdendo-paciencia-judiciario). Ou seja, todas providências para agilidade devem ser adotadas, cumprindo o que determinam o CNJ 
e Superior Tribunal de Justiça.
Esta medida foi tomada após dada possibilidade de defesa ao/à Executado/a e outras providências terem sido adotadas.
Por isso, atento à ordem legal e em cumprimento às Metas do CNJ, foi procedida tentativa de localização de bens parcial.
INTIME-SE o Executado FABIO BARBOSA DE ANDRADE por POR MEIO DE CARTA AR acerca da restrição on line ora feitas (SISBAJUD), 
bem como para pagar o débito restante, custas e honorários.
Esta decisão foi tomada por medida de efetividade (art. 5.º, LXXVIII da CF) e indutiva aos atos processuais (art. 139 do CPC). 
Aguarde-se eventual resposta.
Considere-se que a eventual manifestação deverá ser apenas quanto à restrição ora feita, pois as demais matérias se encontram 
preclusas.
Caso os Executados ou seu representante (procurador) compareçam na Central de Atendimento, intimem-se no balcão, certificando.
Aguardem-se eventuais embargos/impugnação, que deverão ser apenas sobre fato superveniente a esta decisão, pois as demais matérias 
se encontram preclusas.
Não serão liberados valores até decisão do incidente, caso haja impugnação.
Caso concorde com utilização do valor para recolhimento parcial deverá procurar pelo exequente ou seu Advogado.
Sendo apresentado recurso ou outro expediente processual, sem fatos ou documentos novos, desde já este Juízo mantém a decisão por 
seus fundamentos.
Intime-se a exequente por meio de seu procurador.
AGUARDE-SE indicação de bens penhoráveis e onde estão para eventual remoção e prosseguimento do feito de forma útil.
SIRVA DE CARTA AR.
Rolim de Moura, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 15:37
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
CONSULTA SISBAJUD
FABIO BARBOSA DE ANDRADE584.550.862-20 
Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 156,00 BCO INTER BCO BRADESCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO 
BRASIL Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 04 
AGO 2022 09:01 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO protocolado por (PAULO ARTUR SETTE DOS SANTOS) 
R$ 58.329,44 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. R$ 156,00 05 AGO 2022 17:12 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7005173-03.2019.8.22.0010
Classe : AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: GISLANE CANDIDA DE OLIVEIRA e outros (3) 
Advogado do(a) REU: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - RO0002736A
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Advogado do(a) REU: VALESCA NOGUEIRA LIMA - RO10117
Advogado do(a) REU: LENYN BRITO SILVA - RO8577
Advogado do(a) REU: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - RO0002736A
Intimação RÉU - ALEGAÇÕES FINAIS
Fica a parte REQUERIDA intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas Alegações Finais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
- DO REQUERIDO: SOCIEDADE COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO POPULAR “JARDIM DAS ACÁCIAS” (CNPJ/MF n. 15.894.595/0001-
42), atualmente em lugar incerto e não sabido; 
Finalidade: Proceder a CITAÇÃO do Requerido acima indicada para tomar conhecimento da Ação de Usucapião do imóvel o Lote de 
Terra Urbano n. 130 (cento e trinta) da Quadra n. 024 (vinte e quatro) do Setor n. 009 (nove), localizado na Avenida Brasília, 6.986, Bairro 
Bom Jardim, no Município de Rolim de Moura – RO. 
Lote em litígio que está registrado em nome do Requerido perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rolim de Moura, 
conforme Certidão de Inteiro Teor ID 52335863 sob a matrícula nº 1.217, com as seguintes confrontações: Frente, com Avenida Brasília; 
Fundos, com o lote nº 03; Lado direito, com o lote nº 07 ; Lado esquerdo, com o lote nº 09. Medindo o lote 10 metros de frente e 10 metros 
de fundo. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. 
ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do NCPC.
Processo:7005669-95.2020.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA CPF: 027.941.422-67, MARILENE BORGES DOS SANTOS CPF: 461.495.895-87, 
EDUARDO TALMO DE LAQUILA CPF: 021.603.332-20
Requerido: SOCIEDADE COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO POPULAR “JARDIM DAS ACÁCIAS” (CNPJ/MF n. 15.894.595/0001-42)
DECISÃO de ID 77806182 : “[...] Assim, cite-se e intime-se por edital SOCIEDADE COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO POPULAR “JARDIM 
DAS ACÁCIAS” (CNPJ/MF n. 15.894.595/0001-42). Expeça-se o necessário, devendo constar a advertência do inc. IV do art. 257 do 
Código de Processo Civil. O prazo para contestação fluirá após decorrido o prazo do edital. Tendo em vista que, pelo momento, não 
existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, inc. II, do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em no DJE, uma única 
vez, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Ficam as partes intimadas na pessoa dos procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 3 de junho de 2022 [...]”
Rolim de Moura, 14 de julho de 2022.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7001493-05.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PATRICIA MARCELA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ANDREY GODINHO SCHMOLLER - RO8053
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Número do processo: 7002315-33.2018.8.22.0010
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES, OAB nº RO9343, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER 
TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930
Polo Ativo: ANGELA GIORDANO MOTA MAGALHAES
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO (até 27/7/2027)
PROCESSO FRUSTRADO
1) Execução que tramita sem resultados úteis.
2) SISBAJUD negativo. Foram feitas novas buscas, sem maiores resultados efetivos.
3) RENAJUD, mandados e outros atos negativos.
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4) Diligências negativas. O que era possível e de responsabilidade do Juízo já foi feito.
Caso apenas pedir novas diligências ou reiterar novos prazos não suspende nem interrompe o prazo prescricional. Observe-se recentíssimo 
entendimento do E. TJRO:
Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição. Crédito tributário. Demora inerente aos mecanismos do 
PODER JUDICIÁRIO. Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente. Realização de diligências infrutíferas. Recurso especial. Art. 1.040, 
CPC 2015. Juízo de conformação. Manutenção da decisão.
1. O presente caso está em conformidade com o decidido no recurso repetitivo referente aos temas 566, 567, 568, 569, 570, e 571, 
julgado no REsp 1340553/RS (STJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 
16/10/2018), em especial quanto aos itens 2) e 4.3).
2. A realização de diligências sem resultados práticos ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso 
do prazo prescricional intercorrente.
3. Mantida a decisão colegiada.
Apelação, Processo nº 0173304-15.2004.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 21/05/2021
6) Ao Exequente compete fazer sua parte no feito e INDICAR BENS e medida efetiva para satisfazer seu crédito, pois a atividade estatal 
é complementar à da parte, e não substitutiva.
Conforme já decidido pelo E. TJRO, a responsabilidade do Juízo é complementar às diligências da parte e não meramente substitutiva. 
Neste sentido, entendimento do E. TJRO nos Agravos de Instrumento nº 0002590-78.2011.8.22.0000, Relator: Des. Marcos Alaor Diniz 
Grangeia e nº 0001880-92.2010.8.22.0000, Relator: Juiz Glodner Luiz Pauletto.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras decisões: AgRg no Ag 496398/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO, 2002/0170400-2, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 15/09/2003 p. 317.
5) Feito que vem sendo suspenso há anos, sendo a última em 27/7/2021 (ID 60517449), do que o exequente fora intimado (ID 
60542704).
Não havendo bens penhoráveis e estando os executados em lugar ignorado, ARQUIVE-SE PROVISORIAMENTE (execução frustrada), 
sem baixa no distribuidor, observado o prazo prescricional. Neste sentido:
TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL AC 20020110766822 Data de publicação: 12/05/2005
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS 
- SUSPENSÃO DO PROCESSO SINE DIE - INCISO III DO ART. 791 DO CPC. 1. MANIFESTO O INTERESSE DO CREDOR EM OBTER 
A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, EMBORA NÃO TENHA LOGRADO ÊXITO EM APONTAR BENS LIVRES DO DEVEDOR, CABÍVEL 
A SUSPENSÃO DOPROCESSO SINE DIE. 
“...3. Enquanto não forem encontrados bens para a satisfação do crédito tributário, a execução deve permanecer arquivada provisoriamente 
(arquivo sem baixa). REsp 529385/RS RECURSO ESPECIAL 2003/0048677-5
Ministra ELIANA CALMON...” 
Em casos iguais ao dos autos o prazo da prescrição intercorrente é de cinco anos, conforme entendimento do TJRO. Transcrevo parte 
do acórdão:
2. Em se tratando de cobrança de dívida certa e líquida, fundada em instrumento contratual, e não na vedação ao enriquecimento ilícito, 
aplica-se o prazo prescricional disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil (5 anos). Precedente. 3. Não há que se falar em contrariedade 
aos arts. 300, 302, 330, I, e 333, I e II, do CPC/1973, 3º da Medida Provisória n. 2.172- 32/2001 e 320 do Código Civil, em razão da 
valoração promovida pelo magistrado das provas coligidas nos autos, porquanto, no nosso sistema processual, aquele é o destinatário 
destas; cabelhe, por força do art. 131 do CPC/1973, apreciar o acervo fáticoprobatório livremente, indicando os motivos que lhe formaram 
o convencimento. Precedente. 4. Conforme o entendimento desta Corte, se o mutuário recebeu devidamente o valor do empréstimo, não 
se pode esquivar, na condição de devedor, de honrar sua obrigação de pagamento do valor efetivamente ajustado, acrescido dos juros 
legais, mas desde que excluído o montante indevido, cobrado a título usurário. Precedentes. 5. Consoante o entendimento consolidado 
neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve 
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final, tampouco quando o julgador 
aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega 
provimento. (STJ - AgInt no REsp 1244217/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª 
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)
No mesmo sentido, o entendimento do E. TJRO. Transcrevo parte do acórdão:
ACÓRDÃO DATA DE JULGAMENTO: 29/04/2020
0800732-95.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL
Redistribuído por Prevenção em 25/03/2019
“RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” EMENTA Agravo de instrumento. Suspensão da 
execução. Transcurso de lapso superior a cinco anos. Inércia do exequente. Prescrição intercorrente. Tendo o feito permanecido sem 
manifestação alguma das partes por mais de cinco anos após a suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
DJ de 8/5/2020.
Como a remessa ao arquivo provisório foi em 27/7/2021 (ID 6051744), com suspensão por um ano (do que o exequente fora intimado), o 
prazo prescricional voltou a correr 27/7/2022 (art. 921, §4.º do CPC) e se expirará em 27/7/2027 (art. 206, §5.º, I, do Código Civil).
Oportunamente, manifestem-se, inclusive sobre a prescrição intercorrente.
6) Intimem-se as Partes, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos (art. 270 do NCPC e art. 50 das DGJ).
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, 16:21
Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz de Direito
ANGELA GIORDANO MOTA MAGALHAES825.894.961-68 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Fone: 69 3449 3722 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 7007192-74.2022.8.22.0010
Requerente/Exequente: GENIRA PAZETTO CARDOSO
Advogado(a): LUIS CARLOS NOGUEIRA, OAB nº RO6954
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Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado(a): PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
D E S P A C H O
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 
Verifico que a autora verteu Recolhimento no Plano Simplificado de Previdência Social (LC 123/2006) ou Recolhimento facultativo baixa renda 
pendente de análise pela Previdência Social (CNIS de id. 80533416). 
Assim, necessária a comprovação que estava regularmente inscrita no CADÚNICO em 2021, antes do requerimento administrativo (id. 
80533418). 
Assim, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321 do CPC, emende a autora a inicial em 15 dias, suprindo a falta indicada, sob pena de 
indeferimento. 
Intime-se na pessoa da Procuradora. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022. 
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7008445-34.2021.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ZONA MATA - SINSEZMAT
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS CARLOS NOGUEIRA - RO6954
NÃO DENUNCIADO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Intimação EXEQUENTE - RPV
Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado/procurador, no prazo de 05 (cinco), intimado para tomar ciência acerca da RPV expedida 
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7005489-16.2019.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUZIA GOMES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILMA DE MELO GODINHO - RO6059
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, devendo proceder a retirada do expediente via internet, bem como efetuar 
seu levantamento no prazo de validade, junto ao Banco do Brasil, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7001787-57.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OSVALDO RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA UMEHARA - SP126707
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) 
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7000300-52.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUIZ WAGNER MORO
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - RO5825
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) 
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
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Processo : 7001424-70.2022.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LEONICE DO MONTE SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DAGMAR DE MELO GODINHO KURIYAMA - RO7426
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Telefone: (69) 3449-3710, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 
e-mail: cperolimdemoura@tjro.jus.br 
Processo : 7000649-89.2021.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUANA FERREIRA DOS SANTOS MARTINEZ e outros
Advogado do(a) AUTOR: RENATO CESAR MORARI - RO10280
Advogado do(a) AUTOR: RENATO CESAR MORARI - RO10280
REU: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de Moura, Telefone: (69) 3449-3710
Processo nº: 7001786-43.2020.8.22.0010
Requerente/Exequente: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Advogado(a) do Requerente/Exequente: JOAO CARLOS DA COSTA, OAB nº RO1258, DANIEL REDIVO, OAB nº RO3181, KELLY 
CRISTINE BENEVIDES DE BARROS, OAB nº RO3843
Requerido(a)/Executado(a): GIOVANE CARLOS GRACIANO DIAS
Advogado(a) do Requerido/Executado(a): SEM ADVOGADO(S)
Somente agora foi informado a este Juízo sobre o cumprimento do acordo, pelo que AUTORIZO as baixas necessárias.
Restrições retiradas.
ARQUIVE-SE.
Intimem-se na pessoa dos Procuradores constituídos nos autos. 
Rolim de Moura/RO, 1 de setembro de 2022., 14:25
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
01/09/2022 - 15:24:24
Comprovante de Remoção de Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DE 
RONDONIA Comarca/Município ROLIM DE MOURA - Órgão Judiciário SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA DE ROLIM DE MOURA 
Nro do Processo 70017864320208220010
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA Comarca/
Município ROLIM DE MOURA Órgão Judiciário SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA DE ROLIM DE MOURA Juiz Retirada JEFERSON 
CRISTI TESSILA DE MELO
Para o processo: 70017864320208220010 Órgão Judiciário : Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário 
Restrição Inclusão da Restrição NDN5746 RO HONDA/BIZ 100 ES GIOVANE CARLOS GRACIANO DIAS TRANSFERENCIA 
09/06/2020
GIOVANE CARLOS GRACIANO DIAS970.828.562-53 Valor bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 45,30 
BANCO PAN S.A. Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora 
Resultado 21 ABR 2021 09:05 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 1.500,00 (02) Réu/executado sem 
saldo positivo. - 23 ABR 2021 17:53INTERMEDIUM DTVM LTDA. Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado 
Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 21 ABR 2021 09:05 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO 
R$ 1.500,00 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição 
não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. - 23 ABR 2021 11:07BCO INTER Data/Hora 
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 21 ABR 2021 09:05 
Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 1.500,00 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 23 ABR 2021 
18:26BCO BRADESCO Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/
Hora Resultado 21 ABR 2021 09:05 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 1.500,00 (02) Réu/executado sem 
saldo positivo. - 22 ABR 2021 20:23CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado 
Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 21 ABR 2021 09:05 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE 
MELO R$ 1.500,00 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 23 ABR 2021 02:42BCO BRASIL Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 
Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 21 ABR 2021 09:05 Bloqueio de Valores JEFERSON 
CRISTI TESSILA DE MELO R$ 1.500,00 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas 
contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. - 23 ABR 2021 
00:20PAGSEGURO INTERNET S.A. Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente 
Data/Hora Resultado 21 ABR 2021 09:05 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 1.500,00 (02) Réu/executado 
sem saldo positivo. - 23 ABR 2021 14:19CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante 
Valor Resultado Saldo Bloqueado Remanescente Data/Hora Resultado 21 ABR 2021 09:05 Bloqueio de Valores JEFERSON CRISTI 
TESSILA DE MELO R$ 1.500,00 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. R$ 45,30 23 ABR 2021 18:03 01 SET 2022 15:22 
Desbloqueio de Valores JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO R$ 45,30 Não enviada -
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COMARCA DE VILHENA

1ª VARA CRIMINAL 

Fórum Geral Desembargador Leal Fagundes
1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena
Avenida Luiz Maziero, n. 4.432, Bairro Jardim América, CEP 76.980-702, Vilhena/RO.
Atendimento de segunda a sexta das 7h às 14h. Fone: (69) 3316-3625. E-mail: vha1criminal@tjro.jus.br
Processo: 7010247-55.2021.8.22.0014
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: WEMERSON MARCOS DA SILVA, JEFFERSON PEREIRA RAMOS, SUESI MARCELINO ROCHA, ADELSON DE 
OLIVEIRA, ELEANDRO RODRIGUES DA SILVA, MARCELO COSTA VERGILATO
NÃO DENUNCIADO: ILARIO DANELLI
Advogado do(a) DENUNCIADO: PEDRO PAIXAO DOS SANTOS - RO0001928A
Advogado do(a) DENUNCIADO: GERVANO VICENT - RO1456
Advogado do(a) NÃO DENUNCIADO: GERVANO VICENT - RO1456
Advogado do(a) DENUNCIADO: GERVANO VICENT - RO1456
Advogado do(a) DENUNCIADO: GERVANO VICENT - RO1456
Advogado do(a) DENUNCIADO: GERVANO VICENT - RO1456
Advogado(s) do reclamado: GERVANO VICENT, PEDRO PAIXAO DOS SANTOS
INTIMAÇÃO
Fica os denunciados intimados, por meio de seus advogados, para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se nos termos do Artigo 402 do 
CPP.
Vilhena, 30 de agosto de 2022.

1ª Vara Criminal - Comarca de Vilhena/RO 
Fòrum Des. Leal Fagundes, Av. Luiz Mazziero, nº 4432, Jardim América, Vilhena/RO, fone (69) 3316-3625, e-mail vha1criminal@tjro.jus.
br
Processo n.: 7003828-82.2022.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto:Estupro de vulnerável
Autor: M. P. D. E. D. R.
Réu(s): E. R. D. O. 
Advogado/Defensor: ADVOGADO DO DENUNCIADO: MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM, OAB nº RO7009
Vieram os autos para análise da resposta à acusação apresentada pela defesa do acusado.
Pois bem, verifico que não foi trazido, na resposta apresentada, nenhum fato que pudesse obstar o prosseguimento do feito ou que 
determinasse a absolvição sumária do réu (artigo 397 do CPP), razão pela qual designo a audiência de instrução, debates e julgamento 
para o dia 10 de outubro de 2022, às 10h30min. 
Intimem-se. Devendo ser tomadas todas providências para a realização da audiência por videoconferência pelo link: meet.google.com/
ovr-jtgc-cyz. Realize-se as intimações via telefone/WhatsApp certificando nos autos. Todavia, desde já, caso necessário, serve a cópia da 
presente de MANDADO para intimação do réu e das testemunhas arroladas, o qual deverá ser cumprido por oficial de justiça plantonista 
haja vista a urgência que o caso requer, pois se trata de réu preso.
Destaco que, caso a pessoa não possua condições de participar da audiência por videoconferência, deverá comparecer presencialmente a 
este fórum sendo que o Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento do MANDADO, deverá explicar tal situação, bem como certificar se 
a pessoa participará presencialmente ou por vídeo e, caso seja por vídeo, fazer constar o nr. de telefone e/ou e-mail pelos quais esta 
poderá ser localizada.
No mais, considerando o provimento conjunto 01/2021-PR-CGJ que estabelece os procedimentos para o depoimento especial de crianças 
e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, nos termos da Lei n. 13.431/2017, no âmbito do PODER JUDICIÁRIO do Estado 
de Rondônia, intime-se o NUPS para que providencie o acolhimento e deverá realizar o depoimento especial da vítima na audiência de 
instrução e julgamento. 
Intime-se o NUPS para que informe quanto realização do estudo psicológico com a vítima. 
Serve cópia da presente de ofício ao Diretor do Estabelecimento Prisional, para que tome as providências necessárias.
Serve também cópia da presente de ofício ao Comando da Polícia Militar local solicitando que apresente as testemunhas PM Vanderlei 
Felix da Silva e PM Valdeci Santos da Silva para a audiência por videoconferência.
Vilhena-RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Liliane Pegoraro Bilharva
Juíza

1ª Vara Criminal - Comarca de Vilhena/RO 
Fòrum Des. Leal Fagundes, Av. Luiz Mazziero, nº 4432, Jardim América, Vilhena/RO, fone (69) 3316-3625, e-mail vha1criminal@tjro.jus.
br
Processo n.: 7006636-94.2021.8.22.0014
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto:Homicídio Simples, Homicídio Qualificado
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu(s): VINICIUS WILLIAM NUNES DA SILVA 
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Advogado/Defensor: ADVOGADOS DO PRONUNCIADO: FELIPE PARRO JAQUIER, OAB nº RO5977, DIEGO ANDRE SANTANA DE 
SOUZA, OAB nº RO10806
Vieram os autos para análise do pedido realizado pela defesa do acusado.
No que concerne às testemunhas, indefiro o pedido da defesa que arrolou as mesmas testemunhas apresentadas, tempestivamente, pelo 
Ministério Público.
Isto porque foi devidamente intimada para se manifestar nos termos do art. 422 do CPP, todavia, permaneceu inerte (ID Num. 80893069 
- Pág. 1). Assim, declaro precluso seu direito.
Ressalto que estas já serão ouvidas em plenário como testemunhas de acusação, sendo que a Defesa também poderá realizar perguntas, 
portanto, não há prejuízo para a parte.
No mais, acolho o pedido para que o réu possa trocar suas vestes para participar da sessão do Tribunal do Júri com roupa distinta do 
uniforme prisional, sendo que cabe a Defesa providenciar as vestes para o acusado.
Intime-se.
Vilhena-RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Liliane Pegoraro Bilharva
Juíza

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
1ª Vara Criminal - Comarca de Vilhena/RO 
Fòrum Des. Leal Fagundes, Av. Luiz Mazziero, nº 4432, Jardim América, Vilhena/RO, fone (69) 3316-3625, e-mail vha1criminal@tjro.jus.
brProcesso n.: 7008469-16.2022.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Desobediência a DECISÃO judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher
Autor: M. P. D. E. D. R.
Réu(s): V. O. D. C. 
Advogado/Defensor: ADVOGADOS DO DENUNCIADO: CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048A, FABIANA TIBURCIO, OAB nº 
RO10894
Vistos, 
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa de VILMAR OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, a qual aduz, em 
síntese, que o réu é trabalhador, possui emprego fixo, primário e de bons antecedentes, portanto, não se fazem presentes as razões para 
sua segregação (ID Num. 81154154 – Pág. 1/5).
Ademais, afirma que, ao acusado foi intimado da medida protetiva enquanto ainda estava em um bar próximo a sua residência, embriagado, 
inconsciente e alcoolizado. Alega que o réu não tinha a intenção de importunar a vítima ou descumprir a ordem judicial e sequer recordava 
sobre a intimação.
O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito (ID Num. 81228985 – Pág. 1/2).
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem, entendo que razão assiste ao Ministério Público, mesmo porque, não há fato novo a ensejar sua soltura do requerente, sendo 
que permanecem íntegras as razões que ensejaram sua prisão.
Alega que o réu é trabalhador e possui residência fixa, contudo, tais circunstâncias não desautorizam a medida imposta, aliás, os fatos 
que estão em apuração são extremamente graves.
Veja que o requerente descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima Elenice Terezinha Gobbi Bertoti, posto que, apenas 
algumas horas depois de ter sido cientificado sobre a medida protetiva, foi até a residência da vítima e passou a gritar para que ela abrisse 
o portão, como esta não atendeu, se dirigiu aos fundos da casa e arrombou o portão dos fundos da área.
Ressalto que tais proibições foram impostas porque o investigado, em tese, já teria agredido e ameaçado a vítima anteriormente, além de 
proferir diversos xingamentos, sendo que tais fatos estavam ocorrendo a aproximadamente um mês.
Além disso, em que pese as alegações da defesa, não há provas de que o réu estava totalmente inconsciente no momento em que foi 
intimado da DECISÃO judicial, aliás, o próprio Oficial de Justiça não fez nenhuma menção de sua embriaguez no momento da intimação 
(ID Num. 80612672 – Pág. 2).
Desta forma, tal fato demonstra que não pretende se submeter a ordem judicial, posto que devidamente instruído a obedecê-la não o 
fez, além disso, demonstra periculosidade concreta em sua conduta e risco à vítima caso solto for, evidenciando também o risco à ordem 
pública.
Considerando o escopo da lei 11.340/06, a qual foi criada no intuito de garantir a proteção à mulher vítima de violência e, no caso, o 
requerido descumpriu ordem emanada deste Juízo, novamente, se aproximando da ofendida.
Além do mais, de acordo com o disposto no artigo 313, III, do CPP, é permitida a decretação da prisão preventiva quando necessária para 
garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência envolvendo violência doméstica, o que se verifica no feito em comento. Em 
suma, temos um panorama fático e jurídico perfeito e totalmente convincente a manutenção da custódia preventiva. 
Destaco que a garantia da ordem pública somente se resguarda, salvo exceções, com a custódia preventiva, não se mostrando suficientes 
as outras medidas cautelares de natureza processual penal do art. 319, incs. I a IX, do CPP, pois para sua aplicação é preciso verificar 
a sua adequação ao caso concreto. 
No caso dos autos, penso que são inadequadas, pois essas medidas, para serem aptas, requerem um mínimo de responsabilidade social 
do beneficiado. Mostra-se necessária e devida, portando, a segregação cautelar aplicada, mesmo porque já descumpriu uma ordem 
judicial.
Por fim, cumpre relembrar que as condições subjetivas favoráveis do requerente, não obstam a decretação ou manutenção da custódia 
cautelar, desde que presentes seus requisitos.
Diante das razões expostas INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE VILMAR OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO. 
Intimem-se.
Vilhena-RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Liliane Pegoraro Bilharva
Juíza
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2ª VARA CRIMINAL 

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 0000836-44.2020.8.22.0014
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Crimes de Trânsito
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): ANDIARA ALLIEVI STRAPAZZON, RUA 510 3540 JARDIM AMÉRICA - 76980-002 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JEAN POLETINI CORREA, OAB nº RO10888
Vistos.
Em que pese não tenha havido manifestação do Advogado, é possível a homologação do Acordo desde logo, tendo em vista que os termos 
aventados no Acordo de Não Persecução Penal - 5ªPJ (61968954 - págs. 51-55) atende os requisitos legais previstos no art. 28-A do 
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não havendo qualquer ilegalidade.
Por outro lado, o(a) investigado(a) asseverou no termo que aceitou o acordo voluntariamente.
Excepcionalmente, tendo em vista que o(a) investigado(a), acompanhado de seu Advogado/Defensor, assinou de livre e espontânea 
vontade os termos do acordo, dispenso a audiência presencial em juízo, prevista no art. 28-A, §4º do CP.
Destarte, nos termos do § 4º do referido DISPOSITIVO legal, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos.
Ainda, considerando a comprovação de cumprimento integral dos termos acordados, ante a doação do valor recolhido a título de fiança 
(ID n. 61968954 - pág. 27), dou por cumprido o acordo e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANDIARA ALLIEVI STRAPAZZON, 
qualificado(a) nos autos, em relação aos fatos em apuração neste feito, nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP e do §9º do art. 2º do 
Provimento Conjunto n. 01/2020-CGJPJRO e CGMPRO.
O valor depositado nos autos será destinado na forma do Provimento Conjunto n. 007/2017 do TJRO, devendo ser transferido para a 
conta respectiva deste juízo.
P.R.I.C.
Arquive-se após o cumprimento do necessário.
quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 10:13 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 0000371-98.2021.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): ALAN WESLEY DE SOUZA, CHACARA NOSSA SENHORA APARECIDA sn ZONA RURAL ÁGUAS CLARAS - 76983-490 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: JEAN POLETINI CORREA, OAB nº RO10888, AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 3213 CENTRO (S-01) - 
76980-142 - VILHENA - RONDÔNIA
Vistos.
Em que pese não tenha havido manifestação do Advogado, é possível a homologação do Acordo desde logo, tendo em vista que os termos 
aventados no Acordo de Não Persecução Penal - 5ªPJ (62066377 - págs. 7-15) atende os requisitos legais previstos no art. 28-A do 
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não havendo qualquer ilegalidade.
Por outro lado, o(a) investigado(a) asseverou no termo que aceitou o acordo voluntariamente.
Excepcionalmente, tendo em vista que o(a) investigado(a), acompanhado de seu Advogado/Defensor, assinou de livre e espontânea 
vontade os termos do acordo, dispenso a audiência presencial em juízo, prevista no art. 28-A, §4º do CP. 
Destarte, nos termos do § 4º do referido DISPOSITIVO legal, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos.
Ainda, considerando a comprovação de cumprimento integral dos termos acordados, ante a doação do valor recolhido a título de fiança (ID 
n. 62066376 - pág. 59), dou por cumprido o acordo e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALAN WESLEY DE SOUZA , qualificado(a) 
nos autos, em relação aos fatos em apuração neste feito, nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP e do §9º do art. 2º do Provimento 
Conjunto n. 01/2020-CGJPJRO e CGMPRO.
O valor depositado nos autos será destinado na forma do Provimento Conjunto n. 007/2017 do TJRO, devendo ser transferido para a 
conta respectiva deste juízo.
P.R.I.C.
Arquive-se após o cumprimento do necessário.
quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 10:12 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito
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Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7012385-92.2021.8.22.0014
Classe: Pedido de Prisão Preventiva
Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas 
Autor: M. P. D. E. D. R.
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): J. R. D. C., S. I. D. S., W. G. D. S., R. S. S., J. S. D., E. D. S. M., E. O. N., D. S., L. J. T., R. G. Z.
Advogado da parte ré: CHERISLENE PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1015, JANAINA PEREIRA DE SOUZA FLORENTINO, OAB nº 
RO1502, AURISON DA SILVA FLORENTINO, OAB nº RO308B, CATIELI COSTA BATISTI, OAB nº RO5145, MATHEUS HENRIQUE 
DALTILBA ZIRONDI, OAB nº RO10639, SERGIO FERNANDO CESAR, OAB nº RO7449, NATIANE CARVALHO DE BONFIM, OAB nº 
RO6933, MAIELE ROGO MASCARO, OAB nº RO5122, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES, OAB nº RO2433, ALLAN ALMEIDA 
COSTA, OAB nº RO10011, JOSE SILVA DA COSTA, OAB nº RO6945, MARCOS ANTONIO FARIA VILELA CARVALHO, OAB nº RO84, 
ADRIANA NOBRE BELO VILELA, OAB nº RO4408, CAMILA TRINDADE DA SILVA, OAB nº RO11200, TULIO TRAJANO PINTAR, OAB 
nº RO9957, LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA, OAB nº MT19363O
Vistos.
Avoquei os autos para revisão da prisão preventiva decretada nestes autos, para fins do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, 
relativamente à prisão de WALTER GONÇALVES DA SILVA que se encontra preso há mais de 90 dias.
Analisando o caso, constata-se que, inicialmente, foi deferida a prisão temporária de WALTER, no entanto, como não foi localizado, foi 
decretada a prisão preventiva, o que igualmente ocorreu com os corréus ELIETE DE SOUZA MATOS, JOÃO RODRIGUES DA CRUZ, 
ROBSON SANTOS SERRÃO nos presentes autos.
Após, foram cumpridos os MANDADO s de prisão em relação a ELIETE e ROBSON, sendo posteriormente revogada a preventiva de 
ambos, com aplicação de medidas cautelares.
No tocante a JOÃO, verifico no BNMP que permanece foragido, embora já tenha apresentado resposta à acusação na ação penal que 
está em andamento (7013272-76.2021.8.22.0014).
Quanto à prisão de WALTER, consta nos autos da ação penal n. 7013272-76.2021.8.22.0014 que ele foi preso em 02.05.2022, em 
Guajará-Mirim, tendo sido realizada sua citação pessoal para apresentação de resposta à acusação em 23.08.2022.
Nesse contexto, tem-se que se JOÃO e WALTER tivessem sido presos anteriormente, quando ainda pendente o MANDADO de prisão 
temporária, possivelmente já estariam soltos, ressaltando que a decretação da preventiva inicialmente foi reforçada em razão se 
encontrarem foragidos, visando também a devida aplicação da lei penal.
No entanto, considerando que ambos já estão devidamente regularizados nos autos da ação penal em andamento, tendo JOÃO 
apresentado resposta à acusação por meio de Advogado constituído e WALTER sido devidamente citado, atentando-se que a ação 
penal relativa conta com 20 (vinte) réus e ainda não tem previsão de CONCLUSÃO, estando em fase de apresentação de respostas a 
acusações, entendo que não há mais risco para aplicação da lei penal nem subsistem os demais fundamentos para manutenção da prisão 
preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, sendo o caso, portanto, de revogação da prisão de ambos os acusados.
Cabe-se também frisar que houve a revogação das prisões preventivas, com aplicação de medidas cautelares diversas, dos demais 
réus que respondem às ações penais n. 7012055-95.2021.8.22.0014 e 7013268-39.2021.8.22.0014, após a realização da audiência de 
instrução, sendo que naquela estão inseridos aqueles com maior grau de participação na suposta organização criminosa.
Desse modo, entendo que é o caso de extensão dos efeitos da DECISÃO proferida nos autos acima aos réus WALTER e JOÃO 
RODRIGUES DA CRUZ, desde que já tenha havido a citação pessoal ou apresentação de resposta à acusação por meio de Advogado 
constituído na ação penal correspondente em andamento.
Isso posto, com fundamento no om fundamento no art. 316 do CPP c.c. 282 e 319, incisos III, IV e V, revogo a prisão preventiva de 
WALTER GONÇALVES DA SILVA e JOÃO RODRIGUES DA CRUZ, mediante o compromisso de comparecerem a todos os demais 
atos processuais e manterem seus endereços e telefones pessoais atualizados nos autos até final DECISÃO do presente procedimento 
criminal, bem como de cumprirem rigorosamente as medidas cautelares abaixo fixadas:
a) – proibição de manterem, por qualquer tipo e meio de comunicação, ainda que por interpostas pessoas, de contato entre si e com todos 
demais corréus e testemunhas arroladas nos processos desmembrados, até a CONCLUSÃO da instrução criminal em todos os feitos, 
ressalvada a hipótese comprovada de pertencerem ao mesmo núcleo familiar, limitado ao parentesco de segundo grau, bem como nos 
casos de coabitação havida até a data da eclosão das investigações, devidamente comprovada;
b) – proibição de se ausentarem das Comarcas de seus domicílios sem prévia autorização judicial;
c) – recolhimento em seus domicílios no período noturno, das 19h00min até às 6h00min do dia seguinte e integralmente nos dias de 
folgas, domingos e feriados.
SERVE A PRESENTE DE ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO DE INTIMAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO do réu WALTER 
GONÇALVES DA SILVA (atualmente recolhido na Casa de Detenção de Guajará Mirim/RO), acerca da presente DECISÃO e condições 
acima.
SERVE TAMBÉM DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO do réu JOÃO RODRIGUES DA CRUZ, acerca da 
presente DECISÃO e condições acima.
Proceda-se a baixa de eventuais MANDADO s de prisão pendentes junto ao BNMP.
Junte-se cópia na ação penal n. 7013268-39.2021.8.22.0014.
Fica a Defesa de JOÃO RODRIGUES DA CRUZ intimada a apresentar o endereço atualizado do acusado, para cumprimento do 
MANDADO de intimação e fiscalização das medidas acima, sob pena de lhe ser novamente decretada a prisão preventiva.
SERVE DE OFÍCIO PARA INFORMAÇÃO nos autos de HC n. n. 0807738-51.2022.8.22.0000 (WALTER) e demais que estiverem 
pendentes de julgamento, conforme o caso.
Ciência ao MP e às Defesas.
Cumpra-se, com urgência, sendo o alvará de soltura e MANDADO no PLANTÃO FORENSE.
terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 20:50 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito
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Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7013270-09.2021.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, 
financiamento ou integração de Organização Criminosa
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): JOSIMAR SENHORINHA DONAIRE, HENRIQUE BRASIL RODRIGUES CARDOSO, EDGAR OLIVEIRA NUNES, AURELIO 
NUNES CUSTODIO NETO, JUNIOR TEIXEIRA FONSECA, ADEILSON DUARTE PAIAO, LUCIANO BARBOSA ANDRADE, ADAO 
MARTINS DE OLIVEIRA, ROSINEIDE DINIZ BORGES, RAMON GOIS ZAUHY, RAFAEL DOS SANTOS
Advogado da parte ré: IARA DOS SANTOS AURELIANO, OAB nº GO55793, ALEXANDRE BARNEZE, OAB nº RO2660, ELIDIO 
FERREIRA DA SILVA, OAB nº MG106303, JOSE SILVA DA COSTA, OAB nº RO6945, THIAGO LUIS ALVES, OAB nº RO8261, ALLAN 
ALMEIDA COSTA, OAB nº RO10011, KATICILENE LIMA DA SILVA, OAB nº RO4038A, ERIKA MOTA DE SOUZA, OAB nº MG131923
Vistos.
A Defesa do acusado Edgar Oliveira Nunes, por meio de Advogado constituído nos autos, requereu o cancelamento do leilão dos veículos 
motocicleta modelo BIZ, marca HONDA, de placa RFA8172 e veículo marca TOYOTA, modelo RAV-4, de placa OYF8A80, que teve 
determinação de alienação antecipada nos autos de n. 7012686-39.2021.8.22.0014.
Argumenta a Defesa que o acusado foi nomeado como fiel depositário dos referidos bens e que se encontram em sua posse, de modo 
que não restariam atendidos os requisitos legais para a alienação antecipada, por não haver dificuldade quanto a manutenção dos 
referidos veículos e nem se encontram sujeitos à deterioração ou depreciação.
O MP foi intimado previamente e se manifestou pelo indeferimento do pedido, aduzindo que o acusado não se manifestou no processo 
que foi deferida a medida no prazo devido, bem como que não teria comprovado que estaria na posse dos bens em questão.
Em análise ao caso, a despeito do parecer ministerial, constata-se que o acusado foi, de fato, nomeado como depositário fiel dos referidos 
bens, consoante documento encaminhado pela Polícia Federal juntado aos autos de n. 7002686-39.2021.8.22.0014, ID n. 67317932 - 
pág. 04.
No mais, também se verifica que o réu não foi cadastrado nem foi habilitado seu Advogado no processo em que foi deferida a alienação 
antecipada, razão pela qual não lhe foi oportunizado a se manifestar.
Não obstante, considerando que o acusado se encontra na posse dos referidos bens, como fiel depositário nomeado pela autoridade 
policial à época da apreensão, evidente que a alienação antecipada especificamente em relação a estes veículos deve ser suspensa, 
pelos fundamentos apresentados pela Defesa.
Isso posto, defiro o pedido e determino a suspensão da alienação antecipada dos veículos motocicleta modelo BIZ, marca HONDA, de 
placa RFA8172 e veículo marca TOYOTA, modelo RAV-4, de placa OYF8A80, que têm por proprietário e fiel depositário Edgar Nunes 
de Oliveira, até o julgamento definitivo da presente ação penal, quando então será avaliada acerca do prosseguimento ou cancelamento 
da referida alienação.
Junte-se cópia desta DECISÃO nos autos de n. 7012686-39.2021.8.22.0014, procedendo-se as comunicações devidas ao SENAD acerca 
da referida suspensão. 
Sem prejuízo, deverá a escrivania certificar no processo supra se houve a devida inclusão dos acusados e seus respectivos Advogados 
que tiveram seus veículos incluídos na referida alienação antecipada, bem como se foram todos cientificados (caso negativo, providenciar), 
com urgência, tendo em vista que já foi designada data para realização do leilão.
Ciência às partes. Cumpra-se.
segunda-feira, 29 de agosto de 2022 às 12:43 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7013270-09.2021.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, 
financiamento ou integração de Organização Criminosa
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): JOSIMAR SENHORINHA DONAIRE, HENRIQUE BRASIL RODRIGUES CARDOSO, EDGAR OLIVEIRA NUNES, AURELIO 
NUNES CUSTODIO NETO, JUNIOR TEIXEIRA FONSECA, ADEILSON DUARTE PAIAO, LUCIANO BARBOSA ANDRADE, ADAO 
MARTINS DE OLIVEIRA, ROSINEIDE DINIZ BORGES, RAMON GOIS ZAUHY, RAFAEL DOS SANTOS
Advogado da parte ré: IARA DOS SANTOS AURELIANO, OAB nº GO55793, ALEXANDRE BARNEZE, OAB nº RO2660, ELIDIO 
FERREIRA DA SILVA, OAB nº MG106303, JOSE SILVA DA COSTA, OAB nº RO6945, THIAGO LUIS ALVES, OAB nº RO8261, ALLAN 
ALMEIDA COSTA, OAB nº RO10011, KATICILENE LIMA DA SILVA, OAB nº RO4038A, ERIKA MOTA DE SOUZA, OAB nº MG131923
Vistos.
A Defesa do acusado Edgar Oliveira Nunes, por meio de Advogado constituído nos autos, requereu o cancelamento do leilão dos veículos 
motocicleta modelo BIZ, marca HONDA, de placa RFA8172 e veículo marca TOYOTA, modelo RAV-4, de placa OYF8A80, que teve 
determinação de alienação antecipada nos autos de n. 7012686-39.2021.8.22.0014.
Argumenta a Defesa que o acusado foi nomeado como fiel depositário dos referidos bens e que se encontram em sua posse, de modo 
que não restariam atendidos os requisitos legais para a alienação antecipada, por não haver dificuldade quanto a manutenção dos 
referidos veículos e nem se encontram sujeitos à deterioração ou depreciação.
O MP foi intimado previamente e se manifestou pelo indeferimento do pedido, aduzindo que o acusado não se manifestou no processo 
que foi deferida a medida no prazo devido, bem como que não teria comprovado que estaria na posse dos bens em questão.
Em análise ao caso, a despeito do parecer ministerial, constata-se que o acusado foi, de fato, nomeado como depositário fiel dos referidos 
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bens, consoante documento encaminhado pela Polícia Federal juntado aos autos de n. 7002686-39.2021.8.22.0014, ID n. 67317932 - 
pág. 04.
No mais, também se verifica que o réu não foi cadastrado nem foi habilitado seu Advogado no processo em que foi deferida a alienação 
antecipada, razão pela qual não lhe foi oportunizado a se manifestar.
Não obstante, considerando que o acusado se encontra na posse dos referidos bens, como fiel depositário nomeado pela autoridade 
policial à época da apreensão, evidente que a alienação antecipada especificamente em relação a estes veículos deve ser suspensa, 
pelos fundamentos apresentados pela Defesa.
Isso posto, defiro o pedido e determino a suspensão da alienação antecipada dos veículos motocicleta modelo BIZ, marca HONDA, de 
placa RFA8172 e veículo marca TOYOTA, modelo RAV-4, de placa OYF8A80, que têm por proprietário e fiel depositário Edgar Nunes 
de Oliveira, até o julgamento definitivo da presente ação penal, quando então será avaliada acerca do prosseguimento ou cancelamento 
da referida alienação.
Junte-se cópia desta DECISÃO nos autos de n. 7012686-39.2021.8.22.0014, procedendo-se as comunicações devidas ao SENAD acerca 
da referida suspensão. 
Sem prejuízo, deverá a escrivania certificar no processo supra se houve a devida inclusão dos acusados e seus respectivos Advogados 
que tiveram seus veículos incluídos na referida alienação antecipada, bem como se foram todos cientificados (caso negativo, providenciar), 
com urgência, tendo em vista que já foi designada data para realização do leilão.
Ciência às partes. Cumpra-se.
segunda-feira, 29 de agosto de 2022 às 12:43 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7007607-45.2022.8.22.0014
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Prisão em flagrante
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): DERIVAL JOSE PEREIRA
Advogado da parte ré: LEONARDO VARGAS ZAVATIN, OAB nº RO9344, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos. (URGENTE – RÉU PRESO)
Notifique-se a parte denunciada nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, para apresentar defesa prévia em 10 dias, através de 
Advogado.
Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções (estas em peça apartada), poderá arguir preliminares e invocar todas as 
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 5 (cinco) testemunhas.
Caso não possua condições de contratar Advogado, poderá requerer a nomeação de Defensor Público para atuar na sua defesa, 
declarando desde logo ao Oficial de Justiça encarregado da diligência.
No silêncio, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa, nos termos do §3º do art. 55 da Lei n. 11.343/2006.
Juntem-se os antecedentes do denunciado, inclusive do Estado do Mato Grosso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO DE DERIVAL JOSE PEREIRA (recolhido(a) na C.D.V.), a ser cumprido NO 
PLANTÃO FORENSE.
terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 09:21 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7008743-77.2022.8.22.0014
Classe: Embargos de Terceiro Criminal
Assunto: Abolitio Criminis
Autor: JOSE APARECIDO CACHONE
Advogado da parte autora: VAGNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, OAB nº RO5185
Réu(s): D. D. P. F. E. V.
Advogado da parte ré: SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
José Aparecido Cachone ajuizou os presentes embargos de terceiro com pedido liminar de liberação judicial acerca da restrição imposta 
no veículo FIAT STRADA FREEDOM CD, placa QES3D68, do qual alega ser proprietário e terceiro adquirente de boa-fé.
Relata que haveria adquirido o automóvel em questão de Max Bueno da Silva, em 12.08.2021 e teria realizado a transferência da 
propriedade em 20.08.2021.
Juntou documentos (ID n. 80899201, 80899202, 80899203).
O MP, intimado previamente, manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
No tocante o pedido liminar, indefiro por ausência de pronta demonstração do “fumus boni iuris”, isto é, da propriedade de fato do 
automóvel e da regularidade formal da condição de adquirente de boa-fé.
Com efeito, tratando-se o automóvel de um bem móvel, sua propriedade termina por ser transferida pela tradição, de modo que a mera 
circunstância de estar registrado em nome do requerente junto ao órgão de trânsito, por si só, não atesta ser o detentor do domínio de 
fato do bem.
Analisando os documentos apresentados pelo embargante, verifica-se que o suposto contrato de compra e venda está incompleto (ID n. 
80879203 – pág. 02), não constando assinatura dos negociantes reconhecida em cartório, não sendo possível constatar a idoneidade da 
referida transação.
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Outrossim, não houve comprovação quanto o pagamento do automóvel ao anterior proprietário, apenas menção, em parte do contrato (ID 
n. 80879203 – pág. 02), de que teria sido pago R$ 15.000,00 em cheque e R$ 54.000,00 em moeda corrente, quantia esta que exigiria o 
mínimo de cautela pelo embargante, relativa à guarda do comprovante.
Não obstante, denota-se também que a empresa FI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E HOTEL LTDA, de propriedade de Itamar Tadeu 
Fernandes está entre as proprietárias anteriores do bem, a qual era, em tese, utilizada para fins de lavagens de dinheiro, por membros 
da suposta organização criminosa que desencadeou a operação “Carga Prensada”, havendo registro também no relatório de polícia 
judiciária n. 02/2021 de que o veículo pertenceria de fato a um dos réus na ação penal em andamento (Adriano Prestes da Silva), 
embora registrado em nome de terceiro, remanescendo dúvidas quanto à legítima propriedade do automóvel, considerando os elementos 
materiais apresentados pela autoridade policial de que os supostos integrantes da organização criminosa mantinham o hábito de manter 
em sua posse veículos registrados em nome de terceiros a fim de macular a origem dos bens.
Todas essas deficiências no tocante à demonstração material da aventada aquisição e posse de boa-fé terminam por afastar o requisito 
do “fumus boni iuris”, imprescindível à concessão da liminar, razão pela qual a indefiro.
No tocante o pronunciamento do MÉRITO acerca dos presentes embargos à ordem de sequestro e constrição lançada sobre o veículo 
em questão, por expressa previsão legal deverá ser aguardado o trânsito em julgado de eventual SENTENÇA no processo principal, nos 
termos do parágrafo único do art. 130 do CPP.
Isso posto, determino a suspensão do presente feito até a CONCLUSÃO da ação penal n. 7012055-95.202.8.22.0014.
Ciência às partes.
terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 11:21 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br
2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 0000975-93.2020.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): MARCOS RAMOS DA SILVA
Advogado da parte ré: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS, OAB nº MT12780O, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos.
Tendo a Defesa informado que o reeducando tem interesse na proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo MP (ID n. 
66662667 - pág. 3) e considerando que o beneficiário reside em Pontes e Lacerda-MT, expeça-se carta precatória ao referido Juízo para 
realização de audiência respectiva e fiscalização das condições do sursis processual pelo período de 02 (dois) anos.
Ciência às partes. Cumpra-se.
terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 09:22 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 0002928-92.2020.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): EVERTON RIBEIRO NAJAR, EDUARDO CARRIHLO ALVES
Advogado da parte ré: HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA, OAB nº RO8573, LAIRCE MARTINS DE SOUZA, OAB nº 
RO3041A
Vistos.
Ante a manifestação do MP (ID n. 81138236), suspendo o feito por 60 (sessenta) dias, a fim de aguardar a comunicação relativa ao 
adimplemento ou eventual ajuizamento de execução da multa.
Esgotado o prazo, intime-se o MP.
terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 09:22 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7012385-92.2021.8.22.0014
Classe: Pedido de Prisão Preventiva
Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas 
Autor: M. P. D. E. D. R.
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): J. R. D. C., S. I. D. S., W. G. D. S., R. S. S., J. S. D., E. D. S. M., E. O. N., D. S., L. J. T., R. G. Z.
Advogado da parte ré: CHERISLENE PEREIRA DE SOUZA, OAB nº RO1015, JANAINA PEREIRA DE SOUZA FLORENTINO, OAB nº 
RO1502, AURISON DA SILVA FLORENTINO, OAB nº RO308B, CATIELI COSTA BATISTI, OAB nº RO5145, MATHEUS HENRIQUE 
DALTILBA ZIRONDI, OAB nº RO10639, SERGIO FERNANDO CESAR, OAB nº RO7449, NATIANE CARVALHO DE BONFIM, OAB nº 
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RO6933, MAIELE ROGO MASCARO, OAB nº RO5122, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES, OAB nº RO2433, ALLAN ALMEIDA 
COSTA, OAB nº RO10011, JOSE SILVA DA COSTA, OAB nº RO6945, MARCOS ANTONIO FARIA VILELA CARVALHO, OAB nº RO84, 
ADRIANA NOBRE BELO VILELA, OAB nº RO4408, CAMILA TRINDADE DA SILVA, OAB nº RO11200, TULIO TRAJANO PINTAR, OAB 
nº RO9957, LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA, OAB nº MT19363O
Vistos.
Avoquei os autos para revisão da prisão preventiva decretada nestes autos, para fins do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, 
relativamente à prisão de WALTER GONÇALVES DA SILVA que se encontra preso há mais de 90 dias.
Analisando o caso, constata-se que, inicialmente, foi deferida a prisão temporária de WALTER, no entanto, como não foi localizado, foi 
decretada a prisão preventiva, o que igualmente ocorreu com os corréus ELIETE DE SOUZA MATOS, JOÃO RODRIGUES DA CRUZ, 
ROBSON SANTOS SERRÃO nos presentes autos.
Após, foram cumpridos os MANDADO s de prisão em relação a ELIETE e ROBSON, sendo posteriormente revogada a preventiva de 
ambos, com aplicação de medidas cautelares.
No tocante a JOÃO, verifico no BNMP que permanece foragido, embora já tenha apresentado resposta à acusação na ação penal que 
está em andamento (7013272-76.2021.8.22.0014).
Quanto à prisão de WALTER, consta nos autos da ação penal n. 7013272-76.2021.8.22.0014 que ele foi preso em 02.05.2022, em 
Guajará-Mirim, tendo sido realizada sua citação pessoal para apresentação de resposta à acusação em 23.08.2022.
Nesse contexto, tem-se que se JOÃO e WALTER tivessem sido presos anteriormente, quando ainda pendente o MANDADO de prisão 
temporária, possivelmente já estariam soltos, ressaltando que a decretação da preventiva inicialmente foi reforçada em razão se 
encontrarem foragidos, visando também a devida aplicação da lei penal.
No entanto, considerando que ambos já estão devidamente regularizados nos autos da ação penal em andamento, tendo JOÃO 
apresentado resposta à acusação por meio de Advogado constituído e WALTER sido devidamente citado, atentando-se que a ação 
penal relativa conta com 20 (vinte) réus e ainda não tem previsão de CONCLUSÃO, estando em fase de apresentação de respostas a 
acusações, entendo que não há mais risco para aplicação da lei penal nem subsistem os demais fundamentos para manutenção da prisão 
preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, sendo o caso, portanto, de revogação da prisão de ambos os acusados.
Cabe-se também frisar que houve a revogação das prisões preventivas, com aplicação de medidas cautelares diversas, dos demais 
réus que respondem às ações penais n. 7012055-95.2021.8.22.0014 e 7013268-39.2021.8.22.0014, após a realização da audiência de 
instrução, sendo que naquela estão inseridos aqueles com maior grau de participação na suposta organização criminosa.
Desse modo, entendo que é o caso de extensão dos efeitos da DECISÃO proferida nos autos acima aos réus WALTER e JOÃO 
RODRIGUES DA CRUZ, desde que já tenha havido a citação pessoal ou apresentação de resposta à acusação por meio de Advogado 
constituído na ação penal correspondente em andamento.
Isso posto, com fundamento no om fundamento no art. 316 do CPP c.c. 282 e 319, incisos III, IV e V, revogo a prisão preventiva de 
WALTER GONÇALVES DA SILVA e JOÃO RODRIGUES DA CRUZ, mediante o compromisso de comparecerem a todos os demais 
atos processuais e manterem seus endereços e telefones pessoais atualizados nos autos até final DECISÃO do presente procedimento 
criminal, bem como de cumprirem rigorosamente as medidas cautelares abaixo fixadas:
a) – proibição de manterem, por qualquer tipo e meio de comunicação, ainda que por interpostas pessoas, de contato entre si e com todos 
demais corréus e testemunhas arroladas nos processos desmembrados, até a CONCLUSÃO da instrução criminal em todos os feitos, 
ressalvada a hipótese comprovada de pertencerem ao mesmo núcleo familiar, limitado ao parentesco de segundo grau, bem como nos 
casos de coabitação havida até a data da eclosão das investigações, devidamente comprovada;
b) – proibição de se ausentarem das Comarcas de seus domicílios sem prévia autorização judicial;
c) – recolhimento em seus domicílios no período noturno, das 19h00min até às 6h00min do dia seguinte e integralmente nos dias de 
folgas, domingos e feriados.
SERVE A PRESENTE DE ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO DE INTIMAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO do réu WALTER 
GONÇALVES DA SILVA (atualmente recolhido na Casa de Detenção de Guajará Mirim/RO), acerca da presente DECISÃO e condições 
acima.
SERVE TAMBÉM DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO do réu JOÃO RODRIGUES DA CRUZ, acerca da 
presente DECISÃO e condições acima.
Proceda-se a baixa de eventuais MANDADO s de prisão pendentes junto ao BNMP.
Junte-se cópia na ação penal n. 7013268-39.2021.8.22.0014.
Fica a Defesa de JOÃO RODRIGUES DA CRUZ intimada a apresentar o endereço atualizado do acusado, para cumprimento do 
MANDADO de intimação e fiscalização das medidas acima, sob pena de lhe ser novamente decretada a prisão preventiva.
SERVE DE OFÍCIO PARA INFORMAÇÃO nos autos de HC n. n. 0807738-51.2022.8.22.0000 (WALTER) e demais que estiverem 
pendentes de julgamento, conforme o caso.
Ciência ao MP e às Defesas.
Cumpra-se, com urgência, sendo o alvará de soltura e MANDADO no PLANTÃO FORENSE.
terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 20:50 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7008743-77.2022.8.22.0014
Classe: Embargos de Terceiro Criminal
Assunto: Abolitio Criminis
Autor: JOSE APARECIDO CACHONE
Advogado da parte autora: VAGNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, OAB nº RO5185
Réu(s): D. D. P. F. E. V.
Advogado da parte ré: SEM ADVOGADO(S)
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Vistos.
José Aparecido Cachone ajuizou os presentes embargos de terceiro com pedido liminar de liberação judicial acerca da restrição imposta 
no veículo FIAT STRADA FREEDOM CD, placa QES3D68, do qual alega ser proprietário e terceiro adquirente de boa-fé.
Relata que haveria adquirido o automóvel em questão de Max Bueno da Silva, em 12.08.2021 e teria realizado a transferência da 
propriedade em 20.08.2021.
Juntou documentos (ID n. 80899201, 80899202, 80899203).
O MP, intimado previamente, manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
No tocante o pedido liminar, indefiro por ausência de pronta demonstração do “fumus boni iuris”, isto é, da propriedade de fato do 
automóvel e da regularidade formal da condição de adquirente de boa-fé.
Com efeito, tratando-se o automóvel de um bem móvel, sua propriedade termina por ser transferida pela tradição, de modo que a mera 
circunstância de estar registrado em nome do requerente junto ao órgão de trânsito, por si só, não atesta ser o detentor do domínio de 
fato do bem.
Analisando os documentos apresentados pelo embargante, verifica-se que o suposto contrato de compra e venda está incompleto (ID n. 
80879203 – pág. 02), não constando assinatura dos negociantes reconhecida em cartório, não sendo possível constatar a idoneidade da 
referida transação.
Outrossim, não houve comprovação quanto o pagamento do automóvel ao anterior proprietário, apenas menção, em parte do contrato (ID 
n. 80879203 – pág. 02), de que teria sido pago R$ 15.000,00 em cheque e R$ 54.000,00 em moeda corrente, quantia esta que exigiria o 
mínimo de cautela pelo embargante, relativa à guarda do comprovante.
Não obstante, denota-se também que a empresa FI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E HOTEL LTDA, de propriedade de Itamar Tadeu 
Fernandes está entre as proprietárias anteriores do bem, a qual era, em tese, utilizada para fins de lavagens de dinheiro, por membros 
da suposta organização criminosa que desencadeou a operação “Carga Prensada”, havendo registro também no relatório de polícia 
judiciária n. 02/2021 de que o veículo pertenceria de fato a um dos réus na ação penal em andamento (Adriano Prestes da Silva), 
embora registrado em nome de terceiro, remanescendo dúvidas quanto à legítima propriedade do automóvel, considerando os elementos 
materiais apresentados pela autoridade policial de que os supostos integrantes da organização criminosa mantinham o hábito de manter 
em sua posse veículos registrados em nome de terceiros a fim de macular a origem dos bens.
Todas essas deficiências no tocante à demonstração material da aventada aquisição e posse de boa-fé terminam por afastar o requisito 
do “fumus boni iuris”, imprescindível à concessão da liminar, razão pela qual a indefiro.
No tocante o pronunciamento do MÉRITO acerca dos presentes embargos à ordem de sequestro e constrição lançada sobre o veículo 
em questão, por expressa previsão legal deverá ser aguardado o trânsito em julgado de eventual SENTENÇA no processo principal, nos 
termos do parágrafo único do art. 130 do CPP.
Isso posto, determino a suspensão do presente feito até a CONCLUSÃO da ação penal n. 7012055-95.202.8.22.0014.
Ciência às partes.
terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 11:21 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 0000371-98.2021.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): ALAN WESLEY DE SOUZA, CHACARA NOSSA SENHORA APARECIDA sn ZONA RURAL ÁGUAS CLARAS - 76983-490 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: JEAN POLETINI CORREA, OAB nº RO10888, AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 3213 CENTRO (S-01) - 
76980-142 - VILHENA - RONDÔNIA
Vistos.
Em que pese não tenha havido manifestação do Advogado, é possível a homologação do Acordo desde logo, tendo em vista que os termos 
aventados no Acordo de Não Persecução Penal - 5ªPJ (62066377 - págs. 7-15) atende os requisitos legais previstos no art. 28-A do 
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não havendo qualquer ilegalidade.
Por outro lado, o(a) investigado(a) asseverou no termo que aceitou o acordo voluntariamente.
Excepcionalmente, tendo em vista que o(a) investigado(a), acompanhado de seu Advogado/Defensor, assinou de livre e espontânea 
vontade os termos do acordo, dispenso a audiência presencial em juízo, prevista no art. 28-A, §4º do CP. 
Destarte, nos termos do § 4º do referido DISPOSITIVO legal, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos.
Ainda, considerando a comprovação de cumprimento integral dos termos acordados, ante a doação do valor recolhido a título de fiança (ID 
n. 62066376 - pág. 59), dou por cumprido o acordo e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALAN WESLEY DE SOUZA , qualificado(a) 
nos autos, em relação aos fatos em apuração neste feito, nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP e do §9º do art. 2º do Provimento 
Conjunto n. 01/2020-CGJPJRO e CGMPRO.
O valor depositado nos autos será destinado na forma do Provimento Conjunto n. 007/2017 do TJRO, devendo ser transferido para a 
conta respectiva deste juízo.
P.R.I.C.
Arquive-se após o cumprimento do necessário.
quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 10:12 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito
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Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 0000836-44.2020.8.22.0014
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Crimes de Trânsito
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): ANDIARA ALLIEVI STRAPAZZON, RUA 510 3540 JARDIM AMÉRICA - 76980-002 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JEAN POLETINI CORREA, OAB nº RO10888
Vistos.
Em que pese não tenha havido manifestação do Advogado, é possível a homologação do Acordo desde logo, tendo em vista que os termos 
aventados no Acordo de Não Persecução Penal - 5ªPJ (61968954 - págs. 51-55) atende os requisitos legais previstos no art. 28-A do 
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não havendo qualquer ilegalidade.
Por outro lado, o(a) investigado(a) asseverou no termo que aceitou o acordo voluntariamente.
Excepcionalmente, tendo em vista que o(a) investigado(a), acompanhado de seu Advogado/Defensor, assinou de livre e espontânea 
vontade os termos do acordo, dispenso a audiência presencial em juízo, prevista no art. 28-A, §4º do CP.
Destarte, nos termos do § 4º do referido DISPOSITIVO legal, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos.
Ainda, considerando a comprovação de cumprimento integral dos termos acordados, ante a doação do valor recolhido a título de fiança 
(ID n. 61968954 - pág. 27), dou por cumprido o acordo e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANDIARA ALLIEVI STRAPAZZON, 
qualificado(a) nos autos, em relação aos fatos em apuração neste feito, nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP e do §9º do art. 2º do 
Provimento Conjunto n. 01/2020-CGJPJRO e CGMPRO.
O valor depositado nos autos será destinado na forma do Provimento Conjunto n. 007/2017 do TJRO, devendo ser transferido para a 
conta respectiva deste juízo.
P.R.I.C.
Arquive-se após o cumprimento do necessário.
quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 10:13 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7006778-98.2021.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto 
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): TALISSON DE OLIVEIRA GUTIERRE
Advogado da parte ré: PAMELA CRISTINA PEDRA TEODORO, OAB nº RO8744, CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS, OAB nº 
RO6779, HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS ROBERTO, OAB nº RO6595
Vistos.
A Defesa requereu, em resposta à acusação, a produção de provas, dentre elas testemunhas que eventualmente se mostrassem 
necessárias para a instrução, bem como realizou pedido de transação penal. 
Considerando que a acusada não arrolou nenhuma testemunha, resta precluso tal requerimento, tendo em vista que o momento adequado 
para arrolá-las é na apresentação de resposta à acusação.
Quanto ao pedido de transação penal, este não é cabível no presente caso, por não se tratar de delito de menor potencial ofensivo.
Compulsando os autos não vislumbro a existência manifesta de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 
designo o dia 17/10/2022, às 11h00min para a audiência de instrução, debates e julgamento.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO À POLÍCIA MILITAR DE VILHENA-RO para apresentação das testemunhas PM Izaquiel Lopes 
Bezerra e PM Ismael Seidee da Silva, na sala especial no próprio 3º BPM para oitiva por videoconferência na data supra.
SERVE ESTA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DA(S) VÍTIMA(S) A. N. N. (endereço anexo), para serem ouvidas por videoconferência 
na data e hora acima informados, com a advertência de que deverão disponibilizar número de telefone celular e e-mail para oitiva por 
videoconferência, ou, não os tendo, para comparecerem presencialmente em juízo, sob pena de condução coercitiva e imputação do 
pagamento da diligência.
SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S) TALISSON DE OLIVEIRA GUTIERRE (Rua Júlio Dias Montalvão, n. 
1103, Centro, Vilhena/RO, telefone n. 69 99275-5805), para ser(em) interrogado(s) na data e hora acima informados, com a advertência 
de que deverá(ão) disponibilizar número de telefone celular e e-mail para interrogatório por videoconferência, ou, não os tendo, para 
comparecer(em) presencialmente em juízo, sob pena de revelia.
Ciência à Defesa e ao MP.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:27 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7008712-57.2022.8.22.0014
Classe: Notificação para Explicações
Assunto: Calúnia, Difamação, Simples
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Autor: VILMAR SAUGO, CAROLINA TORRES FROZONI
Advogado da parte autora: ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702
Réu(s): ANGELICA DOMINGUES DE OLIVEIRA
Advogado da parte ré: SEM ADVOGADO(S)
Vistos.
Razão assiste ao MP.
Tratando-se de interpelação judicial relativa a delito contra a honra, sendo infração de menor potencial ofensivo, o Juízo competente para 
processamento é o Juizado Especial Criminal, ao qual incumbirá o julgamento de eventual delito.
Isso posto, redistribua-se o feito ao referido Juízo, com urgência.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:28 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 0002454-92.2018.8.22.0014
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Autor: M. P. D. E. D. R.
Advogado da parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Réu(s): J. P. S.
Advogado da parte ré: DAIANE FONSECA LACERDA, OAB nº RO5755
Vistos.
Ante a expedição do MANDADO de prisão, aguarde-se o cumprimento ou o decurso do prazo prescricional, conforme indicado no 
MANDADO, ficando os autos suspensos até o decurso do referido do prazo, salvo se noticiada a prisão antes de sua ocorrência.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 12:29 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena 
Av. Luis Maziero, 4432, Jardim América, cep 76980-702, telefone (69) 3316-3626, e-mail: vha2criminal@tjro.jus.br2ª VARA CRIMINAL
Processo n.: 7009045-09.2022.8.22.0014
Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Busca e Apreensão de Bens
Autor: A. R. P.
Advogado da parte autora: ARLINDO FRARE NETO, OAB nº RO3811, HUGO HENRIQUE DA CUNHA, OAB nº RO9730
Réu(s): M. P. D. E. D. R.
Advogado da parte ré: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vistos.
Araceli Rocha Padilha apresentou novo pedido de restituição do veículo Porsche Cayenne S, Placa MMK0048, ao argumento de que seria 
legítima proprietária e terceira adquirente de boa-fé.
Menciona que ajuizou dois pedidos anteriores, distribuídos sob o n. 7010842-54.2021.8.22.0014 e 7001826-42.2022.8.22.0014, sendo 
que ambos foram indeferidos por este Juízo e se encontram em grau recursal, pendente de julgamento pelo Tribunal.
Relata que teria havido o encerramento da instrução criminal nos autos de n. 7012055-95.2021.8.22.0014 e que considerando o andamento 
da ação penal n. 7013271-91.2021.8.22.0014 não haveria mais interesse ao processo com a manutenção da apreensão do veículo.
O MP, intimado previamente, manifestou-se pelo não conhecimento do pedido.
Pois bem.
Como declarado pela própria requerente, há dois processos de restituição do referido automóvel em andamento, que foram remetidos à 
instância recursal para julgamento das apelações interpostas.
Nesse particular, verifico que se trata de reprodução de ações anteriormente ajuizadas e que ainda se encontram em curso, denotando-se 
igualdade de pedidos e causa de pedir (restituição do veículo Porsche Cayenne S, Placa MMK0048) propostos pela mesma requerente, 
o que configura a litispendência, nos termos dos §§§1º, 2º e 3º do art. 337 do CPC.
Não obstante, importante pontuar que o bem em questão foi apreendido na posse de um dos acusados (Michel Maico), que está 
respondendo a ação penal n. 7013271-91.2021.8.22.0014, ainda em andamento, de modo que a manutenção da apreensão ainda é de 
interesse ao processo.
Isso posto, em razão da litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito.
P.R.I.
Após, arquive-se.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:15 .
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7011547-52.2021.8.22.0014
EXEQUENTE: RENATA MONTEIRO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDNA APARECIDA CAMPOIO - RO3132
EXECUTADO: EDER FERREIRA DOS REIS MUCUTA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7006385-42.2022.8.22.0014
EXEQUENTE: M. DE ALMEIDA MACHADO CELULARES - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO DE ALMEIDA MACHADO - RO12115
EXECUTADO: JUCIEL DE OLIVEIRA RAMOS
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7006289-95.2020.8.22.0014
EXEQUENTE: ALAIR GONCALVES
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES DA SILVA - RO6825, ROMILSON FERNANDES DA SILVA 
- RO5109
EXECUTADO: ROGERIO PETINATI FERREIRA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7005327-04.2022.8.22.0014
EXEQUENTE: CELIA REGINA DE SOUZA
EXECUTADO: RAYANE ALVES
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009177-66.2022.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE VIEIRA BARBOSA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAVI ANGELO BERNARDI, OAB nº RO6438
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
R$ 1.212,00
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DESPACHO 
Antes de decidir acerca do pedido de tutela antecipada, concedo ao DETRAN/RO o prazo de 05 dias para se manifestar sobre eventual 
causa interruptiva da prescrição e anexar aos autos o processo administrativo referente ao auto de infração n.10B0087240, bem como 
outros documentos que resultaram na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do autor Pedro Henrique Vieira 
Barbosa.
Saliento que o prazo para apresentação de contestação somente iniciará após intimação da DECISÃO que apreciar o pedido de tutela.
Intime-se o DETRAN/RO.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7007352-87.2022.8.22.0014
AUTOR: EDILENE PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO LOUZICH DA SILVA - MT17532/O
REU: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca do AR NEGATIVO, NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 2000246-67.2019.8.22.0014
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular
AUTOR: EDUARDO TOSHIYA TSURU, AV MARQUES HENRIQUE 455, CASA CENTRO - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: NEWTON SCHRAMM DE SOUZA, OAB nº RO2947, IGOR OLIVEIRA MARZANI, OAB nº RO10183
IVAN BEZERRA DE FRANCA, RUA 8508, N. 419, LOTE 09, QUADRA 37, SETOR 85 419, CASA ASSOSETE - 76986-374 - VILHENA 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
valor da causa: R$ 0,00
DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO
Indefiro o pedido de citação do querelado por meio do aplicativo whatsapp por falta de previsão legal. Concedo ao querelante o prazo de 
10 dias para indicação de novo endereço afim de possibilitar a citação.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Vilhena, 1 de setembro de 2022
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7008129-72.2022.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: VILSON MOREIRA JUNIOR, RUA GETULIO VARGAS 120 CENTRO (S-01) - 76980-084 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VILSON MOREIRA JUNIOR, OAB nº RO6479
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO 6490, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS 
AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA 
Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza os jurídicos e legais efeitos o acordo de vontade das partes celebrantes, id n. 81251856 
e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos Artigo 487, III-b, do Código de Processo Civil. 
Declaro constituído em favor da parte requerente, o título executivo judicial, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publicação e registro automáticos. 
Intimem-se.
Arquivem-se os autos, independentemente de trânsito em julgado.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 2000096-86.2019.8.22.0014
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular
AUTOR: EDUARDO TOSHIYA TSURU, AV MARQUES HENRIQUE 455, CASA CENTRO - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: VERA LUCIA PAIXAO, OAB nº RO206, IGOR OLIVEIRA MARZANI, OAB nº RO10183
IVAN BEZERRA DE FRANCA, RUA 8508, N. 419, LOTE 09, QUADRA 37, SETOR 85 419, CASA ASSOSETE - 76986-374 - VILHENA 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
valor da causa: R$ 0,00
DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO
Indefiro o pedido de citação do querelado por meio do aplicativo whatsapp por falta de previsão legal. Concedo ao querelante o prazo de 
10 dias para indicação de novo endereço afim de possibilitar a citação.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Vilhena, 1 de setembro de 2022
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7006785-95.2018.8.22.0014
EXEQUENTE: NOE COSTA ALVES
Advogados do(a) EXEQUENTE: KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - RO6127, EBER ANTONIO DAVILA PANDURO - RO5828, 
PAULO APARECIDO DA SILVA - RO8202, TATIANE LIS DAVILA - RO9169
EXECUTADO: MARCELO SANTOS RODAS
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca dp retorno da carta precatória, NO PRAZO 
DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7002707-53.2021.8.22.0014
REQUERENTE: JULIANE PAZINI
Advogados do(a) REQUERENTE: LOUISE CRISTINE VEDOVOTO NETO GERVASIO - RO11494, NAIARA GLEICIELE DA SILVA 
SOUSA - RO8388, REGIANE DA SILVA DIAS GARATE - RO10115, DENNS DEIVY SOUZA GARATE - RO4396
REQUERIDO: ENERGISA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA acerca do depósito realizado 
pela requerida, bem como a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7002006-58.2022.8.22.0014
REQUERENTE: EMANUELLI DE AZEVEDO PIRES
Advogado do(a) REQUERENTE: TATIANE SIMOES CARBONARO - MS18294
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA acerca do depósito realizado 
pela requerida, a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
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Processo nº: 7000519-24.2020.8.22.0014
Requerente: JOAO ROBERTO PINTO FRANCISQUINI
Requerido(a): DANILO P. DALE LUCHE - ME
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE) 
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a apresentar manifestação NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 
quanto à impugnação/embargos a execução/cumprimento de SENTENÇA.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7007012-46.2022.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: SIVERLO MEIRELES DE SOUSA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VILSON MOREIRA JUNIOR, OAB nº RO6479
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
valor da causa: R$ 10.000,00
DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO
Manifeste-se a parte autora, em 05 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo ofertada pela parte requerida (ID 81239601 ). 
Intime-se.
Após, voltem os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Vilhena, 1 de setembro de 2022
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7003844-70.2021.8.22.0014
EXEQUENTE: ROSIMAR ALVES MACHADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERGIO ABRAHAO ELIAS - RO1223
EXECUTADO: WANDERLEY RIBEIRO DIAS
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7013219-95.2021.8.22.0014
EXEQUENTE: M. DE ALMEIDA MACHADO CELULARES - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: DEBORA CRISTINA MORAES - RO6049, JUCEMERI GEREMIA - RO6860
EXECUTADO: SERGIO EZEQUIEL
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
Processo nº: 7001836-23.2021.8.22.0014
Requerente: ROSANA SOUZA AZEVEDO SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: CELSO LUIZ MUTZ DA CRUZ - RO7822, ADRIANA LOREDOS DA CRUZ - RO10034, THIAGO 
OLIVEIRA ARAUJO - RO10612
Requerido(a): CLARO S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULA MALTZ NAHON - PA16565-A, RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS41486-A
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
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FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7011706-92.2021.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: DIANE MOURA COSTA, AVENIDA BEIRA RIO 1680 SÃO JOSÉ - 76980-314 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAEL BRAMBILA, OAB nº RO4853, TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO, OAB nº RO5284
REU: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, RUA DO LAVRADIO 71, ANDAR 2 CENTRO - 20230-070 - RIO DE JANEIRO - RIO DE 
JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A
SENTENÇA 
Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza os jurídicos e legais efeitos o acordo de vontade das partes celebrantes, id n. 81266682 
e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos Artigo 487, III-b, do Código de Processo Civil. 
Declaro constituído em favor da parte requerente, o título executivo judicial, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publicação e registro automáticos. 
Intimem-se.
Arquivem-se os autos, independentemente de trânsito em julgado.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7002616-60.2021.8.22.0014
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular
REQUERENTE: MARCOS JOSE ROCHA DOS SANTOS,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALEXANDRE CAMARGO, OAB nº RO704
REQUERIDO: JULIO CESAR DA SILVA, AVENIDA MAJOR AMARANTE 2462 CENTRO (S-01) - 76980-235 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ADENILSON LUIZ MAGALHAES, OAB nº RO9928
R$ 0,00
DESPACHO 
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/11/2022, às 10h15, que será realizada por videoconferência.
Cite-se o denunciado JULIO CESAR DA SILVA, no endereço constante na denúncia para comparecimento, com as advertências de 
estilo, notadamente de se fazer acompanhar de advogado, caso em que, se ausente, ser-lhe-á nomeado defensor público, bem assim 
para, querendo, apresentar até 03 (três) testemunhas para serem ouvidas ou formular requerimento para sua intimação, no mínimo cinco 
dias antes de sua realização.
No caso do MANDADO ser devolvido sem a citação do denunciado ou havendo requerimento de intimação das testemunhas da defesa, 
venham imediatamente os autos conclusos.
Dê-se ciência e intime-se a vítima do fato ou seu representante legal, se for o caso, acerca da data de designada para realização da 
audiência de instrução e julgamento, no endereço constante dos autos.
Informo que a audiência será realizada pelo sistema/aplicativo GOOGLE MEET e que os participantes poderão utilizar o celular ou 
computador como assim preferir, bem como será enviado um link ao e-mail de cada participante no dia da solenidade. A sala de audiência 
também poderá ser acessada clicando no link a seguir: https://meet.google.com/npv-nfux-qnm.
Deve, portanto, no prazo de 03 dias da intimação cada participante deverá indicar nos autos e-mail e/ou telefone. Se a parte não for 
assistida por advogado a comunicação ao Juízo deve se dar por meio da Central de Atendimento, pelo e-mail central_vha@tjro.jus.br ou 
por telefone (69) 3316-3610, das 07h00 às 14h00 em dias úteis.
Informações importantes para participar da audiência:
1) Participando pelo computador: Necessário câmera e microfone instalados; Basta clicar no link enviado ao endereço de e-mail fornecido 
à secretaria do Juízo, não será necessário instalar nenhum aplicativo.
2) Participando pelo celular: Necessário instalação prévia do aplicativo Google Meet, disponível na Play Store ou App Store; Após, basta 
clicar no link enviado ao endereço de e-mail fornecido à secretaria do Juízo.
O link da audiência será encaminhado para e-mails e telefones informados, sendo de responsabilidade dos informantes, observando que 
devem também serem fornecidos os e-mails e números de telefones das testemunhas arroladas.
No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e número de celular indicados para 
que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a entrarem na 
sala virtual, observando que as testemunhas somente serão autorizadas a entrarem na sessão no momento de sua oitiva, bem como o 
denunciado, em tudo observando a incomunicabilidade entre elas, sob pena de ser(em) processada(s) criminalmente.
Os advogados, as partes e testemunhas deverão comprovar suas respectivas identidades no início da audiência ou de suas oitivas, 
mostrando documento oficial com foto, para conferência e registro. 
Caso a parte não possua meios para participar remotamente da audiência por videoconferência, poderá EXCEPCIONALMENTE 
acompanhar a audiência fisicamente nas dependências do fórum localizado na Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, 
CEP 76980-702, Vilhena, na sala de audiências dos Juizados, recomendando-se o uso de máscaras faciais.
Expeça-se o necessário para citação e intimação, inclusive das testemunhas indicadas pelo Ministério Público na denúncia. Devendo o 
senhor oficial de justiça proceder a colheita de dados, como telefone e e-mail das partes e testemunhas para participação na audiência.
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Requisitem-se as testemunhas se necessário, em se tratando de policial/servidor público. 
Ciência ao Ministério Público e, desde logo, à Defensoria Pública.
SERVIRÁ ESTE DESPACHO COMO MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA para as devidas intimações e comunicações ou expeça-
se o necessário, inclusive juntada de certidões atualizadas de antecedentes criminais pela Central de atendimento. 
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7003811-80.2021.8.22.0014
EXEQUENTE: SIDINEI DE ARAUJO DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CASTRO LIMA DE SOUZA - RO0003048A, SONIA APARECIDA SALVADOR - RO5621
EXECUTADO: JULIO CELSO ALVES DO NASCIMENTO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
Processo nº: 7004198-95.2021.8.22.0014
Requerente: ALEXANDRE NUNES MOUZINHO
Advogados do(a) AUTOR: HULGO MOURA MARTINS - RO4042, HELEN KAROLINE ZAN SANTANA - RO9769
Requerido(a): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogados do(a) REQUERIDO: SILVIA SIMONE TESSARO - PR26750, CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo n°: 7008499-51.2022.8.22.0014
EXEQUENTE: REGINALDO FERNANDES ALVES
EXECUTADO: JANINHA JOSE ANTONIO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7004986-75.2022.8.22.0014
Petição Criminal
REQUERENTE: P. R. F. -. V. -. 4. D., ÁREA RURAL Km 01, BR 364 ÁREA RURAL DE VILHENA - 76988-899 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - VILHENA - 4ª DELEGACIA
REQUERIDO: A APURAR - CADASTRO DO SISTEMA - NAO ALTERAR
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
valor da causa: R$ 0,00
DESPACHO 
O edital apresentado pela Chefia da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Vilhena -RO aparentemente cumpre todos os requisitos 
e formalidades determinados na DECISÃO de ID 77572539, de modo que demonstra-se apto a instrumentalizar a alienação pública das 
madeiras apreendidas.
Pela especificidade que lhe é própria, o presente procedimento reger-se-á pelas condições constantes na DECISÃO de ID 77572539, 
além de outras constantes no edital que encontra-se anexo à presente DECISÃO e supletivamente pelas normas constantes dos arts. 
879 a 903 do CPC.
Destaco que tratando-se de processo público, os interessados em adquirir a madeira poderão obter cópia do edital e da DECISÃO de ID 
77572539 através de consulta ao sistema PJE nos autos do presente processo, bem como poderão encaminhar eventuais requerimentos 
e dúvidas por meio do contato central_vha@tjro.jus.br.
Assim, determino a publicação da presente DECISÃO, dando-se ciência aos interessados na aquisição do produto florestal, conforme 
constante no edital de venda anexo.
Vilhena, 30 de agosto de 2022
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Vilhena - Juizado Especial 
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
Autos nº: 7002616-60.2021.8.22.0014
Autor: MARCOS JOSE ROCHA DOS SANTOS
Infrator(a): JULIO CESAR DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO: ADENILSON LUIZ MAGALHAES - RO9928
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA - DJE
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL deste processo em dia e hora abaixo mencionados, através aplicativo Google Meet ou WhatsApp.
Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 09/11/2022 Hora: 10:15
LINK: https://meet.google.com/npv-nfux-qnm
Vilhena, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Vilhena - 
Juizado Especial Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
Processo nº 7005687-36.2022.8.22.0014 AUTOR: MATTOS & DADALT LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ARTUR SILVINO SCHWAMBACH CECHINEL - RO10713
REU: JOSIAS JORGE AMANCIO
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes comunicadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - SALA 02. Data: 13/02/2023 Hora: 08:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar número de 
telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de fazê-lo, no 
prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Vilhena, 1 de setembro de 2022. 



3256DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009160-
30.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 30/08/2022
AUTOR: DIESKA SORANSO BERNAL, RUA PRESIDENTE MÉDICI 930 CENTRO (S-01) - 76980-116 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADRIEL AMARAL KELM, OAB nº RO9952
REU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, AVENIDA SABINO BEZERRA DE QUEIROZ 
5232 JARDIM ELDORADO - 76987-046 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 6.175,95
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7003316-
02.2022.8.22.0014 
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Protocolado em: 11/04/2022
Valor da causa: R$ 8.000,00
REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA MOURA, RUA VINTE E SETE 3439 RESIDENCIAL CIDADE VERDE II - 76982-794 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADRIEL AMARAL KELM, OAB nº RO9952
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
EDIFÍCIO CASTELLO BRANCO OFFICE PARK TORRE JATOB TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
DESPACHO 
Vistos.
Intime-se o executado, no prazo de 5 dias, reencaminhar os voucher’s conforme acordado entre as partes, pois conforme noticiado na 
petição anexada no id 80550555, o autor não os recebeu.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7003815-
88.2019.8.22.0014 
Classe: Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 14/06/2019
Valor da causa: R$ 5.322,79
AUTOR: ASSOCIACAO HABITACIONAL DE RONDONIA - HABITAR, AVENIDA RONDÔNIA 3753 PARQUE INDUSTRIAL NOVO 
TEMPO - 76982-167 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: LEANDRO MARCIO PEDOT, OAB nº RO2022, VALDINEI LUIZ BERTOLIN, OAB nº RO6883
REU: LUCENIR DA SILVA LIBAINO, LOTE 05 QUADRA 04 s/n ASSOSSETE - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo realizado entre as partes de ID. 81206201, para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação promovida por 
AUTOR: ASSOCIACAO HABITACIONAL DE RONDONIA - HABITAR contra REU: LUCENIR DA SILVA LIBAINO.
Tendo em vista que o feito foi extinto por acordo entre as partes, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas, em razão do acordo.
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Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Vilhena/RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7004051-35.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
REU: NATALIA APARECIDA MAMI DA SILVA
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para dar impulso ao feito.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7007754-08.2021.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: NASCIMENTO & BRITO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: PATRICIA DE JESUS PRASERES - RO9474
EXECUTADO: MAIARA DE SOUZA FEITOSA
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte exequente intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a juntada da carta ID 
81298266.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7008858-
98.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Embargos de Terceiro Cível
Protocolado em: 26/08/2022
EMBARGANTE: MARCIA DOS SANTOS FACHI, ESTRADA 5 CHACARA 05, CHACARA BAIRRO EMBRATEL - 76980-000 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: CLAUDIA MARIA SOARES, OAB nº RO4527
EMBARGADOS: MARCO ROGERIO FACHI, ESTRADA 5 CHACARA 05 EMBRATEL - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA, BANCO DA 
AMAZONIA SA, - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EMBARGADOS: PROCURADORIA DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A
R$ 789.000,00
DESPACHO 
Vistos.
Retire-se a marcação de juízo 100% digital.
Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora, limitados as custas iniciais e finais, devendo a parte autora arcar com 
as despesas indispensáveis para o regular prosseguimento do feito (perícia, carta precatória, taxa de pesquisa), com fundamento no art. 
98, § 5º, do CPC.
Vincule-se aos autos principais ( 7002281-75.2020.8.22.0014 ). 
Recebo os embargos de terceiro, para discussão, determinando a SUSPENSÃO do LEILÃO JUDICIAL, sobre o bem litigioso objeto 
deste embargos, nos termos do art. 678 do CPC, ante alegação da autora de que não foi intimada acerca da penhora, e, na condição de 
cônjuge do executado, tal requisito seria indispensável, nos termos do art. 842 do CPC.
Certifique-se naqueles autos acerca desta ação e sobre o efeito SUSPENSIVO, ora concedido.
Cite-se o embargado para contestar no prazo de 15 dias, sob pena de lhe(s) ser decretado a revelia, presumindo-se aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (art. 344, do CPC).
A citação será feita na pessoa do advogado da parte embargada, via Dje, (efetuando o cadastro dos advogados da parte embargada- Michel 
Fernandes Barros Advogado – OAB/RO nº 1.790), exceto se não houver procurador nos autos principais, caso em que deverá ser pessoal 
(art. 677, §3º,CPC).
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Cientifique-se a leiloeira, pelo meio mais célere, acerca desta DECISÃO, para que abstenha-se levar o imóvel a hasta pública.
Findo o prazo de defesa, prossiga-se pelo procedimento comum.
Pratique-se o necessário.
Intime-se.
Vilhena,RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7004807-44.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE CARLOS DIAS DE CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA DE JESUS PRASERES - RO9474
REU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Advogados do(a) REU: SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES - RO0003911A, GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO - RO8736
INTIMAÇÃO AUTOR(A) 
Fica(m) o(s) AUTOR(ES), por intermédio de seu(s) advogado(s), INTIMADOS(s) para querendo apresentar impugnação à contestação no 
prazo legal, como proceder o recolhimento das custas iniciais adiadas (Código 1001.2), caso não tenha sido recolhida.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022 
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7005582-59.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) AUTOR: JOCIMAR ESTALK - SP247302
REU: JULIO CEZAR SQUINCALI
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para dar impulso ao feito .
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009201-
94.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Carta Precatória Cível
Protocolado em: 31/08/2022
DEPRECANTE: ROSELI FAGUNDES DE MOURA, RUA LUCILA 44, TEL. (65) 99284-6434 DNER - 78211-080 - CÁCERES - MATO 
GROSSO
DEPRECANTE SEM ADVOGADO(S)
DEPRECADO: LESSANDRO DE OLIVEIRA MUNIZ, RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 2531, TEL. (69) 99390-0448 CENTRO (S-01)
BAIRRO VITÓRIA DA UNIÃO, - 76980-148 - VILHENA - RONDÔNIA
DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
R$ 0,00
Vistos.
Cumpra-se a carta precatória, com urgência, servindo esta cópia como MANDADO.
Cite-se a requerida para participar da audiência designada para o dia 08/09/2022.
Após, encaminhe-se os autos aos NUPS para realização de estudo psicossocial no prazo de 30 dias.
Devidamente cumprida, devolva-se.
Considerando o caráter itinerante das Cartas Precatórias, caso o Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada/intimada tenha 
mudado de endereço e indique o atual, independentemente de nova deliberação, a remeta-se a carta ao juízo da comarca a que se referir 
o novo endereço, com as baixas e anotações necessárias.
Nesse caso, deverá a escrivania, ainda, comunicar o juízo deprecante quanto à remessa.
Determino ainda, a devolução da carta precatória, caso o oficial de justiça certifique que não localizou a pessoa em questão e não decline 
novo endereço. 
Vilhena,RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7012847-49.2021.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
EXECUTADO: ANDERSON DA SILVA COELHO
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte exequente intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a juntada da carta iD 
81300587.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009152-
53.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Divórcio Litigioso
Protocolado em: 30/08/2022
REQUERENTES: M. N. R., RUA RIO GRANDE DO NORTE 2664 PARQUE INDUSTRI - 76982-206 - VILHENA - RONDÔNIA, D. P. D. E. 
D. R., AVENIDA LUIZ MAZIERO 4320 JARDIM AMÉRICA - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDOS: A. J. L. R., AVENIDA BEIRA RIO 2233 CENTRO (S-01) - 76980-130 - VILHENA - RONDÔNIA, A. D. O. L., AVENIDA 
BEIRA RIO 2233 CENTRO (S-01) - 76980-130 - VILHENA - RONDÔNIA
REQUERIDOS SEM ADVOGADO(S)
R$ 3.010,56
DESPACHO 
Vistos.
DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária à parte autora. Processe-se em segredo de justiça.
Convido as partes a refletir acerca da possibilidade de solucionar a questão controvertida mediante a conciliação, uma vez que o acordo 
construído pelas partes otimiza ganhos ou minimiza prejuízos diante do tempo que o processo poderá levar para ser concluído, bem como 
por se revelar na produção da verdadeira justiça. Nesse contexto, espero que o espírito de colaboração dos advogados cooperem nesse 
ideal de justiça, uma vez que são também responsáveis pela solução pacífica dos conflitos.
As audiências de conciliação deste juízo realizar-se-ão por meio da rede mundial de computadores - internet, através do WHatsApp, 
ou, se extrapolar o número de participantes (08), será utilizado o aplicativo “Google Meet”, podendo ser utilizado pela parte interessada 
algum aparelho eletrônico, tais como celular, notebook ou computador, que possua sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando, 
podendo receber auxílio do respectivo patrono/advogado.
DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/11/2022, às 10 horas, por sistema de videoconferência, nos termos do Provimento n. 
19/2021-CGJ.
Os participantes deverão informar nos autos seus números de WhatsApp/telefone, e poderão entrar em contato com o NUCOMED 
através do telefone 69-3316-3640 para maiores informações.
As informações sobre a audiência, como data, horário e o link de acesso ao ambiente virtual poderão ser encaminhadas pelo cartório, 
mediante certidão nos autos, para os e-mails/telefones das partes/advogados, que deverão ser informados nos autos pelos mesmos (através 
de seus advogados ou mediante certidão do Oficial de Justiça no ato da intimação), no prazo de 5 dias, sendo de sua responsabilidade a 
informação, sob pena de cancelamento do ato e regular prosseguimento do processo, inclusive no que diz respeito à contagem do prazo 
para oferecimento de contestação.
Com a vinda das informações requisitadas, o cartório enviará o link correspondente às partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias da solenidade.
No horário da audiência por videoconferência, as partes deverão estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicados em 
local apropriado, para que a audiência possa ter início, e tanto as partes como os advogados acessarão e participarão do ato após serem 
autorizados a ingressarem na sala virtual.
Os participantes deverão comprovar as respectivas identidades ao início da audiência, exibindo documento oficial com foto para 
conferência e registro.
Cite-se e intime-se a parte requerida e intime-se a parte autora.
Não havendo acordo, o(s) réu(s) poderá(ão), no prazo de 15 dias contados a partir da audiência (CPC, art. 335, I), apresentar(em) 
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia, nos 
termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor.”
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, dê-se 
vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (CPC, art. 350 e 351).
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para DECISÃO saneadora.
Ciência ao Núcleo de Conciliação e Mediação (NUCOMED), às partes e respectivos advogados.
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
Pratique-se o necessário.
Ciência ao MP, ante o interesse de menor.
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Sirva este DESPACHO como carta/MANDADO para os devidos fins.
Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC), ou pessoalmente se estiver patrocinada pela Defensoria 
Pública ou Núcleo de Prática Jurídica.
O Oficial de Justiça deverá colher o número do celular/whatsapp e e-mail da parte requerida, para os quais serão encaminhadas as 
informações da audiência. No cumprimento da ordem, o OJ deverá certificar proposta de autocomposição apresentada por qualquer das 
partes, conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
Vilhena/RO,1 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7001932-04.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FABIO MALDONADO DA SILVA 96461160272
Advogados do(a) AUTOR: SINTIA ROBERTA ELY MACEDO - RO12310, RAFAELA GEICIANI MESSIAS - RO0004656A
REU: EUCLIDES DUMER
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para dar impulso ao feito.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7004486-09.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NALZIRIO DE BRITO CARVALHO e outros (7)
Advogados do(a) AUTOR: EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - RO3404, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - RO5836
REU: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
Advogado do(a) REU: THACIO FORTUNATO MOREIRA - BA31971
INTIMAÇÃO AUTOR(A) 
Fica(m) o(s) AUTOR(ES), por intermédio de seu(s) advogado(s), INTIMADOS(s) para querendo apresentar impugnação à contestação no 
prazo legal, como proceder o recolhimento das custas iniciais adiadas (Código 1001.2), caso não tenha sido recolhida.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022 
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7006278-95.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARTINS & MARUCCI LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - RO4683
REU: SIMONE ALMEIDA SANTANA
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para dar impulso ao feito.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7006019-03.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VACCARI AUTOMOVEIS LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: POLYANA VACCARI PAGNONCELLI - RO10581, DANYELLI VACCARI PAGNONCELLI - RO9450
REU: HERANIDES ALFREDO DOS SANTOS
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INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para dar impulso ao feito.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Autos n.7001803-96.2022.8.22.0014
1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA - CNPJ: 04.092.706/0001-81
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO:ANDREIA PATRICIA SOUZA SANTOS DAS NEVES 04549352930 - CNPJ: 14.708.096/0001-51, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, faz saber a todos quanto ao presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª 
Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO que tem por FINALIDADE: CITAR O EXECUTADO acima qualificada(s), para, para efetuar(em) 
o pagamento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, ou nomear bens à penhora, sob pena de penhora de tantos de seus bens quantos 
bastem para garantir o valor executado. Se efetuar o pagamento no prazo legal sem oposição de embargos, o executado fica isento das 
custas finais, nos termos do art. 8, inciso I, da Lei 3.896/2016.
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - 
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br. Vilhena(RO), 01 de março de 2021. Eu, Junior Miranda Lopes, Diretor de Cartório, o mandei digitar por 
ordem do MM. Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Autos n.7000165-28.2022.8.22.0014
1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA - CNPJ: 04.092.706/0001-81
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: MADEIREIRA - MELLO & LOPES LTDA - ME - CNPJ: 20.327.728/0001-30, atualmente em lugar incerto e não sabido, faz 
saber a todos quanto ao presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª Vara Cível da Comarca de 
Vilhena/RO que tem por FINALIDADE: CITAR O EXECUTADO acima qualificada(s), para, para efetuar(em) o pagamento do débito, no 
prazo de 05 (cinco) dias, ou nomear bens à penhora, sob pena de penhora de tantos de seus bens quantos bastem para garantir o valor 
executado. Se efetuar o pagamento no prazo legal sem oposição de embargos, o executado fica isento das custas finais, nos termos do 
art. 8, inciso I, da Lei 3.896/2016.
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - 
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br. Vilhena(RO), 01 de março de 2021. Eu, Junior Miranda Lopes, Diretor de Cartório, o mandei digitar por 
ordem do MM. Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Autos n. 7009627-43.2021.8.22.0014
1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA - CNPJ: 01.933.030/0001-13
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: DAMIANA BARRETO SOUZA - CPF: 419.284.402-82, atualmente em lugar incerto e não sabido, faz saber a todos quanto 
ao presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO que tem 
por FINALIDADE: CITAÇÃO DO EXECUTADO acima qualificada(s), para efetuar(em) o pagamento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
ou nomear bens à penhora, sob pena de penhora de tantos de seus bens quantos bastem para garantir o valor executado. Se efetuar 
o pagamento no prazo legal sem oposição de embargos, o executado fica isento das custas finais, nos termos do art. 8, inciso I, da Lei 
3.896/2016.
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - 
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br. Vilhena(RO), 01 de março de 2021. Eu, Junior Miranda Lopes, Diretor de Cartório, o mandei digitar por 
ordem do MM. Juiz de Direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 

Autos n.: 7007860-72.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: WAGNER RODRIGUES DE SOUSA
Advogado do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BRUNA DE LIMA PEREIRA - RO6298
REQUERIDO: MARIA ESTER DUARTE AGUIAR e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBSON DE AGUIAR DE SOUZA - AC3063
NOTIFICAÇÃO DO REQUERIDO/EXECUTADO - CUSTAS
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FINALIDADE: NOTIFICAR o(a) REQUERIDO(A): MARIA ESTER DUARTE AGUIAR - CPF: 536.777.902-63 e MARIA IVANIR DOS 
SANTOS - CPF: 612.329.802-00 , por meio de seu(ua) Advogado(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais, no valor de R$ 573,09 (quinhentos e setenta e três reais e nove centavos), atualizados até o dia 31/08/2022. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf. Advertência: 1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o 
recolhimento das custas iniciais em sua totalidade.
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7002072-77.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: JOSEMAR FERNANDES ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA - RO9428
EXECUTADO: VICTOR JOSE COUTINHO LUCIO
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte exequente intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a diligência do oficial de 
justiça ID 75917517.
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Autos n. 7010689-21.2021.8.22.0014
1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA - CNPJ: 04.092.706/0001-81 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: ABEL GUEDES JUNIOR - CPF: 508.131.882-53, atualmente em lugar incerto e não sabido, faz saber a todos quanto ao 
presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO que tem por 
FINALIDADE: CITAÇÃO DO EXECUTADO acima qualificada(s), para efetuar(em) o pagamento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
ou nomear bens à penhora, sob pena de penhora de tantos de seus bens quantos bastem para garantir o valor executado. Se efetuar 
o pagamento no prazo legal sem oposição de embargos, o executado fica isento das custas finais, nos termos do art. 8, inciso I, da Lei 
3.896/2016.
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - 
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br. Vilhena(RO), 01 de março de 2021. Eu, Junior Miranda Lopes, Diretor de Cartório, o mandei digitar por 
ordem do MM. Juiz de Direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7003218-17.2022.8.22.0014
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO8599
REU: TAILLE TAINA FERREIRA RAMOS
Advogados do(a) REU: VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO6883, LEANDRO MARCIO PEDOT - RO2022
NOTIFICAÇÃO DO REQUERIDO/EXECUTADO - CUSTAS
FINALIDADE: NOTIFICAR o(a) REQUERIDO(A): TAILLE TAINA FERREIRA RAMOS e CPF: 022.308.222-84 , por meio de seu(ua) 
Advogado(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 379,08 (trezentos e setenta 
e nove reais e oito centavos), atualizados até o dia 08/07/2022. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito 
judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf. Advertência: 1) Caso a parte autora seja 
beneficiária da Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua totalidade.
Vilhena(RO), 8 de julho de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
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(Prazo: 20 dias)
Autos n.: 7000263-81.2020.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: A. H. M. D. S.
EXECUTADO: ATAIDES ALEXANDRE DE SOUZA CPF: 070.684.839-09, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Faz saber a todos quanto ao presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a Vilhena 
- 1ª Vara Cível que tem por FINALIDADE INTIMAR do(s) executado(s) acima qualificado(s) nos termos dos artigos 523 § 2 do CPC, 
para cumprir a SENTENÇA e pagar o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida multa de 10% ao 
montante da condenação e, também, de honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA de 10%. ADVERTIR a parte executada 
de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 CPC para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. O prazo de defesa inicia-se a partir 
do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública no seguinte endereço: 
Avenida Luiz Mazieiro, nº 4320, Bairro Jardim América - Vilhena/RO, telefones (69) 3322-6578 ou (69) 99231-0036, e-mail: vilhena@
defensoria.ro.def.br. A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônico https://pjepg.tjro.jus.br/consulta/ConsultaPublica/
listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça). 
VALOR DA CONDENAÇÃO: R$ 917,53 (novecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) atualizado até 14-01-2020.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702, fone: 
(69) 3322-7665, e-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7007037-64.2019.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: POSTO MIRIAN II
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL - RO4234
REQUERIDO: PAULO KOKOGISKI
NOTIFICAÇÃO DO REQUERIDO/EXECUTADO - CUSTAS
FINALIDADE: NOTIFICAR o(a) REQUERIDO(A): PAULO KOKOGISKI - CPF: 032.465.799-46 , por meio de seu(ua) Advogado(a), para 
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito 
centavos), atualizados até o dia 31/08/2022. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de 
protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual. A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://
webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf. Advertência: 1) Caso a parte autora seja beneficiária da 
Justiça Gratuita, caberá também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em sua totalidade.
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7000436-42.2019.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, ANA PAULA 
SANCHES - RO9705
EXECUTADO: JUAN CARLOS SATHLER CAETANO DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a comprovar o pagamento de custas (CÓDIGO 1015) para distribuição da Carta Precatória (a ser distribuída dentro do Estado de 
Rondônia), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, de 24 de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº 008/2017 (DJ 072 de 20/04/2017). 
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7001448-86.2022.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - RO4683
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EXECUTADO: TIAGO DA SILVEIRA BERNARDES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do MANDADO, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
INTIMADA, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. Fica a parte advertida que em se tratando de MANDADO de Execução, Busca e Apreensão, Penhora e Avaliação, que envolve 
mais de um ato processual, as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples (mais de 25 Km da sede da Comarca)
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta (mais de 25 Km da sede da Comarca)
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
OBS: Para MANDADO s distribuidos em Comarca diversa dentro do Estado de Rondônia deverá ser usado o CÓDIGO 1015 (Carta 
Precatória)
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022 
(assinado digitalmente)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7001735-20.2020.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO - RO8387, ANDERSON BALLIN - RO5568, JOSEMARIO SECCO - 
RO724
REU: AUREA DE FATIMA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a juntada da carta ID 81252972.
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7005241-33.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MENDONCIO FERREIRA GOMES
Advogado do(a) AUTOR: DANIELI MALDI ALVES - RO7558
REU: MARCELO TEIXEIRA DE SOUZA
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a juntada da carta ID 81257705.
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7003285-84.2019.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: PEDRO COLOMBO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA VALIM - RO5813
EXECUTADO: NILVA MARQUES DA SILVA ALVES
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte exequente intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a juntada da carta ID 
81255725.
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
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e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7008720-44.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: VALDECI DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA GONCALVES DE SOUZA COLOMBO - RO3371
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para que promovam o preenchimento 
da minuta do Sistema SAPRE ID 81256751, para posterior expedição de ROPV/Precatório.
Vilhena(RO), 31 de agosto de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7006521-73.2021.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DE FATIMA SABANE
Advogado do(a) AUTOR: CEZAR BENEDITO VOLPI - RO533
REU: MANOEL FILHO SABANE
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se sobre a devolução 
de MANDADO.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7002156-73.2021.8.22.0014
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
Advogado do(a) AUTOR: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - MT8350-O
REU: JORGE PINHEIRO DE LIMA
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se sobre a devolução 
de MANDADO.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7012317-45.2021.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: DELAVI ODONTOLOGIA EIRELI
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - RO9427, GABRIELA INDIANARA BERNARDI NUNES - 
RO0000009161
EXECUTADO: MARILSA DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se sobre a devolução 
de MANDADO.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7000514-02.2020.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE DE ASSIS ROSA - MS12809
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REU: A.M.C. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se sobre a devolução 
de MANDADO.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7008328-94.2022.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: J. M. Q. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINA IMTHON ANDREAZZA - RO0003130A
REQUERIDO: WILLIAM ANACLETO BRUGNAGO CORDEIRO
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se sobre a devolução 
de MANDADO.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7002175-16.2020.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSIMERY BENICIO DE AGUILAR
Advogados do(a) AUTOR: GIULIANO DOURADO DA SILVA - RO5684, ALBERT SUCKEL - RO4718, RAYANNA DE SOUZA LOUZADA 
NEVES - RO5349, PATRICIA MAGALHAES SALES SILVA - RO10725
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
INTIMAÇÃO 
FINALIDADE: Fica(m) a(s) parte(s), por intermédio de seu(s) Advogado(s), intimado(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 
do artigo 33, XXVI das DGJ, recolher as custas, caso haja, e impulsionar o feito, com a manifestação quanto ao retorno dos autos do 
Egrégio 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, sob pena de arquivamento. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7011448-82.2021.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: ROSELI APARECIDA LUCIANO EIRELI
Advogados do(a) EXEQUENTE: VIVIAN BACARO NUNES SOARES - RO2386, CARINA BATISTA HURTADO - RO3870
EXECUTADO: VANDERSON RODRIGUES HOLANDER
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se sobre a devolução 
de MANDADO.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7003529-08.2022.8.22.0014
Classe: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (45)
AUTOR: MULTI LIMPE - LIMPEZA E DEDETIZACAO EIRELI - ME
Advogado do(a) AUTOR: EMERSON SANTOS CIOFFI - RO10456
REU: MUNICIPIO DE VILHENA
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INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto a contestação apresentada no 
ID 81196967.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7002461-23.2022.8.22.0014
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ZILDA OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELICA PEREIRA BUENO - RO8468
INVENTARIADO: CLEMENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (2)
Advogado do(a) INVENTARIADO: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - RO7559
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNS DEIVY SOUZA GARATE - RO4396
Advogado do(a) REQUERIDO: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - RO7559
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte requerente intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição ID 81147113.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7005104-51.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: L. G. R. P.
Advogado do(a) AUTOR: VILMA BARRETO MONARIN - RO4138
REU: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Advogado do(a) REU: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - RO4683
INTIMAÇÃO AUTOR(A) 
Fica(m) o(s) AUTOR(ES), por intermédio de seu(s) advogado(s), INTIMADOS(s) para querendo apresentar impugnação à contestação no 
prazo legal, como proceder o recolhimento das custas iniciais adiadas (Código 1001.2), caso não tenha sido recolhida.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022 
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7005835-47.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MADALENA DE OLIVEIRA LIBERATO
Advogado do(a) AUTOR: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - RO7559
REU: RESIDENCIAL FLORENCA INCORPORACOES LTDA
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a juntada da carta ID 81290727.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7006054-60.2022.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS (12246)
REQUERENTE: A. A. T. D.
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELI MALDI ALVES - RO7558
REQUERIDO: JUCELIO COSMO DA SILVA
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INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se sobre a devolução 
de MANDADO.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7004396-98.2022.8.22.0014
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: CLEIDILENE CAMPOS MOREIRA e outros
Advogado do(a) AUTOR: ADENILSON LUIZ MAGALHAES - RO9928
Advogado do(a) AUTOR: ADENILSON LUIZ MAGALHAES - RO9928
REU: OSEIAS RUFINO
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para dar impulso ao feito.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7000647-
15.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 01/02/2018
AUTOR: ANTONIA LEITE DE SOUZA SIMOURA, AVENIDA VILHENA 5861, FONE 069 98463-8051 SÃO JOSÉ - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: AMANDA SETUBAL RODRIGUES, OAB nº RO9164, TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA, OAB nº 
RO6835, HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA, OAB nº RO4513A, BRUNA DE LIMA PEREIRA, OAB nº RO6298
REU: LUIZ FERNANDO DA SILVA, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1140, - DE 3645 A 4069 - LADO ÍMPAR NOVA PORTO VELHO 
- 76829-631 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ELISANGELO FERNANDES RIBAS, AV. PRIMAVERA 2212 CENTRO - 76990-000 - 
CHUPINGUAIA - RONDÔNIA, J. C. D. E. D. R., AVENIDA PINHEIRO MACHADO 326, BAIRRO CAIARI (69) 3216-8600 ARIGOLÂNDIA 
- 76801-177 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, EDILCE MACHADO, RUA DEZ 5127, BAIRRO JARDIM AMÉRICA RESIDENCIAL MARIA 
MOURA - 76983-836 - VILHENA - RONDÔNIA, AROLDO MARTINS JUNIOR, AV. TUPINAMBÁS 3226 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - 
RONDÔNIA, EMILIA CASTAMAN, RUA A 4193 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, IVO NICOLAU FARDO, 
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO 5100 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, LUIS ALBERTO MACHADO, AV. 
TUPINAMBÁS 3226 CENTRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA, LUIZ CARLOS KLIPEL, AV. JURUÁ 4607 CENTRO - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, ELIANE MARTA ORIO, RUA PORTO VELHO 154 CENTRO (5º BEC) - 76988-054 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: SERGIO FERNANDO CESAR, OAB nº RO7449, MARIO LACERDA NETO, OAB nº RO7448, NATIANE 
CARVALHO DE BONFIM, OAB nº RO6933, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES, OAB nº RO2433, CLEIA APARECIDA FERREIRA, 
OAB nº RO69A, MARIO CESAR TORRES MENDES, OAB nº RO2305, MAIELE ROGO MASCARO, OAB nº RO5122, CRISTIAN MARCEL 
CALONEGO SEGA, OAB nº RO9428, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
R$ 65.000,00
Vistos em saneamento.
JUCER arguiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, sob a justificativa de que a SENTENÇA somente produzirá efeitos terceiros 
fizerem parte desta lide, razão pela qual pugnou pela citação de Elisângelo Fernando Ribas e Luiz Fernando da Silva. Na DECISÃO 
inserta no ID Num. 20835731 - Pág. 1 a 2 foi deferida a inclusão dos litisconsortes indicado na peça de defesa da JUCER, tornando 
prejudicada a análise desta preliminar. 
IVO NICOLAU FARDO, EMILIA CASTAMAN e LUIZ CARLOS KLIPEL invocaram a mesma preliminar de extinção do processo, ambos 
com fundamento no fato de que a prefacial não veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A questão 
suscitada pelos citados requeridos não merece respaldo, notadamente porque a fraude pode ser facilmente demonstrada por meio de 
prova técnica, a saber, perícia judicial a ser realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, afasto esta preliminar. 
ELIANE MARTA ORIO e LUIS ALBERTO MACHADO apresentaram semelhante preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porque 
em nenhum dos documentos questionados eles são partes ou sequer têm seus nomes citados. A questão não se situa no plano das 
preliminares processuais, senão no MÉRITO desta lide. Por tais motivos, tal discussão deve ser transportada para o MÉRITO da causa. 
Sendo assim, refuto esta preliminar.
AROLDO MARTINS JUNIOR alegou as preliminares de prescrição, decadência e ilegitimidade passiva. 
As preliminares de prescrição e decadência não merecem prosperar.
O art. 189 do Código Civil estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. A 
meu ver, a pretensão só ocorreu no caso em apreço quando a parte autora tomou conhecimento de que seu nome havia sido utilizado 
indevidamente, ou seja, quando soube da existência de empresa cadastrada em seu nome em julho do ano de 2017, ao ensejo da citada 
para responder uma execução fiscal. No entanto, a pretensão autoral foi manejada já no ano de 2018, logo após a ciência pela autora do 
uso indevido de seu nome, não configurando a prescrição alegada no art. 206, § 3º, inciso V, do CC.
Em seguida, sustentou a ocorrência da decadência, uma vez que foi superado o prazo de 04 anos para anular o ato jurídico tido como 
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ilícito. A mesma razão de decidir citada no parágrafo anterior se aplica a esta preliminar de MÉRITO, pois o prazo decadencial somente 
se iniciou depois que a autora tomou conhecimento da violação do seu direito. Aliás, não há que se falar nem em decadência para anular 
o negócio jurídico, visto que o argumento utilizado na peça de ingresso é de inexistência de relação jurídica. Em sendo assim, inexiste 
prazo para se declarar nulo o negócio jurídico, que não se convalesce, conforme preconiza o art. 169 do Diploma Civil. 
Em razão disso, rejeito as preliminares de prescrição e de decadência.
A mesma sorte ocorre com relação a preliminar de ilegitimidade passiva. Utilizo-me dos mesmos argumentos lançados para refutar 
esta alegação, tal como dito na preliminar elencada pela ré Eliane Marta Orio.
DECRETO a revelia da ré Edilce Machado, uma vez que citada (id. 23471070) não apresentou defesa nos autos.
Saneamento
As partes são legítimas e possuem capacidade postulatória.
Presente às condições da ação e os pressupostos processuais de existência, validade e de desenvolvimento regular do processo.
O feito encontra-se escoimado de quaisquer vícios que possam inquiná-lo de nulidade.
Dessa forma, dou o feito por saneado.
Ponto controvertido da lide.
Fixo como ponto controvertido da lide: nulidade dos contratos sociais; e, em caso positivo, se os fatos ensejam indenização por dano 
moral.
Ônus da prova.
a) a autora incumbe comprovar os fatos constitutivos do seu direito;
b) aos réus incumbe comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivo do direito do autor.
Provas.
Intimem-se as partes por meio dos advogados para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 
necessidade e utilidade de sua produção.
Caso optem pela prova testemunhal e pericial, as partes já deverão arrolar suas testemunhas e apresentar quesitos, no prazo determinado 
acima. 
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7003963-
94.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 28/04/2022
AUTOR: YAN MIGUEL FERREIRA DE MELO, AVENIDA ROZALINDA ADÉLIA MARANGONI 3402 JARDIM AMÉRICA - 76980-828 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADRIEL AMARAL KELM, OAB nº RO9952
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIFÍCIO 
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK TORRE JATOB TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, 
PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
R$ 8.000,00
Vistos em saneamento.
Saneamento
As partes são legítimas e possuem capacidade postulatória.
Presente às condições da ação e os pressupostos processuais de existência, validade e de desenvolvimento regular do processo.
O feito encontra-se escoimado de quaisquer vícios que possam inquiná-lo de nulidade.
Dessa forma, dou o feito por saneado.
Ponto controvertido da lide.
Fixo como ponto controvertido da lide: a responsabilidade da ré pelo cancelamento do voo; e, em caso positivo, se os fatos 
ensejam indenização por dano moral.
Ônus da prova.
a) ao autor incumbe comprovar os fatos constitutivos do seu direito;
b) à ré incumbe comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivo do direito do autor.
Provas.
Intimem-se as partes por meio dos advogados para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 
necessidade e utilidade de sua produção.
Caso optem pela prova testemunhal e pericial, as partes já deverão arrolar suas testemunhas e apresentar quesitos, no prazo determinado 
acima.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7003387-
09.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
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Protocolado em: 29/05/2019
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA, RUA JOÃO GOULART 2182, - DE 1923/1924 A 2251/2252 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-034 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES, OAB nº PA4594
EXECUTADOS: CLEUDO DE PAULA SILVA, AV. ANTÔNIO RICARDO DE LIMA 1523 VILA NOVA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA, ZACARIAS ALVES MOTA, RD BR 364, KM 72 s/n ZONA RURAL - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
R$ 5.665,75
Vistos.
Indefiro o pedido de expedição de Ofício ao INSS, visando obter informações acerca de eventuais empregos ou benefícios previdenciários 
recebidos pelo executado, pois se trata de diligência que incumbe, eminentemente, à parte interessada.
Registro que a informação poderá ser obtida por meio de requerimento administrativo junto ao órgão ou por meio de acesso ao portal do 
advogado no site da previdência social, conforme orientações repassadas pelo chefe da agência local.
Consigo, ainda, que dados sobre vínculo empregatício também podem ser adquiridos diretamente no CAGED, por meio de requerimento 
administrativo.
Intime-se, portanto, o autor para, no prazo de 5 dias, para impulsionar o feito requerendo o quê entender de direito sob pena de 
suspensão.
Vilhena,RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7003247-
09.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 11/05/2018
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
GEISIELI DA SILVA ALVES, OAB nº RO9343
EXECUTADO: LEANDRO JUNIOR DA SILVA, AVENIDA CELSO MAZUTTI 3505 JARDIM AMÉRICA - 76980-807 - VILHENA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
R$ 46.221,96
DESPACHO 
Vistos
Determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano.
Aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório (sem baixa).
Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação das partes, iniciar-se-á o prazo prescricional.
Transcorrido o prazo de 5 anos, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à prescrição intercorrente.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7010129-79.2021.8.22.0014
Classe: DIVÓRCIO LITIGIOSO (12541)
REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO DE FREITAS
Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - RO0002832A, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS 
PEREIRA - RO3046
REQUERIDO: JUDITE ANTUNES DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para dar impulso ao feito
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7001981-
50.2019.8.22.0014 
Classe: Execução de Alimentos
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Protocolado em: 22/04/2019
Valor da causa: R$ 1.164,32
EXEQUENTE: J. S. B. C., AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1842 CENTRO (S-01) - 76980-202 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIELI MALDI ALVES, OAB nº RO7558
EXECUTADO: R. D. S. C., AVENIDA PARANÁ 2243 BOA ESPERANÇA - 76985-435 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Embora a autora tenha se manifestado nos autos, ela não atendeu o comando judicial no sentido de dizer se pretende ou não a conversão 
do rito da execução de alimentos de prisão para expropriação. 
Quanto o requerimento de expedição de ofício, será analisado após manifestação da parte. 
Prazo: 05 dias.
Intime-se. 
Vilhena/RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7003175-80.2022.8.22.0014
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: LINDOMAR APARECIDO BIGONI e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CARLOS MAILHO - RO3047
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CARLOS MAILHO - RO3047
INTERESSADO: MARLENE BIGONI
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte requerente intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto os documentos juntados. 
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7007611-19.2021.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE MANOEL PAIM
Advogados do(a) AUTOR: SUZI MIDORI NAKAHARA NAKANO - RO0004135A, FABIO CHRISTIANO NAKANO - RO0003652A
REU: GOMES DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI - ME
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a juntada da carta ID 81296728.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7007619-59.2022.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
EXECUTADO: IZAEL DE JESUS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do MANDADO, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
INTIMADA, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. Fica a parte advertida que em se tratando de MANDADO de Execução, Busca e Apreensão, Penhora e Avaliação, que envolve 
mais de um ato processual, as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples (mais de 25 Km da sede da Comarca)
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta (mais de 25 Km da sede da Comarca)
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CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
OBS: Para MANDADO s distribuidos em Comarca diversa dentro do Estado de Rondônia deverá ser usado o CÓDIGO 1015 (Carta 
Precatória)
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022 
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7001634-
46.2021.8.22.0014 
Classe: Execução Fiscal
Protocolado em: 19/03/2021
Valor da causa: R$ 16.123,37
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: MARIA VILMA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 3213, SALA A CENTRO 
(S-01) - 76980-142 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Manifeste-se o exequente, acerca dos documentos juntados no id 2022-07-15 (5), no prazo de 5 dias, importando a inércia em 
reconhecimento tácito da quitação do débito e consequente extinção do feito.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n.: 7004426-36.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSANGELA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA GOMES CARDOSO MENEZES - RO4754
REU: KARLA GUIMARAES APARECIDO e outros
Advogado do(a) REU: MARCIO DE PAULA HOLANDA - RO6357
Advogado do(a) REU: MARCIO DE PAULA HOLANDA - RO6357
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte, por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para dar impulso ao feito.
Vilhena(RO), 1 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0045214-
13.2005.8.22.0014 
Classe: Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 05/05/2005
Valor da causa: R$ 62.269,64
AUTOR: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA, AV. CHILE 216, BLOCO 7 - APTO 107 - CARANA CARANÃ - 69313-632 - BOA VISTA 
- RORAIMA, MAMEDE ABRAO JUNIOR, AV. CHILE 213, BLOCO 7 - APTO 107 - CARANA CARANÃ - 69313-632 - BOA VISTA - 
RORAIMA, JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA MÓVEIS - ME, AV. CHILE 213, BLOCO 07 - APTO 107 CARANÃ - 69313-632 - BOA 
VISTA - RORAIMA
ADVOGADO DOS REU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Considerando a arrematação parcelada do bem imóvel ( Lote Rural nº 3 B, Gleba 07, Setor Urucumacuã, Vilhena/RO, Matrícula n. 6340 
- 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Vilhena/RO), o Cartório de Registro de Imóveis deverá proceder a inclusão de cláusula de 
indisponibilidade no imóvel arrematado, para fins de atender a hipoteca do art. 895, § 1º do CPC.
Efetuado o adimplemento de todas as parcelas ou o pagamento integral do bem, a hipoteca legal deverá ser retirada, o que fica, desde 
já, autorizado.
Sirva como Ofício n.253/2022 ao 1º Cartório de Registro de Imóveis, nesta cidade e comarca.
Vilhena/RO, 1 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
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1ª VARA CÍVEL   

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 7004312-68.2020.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: MATHEUS RIBEIRO SOUSA - RO10392, ANDERSON BALLIN - RO5568, JOSEMARIO SECCO - RO724
REU: MAGNO VIEIRA DE FARIA
Intimação AUTOR(A) - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 7008758-80.2021.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO ROBERTO DE FREITAS MORAIS
Advogado do(a) AUTOR: JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A
REU: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição ID 77570183.
Vilhena(RO), 2 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 7000710-06.2019.8.22.0014
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: T. A. P. D. S. e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: WILSON LUIZ NEGRI - RO3757, LUCIANE BRANDALISE - RO6073
Advogados do(a) REQUERENTE: WILSON LUIZ NEGRI - RO3757, LUCIANE BRANDALISE - RO6073
REQUERIDO: CLEVERSON FARIAS PIRES DOS SANTOS e outros
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte requerente intimada para, no prazo de 5 dias, dar regular andamento no feito. 
Vilhena(RO), 2 de setembro de 2022
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR
Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 7005283-87.2019.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SARAH VICTORIA DA SILVA SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - RO4461, JESSICA BARRETO GRESPAN - RO10390
REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
Advogados do(a) REQUERIDO: SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES - RO0003911A, GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO - 
RO8736
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
INTIMADA, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução, Busca e Apreensão, Penhora e Avaliação, que envolve mais 
de um ato processual, as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
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CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples (mais de 25 Km da sede da Comarca)
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta (mais de 25 Km da sede da Comarca)
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
OBS: Para mandados distribuidos em Comarca diversa dentro do Estado de Rondônia deverá ser usado o CÓDIGO 1015 (Carta 
Precatória)
Vilhena(RO), 2 de setembro de 2022 
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7006821-
11.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 25/08/2016
EXEQUENTE: VACCARI AUTOMOVEIS LTDA - EPP, AVENIDA MAJOR AMARANTE 2855 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA, OAB nº RO6835, LUCIANE BRANDALISE, OAB nº RO6073, 
HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA, OAB nº RO4513A, WILSON LUIZ NEGRI, OAB nº RO3757
EXECUTADO: MARILDA APARECIDA JARDIM GONCALVES, RUA JOSÉ RAIMUNDO LIMA 5104, FONE 69-99963-3708 E 69 3322 
1703 JARDIM ELDORADO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO, OAB nº RO6618, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
D E S P A C H O
Vistos.
Procedi pesquisa pelo sistema SISBAJUD em nome da parte executada, conforme tela anexa.
Tendo em vista que os valores localizados nas contas bancárias da parte executada são ínfimos e serão absorvidos pelas despesas 
processuais para o seu levantamento, deixo de efetivar a penhora, nos termos do art. 836, do CPC.
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão 
do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7000079-
62.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 08/01/2019
REQUERENTE: A.M.C. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP, AVENIDA EDINALDO LUCIANO DA SILVA 2089 BODANESE - 76981-082 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702
REQUERIDO: VALDECIR RODRIGUES MACHADO, RUA NELSON BRUNGROTY 350 LOTEAMENTO SANTO AFONSO - 69908-848 
- RIO BRANCO - ACRE
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
D E C I S Ã O
Vistos.
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo REQUERIDO: VALDECIR RODRIGUES MACHADO, através do 
Curador Especial, por negativa geral, pois não se verifica qualquer irregularidade e não foi apresentada qualquer matéria que pudesse 
ilidir a pretensão do(a) autor(a).
Deixo de fixar honorários, nos termos da Súmula 519 do STJ, verbis: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de 
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 
Por consequência, determino o prosseguimento do cumprimento da execução, defiro o pedido de pesquisa de valores por meio do 
sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, a qual restou PARCIALMENTE frutífera, conforme documento anexo.
Com vistas a evitar prejuízos para ambas as partes procedi transferência dos valores para a conta judicial, por tratar-se de conta 
remunerada, por conseguinte, desde já, converto o bloqueio judicial em penhora.
Intime-se pessoalmente o executado, se for o caso, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca da penhora realizada, 
ocasião em que também poderá alegar as matérias elencadas no art. 854, § 2º e 3º, do CPC.
Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 
que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao 
juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” 
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Caso não haja impugnação no prazo legal, expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada.
Expeça-se mandado de intimação a cerca do valor penhorado.
Serve o presente como MANDADO INTIMAÇÃO.
Intime-se.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7002987-
87.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum CívelProtocolado em: 31/03/2022
Valor da causa: R$ 8.548,68
AUTOR: MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL, RUA OITOCENTOS E VINTE E DOIS 6387 ALTO ALEGRE - 76985-324 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: CAMILA DOMINGOS, OAB nº RO5567, DANIELLE KRISTINA DOMINGOS CORDEIRO, OAB nº RO5588
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
D E C I S Ã O
Vistos em saneamento
I) Preliminares
a) Prescrição
Alega com fundamento ao princípio da eventualidade o reconhecimento da prescrição de parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 
da propositura da ação. 
O pedido inicial não engloba retroativos superiores a 5 anos, motivo pelo qual resta prejudicada esta preliminar. 
b) Falta de interesse de agir por ausência do requerimento administrativo:
Com efeito, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento de Recurso Extraordinário, sob o regime de Repercussão 
Geral, pronunciou-se quanto à matéria, inclusive modulando os efeitos da decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento 
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às 
ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas 
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência 
de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, 
está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) 
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias 
e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os 
casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como 
data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o 
acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora 
rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS 
será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou 
não do interesse em agir. (R.E. 631.240/MG - Relator: Min. Luis Roberto Barroso - Data do Julgamento: 03/09/2014 - Data da Publicação: 
10/11/2014).
Assim, no caso vertente, tendo o INSS apresentado contestação acerca da matéria, evidenciou-se o interesse processual pela resistência 
à pretensão, conforme contestação coligida nos autos.
Dessa forma, afasto a preliminar alegada.
II) Saneamento
As partes são legítimas e possuem capacidade postulatória.
Presente às condições da ação e os pressupostos processuais de existência, validade e de desenvolvimento regular do processo.
O feito encontra-se escoimado de quaisquer vícios que possam inquiná-lo de nulidade.
Dessa forma, dou o feito por saneado.
III) Ponto controvertido da lide
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Fixo como ponto controvertido da lide: a existência de incapacidade na parte autora, ensejadora do recebimento do auxílio-doença 
acidentário pleiteado. 
IV) Ônus da provas.
a) à parte autora incumbe comprovar os fatos constitutivos do seu direito;
b) à parte ré incumbe comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivo do direito do autor.
V) Prova
Defiro a produção da prova pericial.
A parte ré quem arcará com as custas dos honorários periciais.
Mantenho a nomeação como perito Dr. VAGNER HOFFMANN, podendo ser localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 838, Bairro 
Jardim Eldorado (Centro Médico São Lucas), Vilhena-RO, CEP 76987-230, Celular 9-9937-7962, peritovagner@gmail.com. A intimação 
somente deverá ser feita após o pagamento dos honorários nos autos. (conforme consta no id. 43904011)
Efetivado o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, indicando nos autos o dia, hora e local da realização do ato.
Com a informação, intimem-se as partes.
Intime-se a ré a comprovar o cumprimento da tutela de urgência deferida no prazo de 5 dias. 
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 7007507-95.2019.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDERSON BALLIN - RO5568, JOSEMARIO SECCO - RO724
REQUERIDO: ELIEL OLIVEIRA SILVA 90215834291
INTIMAÇÃO AUTOR(A) - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o AUTOR(A) / EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante 
de custas CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência 
virtual em relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias). 
Vilhena(RO), 2 de setembro de 2022 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009627-
19.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 18/11/2016
EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO POSSA, ESTÂNCIA VÓ ALZIRA Lote 76, LINHA 140, ZONA RURAL GLEBA CORUMBIARA Nº 2 - 
76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANDERSON BALLIN, OAB nº RO5568, JOSEMARIO SECCO, OAB nº RO724
EXECUTADO: LOPES DOMINGUES E TOSIN DOMINGUES LTDA - ME, AVENIDA ANTONIO ANDRE MAGGI 1050 CENTRO - 78365-
000 - SAPEZAL - MATO GROSSO
ADVOGADO DO EXECUTADO: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, OAB nº MT12642O
D E S P A C H O
Vistos.
Defiro o pedido de pesquisa de valores, por meios dos sistemas SISBAJUD.
A consulta de valores restou parcialmente frutífera, conforme documento anexo.
Com vistas a evitar prejuízos para ambas as partes procedi transferência dos valores para a conta judicial, por tratar-se de conta 
remunerada, por conseguinte, desde já, converto o bloqueio judicial em penhora.
Intime(m)-se o(s) executado(s), pessoalmente, para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da penhora, nos termos do art. 847, caput, 
do CPC, ocasião em que também poderá alegar as matérias elencadas no art. 854, § 2º e 3º, do CPC.
Caso não haja manifestação, expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada em favor do exequente, o qual deverá comprovar 
nos autos, no prazo de 5 dias, o efetivo valor levantado e impulsionar o feito, sob pena de suspensão.
Deixei de proceder as demais pesquisas requeridas face a satisfação integral através do SISBAJUD.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009214-
93.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
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Classe:Carta Precatória Cível
Protocolado em: 01/09/2022
DEPRECANTE: T. F. F. D. O., RUA PRESIDENTE KENNDY 4345 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO DEPRECANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEPRECADO: J. L. D. O., AVENIDA CAMPOS ELISIOS 3545 RESIDENCIAL CIDADE VERDE III - 76983-013 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO DEPRECADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
R$ 1.267,50
Vistos.
Cumpra-se a carta precatória, servindo esta cópia como mandado.
Devidamente cumprida, devolva-se.
Considerando o caráter itinerante das Cartas Precatórias, caso o Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada/intimada tenha 
mudado de endereço e indique o atual, independentemente de nova deliberação, a remeta-se a carta ao juízo da comarca a que se referir 
o novo endereço, com as baixas e anotações necessárias.
Nesse caso, deverá a escrivania, ainda, comunicar o juízo deprecante quanto à remessa.
Determino ainda, a devolução da carta precatória, caso o oficial de justiça certifique que não localizou a pessoa em questão e não decline 
novo endereço. 
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7002185-
26.2021.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 06/04/2021
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA, SICREDI, AVENIDA ASSIS BRASIL 3940 SÃO SEBASTIÃO - 
91060-900 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VERA REGINA MARTINS, OAB nº RS34607
EXECUTADO: MARCELO PEREIRA GOMES, RUA MODESTO BATISTA 2918 JARDIM AMÉRICA - 76980-870 - VILHENA - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
D E S P A C H O
Vistos.
Defiro o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, a qual restou PARCIALMENTE frutífera, conforme documento 
anexo.
Com vistas a evitar prejuízos para ambas as partes procedi transferência dos valores para a conta judicial, por tratar-se de conta 
remunerada, por conseguinte, desde já, converto o bloqueio judicial em penhora.
Intime-se pessoalmente o executado, se for o caso, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca da penhora realizada, 
ocasião em que também poderá alegar as matérias elencadas no art. 854, § 2º e 3º, do CPC.
Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 
que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao 
juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” 
Caso não haja impugnação no prazo legal, expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada.
Expeça-se mandado de intimação a cerca do valor penhorado.
Serve o presente como MANDADO INTIMAÇÃO.
Intime-se.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone:(69) 3322-7665
Processo nº 7002597-54.2021.8.22.0014
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
EXECUTADO: E. RIBEIRO DOS SANTOS, ELIQUEISON RIBEIRO DOS SANTOS
Intimação Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 1ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada do inteiro teor do despacho: 
“intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão 
do processo (CPC, art. 921, III)”
Vilhena, 2 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7002781-
10.2021.8.22.0014 
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Classe: Petição Cível
Protocolado em: 04/05/2021
Valor da causa: R$ 8.371,86
REQUERENTE: CAIO AFONSO STRACIERI BARBOSA, AVENIDA BENNO LUIZ GRAEBIN 5115 JARDIM ELDORADO - 76987-138 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: BARBARA BARBOSA LIMA, OAB nº RO3387
REQUERIDO: CELAIR RODRIGUES DA SILVA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
D E S P A C H O
Vistos.
Expeça-se carta precatória para citação/intimação do requerido, conforme manifestação da parte autora. 
Vilhena/RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7000361-
32.2021.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 21/01/2021
AUTOR: ANA MOREIRA, RUA 713 276 BODANESE - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: VALDINEI LUIZ BERTOLIN, OAB nº RO6883, LEANDRO MARCIO PEDOT, OAB nº RO2022
REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, RUA ALVARENGA PEIXOTO 974, - ATÉ 1179/1180 LOURDES - 30180-120 - BELO HORIZONTE 
- MINAS GERAIS
ADVOGADO DO REU: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº DF96864
R$ 30.677,57
D E S P A C H O
Vistos.
Altere-se a classe da autuação.
1. Intime-se o executado por meio de seu advogado para, no prazo de 15 dias, cumprir espontaneamente a obrigação fixada no título 
executivo judicial, para pagamento da quantia de R$43.790,14, sob pena de ser acrescida automaticamente multa de 10%, e honorários 
advocatícios no valor de 10%, ambos sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já determino a efetivação de penhora e avaliação dos bens do executado 
(CPC, art. 523, §3º).
3. Transcorrido o prazo acima, poderá o executado interpor impugnação nos próprios autos no prazo de 15 dias, independentemente de 
nova intimação (CPC, art. 525), observando-se que a interposição do ato não impede a prática dos atos executivos e expropriatórios, nos 
termos do art. 525, §6º, do CPC, salvo exceções e observados os requisitos legais.
4. Intimem-se. Pratique-se o necessário.
5. Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça, no cumprimento da ordem este deverá certificar eventual proposta de autocomposição, 
conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
6. Sirva este despacho como mandado/carta para os devidos fins.
Vilhena/RO, 2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0004925-
23.2014.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 02/06/2014
REQUERENTE: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA, RUA GETÚLIO VARGAS 222, FILIAL CENTRO - 76980-084 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702
EXCUTADO: GLE ANSELMO GOMES, RUA 1709 2245, RUA CARLOS STHAL, 5004, JD. ELDORADO SETOR 17 - 76983-238 - 
VILHENA - RONDÔNIA, JOSE NILSON BATISTA DE SOUZA, RUA MAMORÉ 1278 SETOR 13 - 76985-106 - VILHENA - RONDÔNIA
EXCUTADO SEM ADVOGADO(S)
D E S P A C H O
Vistos.
Procedi pesquisa pelo sistema SISBAJUD em nome da parte executada, conforme tela anexa.
Tendo em vista que os valores localizados nas contas bancárias da parte executada são ínfimos e serão absorvidos pelas despesas 
processuais para o seu levantamento, deixo de efetivar a penhora, nos termos do art. 836, do CPC.
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão 
do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 7005883-16.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO3551
EXECUTADO: BARROS & OLIVEIRA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAR o EXECUTADO, por meio de sua Advogada da juntada da devolução de Alvará, conforme 
ID 81340835, devendo recolher custas de repetição de ato (Código 1008.1), no prazo de 05 cinco dias, sob pena dos valores serem 
remetidos para Conta Centralizadora
Vilhena(RO), 2 de setembro de 2022
JUNIOR MIRANDA LOPES
Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 7007107-47.2020.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: IRMAOS RUSSI LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDERSON BALLIN - RO5568, JOSEMARIO SECCO - RO724
REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE DO VALE DE LIMA
INTIMAÇÃO FINALIDADE: Fica a parte , por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se ante a não 
manifestação do executado.
Vilhena(RO), 2 de setembro de 2022
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário
Autos n. 7007586-11.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 22/10/2018
EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP, AVENIDA 704 2191 BODANESE - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JEVERSON LEANDRO COSTA, OAB nº RO3134, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA, OAB 
nº RO3551
EXECUTADO: JOSE ROBERTO FELIPE SANTOS, AVENIDA BRASIL 1326 CENTRO - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
R$ 4.703,82
S E N T E N Ç A
Vistos etc...
HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes, para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 924, III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação promovida por 
EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP contra EXECUTADO: JOSE ROBERTO FELIPE SANTOS.
Procedia a transferencia do valor parcial bloqueado via Sisbajud, conforme constante no acordo, devendo ser expedido o competente 
alvará. 
Tendo em vista que o feito foi extinto por acordo entre as partes, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas finais, nos termos da lei 3.896/2016.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0009728-
83.2013.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 29/08/2013
REQUERENTE: SONIA ALVES DE SOUZA - ME, RUA MATO GROSSO s/nº EMBRATEL - 76980-008 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LEANDRO MARCIO PEDOT, OAB nº RO2022
REQUERIDOS: ELIZEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA, RUA 842 6714 SETOR 08 - 76980-008 - VILHENA - RONDÔNIA, VIVIANE MARTINS 
DOS SANTOS, RUA 349-A, N.481 481, NÃO INFORMADO VILA OPERÁRIA - 76980-008 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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D E S P A C H O
Vistos.
Defiro o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, a qual restou PARCIALMENTE frutífera, conforme documento 
anexo.
Com vistas a evitar prejuízos para ambas as partes procedi transferência dos valores para a conta judicial, por tratar-se de conta 
remunerada, por conseguinte, desde já, converto o bloqueio judicial em penhora.
Intime-se pessoalmente o executado, se for o caso, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca da penhora realizada, 
ocasião em que também poderá alegar as matérias elencadas no art. 854, § 2º e 3º, do CPC.
Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 
que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao 
juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” 
Caso não haja impugnação no prazo legal, expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada.
Expeça-se mandado de intimação a cerca do valor penhorado.
Serve o presente como MANDADO INTIMAÇÃO.
Intime-se.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos n. : 7000980-93.2020.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: AMARILDO DIAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890
EXECUTADO: RENAN BATISTA FRITSCH
INTIMAÇÃO - CUSTAS JUD’S/PESQUISA 
FINALIDADE: Fica(m) o(s) autor(es), por intermédio de seu(s) advogado(s), intimado(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos 
autos o recolhimento da taxa correspondente às custas para cumprimento do ato (Código 1007) requerimento de buscas de endereços, 
bloqueio de bens e valores, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telemáticos e assemelhados; (Código 1008.1). renovação de 
ato adiado ou já realizado e buscas de endereços, bloqueio de bens e valores, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telemáticos e 
assemelhados. As custas em questão podem ser emitida acessando o link seguir: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf Vilhena(RO), 2 de setembro de 2022 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7012461-
19.2021.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 01/06/2022
AUTORES: ORTENCIA RONKOSKI PEREIRA, LINHA 85, KAPA 48 Lote 84, BOA ESPERANÇA GLEBA 01 - 76990-000 - CHUPINGUAIA 
- RONDÔNIA, RAIMUNDO PEREIRA LOPES, LINHA 85, KAPA 48 Lote 84 BOA ESPERANÇA - 76990-000 - CHUPINGUAIA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DANIELI MALDI ALVES, OAB nº RO7558, RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA, OAB nº RO3694
REU: BANCO DO BRASIL, AVENIDA NELSON TREMEA 179 CENTRO - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
R$ 30.000,00
D E S P A C H O
Vistos.
DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária às partes autoras.
O pedido de tutela de urgência resta prejudicado face decisão proferida nos autos 7011670-50.2021.8.22.0014 (embargos a execução) 
que declarou extinta a execução dos autos 7006961-69.2021.8.22.0014, determinando-se o levantamento de quaisquer bloqueios. O 
presente feito tramitará apenas em relação ao pedido de dano moral. 
Convido as partes a refletir acerca da possibilidade de solucionar a questão controvertida mediante a conciliação, uma vez que o acordo 
construído pelas partes otimiza ganhos ou minimiza prejuízos diante do tempo que o processo poderá levar para ser concluído, bem como 
por se revelar na produção da verdadeira justiça. Nesse contexto, espero que o espírito de colaboração dos advogados cooperem nesse 
ideal de justiça, uma vez que são também responsáveis pela solução pacífica dos conflitos.
As audiências de conciliação deste juízo realizar-se-ão por meio da rede mundial de computadores - internet, através do WHatsApp, 
ou, se extrapolar o número de participantes (08), será utilizado o aplicativo “Google Meet”, podendo ser utilizado pela parte interessada 
algum aparelho eletrônico, tais como celular, notebook ou computador, que possua sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando, 
podendo receber auxílio do respectivo patrono/advogado.
DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18/10/2022, às 11horas, por sistema de videoconferência, nos termos do Provimento n. 
19/2021-CGJ.
Os participantes deverão informar nos autos seus números de WhatsApp/telefone, e poderão entrar em contato com o NUCOMED 
através do telefone 69-3316-3640 para maiores informações.
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As informações sobre a audiência, como data, horário e o link de acesso ao ambiente virtual poderão ser encaminhadas pelo cartório, 
mediante certidão nos autos, para os e-mails/telefones das partes/advogados, que deverão ser informados nos autos pelos mesmos (através 
de seus advogados ou mediante certidão do Oficial de Justiça no ato da intimação), no prazo de 5 dias, sendo de sua responsabilidade a 
informação, sob pena de cancelamento do ato e regular prosseguimento do processo, inclusive no que diz respeito à contagem do prazo 
para oferecimento de contestação.
Com a vinda das informações requisitadas, o cartório enviará o link correspondente às partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias da solenidade.
No horário da audiência por videoconferência, as partes deverão estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicados em 
local apropriado, para que a audiência possa ter início, e tanto as partes como os advogados acessarão e participarão do ato após serem 
autorizados a ingressarem na sala virtual.
Os participantes deverão comprovar as respectivas identidades ao início da audiência, exibindo documento oficial com foto para 
conferência e registro.
Cite-se e intime-se a parte requerida e intime-se a parte autora.
Não havendo acordo, a parte autora deverá complementar as custas processuais iniciais no prazo de 05 dias (caso tenha pago somente 
1%) e o(s) réu(s) poderá(ão), no prazo de 15 dias contados a partir da audiência (CPC, art. 335, I), apresentar(em) resposta, sob pena 
de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia, nos termos do art. 344, 
do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor.”
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, dê-se 
vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (CPC, art. 350 e 351).
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para decisão saneadora.
Ciência ao Núcleo de Conciliação e Mediação (NUCOMED), às partes e respectivos advogados.
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
Pratique-se o necessário.
Sirva este despacho como carta/mandado para os devidos fins.
Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC), ou pessoalmente se estiver patrocinada pela Defensoria 
Pública ou Núcleo de Prática Jurídica.
O Oficial de Justiça deverá colher o número do celular/whatsapp e e-mail da parte requerida, para os quais serão encaminhadas as 
informações da audiência. No cumprimento da ordem, o OJ deverá certificar proposta de autocomposição apresentada por qualquer das 
partes, conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
Vilhena/RO,2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7000269-
25.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 18/01/2019
EXEQUENTE: JETRO VASCONCELOS CARAPIA CANTO, AVENIDA LIBERDADE 2628, AP 1 CENTRO (S-01) - 76980-172 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: DENIR BORGES TOMIO, OAB nº RO3983, JOSE CARLOS JERONIMO PRIETO, OAB nº RO10057
EXECUTADO: SUZANA SUTIL DE OLIVEIRA, RUA 1711 2325, PROXIMO AI JARDIM PRIMAVERA CRISTO REI - 76983-406 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DAVID RIBEIRO DE MORAES, OAB nº RO9012
D E S P A C H O
Vistos.
Indefiro o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora, pois a diligência tem se mostrado inócua em casos desta 
natureza. 
É cediço que o executado não indica bens, mesmo que os possua, incumbindo ao exequente encontrá-los e provar que o executado não o 
indicou, para, assim, ensejar a aplicação da multa, o que também dificilmente ocorre. Portanto, torna-se desnecessário realizar diligência 
para qual já se sabe o resultado.
Intime-se o exequente, para no prazo de 5 dias, impulsionar o feito.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7004078-
18.2022.8.22.0014 
Classe: Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 03/05/2022
Valor da causa: R$ 5.000,00
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AUTOR: ANIELLI PAMELA OLIVEIRA DA SILVA, RUA QUINTINO CUNHA 214 CENTRO (S-01) - 76980-088 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADRIEL AMARAL KELM, OAB nº RO9952
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIFÍCIO 
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK TORRE JATOB TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO, OAB nº PE42379, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
S E N T E N Ç A
Vistos.
HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes de ID. 79210519 , para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação promovida por 
AUTOR: ANIELLI PAMELA OLIVEIRA DA SILVA contra REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..
Tendo em vista que o feito foi extinto por acordo entre as partes, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas, em razão do acordo.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7001296-
38.2022.8.22.0014 
Classe: Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 22/02/2022
Valor da causa: R$ 1.000,00
AUTOR: L. C. V. L., RUA ONZE MIL SEISCENTOS E CINCO 2337 RESIDENCIAL UNIÃO - 76983-890 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS, OAB nº RO11773, MARIO CESAR TORRES MENDES, OAB nº 
RO2305
REU: J. A. S.
ADVOGADO DO REU: RUY NOGUEIRA BARBOSA, OAB nº MT4678O
S E N T E N Ç A
Vistos e examinados estes autos...
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Menores ajuizada por LUIZ CARLOS VIANA LEAL pela contra JAQUELINE APARECIDA 
SCHIO.
Concedida a liminar, esta não logrou ser cumprida, ante a informação de que a genitora dos menores obteve liminarmente a guarda 
provisória dos infantes( ID 78544913).
Intimado a ser manifestar acerca a perda do objeto da demanda, o autor apenas registrou ciência.
Considerando que menores estão liminarmente sob a guarda da genitora e que nele será discutida a guarda dos infantes, a extinção 
desta ação é a medida que se impõe.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com apoio no art. 485, inciso IV, do Código Processo Civil, em razão da 
completa perda do objeto da ação.
Sem custas.
Sentença registrada e publicada automaticamente.
Intime-se.
Arquivem-se os autos.
Vilhena/RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009226-
10.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 01/09/2022
AUTOR: TAIS CASTRILLON DIONELLO, AVENIDA JÔ SATO 2500 S-43A - 76982-270 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM, OAB nº RO7009
REU: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA., AVENIDA ARAGUAIA, - ATÉ 525 - LADO ÍMPAR SETOR CENTRAL - 74030-100 - 
GOIÂNIA - GOIÁS
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 15.000,00
D E S P A C H O
Vistos.
DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária à parte autora.
Convido as partes a refletir acerca da possibilidade de solucionar a questão controvertida mediante a conciliação, uma vez que o acordo 
construído pelas partes otimiza ganhos ou minimiza prejuízos diante do tempo que o processo poderá levar para ser concluído, bem como 
por se revelar na produção da verdadeira justiça. Nesse contexto, espero que o espírito de colaboração dos advogados cooperem nesse 
ideal de justiça, uma vez que são também responsáveis pela solução pacífica dos conflitos.
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As audiências de conciliação deste juízo realizar-se-ão por meio da rede mundial de computadores - internet, através do WHatsApp, 
ou, se extrapolar o número de participantes (08), será utilizado o aplicativo “Google Meet”, podendo ser utilizado pela parte interessada 
algum aparelho eletrônico, tais como celular, notebook ou computador, que possua sistema de vídeo e áudio regularmente funcionando, 
podendo receber auxílio do respectivo patrono/advogado.
DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/11/2022, às 11 horas, por sistema de videoconferência, nos termos do Provimento n. 
19/2021-CGJ.
Os participantes deverão informar nos autos seus números de WhatsApp/telefone, e poderão entrar em contato com o NUCOMED 
através do telefone 69-3316-3640 para maiores informações.
As informações sobre a audiência, como data, horário e o link de acesso ao ambiente virtual poderão ser encaminhadas pelo cartório, 
mediante certidão nos autos, para os e-mails/telefones das partes/advogados, que deverão ser informados nos autos pelos mesmos (através 
de seus advogados ou mediante certidão do Oficial de Justiça no ato da intimação), no prazo de 5 dias, sendo de sua responsabilidade a 
informação, sob pena de cancelamento do ato e regular prosseguimento do processo, inclusive no que diz respeito à contagem do prazo 
para oferecimento de contestação.
Com a vinda das informações requisitadas, o cartório enviará o link correspondente às partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias da solenidade.
No horário da audiência por videoconferência, as partes deverão estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicados em 
local apropriado, para que a audiência possa ter início, e tanto as partes como os advogados acessarão e participarão do ato após serem 
autorizados a ingressarem na sala virtual.
Os participantes deverão comprovar as respectivas identidades ao início da audiência, exibindo documento oficial com foto para 
conferência e registro.
Cite-se e intime-se a parte requerida e intime-se a parte autora.
Não havendo acordo, o(s) réu(s) poderá(ão), no prazo de 15 dias contados a partir da audiência (CPC, art. 335, I), apresentar(em) 
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia, nos 
termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor.”
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, dê-se 
vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (CPC, art. 350 e 351).
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para decisão saneadora.
Ciência ao Núcleo de Conciliação e Mediação (NUCOMED), às partes e respectivos advogados.
Para as diligências nesta comarca, autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e respectivos parágrafos.
Pratique-se o necessário.
Sirva este despacho como carta/mandado para os devidos fins.
Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC), ou pessoalmente se estiver patrocinada pela Defensoria 
Pública ou Núcleo de Prática Jurídica.
O Oficial de Justiça deverá colher o número do celular/whatsapp e e-mail da parte requerida, para os quais serão encaminhadas as 
informações da audiência. No cumprimento da ordem, o OJ deverá certificar proposta de autocomposição apresentada por qualquer das 
partes, conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
Vilhena/RO,2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 0089806-40.2008.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
PROCURADOR: Brasilar Móveis Ltda Me
Advogados do(a) PROCURADOR: CARLA REGINA SCHONS - RO3900, JOSE EUDES ALVES PEREIRA - RO2897, REGIANE ALVES 
MARTINS - RO3103, ANTONIO DE ALENCAR SOUZA - RO1904
PROCURADOR: RODRIGO COSTA E SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR(A) - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu(s) Advogado(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a prescrição 
intercorrente.
Autos n. 7009176-81.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Divórcio Consensual
Protocolado em: 31/08/2022
REQUERENTE: V. P. D. S., CHÁCARA AMANHECER 357 S/N ÁREA RURAL DE VILHENA - 76988-899 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DANIELI MALDI ALVES, OAB nº RO7558
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
R$ 14.712,00
S E N T E N Ç A
Vistos etc...
REQUERENTE: V. P. D. S. e REQUERENTE: E. X. D. M., ambos qualificados na inicial, requereram consensualmente a decretação do 
divórcio com homologação de acordo referente à partilha de bens e dívidas, aduzindo, em síntese, que se casaram dia 01/09/2017 e se 
separaram de fato sem chance de reconciliação. Alegaram, ainda, que não tiveram filhos. Por fim, requereram a declaração do divórcio, 
com homologação do acordo.
É o relatório. Decido.
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HOMOLOGO por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo de vontade das partes, que se regerá pelas 
cláusulas da petição inicial, decretando, via de consequência, o DIVÓRCIO das partes, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição 
Federal.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do Código de Processo 
Civil.
SIRVA ESTA SENTENÇA COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO, ao cartório que realizou o matrimônio. Anexe-se cópia da certidão de 
casamento. ( id 81240413 - Pág. 1).
Tendo em vista o acordo realizado entre as partes, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal, devendo o feito ser arquivado 
com as cautelas de praxe.
Defiro os benefícios da justiça gratuita as partes /Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei 3.896/2016.
Desnecessária a intervenção do Ministério Público.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009148-
16.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Mandado de Segurança CívelProtocolado em: 30/08/2022
Valor da causa: R$ 5.000,00
IMPETRANTE: VACHILESKI RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RONDÔNIA, AVENIDA CELSO MAZUTTI 5995 JARDIM ELDORADO - 
76987-027 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO IMPETRANTE: CARLA FALCAO SANTORO, OAB nº MG76571B
IMPETRADO: 3. D. R. D. S. D. F. D. E. D. R., AVENIDA DOS IMIGRANTES 3503, - DE 3129 A 3587 - LADO ÍMPAR COSTA E SILVA - 
76803-611 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
IMPETRADO SEM ADVOGADO(S)
D E C I S Ã O
Vistos.
VACHILESKI RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RONDÔNIA ajuizou mandado de segurança contra ato Delegado da 3º Delegacia da 
Receita Estadual de Vilhena – RODOLFO BERGAMASCHI HERRMANN, aduzindo, em síntese, ter sido lançado contra si ICMS, isto 
é, diferencial de alíquota na modalidade antecipada das mercadorias utilizadas para prestação de serviço de recauchutagem de pneus, 
sendo isenta de tal pagamento. Pugna pela concessão da segurança da liminar para que o impetrado se abstenha de opor em suas notas 
fiscais o diferencial de alíquota. 
É o relatório necessário. Decido.
O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7º, III da Lei 12.016/2009, 
quais sejam, o fundamento relevante, bem como que do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente 
deferida.
O art. 5º, LXIX, da Constituição Federal do Brasil, estabelece que:
“Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público”.
De igual forma, o art. 1º da lei nº 12.016/2009, disciplina o seguinte:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Com efeito, conforme o magistério do saudoso Hely Lopes Meirelles, o direito líquido e certo consiste na seguinte assertiva: “Direito 
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 
e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 
estiver determinada; se o seu exercício depender de situações e fatos não esclarecidos nos autos, não rende ensejo à segurança, embora 
possa ser defendido por outros meios judiciais”.(Mandado de Segurança e Ação Popular, 2ª Edição, p. 15).
Assim, para a concessão da segurança há que pairar certeza sobre a existência do chamado direito líquido e certo, bem assim que tenha 
sido violado por ato manifestamente ilegal ou eivado de abuso de poder praticado pela autoridade impetrada. 
No caso em testilha, a autoridade coatora deixou de analisar a pretensão formulada pela impetrante, causando-lhe os prejuízos narrados 
na peça vestibular.
Analisando detidamente os documentos que acompanham a peça inicial, especialmente pelo contrato social (id.81212091), verifico que o 
ramo de atividade da autora, de fato, consiste na Reforma de pneumáticos usados; Serviço de pneus (recondicionamento, recauchutagem, 
recapagem ou remoldagem); Serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio atacadista de pneumáticos e câmeras de ar; 
Comércio varejista de pneumáticos e câmeras de ar. 
Portanto, não incide ICMS apenas sobre as suas atividades de “Serviço de pneus (recondicionamento, recauchutagem, recapagem ou 
remoldagem); Serviços de borracharia para veículos automotores”, mas sim ISSQN, conforme estabelece a Lei Complementar 116 de 31 
de julho de 2003, vejamos: 
“Art. 19 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a 
prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 
§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 
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Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 
ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 
§ 3º O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços 
públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo 
usuário final do serviço. 
§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. 
(...) 
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 
14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 
(...) 
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.” 
Assim, não obstante o que dispõe o § 7º, do art. 150, da CF/88, da possibilidade de lançamento antecipado de imposto, verifica-se que o 
ramo de atividade da autora não corresponde com o fato gerador do ICMS, o que não autoriza o Fisco Estatual a lançar antecipadamente 
tal tributo, de forma que me convenço da verossimilhança da alegação inicial. 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que o impetrado se abstenha de lançar o ICMS sobre as notas fiscais da impetrante. Vale 
ressaltar, porém, que o a presente decisão só se aplica aos casos em que a atividade for exclusivamente de recauchutagem, reservando-
se ao fisco o poder de fiscalização das atividades da impetrante, ocasião em que poderá agir caso haja atos comércio apontados no 
relatório de fiscalização (id. 81213307), isto é, a venda atacadista e varejista de pneumáticos e câmaras de ar.
Notifique-se a autoridade coatora acerca do teor da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos, a fim de 
que preste as informações, no prazo de 10 dias.
Dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Estado de Rondônia), enviando-lhe cópia da inicial sem 
documentos, para que, querendo, ingresse no presente feito.
Após, ao Ministério Público para oferecer parecer, caso queira.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7001707-
18.2021.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 22/03/2021
EXEQUENTE: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA, AVENIDA MARECHAL RONDON 1.818 S-31 - 76980-252 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JONI FRANK UEDA, OAB nº RO5687, ANDRE COELHO JUNQUEIRA, OAB nº RO6485, MARIA 
CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO, OAB nº RO6125, RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO, OAB nº RO12156
EXECUTADO: JACKSON GERMANO WAHLBRINK, RUA OITO MIL DUZENTOS E DEZ 5151 RESIDENCIAL BARÃO MELGAÇO II - 
76982-334 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
D E S P A C H O
Vistos.
Procedi pesquisa pelo sistema SISBAJUD em nome da parte executada, conforme tela anexa.
Tendo em vista que os valores localizados nas contas bancárias da parte executada são ínfimos e serão absorvidos pelas despesas 
processuais para o seu levantamento, deixo de efetivar a penhora, nos termos do art. 836, do CPC.
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão 
do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE VILHENA - 1ª VARA CÍVEL
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3316-
3621
e-mail: vha1civel@tjro.jus.br 
Autos n. : 7009760-85.2021.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA MARCIA TAVARES SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MARIANA MOREIRA DEPINE - RO8392, JOSEMARIO SECCO - RO724
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAR a AUTORA, por intermédio de seus Advogados do agendamento de perícia para o dia 03 de outubro 
de 2022, às 13h40min, conforme ID 81238351
Vilhena(RO), 2 de setembro de 2022
JUNIOR MIRANDA LOPES
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009218-
33.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Monitória
Protocolado em: 01/09/2022
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, AC 
VILHENA 501, AVENIDA PRESIDENTE NASSER JARDIM AMÉRICA - 76981-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, OAB nº RO1084, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
REU: JULIO HENRIQUE SANTIAGO MARTINS, AVENIDA CAPITÃO CASTRO 3530 CENTRO (S-01) - 76980-094 - VILHENA - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 21.824,51
D E S P A C H O 
Vistos.
O pedido visa o cumprimento de pretensão adequada ao procedimento e vem devidamente instruída com prova escrita e sem eficácia de 
título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). 
Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 dias, pagar a quantia indicada na inicial, devidamente corrigida, bem como para efetuar 
o pagamento dos honorários advocatícios fixados legalmente em 5% sobre o valor atribuído à causa, ou oferecer embargos, nos termos 
do art. 702, do CPC. 
Cumprindo o mandado no prazo, o(s) réu(s) ficará(ão) livre(s) de pagar(em) as custas processuais (§1º do art. 701, do CPC). 
Fica(m) o(s) réu(s) advertidos quanto ao disposto no art. 702, §11º, do CPC: “O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à 
ação monitória ao pagamento de multa de até dez por cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor”. 
Caso sejam apresentados embargos, intime-se a parte autora para responder no prazo de 15 dias.
No cumprimento da ordem, o oficial de justiça deverá certificar eventual proposta de autocomposição, conforme determina o art. 154, VI, 
do CPC.
Sirva este despacho como carta/mandado/carta precatória para os devidos fins.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009246-
98.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 01/09/2022
AUTOR: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP, AV. CELSO MAZUTTI 2657, NÃO CONSTA NOVA VILHENA - 76981-095 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JEVERSON LEANDRO COSTA, OAB nº RO3134
REU: F. P. D. E. D. R., AC CENTRAL DE PORTO VELHO, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 CENTRO - 78900-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 14.380,06
D E S P A C H O
Vistos.
Cite-se o réu para, no prazo de 30 dias (art. 183, CPC), apresentar defesa, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia, nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não contestar a 
ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Apresentada a resposta, vista à parte autora para se manifestar quanto à contestação e documentos apresentados (se for o caso).
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para decisão saneadora.
Pratique-se o necessário.
Sirva o presente despacho como mandado para os devidos fins.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
Autos n. 7006578-57.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Protocolado em: 06/07/2022
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: HIRAN LEAO DUARTE, OAB nº CE10422, BRADESCO
REU: WESLEY DOS SANTOS SILVA, RUA SETECENTOS E TRINTA E UM 1147 RESIDENCIAL MOYSÉS DE FREITAS - 76982-644 
- VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 20.364,34
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S E N T E N Ç A
Vistos etc...
HOMOLOGO por sentença a desistência manifestado pela parte autora (ID 81044432 - Pág. 1) para os fins do art. 200, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil. 
Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do mesmo códex, JULGO EXTINTA a presente ação. 
Recolha-se, com urgência, o Mandado de Busca e apreensão já distribuído.
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei 3.896/2016.
Considerando que o feito foi extinto pela vontade do interessado, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal. 
Portanto, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Vilhena/RO, 2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009194-
05.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Carta Precatória Cível
Protocolado em: 31/08/2022
DEPRECANTE: SIMONE DE SOUZA, RUA IMBITIBA 15, LOTE 15 QUADRA 32 LARANJAL - 24720-340 - SÃO GONÇALO - RIO DE 
JANEIRO
DEPRECANTE SEM ADVOGADO(S)
DEPRECADO: DANIEL CHECONI, AVENIDA JÔ SATO 1880 BELA VISTA - 76982-084 - VILHENA - RONDÔNIA
DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
R$ 0,00
Vistos.
Cumpra-se a carta precatória, servindo esta cópia como mandado.
Devidamente cumprida, devolva-se.
Considerando o caráter itinerante das Cartas Precatórias, caso o Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada/intimada tenha 
mudado de endereço e indique o atual, independentemente de nova deliberação, a remeta-se a carta ao juízo da comarca a que se referir 
o novo endereço, com as baixas e anotações necessárias.
Nesse caso, deverá a escrivania, ainda, comunicar o juízo deprecante quanto à remessa.
Determino ainda, a devolução da carta precatória, caso o oficial de justiça certifique que não localizou a pessoa em questão e não decline 
novo endereço. 
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009170-
74.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 31/08/2022
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL, AVENIDA RIO NEGRO 4172 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
EXECUTADO: XIRLEI CAMPOS ALMEIDA, RUA RICARDO CARLOS KOLLERT 122, APTO 302, BLOCO B JARDIM ELDORADO - 
76987-066 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
R$ 177.963,12
D E S P A C H O
Vistos.
Intime-se a parte Exequente para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o comprovante de recolhimento 
das custas iniciais correspondentes ao valor da causa, nos termos do art. 12, inciso I da Lei Estadual de n. 3.896/2016, no importe de 2% 
sobre o valor da causa, considerando que na presente ação não será designada audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da 
inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 
Comprovado o pagamento das custas, desde já recebo a emenda à inicial, devendo a escrivania cumprir as determinações abaixo:
Cite(m)-se a(s) parte(s) executada(s) para, no prazo de 03 (três) dias (CPC, 829), efetuar(em) o pagamento do valor de R$ 177.963,12 
atualizados até a data do efetivo pagamento, sob pena de penhora.
Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, advertindo a(às) parte(s) executada(s) de que, no caso de integral pagamento no prazo 
de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º) e ficará isento das custas processuais finais, nos 
termos do art. 8º, inciso I, da Lei 3.896/2016.
Caso a(s) parte(s) executada(s) não seja(m) encontrada(s), ou se oculte(m), proceda-se com o arresto de bens nos moldes do art. 830 
do CPC e observando-se eventual indicação realizada na petição inicial.
Independentemente de garantia do juízo, a(s) parte(s) executada(s) poderá(ão) opor embargos no prazo de 15 dias, contados da audiência, 
de acordo com o que prevê o art. 915, do CPC.
Do mesmo modo, cientifique(m)-se a(s) parte(s) executada(s) sobre os benefícios do art. 916, do CPC, que assim dispõe: 
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Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento 
em 5 (cinco) dias.
§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 
levantamento.
§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos.
(...) § 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos.
Em caso de penhora, manifeste(m)-se a(s) parte(s) executada(s) em 10 (dez) dias, nos termos do art. 847, caput, do CPC.
Após, diga a parte exequente quanto ao interesse em adjudicar o bem(ns) penhorado(s), pelo valor da avaliação (art. 876, do CPC) ou se 
pretende que tal(is) bem(ns) seja(m) alienado(s) por sua própria iniciativa (art. 880, CPC).
No cumprimento da ordem, caso cumprida por Oficial de Justiça, este deverá certificar eventual proposta de autocomposição, conforme 
determina o art. 154, VI, do CPC.
Sirva este despacho como mandado/carta precatória para os devidos fins.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009242-
61.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 01/09/2022
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, AC 
VILHENA 501, AVENIDA PRESIDENTE NASSER JARDIM AMÉRICA - 76981-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, OAB nº RO1084, PROCURADORIA DA SICOOB 
CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
EXECUTADOS: JESSICA GONCALVES CIRQUEIRA, RUA SETE MIL SEISCENTOS E SETE 3250 RESIDENCIAL ORLEANS - 76985-
702 - VILHENA - RONDÔNIA, RODRIGO PEREIRA SODRE BORGES, RUA SETE MIL SEISCENTOS E SETE 3250 RESIDENCIAL 
ORLEANS - 76985-702 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
R$ 9.185,63
D E S P A C H O
Vistos.
Cite(m)-se a(s) parte(s) executada(s) para, no prazo de 03 (três) dias (CPC, 829), efetuar(em) o pagamento do valor de R$ 9.185,63 
atualizados até a data do efetivo pagamento, sob pena de penhora.
Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, advertindo a(às) parte(s) executada(s) de que, no caso de integral pagamento no prazo 
de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º) e ficará isento das custas processuais finais, nos 
termos do art. 8º, inciso I, da Lei 3.896/2016.
Caso a(s) parte(s) executada(s) não seja(m) encontrada(s), ou se oculte(m), proceda-se com o arresto de bens nos moldes do art. 830 
do CPC e observando-se eventual indicação realizada na petição inicial.
Independentemente de garantia do juízo, a(s) parte(s) executada(s) poderá(ão) opor embargos no prazo de 15 dia, de acordo com o que 
prevê o art. 915, do CPC.
Do mesmo modo, cientifique(m)-se a(s) parte(s) executada(s) sobre os benefícios do art. 916, do CPC, que assim dispõe: 
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento 
em 5 (cinco) dias.
§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 
levantamento.
§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos.
(...) § 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos.
Em caso de penhora, manifeste(m)-se a(s) parte(s) executada(s) em 10 (dez) dias, nos termos do art. 847, caput, do CPC. Se a penhora 
recair sobre bem imóvel, intime-se o eventual cônjuge, do executado.
Após, diga a parte exequente quanto ao interesse em adjudicar o bem(ns) penhorado(s), pelo valor da avaliação (art. 876, do CPC) ou se 
pretende que tal(is) bem(ns) seja(m) alienado(s) por sua própria iniciativa (art. 880, CPC).
Servirá este despacho ao exequente como Certidão de Admissão de Execução para efeito das disposições do art. 828, do CPC. 
No cumprimento da ordem, caso cumprida por Oficial de Justiça, este deverá certificar eventual proposta de autocomposição, conforme 
determina o art. 154, VI, do CPC.
Sirva este despacho como mandado/carta precatória para os devidos fins.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito



3289DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009184-
58.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 31/08/2022
AUTOR: ARNALDO BERNARDINO CARDOSO JÚNIOR, RUA SANTA TERESINHA 138, SD LAMINADOS SÃO JOSÉ - 76980-302 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: DENIR BORGES TOMIO, OAB nº RO3983, JOSE CARLOS JERONIMO PRIETO, OAB nº RO10057
REU: STONE PAGAMENTOS S.A., FIDENCIO RAMOS 308, ANDAR 10 CONJ 102 TORRE A VILA OLIMPIA - 04551-010 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO, ESTELA CRISTINA MESQUITA LEAO DOS SANTOS, JOCILENE NEVES DE BARROS SILVA
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 248.000,00
D E S P A C H O
Vistos.
INDEFIRO o pedido de gratuidade processual, uma vez que a parte autora não logrou comprovar sua qualidade de hipossuficiente, sendo 
certo que a simples alegação de reequilíbrio financeiro não é suficente para tanto. 
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento 
da petição inicial.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7003909-
31.2022.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 27/04/2022
AUTOR: ADRIANO TEIXEIRA SILVA, RUA SETECENTOS E TRINTA E SEIS 2087 MARCOS FREIRE - 76981-186 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: GABRIELA INDIANARA BERNARDI NUNES, OAB nº RO9161, GUILHERME SCHUMANN ANSELMO, OAB 
nº RO9427
REU: RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, AVENIDA CELSO MAZUTTI 8181 JARDIM ARAUCÁRIA - 76987-533 
- VILHENA - RONDÔNIA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, AVENIDA CONTORNO 3455, FIAT AUTOMÓVEIS 
DISTRITO INDUSTRIAL PAULO CAMILO SUL - 32669-900 - BETIM - MINAS GERAIS
ADVOGADOS DOS REU: ALLAN PEREIRA GUIMARAES, OAB nº SP1046, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB nº AC16846
R$ 197.533,91
Vistos em saneamento.
Infere-se dos autos que o pedido formulado pela parte autora pretende à concessão da tutela de urgência no sentido de 
fornecer carro reserva por parte das rés. Ocorre, contudo, que o pedido principal consiste em rescindir o contrato celebrado entre as 
partes, com fulcro no art. 18, parágrafo 1º, II, do CDC, com a restituição do preço pago, corrigido monetariamente. Tal pretensão, ao 
contrário da substituição da coisa, não tem a finalidade conservatória com relação ao pedido principal.
O que se pretende com a ação é justamente o retorno das partes ao status quo ante (devolução do veiculo com a restituição dos valores 
pagos e não a manutenção do contrato com a substituição do bem defeituoso), sendo que o fornecimento de carro reserva se trata de 
providência incompatível com a providência jurisdicional colimada, isto é, não há perspectiva de resguardo em relação ao resultado útil 
do processo.
Nesse sentido, colaciono o seguinte resto, cuja ementa restou assim vazada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – VEÍCULO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO 
DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RÉS COMPELIDAS 
A FORNECER CARRO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRITO PELO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INADMISSIBILIDADE 
– PEDIDO PRINCIPAL VOLTADO À RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM FULCRO NO ART. 18, § 1º, II, DO 
CDC – INCONGRUÊNCIA EM RELAÇÃO AO PLEITO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO DA TUTELA 
PRETENDIDA – RECURSO PROVIDO. Considerando que o pedido voltado à concessão da tutela de urgência prevê a oferta de carro 
reserva por parte das rés, fabricantes de veículo defeituoso, sendo que o pedido principal é justamente a rescisão contratual c/c perdas e 
danos com fulcro no art. 18, parágrafo 1º, II, do CDC, vê-se que, em se tratando de pedido de restituição do preço, e não da substituição 
da coisa, de rigor reconhecer que o fornecimento de carro reserva não tem finalidade conservatória com relação ao pedido principal, isto 
é, não há perspectiva de resguardo em relação ao resultado útil do processo, mormente por que, e isso é incontroverso, o autor já alugou 
veículo blindado para sua locomoção, cujo valor despendido poderá, posteriormente e se o caso, integrar o valor a ser ressarcido em 
caso de procedência da ação no que concerne às perdas e danos, estando ausentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC. Recurso 
provido. (TJ-SP - AI: 21302217120228260000 SP 2130221-71.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/08/2022, 
31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)
Por tais razões, mantenho o indeferimento do fornecimento do carro reserva. 
Saneamento
As partes são legítimas e possuem capacidade postulatória.
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Presente às condições da ação e os pressupostos processuais de existência, validade e de desenvolvimento regular do processo.
O feito encontra-se escoimado de quaisquer vícios que possam inquiná-lo de nulidade.
Dessa forma, dou o feito por saneado.
Ponto controvertido da lide.
Fixo como ponto controvertido da lide: responsabilidade dos réus quanto ao defeito do veículo; se os fatos ensejam indenização por 
dano material e moral. 
Ônus da prova.
a) ao autor incumbe comprovar os fatos constitutivos do seu direito;
b) às rés incumbe comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivo do direito do autor.
Provas.
Intimem-se as partes por meio dos advogados para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 
necessidade e utilidade de sua produção.
Caso optem pela prova testemunhal e pericial, as partes já deverão arrolar suas testemunhas e apresentar quesitos, no prazo determinado 
acima.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007541-
70.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 11/11/2019
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA, AVENIDA MARECHAL RONDON 3800 
CENTRO - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ANDERSON BALLIN, OAB nº RO5568, JOSEMARIO SECCO, OAB nº RO724
REQUERIDO: JHONATHAN DA SILVA DOS SANTOS, OU RUA 12 DE OUTUBRO, 2505, LUXO ESTOFADOS - BAIRRO SOLAR 
VILHENA (ÁREA RURAL FAZ. SANTA MARIA-RUMO COLORADO) - 76988-899 - VILHENA - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
D E S P A C H O
Vistos.
Procedi pesquisa pelo sistema SISBAJUD em nome da parte executada, conforme tela anexa.
Tendo em vista que os valores localizados nas contas bancárias da parte executada são ínfimos e serão absorvidos pelas despesas 
processuais para o seu levantamento, deixo de efetivar a penhora, nos termos do art. 836, do CPC.
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão 
do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7006143-
54.2020.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Protocolado em: 11/11/2020
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, AV. 
CAPITÃO CASTRO 3178 CENTRO - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: SILVIA SIMONE TESSARO, OAB nº PR26750, CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562
REU: NILVA MARQUES DA SILVA ALVES, AVENIDA BUENOS AIRES 323 CENTRO - 75827-000 - APARECIDA DO RIO DOCE - 
GOIÁS
REU SEM ADVOGADO(S)
D E S P A C H O
Vistos.
Procedi pesquisa pelo sistema SISBAJUD em nome da parte executada, conforme tela anexa.
Tendo em vista que os valores localizados nas contas bancárias da parte executada são ínfimos e serão absorvidos pelas despesas 
processuais para o seu levantamento, deixo de efetivar a penhora, nos termos do art. 836, do CPC.
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de suspensão 
do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
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2ª VARA CÍVEL 

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7005834-62.2022.8.22.0014
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. G. L. C. F.
Advogado do(a) AUTOR: DANIELI MALDI ALVES - RO7558
REU: ROMARIO LUCIANO FERREIRA
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a diligência negativa no ID 79991655, fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, 
no prazo de 10 dias.

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7006913-76.2022.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: J. M. A. J., KEIDE ALVES BARROS
REPRESENTANTE PROCESSUAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação DA PARTE AUTORA
Considerando o requerimento de ID n. 81186418 “...A Defensoria Pública, atuando em favor da parte autora, reitera o pedido de 
sequestro, tendo em vista que a manifestação do estado se limitou a informar que foram solicitadas informações à Sesau, não tendo 
havido cumprimento da obrigação...”, intime-a para que se proceda à juntada de pelo menos 02 orçamentos com profissionais diversos 
do indicado na inicial. 
Sem prejuízo, encaminhe-se os autos Ministério Publico para parecer.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.
Vilhena/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
{{orgao_julgador.juiz}}
Juiz de Direito

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7001286-62.2020.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A
REQUERIDO: EMERSON ALGERIO DE TOLEDO
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a petição ID 81070022 , fica a parte autora intimada para recolher as custas da diligência pretendida e indicar o endereço 
para envio do ofício, no prazo de 5 dias.

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7001446-53.2021.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SHEILA FERNANDES RAMOS
Advogados do(a) AUTOR: MARIANA MOREIRA DEPINE - RO8392, JOSEMARIO SECCO - RO724
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DAS PARTES
Tendo em vista a juntada do LAUDO PERICIAL, no ID 81053542, ficam as partes intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo 
de 30 dias.

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 0010140-43.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: CLAUDIMARA CICHOCKI DA LUZ, CONSTRUCOES E MONTAGEM CICHOCKI LTDA - EPP, THIAGO CICHOCKI DA 
LUZ
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSEMARIO SECCO - RO724, ANDERSON BALLIN - RO5568
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7005411-73.2020.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: C BALDIN & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ESTEVAN SOLETTI - RO3702
REU: OZISTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível e-mail:vha2civel@tjro.jus.br
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009129-10.2022.8.22.0014
Alienação FiduciáriaBusca e Apreensão em Alienação FiduciáriaR$ 26.925,79
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
AUTOR: B. B. F. S., - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
REU: E. P. S., RUA PARAÍBA 1986 RESIDENCIAL MORIÁ - 76983-178 - VILHENA - RONDÔNIA
DESPACHO  
Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 321 do NCPC para que 
proceda o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena do indeferimento da petição inicial.
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7001599-52.2022.8.22.0014
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: A.M.R. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIAS MALEK HANNA, OAB nº RO356B
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
DESPACHO 
Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
Alega o autor que até esta data, não se efetivou o cancelamento, nem se restituiu o processo registral à sua origem (DETRAN/AC), 
impossibilitando, desta feita, o pagamento dos impostos e tributos de licenciamento veicular, bem como, a emissão do CRLV devido. 
Disse que não há a possibilidade de trafegar com o veículo em razão da impossibilidade de emissão de documentos. 
Pois bem. Considerando que o DETRAN foi condenado em concluir o procedimento administrativo dentro de 30 dias e efetuar a restituição 
dos valores em favor do autor, o prazo para cumprimento da obrigação contar-se-à a partir do trânsito em julgado. (Consta do sistema 
PJE prazo ao requerido para interposição de recursos até 19/08/2022) 
Assim o prazo para cumprimento voluntário da da obrigação é de 30 dias, contados a partir do trânsito em julgado. 
Decorrido o prazo para cumprimento voluntário, intime-se o executado para que comprove o cumprimento da obrigação imposta por força 
da SENTENÇA proferida no presente feito, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento da medida.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.
Havendo impugnação ao presente cumprimento de SENTENÇA, intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 dias.
Expeça-se o necessário.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Vilhena, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz(a) de Direito

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7001179-47.2022.8.22.0014
Direito de Vizinhança
Procedimento Comum Cível
R$ 1.000,00
AUTORES: VICENTE JEREMIAS DOS SANTOS, CPF nº 62313940268, AVENIDA LIRIO DO VALE 1462 S-35 - 76983-210 - VILHENA 
- RONDÔNIA, RUTH GONCALVES SILVA, CPF nº 69948496272, AVENIDA LIRIO DO VALE 1462 S-35 - 76983-210 - VILHENA - 
RONDÔNIA, ANTONIA DA CONCEICAO PAES COUTINHO, CPF nº 17455706839, RUA DOS GUATAMBUS 337 VILA NOVA 
MAZZEI - 02316-080 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, CLODOALDO EDER EVANGELISTA, CPF nº 12733898833, TENENTE LAZARO 
SOBRERO 301 VILA RODOVIARIA I - 79906-596 - PONTA PORÃ - MATO GROSSO DO SUL, CELMA CRISTIANE EVANGELISTA, 
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CPF nº 25785175843, USINA DE CANOAS 1215, QUADRA 22 CENTRO - 19274-000 - PRIMAVERA (ROSANA) - SÃO PAULO, CASSIA 
CRISTINA EVANGELISTA, CPF nº 16760261852, ANTONIO SILVA 1646, CASA CENTRO - 19275-000 - EUCLIDES DA CUNHA 
PAULISTA - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS AUTORES: LENOIR RUBENS MARCON, OAB nº RO146, HUGO REGIS SOARES, OAB nº SP137782, ALBERTO 
AMADOR 515 VILA SAO PAULO - 19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SÃO PAULO, CASSIA CRISTINA EVANGELISTA, OAB nº 
SP175990, ANTONIO SILVA 1646, CASA CENTRO - 19275-000 - EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SÃO PAULO
REU: ANTONIO JEREMIAS PAES, CPF nº 58408606891, E 4990, SETOR 16 BELA VISTA - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Para apreciação dos embargos de declaração intime-se a embargante a especificar a qualificação correta da herdeira e o plano de 
partilha apontando o correto percentual de cada herdeiro, em cinco dias.
Após, intimem-se os demais herdeiros para querendo manifestarem-se. 
Vilhena1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009208-86.2022.8.22.0014
Erro Médico, Erro Médico
Procedimento Comum Cível
R$ 44.544,00
AUTOR: I. D. S. S., CPF nº 00706516206, RUA QUATRO 2444 RESIDENCIAL MARIA MOURA - 76983-850 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA, OAB nº RO10728
O PRAZO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntar aos autos documentos aptos a comprovação da hipossuficiência financeira a 
embasar seu pedido, em especial comprovante de rendimento, ou recolher as custas, sob pena de indeferimento da inicial, considerando 
que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente a demonstrar a incapacidade da parte. 
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7002612-57.2020.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: ERIC JOSE GOMES JARDINA - RO3375, LAWRENCE PABLO IBANEZ FRANCA - RO7555
REU: ALDENE DA SILVA NOVAIS
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7009006-12.2022.8.22.0014 - 3ª Vara Cível de 
Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 26/08/2022
AUTOR: GLEDSON ROQUE SANTOS SCAPINI 01521204241, VIVIANE PEREIRA DE MORAES 5902, SETOR 005;QUADRA 389;LOTE 
008 PARQUE INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - 76988-002 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DANIEL COSSE DE FREITAS, OAB nº RO12153
REU: BANCO SAFRA S A, ALAMEDA ÁSIA 42 TAMBORÉ - 06543-312 - SANTANA DE PARNAÍBA - SÃO PAULO
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 11.628,08
DESPACHO 
Custas iniciais recolhidas. 
Nos termos do art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência manejada pela parte autora, pois verifico presentes os 
elementos que evidenciam a probabilidade do direito, considerando a alegação de não ser devedor junto a requerida, bem como o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado nos prejuízos que continuará sofrendo com a inscrição de seu 
nome, caso a demanda demore a ser resolvida, pois se trata de comerciante e necessita de seu nome para realizar operações de crédito. 
No mais, em caso de improcedência da ação, a medida é reversível.
Portanto, DETERMINO que o requerido proceda ao levantamento da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo 
de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta DECISÃO, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada a 30 dias.
Cite-se e intime-se a parte requerida para querendo, no prazo de 15 dias apresentar contestação, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia, nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o 
réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Com a contestação dê-se vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (CPC, art. 350 e 351).
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Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para DECISÃO saneadora.
Intimem-se. 
SIRVA ESTA DECISÃO COMO CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO /OFÍCIO E DEMAIS ATOS DE EXPEDIENTE PARA OS 
DEVIDOS FINS.
Vilhena/RO,1 de setembro de 2022.
Kelma Vilela de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009120-48.2022.8.22.0014
Compra e Venda
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: O. MIRANDA DA ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, AVENIDA MELVIN JHONES 1515 CRISTO REI - 76980-002 
- VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO, OAB nº RO4198A
EXECUTADO: CLAUDINEI ALVES FERNANDES, RUA ANTÔNIO GONZAGA DE ALMEIDA 1667 BELA VISTA - 76982-108 - VILHENA 
- RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
R$ 2.776,76
DESPACHO 
Custas iniciais recolhidas. 
Intime-se e Cite-se o requerido nos termos do art. 829 do CPC, o requerido deverá efetuar o pagamento da dívida, pelos valores 
apontados na inicial, no prazo de 03 (três) dias.
Fixo de plano honorários em 10% sobre o valor da causa (art. 827, § 1º do CPC), que em caso de integral pagamento no prazo de 03 dias, 
poderão ser reduzidos pela metade. 
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
Registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 
diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 
Código de Processo Civil.
Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos 
autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.
Não sendo pago o devido ou embargado o feito no prazo de 15 dias (art. 915 do CPC), venham os autos conclusos. 
SERVE O O PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7004350-12.2022.8.22.0014
Alienação Fiduciária
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
R$ 32.225,85
AUTOR: B. T. D. B. S., AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 3 ANDAR BROOKLIN - 04576-010 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, OAB nº SP184989
REU: M. B. P. D., AVENIDA ZACARIAS ROCHA DE AZEVEDO 1492 BELA VISTA - 76982-060 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Cuida-se de Ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, em face 
de MAIRA BUENO PORFIRIO DAROS.
Durante o trâmite regular do feito, a parte autora requereu como segue, ID n. 81248917 “...Sendo assim é a presente para requerer a 
extinção do feito sem resolução do MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, com a devida baixa junto aos órgãos distribuidores 
competentes...”.
Assim, deve ser acolhido o pedido do autor como desistência da presente ação, independentemente de intimação da parte requerida, eis 
que ainda não foi apresentada a contestação (art. 485, §4º do CPC).
Diante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do Artigo 485, Inciso VIII, do novo Código de Processo Civil, tendo em 
vista a desistência da autora da ação.
Liberem-se eventuais constrições Renajud/Penhora.
Sem custas.
SENTENÇA publicada automaticamente.
Intime-se. Considerando a preclusão lógica, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Processo: 7011548-37.2021.8.22.0014
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOEL FERREIRA SOARES
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ADVOGADOS DO AUTOR: EDRIANE FRANCINE DALLA VECCHIA HAMMERSCHMIDT, OAB nº RO7029, ARTUR SILVINO 
SCHWAMBACH CECHINEL, OAB nº RO10713
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO SANEADORA
Trata-se o presente feito de pedido de restabelecimento de auxílio doença ajuizado por JOEL FERREIRA SOARES em face do INSS. 
Disse o autor que em 22/01/2019 sofreu acidente durante o expediente laboral, com comunicado de acidente de trabalho devidamente 
emitido. 
Alegou ter formulado diversos requerimentos de prorrogação, que foram indeferidos, não tendo a Autarquia reconhecido nenhum dos 
laudos apresentados pelo autor. 
Citado o requerido apresentou contestação alegando preliminares de prescrição e necessidade de prévio requerimento administrativo. 
No MÉRITO pugnou pela improcedência do pedido inicial. 
DA PRESCRIÇÃO
Razão assiste ao requerido quando afirma que em eventual reconhecimento do direito da autora, deverá ser observada a prescrição de 
eventuais parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
Não merece acolhimento a referida preliminar, considerando que o acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO não está condicionado ao indeferimento de pedido na via administrativa, porquanto, não é requisito necessário à 
obtenção da prestação jurisdicional o prévio requerimento naquela instância.
Neste sentido ainda, é entendimento do STF em sede de julgamento do RE 631.240:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento 
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. (...).
Afasto a preliminar arguida.
Dou o feito por saneado e fixo como pontos controvertidos: se o acidente do autor que o incapacitou foi decorrente do trabalho e o grau 
de incapacidade; data do início da patologia e incapacidade para o exercício da atividade laboral. 
Na forma do artigo 465 do Código de Processo Civil, nomeio o médico ortopedista Dr. Vagner Hoffman. 
Fixo os honorários periciais no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), os quais deverão ser custeados pela Autarquia requerida 
dada a situação de hipossuficiência da parte autora. 
Intime-se o perito nomeado para que no prazo de 05 (cinco) dias diga se aceita a nomeação e havendo concordância, que indique data, 
hora e local para a realização do ato. 
Intime-se a Autora para que no mesmo prazo comprove o depósito dos honorários periciais.
Intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias depositem os quesitos que pretendem verem respondidos. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível e-mail:vha2civel@tjro.jus.br
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009186-28.2022.8.22.0014
Alienação JudicialProcedimento Comum CívelR$ 9.716,32
ADVOGADO DO AUTOR: RENATO PRINCIPE STEVANIN, OAB nº SP346790
AUTOR: REGINALDO DE SOUZA BEZERRA, LINHA P 07 S/N KM 01 ZONA RURAL VILA BOSCO - 76979-000 - PARECIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
REU: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESPACHO  
Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 321 do NCPC para que 
proceda o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena do indeferimento da petição inicial.
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível e-mail:vha2civel@tjro.jus.br
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009198-42.2022.8.22.0014
Cédula de Crédito BancárioExecução de Título ExtrajudicialR$ 11.715,54
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
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EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
EXECUTADO: MARIA DE FATIMA PESSOA, RUA 10 B 489 JARDIM DAS ACÁCIAS - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
DESPACHO  
Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 321 do NCPC para que 
proceda o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena do indeferimento da petição inicial.
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7009147-31.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: L. L. B. D. Q. P.
Advogado do(a) AUTOR: PAULO BATISTA DUARTE FILHO - RO4459
REU: R. C. D. S.
Intimação DA PARTE AUTORA
DECISÃO 
Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a petição inicial esclarecendo quem está exercendo a guarda de 
fato das crianças, se o autor ou a requerida e quem passará a exercê-la. 
Ressalto que existe divergência na fundamentação da petição inicial no tópico “da guarda”, haja vista que o patrono pleiteia a guarda 
unilateral do menor e nos pedidos finais requer a guarda compartilhada. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena2 de maio de 2022
{orgao_julgador.magistrado}

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
AUTOS: 7005943-47.2020.8.22.0014
CLASSE: Execução Fiscal
EXEQUENTES: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, AVENIDA FARQUAR, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO SERVINDO DE OFÍCIO
Considerando a interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora em sede de juízo de retratação, mantenho a DECISÃO agravada 
(ID 68486178) pelos seus próprios fundamentos.
Determino a escrivania que encaminhe para o ETJRO o presente DESPACHO que servirá de ofício informativo, esclarecendo que foi 
mantida a DECISÃO agravada e prestando as informações necessárias, para fins de instruir o Recurso de Agravo de Instrumento.
Por fim, tendo em vista a informação de que não foi concedido efeito suspensivo ao presente Recurso, cumpra-se a DECISÃO 
agravada. 
Agravo de Instrumento nº 0807445-81.2022.8.22.0000.
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Excelentíssimo Desembargador.
Em atendimento ao constante na DECISÃO proferida no Agravo de Instrumento supramencionado, reporto-me a Vossa Excelência para 
prestar as informações necessárias para instrução do Recurso.
Conforme se verifica dos autos, cuida-se de Ação de Execução Fiscal em que a parte exequente pretende a transferência de valores 
penhorados no sistema SISBAJUD por meio de emissão de DARE.
Este juízo entendeu não ser atribuição da Caixa Econômica Federal a emissão de DARE e pagamento do tributo devido, tampouco 
deste juízo, devendo a Fazenda Pública adotar as providências cabíveis para a quitação do débito fiscal com os valores depositados nos 
autos. 
Consequentemente, não concordando com a DECISÃO, a parte requerida, ora agravante, interpôs o presente recurso de Agravo de 
Instrumento.
Era o que tinha a informar.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração, colocando-me a inteira disposição para outras 
informações que se fizerem necessárias.
Respeitosamente.
Vilhena-RO, 1 de setembro de 2022.
Kelma Vilela de Oliveira
Juíza de Direito

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7002864-60.2020.8.22.0014
AUTOR: LUIZ CARLOS DA SILVA, CPF nº 20899602053
ADVOGADO DO AUTOR: ELAIR JOSE OZORIO JUNIOR, OAB nº PR99677
REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
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ADVOGADOS DO REU: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, SILVIA SIMONE TESSARO, OAB nº PR26750, PROCURADORIA DA 
SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
VALOR DA CAUSA: R$ 19.000,00
DESPACHO 
A parte requerida também demonstrou interesse na realização da prova pericial, tanto é que tal fato foi reconhecido em sede de agravo 
de instrumento. 
Assim sendo, intime-se-a para que no prazo de 05 (cinco) dias comprove o depósito de 50% dos honorários periciais. 
Comprovado o depósito, intime-se o perito nomeado para que no prazo de 05 (cinco) dias indique data, hora e local para a realização do 
ato, devendo as partes serem intimadas da referida data, bem como para querendo indicarem quesitos no prazo de 05 (cinco) dias. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7002289-18.2021.8.22.0014
AUTOR: BELCHIOR GABRIEL DE SOUZA, CPF nº 24178454668
ADVOGADOS DO AUTOR: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA, OAB nº RO7559, JOICE STEFANES BERNAL DE SOUZA, OAB nº 
PR63391
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS DO REU: WILSON BELCHIOR, OAB nº BA39401, PROCURADORIA ITAU UNIBANCO S.A.
VALOR DA CAUSA: R$ 17.818,02
DESPACHO 
Aguarde-se por 20 (vinte) dias a juntada do laudo pericial. 
Com a juntada, intimem-se as partes para querendo, manifestarem-se em 05 (cinco) dias. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7008257-29.2021.8.22.0014
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado
Procedimento Comum Cível
R$ 10.478,38
AUTOR: MARIA DA PENHA OLIVEIRA BORGES, CPF nº 38909936215
ADVOGADO DO AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA, OAB nº MT26642A
REPRESENTADO: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADOS DO REPRESENTADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB nº BA17023, PROCURADORIA BANCO VOTORANTIM 
S.A
DECISÃO 
BANCO VOTORANTIN S/A opôs embargos de declaração contra a SENTENÇA de MÉRITO aduzindo que não foi apreciada a preliminar 
de retificação do polo passivo da ação para fazer constar Banco Votorantim S/A. 
Vieram os autos conclusos.
É a síntese. Decido.
Conheço dos Embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do NCPC.
No MÉRITO, sabe-se que os Embargos de Declaração encontram-se previstos no art. 1.022 do NCPC, vejamos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a DECISÃO que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável 
ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Consoante DISPOSITIVO supra, os embargos de declaração podem ter por objetivo corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erros 
materiais na DECISÃO combatida.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados. 
Na DECISÃO saneadora de ID Num. 66666214 - Pág. 1, houve apreciação do pedido determinando o juízo a retificação do polo passivo 
da ação para excluir o Banco DAYCOVAL S/A e consignando incluindo o Banco VOTORANTIM S/A como parte requerida nesta ação. 
O cumprimento da ordem foi observado pela escrivania não havendo pendências ou regularizações a serem feitas, 
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intime-se.
Vilhena
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009267-11.2021.8.22.0014
Nota Promissória
Procedimento Comum Cível
AUTOR: LENIR ALVES DA COSTA VIEIRA, AVENIDA GOIÁS 7440 S-26 - 76986-570 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NATALIA DO AMARAL WILLERS, OAB nº RO10683
REU: JOSIANE MODESTO, RUA JACOMINA M. PALUDO S/N, HORTICULTURA VITÓRIA SETOR CHACAREIRO - 76980-000 - 
VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO  
Apresentado demonstrativo de débito, prossiga-se conforme DESPACHO anterior:
Intime-se o executado por meio de seu advogado para, no prazo de 15 dias, cumprir espontaneamente a obrigação fixada no título 
executivo judicial, para pagamento da quantia de apurada, sob pena de ser acrescida automaticamente multa de 10%, e honorários 
advocatícios no valor de 10%, ambos sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já determino a efetivação de penhora e avaliação dos bens do executado 
(CPC, art. 523, §3º).
Transcorrido o prazo acima, poderá o executado interpor impugnação nos próprios autos no prazo de 15 dias, independentemente de 
nova intimação (CPC, art. 525), observando-se que a interposição do ato não impede a prática dos atos executivos e expropriatórios, nos 
termos do art. 525, §6º, do CPC, salvo exceções e observados os requisitos legais.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça, no cumprimento da ordem este deverá certificar eventual proposta de autocomposição, 
conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
Sirva este DESPACHO como expediente. 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7008260-81.2021.8.22.0014
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado
Procedimento Comum Cível
R$ 43.371,04
AUTOR: MARIA DA PENHA OLIVEIRA BORGES, CPF nº 38909936215, AVENIDA BOA VISTA 7485 EMBRATEL - 76980-000 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA, OAB nº MT26642A
REU: Banco Bradesco Financiamentos S.A, BANCO BRADESCO S.A. S/N, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA 
- 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO REU: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, BRADESCO
DESPACHO 
Manifeste-se a parte autora em 05 (cinco) dias acerca dos documentos retro juntados. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7008673-60.2022.8.22.0014
Cédula de Crédito Bancário
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, AC 
VILHENA 501, AVENIDA PRESIDENTE NASSER JARDIM AMÉRICA - 76981-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS, OAB nº RO1084, RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO, 
OAB nº RO3249, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE 
DA AMAZÔNIA LTDA
EXECUTADO: CICERO PEREIRA VASCONCELOS, AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 2688 CENTRO (S-01) - 76980-174 - VILHENA 
- RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
R$ 24.995,25
Custas iniciais recolhidas.
Intime-se e Cite-se o requerido nos termos do art. 829 do CPC, o requerido deverá efetuar o pagamento da dívida, pelos valores 
apontados na inicial, no prazo de 03 (três) dias.
Fixo de plano honorários em 10% sobre o valor da causa (art. 827, § 1º do CPC), que em caso de integral pagamento no prazo de 03 dias, 
poderão ser reduzidos pela metade. 
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Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
Registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 
diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 
Código de Processo Civil.
Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos 
autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.
Não sendo pago o devido ou embargado o feito no prazo de 15 dias (art. 915 do CPC), venham os autos conclusos. 
SERVE O O PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7008657-09.2022.8.22.0014
Pagamento, NovaçãoMonitória
R$ 15.319,19
AUTOR: LUAN DOS SANTOS TRINDADE, CPF nº 05301817116, RUA SANTO ESTEVÃO 1475 RESIDENCIAL VENEZA - 76904-220 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B, OSMAR MORAES DE FRANCA FILHO, 
OAB nº RO7494
REU: FACILITE SOLUCOES FINANCEIRAS DE CREDITO LTDA, AVENIDA DIOES BISPO DE SOUZA 7459, CS S-26 S-26 - 76986-
603 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Defiro a gratuidade judiciária. 
Cite-se o requerido, nos termos do art. 701 do NCPC, deverá a parte requerida no prazo de 15 dias efetuar o pagamento de R$ 15.319,19 
e honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. Anote-se no MANDADO que caso a obrigação seja 
cumprida no prazo supra, a parte requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais, conforme art. 701, § 1º, do NCPC.
Advirta-se a parte demandada de que ela poderá, no prazo de 15 dias, independentemente de prévia segurança do juízo, oferecer 
embargos monitórios, conforme artigo 702 do NCPC.
Esclareça à parte requerida que no prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito da parte requerente, poderá, mediante 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em discussão, mais custas e honorários advocatícios, REQUERER, o parcelamento do 
restante do débito remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês (artigo 916 do NCPC), advertindo-o de que a opção pelo parcelamento importa em renúncia ao direito de opor embargos (artigo 916, 
§ 6º).
Na hipótese de não haver pagamento nem serem opostos embargos, o que deverá ser certificado pela serventia, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, nos termos do art. 701, §2º, do CPC. 
Nesta hipótese, intime-se o exequente para, caso queira, requerer o cumprimento de SENTENÇA, nos termos do art. 513 do CPC, e 
seguintes.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO.
Pratique-se o necessário.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
Acidente de Trânsito, Cancelamento / Duplicidade de CPF
Petição Cível
R$ 15.998,00
REQUERENTE: VICTORIA BERNARDES HELFENSTELER, CPF nº 04159476260, RUA SETE MIL SEISCENTOS E TRES - ATÉ 
8599/8600 8481 RESIDENCIAL ALPHAVILLE I - 76985-726 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: KATIA COSTA TEODORO, OAB nº RO661A
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO 
Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a petição inicial nos termos do art. 2, par. 2 do Provimento 
41/2020: 
“No ato do ajuizamento da ação, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, sendo 
admitida a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrâonico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil. 
(NR PROVIMENTO CORREGEDORIA N. 010/2021 (corregedoria/index.php/atos-normativos/provimentos/131-provimentos/provimentos-
2021/3499-provimento-corregedoria n-010-2021)”. 
Intime-se a parte autora a recolher as custas iniciais no mesmo prazo, ou juntar aos autos documentos aptos a comprovarem a 
hipossuficiência financeira. 
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Intime-se a parte autora a juntar aos autos documentos que comprovem a estadia no hotel mencionado na petição inicial, já que requereu 
o ressarcimento por danos materiais. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7009175-96.2022.8.22.0014
Esbulho / Turbação / Ameaça
Procedimento Comum Cível
R$ 20.000,00
AUTOR: DEVAIR GARCIA DA SILVA, CPF nº 36018112868, CENTRO centro CENTRO - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB nº MT4933, CENTRO CENTRO CENTRO - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA, ARMANDO KREFTA, OAB nº RO321A, AVENIDA MAJOR AMARANTES CENTRO - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
REU: PEDRO ARRIGO, CPF nº 32606818253, CENTRO CENTRO CENTRO - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: DENNS DEIVY SOUZA GARATE, OAB nº RO4396, RUA SABINO BEZERRA DE QUEIRÓZ 4311 CENTRO - 
76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
DESPACHO 
Verifica-se que de forma equivocada os autos foram remetidos à Justiça Estadual. 
Devolva-se os autos à Justiça Federal. 
Expeça-se o necessário, com urgência. 
Vilhena1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009203-64.2022.8.22.0014
Erro Médico
Procedimento Comum Cível
R$ 15.000,00
AUTOR: ADERVAN BEZERRA DA SILVA, CPF nº 51628376287, AVENIDA JASMIM 1837 JARDIM PRIMAVERA - 76983-316 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: DANIELLE KRISTINA DOMINGOS CORDEIRO, OAB nº RO5588, AVENIDA LUIZ MAZIERO 4355 JARDIM 
AMÉRICA - 76980-699 - VILHENA - RONDÔNIA, CAMILA DOMINGOS, OAB nº RO5567
O PRAZO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos documentos aptos a comprovar a 
hipossuficiência financeira, em especial comprovante de rendimento, ou recolher as custas, sob pena de indeferimento da inicial. 
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7008431-04.2022.8.22.0014
Turismo
Procedimento Comum Cível
AUTOR: LORENA SERRA GOUVEIA, RUA 527 925 JARDIM AMERICA - 76988-899 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANDREA MELO ROMAO COMIM, OAB nº RO3960A
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO 6490, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO  
Defiro a gratuidade judiciária. 
Indefiro o pedido de processamento do feito pelo Juízo 100% digital, considerando que não observados os requisitos necessários. 
Nos termos do art. 334 do CPC, cite-se e intime-se o requerido para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 
que designo para o dia 26 de outubro de 2022, às 10, a qual será realizada por meio de videoconferência, devendo as partes que 
forem participar do ato ficarem disponíveis no horários designado através do aplicativo Google Meet, advertindo-o de que o prazo para 
contestação, que é de 15 dias, contar-se-á à partir da data da audiência, consignando-se, ainda, as advertências do art. 344 e § 8º do 
art. 334. 
Cumpre registrar que como a audiência será realizada via videoconferência o horário designado poderá sofrer atrasos, em razão da 
instabilidade do programa e da internet.
Intimem-se as partes a indicarem o número do telefone com WatsApp e e-mail para as providências necessárias a realização do ato, no 
prazo de cinco dias, devendo o Oficial de Justiça constar da sua certidão o telefone e e-mail das partes.
Cite-se o réu, com observância do §1º do art. 695 do CPC.
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Fica a parte autora intimada da realização da audiência, por meio de seu advogado, salvo quando for assistida pela Defensoria Pública 
ou Núcleo de Prática Jurídica da AVEC, deverá a parte ser intimada pessoalmente.
Não havendo acordo, o conciliador deverá apresentar a contrafé ao réu, o qual terá o prazo de 15 dias contados a partir da audiência, para 
apresentar defesa, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e, consequente decretação 
de revelia, nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Apresentada a resposta, vista à parte autora para querendo apresentar impugnação se houver arguição de matéria processual ou juntada 
de documentos.
Intimem-se.
Defiro ao Sr. Oficial de Justiça proceder as diligências na forma do artigo 212 § 2.º do NCPC.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7008697-88.2022.8.22.0014
Cédula de Crédito BancárioExecução de Título Extrajudicial
R$ 14.657,36
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, 
AVENIDA CAPITÃO CASTRO 3178 CENTRO (S-01) - 76980-150 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
EXECUTADO: GEYLA BATISTA DOS SANTOS ALVES RIBEIRO, AVENIDA SABINO BEZERRA DE QUEIROZ 6825 JARDIM ELDORADO 
- 76987-020 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Defiro o processamento do feito pelo rito do Juízo 100% digital. 
Custas iniciais recolhidas. 
Diante da manifestação expressa do autor, deixo de designar audiência de conciliação neste momento processual. 
Altere-se a classe judicial para fazer constar ação monitória e não execução de título extrajudicial. 
Cite-se o requerido, nos termos do art. 701 do NCPC, deverá a parte requerida no prazo de 15 dias efetuar o pagamento de R$ 14.657,36 
e honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. Anote-se no MANDADO que caso a obrigação seja 
cumprida no prazo supra, a parte requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais, conforme art. 701, § 1º, do NCPC.
Advirta-se a parte demandada de que ela poderá, no prazo de 15 dias, independentemente de prévia segurança do juízo, oferecer 
embargos monitórios, conforme artigo 702 do NCPC.
Esclareça à parte requerida que no prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito da parte requerente, poderá, mediante 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em discussão, mais custas e honorários advocatícios, REQUERER, o parcelamento do 
restante do débito remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês (artigo 916 do NCPC), advertindo-o de que a opção pelo parcelamento importa em renúncia ao direito de opor embargos (artigo 916, 
§ 6º).
Na hipótese de não haver pagamento nem serem opostos embargos, o que deverá ser certificado pela serventia, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, nos termos do art. 701, §2º, do CPC. 
Nesta hipótese, intime-se o exequente para, caso queira, requerer o cumprimento de SENTENÇA, nos termos do art. 513 do CPC, e 
seguintes.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO.
Pratique-se o necessário.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível e-mail:vha2civel@tjro.jus.br
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009209-71.2022.8.22.0014
Cédula de Crédito BancárioExecução de Título ExtrajudicialR$ 15.063,72
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, AV. 
CAPITÃO CASTRO 3178 CENTRO - 76980-150 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
EXECUTADOS: ONEZIO CLAUDIO FERREIRA, RUA SETE MIL SEISCENTOS E DEZ 3640 RESIDENCIAL ALPHAVILLE I - 76985-722 
- VILHENA - RONDÔNIA, AMPETRON INDUSTRIA E COM LTDA - ME, AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6102, SALA A, 
QUADRA 88 LOTE 10 JARDIM ELDORADO - 76987-002 - VILHENA - RONDÔNIA
DESPACHO  
Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 321 do NCPC para que 
proceda o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena do indeferimento da petição inicial.
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7000358-77.2021.8.22.0014
Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
Cumprimento de SENTENÇA 
R$ 18.927,00
REQUERENTES: SUELLEN DE SENA DE SOUZA, CPF nº 87654563272, RUA MINISTRO SALAZAR 1844 PARQUE CIDADE JARDIM 
I - 76983-508 - VILHENA - RONDÔNIA, SIDNEI BATISTA ALVES SOUSA, CPF nº 00428975216, RUA MINISTRO SALAZAR 1844 
PARQUE CIDADE JARDIM I - 76983-508 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: EDRIANE FRANCINE DALLA VECCHIA HAMMERSCHMIDT, OAB nº RO7029, RUA RONY DE 
CASTRO PEREIRA 3950 JARDIM AMÉRICA - 76980-734 - VILHENA - RONDÔNIA, ARTUR SILVINO SCHWAMBACH CECHINEL, OAB 
nº RO10713
REQUERIDO: ANDOGLES ALVES DA SILVA, CPF nº 02745592262, AVENIDA MARECHAL RONDON 7233 PARQUE INDUSTRIAL 
TANCREDO NEVES - 76987-832 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOSE EUDES ALVES PEREIRA, OAB nº RO2897, RUA COSTA E SILVA 254, APTO. 01 CENTRO - 
76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
DECISÃO 
Pretende a parte exequente a penhora dos rendimentos do executado. 
Pois bem. O TJRO possui reiteradas jurisprudências admitindo a penhora de percentual de salário do devedor desde que limitada a 
percentual condizente com sua capacidade econômica, e desde que em valor proporcional, que não afete a dignidade da pessoa humana, 
bem como visando a eficácia da tutela jurisdicional, o que permite ser relativizado o disposto no art. 649, IV do CPC, verbis:
TJRO: Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de verba salarial. Mitigação. Penhora de parte do salário. Ausência de prejuízo da 
dignidade do devedor. Possibilidade. Recurso provido.
1 - Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, 
soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, 
excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, 
quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e 
de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente.
2 - O entendimento jurisprudencial recente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo: “A regra geral da impenhorabilidade de 
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado 
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
3 - Recurso provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801479-11.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 20/01/2021
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também tem admitido a penhora de salário do devedor, verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO 
DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2º). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO 
DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao 
Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, 
permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, 
respeitada sempre a essência da norma protetiva. [...]4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a DECISÃO agravada e, novo 
exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro Raul 
Araújo, Quarta Turma, j. 23/04/2019). g.n.
Assim, defiro o pedido e determino a penhora no percentual de 20% dos rendimentos líquidos do devedor, devendo ser descontado 
diretamente em folha de pagamento, mês a mês, e transferido pelo órgão empregador, mês-a-mês, depositando em conta vinculada 
a este Juízo, até a satisfação do crédito discutido no presente feito, o qual totaliza R$ 24.500,79 (vinte e quatro mil quinhentos reais e 
setenta e nove centavos). 
SIRVA COMO OFÍCIO/ORDEM DE IMPLANTAÇÃO DE DESCONTOS/CARTA/MANDADO DE PENHORA.
Dados do órgão empregador: 
RLP Rodônia Limpeza Publica e SErviços de Coletas
Rua Maranhão, 02139 - Vilhena
Vilhena1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7007330-29.2022.8.22.0014
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: GUELES MACIEL DIAS, IZABEL MACIEL MACHADO
Advogado do(a) EMBARGANTE: ROBERTO ANGELO GONCALVES - RO1025
Advogado do(a) EMBARGANTE: ROBERTO ANGELO GONCALVES - RO1025
REU: GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Intimação DA PARTE AUTORA
DESPACHO 
Custas iniciais recolhidas.
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Associe-se estes embargos de terceiro aos autos principais, qual seja, autos nº. 0008114-77.2012.8.22.0014 e inclua-se o advogado do 
embargado neste procedimento, certificando-se nos autos principais.
Assim, diante dos documentos que instruem a inicial, recebo os embargos de terceiros para discussão e, em consequência, determino o 
sobrestamento do processo principal exclusivamente em relação ao objeto desta ação.
Certifique-se no processo principal a interposição dos presentes, juntando-se cópia do presente.
Considerando que a parte embargante demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante a juntada do contrato de compra e venda 
de imóveis, bem como o perigo de dano e o risco caso não seja concedida a tutela no sentido de suspender os atos expropriatórios do 
imóvel em discussão nestes autos, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a imediata 
suspensão de atos de expropriação, bem como manter a embargante na posse do imóvel até DECISÃO final desta ação. 
Cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador constituído nos autos da ação principal (artigo 677, § 3º, CPC), para contestar no 
prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, CPC), sob pena da incidência do art. 344 do CPC.
Apresentada contestação, dê-se vista ao embargante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Depois, intime-se as partes para justificar a necessidade de produção de outras provas, motivando sua necessidade, sob pena de 
indeferimento e julgamento antecipado da lide, na fase em que se encontra.
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena- , quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. 
{orgao_julgador.magistrado}

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7007330-29.2022.8.22.0014
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: GUELES MACIEL DIAS, IZABEL MACIEL MACHADO
Advogado do(a) EMBARGANTE: ROBERTO ANGELO GONCALVES - RO1025
Advogado do(a) EMBARGANTE: ROBERTO ANGELO GONCALVES - RO1025
REU: GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Advogados do(a) REU: THAMMY KHERULLYN MARTINS LIMA - RO7909, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO1084
CITAÇÃO e INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
DESPACHO 
Custas iniciais recolhidas.
Associe-se estes embargos de terceiro aos autos principais, qual seja, autos nº. 0008114-77.2012.8.22.0014 e inclua-se o advogado do 
embargado neste procedimento, certificando-se nos autos principais.
Assim, diante dos documentos que instruem a inicial, recebo os embargos de terceiros para discussão e, em consequência, determino o 
sobrestamento do processo principal exclusivamente em relação ao objeto desta ação.
Certifique-se no processo principal a interposição dos presentes, juntando-se cópia do presente.
Considerando que a parte embargante demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante a juntada do contrato de compra e venda 
de imóveis, bem como o perigo de dano e o risco caso não seja concedida a tutela no sentido de suspender os atos expropriatórios do 
imóvel em discussão nestes autos, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a imediata 
suspensão de atos de expropriação, bem como manter a embargante na posse do imóvel até DECISÃO final desta ação. 
Cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador constituído nos autos da ação principal (artigo 677, § 3º, CPC), para contestar no 
prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, CPC), sob pena da incidência do art. 344 do CPC.
Apresentada contestação, dê-se vista ao embargante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Depois, intime-se as partes para justificar a necessidade de produção de outras provas, motivando sua necessidade, sob pena de 
indeferimento e julgamento antecipado da lide, na fase em que se encontra.
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena- , quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. 
{orgao_julgador.magistrado}

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 0008114-77.2012.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: THAMMY KHERULLYN MARTINS LIMA - RO7909, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - 
RO1084
EXECUTADO: MAP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME, LARA DANDOLINI PAVELEGINI, ODETE REGINA DANDOLINI 
PAVELEGINI
Advogados do(a) EXECUTADO: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO5255, ROBERTO BERTTONI CIDADE - RO4178-B, CARLA 
FALCAO SANTORO - RO0000616A-A
Advogado do(a) EXECUTADO: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO5255
Advogado do(a) EXECUTADO: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO5255
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a juntada de DECISÃO [ID.81297075], fica a parte autora intimada para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7006822-83.2022.8.22.0014
Classe: Despejo por Falta de Pagamento
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AUTOR: COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO MIGLIO, OAB nº SP315372
REU: JARMES GOMES DE OLIVEIRA, ALZIRA SOARES MACEDO
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
O pedido formulado pela parte autora relativamente à expedição do MANDADO de despejo, não poderá ser acolhido no presente momento, 
considerando que o presente caso corresponde uma das hipóteses descritas na ADPF 828 MC/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto 
Barroso, conforme julgado do TJSP: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADES DA FASE DE CONHECIMENTO. 
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR E DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Ausência de nulidades. 
Adaptabilidade do procedimento e inexistência de dever de nomeação de defensor a réu revel citado pessoalmente. DETERMINAÇÃO DE 
DESPEJO. PANDEMIA COVID. SUSPENSÃO DO DESPEJO. ADPF 828-DF. Impossibilidade. Despejo em razão de falta de pagamento 
de imóvel urbano, sendo a locação residencial, cujo valor dos alugueres perpassam a quantia estabelecida pelo art. 4 da Lei nº 14.216/21. 
DECISÃO mantida. RECURSO DA COEXECUTADA DEISI NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22983195320218260000 SP 2298319-53.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 
29/07/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)
Registre-se que, as regras que suspendem os despejos e as desocupações foram estendidas pelo STF até 31 de março de 2022 e, 
posteriormente prorrogada até 30 de junho de 2022 e por último até 31/10/2022, razão pela qual indefiro o pedido. Considerando a 
natureza da causa, mantenho o feito na pauta de audiência e deixo de decretar a revelia dos requeridos, considerando que o prazo para 
contestação sequer começou a fluir, posto que seu início é a audiência de conciliação. 
Intimem-se. 
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE. 
Vilhena, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juíza de Direito

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7007979-96.2019.8.22.0014
Causas Supervenientes à SENTENÇA 
Cumprimento de SENTENÇA 
R$ 59.589,33
EXEQUENTE: VALDIR PEREIRA DA COSTA, CPF nº 34867996220, RUA H-DEZ 36 ARIPUANÃ - 76985-476 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76801-040 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Intime-se a autarquia para que se manifeste quanto a petição de ID 80713821. 
Vilhena1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Prestação de serviços à comunidade
Execução de Medidas Sócio-Educativas
R$ 100,00
REQUERENTE: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADOLESCENTE: D. C. P., JURACI CORREA MULLER 5435 JARDIM ELDORADO - 76983-490 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO ADOLESCENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Trata-se de execução de medida socioeducativa aplicada ao adolescente DANIEL CRISÓTOMO PINTO, consistente em prestação de 
serviços a comunidade pelo período de 3 (três) meses, totalizando 96 (noventa e seis) horas.
O órgão gestor do atendimento socioeducativo apresentou o PIA da adolescente.
Instado a se manifestar, a Defensoria Pública e o Ministério Público não impugnaram o PIA apresentado.
Diante disso, homologo o plano individual do adolescente. 
Por outro lado, o órgão gestor da medida informou que o adolescente encontra-se trabalhando, e a fim de não prejudicá-lo no trabalho, 
sugeriu a alteração da medida para Liberdade Assistida, uma vez que o CREAS não possui entidades credenciadas que atendam aos 
finais de semana.
Considerando as informações acima, e o documento juntado aos autos (declaração de trabalho), DEFIRO o pedido, para alterar a 
medida aplicada de prestação de serviço à comunidade para liberdade assistida, pelo período de 3 (três) meses, devendo o adolescente 
comprovar, mensalmente, que continua trabalhando.
Proceda as alterações da guia junto ao sistema do CNJ.
No mais, aguarde-se o cumprimento total da medida. 
Após, ao MP e por fim, conclusos.
Serve o presente de ofício ao CREAS.
Vilhena1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7008324-57.2022.8.22.0014
Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
Procedimento Comum Cível
AUTOR: SERGIO PEREIRA DOS PASSOS, AVENIDA VITÓRIA RÉGIA 919 JARDIM PRIMAVERA - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: AIRO ANTONIO MACIEL PEREIRA, OAB nº RO693, EDIMAR ROGERIO SILVA, OAB nº RO4945
REU: LUANA TALITA DE SOUSA, WALISSON JUNIOR ARRIGO 1177 PARQUE CIDADE JARDIM - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, WALISSON JUNIOR ARRIGO 1177 PARQUE CIDADE JARDIM - 76980-000 - VILHENA 
- RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO  
Defiro a gratuidade judiciária. 
Indefiro o processamento deste feito pelo Juízo 100% digital. 
Nos termos do art. 334 do CPC, cite-se e intime-se o requerido para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 
que designo para o dia 26 de outubro de 2022, às 10h, a qual se realizará via videoconferência, advertindo-o de que o prazo para 
contestação, que é de 15 dias, contar-se-á à partir da data da audiência, consignando-se, ainda, as advertências do art. 344 e § 8º do art. 
334, devendo as partes que forem participar do ato ficarem disponíveis no horário designado, através do aplicativo Google Meet.
Cumpre registrar que como a audiência será realizada via videoconferência o horário designado poderá sofrer atrasos, em razão da 
instabilidade do programa e da internet.
Intimem-se as partes a indicarem o número do telefone com WatsApp e e-mail para as providências necessárias a realização do ato, no 
prazo de cinco dias, devendo o Oficial de Justiça constar da sua certidão o telefone e e-mail das partes.
Citem-se as requeridas, com observância do §1º do art. 695 do CPC.
Fica a parte autora intimada da realização da audiência, por meio de seu advogado, salvo quando for assistida pela Defensoria Pública 
ou Núcleo de Prática Jurídica da AVEC, deverá a parte ser intimada pessoalmente.
Não havendo acordo, o conciliador deverá apresentar a contrafé ao réu, o qual terá o prazo de 15 dias contados a partir da audiência, para 
apresentar defesa, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e, consequente decretação 
de revelia, nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Apresentada a resposta, vista à parte autora para querendo apresentar impugnação se houver arguição de matéria processual ou juntada 
de documentos.
Intimem-se.
Defiro ao Sr. Oficial de Justiça proceder as diligências na forma do artigo 212 § 2.º do NCPC.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7011548-37.2021.8.22.0014
AUTOR: JOEL FERREIRA SOARES, CPF nº 68065574220
ADVOGADOS DO AUTOR: EDRIANE FRANCINE DALLA VECCHIA HAMMERSCHMIDT, OAB nº RO7029, ARTUR SILVINO 
SCHWAMBACH CECHINEL, OAB nº RO10713
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
VALOR DA CAUSA: R$ 41.800,00
DESPACHO 
Razão assiste ao patrono da parte autora quando afirma que na DECISÃO de ID n. 81284213 ocorreu erro material quando houve a 
designação de perícia, considerando que nestes feito já foi realizado tal procedimento.
Destarte, torno parcialmente sem efeito a referida DECISÃO no tocante a designação de perícia.
Considerando que o INSS não procedeu ao depósito dos honorários do perito, determino sua intimação para que no prazo de 05 (cinco) 
dias comprove o efetivo depósito (R$ 400,00).
O INSS comprovou que implantou o benefício por incapacidade. No entanto, o autor informou que o benefício foi cessado, descumprindo 
assim determinação judicial e incidindo em multa anteriormente fixada.
Assim sendo, intime-se o INSS, para que no prazo de 05 (cinco) dias comprove o restabelecimento do benefício e depósito dos 
honorários periciais, bem como diga se pretende a produção de outras provas e nada sendo requerido, venham os autos conclusos para 
SENTENÇA.
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE.
. 
Vilhena/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito
7009216-63.2022.8.22.0014
Diligências
Carta Precatória Cível
DEPRECANTE: E. A. A., RUA TOCANTINS 3259 SETOR CHACAREIRO - 76994-000 - CABIXI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO DEPRECANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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DEPRECADO SEM ADVOGADO(S)
DEPRECADO: J. R. D. S. P., CPF nº 41256530204, RUA 1518 2062 CRISTO REI - 76983-407 - VILHENA - RONDÔNIA
DESPACHO 
Cumpra-se a carta precatória, servindo esta cópia como MANDADO.
Devidamente cumprida, devolva-se à origem.
Considerando o caráter itinerante das Cartas Precatórias, caso o Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser citada/intimada tenha 
mudado de endereço e indique o atual, independentemente de nova deliberação, remeta-se a carta ao juízo da comarca a que se referir 
o novo endereço, com as baixas e anotações necessárias.
Nesse caso, deverá a escrivania, ainda, comunicar o juízo deprecante quanto à remessa.
Determino ainda, a devolução da carta precatória à origem, caso o oficial de justiça certifique que não localizou a pessoa em questão e 
não decline novo endereço. 
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7005145-86.2020.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: E. P. R.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN NASCIMENTO SOUSA - RO11393
EXECUTADO: A. R.
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a petição ID. 80802042, fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 
05 dias.

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7001176-29.2021.8.22.0014
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: SERGIO JOSE PASQUALLI
Advogados do(a) EMBARGANTE: ESTELA REDIVO DA COSTA - MT16663/O-O, ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - MT24951/O
EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILHENA
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7000962-72.2020.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: JAIR GONCALVES DE AZEVEDO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MORELLO SCARIOTT - RO0001066A
EXECUTADO: YASSUCO YOKOTA DOS SANTOS, DIOGENES SANTINI, LUIZ CARLOS FAPPI
Advogados do(a) EXECUTADO: HULGO MOURA MARTINS - RO4042, ROBERTO CARLOS MAILHO - RO3047, HELEN KAROLINE 
ZAN SANTANA - RO9769
Advogados do(a) EXECUTADO: HULGO MOURA MARTINS - RO4042, ROBERTO CARLOS MAILHO - RO3047, HELEN KAROLINE 
ZAN SANTANA - RO9769
Advogados do(a) EXECUTADO: DENIR BORGES TOMIO - RO3983, JOSE CARLOS JERONIMO PRIETO - RO10057
Intimação DA PARTE REQUERIDA
DESPACHO 
Intime-se a executada para manifestação no prazo de cinco dias (art. 10 do CPC). 
Vilhena5 de agosto de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7001304-83.2020.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MOISES PIETRANGELO
Advogado do(a) AUTOR: PAULA HAUBERT MANTELI - RO0005276A
REU: MUNICIPIO DE VILHENA
Intimação DAS PARTES
Tendo em vista a juntada do LAUDO PERICIAL, no ID 81053531, ficam as partes intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo 
de 15 dias.
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2ª VARA CÍVEL   

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7004202-40.2018.8.22.0014
Citação
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, AV. CELSO MAZUTTI 3745 JARDIM AMÉRICA - 76980-220 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO, OAB nº RO2681
EXECUTADO: CARLOS AUGUSTO QUEIROZ DOS SANTOS, AVENIDA VITÓRIA RÉGIA, ESCRITÓRIO ALECIO ALEIRA S-35 - 76983-
248 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
A consulta ao sistema SISBAJUD, conforme requerido pelo autora, restou parcialmente frutífera, conforme telas anexas.
Assim, declaro penhorado o valor de R$ 599,57.
Intime-se o Executado na pessoa de seu advogado desta penhora e retornem os autos após o prazo legal, com ou sem embargos/
impugnação.
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7010216-35.2021.8.22.0014
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
EXECUTADO: CARINA BATISTA HURTADO, CPF nº 68701705253
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALETEIA MICHEL ROSSI, OAB nº RO3396
VALOR DA CAUSA: R$ 128.625,73
DESPACHO
Defiro o sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias. 
Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente em 05 (cinco) dias quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7007949-61.2019.8.22.0014
Vale Transporte
Cumprimento de sentença
R$ 224.223,89
REQUERENTE: Sindsul, CNPJ nº 15893266000188, RUA DEOFÉ ANTONIO GEREMIAS 359 JARDIM AMÉRICA - 76908-354 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SANDRA VITORIO DIAS, OAB nº RO369B
EXCUTADO: Municipio de Chupinguaia, AV VALTER LUIZ FILUS 1133 CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA
DESPACHO
Defiro a dilação de prazo de cinco dias, para juntada das planilhas, conforme requerido pela parte autora. 
Vilhena2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7012612-82.2021.8.22.0014
EMBARGANTE: CARINA BATISTA HURTADO, CPF nº 68701705253
ADVOGADOS DO EMBARGANTE: FABIANA OLIVEIRA COSTA, OAB nº RO3445, ALETEIA MICHEL ROSSI, OAB nº RO3396
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS DO EMBARGADO: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
VALOR DA CAUSA: R$ 128.625,73
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DESPACHO
Considerando que as partes estão em tratativas de acordo, defiro o sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias. 
Decorrido o prazo, manifeste-se o embargante em 05 (cinco) dias quanto ao prosseguimento do feito.
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7005865-19.2021.8.22.0014
Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Honorários Advocatícios
Procedimento Comum Cível
R$ 19.546,95
AUTOR: ROSELI MENDES, CPF nº 63172100200, ÁREA RURAL 77, ESTRADA KAPA 144 ÁREA RURAL DE VILHENA - 76988-899 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MICHELY DE FREITAS, OAB nº RO8394, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, RUA ABÍLIO 
FREIRE DOS SANTOS, - ATÉ 279/280 DOIS DE ABRIL - 76900-842 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, 
RUA RIO BRANCO, - DE 1031/1032 A 1328/1329 PRINCESA ISABEL - 76964-084 - CACOAL - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Nomeio perito em substituição o médico Dr. Claudimiro Pereira Duarte, e-mail: claudimironeto@yahoo.com.br, telefone:62 98210-5558. 
Intime-se nos termos da decisão de ID 76265806. 
Expeça-se o necessário. 
Vilhena2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia

Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7013101-22.2021.8.22.0014
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA LONGHI, RUA ANTONIO PSURIADAKIS 1746, CASA CENTRO - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
A tentativa de citação no endereço constante do sistema INFOJUD, restou infrutífera. 
Assim, defiro a Citação do executado por edital para pagar a dívida no prazo de 05 dias, acrescido das custas processuais e honorários 
advocatícios (fixados em 10 % sobre o valor da causa), ou no mesmo prazo, nomear bens em quantidade suficiente para garantir a 
execução, sob pena de penhora, permanecendo no átrio pelo prazo de 20 dias, nos termos do art. 257, inciso IV, do novo CPC. 
Em caso de inércia, nomeio desde já curador especial um dos defensores públicos atuantes na comarca. 
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7001294-73.2019.8.22.0014
EXEQUENTE: CANDEIAS AUTO POSTO LTDA, CNPJ nº 20981640000137
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL, OAB nº RO4234
EXECUTADO: CLEIDIMAR DIAS DE PAULA, CPF nº 81771002204
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 11.374,27
DESPACHO
Determino a retificação da certidão de débito judicial, devendo ser observado os requisitos contidos no Provimento n. 04/2022 da 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Rondônia, conforme requerido na petição de ID n. 81270733.
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito
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Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7003442-23.2020.8.22.0014
Acidente de Trânsito
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CAVALHEIRO & CIA LTDA, AVENIDA MARECHAL RONDON 8682 PARQUE INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - 76987-
790 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO, OAB nº RO6125, ANDRE COELHO JUNQUEIRA, 
OAB nº RO6485, JONI FRANK UEDA, OAB nº RO5687, RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO, OAB nº RO12156
EXECUTADO: EDNEI DE DEUS, RUA RUTH FERREIRA MAZUI 838 CENTRO - 78250-000 - PONTES E LACERDA - MATO GROSSO
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
A consulta ao sistema SISBAJUD TEIMOSINHA restou infrutífera, ou estes são irrisórios, conforme tela anexa.
Manifeste-se o exequente em 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Decorrido o prazo, quedando-se inerte, voltem os autos conclusos para para análise da suspensão dos autos, nos termos do art. 921, 
inc. III, §§ 1º e 2º, do NCPC.
Expeça-se o necessário.

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7009584-09.2021.8.22.0014
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO, OAB nº AC1562, PROCURADORIA DA SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
EXECUTADOS: ROBSON ALEXANDRE DE FIGUEIREDO, CPF nº 03482381933, ENERTEX IND. E COM. DE BATERIAS LTDA, CNPJ 
nº 14605901000383
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 24.544,06
DESPACHO
Defiro a expedição de carta precatório conforme requerido na petição retro juntada. 
Expeça-se o necessário. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7012964-40.2021.8.22.0014
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MAYRA MIRANDA GROMANN, OAB nº RO8675, PROCURADORIA DA SICOOB AMAZÔNIA - 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA
REQUERIDO: BRUNA NAYARA DE OLIVEIRA NERY, CPF nº 00192330276
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
VALOR DA CAUSA: R$ 66.494,29
DESPACHO
Procedidas as baixas necessárias, devolva-se a presente com as cautelas de estilo. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7007871-67.2019.8.22.0014
Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado
Procedimento Comum Cível
R$ 14.355,92
AUTORES: GENI RAIMUNDO GOMES, CPF nº 35111208291, RUA CAMPINA GRANDE 2721 PARQUE INDUSTRIAL NOVO TEMPO 
- 76982-220 - VILHENA - RONDÔNIA, GENI RAIMUNDO GOMES, CPF nº 35111208291, RUA CAMPINA GRANDE 2721 PARQUE 
INDUSTRIAL NOVO TEMPO - 76982-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: SONIA APARECIDA SALVADOR, OAB nº RO5621, SONIA APARECIDA SALVADOR, OAB nº RO5621, 
ROMILSON FERNANDES DA SILVA, OAB nº RO5109, AV RONY DE C PEREIRA JARDIM AMÉRICA - 76980-734 - VILHENA - 
RONDÔNIA
REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, RUA CANADÁ 387, RUA CANADÁ 387 JARDIM AMÉRICA - 
01436-900 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, RUA CANADÁ 387, RUA 
CANADÁ 387 JARDIM AMÉRICA - 01436-900 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
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ADVOGADOS DOS REU: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, OAB nº MS31757, DA CAPITAL 294 VILA CACIQUE - 79022-180 - CAMPO 
GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA DA CREFISA S/A, PROCURADORIA DA CREFISA S/A
DESPACHO
Intime-se o perito quanto a manifestação de ID 80935675.
Vilhena2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7006648-11.2021.8.22.0014
Causas Supervenientes à Sentença
Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: LOPES & SILVA EXTRACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, RUA 724 1.863, SETOR 28 MARCOS FREIRE - 76980-220 - 
VILHENA - RONDÔNIA, ANDRE LUIZ FARIA, RUA TRAÍRA 1370 CENTRO - 78365-000 - SAPEZAL - MATO GROSSO, PEDRO ELISIO 
DE PAULA NETO, RUA TRAÍRA 1.370 CENTRO - 78365-000 - SAPEZAL - MATO GROSSO
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: ANDRE LUIZ FARIA, OAB nº MT10917A, RODRIGO TOSTA GIROLDO, OAB nº RO4503
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS BELEM S/A, FAZENDA BELÉM SN ZONA RURAL - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
A consulta ao sistema SISBAJUD restou infrutífera, ou estes são irrisórios, conforme tela anexa.
Manifeste-se o exequente em 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Decorrido o prazo, quedando-se inerte, voltem os autos conclusos para para análise da suspensão dos autos, nos termos do art. 921, 
inc. III, §§ 1º e 2º, do NCPC.
Expeça-se o necessário.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
0006293-67.2014.8.22.0014
Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito
Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: MUNICIPIO DE VILHENA, Ministério Público do Estado de Rondônia, AVENIDA LUIZ MASIERO 4480 JARDIM AMÉRICA 
- 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
REQUERIDO: JUSSARA DOS SANTOS, RUA CARLOS STHAL, Nº 5115, NÃO CONSTA JARDIM ELDORADO - 76980-220 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MARCELO FONTES SANTOS, OAB nº MG181184, ROBERTO NASSIF PRIETO, OAB nº MG176789
DESPACHO
Intimado para se manifestar da informação pelo sistema RENAJUD de Restrição RENAVAM - Alienação Fiduciário em relação ao Veículo 
Placa HHX8028, o Ministério Público requereu como segue, ID n. 79821259 “...requer o Ministério Público: 1) lançamento de constrições 
de transferência e circulação sobre TODOS os veículos encontrados em nome da executada, inclusive aquele de placa HHX8028; 2) 
penhora dos direitos que a executada detém no contrato de alienação fiduciária referente ao veículo de placa HHX8028...[...] Portanto, 
com base no exposto, visando conferir seguimento ao presente feito e efetividade à condenação proferida pelo d. Órgão Julgador, 
requer o Ministério Público: 1) lançamento de constrições de transferência e circulação sobre TODOS os veículos encontrados em nome 
da executada, inclusive aquele de placa HHX8028; 2) penhora dos direitos que a executada detém no contrato de alienação fiduciária 
referente ao veículo de placa HHX8028...”. 
Em consulta ao sistema RENAJUD, constatei que o executado possui apenas o veículo de placa HHX8028 em seu nome, conforme tela 
anexa.
As decisões judiciais estão vinculadas a Lei e aos precedentes judiciais quando caracterizada a mesma situação de fato.
Com efeito, este juízo acompanhando o posicionamento do ETJRO manifestou-se favorável ao deferimento da penhora via sistema 
RENAJUD de bem alienado fiduciariamente.
Entretanto, observando o recente decisão proferida pelo ETJRO proferida no agravo de instrumento 0803648-05.2019.822.0000 este 
manifestou-se pelo indeferimento da penhora:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Direito Processual Civil. Direito Tributário. Relação Jurídico-tributário. Veículo. Alienação fiduciária. 
Propriedade do devedor. Inexistência. Bloqueio de Circulação. Penhora. Impossibilidade. Honorários. Sucumbência. Causalidade. 
Manutenção. 1. O apelante efetuou e manteve o bloqueio administrativo junto ao DETRAN/RO mesmo tendo conhecimento quanto 
à propriedade alheia, devido ao contrato de alienação fiduciária. 2. Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que o apelante deu 
causa ao ajuizamento da presente ação, são devidos honorários ao apelado/embargante 3. Negado provimento ao recurso. (TJ-RO - AC: 
70075740420168220002, Data de Julgamento: 05/05/2020). 
Por estes fundamentos, consoante a jurisprudência recente do ETJRO, indefiro o pedido de penhora de veículo alienado fiduciariamente 
pelo sistema RENAJUD.
Com relação à penhora dos direitos que a executada detém no contrato de alienação fiduciária, referente ao veículo de placa HHX8028, para 
o deferimento do pleito, intime-se a parte autora, no prazo de 05 dias, para que informe os dados do contrato, instituição com a qual foi 
firmada, para que seja possível ao juízo expedir mandado de penhora sob eventuais créditos existentes em nome da parte devedora.
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DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 26 de Outubro de 2022, com início às 09 horas, a ser realizada por videoconferência 
(WhatsApp), nos termos do Provimento n. 019/2021-CGJ, pelo Núcleo de Conciliação e Mediação - NUCOMED, nos termos requerido, 
ID n. 79821259 “...4) apreciação do pedido formulado no item 4 da manifestação ministerial de ID- 76810258, qual seja: “4) por fim, no 
tocante ao pedido da executada para que seja designada audiência de conciliação, para tentativa de acordo de parcelamento dos débitos 
que lhe estão sendo cobrados, este Órgão Ministerial não se opõe à realização de tal ato, inclusive pugna pela intimação do representante 
processual do ente público lesado (PGM – Vilhena)...”.
Intimem-se.
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7004639-76.2021.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO - RO2681
EXECUTADO: DANIEL FERREIRA VALIM
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7000422-87.2021.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: QUEIMAO DAS FABRICAS LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - RO0002832A, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS 
PEREIRA - RO3046
REU: TARCISIO ROCHA DA SILVA, CLAUDIO SAMIR MACHADO, KATIA MARIA DE CAMPOS
Advogados do(a) REU: CICERO ANTOBEL PAULINO - MG189005, ALEX DE ALMEIDA SILVA - MG194223, RONDINELIO FERREIRA 
RODRIGUES - MG189397, ANA CAROLINA LAUDARES MUNDIM - MG170818
Advogado do(a) REU: JOSEMARIO SECCO - RO724
Intimação DA PARTE REQUERIDA
Tendo em vista a PETIÇÃO [ID.81175490], fica a parte requerida intimada para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7008719-49.2022.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogados do(a) EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249-A, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - 
RO1084
EXECUTADO: MARCILEIA MIGUEL DE SOUSA GONCALVES
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a petição ID (81234334), fica a parte autora intimada para recolher as custas da renovação da diligência, nos termos do 
art. 19 da Lei 3.896/2016, de acordo com os seguintes valores:
CÓDIGO VALOR TIPO DA DILIGÊNCIA 1008.1
R$ 19,10 Carta 1008.2 R$ 102,63 Oficial de Justiça - Diligência urbana comum/simples 1008.3 R$ 134,48 Oficial de Justiça - Diligência 
urbana composta 1008.4 R$ 208,80 Oficial de Justiça - Diligência rural comum/simples 1008.5 R$ 286,66 Oficial de Justiça - Diligência 
rural composta 1008.6 R$ 152,18 Oficial de Justiça - Liminar comum/simples 1008.7 R$ 247,73 Oficial de Justiça - Liminar composta

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7000246-74.2022.8.22.0014
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) AUTOR: HELLENE RODRIGUES SUFEN - SP294240
REQUERIDO: ROSANI TEREZINHA PIRES DA COSTA DONADON, MELKISEDEK DONADON
Advogado do(a) REQUERIDO: MICHELE ASSUMPCAO BARROSO - RO5913
Advogado do(a) REQUERIDO: MICHELE ASSUMPCAO BARROSO - RO5913
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES ID 79806595, fica a parte autora intimada para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias.
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Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7008009-05.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA - RO0002435A
EXECUTADO: LUIZ CARLOS LACERDA, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, PERONDI & PERONDI LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - RO0003598A
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - RO0003598A
Advogado do(a) EXECUTADO: KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - RO3384
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a petição de ID 79993998, fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7004962-81.2021.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: NASCIMENTO & BRITO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: PATRICIA DE JESUS PRASERES - RO9474
EXECUTADO: MARCOS VENICIO GOMES RODRIGUES
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a petição ID (81222569), fica a parte autora intimada para recolher as custas da diligência, nos termos do art. 19 da Lei 
3.896/2016, de acordo com os seguintes valores:
CÓDIGO VALOR TIPO DA DILIGÊNCIA 1008.1
R$ 19,10 Carta 1008.2 R$ 102,63 Oficial de Justiça - Diligência urbana comum/simples 1008.3 R$ 134,48 Oficial de Justiça - Diligência 
urbana composta 1008.4 R$ 208,80 Oficial de Justiça - Diligência rural comum/simples 1008.5 R$ 286,66 Oficial de Justiça - Diligência 
rural composta 1008.6 R$ 152,18 Oficial de Justiça - Liminar comum/simples 1008.7 R$ 247,73 Oficial de Justiça - Liminar composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Processo: 7005235-36.2016.8.22.0014
Classe: Usucapião
Valor da causa: R$ 10.000,00dez mil reais
AUTORES: MILTON BIANCHINI, CPF nº 15658058104, LOTE 38/48 U, GLEBA CORUMBIARA KM 04, SETOR 10, SITIO SÃO JOÃO 
ZONA RURAL - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA, BENEDITA LEONOR DE SOUZA BIANCHINI, CPF nº 44758324115, 
ESTRADA PROJETADA KM 04, BALNEARIO BALNEARIO BIANCHINI - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DENNS DEIVY SOUZA GARATE, OAB nº RO4396, REGIANE DA SILVA DIAS GARATE, OAB nº 
RO10115
REU: PAULO DUARTE DO VALLE, CPF nº 27099423800, RUA: DR. JOSÉ FOZ 85 BOSQUE - 19130-000 - ENEIDA (PRESIDENTE 
PRUDENTE) - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: NILTON ARMELIN, OAB nº SP142600, JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA, OAB nº SP91124
DECISÃO
O Espólio de MILTON BIANCHINI e outros opôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença quanto ao pedido de produção 
de prova testemunhal aduzindo cerceamento de defesa, requerendo o deferimento do pedido. 
Intimado a apresentar contrarrazões aos embargos.
É a síntese. Decido.
Conheço dos Embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do NCPC.
No mérito, sabe-se que os Embargos de Declaração encontram-se previstos no art. 1.022 do NCPC, vejamos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável 
ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Consoante dispositivo supra, os embargos de declaração podem ter por objetivo corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erros 
materiais na decisão combatida.
Passo a análise da omissão apontada: 
Assiste razão em parte ao embargante.
No caso em tela, a análise da sentença revela que a mesma possui a omissão alegada pelo embargante, porquanto não abordou o pedido 
de produção de prova testemunhal. 
Assim passa a constar da fundamentação da sentença de ID 78424377: 
“No que diz respeito ao encerramento da fase instrutória, a parte autora pleiteou a produção de prova oral para o fim de “ratificar a matéria 
fática já demonstrada nos autos. 
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Pois bem. O próprio autor em suas declarações afirmou nestes autos residir com sua família há 25 anos de forma mansa pacífica e 
contínua no imóvel rural denominado do LOTE 38/48 (UNIFICADOS) da linha 125, do setor 10 da Gleba Corumbiara, localizado no 
Município de Chupinguaia/RO de propriedade de PAULO DUARTE DO VALE. 
Na ação de interdito proibitório em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca sob o nº 7001870-08.2015.8.22.0014, movida 
pelo Espólio de Milton Bianchini em face de Jeferson Thibes de Souza o autor afirma que reside com sua família há aproximadamente 20 
anos no lote rural 71, Gleba – Lote 28,Gleba Corumbiara, ST-10, denominado “ Sítio São João”. 
Vê-se a contradição nas declarações do autor quando afirma morar com sua família de forma contínua, ininterrupta e sem oposição em 
dois imóveis distintos no mesmo período. 
A própria parte autora desse modo, contradiz a matéria fática que pretende corroborar por prova testemunhal. Assim, mostra-se a 
impertinente a produção de prova oral, tendo em vista que, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 
incumbe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
Ora, estando em termos o processo, o Juiz deve julgá-lo desde logo quando presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado, 
haja vista o convencimento da verdade dos fatos. Neste sentido: 
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos 
arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver 
convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e 
necessidade da sua produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser,via de regra, admissível 
a prova testemunhal, e o art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. 
Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
14/12/2010, DJe 17/12/2010). 
Pelos fundamentos expostos, indefiro a prova testemunhal. 
Assim, ACOLHO os embargos de declaração, porém indefiro a produção da prova testemunhal, conforme fundamentação acima.
Intime-se. 
Expeça-se o necessário.
Vilhena2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz(a) de Direito

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7004072-11.2022.8.22.0014
Classe: INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
REQUERENTE: ROSEMAR DE SOUSA COSTA
REPRESENTANTE PROCESSUAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: ALISSON SOUSA MELO
Intimação DA PARTE REQUERIDA
Sentença
I – RELATÓRIO
ROSEMAR DE SOUSA COSTA ingressou com pedido de Curatela de seu filho ALISSON SOUSA MELO, qualificado nos autos, com o 
propósito de passar a representá-lo na prática dos atos da vida civil.
Afirmou que o requerido tem 22 anos, sendo portador de epilepsia e transtorno esquizoafetivo (CIF F20.0), sendo totalmente incapaz e 
dependente de terceiros para a prática de todos os atos da vida civil, para como a realização das tarefas cotidianas. 
Pugnou pela procedência do pedido inicial. 
Em audiência o interditado foi ouvido, tendo o Ministério Público manifesta-se pela procedência do pedido inicial. 
O Curador Nomeado apresentou manifestação nos autos. 
Relatei sucintamente. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de pedido de curatela, na qual é desnecessária a produção de outras provas, por isto, o feito comporta julgamento no estado 
em que se encontra.
Durante o trâmite do feito, foi constatado o interesse da autora Rosemar de Sousa Costa em ser a curadora de seu filho. Constou-se, 
também que ela já vem exercendo esse papel de fato, já que cuida de seus interesses pessoais.
Não foi constatado nenhum fato que indicasse que a genitora do interditando não tivesse condições de exercer o encargo de curadora, 
pelo contrário, demonstrou interesse para tanto.
O contexto dos autos, dessa forma, é favorável à pretensão, de modo que a autora possui condições financeiras e psicológicas de cuidar 
de seu filho.
O artigo 1.767, do Código Civil trata das pessoas sujeitas a curatela, sendo a hipótese do inciso I: “aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade;”
O contexto dos autos, dessa forma, é favorável à pretensão, de modo que o interditando realmente encontra-se em estado grave de 
saúde, não é capaz de tomar decisões com o necessário discernimento para os atos da vida civil.
Ademais, o autor é legitimado a promover a interdição, consoante o disposto no art. 747, II, do Novo Código de Processo Civil.
O interditando necessita de curador para administrar seus bens e a representá-lo nos atos da vida civil, assim a procedência do pedido 
é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para o efeito de decretar a interdição de ALISSON SOUSA MELO, brasileiro, 
inscrito no CPF n. 895.034.572-20, residente na Rua 8005, n. 8209, Alvorada, Vilhena/RO, CEP 76.985-882, DECLARANDO-O 
absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil, na forma do art.3º, inciso II, do Código Civil, razão pela qual o feito resta extinto 
com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil).
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Com fundamento no artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, nomeio ROSEMAR DE SOUSA COSTA, brasileira, solteira, do lar, inscrita no CPF 
n. 617.063.372-72, portadora do RG n. 000946209, residente na Rua 8005, n. 8209, Alvorada, Vilhena/RO, CEP 76.985-882, fone (69) 
98410-6252, para exercer a função de curadora do interditando.
Fica a curadora cientificada de que deverá prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome 
do interditando se e quando for instado a tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual 
patrimônio.
Em virtude da ausência de interesse recursal, dou a sentença por transitada em julgado na presente data.
Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3º, do Novo Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil:
(a) publique-se no diário da justiça eletrônico por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias;
(b) com a confirmação da movimentação desta sentença, fica ela automaticamente publicada na rede mundial de computadores, no portal 
e-SAJ do Tribunal de Justiça;
(d) publique-se na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (onde permanecerá pelo prazo de seis meses), ficando 
dispensado o cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não for criada e estiver em efetivo funcionamento; e
Esta sentença servirá como edital, publicando-se o dispositivo dela pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias.
Esta sentença servirá como mandado de inscrição, dirigido ao cartório de Registro Civil.
Remeta-se via da sentença ao Registro Civil para inscrição da interdição.
Esta sentença servirá como termo de compromisso e certidão de curatela, independentemente de assinatura da pessoa nomeada como 
curador.
Esta sentença servirá como ofício, dirigido ao cartório Eleitoral da Zona Eleitoral de Vilhena, para onde deverá o ofício ser remetido para 
cancelamento do cadastro de eleitor ora interditada (caso possua).
Sem condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou feição de procedimento de jurisdição 
voluntária.
As partes intimadas em audiência, renunciaram o prazo recursal. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE.
Kelma Vilela de Oliveira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7009234-84.2022.8.22.0014
Dissolução
Divórcio Litigioso
REQUERENTES: E. N. D. O. S., AV 23 526 CIDADE ALTA - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AVENIDA LUIZ 
MAZIERO 4320 JARDIM AMÉRICA - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: P. P. F. S., AVENIDA SABURO AKAMINE ROD SO-191, - DE 1060/1061 AO FIM JARDIM MATHEUS - 13504-505 - RIO 
CLARO - SÃO PAULO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
Defiro o pedido de gratuidade judiciária, decisão que poderá ser alterada no curso da ação caso seja comprovado que o autor possui 
condições de arcar com o valor das custas processuais. 
Por ora deixo de designar audiência de conciliação, considerando que a autora manifestou que não possui interesse.
Cite-se o requerido para no prazo de 15 dias apresentar defesa, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora e, consequente decretação de revelia, nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não contestar a 
ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Apresentada a resposta, vista à parte autora para querendo apresentar impugnação se houver arguição de matéria processual ou juntada 
de documentos.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 0004560-71.2011.8.22.0014
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: Municipio de Chupinguaia, REGINALDO RUTTMANN, CPF nº 59560673220, VANDERLEI PALHARI, CPF nº 03667177828
ADVOGADOS DOS REU: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA, OAB nº RO3046, ANDRE RICARDO STRAPAZZON 
DETOFOL, OAB nº RO4234, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA
VALOR DA CAUSA: R$ 100.000,00
DESPACHO
Vista ao Ministério Público para querendo apresentar alegações finais. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito
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Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7004594-38.2022.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: XIRLEI CAMPOS ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR - SP170162
REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7001992-45.2020.8.22.0014
AUTOR: MARCILENE SOARES PASTRO, CPF nº 76255085287
ADVOGADOS DO AUTOR: CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA VALIM, OAB nº RO5813, MARIA GONCALVES DE SOUZA COLOMBO, 
OAB nº RO3371
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
VALOR DA CAUSA: R$ 124.589,52
DESPACHO
Intime-se o requerido para dar cumprimento ao despacho de ID n. 65913317. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7008029-20.2022.8.22.0014
Alienação Fiduciária
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
R$ 17.644,99
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A, 4088, AV.: RIO NEGRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB nº AC4254, R ALM TAMANDARÉ, - DE 8834/8835 A 
9299/9300 SANTA BÁRBARA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RODRIGO FRASSETTO GOES, OAB nº AP3096, 
BRADESCO
REU: ELISVAN PIRES RUIZ, CPF nº 01076392202, AV 15 DE NOVEMBRO 2446 CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, no prazo de 05 dias, para tomar ciência dos termos do acordo assinado pela parte 
requerida, ID n. 80539551. 
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.
Vilhena
2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7005414-91.2021.8.22.0014
AUTORES: NICOLLY DANIELLE MATTOS DE SOUZA, CPF nº 09145286299, ELISEU CLAUDIO DE SOUZA, CPF nº 84010142200
ADVOGADO DOS AUTORES: JIMMY PIERRY GARATE, OAB nº RO8389
REU: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ nº 75222224000147
ADVOGADO DO REU: ARMANDO GARCIA GARCIA, OAB nº PR4903
VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00
DESPACHO
Intime-se a parte autora para querendo apresentar impugnação à contestação no prazo legal.
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7009896-82.2021.8.22.0014
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Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado
Cumprimento de sentença
R$ 37.123,26
REQUERENTE: MILTON FRANCISCO BASSEIO, CPF nº 34068040982, ÁREA RURAL LINHA 145 ÁREA RURAL DE VILHENA - 76988-
899 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALEX FERNANDES DA SILVA, OAB nº MT26642A
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. s/n, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-
900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, BRADESCO
DESPACHO
Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em que a parte autora requereu o cumprimento da sentença, ID n. 65180855 p. 
1/2, no valor provisório de R$ 50.853,67 (cinquenta mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos).
Considerando que a parte executada, no ID n. 80645610, peticionou nos autos requerendo a juntada do comprovante do cumprimento da 
obrigação de fazer, o qual segue anexo...”, diga o autor em 05 dias. 
Vilhena
2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
0000032-81.2017.8.22.0014
Correção Monetária
Cumprimento de sentença
R$ 3.807,40
EXEQUENTE: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA, AVENIDA MARECHAL RONDON 3800 CENTRO - 
76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO, OAB nº RO724, ANDERSON BALLIN, OAB nº RO5568
EXECUTADO: GILMAR MARTINS DE SIQUEIRA, RUA PORTO VELHO 248 5º BEC - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Cuida-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em que as partes requerem a homologação do acordo entabulado nos autos ID 
n. 81301689.
Vieram os autos conclusos para homologação.
Não há óbices a homologação do acordo, porquanto que as partes são maiores, capazes e estão devidamente representadas nos 
autos.
Por estas razões, homologo por sentença o acordo realizado entre as partes para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação.
Ressalto que em caso de descumprimento quanto aos termos do acordo, poderá a autora requerer o desarquivamento do feito e o 
prosseguimento da execução.
Sem custas.
Sendo comprovado nos autos o pagamento das parcelas referente ao acordo, nos termos requerido, libere-se a penhora Renajud, ID n. 
79666311.
Registrada automaticamente. Publique-se.
Intime-se, considerando a preclusão lógica, arquivem-se os autos.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7000518-05.2021.8.22.0014
Duplicata
Execução de Título Extrajudicial
R$ 1.048,92
EXEQUENTE: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP, RUA QUINTINO CUNHA 214 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA, OAB nº RO3375
EXECUTADO: ELIEZER ABNER CARDOSO ARAUJO, AVENIDA APARECIDA RODRIGUES RAMOS 1456 S-22 - 76985-234 - VILHENA 
- RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em que as partes requerem a homologação do acordo entabulado 
nos autos ID n. 81224523. 
Vieram os autos conclusos para homologação.
Não há óbices a homologação do acordo, porquanto que as partes são maiores, capazes e estão devidamente representadas nos 
autos.
Por estas razões, homologo por sentença o acordo realizado entre as partes para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação.
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Ressalto que em caso de descumprimento quanto aos termos do acordo, poderá a autora requerer o desarquivamento do feito e o 
prosseguimento da execução.
Sem custas.
Considerando que o valor penhorado pelo sistema SISBAJUD já foi transferido para uma conta vinculada a estes autos, EXPEÇA-SE 
ALVARÁ JUDICIAL, referente ao valor ao EXEQUENTE, nos termos acordado. 
Registrada automaticamente. Publique-se.
Intime-se, considerando a preclusão lógica, arquivem-se os autos.
Serve o presente como OFÍCIO/ALVARÁ JUDICIAL N. 222.
Destinatário: Caixa Econômica Federal, agência local.
Finalidade: Senhor(a) gerente, proceda com a transferência de valores depositados junto a essa instituição financeira, agência local 
1825, operação 040, conta judicial/ 01542622-7, o valor de R$ 1.120,86 (mil, cento e vinte reais e oitenta e seis reais), e cominações 
legais, ZERANDO A CONTA, para a seguinte conta: titular da conta: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1825, CONTA 
POUPANÇA, OP. 013, Nº 0058131-3, ERIC JOSE GOMES JARDINA, CPF N° 663.471.732-04.
Observação: Encaminhar comprovante de transferência para a serventia judicial deste juízo, por meio do e-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo: 7000518-05.2021.8.22.0014, vinculado a conta judicial.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7006651-63.2021.8.22.0014
Nota Promissória
Monitória
R$ 1.596,42
AUTOR: ESTILO DA MODA LTDA - EPP, AVENIDA MAJOR AMARANTE 3467 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES, OAB nº RO5349
REU: MARIA TELMA DE SANTIAGO MARCIAO, RUA PROFESSOR CARLOS MAZALA 3766 JARDIM AMÉRICA - 76980-844 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: VALESKA REGINA GIL MENEZES, OAB nº RO8024
SENTENÇA
Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, em que as partes requerem a homologação do acordo entabulado nos autos ID n. 81285879 e ID 
n. 81285881 e ID n. 52830402.
Vieram os autos conclusos para homologação.
Não há óbices a homologação do acordo, porquanto que as partes são maiores, capazes e estão devidamente representadas nos 
autos.
Por estas razões, homologo por sentença o acordo realizado entre as partes para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação.
Ressalto que em caso de descumprimento quanto aos termos do acordo, poderá a autora requerer o desarquivamento do feito e o 
prosseguimento da execução.
Sem custas.
Registrada automaticamente. Publique-se.
Intime-se, considerando a preclusão lógica, arquivem-se os autos.

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7004978-74.2017.8.22.0014
REQUERENTES: JHENIFER FERNANDA SALES DA SILVA, CPF nº 03788622270, PATRICIA MAGALHAES SALES SILVA, CPF nº 
00826531946
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA, OAB nº RO6835, HELIO DANIEL DE FAVARE 
BAPTISTA, OAB nº RO4513A
REQUERIDO: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S/A, CNPJ nº 84638345000165
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MARILIA GUIMARAES BEZERRA, OAB nº RO10903, JONATAS JOEL MORETES SILVESTRE, OAB 
nº RO10021, JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO, OAB nº RO4315
VALOR DA CAUSA: R$ 25.400,00
DESPACHO
Intime-se o embargado para querendo apresentar impugnação aos embargos de declaração no prazo de 05 (cinco) dias.
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
7004397-54.2020.8.22.0014
Reconhecimento / Dissolução
Procedimento Comum Cível
R$ 1.045,00
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AUTOR: A. D. S. D. S., CPF nº 38549727253, RUA JOÃO LIBERTO MUHL 6334 JARDIM ELDORADO - 76987-008 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE EUDES ALVES PEREIRA, OAB nº RO2897
REU: F. G. D. S., CPF nº 68109148204, RUA V-TRÊS 6556 ARIPUANÃ - 76985-516 - VILHENA - RONDÔNIA, J. A. D. S., CPF nº 
61007099291, RUA JOÃO LIBERTO MUHL 6334 JARDIM ELDORADO - 76987-008 - VILHENA - RONDÔNIA, E. C. D. S., CPF nº 
76327728200, RUA H-NOVE 2486 ARIPUANÃ - 76985-474 - VILHENA - RONDÔNIA, A. C. D. S., CPF nº 63143445220, AVENIDA 
JURACI CORREIA MULLER 5111 JARDIM ELDORADO - 76987-154 - VILHENA - RONDÔNIA, N. F. D. A., CPF nº 01119234174, 
MIGUEL FRANCISCO DE MORAES 6 JARDIM UNIAO - 78200-000 - CÁCERES - MATO GROSSO
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
A parte autora foi intimada do ID n. 81009006, por meio de seu procurador, para dar andamento ao feito sob pena de extinção pelo 
abandono da causa.
Dispõe o Código de Processo Civil no art. 485, § 1º, que para extinção do feito por abandono da causa pela parte autora é indispensável 
a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias e sob pena de extinção.
Assim, intime-se a parte autora pessoalmente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 
extinção nos termos do Art. 485, III do CPC.
SERVE O PRESENTE DE EXPEDIENTE.

Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
PROCESSO: 7001768-39.2022.8.22.0014
AUTOR: LUCAS VINICIUS AMARANTE MASCARENHAS, CPF nº 03977522299
ADVOGADO DO AUTOR: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA, OAB nº RO7559
REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE, CNPJ nº 
03612764000398
ADVOGADOS DO REU: MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA, OAB nº RO3981, JOSE EDILSON DA SILVA, OAB nº RO1554
VALOR DA CAUSA: R$ 18.159,15
DESPACHO
Considerando que a matéria discutida nestes autos refere-se a divergência de valores de débitos e juros aplicáveis, necessário se faz a 
realização de perícia para a demonstração da evolução do débito cobrado pela parte requerida, do qual a autora discorda. 
Assim sendo, digam as partes se pretendem a produção de prova pericial, em 05 (cinco) dias, sob pena do feito ser julgado no estado 
em que se encontra. 
SERVE O PRESENTE COMO EXPEDIENTE. 
Vilhena/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 0016224-70.2009.8.22.0014
Atos executórios
Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: CARLA FALCAO SANTORO
ADVOGADO DO EXECUTADO: CARLA FALCAO SANTORO, OAB nº MG76571B
É cediço que as alienações judiciais de bens nesta Comarca representam mínima efetividade, o que vai de desencontro ao princípio da 
economia processual, visto que há uma movimentação desnecessária do 
PODER JUDICIÁRIO.
Neste aspecto, prevê o artigo 880, do Código de Processo Civil, a possibilidade de alienação particular dos bens penhorados, por iniciativa 
própria do exequente ou por corretor ou leiloeiro público credenciados perante o órgão judiciário, o que é cabível no presente feito.
Assim, defiro a alienação do bem penhorado por meio de leilão público judicial eletrônico. (CPC, art. 879, II e art. 881).
Nomeio a leiloeira Evanilde Aquino Pimentel (inscrição n. 015/2009-JUCER/RO) para a prática do ato (CPC, art. 883).
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Intime-se o credor, no prazo de 5 dias, informar sobre a existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem que será leiloado. 
Recomenda-se à leiloeira e aos licitantes que se assegurem da existência ou não de tais ônus, recursos ou processos.
Intime-se o credor para que, no prazo de 5 dias, aponte o valor atualizado de seu crédito.
Não serão admitidos lances inferiores a 70% do valor da avaliação do bem.
O leilão deverá ser efetivado em uma única etapa, no prazo de 90 dias, devendo-se dar publicidade do ato no Diário da Justiça, no mural 
de avisos da Vara e em sítio eletrônico indicado pela leiloeira.
Friso que o bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar 
suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.
O arrematante arcará com eventuais débitos, de natureza propter rem pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de 
débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do 
lance vencedor.
Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art. 884 do CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do produto da 
alienação e por sua prestação de contas.
A comissão da leiloeira será de 5% sobre o produto da alienação e será paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que 
deverá ser informado previamente aos interessados.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial 
ou por meio eletrônico.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá fazer uso do que previsto no art. 895 do CPC.
Deverão ser cientificados da alienação judicial, com, pelo menos, cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art. 889 do 
CPC (o executado; o coproprietário, o titular de usufruto, uso, etc.; o credor pignoratício, hipotecário, etc.; os promitentes comprador e 
vendedor).
Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações 
solicitadas.
Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a 
viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período 
previsto.
Publique edital na forma do art. 886/NCPC.
Sirva-se como carta, mandado ou ofício, para comunicação do executado e demais interessados, bem como ordem judicial para que os 
funcionários da leiloeira possam ingressar no local onde o bem a ser leiloado se encontra.
Pratique-se o necessário.
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Kelma Vilela de Oliveira

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7007577-44.2021.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: CRISTINA DA ROCHA, EDI ZIGMUNDO KELLER, LENIR LUZIA KELLER, ADEMIR LUIZ KELLER, MAYRON GABRIEL 
ABREU KELLER
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES DA SILVA - RO6825, ROMILSON FERNANDES DA SILVA 
- RO5109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES DA SILVA - RO6825, ROMILSON FERNANDES DA SILVA 
- RO5109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES DA SILVA - RO6825, ROMILSON FERNANDES DA SILVA 
- RO5109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES DA SILVA - RO6825, ROMILSON FERNANDES DA SILVA 
- RO5109
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES DA SILVA - RO6825, ROMILSON FERNANDES DA SILVA 
- RO5109
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação DAS PARTES
Tendo em vista a juntada do LAUDO PERICIAL, no ID 80128874, ficam as partes intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo 
de 15 dias.
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Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7001708-42.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CLEUZA CACHUEIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA GONCALVES DE SOUZA COLOMBO - RO3371, EUSTAQUIO MACHADO - RO3657
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a petição ID 80540506, fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 
05 dias.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7006381-10.2019.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - RO7495
EXECUTADO: DROGARIA E FARMACIA ULIANE LTDA - ME, ALDIR DA SILVA GONCALVES
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a petição ID 81216459, fica a parte autora intimada para recolher as custas da diligência pretendida, nos termos do art. 
17 da Lei 3.896/2016.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7000367-44.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JADIR ANTONIO SERAFIM, EDIPO PABLO SERAFIM, JAQUELINI DE PAULA MORAES, ESPÓLIO DE MARIA DE 
FÁTIMA DE PAULA SERAFIM
Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHAEL DOUGLAS DE ALCANTARA ROCHA - RO7007
Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHAEL DOUGLAS DE ALCANTARA ROCHA - RO7007
Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHAEL DOUGLAS DE ALCANTARA ROCHA - RO7007
Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHAEL DOUGLAS DE ALCANTARA ROCHA - RO7007
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

Comarca de 
Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
e-mail: vha2civel@tjro.jus.br, tel. (69)3316-3622
Processo: 7000931-18.2021.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: INCASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDOR SOLAR LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: DIORGINNE PESSOA STECCA - SP282072
REU: VILCZAK & GARCIA LTDA - ME
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção nos termos 
do Art. 485, III do CPC.
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3ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Número do processo: 7006643-86.2021.8.22.0014
Classe: Monitória
Polo Ativo: AUTOR: ESTILO DA MODA LTDA - EPP
ADVOGADO DO AUTOR: RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES, OAB nº RO5349
Polo Ativo: REU: MARIA LURDES CRISPIM
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Defiro o pedido.
Segue a consulta junto ao sistema INFOJUD.
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, tomar ciência e requerer o que de direito, objetivando o prosseguimento do 
feito.
Pratique-se o necessário.
Vilhena - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Processo n. 7005818-11.2022.8.22.0014
Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto Alienação Fiduciária
AUTOR: B. B. F. S.
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA, OAB nº AC5398, BRADESCO
REU: D. H. A. V.
REU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
I. RELATORIO
Vistos.
B. B. F. S. propôs a presente ação de busca e apreensão em desfavor de D. H. A. V. alegando em síntese, ter firmado com a parte requerida 
contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, e que o réu se encontra inadimplente. Requer, liminarmente, a busca e 
apreensão do bem descrito na inicial (veículo marca CHEVROLET, modelo CELTA 1.0L LT, ano 2013/2014, cor BRANCA, placa OHQ6848, 
RENAVAM 00558263712, CHASSI 9BGRP48F0EG122233) e, ao final, a procedência da pretensão para consolidar a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem em seu favor. Com a inicial apresentou documentos.
A tutela vindicada foi deferida, ficando condicionada ao recolhimento das custas.
O autor comprovou o recolhimento das custas iniciais.
Citado, o requerido não apresentou defesa.
O bem foi apreendido.
A parte autora requer a decretação da revelia da parte ré, bem como o julgamento antecipado.
Vieram os autos conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil, pois que o requerido, apesar de 
devidamente citado, não apresentou resposta, tornando-se revel.
Trata-se de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n.º 911/1969.
Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
No caso dos autos, embora se trate de procedimento especial do Decreto-Lei n.º 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos 
específicos do artigo 3º do aludido Decreto aqueles previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: risco de dano, 
probabilidade do direito e reversibilidade da medida. Tais requisitos restaram evidentes quando da concessão da liminar.
Consigna expressamente o art. 3º do Decreto-lei n.º 911/69:
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 
§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 
no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
Sobre o tema, os juristas Fernando da Fonseca Gajardoni e Márcio Henrique Mendes da Silva pontuam “A ação de busca e apreensão 
tem como objetivo principal a restituição pelo/credor fiduciário da coisa dada em garantia do contrato, para pagamento ou amortização do 
débito dele originário” (Procedimentos Especiais Cíveis de Legislação Extravagante, Editora Método, pg.487 ).
No caso dos autos, verifica-se que a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, decorrente da revelia, aliada às demais 
provas documentais juntadas, mormente o instrumento contratual devidamente assinado pelo requerido, no qual é dado em garantia o 
veículo objeto da presente demanda, que demonstra estar o veículo em nome do réu e, ainda, a comprovação da constituição em mora 
do devedor, determinam a procedência do pedido.
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Destaca-se que, para eximir-se da constrição do bem (consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor 
do requerente), cumpriria ao requerido, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade 
da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, porém, assim não o fez.
Nesse sentido:
EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 
DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 
DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da 
Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação 
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS 
2013/0381036-4, Relator Ministro Luis Felipe Salomão.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM - 
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DO DECRETO LEI 911/69. - o Decreto-Lei 911/69 foi plenamente recepcionado pela ordem 
constitucional vigente, de forma que, presentes os requisitos legais autorizadores da medida liminar e, decorrido o prazo para a purga da 
mora, torna-se lícita a consolidação e a posse do bem objeto da lide, sendo facultado ao credor dele dispor conforme sua conveniência. 
(TJ-MG - AI: 10027130289955001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 21/05/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2014).
Dessa forma, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 
III. DISPOSITIVO 
Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o §1º do artigo 3º do Decreto-lei n.º 911/69, 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidando o domínio e a posse plena 
e exclusiva do bem (veículo marca CHEVROLET, modelo CELTA 1.0L LT, ano 2013/2014, cor BRANCA, placa OHQ6848, RENAVAM 
00558263712, CHASSI 9BGRP48F0EG122233) para o requerente, cuja liminar torno definitiva. 
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Faculto, ainda, a venda do bem pela parte autora, na forma do § 4º do art. 1º do Decreto-Lei n.º 911/69.
Cumpra-se o disposto no Art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, oficiando-se ao DETRAN/RO, para que transfira o bem a quem 
o autor indicar, ressalvando, contudo, a obrigação de pagamento de todos os débitos relativos a eventuais IPVAs vencidos, dada a 
responsabilidade solidária existente entre credor fiduciário e devedor fiduciante, estabelecida na Lei Estadual n.º 950/2000 (art. 9º e 11) 
e ratificada pelo STJ no RMS 43.095.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa, arquive-se.
P.R.I.
SERVE A PRESENTE DE OFICIO
Vilhena, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Número do processo: 7007322-57.2019.8.22.0014
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Polo Ativo: REQUERENTE: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ANDERSON BALLIN, OAB nº RO5568, JOSEMARIO SECCO, OAB nº RO724
Polo Ativo: REQUERIDO: WELLINGTON DA ROCHA LADISLAU 41447895860
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Defiro o pedido.
A pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD restou parcialmente frutífera.
Intime-se a parte executada pessoalmente, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de seus ativos financeiros 
tornados indisponíveis, ocasião em que também poderá alegar as matérias elencadas no art. 854, § 2º e 3º, do Código de Processo 
Civil.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Serve o presente como CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Executado: WELLINGTON DA ROCHA LADISLAU 41447895860 - CNPJ: 22.378.108/0001-55.
Endereço: Empresa Kargioli, antes do Posto Fiscal (CETREME), coordenadas geográficas -12.806173 -60.084961, Vilhena - RO e/
ou na Rua 12 de outubro, nº 2303, Residencial Solar, Vilhena - RO, conforme (ID-76419301).
Vilhena - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - 
CEP: 76980-702
Endereço eletrônico: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
PROCESSO: 7009088-77.2021.8.22.0014
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CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: ONICI ALVES
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
Advogado(s) do reclamante: ALEX FERNANDES DA SILVA
POLO PASSIVO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Advogado(s) do reclamado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 e do art. 33 das Diretrizes Judiciais, independentemente de DESPACHO, 
promovo os atos ordinatórios necessários para:
(X) 18. Intimar as partes do retorno dos autos da instância superior.
Terça-feira, 30 de Agosto de 2022
LEANDRO ROBERTO GOEBEL
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Número do processo: 7009109-58.2018.8.22.0014
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: AUTOR: N. D. S. V. M. D. P.
ADVOGADOS DO AUTOR: ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702, GILSON ELY CHAVES DE MATOS, OAB nº RO1733
Polo Ativo: REU: R. M. D. P. D. S. V.
ADVOGADO DO REU: AISLA DE CARVALHO, OAB nº RO6619
DESPACHO 
Vistos.
Conforme manifestação do Ministério Público.
Intime-se a parte requerente para esclarecer acerca do lar de referência do menor, em caso de fixação da guarda na forma compartilhada, 
no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, no mesmo prazo, intime-se o requerido para manifestar eventual anuência ao pedido de guarda compartilhada, na forma pretendida 
pela requerente.
Com o transcurso dos prazos e/ou havendo manifestação de ambas as partes, tornem os autos conclusos para deliberação.
Pratique-se o necessário.
Cumpra-se.
Vilhena - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - 
CEP: 76980-702
Endereço eletrônico: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
PROCESSO: 7005998-95.2020.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: ARIEL RODRIGUES DE MOURA BERNARDES
Advogado do(a) AUTOR: LENILDO NUNES PEREIRA - RO0003538A
Advogado(s) do reclamante: LENILDO NUNES PEREIRA
POLO PASSIVO: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) REU: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736-A
Advogado(s) do reclamado: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, ANTONIO BRAZ DA SILVA
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 e do art. 33 das Diretrizes Judiciais, independentemente de DESPACHO, 
promovo os atos ordinatórios necessários para:
(X) 18. Intimar as partes do retorno dos autos da instância superior.
Terça-feira, 30 de Agosto de 2022
LEANDRO ROBERTO GOEBEL
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7010445-92.2021.8.22.0014
ISS/ Imposto sobre Serviços
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
R$ 1.957,53
EXECUTADO: RV CASTOLDI - ME
ENDEREÇO: RUA MARECHAL RONDON, 6046, SETOR 03, VILHENA/RO, CEP: 76.980-0002.
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DESPACHO 
Vistos.
Defiro o pedido. 
Saliento que, priorizei a consulta no INFOJUD, eis que é atualizado com maior periodicidade do que outros sistemas à disposição deste 
juízo.
Altere-se o endereço no sistema. 
Realizei consulta INFOJUD a qual restou frutífera conforme documento em anexo.
Assim, cite-se o réu para pagamento conforme DESPACHO ID 63655657.
Servirá esta DECISÃO como carta e/ou MANDADO de citação e pagamento, a ser cumprido no endereço: RUA MARECHAL RONDON, 
6046, SETOR 03, VILHENA/RO, CEP: 76.980-0002.
Vilhena/RO, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7010435-48.2021.8.22.0014
ISS/ Imposto sobre Serviços
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: RM 1 INOVACOES ALIMENTICIAS LTDA - ME
R$ 1.578,71
DESPACHO 
Vistos.
Defiro o pedido. Saliento que, priorizei a consulta no INFOJUD, eis que é atualizado com maior periodicidade do que outros sistemas à 
disposição deste juízo.
O endereço encontrado é o mesmo da petição inicial, o qual já foi diligenciado.
Em consulta ao sistema SISBAJUD a executada não possui nenhum instituição financeira cadastrada, conforme anexo.
Requeira a parte autora o que de direito. Prazo de 05 dias.
Vilhena/RO, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Processo n.: 7005647-30.2017.8.22.0014
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto:Dação em Pagamento
EXEQUENTE: C BALDIN & CIA LTDA - ME, AVENIDA SABINO BEZERRA DE QUEIROZ 4168 JARDIM AMÉRICA - 76980-758 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GILSON ELY CHAVES DE MATOS, OAB nº RO1733
ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702
EXECUTADO: VANESSA PEREIRA PINTO 01425551262, AVENIDA TAPAJÓS 145, - ATÉ 1111/1112 CENTRO - 68005-000 - 
SANTARÉM - PARÁ
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Verifico que a carta de intimação de id 75206535 foi recebida por terceira pessoa alheia aos autos.
Assim, determino a intimação da executada via Oficial de Justiça.
Intime-se a executada, pessoalmente, via carta precatória, para pagar o débito em 15 (quinze) dias, ficando advertida de que não 
procedendo ao pagamento voluntário o débito será acrescido de honorários advocatícios de 10% e também de multa de 10% (CPC, art. 
523).
A distribuição da carta precatória deverá ser comprovada pela exequente no prazo de cinco dias.
Não efetuado pagamento voluntário será desde logo expedido MANDADO /carta precatória de penhora e avaliação, seguindo-se os atos 
de expropriação e satisfação do crédito.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação (art. 525).
Servirá esta DECISÃO como carta precatória
VANESSA PEREIRA PINTO, inscrita no CPF/MF n.º 014.255.512-62, Passagem Três Irmãos, n.º 72, Marco, Belém/PA, CEP 66.095-
612.
Vilhena/RO, 30 de agosto de 2022.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
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7009000-05.2022.8.22.0014
DEPRECANTE: Fazenda Nacional
DEPRECADO: EUDEIZA JESUS DE ARAUJO - EPP
DESPACHO 
Vistos.
Recebo a carta precatória.
Cumpra-se conforme requerido.
Expeça-se o que for necessário.
Cumprida a FINALIDADE da carta, ou restando a diligência infrutífera, devolva-se à origem, independente de nova ordem.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/MANDADO /PRECATÓRIA.
terça-feira, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Número do processo: 7000054-44.2022.8.22.0014
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: LUCI VANIA GERONIMO DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: ERIC JOSE GOMES JARDINA, OAB nº RO3375
Polo Ativo: REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO 
- 20031-205 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
SENTENÇA 
I. RELATÓRIO.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta pelo(a) AUTOR: LUCI VANIA GERONIMO DA SILVA em desfavor do REU: 
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. o qual, em síntese, alega que foi vitima de acidente de trânsito 
dia 27/12/2020, conforme boletim de ocorrência (ID-66824979), tendo como consequência invalidez de perda anatômica e funcional de 
membro superior esquerdo, com lesão em cotovelo e braço afetando mão e movimento dos dedos, e ainda tendo sofrido um dano de 
75% impedindo qualquer movimento rotação de braço e movimento pinça, bem como perda de força no membro, concomitante dores 
de grau intenso. Diante disso, de posse de todos os documentos necessários a regulação do sinistro, realizou o pedido administrativo 
perante a ré, objetivando receber a indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores (DPVAT), 
vindo esta ser indenizado na quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Todavia, enfatiza 
a necessidade de ser pago o valor proporcional aos danos sofridos e respectivas sequelas incapacitantes, consoante a tabela da Lei nº 
6.194/74, acrescido de correção monetária e juros legais até seu efetivo pagamento. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento 
de honorários advocatícios e custas processuais. Junta documentos.
Concedida a gratuidade de justiça, nos termos da DECISÃO (ID-66829304).
Citada, a ré apresenta Contestação (ID-67638588). Preliminarmente, aduz ausência de documentos essenciais para a propositura da 
ação, o qual seja: Documento do proprietário do veículo (CRLV). No MÉRITO, aduz que já efetuou o pagamento da indenização na via 
administrativa, não havendo valor a ser complementado. Relata que a parte autora já havia ingressado judicialmente por sinistro distinto, 
pleiteando indenização por invalidez referente ao seguro DPVAT, motivo o qual, a fim de evitar o pagamento em duplicidade, e consequente 
enriquecimento sem causa - na forma do artigo 884 do Código Civil -, em caso de eventual condenação, requer seja subtraído o valor já 
quitado. Alega a invalidade de laudo particular para subsidiar condenação e necessidade de perícia médica complementar a ser realizada 
pelo Instituto Médico Legal - IML. Sustenta que o valor da indenização deve ser arbitrado nos termos da Medida Provisória n.º 451/2008, 
convertida na Lei nº 11.945/2009. Aduz que o pagamento dos honorários periciais, devem observar a Resolução nº 232/2016 do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ. Alega que no caso de superveniência de SENTENÇA condenatória, além da observância acerca do cálculo da 
indenização estabelecido pela Lei nº 11.945/2009, a incidência da correção monetária seja considerada desde a data do evento danoso, 
na forma do estabelecido na Súmula 580 do STJ e juros de mora a partir da citação. Por fim, pugna pela condenação da parte autora ao 
pagamento das verbas sucumbenciais, custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com os artigos 82 § 2º, 84 e 85 do CPC; 
requer a improcedência da ação em razão do pagamento administrativo já ter sido realizado de acordo a invalidez auferida à época do 
sinistro, com base na Lei nº 6.194/74 e MP nº 451/2008 convertida na Lei 11.945/2009. Junta documentos.
Não houve Impugnação à Contestação.
Comprovado o pagamento dos honorários periciais (ID-68452940).
Sobreveio aos autos laudo médico pericial (ID-79958499).
Alegações finais pelas partes (ID-80311684/80898267).
Vieram-me os autos conclusos. 
É o necessário. Fundamento e decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO.
O feito comporta o julgamento no estado em que se encontra, pois já foi realizada perícia e os elementos probantes apresentados pelas 
partes são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária outras provas.
Trata-se de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT. 
Passo à análise das preliminares.
DAS PRELIMINARES.
Da ausência de documentos essenciais.
Preliminarmente, alega a parte ré que não foi acostado aos autos do documento do proprietário do veículo (CRLV), assim, não é possível 
identificar os dados do veículo envolvido no sinistro, bem como a adimplência da parte autora com o prêmio à época do sinistro.



3326DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

É cediço que não há a vinculação do pagamento do seguro DPVAT ao fato de o proprietário do veículo estar com o seguro obrigatório 
quitado. 
A propósito, há julgados nesse sentido:
Apelação Cível. Indenização do seguro DPVAT. Direito à indenização. Tabela. Proporcionalidade. Inadimplência do pagamento do prêmio. 
Aplicação da Súmula 257 do STJ. Recurso não provido. A indenização securitária do seguro DPVAT deve corresponder aos percentuais 
da perda verificados na perícia e às reduções decorrentes, de acordo com a tabela das condições gerais de seguro de acidente. Eventual 
inadimplência do prêmio do seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização à vítima, mesmo que seja a 
proprietária do veículo. Quando há pedido administrativo, a correção monetária deve incidir a partir da data do pagamento administrativo 
ou da recusa deste. E os juros de mora incidem a partir da citação (Súmulas 426 STJ e 08 TJRO). APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 
7002362-09.2020.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, 
Data de julgamento: 26/10/2021. (Grifo próprio).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SEGMENTO CORPORAL ACOMETIDO. CÁLCULO DE ACORDO COM 
O GRAU DE INVALIDEZ. RECUSA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO NO PRAZO DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
JUROS DE MORA. CITAÇÃO. Existindo nos autos laudo pericial que ateste invalidez parcial constando a debilidade sofrida e a graduação 
da incapacidade, este é suficiente para realização do cálculo do valor do seguro devido ao segurado. A indenização do seguro obrigatório 
DPVAT por invalidez permanente quando parcial incompleta deverá ser fixada enquadrando-se a lesão sofrida na tabela prevista na Lei 
n. 61.94/74, incidindo o percentual estipulado sobre o limite indenizatório de R$13.500,00. Em seguida, sobre o valor apurado incide o 
percentual de 75% ou 50% ou 25% ou 10%, variando conforme atestado em laudo pericial se foi de repercussão intensa, média, leve 
ou residual. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização, 
consoante o disposto na Súmula 257-STJ. Os juros de mora nas ações de seguro DPVAT se contam a partir da citação, consoante 
o disposto na Súmula 426 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004431-42.2019.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 27/10/2021. (Grifo próprio).
Cumpre mencionar, que os dados do veículo constam perfeitamente informados no boletim de ocorrência acostado aos autos.
Portanto, afasto a preliminar.
DO MÉRITO.
De início, entendo que a alegação da a ré no tocante a eventual subtração de valores, uma vez que a parte autora já havia ingressado 
judicialmente por sinistros distintos, pleiteando indenização por invalidez referente ao seguro DPVAT, não merece prosperar. Ora, a 
própria parte relatou que os pagamento administrativos foram realizados pela ocorrência de sinistros distintos, de modo que, eventual 
subtração de valores só deverão ocorrer quanto ao sinistro e a lesão objeto deste pleito, o qual se faz necessário apenas identificar o 
grau da lesão sofrida. 
Vale mencionar, que as lesões decorrentes dos sinistros supramencionados são distintas. Aliás, mesmo que houvessem ocorrido lesão no 
mesmo membro, mas decorrentes de acidentes/sinistros distintos, cada uma (lesão) seria apreciada de forma independente/autônoma. 
Em outras palavras, por se trata de acidentes e lesões distintas, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma, 
não prosperando o pedido de abatimento do valor pago em acidente anterior.
Nesse sentido, cito julgado: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTES DIFERENTES NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a autora sofrido duas lesões, discutidas em ações distintas, e 
já estando uma das contusões indenizada em outro processo, deverá ser discutida, nestes autos, apenas a lesão ainda não indenizada. 2. 
Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente. 
Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00246420620198090051, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 16/03/2020, 
Goiânia - 8ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020). (Grifo próprio).
Pois bem.
O MÉRITO da causa deve ser analisado a luz da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.945/2009, tendo em vista a data do fato. 
O acidente de transito sofrido pela parte autora e a lesão dela decorrente restaram comprovados pelos documentos acostados nos autos. 
Sendo assim, sobeja, portanto, identificar apenas o grau da lesão sofrida. 
Os argumentos expendidos pelo réu quanto a elaboração do laudo particular do dano sofrido e a necessidade de perícia pelo IML 
restaram superados em face da realização da perícia judicial nos autos. 
A lei n.º 6.194/1974, dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, prevê 
indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) às vítimas com invalidez permanente causada por acidente de trânsito, 
conforme determina o artigo 3º, inciso II, acrescentado pela Lei n.º 11.482/2007: 
Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, 
por pessoa vitimada: 
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; 
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; 
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares 
devidamente comprovadas.
Nesse sentido, extrai-se do artigo 3º, §1º, e do artigo 5º da Lei n.º 6.194/1974 a nova sistemática para o pagamento da indenização do 
seguro obrigatório conforme o grau de lesão: 
Art. 3º [...] 
§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: 
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um 
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 
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II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na 
forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% 
(vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas 
residuais. 
Segundo apurado pelo perito, por meio do laudo médico pericial (ID-78958499), a parte autora padece de invalidez permanente parcial 
incompleta de intensa repercussão classificada na tabela do art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974 como perda anatômica 
e/ou funcional completa de um dos membros superior, indenizável em 50% (tabela) x 50% (laudo pericial), fazendo jus ao valor de R$ 
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).
Portanto, considerando o grau de incapacidade da parte autora, bem como o valor já recebido via administrativa, isto é, R$ 2.531,25 
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme comprovante de transferência (id 66824968 - pág. 07). Tenho 
que o pedido deve ser julgado procedente, haja vista que do montante supramencionado, subtraindo o valor pago administrativamente, 
chegamos ao valor remanescente devido de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).
Vale mencionar, que o valor indenizatório inferior ao pleiteado na inicial, não configura sucumbência recíproca e nem mínima, mas mera 
adequação do quantum debeatur segundo critérios legais.
Nesse sentido, cito julgado:
Apelação Cível. Seguro DPVAT. Nexo causal entre o acidente e a debilidade. Ausência de cobertura. Ato ilícito. Direção sem permissão 
(CNH). Irrelevância. Direito Subjetivo. Indenização. Cálculo de acordo com o grau de invalidez. Sucumbência Recíproca. Afastada. 
Recurso apelação. Não provido. Recurso adesivo. provido. 1 - É devida a indenização securitária se o laudo pericial atesta que as lesões 
sofridas pelo segurado são decorrentes do acidente de trânsito noticiado. 2 - Ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito 
da parte de receber a indenização securitária. 3 - A indenização deve ser calculada nos termos do art. 3º, § 1º, II, da Lei n. 6.194/74, 
com redação da Lei n. 11.945/2009. 4 - A fixação do quantum indenizatório em valor inferior ao pedido na inicial da ação securitária não 
configura sucumbência recíproca, cabendo à seguradora arcar integralmente com tal ônus. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7057662-
44.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, 
Data de julgamento: 15/12/2020. (Grifo próprio).
Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Ônus sucumbencial. Em ação de cobrança de seguro DPVAT, mesmo que o valor da condenação 
seja inferior ao pleiteado na inicial, devem os ônus da sucumbência recair sobre a parte requerida, não havendo sucumbência recíproca 
em tal hipótese. Os honorários serão fixados no percentual entre 10% e 20%, incidente sobre o valor da condenação, se houver. Contudo, 
resultando em valor irrisório, em observância ao princípio da justa remuneração do trabalho, os honorários advocatícios devem ser 
fixados em patamar razoável, por equidade. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002017-16.2019.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 13/01/2021. (Grifo próprio).
No tocante aos consectários legais inerentes à indenização, a incidência da correção monetária possui tema pacificado, conforme o 
disposto na Súmula n. 580 do STJ, e deve ser aplicada desde o evento danoso. Por sua vez, os juros de mora de 1% devem incidir desde 
a citação, conforme a Súmula n. 426 do STJ. 
A propósito, cito:
Embargos de declaração. Omissão. Existência de vício. Correção monetária. Juros de mora. Novo pronunciamento. Resultado do 
julgamento. Manutenção. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando existir o vício de omissão indicado pelo recorrente, 
complementando-se o voto por meio de novo pronunciamento. A correção monetária do seguro obrigatório DPVAT deve incidir desde 
o evento danoso (Súmula 580 do STJ), e os juros de mora desde a citação (Súmula 426 do STJ). APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 
7019579-56.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor 
Diniz Grangeia, Data de julgamento: 01/02/2021. (Grifo próprio).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO 
PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A 
PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não acolhido o pedido de redução dos honorários periciais, pois o 
valor fixado é razoável e atende os requisitos da Resolução 232/2016, do CNJ. A correção monetária do seguro obrigatório DPVAT deve 
incidir desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ) e os juros de mora desde a citação (Súmula 426 do STJ). Aplica-se à SENTENÇA 
proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, a regra estampada no art. 85, §11, do referido código, no que se refere à majoração 
dos honorários sucumbenciais em sede recursal. (TJRO - Apelação Cível n. 7048170-62.2018.822.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. 
GRANGEIA, Marcos Alaor Diniz, julg. 5/3/2020). (Grifo próprio).
É cediço que havendo valor condenatório, em regra, deve este ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios 
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa. 
Nesse sentido, colaciono julgados:
Apelação. Cobrança. Seguro DPVAT. Honorários advocatícios sucumbenciais. Baixo valor condenatório. Apreciação equitativa. Art. 85, 
§ 8º, CPC/15. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor 
condenatório for muito baixo. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009400- 26.2020.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 19/08/2021. (Grifo próprio).
Apelação. Cobrança. Seguro DPVAT. Honorários advocatícios sucumbenciais. Baixo valor condenatório. Apreciação equitativa. Art. 85, 
§ 8º, CPC/15. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor 
condenatório for muito baixo. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001189- 06.2017.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 21/01/2021. (Grifo próprio). 
Desse modo, em observância aos critérios avaliativos (art. 85, § 2º, do CPC) tem-se que, no caso, os honorários devem ser fixados em 
R$ 800,00 (oitocentos reais), atendendo o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, bem como a complexidade da causa. 
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo. 
No mais, ficam prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos. 
III. DISPOSITIVO.
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Ante o exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei n. 6.194/74 e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, JULGO PROCEDENTE com resolução do MÉRITO  o pedido formulado na petição inicial e, via de consequência:
CONDENO a ré ao pagamento de indenização em razão do seguro DPVAT, no valor de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais 
e setenta e cinco centavos), monetariamente corrigido, a partir do evento danoso (Súmula nº 580 do STJ), acrescido de juros de mora de 
1% (um por cento), a partir da citação (Súmula n. 426 do STJ). 
CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), 
consoante art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, atendendo o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, bem como a 
complexidade da causa.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista, a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo juízo a quo (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo 
de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, sejam os 
autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme determinação do artigo 1.010, § 3º, do CPC.
Em consulta a conta judicial vinculada aos autos, constatei que não houve o levantamento dos honorários periciais, devidamente 
depositados (ID-68190882).
Oficie-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder com a transferência de valores pertinente aos honorários 
periciais para a conta bancário do perito judicial.
Transitado em julgado, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publicação e registros automáticos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Serve a presente de OFÍCIO.
Destinatário: Caixa Econômica Federal, agência local. 
FINALIDADE: Senhor(a) gerente, proceda com a transferência do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e seus acréscimos legais 
(havendo), zerando e inutilizando a conta judicial após a transferência, o qual foi depositado junto a essa instituição financeira, agência 
local n.º 1825, operação n.º 040, conta judicial n.º 01540329-4, para a seguinte conta: Agência n.º 1825; Conta n.º 000779296721-3; Banco 
Caixa Econômica Federal; Titularidade Vagner Hoffmann - CPF n.º 667.679.542-68.
Observação: Encaminhar comprovante de transferência para o e-mail: vha3civel@tjro.jus.br.
Processo: 7000054-44.2022.8.22.0014, vinculado a conta judicial.
Vilhena - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Número do processo: 7011315-40.2021.8.22.0014
Classe: Execução Fiscal
Polo Ativo: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
Polo Ativo: EXECUTADO: A. C. L. B. BRASIL INFORMATICA LTDA - ME, AVENIDA PARANÁ 1327 ALTO ALEGRE - 76985-295 - 
VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa: R$ 1.942,19
DECISÃO 
Vistos.
O exequente requer a citação da parte executada via edital.
Como é sabido, a Lei n.º 6.830/80 em seu art. 8º, estabelece que a citação da parte devedora/executada deverá ser feita pelo correio, com 
aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer que seja feita por outra forma e, na hipótese de a citação postal não restar 
exitosa, o chamamento ao processo será feito por Oficial(a) de justiça ou edital, devendo cópia deste último ser fixada na sede do juízo e 
publicado uma única vez no órgão oficial, in verbis: 
Art. 8º O executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 
Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado; ou, se a data for omitida, no aviso de 
recepção, dez dias após a entrega da carta à agência postal;
III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de quinze dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de 
justiça ou por edital;
IV – o edital de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, 
com o prazo de trinta dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a 
natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. [...]
Aliás, a jurisprudência do STJ assenta, ainda, que para o deferimento da citação por edital, torna-se dispensável o esgotamento de meios 
extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do(a) executado(a), pois o normativo legal de regência, exige tão somente as 
tentativas frustradas de citação pelos correios e/ou pelo Oficial(a) de justiça (art. 8º, III, da Lei de Execuções Fiscais). 
Nesse sentido, cito julgado, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. 
CABIMENTO. SÚMULA 414/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. MEIOS 
EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO 
REITERADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 999901/RS. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. MOMENTO 
POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO. SÚMULA 196/STJ. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só 
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é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/
STJ). 2. Para que se efetua a citação por edital, prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do 
endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas frustradas de citação pelos Correios e pelo 
Oficial de Justiça (art. 8º, III, da Lei de Execuções Fiscais). [...] (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014). (Grifo próprio).
A propósito, ainda, cito julgados deste Tribunal, vejamos:
Agravo de instrumento. Tributário. Execução fiscal. Citação por edital. Esgotamento de outros meios de citação. Verificação. 1. Na 
execução fiscal, a citação por edital somente pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por MANDADO 
a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.2. Se foram observados os requisitos legais para a realização 
da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade. 3. Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
Processo nº 0800031-03.2020.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Eurico Montenegro, Data de julgamento: 04/02/2021. (Grifo próprio).
Apelação. Embargos à execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Citação por edital. Nulidade. Inocorrência. A tentativa de citação por meio 
de oficial de Justiça, restando infrutífera, demonstra o exaurimento das modalidades citatórias e justifica a citação por edital. [...] Recurso 
não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7007826-55.2017.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara 
Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 13/01/2021. (Grifo próprio).
Compulsando os autos, observo que a tentativa de citação foi realizada diretamente por oficial(a) de justiça, restando infrutífera (ID-
73348151). Além disso, em consulta por meio de sistemas informatizados (INFOJUD) à disposição deste juízo, se obteve o mesmo endereço 
da inicial (ID-76832826).
Cumpre mencionar, que a ausência de citação pelo correio, não impede a citação via edital, pois se a citação por oficial(a) de justiça, 
revelou-se frustrada por não encontrar a parte executada naquele endereço, o mesmo ocorreria sem dúvida, na hipótese de citação por 
correio.
Ante o exposto, defiro o pedido.
Cite-se a parte executada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece o art. 8º, inc. IV, da Lei n.º 6.830/80, para, 
querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.
Desde já, nomeio Curador Especial para proceder a defesa dos interesses da parte executada, na pessoa do Defensor Público atuante 
neste Juízo (CPC, art. 72, II e Súmula 196 do STJ), o qual deverá ser intimado para se manifestar no prazo legal. Vale asseverar, que 
o Curador nomeado poderá opor Embargos à Execução, desde que, é claro, se afigurem presentes quaisquer matérias tidas como 
controvertida, conforme estabelece o art. 16, § 2º, da Lei n.º 6.830/80; Do contrário, não há essa exigência legal. Após, dê-se nova vista 
à parte exequente.
Sem manifestação, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
suspensão. 
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Vilhena - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7003494-48.2022.8.22.0014
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
R$ 8.288,88
EXECUTADO: CRISTIANE MENEZES BELEZA
ENDEREÇO: RUA 15 IGARAPE, 272, QD 25, JD MANGUEIRAS II, PORTO VELHO/RO, CEP: 78.900-970.
DESPACHO 
Vistos.
Defiro o pedido. 
Saliento que, priorizei a consulta no INFOJUD, eis que é atualizado com maior periodicidade do que outros sistemas à disposição deste 
juízo.
Altere-se o endereço no sistema. 
Realizei consulta INFOJUD a qual restou frutífera conforme documento em anexo.
Assim, cite-se o réu para pagamento conforme DESPACHO ID 75792441.
Servirá esta DECISÃO como carta e/ou MANDADO de citação e pagamento, a ser cumprido no endereço: RUA 15 IGARAPE, 272, QD 
25, JD MANGUEIRAS II, PORTO VELHO/RO, CEP: 78.900-970.
Vilhena/RO, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7006738-58.2017.8.22.0014
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO SCHULZE, OAB nº GO31034
REU: JUCIMAR DE ANDRADE MEDEIROS
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Para fins de atendimento ao pleito da parte autora/exequente, fica esta intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 
prévio recolhimento das custas de cada diligência requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de extinção 
do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.
tjro.jus.br/inicio-pje.
Vilhena, 30 de agosto de 2022.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - 
CEP: 76980-702
E-mail: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
Processo: 7002470-19.2021.8.22.0014
Polo Ativo: L. E. D. S.
Polo Passivo: NERCI APARECIDA DE MORAES e outros
Valor da Causa: R$ 2.400,00
FINALIDADE: CITAÇÃO de CARLOS ROBERTO FRANCO, brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente em local incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça 
por intermédio de advogado.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.
Vilhena/RO, 18 de agosto de 2022
PATRÍCIA DE SANTI
Diretora de Secretaria

EDITAL DE VENDA JUDICIAL E INTIMAÇÃO 
O Exmo. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara da Cível da Comarca de Vilhena-RO, Dr. MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT, FAZ SABER a todos 
quantos virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, que levará à venda na modalidade ELETRÔNICA na data e local e sob 
as condições adiante descritas: 
PROCESSO: 0008545-92.2004.8.22.0014 
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
EXEQUENTE(S): VALDIR MARCANTE ADVOGADO(A)(S): ELIAS MALEK HANNA OAB RO356-B E GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB 
RO1542 
EXECUTADO(S): DALCI NEORI BREUNIG E ZELINDO GOLPETTO ADVOGADO(A)(S): ROGERIO JOAQUIM LASTA OAB SC8560 
PRIMEIRO LEILÃO: 26/09/2022, às 9h, onde serão aceitos lances pela melhor oferta, desde que seja igual ou superior ao valor de 
avaliação. Não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 2ª venda.
SEGUNDO LEILÃO: 06/10/2022, às 9h, onde serão aceitos lances com, no mínimo, 70% do valor de avaliação do bem. LEILÃO 
ELETRÔNICO PELO SITE: www.rondonialeiloes.com.br 
Leiloeira Oficial: Evanilde Aquino Pimentel, JUCER 015/2009
Obs.: A captação de lances será aberta após a publicação do edital. Em havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de 
encerramento do leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de outros eventuais 
licitantes. Caso não haja expediente nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 
horário, independente de nova publicação ou intimação.
DESCRIÇÃO DO BEM: - Parte ideal de 200,2009 ha do imóvel denominado Lote 08R, Gleba 06, Setor Urucumacuã, da Gleba Corumbiara, 
situado no Município de Chupinguaia/RO. Sem benfeitorias, tomado por capoeira. Em parte do imóvel foi constatada que a presença de 
pessoas com construção de barracos. Parte do imóvel fica a 400 metros da Rodovia BR364. Há acesso pela RO 391, do lado esquerdo, 
cerca de 1 Km do distrito de Guaporé. A área é dividida por linha de transmissão de energia elétrica. Há indícios de desmatamento recente 
em toda a área. O terreno é arenoso, com solo de fertilidade baixa. É servido por água. O lote total (lote 8) está matriculado sob nº 9384 
perante o 2º ofício de Vilhena/RO. 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 500.502,25 (quinhentos mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos). *No caso de determinação judicial, 
os bens poderão ser reavaliados ou sua avaliação atualizada, até a data do leilão, podendo sofrer alteração em seus valores, os quais 
serão informados pelo Leiloeiro Oficial no ato do leilão.
Valor da dívida: R$ 297.196,75 (duzentos e noventa e sete mil, cento e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) atualizada até 
10/02/2022.
COMISSÃO DA LEILOEIRA: deverá ser paga no ato da arrematação, tal como o preço, por meio eletrônico. Em caso de arrematação 
será de 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante. Será devido a Leiloeira Oficial, comissão de 5% sobre o valor da 
arrematação em casos de acordo ou remição após a realização da alienação e arrematação do bem, conforme artigo 7º § 3 da Resolução 
236/2016, a ser arcado pelo executado remidor.
A leiloeira, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado e efetuar a leitura do presente edital, o qual se presume seja de conhecimento 
de todos os interessados. A leiloeira pública oficial não se enquadra nas condições de fornecedor, intermediário, ou comerciante, sendo 
mero mandatário, fincando assim eximido de eventuais responsabilidades por vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado, como 
também por reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras de qualquer hipótese, nos termos do art. 663, do 



3331DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Código Civil Brasileiro. Este edital está em conformidade com a resolução nº. 236 de 13/07/2016 do CNJ.
FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 892 do NCPC/2015. 
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 
primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 
895, I e II, do CPC, nas seguintes condições:
01)Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 
02) Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 
03) Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada;
04) Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária do INPC;
05)Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca 
na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;
06)Caução para veículos: Será garantida através de (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do 
arrematante caução idônea ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta 
condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita 
pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores 
da arrematação; 
07)Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir 
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor 
do exequente e Leiloeira, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 
08) OBS.: sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 
interfere na continuidade da disputa. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não 
atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso 
este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.
O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias 
de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que 
é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a 
confecção do edital de leilão e sua realização.
Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie 
as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe da leiloeira. Os licitantes deverão 
acompanhar a realização do Leilão, permanecendo a qualquer tempo em condições de serem contatados pela Leiloeira Oficial para 
ajuste de propostas, ou para qualquer outra informação que se faça necessária. Eventual prejuízo causado pela impossibilidade de 
contato ou falta de respostas do licitante, principalmente quando este não responder prontamente aos contatos da Leiloeira, serão de 
responsabilidade unicamente do próprio Licitante.
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.
rondonialeiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, 
no prazo máximo de 24h antes do leilão, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 
da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão depositar à disposição do Juízo o valor 
da arrematação, via depósito Judicial, no prazo de 24 horas a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 
pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de 
internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado 
assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.
VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta, observando-se as regras gerais e específicas já 
fixadas para o leilão, inclusive os preços mínimos. O prazo da venda direta é 60 (sessenta) dias, sendo fechada em ciclos de 15 dias 
cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. Tudo em conformidade com o artigo 880 do CPC c/c art. 375 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional do TRF da 4ª Região, aprovada pelo Provimento nº 62, de 13/06/2017. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado de conservação em que se encontrar(em), não cabendo ao Juízo 
e/ou leiloeira quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem 
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/
descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão; O depositário/executado da coisa penhorada está obrigado a mostrar o bem a 
qualquer interessado no leilão, também não poderá impedir a leiloeira e/ou representante legal de vistoriar e fotografar o bem contrito e, se 
for a hipótese, remover os bens penhorados, ficando desde já autorizado o Oficial de Justiça a solicitar reforço policial (artigo 846, §2º do 
NCPC/2015), ficando o depositário/executado advertido que seu procedimento configura ato atentatório à dignidade da Justiça, podendo 
ser condenado ao pagamento de multa (artigos 772 e seguintes do NCPC/2015); Em nenhuma hipótese, salvo nos casos de nulidades 
previstas em lei, serão aceitas reclamações e/ou desistências dos arrematantes/adjudicantes ou alegações de desconhecimento das 
cláusulas deste Edital, para eximirem-se das obrigações geradas, inclusive aquelas de ordem criminal na forma dos artigos 335 e 358, 
ambos do Código Penal Brasileiro, onde está previsto que: “Todo aquele que impedir, afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes 
por meios ilícitos, violência ou oferecimento de vantagem(ns), e, ainda, perturbar, fraudar ou tentar fraudar, a venda em hasta pública ou 
arrematação judicial, estará incurso nas penas que variam de dois meses a dois anos de detenção e/ou multa”; Poderá haver, a qualquer 
tempo, a exclusão de bens do leilão, independentemente de prévia comunicação.
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os EXECUTADOS: DALCI NEORI BREUNIG E ZELINDO GOLPETTO e seu(a) cônjuge se 
casado(a) for; depositário(s), o(s) credores hipotecário(s), usufrutuário(s) e, ainda, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com 
penhora anteriormente averbada, beneficiário de contrato de penhor ou anticrese, o credor fiduciário, locatário, possuidores, curadores 
ou tutores e inventariantes e demais interessados que não sejam de qualquer modo parte no processo, das datas acima, se porventura 
não for(em) encontrado(s) para intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889 do NCPC/2015 e de que, antes da arrematação 
e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no artigo 826 do NCPC/2015. E, para que chegue ao 
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conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma 
da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Vilhena, Estado de Rondônia. 
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS DO LEILÃO E PARCELAMENTO: Fone: 69-99900-9299 E-mail: contato@
rondonialeiloes.com.br 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
7013394-89.2021.8.22.0014
Procedimento Comum Cível
AUTOR: SIDIMAR KELLER DE CASTILHO 87585758200
ADVOGADO DO AUTOR: ARTUR SILVINO SCHWAMBACH CECHINEL, OAB nº RO10713
REU: J H T DUDU TRANSPORTE DE CARGA EIRELI
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 3.477,57
SENTENÇA 
Vistos. 
AUTOR: SIDIMAR KELLER DE CASTILHO 87585758200 propôs ação de cobrança em desfavor do REU: J H T DUDU TRANSPORTE 
DE CARGA EIRELI, aduzindo, em síntese, que é credora da requerida na importância inicial de R$ 3.477,57 (três mil quatrocentos e 
setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente a vendas de produtos, os quais não foram adimplidos pela ré.
A audiência de conciliação restou infrutífera, ante o não comparecimento da devedora.
Citada (id 78589858) a requerida não apresentou defesa, deixando transcorrer o prazo in albis.
Intimado, o autor pleiteou a declaração de revelia e o julgamento antecipado da lide.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Fundamento e decido.
Infere dos autos, que a ré foi regularmente citada, porém permaneceu inerte, levando, por conseguinte, ao julgamento antecipado da lide, 
na forma do art. 355, II, do Código de Processo Civil.
No MÉRITO, a ação deve ser julgada procedente pois, em razão da revelia, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial (art. 344 do CPC), conforme expressa advertência constante no MANDADO de citação.
A presunção não é absoluta, mas no caso vertente, tratando-se exclusivamente de matéria fática, diante dos documentos apresentados, 
não existem elementos para se formar convicção em contrário, sendo razoável o desfecho do feito.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado nestes autos e, por consequência, 
CONDENO a parte ré ao pagamento de 3.477,57 (três mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), atualizados 
a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora a partir da citação.
CONDENO a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte autora, estes arbitrados em 15% 
(quinze por cento) do valor da condenação.
Intime-se a ré para pagamento das custas processuais finais no prazo de 15 (quinze) dias do transito em julgado, sob pena de protesto 
e inscrição em dívida ativa.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente. Intimem-se. Cumpra-se
Vilhena - RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim 
América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
E-mail: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo: 7006689-46.2019.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
Polo Ativo: AUTOR: AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA
Polo Passivo: REU: G. CIVARDI TRANSPORTES - ME
Valor da Causa: R$ 9.449,57
FINALIDADE 
CITAÇÃO de G. CIVARDI TRANSPORTES - CNPJ 23.837.288/0001-59, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 
15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da importância devida, ou oferecer Embargos, no mesmo prazo, sob pena de ser convertido o 
MANDADO inicial em MANDADO executório.
ADVERTÊNCIA: Poderá o(a) Citado(a) oferecer embargos em igual prazo, que suspenderão a eficácia do MANDADO inicial. Cumprindo 
o(a) Requerido(a) o presente edital, ficará isento de custas, nos termos do art. 701, do CPC. Na ausência de embargos e/ou de pagamento 
constituir-se-á de pleno direito em título executivo judicial, convertendo-se o MANDADO inicial em MANDADO executivo e prosseguindo-
se na forma de execução.
26 de janeiro de 2022
Patrícia de Santi
Diretora de Secretaria
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - 
CEP: 76980-702
Endereço eletrônico: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
PROCESSO: 7004065-19.2022.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: VERANICE TAGLIARI ANDREOLA
Advogado do(a) AUTOR: ADRIEL AMARAL KELM - RO9952
Advogado(s) do reclamante: ADRIEL AMARAL KELM
POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogados do(a) REU: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884, RODRIGO GIRALDELLI PERI - MS16264
Advogado(s) do reclamado: RODRIGO GIRALDELLI PERI, LUCIANA GOULART PENTEADO
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 e do art. 33 das Diretrizes Judiciais, independentemente de DESPACHO, 
promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 10. Intimar a parte autora para, em 15 dias, impugnar a contestação.
Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022
VANILDA SEGA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Processo n.: 7001719-66.2020.8.22.0014
Classe: Monitória
Assunto:Espécies de Títulos de Crédito
AUTOR: A.M.C. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP, AVENIDA EDINALDO LUCIANO DA SILVA 2089 BODANESE - 76981-082 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702
REU: NELCI TEREZINHA MACARINI FRITSCH, RUA DOS IPÊS 3822 CENTRO - 78310-000 - COMODORO - MATO GROSSO, N. T. 
MACARINI FRITSCH - ME, AVENIDA JOSÉ DO PATROCÍNIO 2927 CENTRO (S-01) - 76980-180 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 28.494,64
DECISÃO 
Vistos.
Esgotados os meios disponíveis para localizar a parte requerida, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias.
Determino que a parte autora comprove, em cinco dias, o pagamento das custas do edital.
Deverá constar do edital a advertência ao citando de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, após escoado o prazo fixado no edital, para 
apresentar contestação, querendo, desde que o faça por meio de advogado.
Decorrido o prazo estabelecido no edital, e não havendo resposta do citando, fica nomeada a Defensoria Pública para atuar como 
curadora do citando, na forma do art. 72, inciso II, do CPC.
Apresentada a manifestação pelo curador, vista à parte requerente para se manifestar e requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 
dias.
Vilhena/RO, 31 de agosto de 2022.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Processo n.: 7000659-24.2021.8.22.0014
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 2.362,50
Última distribuição:09/02/2021
Autor: JEFERSON DE JESUS RAMOS, CPF nº 06213919139, RUA WALISSON JÚNIOR ARRIGO 1231 PARQUE CIDADE JARDIM I - 
76983-501 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: LAWRENCE PABLO IBANEZ FRANCA, OAB nº RO7555, ERIC JOSE GOMES JARDINA, OAB nº RO3375
Réu: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 
- RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
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SENTENÇA 
I. RELATORIO
Vistos.
JEFERSON DE JESUS RAMOS propôs a presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em desfavor de SEGURADORA LIDER DO 
CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., alegando, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 26/07/2020, levando, por 
consequência, à sua invalidez permanente, em virtude do que recebeu da seguradora ré, nas vias administrativas, a quantia de R$ 
4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Afirmou que o montante devido é maior do que aquele efetivamente recebido, 
fazendo, em razão disso, jus ao recebimento da diferença apurada, no montante de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 
reais e cinquenta centavos). A inicial veio instruída de documentos.
Concedida a gratuidade da justiça ao autor, determinada a realização de perícia judicial e citação da requerida (ID 54413869).
Citada, a seguradora ré apresenta contestação. Alega, preliminarmente, ausência de comprovante de residência, documento do proprietário 
do veículo. No MÉRITO, sustenta que já realizou, administrativamente, o pagamento do valor devido à parte autora, não havendo que 
se falar em complementação. Requer a observância da Lei n.º 11.945/2009 e Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça para a 
fixação do quantum. Aduz a necessidade de perícia para o deslinde da causa. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 
Junta documentos.
Réplica.
Sobreveio o Laudo pericial.
Manifestação das partes.
Vieram-me os autos conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, requerendo o recebimento da diferença entre o valor quitado administrativamente 
e o valor que entende devido.
A petição inicial preenche adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados 
para instrui-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.
As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, sendo que, no presente caso, restaram devidamente demonstradas. 
As partes são legítimas e estão bem representadas. Outrossim, o interesse de agir restou comprovado, sendo a tutela jurisdicional 
necessária e a via escolhida adequada.
Quanto à preliminar de ausência de comprovação de domicílio do autor, rejeito a preliminar aventada, uma vez que de acordo com o 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a exigência de comprovante de residência para determinação da competência é impertinente, 
pois a mesma se trata de competência relativa:
Proposta a demanda na comarca em que se declinou o endereço da parte autora, se revela impertinente a exigência de comprovante 
de endereço para fixação da competência, sobretudo por ser relativa a competência territorial, que não pode ser reconhecida de 
ofício. (Apelação, Processo nº 0001986-14.2011.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 08/11/2011)
No que tange a ausência de documentos essenciais, é cediço que não há a vinculação do pagamento do seguro DPVAT ao fato de 
o proprietário do veículo estar com o seguro obrigatório quitado. A propósito, há julgados nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SEGMENTO CORPORAL ACOMETIDO. CÁLCULO DE ACORDO COM 
O GRAU DE INVALIDEZ. RECUSA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO NO PRAZO DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
JUROS DE MORA. CITAÇÃO. Existindo nos autos laudo pericial que ateste invalidez parcial constando a debilidade sofrida e a graduação 
da incapacidade, este é suficiente para realização do cálculo do valor do seguro devido ao segurado. A indenização do seguro obrigatório 
DPVAT por invalidez permanente quando parcial incompleta deverá ser fixada enquadrando-se a lesão sofrida na tabela prevista na Lei 
n. 61.94/74, incidindo o percentual estipulado sobre o limite indenizatório de R$13.500,00. Em seguida, sobre o valor apurado incide o 
percentual de 75% ou 50% ou 25% ou 10%, variando conforme atestado em laudo pericial se foi de repercussão intensa, média, leve 
ou residual. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização, 
consoante o disposto na Súmula 257-STJ. Os juros de mora nas ações de seguro DPVAT se contam a partir da citação, consoante o 
disposto na Súmula 426 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004431-42.2019.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 27/10/2021. (Grifo próprio). Cumpre mencionar, que 
os dados do veículo constam perfeitamente informados no boletim de ocorrência acostado aos autos. Portanto, afasto a preliminar. 
Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo, procedo, doravante, ao exame do MÉRITO.
No tocante ao fato (acidente) ocorrido, não há controvérsia, estando as partes de comum acordo quanto a ocorrência do sinistro. Neste 
sentido, estão presentes nos autos a Certidão de Ocorrência, prontuário e outros documentos médicos, bem como o próprio pagamento 
realizado administrativamente.
Já quanto a invalidez, resta divergência e, em regra, por decorrência do disposto no CPC, art. 373, I, o ônus de demonstrá-la é da parte 
autora.
Atento à necessidade de esclarecimentos e o requerimento de prova pericial, o juízo determinou que a ré suportasse os honorários 
periciais, sob pena de presumir aceitação da condição de saúde do(a) requerente, alegada na inicial, tendo o requerido atendido as 
determinações do Juízo, possibilitando a realização da aludida prova.
Determinada a realização de prova pericial, o expert apurou que houve invalidez permanente parcial incompleta de repercussão 
moderada. Assim, presentes os requisitos impostos pela lei, é direito da vítima perceber indenização face ao Seguro DPVAT, pelo 
acidente sofrido.
A questão a ser enfrentada é o valor da indenização que a parte autora faz jus a receber.
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Em consideração aos percentuais dispostos na legislação em vigor na época dos fatos, tem-se que, em caso de invalidez permanente, 
a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil reais). A partícula “até”, constante no DISPOSITIVO, deixa claro que não é qualquer 
invalidez que permite a indenização total.
Sobre a necessidade de se deferir a indenização proporcional ao grau de invalidez, o ilustre Des. Saldanha da Fonseca, ao discorrer 
sobre o assunto, ressalta que:
Se a indenização por incapacidade permanente devesse equivaler ao valor certo e único de quarenta vezes o valor do maior salário-
mínimo vigente no País, o legislador não teria feio uso do vocábulo “até” e sim fixado a indenização em valor certo e irredutível como fez 
para o caso de morte. Aliás, nesse sentido é a redação atual da Lei n. 6.194/1994, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.482/2007. 
(TJ/MGAp. 1.0145.07.414265-7/001)
Ocorre que, apesar de especificar que a indenização vai de até um valor predeterminado, o legislador não disponibilizou critério preciso 
para liquidar o montante da indenização.
Neste particular, levando em consideração as consequências suportadas pela vítima, é forçoso reconhecer que a tabela disponibilizada 
pela SUSEP, depois transformada em lei (11.945/09) traz critérios razoáveis para o estabelecimento dos valores.
Outro entendimento não é o do Colendo STJ, veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL 
PERMANENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II DA LEI 6.194/74. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 83 DO STJ. 1- O art. 3º, II, da Lei 6.194/74 (redação determinada pela Lei 11.482/2007) não estabelece, para hipóteses 
de invalidez permanente, um valor de indenização fixo mas determina um teto que limita o valor da indenização. 2. Em caso de invalidez 
parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. 3. “Não se conhece do recurso 
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da DECISÃO recorrida” Súmula 83 do STJ. 
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 8.515/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
28/06/2011, DJe 01/07/2011).
Noto, a par disso, que julgados do Egrégio TJRO evidenciam que a validade da utilização da tabela para o cálculo proporcional da 
indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez, mesmo para fatos ocorridos antes da Medida Provisória n.º 451, convertida 
na Lei n.º 11.945/2009, continua sendo a posição adotada, a exemplo da ementa citada abaixo: 
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 
OBSERVÂNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 
ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente é 
determinado de acordo com o grau de incapacidade, mesmo antes da inserção da tabela da SUSEP na Lei n. 6.194/74. A incidência de 
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada 
pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. Recurso parcialmente provido. (TJ-RO - APL: 00032758220118220001 
RO 0003275-82.2011.822.0001, Data de Julgamento: 04/07/2018, Data de Publicação: 17/07/2018).
O entendimento firmado no âmbito do TJRO coaduna-se à tese firmada pelo STJ, por ocasião do julgamento do Resp. n.º 1303038-RS 
afetado como representativo de controvérsia:
Tema 662: “Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na 
hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08”. 
Vale destacar, ainda, as Súmulas 474 e 544 do STJ sobre o assunto:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 
(Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do 
seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 
n.º 451/2008 (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
Embora a citada tabela sirva de base para as indenizações de seguro DPVAT, não é o único parâmetro a ser observado quando a perda 
da função do membro é parcial. Neste caso há a necessidade de constatar-se o grau dessa redução, para só então utilizar-se o índice 
previsto na tabela.
Por outro lado, se para o referido cálculo fosse utilizado único e exclusivamente o grau de incapacidade apurado pelo perito, dispensada 
estaria a tabela da SUSEP.
Portanto, o cálculo nos casos de perda parcial da função do membro é realizado tanto com o índice fornecido pela tabela da SUSEP, 
quanto com o grau de incapacidade apurado na perícia judicial, observando-se o art. 3º, §1º, inc. II da Lei 6.194/74, que dispõe:
Quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na 
forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% 
(vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas 
residuais.
Conclui o perito que o valor a ser recebido pelo autor é de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme art. 3º da 
Lei nº. 6.194/1974.
Assim, considerando que a parte autora já recebeu a quantia pela via administrativa, conclui-se que ainda que sua pretensão restou 
satisfeita administrativamente.
Esclareço ainda que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
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do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 
44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
III. DISPOSITIVO 
Ante o exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei n. 6.194/74, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do 
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários, estes que fixo em 20% 
(vinte por cento) do valor da causa, com apoio no art. 85, §2º do CPC, cuja cobrança deverá ser feita sob a observância do art. 98, §3º 
do CPC.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo 
Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se, com as anotações de estilo.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Vilhena, 31 de agosto de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Autos n. 7002248-17.2022.8.22.0014 - 3ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Protocolado em: 15/03/2022
AUTOR: C. C. S. A. D. C., SHN QUADRA 1 BLOCO E sn, CONJ. A, SALA 1101 ASA NORTE - 70701-050 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB nº BA46617
REU: E. R. M. T. L. -. M., AV MARECHAL RONDON 7784 S 31 - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: ROBERTA MARCANTE, OAB nº RO9621
SENTENÇA 
I. RELATÓRIO
Vistos.
AUTOR: C. C. S. A. D. C. ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão contra REU: E. R. M. T. L. -. M., com base no Decreto 
Lei n.º 911/69, com as alterações legais, apontando o vínculo obrigacional estabelecido com a requerida, bem como a mora da devedora 
fiduciária e a sua notificação.
A liminar foi deferida.
A parte requerida peticionou nos autos, juntando comprovante de depósito judicial do valor integral descrito na peça de ingresso. Requer, 
ainda, a extinção do feito pela falta de comprovação da mora.
Por sua vez, a autora acosta a notificação do devedor e requer a transferência do valor para sua conta.
Vieram os autos conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto Lei n.º 911/69 e as devidas alterações.
Tem-se que a parte ré reconheceu a procedência do pedido inicial, pagando a integralidade da dívida apontada na exordial.
Na hipótese, vê-se que a requerida, com intenção de purgar a mora, efetuou o depósito do exato valor indicado pela instituição financeira 
em sua exordial.
De acordo com o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei n.º 911/69, o devedor fiduciante tem a faculdade de retomar a posse do bem alienado 
fiduciariamente, desde que pague, no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, a integralidade da dívida 
pendente: “Art. 3º (…) § 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
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apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”.
A definição do que vem a ser entendido como dívida pendente foi pontuada, pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial 
repetitivo representativo de controvérsia (Resp. 1.418.593-MS), no sentido de que a dívida pendente é aquela indicada pelo credor na 
inicial.
Nesse sentido:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO 
DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 
DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete 
ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem 
móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido.” (STJ, Segunda Seção, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, DJe 27/5/2014).
III. DISPOSITIVO 
Portanto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão 
promovida porAUTOR: C. C. S. A. D. C. contra REU: E. R. M. T. L. -. M..
CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Considerando o pagamento da dívida, o bem deverá ser restituído à parte requerida, livre de ônus (art. 3º, § 2º, do Decreto Lei n.º 
911/69). Contudo, o veículo sequer foi apreendido por não ter sido localizado pelo Oficial de Justiça.
Transfira-se o valor depositado nos autos para a conta indicada pelo credor.
Serve a presente de OFÍCIO.
Destinatário: Caixa Econômica Federal, agência local.
FINALIDADE: Senhor (a) gerente, proceda com a transferência do valor de R$ 30.079,18 (trinta mil e setenta e nove reais e dezoito 
centavos) e seus acréscimos legais, depositado junto a essa instituição financeira, agência local 1825, operação 040, conta judicial 
01541777-5, zerando e inutilizando a conta após a transferência, para a seguinte conta: Nelson Paschoalotto Advogados Associados, CNPJ: 
04.578.876/0001-70, Banco do Brasil, Ag. 3369-3, C/C 8066-7.
Observação: Encaminhar comprovante de transferência para ao cartório deste juízo, por meio do e-mail: vha3civel@tjro.jus.br.
Processo: 7002248-17.2022.8.22.0014, vinculado à conta judicial.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se com as cautelas necessárias.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 31 de agosto de 2022.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - 
CEP: 76980-702
E-mail: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
PROCESSO: 7003690-52.2021.8.22.0014
CLASSE: INVENTÁRIO (39)
POLO ATIVO: LENITA GRIPA e outros (4)
Advogados do(a) REQUERENTE: MARISMEIRI ARISTIDES FERREIRA LIMA - RO9678, PAULA CALAZANS - RO10116
Advogados do(a) REQUERENTE: MARISMEIRI ARISTIDES FERREIRA LIMA - RO9678, PAULA CALAZANS - RO10116
Advogados do(a) REQUERENTE: MARISMEIRI ARISTIDES FERREIRA LIMA - RO9678, PAULA CALAZANS - RO10116
Advogados do(a) REQUERENTE: MARISMEIRI ARISTIDES FERREIRA LIMA - RO9678, PAULA CALAZANS - RO10116
Advogados do(a) REQUERENTE: MARISMEIRI ARISTIDES FERREIRA LIMA - RO9678, PAULA CALAZANS - RO10116
Advogado(s) do reclamante: PAULA CALAZANS, MARISMEIRI ARISTIDES FERREIRA LIMA
POLO PASSIVO: JOSE GRIPA 
Intimação
Fica Vossa Senhoria, pela presente, intimado(a) da r. DECISÃO proferida por este Juízo, abaixo transcrita.
“Ademais, intimem-se Josiane Luzia Gripa e Elzira Gripa se manifestem, em dez dias, quanto à petição de id 78185342 no que se refere 
ao pedido de venda de bem inventariado.”
Vilhena/RO, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022
VANILDA SEGA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Número do processo: 7002115-19.2015.8.22.0014
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Polo Ativo: GERALDO HECKMANN
ADVOGADOS DO EXECUTADO: LUIZ CARLOS STORCH, OAB nº RO3903, EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS, OAB nº RO11773
Polo Ativo: EXEQUENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA ARGAMAZON LTDA - EPP, CNPJ nº 04822307000129, RUA 
TOCANTINS 2039, NOVO TEMPO PARQUE INDUSTRIAL - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MARIO CESAR TORRES MENDES, OAB nº RO2305, SERGIO ABRAHAO ELIAS, OAB nº RO1223
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DESPACHO 
Vistos.
Em que pese a manifestação da parte executada (ID-81253790), com a alegação de que há valores excedentes bloqueados por este 
Juízo, ao proceder consulta via SISBAJUD, não constatei o alegado, uma vez que até o presente momento (31/08/2022) há o bloqueio 
total de R$ 12.918,27 (doze mil, novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), enquanto o valor atualizado do débito exequendo 
remanescente, perfaz o importe de R$ 67.915,82 (ID-80681522).
Sendo assim, por não vislumbrar o bloqueio de valor excedente, mantenho a reiteração de constrição de valores por meio do sistema 
SISBAJUD.
Intimem-se.
Vilhena - RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - 
CEP: 76980-702
Endereço eletrônico: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
PROCESSO: 7005403-28.2022.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: LIMBER TUESTA GARATE
Advogado do(a) AUTOR: LENOIR RUBENS MARCON - RO146
Advogado(s) do reclamante: LENOIR RUBENS MARCON REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LENOIR RUBENS MARCON
POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE VILHENA e outros (2)
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 e do art. 33 das Diretrizes Judiciais, independentemente de DESPACHO, 
promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x) Intimar a parte autora para, em 05 dias, manifestar-se acerca da devolução sem cumprimento da Carta de Intimação/Citação.
Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022
PATRICIA DE SANTI
Diretor de Secretaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - 
CEP: 76980-702
Endereço eletrônico: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
PROCESSO: 7000022-10.2020.8.22.0014
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
POLO ATIVO: Lenoir Rubens Marcon registrado(a) civilmente como LENOIR RUBENS MARCON
Advogado do(a) EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON - RO146
Advogado(s) do reclamante: LENOIR RUBENS MARCON REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LENOIR RUBENS MARCON
POLO PASSIVO: VANDERSON SILVA BONGIOVANI
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 e do art. 33 das Diretrizes Judiciais, independentemente de DESPACHO, 
promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x) Intimar a parte autora para, em 05 dias, manifestar-se acerca da devolução sem cumprimento da Carta de Intimação/Citação.
Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022
PATRICIA DE SANTI
Diretor de Secretaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - 
CEP: 76980-702
Endereço eletrônico: vha3civel@tjro.jus.br 
Link balcão virtual: https://meet.google.com/ogm-vsjw-xtm
PROCESSO: 7007745-12.2022.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: FABIANA CRISTIANA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA GOMES CARDOSO MENEZES - RO4754
Advogado(s) do reclamante: ROSANGELA GOMES CARDOSO MENEZES
POLO PASSIVO: TARCISIO DE OLIVEIRA VARGAS
Advogados do(a) REU: PATRICIA MAGALHAES SALES SILVA - RO10725, CARLA FALCAO SANTORO - RO0000616A-A, PRISCILA 
SAGRADO UCHIDA - RO5255
Advogado(s) do reclamado: PRISCILA SAGRADO UCHIDA, CARLA FALCAO SANTORO, PATRICIA MAGALHAES SALES SILVA
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 e do art. 33 das Diretrizes Judiciais, independentemente de DESPACHO, 
promovo os atos ordinatórios necessários para:
(X) 10. Intimar a parte autora para, em 15 dias, impugnar a contestação.
Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022
LEANDRO ROBERTO GOEBEL
Técnico Judiciário
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4ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7008855-46.2022.8.22.0014
Bem de Família (Voluntário), Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Nulidade de ato administrativo
EMBARGANTE: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS DO EMBARGANTE: ANDRE CAMARGO GOMES, OAB nº RO11861, EBER ANTONIO DAVILA PANDURO, OAB nº 
RO5828, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA, OAB nº RO6127
EMBARGADO: F. P. D. E. D. R.
DECISÃO 
Os embargos de declaração são admitidos na SENTENÇA em que ocorra obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual o 
juiz deveria manifestar-se, nos termos do art.1022 do CPC.
No caso dos autos, a questão levantada nos presentes embargos traduz apenas inconformismo com o teor da DECISÃO embargada, 
evidenciando a pretensão de se rediscutir matérias já suficientemente decididas, o que é vedado.
A SENTENÇA reflete o livre convencimento do magistrado do direito aplicável ao caso concreto, suficientemente analisado e decidido, 
não se exigindo a análise individual de todos os argumentos das partes.
Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. NÃO-OCORRÊNCIA DA SUPOSTA OFENSA AO ART.535 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS 
DISPOSIÇÕES DO CTN TIDAS COMO CONTRARIADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DESTA 
TURMA QUE MANTEVE A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. A contradição 
sanável através dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, e não 
a suposta contradição entre a DECISÃO embargada e os interesses da parte embargante. Assim, não há contradição quando, no 
julgamento do recurso especial, o STJ afasta a alegação de contrariedade ao art.535 do CPC, uma vez constatado por esta Corte 
Superior que o Tribunal de origem não estava obrigado a se pronunciar sobre as normas suscitadas como omissas justamente por serem 
impertinentes e irrelevantes para a solução da causa, e concomitantemente, quanto à alegação de contrariedade às mesmas normas aqui 
consideradas impertinentes e irrelevantes, esta Corte Superior aplica a Súmula 211/STJ. 2. No acórdão em que esta Turma manteve a 
negativa de seguimento do recurso especial, não se verifica omissão, tampouco contradição, pois consta do referido acórdão, de maneira 
clara e coerente, que o recurso especial não procede quanto à alegada ofensa ao art. 535 do CPC, já que o 
PODER JUDICIÁRIO não está obrigado a emitir juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, 
bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, o que restou atendido no acórdão do Tribunal de origem. 
3. Considerando-se que o Tribunal de origem não estava obrigado a se pronunciar sobre normas legais impertinentes e irrelevantes, 
esta Turma concluiu que não há que se falar em violação do art. 535 do CPC, e logo em seguida, sem incorrer em qualquer contradição, 
esta Turma também concluiu que não está configurado o prequestionamento dos arts.160, 202, III, e 203 do CTN. Quanto à alegação de 
ofensa a estas disposições normativas do CTN, esta Turma declarou inadmissível o recurso especial por incidência da Súmula 211/STJ. 
4. Para evidenciar a impertinência e irrelevância dos artigos do CTN tidos como contrariados no recurso especial, esta Turma anotou 
que tais artigos não exigem a indicação da data da constituição definitiva do crédito tributário como requisito para a validade do termo 
de inscrição em dívida ativa (assim como não exigem a referida data para a validade da certidão de dívida ativa), tampouco tais artigos 
estabelecem a data do vencimento do crédito tributário como termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a sua cobrança via 
execução fiscal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1383553/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 04/12/2013)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS 
– OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. 1. 
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de 
contradição ou correção de erros materiais. 2. O Juízo não está obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes, apenas as capazes 
de, em tese, infirmarem a CONCLUSÃO exarada na DECISÃO, o que se mostrou atendido no acórdão recorrido. 3. No presente caso, não 
se verifica que o acórdão embargado seja eivado de vício elencado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Em última análise, o que 
se constata é a mera irresignação da parte em relação ao resultado do julgamento, refletindo a pretensão recursal flagrante rediscussão de 
matéria já debatida e julgada a contento, o que é inviável em sede de aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 
(Embargos de Declaração Cível, Nº 70083510776, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da 
Silva, Julgado em: 15-04-2020) 
Face do exposto, conheço dos embargos, ante sua tempestividade, mas nego-lhes provimento, conforme fundamento acima, mantendo 
a DECISÃO tal como lançada.
Intime-se.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Processo nº: 7007603-08.2022.8.22.0014
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário
Requerente/Exequente: ZEMILDA RIZO PEREIRA BRAGADO, TRAVESSA 827 1718 ALTO ALEGRE - 76988-899 - VILHENA - 
RONDÔNIA



3340DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Advogado do requerente: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA, OAB nº RO7559, JOICE STEFANES BERNAL DE SOUZA, OAB nº 
PR63391
Requerido/Executado: INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL ICOS DO NUN. DE MACHADINHO DOESTE, AV. DIOMERO 
MORAES BORBA 2830 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
Advogado do requerido: SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio doença e pedido de conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela 
antecipada, proposta por ZEMILDA RIZO PEREIRA BRAGADO contra o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO 
DO OESTE, alega, em síntese, que seu benefício de auxílio doença cessou em 20 de julho de 2022, após a última perícia realizada. 
Todavia, continua incapacitada para retornar ao trabalho. Requer em sede de tutela antecipada o restabelecimento do benefício. 
Emenda a inicial (ID. 80538793).
Vieram os autos conclusos.
Pois bem.
De início, quanto ao pedido de gratuidade processual, tomando como parâmetro a documentação e alegação apresentada com a emenda 
inicial, DEFIRO.
Assim, passo a deliberar sobre o pedido de tutela provisória de urgência. 
Neste ponto específico, a requerente busca o imediato restabelecimento de benefício previdenciário que, de acordo com o alegado, já 
vinha recebendo e foi cessado após a última perícia.
Desta forma, analisando a documentação carreada aos autos, principalmente, os laudos médicos, em uma análise prefacial dos fatos, é 
de se concluir que o requerente não possuiu condições de retornar as suas atividades laborais.
Ademais, tratando-se de ação onde se pleiteiam verbas de caráter alimentar, merecem especial atenção os danos de difícil reparação 
decorrentes da demora na efetiva prestação jurisdicional (aplicação do Princípio in dubio pro misero).
Nestes termos, considerando que o autor preenche os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pretendida 
e determino que, no prazo máximo de 10 dias, seja restabelecido o benefício de auxílio-doença, o qual deverá ser mantido até a prolação 
da SENTENÇA desta lide, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No mais, CITE-SE o requerido para apresentar sua defesa, no prazo de 30 dias (art. 335, CPC/15). Ficando advertida a parte que, 
se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, 
CPC/2015).
Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Serve o presente como carta/MANDADO /carta precatória ou expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Vilhena-RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7001577-28.2021.8.22.0014
Contratos Bancários
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PRISCILA CORREA, OAB nº SP214946, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
REQUERENTE: VIVIANE KAIM HORN
DESPACHO 
Procedi nesta data o desbloqueio do valor encontrado, tendo em vista que não é suficiente nem para pagamento das custas 
processuais.
Requeira a parte autora o que de direito, no prazo de dez dias.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7005691-73.2022.8.22.0014
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
[Direito de Imagem, Serviços Profissionais]
AUTOR: ELIZANE FERREIRA DE FIGUEIREDO
Advogado do(a) AUTOR: ANA CAROLINA IMTHON ANDREAZZA - RO0003130A
REU: LISIANE MARIA DE CARVALHO
Advogado do(a) REU: NATALIA DO AMARAL WILLERS - RO10683
Intimação VIA DJ - AUTOR
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada, para querendo, apresentar Impugnação 
a Contestação de ID 80364498.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
AMANDA DOS SANTOS LOPES
ESTAGIÁRIA DE DIREITO
Vilhena - 4ª Vara Cível
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
Balcão virtual: https://meet.google.com/qpm-otqq-zrx 
7011732-90.2021.8.22.0014
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: RAIMUNDO PEREIRA DE MELLO, CPF nº 16287703253, AVENIDA CURITIBA 2063 CRISTO REI - 76983-462 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GUILHERME SCHUMANN ANSELMO, OAB nº RO9427
REU: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO, PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO 20, SALAS 1.101 E 1.102 CENTRO - 20010-010 
- RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, BRADESCO
R$ 10.000,00
DESPACHO 
Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório interposta por RAIMUNDO PEREIRA DE MELLOem 
face do BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLOaduzindo, em síntese, ter suportado danos de ordem moral em decorrência de 
negativação por dívida que aduz não ter contraído.
No id nº. 65475806, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como concedida da tutela de 
urgência pretendida.
Citado, o requerido apresentou contestação pugnando, em preliminar, pela inclusão da empresa a CVC Brasil Operadora e Agência de 
Viagens S.A CNPJ 10.760.260/0001-19 uma vez que, de acordo com suas alegações, o débito ora discutido tem origem em contrato 
firmado pela parte autora com a referida empresa, figurando a instituição financeira como cessionária do crédito. No MÉRITO discorre 
sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, sobre a impossibilidade de repetição do indébito, sobre a ausência de defeito na 
prestação do serviço, sobre a não caracterização de dano moral, pugna pelo reconhecimento de litigância de má-fé e, por fim, requer 
a total improcedência do pleito inaugural (id nº. 68526496).
Realizada audiência de conciliação (id nº. 70472146), não foi apresentada proposta de acordo e saiu a parte autora intimada a apresentar 
impugnação, porém, permaneceu inerte.
No id nº. 75160700, consta informação da requerida aduzindo o integral cumprimento da tutela de urgência concedida.
Vieram os autos conclusos.
Decido.
Considerando a alegação do requerido, no sentido de que o contrato ora discutido teria sido formalizado com pessoa jurídica diversa, 
DEFIRO pedido de intervenção de terceiros para o fim de incluir a empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A CNPJ 
10.760.260/0001-19 no polo passivo da presente demanda. 
Assim, INTIME-SE o requerido BANCO LOSANDO S.A. - BANCO MÚLTIPLO a apresentara qualificação adequada para a regularização 
do polo passivo, bem como para a expedição de citação e intimação da parte indicada.
Para o cumprimento da determinação, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão do pleito ora apresentado e, por 
consequência, julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7002115-72.2022.8.22.0014
Acessão
EMBARGANTES: IVONE LANDI DE SIQUEIRA PEREIRA, ANTONIO MIGUEL PEREIRA
ADVOGADO DOS EMBARGANTES: IVO PEREIRA, OAB nº RJ200858
EMBARGADO: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Chamo o feito à ordem.
Ao que consta dos autos o requerente Antônio Miguel Pereira já é falecido (09/06/1995).
Assim, não possui capacidade para figurar no polo ativo.
Destarte, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC em relação ao embargante Antônio Miguel Pereira.
Exclua-se do sistema Antônio Miguel Pereira.
Verifico ainda que a procuração de Id 74115236 é especifica para alguns processos e não para atuar nestes autos.
Intime-se a parte autora para regularizar a procuração de Id 74115236, no prazo de 15 dias. 
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Processo: 7005589-85.2021.8.22.0014
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Classe: Execução Fiscal
Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA, CNPJ nº 03831740000168, RUA CARLOS SCHMOLLER 5979 JARDIM 
ELDORADO - 76987-014 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Defiro o pedido formulado pelo exequente (ID. 80567428), considerando o desconhecimento acerca do atual do endereço 
do executado.
Assim, CITE-SE POR EDITAL, nos termos do artigo 8°, IV, da Lei de Execuções Fiscais.
Decorrido o prazo da citação, sem apresentação de defesa nos autos, nomeio, desde já, um dos membros da Defensoria Pública, para 
funcionar como curador especial em caso de revelia (CPC, art. 72, II), devendo, neste caso, os autos serem remetidos à Defensoria 
Pública.
Apresentada manifestação pela curadora, vista dos autos à parte autora.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO:
PRAZO: 30 dias
FINALIDADE:
01 - CITAR a parte EXECUTADO: EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA, CNPJ nº 03831740000168 acerca dos termos da 
presente ação contra ele imposta.
02 - INTIMAR o executado para pagamento do débito no importe de R$ 2.023,46 (dois mil, vinte e três reais e quarenta e seis centavos), 
no prazo de 05 (cinco) dias, ou oferecer, no mesmo prazo, bens à penhora como garantia à execução.
03 - OBSERVAÇÕES: 
3.1 Execução Fiscal referente à CDA 3437/2021, processo interno 1792/2021 - Crédito 2.023,46;
3.2 Incidirão honorários advocatícios, em caso de pronto pagamento, em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, os quais 
poderão ser majorados se houver embargos. 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/EDITAL.
Vilhena- RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Christian Carla de Almeida Freitas Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7007932-54.2021.8.22.0014
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
AUTOR: MARIA DOS SANTOS FETSCH
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
Intimação VIA DJ - DAS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para manifestarem acerca do Ofício 
juntado no ID 79669807 e anexos, no prazo de cinco dias.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
LUCIENE CRISTINA TORRES
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
Autos n. 7006246-90.2022.8.22.0014 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
Protocolado em: 28/06/2022
Valor da causa: R$ 1.386,52
REQUERENTES: ADRIANO SANTOS SILVA CANDIDO, RUA 10-D 00, QUADRA 04, LOTE 19 CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA 
- RONDÔNIA, JOSEANE SANTOS SILVA CANDIDO, 10-D 00, QUADRA 04, LOTE 19 00 - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA, 
JOELMA APARECIDA CANDIDO DA SILVA, FAZENDA CABRIÚVA 00 ÁREA RURAL - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: VALDINEY DE ARAUJO CAMPOS, OAB nº RO10734
INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AVENIDA MAJOR AMARANTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CENTRO (S-01) - 
76980-153 - VILHENA - RONDÔNIA
INTERESSADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
JOELMA APARECIDA CANDIDO DA SILVA, JOSEANE SANTOS SILVA CANDIDO e ADRIANO SANTOS SILVA CÂNDIDO ingressaram 
com o presente pedido de Alvará Judicial, com a FINALIDADE de levantar dinheiro de titularidade do genitor dos requerentes depositados 
em contas vinculadas ao FGTS do falecido existentes perante a Caixa Econômica Federal.
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Justificam a necessidade de levantamento do referido valor tendo em conta que o genitor dos requerentes, JOEL CANDIDO, faleceu em 
27/04/2009 em proceder o respectivo dos valores que eram de sua titularidade. Desta forma, sendo os requerentes os únicos herdeiros 
do de cujus, pugnam pela procedência do pleito inaugural.
Deferida a gratuidade, foi determinada a expedição de ofício para confirmar a existência de valores (id nº. 78894522).
Com a resposta da solicitação, os requerentes reiteram o pleito de levantamento dos valores informados.
É o breve relatório. 
Decido.
Primeiramente, consigno que há legitimidade dos requerentes para formularem o pedido de autorização judicial para resgate do saldo 
bancário deixado pelo falecido, que era pai dos requerentes.
Ademais, de acordo com as informações da instituição financeira, foi possível constar a existência de valores vinculados ao CPF do 
falecido. 
Feitas tais considerações, não há óbice para o pedido inicial, cabendo aos sucessores do falecido receberem o crédito depositado em 
conta bancária.
Sobre a liberação de crédito vencido e não pago a sucessor do falecido:
Alvará judicial. Pequeno valor. Dentro do limite estabelecido pela Lei 6.858/80. Via adequada. Recurso provido. Estando o valor deixado 
pelo falecido em conta corrente dentro do limite estabelecido pelo art. 2º da Lei 6.858/80, e não havendo outros bens a inventariar, a via 
adequada para o resgate do valor é o pedido de levantamento mediante alvará judicial. (Apelação 0004169-07.2015.822.0102, Rel. Juiz 
Carlos Augusto Teles de Negreiros, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 06/04/2017. Publicado no 
Diário Oficial em 19/04/2017).
Portanto, estando comprovados os requisitos autorizadores do levantamento do saldo bancário, o pedido inicial merece prosperar.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a autorização judicial, a fim de que os requerentes JOELMA 
APARECIDA CANDIDO DA SILVA, JOSEANE SANTOS SILVA CANDIDO e ADRIANO SANTOS SILVA CÂNDIDO, por meio de alvará 
judicial, possam resgatar os valores de saldo de FGTS e poupança deixados na Caixa Econômica Federal, deixados pelo falecido JOEL 
CÂNDIDO, brasileiro, separado judicialmente, vaqueiro, nascido em 07/08/1968, em Indiavaí-MT, portador do RG nº 786401-SSP-MT, 
PIS/FGTS nº 122.33919.58-2 e carteira de trabalho de n° 86197-1.
Isento das custas finais, nos termos do art. 8º, II da Lei nº. 3896/2016.
Publicação e Registros automáticos.
Intimem-se.
Cumpra-se, SERVINDO A PRESENTE COMO ALVARÁ JUDICIAL ficando o Sr. Gerente autorizado a proceder a TRANSFERÊNCIA 
dos valores integralmente existentes nas contas pertencentes a JOEL CÂNDIDO, portador do RG nº 786401-SSP-MT, PIS/FGTS 
nº 122.33919.58-2 e carteira de trabalho de n° 86197-1, para o procurador dos requerentes, Dr. Valdiney de Araújo Campos, CPF: 
875.246.432-68; Agência Bancária do Banco do Brasil: 1182-7 conta-corrente: 44463-4.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
Autos n. 7006410-55.2022.8.22.0014 
Classe: Divórcio Litigioso
Protocolado em: 01/07/2022
Valor da causa: R$ 490.000,00
REQUERENTE: S. D. M. M., RUA SETE MIL SEISCENTOS E DOZE 3571 RESIDENCIAL ALPHAVILLE I - 76985-733 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048A, SONIA APARECIDA SALVADOR, OAB nº RO5621
REQUERIDO: T. A. A. R., ÁREA RURAL s/n, ROD BR-364, KM18, ÁREA RURAL, S/N, ANEXO AO PÁTIO ÁREA RURAL DE VILHENA 
- 76988-899 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: WILSON LUIZ NEGRI, OAB nº RO3757, LUCIANE BRANDALISE, OAB nº RO6073
SENTENÇA 
HOMOLOGO por SENTENÇA o pedido de desistência manifestado pela parte autora (id nº. 80852702) para os fins do art. 200, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil. 
O requerido juntou procuração nos autos, entretanto, não apresentou contestação, portanto, não é necessária sua anuência, nos termos 
do artigo 485, § 4º, do CPC.
Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTA a presente ação. 
Considerando que o feito foi extinto pela vontade da interessado, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Retire-se a audiência de pauta.
Procedidas baixas, anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos
Publicação e registro automáticos. 
Intimem-se. Cumpra-se.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7009320-31.2017.8.22.0014
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Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: L. C. B.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIANDRA DA SILVA VALENCIO - RO0005657A
EXECUTADO: DENILSON BRITO VIRGILIO
Intimação - PARTE AUTORA 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para requerer o que de direito dos autos, 
diante do Ofício juntado no ID 81308963.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
LUCIENE CRISTINA TORRES
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7005216-88.2020.8.22.0014
Seguro
EXEQUENTE: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, OAB nº PR39162A
EXECUTADO: INSTITUTO AMAZONIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS, OAB nº RO4364
DESPACHO 
O exequente informa que as partes iniciaram tratativa de acordo, requerendo a suspensão do feito por 30 (trinta) dias (ID. 
80084291), DEFIRO o pedido.
Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar no prazo de 30 (trinta) dias, se foi entabulado acordo entre as partes, ou 
requerer o que entender direito para prosseguimento no feito.
Cumpra-se.
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7004927-97.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUTO ELETRICA PARANA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: AISLA DE CARVALHO - RO6619
EXECUTADO: VERA LUCIA SABINO DE MORAIS
Intimação - PARTE AUTORA 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para comprovar o levantamento dos 
valores e requerer o que de direito, no prazo de cinco dias.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
VERA LUCIA BERTOLIN
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7008347-03.2022.8.22.0014
Bem de Família (Voluntário)
REQUERENTES: GUILHERME TIEGS DOS SANTOS, VITOR EMANUEL ANTUNES DOS SANTOS, PEDRO VINICIUS ANTUNES DOS 
SANTOS, ROSANE ANTUNES DOS SANTOS
ADVOGADO DOS REQUERENTES: JIMMY PIERRY GARATE, OAB nº RO8389
REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
DESPACHO 
Rosane Antunes dos Santos ingressou com alvará judicial para levantamento de verbas rescisórias deixadas pelo falecido Paulo Sérgio 
dos Santos.
Verifico que tramita ação de inventário na 1ª Vara Cível desta comarca (processo n. 7004999-11.2021.822.0014), a qual é competente 
para julgar pedido de alvará judicial.
Assim, declaro a incompetência deste Juízo e declino em favor da 1ª Vara Cível desta comarca, para onde determino a imediata remessa 
deste feito.
Intime-se.
Proceda-se as baixas necessárias.
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7005757-87.2021.8.22.0014
MONITÓRIA (40)
[Nota Promissória]
AUTOR: GIRAPE ESTILOS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES - RO5349
REU: SUSANA DE FATIMA DOS SANTOS GONCALVES
INTIMAÇÃO VIA DJ - PARTE AUTORA 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. INTIMADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
proceder o recolhimento da taxa de renovação das Custas de Diligência do Oficial de Justiça (Lei 3.896/16 - Regimento de Custas).
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
VERA LUCIA BERTOLIN
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7006898-44.2021.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: VITOR FERNANDO HEINEN 00180788000
Advogado do(a) AUTOR: EZEQUIAS CRUZ DE SOUZA - RO9740
REU: NEIDIANE COSTA DE SOUZA
Intimação - PARTE AUTORA 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para manifestar sobre o DESPACHO 
de Id 79951196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7003005-11.2022.8.22.0014
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
[Cheque]
AUTOR: JOSEMARIO SECCO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) AUTOR: ANDERSON BALLIN - RO5568, JOSEMARIO SECCO - RO724
REU: PODAS E ROCADAS JOINVILLE EIRELI
Intimação - PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para dar andamento ao feito, no prazo 
legal, sob pena de extinção.
Vilhena, 30 de agosto de 2022.
VERA LUCIA BERTOLIN
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 7001497-98.2020.8.22.0014
Nomeação
REQUERENTE: ADRIANA MARIA RIBEIRO
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: ZUPIRA ALVES RIBEIRO
SENTENÇA 
Trata-se de ação de curatela com pedido de curatela ajuizada por Adriana Maria Ribeiro em face de sua genitora Zupira Alves Ribeiro, 
informando sua genitora foi diagnosticada com quadro de demência, necessitando do acompanhamento permanente da requerente. 
Pleiteia, portanto, sua nomeação como curadora. Juntou procuração e documentos.
Nomeada o requerente como curadora provisória da curatelanda no Id 35907083, audiência de entrevista no Id 55919159.
O curador especial da interditanda apresentou manifestação no Id 57953168.
Manifestação ministerial no Id 62142973.
É o relatório. Decido.
A legitimidade da requerente é evidente, na forma do art. 747, II, do CPC/2015, pois é filha da curatelanda.
A documentação apresentada na inicial, atestam que a curatelanda necessita do auxílio de sua filha, bem como na entrevista da interditanda 
restou evidente que ela não compreendeu as perguntas que lhe foram feitas, o qual demonstra que não tem condições de ficar sozinha, 
que a torna incapaz de, sozinha, reger os atos da vida civil.
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Diante desses elementos, é inegável reconhecer que necessita a requerida de adequada curatela para manutenção de seu bem-estar e 
gerência de seu patrimônio.
Face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Adriana Maria Ribeiro e, por via de consequência, NOMEIO-LHE 
curadora de sua genitora Zupira Alves Ribeiro, e JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 
I, do CPC.
Do alcance da curatela.
1. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei n. 13.146/2015).
Consigna-se que eventuais bens da curatelada não poderão ser vendidos pela curadora, a não ser mediante autorização judicial (artigos 
1.750 e 1.754, ambos do Código Civil).
Não poderá também a curadora contrair dívidas em nome da curatelanda, inclusive para abatimento direto em eventual benefício 
previdenciário, a não ser por expressa e específica autorização judicial (art. 1.748, I, do Código Civil).
Das autorizações ao curador e seus deveres.
2. Na forma do art. 755, I, do CPC/2015, fica AUTORIZADO ao curador a:
a) receber os vencimentos ou benefício previdenciário da curatelada, nos termos do art. 1.747, II, do Código Civil. Outros valores que 
não aqueles (vencimentos e benefícios previdenciários), deverão ser depositados em conta poupança, somente movimentável mediante 
alvará judicial, bem como o curador deverá prestar contas dos valores recebidos e gastos com a curetalada em juízo;
b) representar a curatelada em órgãos administrativos e judiciais, em qualquer justiça e instância, para preservação de seu direito, sendo 
que qualquer valor recebido em ação administrativa ou judicial deverá ser depositado em conta poupança, igualmente movimentável 
mediante alvará judicial;
c) gerenciar eventuais bens móveis e imóveis do curatelado, vedando-se emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar 
ou ser deMANDADO, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (art. 1.782 do Código Civil).
Outras situações particulares deverão ser reclamadas de forma individualizada e em ação oportuna.
Todos os valores somente poderão ser utilizados em benefício exclusivo da curatelada, lembrando que a qualquer instante poderá o 
curador ser instado para prestação de contas, pelo que deverá ter cuidado no armazenamento de notas, recibos, comprovantes etc.
3. Intime-se a curadora para, em 5 (cinco) dias, comparecerem a este Juízo para assinatura do termo, não se olvidando de prestar contas 
anuais de sua administração, na forma do art. 84, § 4º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4. Na forma do art. 755, § 3º, do CPC, publique-se esta SENTENÇA por três vezes no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias.
Sem custas.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Vilhena, terça-feira, 16 de novembro de 2021
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito
Assinado eletronicamente por: CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
16/11/2021 09:16:13
https://pjepg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 64990890 21111609161500000000062234941

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CUSTAS
AUTOS: 7008380-95.2019.8.22.0014
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Títulos de Crédito, Cheque]
EXEQUENTE: TREVO AUTO PECAS LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: VERA LUCIA PAIXAO - RO206, NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - RO2947, AMANDA IARA TACHINI 
DE ALMEIDA - RO3146, ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA - RO4001
EXECUTADO: AUTEX MADEIRAS LTDA - ME
AVENIDA AIRTON SENA 426 NOVO PLANO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
Intimação:
Por ordem da MMª Juíza de Direito, fica a parte requerida/executada AUTEX MADEIRAS LTDA - ME CNPJ: 21.647.728/0001-80, intimada 
para efetuar o recolhimento do débito relativo às Custas Processuais, no montante de R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito 
centavos), com cálculo em 30/08/2022, e atualizadas na data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de Protesto 
do débito e de encaminhamento à Fazenda Pública Estadual para Inscrição em Dívida Ativa, nos termos do Provimento Conjunto nº 
005/2016-PR-CG (Caso seja necessário, poderá solicitar a guia de custas através do e-mail: vha4civel@tjro.jus.br).
Vilhena/RO, 30 de agosto de 2022.
LUCIENE CRISTINA TORRES
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
e-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo: 7007451-62.2019.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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REQUERENTE: KATIUSCIA OLIVEIRA WACHEKOWSKI
Advogado do(a) REQUERENTE: CEZAR BENEDITO VOLPI - RO533
EXCUTADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE VILHENA
Intimação AUTOR - DADOS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO
Fica a parte AUTORA intimada a informar os dados necessários para expedição de precatório/RPV, conforme o formulário juntado no ID 
66033738.
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
e-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo: 7005098-15.2020.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CRISTIANE SOARES DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: PEDRO SIQUEIRA HERTH DE MELO - SP316904, SERGIO ABRAHAO ELIAS - RO1223
REU: MARCIO ROBERTO FACHI
Advogado do(a) REU: KATIA COSTA TEODORO - RO661-A
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais, conforme condenado em SENTENÇA ID 79811717. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito 
judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7004265-26.2022.8.22.0014
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
AUTOR: FABIOLA FERREIRA RUMUALDO
Advogados do(a) AUTOR: NAIARA GLEICIELE DA SILVA SOUSA - RO8388, REGIANE DA SILVA DIAS GARATE - RO10115, DENNS 
DEIVY SOUZA GARATE - RO4396
Intimação - PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para querendo, apresentar Impugnação 
à Contestação juntada no ID nº 80879776.
Vilhena, 30 de agosto de 2022.
LEIA MOREIRA DE MATOS
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7007701-90.2022.8.22.0014
Procedimento Comum Cível
AUTOR: NILSON FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS DO AUTOR: REGIANE DA SILVA DIAS GARATE, OAB nº RO10115, DENNS DEIVY SOUZA GARATE, OAB nº 
RO4396
REU: DJENNIFHER AMABILLY MARTINS, AV. SÃO PAULO 259 JARDIM AEROPORTO - 78245-000 - VILA BELA DA SANTÍSSIMA 
TRINDADE - MATO GROSSO
DESPACHO  
Quanto ao pedido de liminar de exoneração dos alimentos, observa-se sua inaplicabilidade, pois somente a maioridade da parte requerida 
restou demonstrada nos autos até o momento, o que, por si só, não leva à exoneração da obrigação alimentar, que pode persistir pela 
relação parental, sendo imprescindível a produção de provas. 
Assim, INDEFIRO o pedido liminar.
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14/10/2022, às 09h, por sistema de videoconferência (WhatsApp), a ser realizada 
pelo NUCOMED (Núcleo de Conciliação e Mediação).
As partes/advogados deverão informar no processo os contatos telefônico para participação da solenidade com antecedência mínima de 
cinco dias antes da data agendada para audiência de conciliação. 
Se porventura o autor não possuir o telefone da parte contrária, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do MANDADO deverá, 
quando do cumprimento deste MANDADO, colher as referidas informações com o requerido.
Cite-se e intime-se o requerido, com antecedência mínima de vinte dias da solenidade. Caso o requerido não tenha interesse na 
autocomposição, deverá informar o juízo, por petição, com dez dias de antecedência, contados da data da audiência designada, bem 
como seu prazo de defesa começa contar da data do protocolo do pedido de cancelamento.
Não havendo acordo, o réu poderá apresentar contestação no prazo de quinze dias, cujo prazo terá início se infrutífera a conciliação, sob 
pena de revelia.
Ficam as partes advertidas que, o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.
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Não havendo acordo, a parte autora deverá complementar as custas iniciais (1%).
Fica a parte autora intimada da realização da audiência, por meio de seu advogado.
Servirá esta DECISÃO como MANDADO /carta de citação e intimação para audiência de conciliação.
Vilhena, 30 de agosto de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Processo n.: 7008734-18.2022.8.22.0014
Classe: Interdição/Curatela
Assunto: Nomeação
Valor da causa: R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais)
Parte autora: HERNANDES REIS GARCIA, RUA ANTÔNIO GONZAGA DE ALMEIDA 1695 BELA VISTA - 76982-108 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: IRANA SILVA FREITAS, OAB nº RO10298
Parte requerida: MESSIAS DOS SANTOS GARCIA, RUA ANTÔNIO GONZAGA DE ALMEIDA 1695 BELA VISTA - 76982-108 - VILHENA 
- RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
HERNANDES REIS GARCIA ajuizou a presente ação de interdição com pedido de curatela em favor de seu genitor MESSIAS DOS 
SANTOS GARCIA visando sua nomeação como curador provisório, para fins de representá-lo nos atos da vida civil.
Aduz a inicial que Messias dos Santos Garcia, foi vítima de acidente de trânsito em 09/06/2021, estando acamado e impossibilitado dos 
atos da vida civil desde então, e em decorrência disso não possui capacidade de andar, falar, se alimentar sozinho e depende totalmente 
de seu filho para sobrevivência, inclusive até a presente data não conseguiu receber o beneficio DPVAT devido o seu estado vegetativo. 
Conforme costa Laudos em anexo o mesmo se encontra em um quadro irreversível necessitando inclusive de HOME CARE e respira 
através de balão de oxigênio. Diante disso, pugna pela nomeação como seu curador. Juntou procuração e documentos.
Vieram os autos conclusos.
Decido.
De início, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se a parte autora para anexar os documentos pessoais do Interditando, no prazo de cinco dias.
Para a concessão do pedido liminar devem restar demonstrados a verossimilhança do alegado por meio de prova inequívoca, bem como 
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, se a medida for concedida somente ao final.
O Art. 749. do CPC, dispõe que:
Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, 
se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. 
Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.
Ademais, o artigo 1.767 do Código Civil dispõe:
Estão sujeitos à curatela:
(…)
I- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
No caso vertente, da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente os laudos médicos, é possível a concessão da tutela de 
urgência em razão do quadro da enfermidade efetivamente registrado por profissionais da área. Em tais documentos consta que devido 
ao traumatismo craniano ocorrido no acidente, além de posterior AVC, o Interditando encontra-se acamado, fazendo uso de sonda de 
gastrostomia e cânula de traqueostomia, sem condições para assinar qualquer tipo de documentação (id 80873490 ). 
Diante do referido contexto, o requerente pleiteia a tutela de urgência, vez que o interditando, em razão do seu estado de saúde, não 
tendo condições, a priori, de exercer funções civis, necessitando assim, de um curador provisório que a represente nos atos da vida civil 
e nos demais que se fizerem necessários.
Assim, consoante já registrado, patente a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.
Posto isso, CONCEDO a tutela de urgência de natureza antecipada para nomear HERNANDES REIS GARCIA como curador provisório de 
MESSIAS DOS SANTOS GARCIA determinando a limitação para a prática dos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, quais sejam: transigir, dar quitação, demandar ou ser deMANDADO, em juízo ou em fase extrajudicial, bem como para a prática 
de atos de administração de valores e bens; representá-la junto ao INSS e movimentar contas bancárias para percepção do benefício 
por incapacidade.
Assim, CITE-SE a parte requerida nos termos do art. 751 do CPC – Código de Processo Civil, com todas as advertências legais.
Se não vejamos, o art. 751, caput, §1º e seguintes, do CPC, são bem claros quanto aos atos processuais. In verbis:
Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua 
vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento 
quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.
§ 1º Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.
§ 2º A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.
§ 3º Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar 
suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.
§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.
A curatela é medida que deve ser cuidadosamente conduzida com o devido processo judicial, pois suas consequências impactam fortemente 
na autonomia da vontade do interditando que tem direito de preservar ao máximo sua dignidade humana, razão pela qual determino que 
a serventia proceda a EXPEDIÇÃO do termo respectivo ao curador, após a juntada dos documentos pessoais do Interditando.
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No mais, diante dos exames, laudo e fotos, intime-se o Ministério Público para manifestar acerca da realização de estudo social ou 
inspeção judicial em vez de entrevista com o Interditando, face a impossibilidade de comunicação do mesmo. 
Cumpra-se todas a determinações supra com a URGÊNCIA que o caso requer.
Pratique-se o necessário.
Vilhena, quarta-feira, 24 de agosto de 2022.
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito
REQUERENTE: HERNANDES REIS GARCIA, CPF nº 57960402272, RUA ANTÔNIO GONZAGA DE ALMEIDA 1695 BELA VISTA - 
76982-108 - VILHENA - RONDÔNIA
REQUERIDO: MESSIAS DOS SANTOS GARCIA, CPF nº 09550267253, RUA ANTÔNIO GONZAGA DE ALMEIDA 1695 BELA VISTA - 
76982-108 - VILHENA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7013052-78.2021.8.22.0014
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
[Substituição do Produto]
AUTOR: RENATO OLENCHI
REU: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Advogado do(a) REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
Intimação VIA DJ - REQUERIDO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para manifestar-se acerca da petição 
de ID 80560801.
Vilhena, 30 de agosto de 2022.
LUCIENE CRISTINA TORRES
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 0003025-65.2015.8.22.0015
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS DO EXECUTADO: ESTEVAN SOLETTI, OAB nº RO3702, JOSEMARIO SECCO, OAB nº RO724
SENTENÇA 
A Fazenda Pública do Estado de Rondônia, nos autos da execução fiscal n. 0005351-98.2015.8.22.0014, pediu a reunião de todos os 
executivos fiscais, a fim de formar autos únicos, denominado de piloto. 
A Lei de Execução Fiscal prevê:
“Art. 28. O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos 
contra o mesmo devedor. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.
Trata-se de faculdade do juízo, precedida de prévio pedido de uma das partes, todos atentos à conveniência da garantia da execução, 
conforme já sumulado pelo STJ, no verbete 515, que diz: “A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade 
do Juiz”.
Preenchidos os requisitos legais: o pedido de uma das partes e a conveniência, que se manifesta pela grande quantidade de execuções 
a serem reunidas, aproximadamente 280 (duzentos e oitenta), o que evidentemente poderia macular a garantia da execução, mormente 
quando o devedor é recém-egresso de regime de recuperação judicial e o montante de sua dívida fiscal com o Estado de Rondônia 
alcançaria a cifra de oitenta milhões.
Esta peculiar situação evidencia premente necessidade de concentração de esforços, ao mesmo tempo em que a unificação imporá 
imensa economia aos cofres públicos sem qualquer mácula ao devido processo legal. 
O processo em trâmite nesta vara de número 0005351-98.2015.8.22.0014 é o mais antigo, reputado de piloto, o qual permanecerá íntegro 
e receberá as demais pretensões executivas.
Destarte, concentradas as pretensões executórias na execução mais antiga, afigura-se a superveniente falta de interesse de agir-
adequação da persistência de cada uma das execuções individuais, pois o objeto delas persistirá íntegro e exequível no processo 
piloto. 
A falta de interesse de agir revela-se por imediata aplicação da regra do art. 17 do vigente Código de Processo Civil, a saber:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
Havia nítido interesse de agir da Fazenda Estadual excutir seu crédito, interesse que embora persista irrestritamente, já não se revela 
adequado para ser exercido nesta ação individual porquanto toda pretensão dela será, doravante, exercida de modo mais célere e efetivo 
na execução piloto, e a unificação, dentre outras vantagens, pode-se citar a concentração de esforços na atuação das partes em um único 
processo, o que impacta na celeridade e segurança da prestação jurisdicional única, sem o risco de decisões eventualmente antagônicas 
ou contraditórias proferidas por vários juízos, uniformidade nos atos constritivos tendentes a satisfação integral de todo o crédito fiscal, 
minimizando os custos inerentes a todos atos processuais multiplicados por 280 processos, pois haverá a consolidação do débito reunido 
em um único cálculo. 
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A simples reunião ou apensamento de processos não atenderia a esses objetivos porque persistiria necessário realizar repetidamente em 
cada um deles atos idênticos. Ainda que se buscasse realizar DESPACHO s comuns a todos, isso implicaria manifestação das partes em 
cada um dos processos, com as individuais e sucessivas movimentações cartorárias para alcançar o mesmo fim em relação às mesmas 
partes. 
Não se pode olvidar que o processo é instrumento de efetivação do interesse público e subjetivo de ação, por meio do qual alcança-se, 
ao fim, o bem da vida almejado. 
Neste sentido:
“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE FEITOS A PROCESSO MAIS ANTIGO. ART. 28 DA LEI Nº 6830/80. 
EXTINÇÃO APÓS TRASLADO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PARA O PROCESSO PILOTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1. O art. 28, da Lei n.º 6.830/80, prevê a reunião dos processos ajuizados contra o mesmo devedor, por razões de economia processual 
e garantia da unidade da execução, passando os feitos a tramitar no mais antigo, onde são praticados os atos necessários à satisfação 
de todo o crédito.
2. Hipótese em que, tendo ocorrido o traslado da CDAs dos feitos reunidos para o processo piloto, não se vislumbra nenhum prejuízo à 
exequente decorrente da extinção daqueles, sendo certo, ademais, que permanecerão estes (os extintos) apensados àquele (piloto), os 
termos consignados na SENTENÇA. Precedentes desta Corte.
3. Manutenção da SENTENÇA que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do MÉRITO, com fulcro no art. 267, VI, do CPC, em 
face da ausência de interesse processual”. (Processo: 200485000018580, AC- Apelação Cível – 558128, Desembargador Federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, Terceira Turma, Julgamento: 20/06/213, Publicação: DJE 02/07/2013, página 479). Vistos, etc. (TJPB – Acórdão/
DECISÃO do processo n.º 00029787820128150181 – Não possui – Relator Des. Saulo Henriques de Sá Benevides, j. em 19-09-2019.
Pelos motivos acima expostos, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, extingo a referida execução, sem 
satisfação do crédito, cuja exigibilidade permanecerá hígida na execução piloto, aproveitando-se os atos processuais já realizados. 
Não incidentes custas, despesas ou honorários porque a pretensão executiva permanece íntegra na execução piloto, na qual repercutirão 
em conjunto todos os consectários, dentre eles custas e honorários. 
SENTENÇA registrada automaticamente.
Publique-se. Intimem-se. 
Que a Diretoria desta vara expeça certidão única na qual deverão constar os dados relevantes de cada execução: número do processo, 
número da CDA, data de propositura, valor na data da propositura, citação, existência de penhora de dinheiro e, se positivo, o respectivo 
valor. 
Traslade cópia da CDA de cada execução.
Os documentos deverão ser juntados na execução piloto n.º 0005351-98.2015.8.22.0014, em trâmite nesta vara. 
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.
Vilhena, 30 de agosto de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7005410-59.2018.8.22.0014
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
[Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
EXEQUENTE: TRANSPORTES RODOVIARIOS LINO LTDA - EPP
EXECUTADO: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - SP0208972A
Intimação VIA DJ - AUTOR
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para retirar o Alvará expedido no ID 
74814933, e solicitar atendimento através do Portal da OAB RO, link https://www.oab-ro.org.br/alvara/alvara-judicial/ conforme orientação 
da Gerência da Caixa Econômica Federal. Fica ainda ciente, de que também é possível fazer o saque diretamente numa agência 
bancária, no horário das 09 às 13 horas, devendo procurar as atendentes da recepção e solicitar o atendimento correspondente.
Vilhena, 31 de agosto de 2022.
LUCIENE CRISTINA TORRES
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo: 7001869-13.2021.8.22.0014
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736-A
REU: PEDRO SERGIO SOCOLOSKI
Advogado do(a) REU: KLINGER NOGUEIRA DA ROCHA - RO0003724A
Intimação AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais, conforme condenado em SENTENÇA ID 77070597. O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito 
judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
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A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Vilhena/RO, 31 de agosto de 2022
ALINE SGANZERLA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7001457-58.2016.8.22.0014
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
[Adimplemento e Extinção]
EXEQUENTE: CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - RO3404
EXECUTADO: OSVALDEMIR BATISTA DE MELLO
Intimação VIA DJ - PARTES Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, ficam as partes INTIMADAS, 
por intermédio de seus advogados, para ciência do Edital de Leilão ID 81134006.
Vilhena, 31 de agosto de 2022.
ALINE SGANZERLA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7003547-29.2022.8.22.0014
Investigação de Paternidade
AUTOR: A. S. P.
ADVOGADO DO AUTOR: ROSANGELA GOMES CARDOSO MENEZES, OAB nº RO4754
REU: P. J. P., J. I. R.
DESPACHO 
Indefiro o pedido de Id 81214681, tendo em vista que embora a patrona tenha sido intimada em 06/07/2022, somente na data de ontem 
(30/08/2022), informa que tem viagem marcada, a qual já tinha conhecimetno desde 15/06/2022.
Ademais, cumpre mencionar que as partes já foram intimadas da audiência, ou seja, a patrona somente comunicou a possível ausência 
após, cumprimento de todos os atos.
Considerando que trata-se de audiência de tentativa de conciliação, a parte poderá participar da audiência desacompanhado de sua 
patrona.
Assim, mantenho a audiência designada.
Intimem-se.
Vilhena quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7002346-75.2017.8.22.0014
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
[Correção Monetária]
EXEQUENTE: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO - RO724, ANDERSON BALLIN - RO5568
EXECUTADO: LUCIANA DA CUNHA MELOS 92606091272 e outros
Intimação VIA DJ - PARTE AUTORA Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada 
para retirar o Alvará expedido no ID 80625476, e solicitar atendimento através do Portal da OAB RO, link https://www.oab-ro.org.br/
alvara/alvara-judicial/ conforme orientação da Gerência da Caixa Econômica Federal. Fica ainda ciente, de que também é possível fazer 
o saque diretamente numa agência bancária, no horário das 09 às 13 horas, devendo procurar as atendentes da recepção e solicitar o 
atendimento correspondente.
Fica Vossa Senhoria INTIMADA para comprovar o valor levantado e requerer o que de direito, apresentando o valor do débito atualizado 
e discriminando o crédito remanescente, sob pena de ser considerada renúncia tácita e satisfação da execução, no prazo de cinco dias.
Vilhena, 31 de agosto de 2022.
ALINE SGANZERLA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7001110-49.2021.8.22.0014
Procedimento Comum Cível
Administração de herança
AUTOR: JACIRA NUNES CAVERIANI
ADVOGADO DO AUTOR: IRACEMA MARTENDAL CERRUTTI, OAB nº RO2972A
REU: ANTONIO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO DO REU: RUTH BARBOSA BALCON, OAB nº RO3454
R$ 17.556,60
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO
Cuida-se da espécie de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL movida por ESPÓLIO DE MARIA NUNES PEREIRA DA SILVA e de 
PAULO DA SILVA, repr. pela inventariante JACIRA NUNES CAVERIANI, em desfavor de ANTÔNIO RAFAEL DA SILVA. Narra a parte 
autora que o requerido faz uso exclusivo do imóvel objeto do inventário (7009691-29.2016.8.22.0014), qual seja: Lote 11, Quadra 43, 
Setor 08, localizado à Avenida 34, nº.6187 – Bairro Alto Alegre, Vilhena – RO. Requer a procedência do pedido para que o requerido 
seja condenado ao pagamento de aluguel mensal do imóvel, no valor referente a quota parte que cabe às cinco herdeiras indicadas no 
Processo de Inventário Feito nº 7009691- 29.2016.8.22.0014 do valor total mensal, previamente apurado no importe de R$ 1.463,05 (um 
mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos) de aluguéis vencidos e vincendos. Juntou procuração e documentos.
A parte requerida foi devidamente citada e apresentou contestação, na qual impugnou a gratuidade deferida à parte autora, suscitou 
preliminar de ausência dos requisitos essenciais para a presente ação. No MÉRITO, alegou que foi o requerido que construiu a casa 
e a edícula no terreno do genitor e que as herdeiras concordaram com as construções, que, portanto, não é cabível a condenação em 
pagamento de alugueis. Requereu a improcedência da ação. Que em eventual deferimento de aluguel, devem ser descontadas as 
benfeitorias realizadas e as despesas de IPTU.
Saneador de id 64391841, no qual foi apreciada a preliminar suscitada. 
Audiência realizada em 16/03/2022 (id 74586679 ), ocasião em que foi tomado o depoimento pessoal da parte requerida, foram ouvidas 
uma informante e uma testemunha.
Alegações finais pelas partes nos id 75413888 e 75420722.
Em síntese, é o que há de relevante.
II - FUNDAMENTAÇÃO 
A parte autora pleiteia que a parte requerida seja condenada a indenização pelo uso exclusivo o imóvel objeto da ação de inventário de 
n. 7009691-29.2016.8.22.0014, desde as primeiras declarações nos referidos autos de inventário, oferecidas em 21/03/2017. 
Levando-se em conta os documentos que instruem a exordial, denota-se que na ação de inventário de n. 7009691-29.2016.8.22.001, foi 
demonstrada a oposição à ocupação exclusiva do imóvel pelo Requerido.
A pretensão de exigir o arbitramento de aluguel pelo uso dos quinhões pertencentes às demais herdeiras encontra guarida no Código 
Civil, pelo que o pedido merece procedência. Veja-se:
Art. 1.319 do Código Civil: Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 
Assim, se um deles habitar a coisa comum com exclusividade, deverá pagar aos demais, a título de aluguel, a parte correspondente ao 
quinhão de cada um. 
Ademais, a condenação de pagamento de aluguéis proporcionais a partir da oposição, como pretende a parte autora, merece guarida, 
isso porque, a manifestação apresentada nos autos de inventário (id 9136331), pode ser considerada como efetiva oposição dos demais 
herdeiros à fruição exclusiva do bem anteriormente ao ajuizamento da presente ação, entretanto, somente a partir da ciência do requerido 
nos referidos autos. 
Veja-se a jurisprudência acerca do tema:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. 
PRELIMINAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAMENTO DE AÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL 
OBJETO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES 
CONFLITANTES. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DAS DEMANDAS PARA JULGAMENTO PELO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. 
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL MENSAL EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO DO BEM DE FORMA 
EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL ANTES 
DE DEFINIDA A PARTILHA. TESE AFASTADA. ACERVO DO ESPÓLIO INDIVISÍVEL ATÉ A PERFECTIBILIZAÇÃO DA PARTILHA. 
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA E GRATUITA DE UM BEM PARTILHÁVEL POR UM ÚNICO HERDEIRO SOMENTE 
SE OS DEMAIS CO-HERDEIROS CONCORDAREM. HERANÇA QUE SE TRANSMITE COMO UM TODO UNITÁRIO. DIREITO DOS 
DEMAIS HERDEIROS DE PLEITEAREM CONTRAPRESTAÇÃO POR NÃO USUFRUIREM DO BEM DO ESPÓLIO. “Aquele que 
ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando 
demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a 
efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Recurso especial parcialmente conhecido e provido (REsp 570.723/RJ, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27-3-2007). ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES APONTADOS PELO PERITO JUDICIAL A 
TÍTULO DE ALUGUÉIS DESTOAM DAQUELES APLICADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO 
APRESENTADO PELO PERITO NOMEADO EMBASADO NO VALOR COBRADO EM OUTROS IMÓVEIS NA MESMA LOCALIDADE, 
CONSIDERANDO, O VALOR DO METRO QUADRADO APLICADO NAS ÁREAS EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03074194220178240039 Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina 0307419-42.2017.8.24.0039, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 12/08/2021, Quarta Câmara de 
Direito Civil)
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Coisa Comum A fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319 
do Código Civil - A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de indenizar, 
pela utilização exclusiva da coisa Valor apurado na perícia que não foi infirmado Obrigação devida desde a citação - SENTENÇA mantida 
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Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0011402-97.2013.8.26.0010; Relator: Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 2ª Câmara de 
Direito Privado; Data do Julgamento: 20/09/2017 destaque meu);
Pelo exposto, é devida indenização em favor da parte autora pelo uso exclusivo do imóvel desde a citação do requerido na ação de 
inventário, que se deu no dia 04/06/2017, conforme documento constante no ID. 55106866.
Considero válida a estimativa de aluguéis apresentados pela parte autora, diante da razoabilidade e proporcionalidade dos valores 
apresentados (id 55106869), bem como pelo fato do requerido ter afirmado em seu depoimento que o valor atual do aluguel mensal 
tanto da edícula quanto da casa é de R$450,00 cada uma. Desta forma, estipulo o valor de aluguel mensal em R$450,00 (quatrocentos 
e cinquenta reais) para cada uma das edificações.
Por outro lado, restou comprovado que o requerido edificou a casa antes do falecimento dos genitores, conforme documentos extraídos 
do feito de n. 7001480-38.2015.8.22.0014 (ação de despejo que o falecido genitor, Sr. Paulo da Silva, propôs em face do senhor Alcides 
Coinette), que foi mencionado na petição inicial de id 55106851 pela parte autora, bem como a edícula foi construída para o genitor 
residir, então, não é caso de depender de prévia autorização das irmãs para sua construção, bem como restou demonstrada a boa-fé do 
requerido quando da sua edificação. 
A utilização do bem exclusivamente por um herdeiro em detrimento dos demais, sem qualquer indenização proporcional a esse uso, gera 
enriquecimento sem causa, por este mesmo motivo, as benfeitorias realizadas pelo requerido devem ser ressarcidas.
Não existe controvérsia a cerca das despesas que o requerido teve com o imóvel comum, ou seja, com pagamento de impostos, as quais, 
também, devem ser ressarcidas.
Portanto, é preciso apurar o valor das despesas e das benfeitorias realizadas pelo requerido sobre o bem do espólio.
Dos valores de aluguel deverão ser descontados os valores das benfeitorias realizadas pelo requerido, isto é da casa e da edícula, e de 
despesas com pagamento de IPTU, que deverão ser apurados em liquidação de SENTENÇA.
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de MÉRITO e fundamento no 
art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento de aluguel à parte autora no valor de R$ 450,00 ( 
quatrocentos e cinquenta reais) mensais, por cada edificação, proporcionalmente a quota parte que cabe a cada herdeiro, devidos desde 
a citação do réu nos autos de inventário, que seu no dia 04/06/2017 até desocupação ou SENTENÇA final sobre a partilha do imóvel 
na ação de inventário n. 7009691-29.2016.8.22.0014, devendo incidir juros de mora (1% ao mês) a partir da mesma data e correção 
monetária pelo INPC, a partir da publicação desta SENTENÇA.
Dos valores dos aluguéis deverão ser descontados os valores das benfeitorias realizadas pelo requerido, isto é da casa e da edícula, e 
de despesas com pagamento de IPTU, que deverão ser apurados em liquidação de SENTENÇA.
Tendo em vista a sucumbência do requerido, condeno-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do princípio da causalidade, 
observada a suspensão de exigibilidade de tais créditos em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita já deferida
Publicação e registro automáticos. Intimem-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Vilhena, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7002195-07.2020.8.22.0014
MONITÓRIA (40)
[Espécies de Títulos de Crédito]
AUTOR: R & S COM E TRANSPORTES DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JONI FRANK UEDA - RO5687, ANDRE COELHO JUNQUEIRA - RO6485, MARIA CAROLINA DE FREITAS 
ROSA FUZARO - RO6125, ROBERTA MARCANTE - RO9621
Intimação - PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para querendo, apresentar Impugnação 
ao embargos monitório juntado no ID nº 77697027.
Vilhena, 31 de agosto de 2022.
VERA LUCIA BERTOLIN
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7006074-51.2022.8.22.0014
Obrigação de Fazer / Não Fazer
RECORRENTES: K. A. N., B. G. N. A. M., D. P. D. E. D. R.
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
RECORRIDO: P. H. A. M.
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ADVOGADOS DO RECORRIDO: LAIRCE MARTINS DE SOUZA, OAB nº RO3041A, DAVI ANGELO BERNARDI, OAB nº RO6438
SENTENÇA 
Tendo em vista a petição de Id 81209713, confirmando que o executado efetuou o pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do 
CPC/2015, julgo extinto o processo. 
Sem custas, tendo em vista que nos termos do art. 6º, IV, da Lei Estadual n. 3.896/2016, não incidem custas nas ações de alimentos, 
revisionais de alimentos e no cumprimento de SENTENÇA, propostas pelo alimentando, na qual o valor da prestação mensal seja igual 
ou inferior a 2 (dois) salários mínimos. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Aplico os efeitos do trânsito em julgado previsto no artigo 1000 do Código de Processo Civil, pelo que os autos devem ser arquivados.
Vilhena, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7008523-79.2022.8.22.0014
Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: HOTEL RESIDENCIAL LTDA, CNPJ nº 07451480000156, RUA MOISES DE FREITAS 1111 CENTRO - 76990-000 - 
CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048A, FABIANA TIBURCIO, OAB nº RO10894
REU: DENIS AURELIO DE ALMEIDA SIMIONI EIRELI, CNPJ nº 30748129000143, AVENIDA RONDÔNIA 4427 PARQUE INDUSTRIAL 
NOVO TEMPO - 76982-146 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 108.246,88
DECISÃO 
Tratam os autos de ação cominatória c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência interposta por HOTEL 
RESIDENCIAL LTDA em desfavor de DENIS AURELIO DE ALMEIDA SIMIONI EIRELI (ECOSOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA), em 
síntese, aduz que firmou contrato com o requerido de prestação de serviço de microgeração de energia solar, tendo como objeto a 
compra e venda, instalação e projeto de energia solar, e que já decorreu o prazo para instalação, mas até o momento o serviço de 
instalação não foi concluído. 
Pugnou pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado que o requerido, no prazo de 15 dias, cumpra com o contrato e 
entregue o serviço ofertado, bem como, compelir o requerido para que efetue o pagamento das parcelas do financiamento em atraso no 
valor de R$ 24.409,08.
Após comprovação do pagamento das custas iniciais, vieram os autos conclusos.
Pois bem. 
Para concessão da tutela de urgência antecipada deve-se analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado 
(art. 300, do CPC). 
No caso dos autos, pela documentação carreada, depreende-se, de fato, que já deveria ter sido terminado o serviço de instalação. 
Contudo, as fotos/vídeos juntadas aos autos demonstram que houve apenas a instalação das placas, sem a efetiva CONCLUSÃO do 
serviços, situação esta que evidencia a probabilidade do direito da alegado pela parte autora. Além disso, ainda há que ser considerando 
que a parte autora vem suportando os prejuízos pela falta de continuidade e CONCLUSÃO dos serviços contratados, cujo dano pode ser 
ainda maior se esperar até o fim do processo para concessão da tutela se não for determinada a parte entregue o serviço contratado.
Por outro lado, pelo menos em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão de ordem para compelir 
o requerido a pagar as parcelas do financiamento, uma vez que esta obrigação foi assumida diretamente pela parte autora com a 
instituição financeira e, portanto, envolve direito de terceiro. Desta forma, em uma análise prefacial dos fatos, não verifico a presença de 
elementos suficientes a justificar a concessão desta medida.
Feitas tais considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de determinar que o requerido 
no prazo de 30 (trinta) dias conclua os serviços contratados pela parte autora para instalação da energia solar, sob pena de multa semanal 
de R$ 5.000,00 limitada a R$50.000,00.
Caso o prazo concedido seja inviável a CONCLUSÃO do serviço, deverá a requerida comprovar documentalmente nestes autos a 
impossibilidade de efetivamente cumprir a ordem deste juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo, neste caso, voltarem os autos 
conclusos para análise de prorrogação.
No mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de outubro de 2022, às 9horas, por sistema de videoconferência (WhatsApp) 
nos termos do Provimento n. 19/2021-CGJ, a ser realizada pelo NUCOMED (Núcleo de Conciliação e Mediação).
As partes/advogados deverão informar no processo os contatos telefônicos através dos quais participarão da solenidade com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias antes da data agendada para a audiência de conciliação.
No horário da audiência por videoconferência, as partes deverão estar disponíveis através do número de celular informado, em local 
apropriado, para que a audiência possa ter início, e tanto as partes como os advogados acessarão e participarão do ato após receberem 
a chamada. 
Cite-se e intime-se o requerido, com antecedência mínima de vinte dias da solenidade. Caso o requerido não tenha interesse na 
autocomposição, deverá informar o juízo, por petição, com dez dias de antecedência, contados da data da audiência designada, bem 
como seu prazo de defesa começa contar da data do protocolo do pedido de cancelamento. 
Não havendo acordo, o réu poderá apresentar contestação no prazo de quinze dias, cujo prazo terá início se infrutífera a conciliação, sob 
pena de revelia. 
Sendo infrutífera a conciliação, fica a parte autora intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais adiadas em até 05 (cinco) 
dias depois da audiência. 
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Fica a parte autora intimada da realização da audiência, por meio de seu advogado. 
Intimem-se.
Cumpra-se, servindo a presente como carta/MANDADO ou expeça-se o necessário.
Vilhena, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7001783-76.2020.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DULCILENE MIRA PACHECO
Advogados do(a) EXEQUENTE: AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA - RO3146, ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA - 
RO4001
EXECUTADO: CLEBIO DOS SANTOS SILVA
Intimação - PARTE AUTORA 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para requerer o que de direito dos autos, 
diante do Ofício juntado no ID 81290082.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
DENIA KARRU FREITAS DE SOUZA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7000461-84.2021.8.22.0014
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: MILENI ALVES PEREIRA - RO10274
Intimação - PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para requerer o que de direito dos autos, 
diante do Ofício juntado no ID 81290067.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
DENIA KARRU FREITAS DE SOUZA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7009892-21.2016.8.22.0014
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
[Cédula de Crédito Bancário]
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogados do(a) EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO1084, SILVANE SECAGNO - RO5020
EXECUTADO: CAMILA MOURA DA SILVA
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 
e-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo: 7006951-93.2019.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVIA SIMONE TESSARO - PR26750, CRISTIANE TESSARO - RO0001562A-A
EXECUTADO: RAQUEL SIMONE DOLENKEI 90093895100 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.



3356DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7004954-41.2020.8.22.0014
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
[Alimentos]
EXEQUENTE: R. H. C. D. L.
Advogado do(a) EXEQUENTE: IRACEMA MARTENDAL CERRUTTI - RO0002972A
EXECUTADO: GEZIEL GOMES DE LIMA
Intimação - PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para manifestar sobre a devolução da 
carta precatória juntada no id 81296802, no prazo de 05 dias. 
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
LEIA MOREIRA DE MATOS
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7003975-79.2020.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: SOUBHIA & CIA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: MICHEL ERNESTO FLUMIAN - SP213274
REU: M. A. DE LUNA MARTINS & CIA LTDA - ME
Intimação - PARTE AUTORA 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para requerer o que de direito dos autos, 
diante da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de Id 81066083.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
VERA LUCIA BERTOLIN
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Autos n. 7009196-72.2022.8.22.0014 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Protocolado em: 31/08/2022
Valor da causa: R$ 86.162,13
AUTOR: B. V. S., - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB nº RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, 
OAB nº AC4943, PROCURADORIA DA VOLKSWAGEN
REU: B. C. M., R JAMARI 1024 SANTO ANTÔNIO - 76980-364 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Procedi a vinculação das custas iniciais recolhidas.
Assim, bem como, estando comprovada a mora (id nº. 81265639) e o não pagamento, DEFIRO liminarmente a medida. 
Registre-se que, em que pese o AR anexado ter retornado com a informação de que o requerido “mudou-se”, em razão dos princípios da 
boa-fé e lealdade contratual, certo é que é dever do fiduciário informar a mudança de endereço à instituição credora. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 
NOTIFICAÇÃO QUE RETORNA COM A INDICAÇÃO DE “MUDOU-SE”. VALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE NEGOCIAL. 
PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0073683-54.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: 
Desembargador Vicente Del Prete Misurelli - J. 15.03.2021) (TJ-PR - ES: 00736835420208160000 PR 0073683-54.2020.8.16.0000 
(Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
15/03/2021).
Assim, EXPEÇA-SE MANDADO de busca e apreensão depositando-se o bem com o autor, bem como deverá o requerido entregar os 
respectivos documentos do veículo apreendido (artigo 3º, § 14 da Lei 13.043/14). Por ora, não vislumbro a necessidade de fixação da 
multa pretendida pela parte autora.
Até 05 (cinco) dias após executada a liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente, valores estes apresentados pelo 
autor, sendo-lhe restituído o bem livre de ônus. Não o fazendo neste prazo, ficará automaticamente consolidada a propriedade a e posse 
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, conforme a nova redação dada pela Lei n. 10931/2004.
Após, CITE-SE o requerido para apresentar a resposta em 15 (quinze) dias (artigo 3º, § 3º, Decreto 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004), 
após a execução da liminar, sob pena de confissão e revelia. 
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Procedi a restrição de circulação no veículo indicado na inicial (artigo 3º, § 9º da Lei 13.043/14), conforme extrato anexo.
Intimem-se. 
Serve a presente como MANDADO ou expeça-se o necessário.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7004784-98.2022.8.22.0014
Monitória
Prestação de Serviços
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
ADVOGADOS DO AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL, OAB nº RO2894, PROCURADORIA DA ASPER - ASSOCIAÇÃO DOS 
TRABALHADORES NO SERVICO PÚBLICO NO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: LUISA GOMES DA COSTA
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 8.359,91
SENTENÇA 
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO NO BRASIL - ASPER propôs a presente pretensão MONITÓRIA 
contra LUISA GOMES MATEUS, alegando ser credora da parte requerida da quantia de R$ 8.359,91, já acrescido de juros e correção 
monetária até 12/05/2022. 
A parte requerida foi citada permanecendo inerte sem apresentar resposta. 
E o relatório. 
DECIDO. 
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que a requerida incorreu em 
revelia e confissão ficta (artigo 344, CPC) quanto à matéria de fato, pois embora regularmente citada não ofereceu defesa. 
Ante a ausência de embargos nos autos, decreto a revelia da parte ré. Contudo, esse fenômeno não é absoluto, ou seja, o juízo pode 
relativizar seus efeitos, de acordo com o que consta nos autos.
Estando implementados os pressupostos processuais e condições da ação, bem como não tendo sido aventada questão prejudicial, 
passo diretamente ao exame do MÉRITO. 
Visa a parte credora a cobrança na quantia atualizada de R$ R$8.359,91 (oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um 
centavo), já acrescido de juros e correção monetária até 12/05/2022. 
A pretensão autoral merece procedência. 
Na forma do artigo 701, §2º do Código de Processo Civil: “§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente 
de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que 
couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.” 
Face do exposto, não cumprido o MANDADO de pagamento, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com fulcro no art. 487, inciso I c/c 
art. 701, §2º, ambos do CPC, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenando a parte requerida a pagar a requerente 
à importância de R$8.359,91 (oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavo), já atualizados até 12/05/2022, 
acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a referida data. 
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor da 
condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC. 
Transitada em julgado esta DECISÃO, intime-se a parte autora a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 
Em caso de inércia, arquivem-se os autos.
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se. 
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7004901-94.2019.8.22.0014
Reconhecimento / Dissolução
REQUERENTE: L. S. P.
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALEXANDRA DE ALMEIDA, OAB nº RO9821
REQUERIDO: F. J. D. A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: VIVIAN BACARO NUNES SOARES, OAB nº RO2386, FABIANA OLIVEIRA COSTA, OAB nº RO3445, 
ALETEIA MICHEL ROSSI, OAB nº RO3396, CARINA BATISTA HURTADO, OAB nº RO3870
DESPACHO 
Intime-se a parte autora para manifestar sobre a petição de Id 8094541, no prazo de dez dias.
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7009191-50.2022.8.22.0014
Seguro
REQUERENTE: FAUSTO ANTONIO NETO
ADVOGADO DO REQUERENTE: CEZAR BENEDITO VOLPI, OAB nº RO533
REQUERIDO: Mapfre Seguros
DESPACHO 
Em consulta ao PJE, verifiquei a existência de ação que tramitou perante a 1ª Vara Cível, processo n. 7002586-93.2019.8.22.0014, 
extinto, sem resolução de MÉRITO.
Assim, redistribua-se àquele juízo, nos termos do art. 286., II do CPC.
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7003551-71.2019.8.22.0014
Nota Promissória
EXEQUENTE: MARCILENE SERAFINA GOMES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAIANE FONSECA LACERDA, OAB nº RO5755
EXECUTADO: ADAO ADEMAR RODRIGUES DE ALMEIDA
DESPACHO 
Suspendo o processo por 01 (um) ano. 
Decorrido o prazo de um ano sem que sejam localizados bens penhoráveis, remetam-se os autos para o arquivo provisório. Os autos 
serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 
Nos termos do artigo 921, § 4º do NCPC, sem manifestação do exequente pelo prazo de um ano, começa a correr o prazo de prescrição 
intercorrente.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
Autos n. 7009206-19.2022.8.22.0014 
Classe: Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 31/08/2022
Valor da causa: R$ 572.507,00
AUTOR: ELIZA BARBOSA SIQUEIRA, RUA 743, n 1356 CRISTO REI - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO MENDES SANTOS, OAB nº RO8584
REU: MARCOS CESAR LUDWIG, RUA DUZALINA MILANI 886 JARDIM ELDORADO - 76987-090 - VILHENA - RONDÔNIA, TIAGO DOS 
SANTOS DA SILVA, AVENIDA SABINO BEZERRA DE QUEIROZ 6045 JARDIM ELDORADO - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Tratam os autos de demanda indenizatória interposta exclusivamente pela companheira do de cujus Luiz Carlos Rodrigues, aduzindo 
que Luiz foi vítima de acidente de trânsito e, em razão da responsabilidade dos requeridos no referido sinistro, buscam indenização de 
ordem moral e material.
Ocorre que, do que se depreende dos termos apresentados, a pretensão visa indenização aos filhos do de cujus, porém, os menores não 
figuram no polo ativo da demanda. Ademais, ainda se faz necessário o melhor esclarecimento em relação ao pleito indenizatório, uma vez 
que, da forma como apresentado, não se faz possível separar o pedido de danos morais, daquele decorrente dos danos materiais.
Por fim, a inicial também demanda melhor descrição sobre a responsabilidade de cada um dos requeridos no evento danoso.
Assim, antes de deliberar sobre o prosseguimento do feito, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial 
incluindo os menores herdeiros no polo ativo da demanda, esclareça em que consiste o pedido de dano moral e também o de danos 
materiais, bem assim, demonstre o fato e nexo de causalidade de cada um dos requeridos em relação ao sinistro, sob pena de indeferimento, 
nos termos do art. 320 e 321, caput e parágrafo único do CPC.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022.
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
0005231-94.2011.8.22.0014
Duplicata
EXEQUENTE: C A CELSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - EPP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: CARINA BATISTA HURTADO, OAB nº RO3870, JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES, 
OAB nº RO5909
EXECUTADO: MOACIR ANTONIO BARLETTE
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARIO CESAR TORRES MENDES, OAB nº RO2305
DESPACHO 
Conforme informação nos autos, as hastas públicas foram negativas.
Embora não tenha realizada a venda judicial do imóvel penhora, anote-se a preferência do credor hipotecário (Banco do Brasil), em 
relação ao imóvel penhora.
Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, sob pena de extinção.
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Telefone: (69) 3316-3624 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
Processo nº 7007478-74.2021.8.22.0014
Classe: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL (228)
AUTOR: ANDRE VICTOR DUARTE DOS SANTOS KANARSKI
Advogados do(a) AUTOR: ALETEIA MICHEL ROSSI - RO3396, FABIANA OLIVEIRA COSTA - RO3445, CARINA BATISTA HURTADO 
- RO3870
REPRESENTADO: DIFRINORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros
Intimação - PARTE AUTORA 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para requerer o que de direito dos 
autos.
Vilhena, 1 de setembro de 2022.
DENIA KARRU FREITAS DE SOUZA

Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente
7009215-78.2022.8.22.0014
Fixação
Cumprimento de SENTENÇA de Obrigação de Prestar Alimentos
R$ 40.369,48
RECORRENTES: E. U. G., RUA 821 1624 ALTO ALEGRE - 76988-899 - VILHENA - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AVENIDA LUIZ 
MAZIERO 4320 JARDIM AMÉRICA - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RECORRIDO: G. R. G., CPF nº 81907613234, RUA NOVECENTOS E OITO 6359 NOVA ESPERANÇA - 76985-406 - VILHENA - 
RONDÔNIA
RECORRIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO  
Considerando que os alimentos foram fixados pelo Juízo da 4ª Vara Cível, a competência para o processamento da presente ação de 
execução de alimentos é daquela Vara. 
Destarte, reconheço a incompetência deste Juízo para o processamento deste feito e determino a remessa dos autos para a 4ª Vara 
Cível, após as baixas necessárias
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Vilhena
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7001627-59.2018.8.22.0014
EXEQUENTE: IRMAOS RUSSI LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANDERSON BALLIN, OAB nº RO5568, JOSEMARIO SECCO, OAB nº RO724 
EXECUTADOS: DARCY DA SILVA REIS, SILVANA PEREIRA DOS SANTOS REIS
DESPACHO 
Considerando a diligência pretendida deve a parte exequente recolher as custas referentes ao art. 17 a 19 da Lei Estadual n. 3.896/16, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do requerimento.
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Alerto a parte que para cada diligência há de ser recolhida a respectiva custa.
Intime-se.
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7009199-27.2022.8.22.0014
Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: CASTRO LIMA DE SOUZA, OAB nº RO3048A
REU: cola cola industrias ltda, ATACADAO S.A.
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Defiro a gratuidade da justiça.
DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de outubro de 2022, às 10horas, por sistema de videoconferência (WhatsApp) nos 
termos do Provimento n. 19/2021-CGJ, a ser realizada pelo NUCOMED (Núcleo de Conciliação e Mediação).
As partes/advogados deverão informar no processo os contatos telefônicos através dos quais participarão da solenidade com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias antes da data agendada para a audiência de conciliação.
No horário da audiência por videoconferência, as partes deverão estar disponíveis através do número de celular informado, em local 
apropriado, para que a audiência possa ter início, e tanto as partes como os advogados acessarão e participarão do ato após receberem 
a chamada. 
Cite-se e intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da solenidade. Caso o requerido não tenha interesse 
na autocomposição, deverá informar o juízo, por petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência designada, 
bem como seu prazo de defesa começa contar da data do protocolo do pedido de cancelamento.
Não havendo acordo, o réu poderá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo terá início se infrutífera a conciliação, 
sob pena de revelia.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
Fica a parte autora intimada da data designada da audiência por meio do seu advogado.
Servirá esta DECISÃO como MANDADO /carta de citação e intimação para audiência de conciliação.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
0005828-24.2015.8.22.0014
Dissolução
EXEQUENTE: M. G. P.
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: WILSON LUIZ NEGRI, OAB nº RO3757, FLORA MARIA RIBAS ARAUJO, OAB nº RO2642
EXECUTADO: M. P.
ADVOGADOS DO EXECUTADO: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA, OAB nº RO3551, EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO, 
OAB nº RO3404, JEVERSON LEANDRO COSTA, OAB nº RO3134
DESPACHO 
Diante da certidão de ID. 81256609, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
AUTOS: 0007120-15.2013.8.22.0014
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL, SBS QD 01 BLOCO G S/N SEDIADA EM BRASÍLIA, 24 ANDAR (PARTE) ASA SUL - 70073-901 - 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB nº AC4270, SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB nº 
RO6673A, PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
EXECUTADOS: RAFAEL TABALIPA, AV JÔ SATO 2360 JD DAS OLIVEIRAS - 76982-270 - VILHENA - RONDÔNIA, BRAVIN & TABALIPA 
LTDA - ME, AV. JÔ SATO 2360 JD DAS OLIVEIRAS - 76982-270 - VILHENA - RONDÔNIA, CRISTHIANE BRAVIN RODRIGUES, AV. JÔ 
SATO 2360 JARDIM AMÉRICA - 76982-270 - VILHENA - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
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Mantenho o DESPACHO de id 78567271.
Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão.
Vilhena-RO, 1 de setembro de 2022.
Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7001071-91.2017.8.22.0014
Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
REQUERENTES: FRANCISCO FRANCIMAR DE ANDRADE, MARIA RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO DOS REQUERENTES: JOSE EUDES ALVES PEREIRA, OAB nº RO2897
REQUERIDOS: DEVANI KUMM AZEVEDO, ADEMIR DOS SANTOS MUNIZ
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: DANILO CONSTANCE MARTINS DURIGON, OAB nº RO5114
DESPACHO 
Defiro o pedido de penhora “on line”, com fundamento no artigo 835, inciso I do NCPC.
Segue documento que comprova a penhora “on line” via Sisbajud no valor de R$ 330,30 em nome do executado Ademir dos Santos 
Muniz. 
Nos termos do artigo 854 §2º do CPC/2015, intime-se desta penhora o executado, na pessoa de seu advogado já constituído, bem como 
para no prazo de cinco dias, querendo, apresentar manifestação.
Não havendo manifestação do executado, converto o bloqueio em penhora, independente de termo (artigo 854, § 5º do CPC/2015) e 
voltem os autos conclusos para transferência dos valores.
Vilhena quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
7009169-89.2022.8.22.0014
Seguro
AUTOR: ELIS CLEICY VIEIRA DE BRITO, CPF nº 02263078240, AVENIDA CAMPOS ELISIOS 3239 RESIDENCIAL CIDADE VERDE 
II - 76982-821 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROBERTO CARLOS MAILHO, OAB nº RO3047, HULGO MOURA MARTINS, OAB nº RO4042, HELEN 
KAROLINE ZAN SANTANA, OAB nº RO9769
REU: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS, CNPJ nº 13866295000125, AVENIDA PRESIDENTE 
KENNEDY 1075 CENTRO - 78705-302 - RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO
REU SEM ADVOGADO(S)
R$ 149.889,77
DESPACHO 
Diferimento das custas ao final.
DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de outubro de 2022, às 10horas, por sistema de videoconferência (WhatsApp) nos 
termos do Provimento n. 19/2021-CGJ, a ser realizada pelo NUCOMED (Núcleo de Conciliação e Mediação).
As partes/advogados deverão informar no processo os contatos telefônicos através dos quais participarão da solenidade com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias antes da data agendada para a audiência de conciliação.
No horário da audiência por videoconferência, as partes deverão estar disponíveis através do número de celular informado, em local 
apropriado, para que a audiência possa ter início, e tanto as partes como os advogados acessarão e participarão do ato após receberem 
a chamada. 
Cite-se e intime-se o requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da solenidade. Caso o requerido não tenha interesse na 
autocomposição, deverá informar o juízo, por petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência designada, bem 
como seu prazo de defesa começa contar da data do protocolo do pedido de cancelamento.
Não havendo acordo, o réu poderá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo terá início se infrutífera a conciliação, 
sob pena de revelia.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
Fica a parte autora intimada da data designada da audiência por meio do seu advogado.
Servirá esta DECISÃO como MANDADO /carta de citação e intimação para audiência de conciliação.
Vilhena, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito
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PRIMEIRA ENTRÂNCIA 

COMARCA DE ALTA FLORESTA D´ OESTE 

1ª VARA CÍVEL 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7002374-92.2021.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: PATRICIA SANTOS SILVA
Advogados do(a) AUTOR: RENATA MACHADO DANIEL - RO9751, INDIANO PEDROSO GONCALVES - RO3486, RENATA SOUZA DO 
NASCIMENTO - RO0005906A
REU: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Processo n.: 7002994-07.2021.8.22.0017
Classe: Interdição/Curatela
Assunto: Nomeação
Valor da causa: R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
Parte autora: DORVALINA SIMOES TEIXEIRA ELLER, LINHA P-50 KM 20 ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE 
- RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, RUA: ESPÍRITO SANTO 3845 CENTRO - 76954-000 - ALTA 
FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: SEBASTIANA MORAES TEIXEIRA, LINHA P-50 KM 20 ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
SENTENÇA 
I - RELATÓRIO 
Vistos.
Trata-se de ação de interdição c/c pedido de curatela ajuizada por DORVALINA SIMÕES TEIXEIRA ELLER em face de SEBASTIANA 
MORAES TEIXEIRA.
Em suma, a parte autora alegou que é filha da interditanda, a qual tem 89 anos de idade e apresenta diagnóstico de demência com 
significativa atrofia cerebral (CID 10 F02). Aduziu que o estado de saúde da interditanda a torna absolutamente incapaz para realizar 
suas atividades básicas sem auxílio de terceiros. Afirmou que sempre representou a interditanda, porém vem enfrentando dificuldades 
para representá-la perante órgãos públicos, instituições bancárias, hospitais e realizar demais atos da vida civil. Em razão dessa situação, 
requereu a concessão de tutela de urgência para nomeá-la como curadora provisória. Por fim, pugnou pela procedência do pedido de 
interdição e confirmação da tutela.
Conforme DECISÃO de ID n. 66051942, foi deferida a curatela provisória pelo prazo de 6 (seis) meses e nomeada a requerente como 
curadora. Ainda, foi determinada a designação de Defensor Público para atuar como curador especial da interditanda.
Foi realizado o estudo psicossocial, conforme Relatório de Avaliação Social (ID n. 74944144). 
A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, se manifestou favorável ao pedido inicial, reconhecendo que a interditanda 
possui incapacidade total, necessitando do cuidado de terceiros. Requereu seja determinada a impossibilidade de atos alienatórios em 
relação aos bens patrimoniais, salvo para resguardar os interesses da interditanda e mediante autorização judicial (ID n. 76071503). 
Instado, o Ministério Público apresentou parecer favorável à interdição e curatela da requerida (ID n. 76283974).
Vieram os autos conclusos. 
É o relatório. Fundamento e decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº. 13.146/15 modificou substancialmente o instituto da incapacidade no direito pátrio. 
Atualmente somente são absolutamente incapazes os menores de 16 (dezesseis) anos. A simples deficiência física ou mental não é mais 
causa de incapacidade, conforme se depreende dos artigos 3º e 4º do Código Civil.
Assim, a incapacidade está relacionada com a impossibilidade de manifestação de vontade (inciso III do art. 4º do CC), de modo que há 
uma alteração dos fundamentos da incapacidade.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que:
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie 
de discriminação.
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§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha 
o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de 
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
O mesmo Estatuto prevê ainda que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 
de condições com as demais pessoas e que, quando necessário, se submeterá a curatela nos termos da lei a qual afetará apenas atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (artigos 84 e 85 da Lei 13.146/2015). Tal diploma normativo ainda deu nova 
redação ao artigo 1.768 do Código Civil que previa a interdição, remodelando o instituto e prevendo tão somente a curatela.
A esse respeito Cristiano Chaves de Farias em seu magistério preleciona que em se tratando de incapacidade (relativa) fundada em 
critério subjetivo (psicológico), considerando que a incapacidade é excepcional, é exigível o reconhecimento judicial da causa geradora da 
incapacidade, através de uma DECISÃO judicial a ser proferida em ação específica, por meio de um procedimento especial de jurisdição 
voluntária. É a chamada ação de curatela – e não mais ação de interdição, para garantir o império da filosofia implantada pelo Estado 
da Pessoa com Deficiência. É o caso da incapacidade relativa das pessoas que, mesmo por causa transitória ‘não puderem exprimir sua 
vontade’ (CC, art. 4º), cuja incapacidade precisa ser reconhecida pelo juiz (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: Famílias 
- 8ª ed. p. 930).
Constata-se que o instituto da interdição ainda é regulado pelo Código de Processo Civil nos artigos 747 e seguintes e que houve uma 
complexa sucessão de normas sobre o instituto o que implica a necessidade de identificação de qual norma ainda vigora.
A redação original do CC previa no art. 1.728 que “a interdição deve ser promovida”.
Com o advento da Lei 13.146/2015 passou a ter a redação “O processo que define os termos da curatela deve ser promovido” ocorre que 
entrou em vigor a lei 13.105/15 – Código de Processo Civil, editada anteriormente, que revogou tal DISPOSITIVO e regulou a matéria 
em seu artigo 747.
Extrai-se dos documentos constantes nos autos que a curatelada apresenta quadro demencial, com significativa atrofia cerebral, 
encontrando-se incapaz de exercer suas funções cognitivas de forma adequada (ID n. 65989973).
Do mesmo modo, o relatório psicossocial concluiu:
Observa-se que a senhora Sebastiana Moraes Teixeira de oitenta e nove anos de idade apresenta pouca capacidade cognitiva, 
necessitando dos filhos para realizar seus cuidados diários, e exercer sua representatividade. [...] A requerente interditante senhora 
Dorvalina Simões Teixeira de cinquenta anos de idade, realiza o cuidado e assistência de sua genitora em idade avançada de forma 
responsável e zelosa. Vale ressaltar que a interditanda (Sebastiana Moraes Teixeira) não possui bens, sendo sua única fonte de renda a 
aposentadoria e o auxílio dos filhos.[...].
Assim, todo este conjunto probatório enseja o convencimento deste Juízo para o deferimento em parte da pretensão inicial. 
Cumpre esclarecer que, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da 
Lei n. 13.146/2015).
Consigno que eventuais bens da parte curatelada não poderão ser vendidos pela curadora, a não ser mediante autorização judicial 
(artigos 1.750 e 1.754, ambos do Código Civil).
Não poderá também a curadora contrair dívidas em nome da curatelada, inclusive para abatimento direto em eventual benefício 
previdenciário, a não ser por expressa e específica autorização judicial (art. 1.748, I, do Código Civil).
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de curatela, confirmando a tutela de urgência deferida, ajuizado por DORVALINA 
SIMOES TEIXEIRA ELLER em face de SEBASTIANA MORARES TEIXEIRA, assim, a parte autora está nomeada para todos os efeitos 
como curadora da requerida, para os atos de disposição patrimonial, observadas as limitações abaixo, assim como, recebimento e 
administração de benefício previdenciário.
Na forma do art. 755, I, do CPC/2015, fica AUTORIZADA a curadora a:
a) receber os vencimentos ou benefício previdenciário da curatelada, nos termos do art. 1.747, II, do Código Civil. Outros valores que não 
aqueles, deverão ser depositados em conta poupança, somente movimentável mediante alvará judicial;
b) representar o curatelado em órgãos administrativos e judiciais, em qualquer justiça e instância, para preservação de seu direito, sendo 
que qualquer valor recebido em ação administrativa ou judicial deverá ser depositado em conta poupança, igualmente movimentável 
mediante alvará judicial;
c) gerenciar eventuais bens móveis e imóveis do curatelado, vedando-se emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar 
ou ser deMANDADO, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (art. 1.782 do Código Civil).
Outras situações particulares deverão ser reclamadas de forma individualizada e em ação oportuna.
Todos os valores somente poderão ser utilizados em benefício exclusivo do curatelado, lembrando que a qualquer instante poderá o 
curador ser instado para prestação de contas, pelo que deverá ter cuidado no armazenamento de notas, recibos, comprovantes etc.
Esclarece-se que é vedado ao curador: Adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis 
pertencentes ao interditado; Dispor dos bens do interditado a título gratuito; Constituir-se cessionário de crédito ou de direito, contra o 
interditado; Contrair dívidas em nome do interditado; Contrair empréstimos em instituições bancárias ou fazer doações em nome do 
interditado, a não ser que seja autorizado pelo juízo. 
Anexo à SENTENÇA está o termo de curatela definitivo.
Na forma do §3º do artigo 755 Código de Processo Civil, publique-se esta DECISÃO por três vezes apenas no Diário da Justiça, com 
intervalo de 10 (dez) dias, bem como no site do Tribunal de Justiça e na plataforma do CNJ onde devem permanecer por 6 meses.
Embora não tenha sido decretada a interdição, entendo que deve ser inscrito em registro civil a nomeação de curador, pois há que se dar 
publicidade ao ato para garantir direitos de terceiros. Em aplicação analógica do disposto no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-
se a presente no Registro Civil (art. 29, V, Lei 6.015/73).
Sem custas e honorários, em razão da gratuidade concedida.
Ciência ao MP. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Transitado em julgado, arquive-se. 
TERMO DE CURATELA DEFINITIVA
Na presente data, nesta Cidade e Comarca de Alta Floresta D’oeste, Estado de Rondônia, perante a Excelentíssima Juíza de Direito 
Titular da Vara Única da Comarca de Alta Floresta D’oeste, compareceu a pessoa de DORVALINA SIMÕES TEIXEIRA ELLER, brasileira, 
maior, solteira, lavradora, portadora do RG nº 504.587 SSP/RO, inscrita no CPF sob nº 699.313.722-44, residente e domiciliado na 



3364DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Linha P-50, KM 20, Zona Rural, município de Alta Floresta D’oeste, CEP 76954-000, ciente de suas responsabilidades, foi deferido o 
presente termo de compromisso e CURATELA DEFINITIVA de SEBASTIANA MORAES TEIXEIRA, brasileira, divorciada, aposentada, 
inscrita no CPF sob o nº 497.830.412-15, também residente e domiciliada na Linha P-50, KM 20, Zona Rural, município de Alta Floresta 
D’oeste, CEP 76954-000, para bem e fielmente, sem dolo e sem malícia, desempenhar sua função de curador definitivo conferida no 
bojo do processo em epígrafe, prestando assim o compromisso. Promete com presteza e fidelidade, sob as penas da lei, obrigando-se à 
prestação de assistência material, moral e educacional. O presente termo de guarda foi lavrado em gabinete do magistrado, incumbindo-
se o(a) patrono(a) do(a) curador(a) definitivo(a) em apresentá-lo e lê-lo perante o interessado, devidamente subscrito e assinado pelo Juiz 
de Direito e válido para todos os fins a que se destina. A curadora definitiva poderá: a) receber os vencimentos ou benefício previdenciário 
da curatelada, nos termos do art. 1.747, II, do Código Civil. Outros valores que não aqueles, deverão ser depositados em conta poupança, 
somente movimentável mediante alvará judicial; b) representar o curatelado em órgãos administrativos e judiciais, em qualquer justiça e 
instância, para preservação de seu direito, sendo que qualquer valor recebido em ação administrativa ou judicial deverá ser depositado 
em conta poupança, igualmente movimentável mediante alvará judicial; c) gerenciar eventuais bens móveis e imóveis do curatelado, 
vedando-se emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser deMANDADO, e praticar, em geral, os atos que não 
sejam de mera administração (art. 1.782 do Código Civil). A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial (art. 85 da Lei n. 13.146/2015).
_____________________________________________________________
DORVALINA SIMÕES TEIXEIRA ELLER
Curador(a) definitivo(a)
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 19 de maio de 2022 às 11:22.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7001857-87.2021.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: EPIFANIA MIRANDA SOARES
Advogados do(a) AUTOR: RENATA MACHADO DANIEL - RO9751, INDIANO PEDROSO GONCALVES - RO3486, RENATA SOUZA DO 
NASCIMENTO - RO0005906A
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CRIMINAL
Processo n.: 7001697-28.2022.8.22.0017
Classe: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Assunto: Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher
Valor da causa: R$ 0,00 ()
Parte autora: K. D. R. F., AVENIDA H 6893, PENITENCIÁRIA REGIONAL DE ROLIM DE MOURA INEXISTENTE - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Parte requerida: A. R. D. S., AVENIDA MINAS GERAIS 5270 CIDADE ALTA - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência requeridas por KELLY DOS REIS FAGUNDES em face de ADRIANO 
RODRIGUES DA SILVA, deferidas pelo Juízo, conforme DECISÃO ID 80310963.
O requerido foi devidamente intimado e cientificado quanto à aplicação das medidas protetivas, conforme diligência ID 80431897.
O Ministério Público manifestou ciência da DECISÃO (ID 80351275).
O cartório certificou que não consta juntada de contestação, pedido de revogação ou informação de descumprimento às medidas protetivas 
deferidas nestes autos (ID 81022391). 
Assim, determino a suspensão dos presentes autos pelo prazo de validade das medidas protetivas aplicadas ou até que sobrevenha 
informação quanto ao descumprimento ou pedido de revogação.
Ocorrida qualquer das hipóteses acima, conclusos.
SERVE DE MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7001918-45.2021.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: GILMAR PIANA
Advogados do(a) REQUERENTE: INDIANO PEDROSO GONCALVES - RO3486, RENATA SOUZA DO NASCIMENTO - RO0005906A, 
RENATA MACHADO DANIEL - RO9751
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro Alta Floresta D’Oeste – RO – Cep: 76954-000 – Fone: (69) 3309-8422, E-mail: afw1criminal@tjro.jus.br 
Processo nº: 0000540-81.2018.8.22.0017
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: ALDO QUARTEZANI 
ADVOGADO: GILSON ALVES DE OLIVEIRA (OAB/RO 549-A), LUCIMEIRY APARECIDA BONI INACIO (OAB/RO 10236)
FINALIDADE: Fica o denunciado, por via de seus Advogados, intimados a apresentarem as Razões do Recurso de Apelação, no prazo 
sucessivo de 08 dias.
Alta Floresta D’Oeste, 30 de agosto de 2022. 
ROGERIO FERRAZ DE CASTORINO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7002420-18.2020.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 13.585,00 (treze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais)
Parte autora: HILDA FALDIN, ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ s/n, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE 
LOTE 10, GLEBA 03 MASSACO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: WESLEY BARBOSA GARCIA, OAB nº RO5612A, AV BRASIL 3229, CASA REDONDO - 76954-000 - ALTA 
FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, SUELY GARCIA DA SILVA, OAB nº RO10017
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA BRASIL 3374 CENTRO - 76954-000 - ALTA FLORESTA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Cuida-se de ação ajuizada por HILDA FALDIN contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que a parte requerente 
pede a condenação do requerido à implantação do benefício de pensão mensal vitalícia ao dependente de seringueiro e o pagamento da 
indenização devida ao seringueiro, nos termos do art. 54-A da ADCT e da Emenda Constitucional nº 78/2014, na condição de dependente 
de soldado da borracha.
Em síntese, a autora afirma que era dependente de seu companheiro, o qual veio a óbito em 05/10/1995. 
Aduz que o falecido recebia pensão vitalícia de seringueiro e após o óbito, foi concedida aos filhos o benefício de pensão por dependente 
de seringueiro (ID 52914034).
Afirma que requereu administrativamente o benefício de pensão por morte junto à previdência social em 20/08/2020, o qual foi indeferido 
por não ter constatado que fosse dependente do falecido.
Com a inicial juntou os documentos que entende fundamentar sua pretensão.
Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação, afirmando que no presente caso incide a prescrição do fundo de direito; a 
decadência decenal e o MÉRITO propriamente dito afirma que não encontra-se presente os requisitos para a concessão do benefício 
postulado e a impossibilidade de cumulação de benefícios, vez que a autora é beneficiada com o benefício de amparo social - LOAS (ID 
53590148).
A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 54748466).
Em seguida foi prolatada DECISÃO saneadora e determinada a produção de prova oral (ID 57425841).
Realizada a audiência de instrução, foi tomada a oitiva das testemunhas arroladas pela requerente e o depoimento pessoal da parte 
autora. Encerrada a instrução, a parte autora apresentou alegações finais remissivas à inicial, restando preclusa a oportunidade da 
autarquia previdenciária em apresentar alegações finais em razão da ausência injustificada (ID 77394443).
É o relatório, passo a decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
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Nos termos da Lei n. 7.986/89, alterada pela Lei n. 9.711/98, que regulou o benefício previsto no art. 54 da ADCT, a comprovação da 
prestação de serviços como seringueiro na época da Segunda Guerra ou contribuindo para o esforço da guerra será feita mediante 
justificação judicial ou administrativa, sendo indispensável para a propositura da ação.
Durante a vigência da Lei n. 7.986/89, a comprovação do exercício da atividade seringueira podia dar-se mediante qualquer meio de 
prova em direito admitido, inclusive justificação administrativa ou judicial, e, a partir da edição da Lei n. 9.711/98, deveria ser baseada em 
início de prova material, não se admitindo a prova meramente testemunhal.
Nos termos do parágrafo único do art. 1º da lei 7.986/89 o benefício estende-se aos seringueiros que, atendendo ao chamamento do 
governo brasileiro, trabalharam na produção de borracha, na região Amazônica, contribuindo para o esforço de guerra. 
Quanto à qualidade de segurado de de cujus a época da morte, qualificado como seringueiro, restou incontroverso pelas provas materiais 
colididas nos autos, bem como pela prova testemunhal colhida em juízo. 
Vejamos que a parte autora juntou aos autos (ID 52914034) carta concessão de pensão mensal para dependente concedida 
administrativamente, no ano de 1996, a filha do segurado falecido.
No que pertine ao mencionado documento, a autarquia não o impugnou, tendo afirmado em peça contestatória que de fato após 
o falecimento do Sr. Lauro Alves Bezerra, (Data do óbito 05/10/1995), foi concedida aos seus filhos a pensão n. 86/101.833.399-9, 
cessada em 09/08/2005, por falta de dependente válido. 
Malgrado a parte autora tenha realizado um novo requerimento administrativo no ano de 2020, em verdade o que se pretende é a revisão 
do benefício n. 86/101.833.399-9 com a inclusão da requerente no rol de dependentes. Isto porque, originalmente o pedido de pensão por 
morte aos dependentes foi concedido administrativamente no ano de 1996, e o requerimento atual refere-se ao mesmo evento (morte do 
instituidor), logo, não se trata de novo pedido e sim de revisão do ato administrativo que concedeu o benefício aos filhos e que não incluiu 
no rol de dependentes a companheira do instituidor, ora requerente. 
Neste ponto, forçoso é o reconhecimento de que o pedido pretendido encontra-se abarcado pela decadência decenal. Explico. 
A legislação previdenciária instituiu um prazo decadencial para a revisão de ato de concessão de benefício previdenciário, a teor do artigo 
103 da lei 8.213/91 (texto anterior a vigência da lei 13.846/19), vejamos: 
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de 
concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia 
em que tomar conhecimento da DECISÃO  indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 
Anoto que, ainda que o supracitado artigo tenha sido objeto de alteração normativa pelo artigo 24 da lei 13.846/19, o qual foi declarado 
inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 6.096) restou repristinada a redação original do art. 
103 da lei 8.213/91, prevendo a decadência decenal para a revisão do revisão de ato de concessão de benefício. 
In casu, tendo em vista que a presente ação foi proposta no ano de 2020 buscando a revisão do ato administrativo proferido no ano de 
1996, que concedeu o benefício de pensão por morte aos filhos do de cujus, excluindo a companheira do instituidor do rol de dependentes 
beneficiados, certo é que se passaram mais de duas décadas, estando clarividente a incidência da decadência decenal. 
A Suprema Corte já teve oportunidade de manifesta-se quanto ao tema da decadência decenal, fixando a seguinte jurisprudência: 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). 
REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental 
e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, 
inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial 
de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a 
eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, 
instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela 
expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade 
vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido 
e provido. (STF - RE: 626489 SE, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/10/2013, Data de Publicação: DJe-202 
DIVULG 10/10/2013 PUBLIC 11/10/2013). (grifei).
Com o posicionamento do STF, o tema foi pacificado no ordenamento jurídico brasileiro, sendo válido o art. 103 da lei 8.213/91, que 
atende ao Princípio da Segurança Jurídica ao fixar prazo razoável de 10 anos para a propositura das ações revisionais, a fim de prevenir 
a eternização dos litígios. Vejamos: 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO AOS 
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA 
CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 626.489-RG/SE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE 
TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.01.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do 
assinalado na DECISÃO agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento de 
MÉRITO do RE 626.489-RG/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu o Tribunal Pleno que [...] o prazo decadencial de dez anos, instituído 
pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente 
prevista, e que tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela 
Constituição. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a DECISÃO agravada. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - AgR RE: 938758 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de 
Julgamento: 05/04/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 27-04-2016). (grifei). 
No caso concreto, em que pese a inexistência de informação acerca da condição de dependente da companheira à época do pedido 
administrativo, certo é que, ainda que a matéria não tenha sido submetida ao crivo da autarquia previdenciária, ainda assim, trata-se de 
questão coberta pela decadência decenal.
A matéria foi objeto da seguinte tese repetitiva (tema 975) junto ao STJ, conforme coleciono com grifos: 
PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA 975/STJ. 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. QUESTÕES 
NÃO DECIDIDAS. DECADÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS 
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. IDENTIFICAÇÃO DA 
CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, a e c, da CF/1988) em que se alega que incide a decadência mencionada 
no art. 103 da Lei 8.213/1991 mesmo quando a matéria específica controvertida não foi objeto de apreciação no ato administrativo 
de análise de concessão de benefício previdenciário. 2. A tese representativa da controvérsia, admitida no presente feito e no REsp 
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1.644.191/RS, foi assim fixada (Tema 975/STJ): “questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato 
de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da 
autarquia previdenciária não apreciou o MÉRITO do objeto da revisão.” FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 3. É 
primordial, para uma ampla discussão sobre a aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da básica diferenciação entre prescrição 
e decadência. 4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência, há características inerentes aos institutos 
das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles, fundamental para o estudo da decadência do direito 
de revisão dos benefícios previdenciários. 5. A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver 
controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio 
da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina é consubstanciada pelo art. 189 do CC: “art. 189. Violado o 
direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” 6. Por subtender 
a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim 
como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado. 7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da 
manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos. Dessarte, para o exercício 
do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação 
do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de 
terceiros. 8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação 
legal (art. 207 do CC). 9. Por tal motivo, merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio 
da actio nata) sobre a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido afronta ao direito (explícita 
negativa da autarquia previdenciária) para ter início o prazo decadencial. 10. Como direito potestativo que é, o direito de pedir a revisão 
de benefício previdenciário prescinde de violação específica do fundo de direito (manifestação ostensiva da autarquia sobre determinado 
ponto), tanto assim que a revisão ampla do ato de concessão pode ser realizada haja ou não expressa análise do INSS. Caso contrário, 
dever-se-ia impor a extinção do processo sem resolução do MÉRITO por falta de prévio requerimento administrativo do ponto não 
apreciado pelo INSS. 11. Isso é reforçado pelo art. 103 da Lei 8.213/1991, que estabelece de forma específica o termo inicial para o 
exercício do direito potestativo de revisão quando o benefício é concedido (“a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento 
da primeira prestação”) ou indeferido (“do dia em que tomar conhecimento da DECISÃO indeferitória definitiva no âmbito administrativo”). 
12. Fosse a intenção do legislador exigir expressa negativa do direito vindicado, teria adotado o regime prescricional para fulminar o 
direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a clara violação do direito e aplicar-se-ia o princípio da actio nata. 13. Não é essa 
compreensão que deve prevalecer, já que, como frisado, o direito que se sujeita a prazo decadencial independe de violação para ter 
início. 14. Tais apontamentos corroboram a tese de que a aplicação do prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia 
e representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo segurado, já que ele não se subordina à manifestação de vontade 
do INSS. 15. Considerando-se, por fim, a elasticidade do lapso temporal para os segurados revisarem os benefícios previdenciários, 
a natureza decadencial do prazo (não aplicação do princípio da actio nata) e o princípio jurídico básico de que ninguém pode alegar o 
desconhecimento da lei (art. 3º da LINDB), conclui-se que o prazo decadencial deve ser aplicado mesmo às questões não tratadas no 
ato administrativo de análise do benefício previdenciário. FIXAÇÃO DA TESE SUBMETIDA AO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES 
DO CPC/2015 16. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a controvérsia fica assim resolvida (Tema 975/STJ): “Aplica-se 
o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não 
foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário.” RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 17. Na 
hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu de forma diversa do que aqui assentado, de modo que deve ser provido o Recurso 
Especial para se declarar a decadência do direito de revisão, com inversão dos ônus sucumbenciais (fl. 377/e-STJ), observando-se a 
concessão do benefício da justiça gratuita. CONCLUSÃO 18. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 
e seguintes do CPC/2015.(STJ - REsp: 1644191 RS 2016/0330818-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 
11/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)
Isto posto, por se tratar de decadência legal, e não convencional, uma vez consumada, deverá o julgador pronuncia-lá, na esteira do 
que dispõe o artigo 210 do CC, aplicável ao caso. Assim, com fulcro no art. 103, caput, da lei 8.213/91 declaro a incidência decadência 
decenal ao presente caso. 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, declaro resolvido o MÉRITO da lide e com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido inicial formulado por HILDA FALDIN em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 
(art. 85, § 2º do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3º do CPC em decorrência da revogação do art. 12 da 
Lei n.º 1.060/1950. 
DECISÃO não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 
Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC, Art. 1.010, § 1º). 
Na hipótese do apelado interpor apelação adesiva, intime-se a apelante para apresentar contrarrazões à apelação adesiva, também em 
15 (quinze) dias (CPC, Art. 1.010, § 2º). Após, remetam-se os autos ao Tribunal competente para julgamento do recurso (CPC, Art. 1.010, 
§ 3º). 
Intimem-se as partes. 
Transitada em julgado, arquive-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO /OFÍCIO.
Alta Floresta D’Oeste, terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 09:56 .
Miria do Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Processo n.: 7001889-92.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
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Assunto: Data Base, Piso Salarial
Valor da causa: R$ 2.834,12 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e doze centavos)
Parte autora: ELZA BARTNIK, AV MATO GROSSO 4228 CENTRO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RENATA MACHADO DANIEL, OAB nº RO9751, RUA RIO DE JANEIRO 3459 SETOR 02 - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA, INDIANO PEDROSO GONCALVES, OAB nº RO3486, AV. TIRADENTES 2940 SETOR 5 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA, RENATA SOUZA DO NASCIMENTO, OAB nº RO5906A
Parte requerida: M. D. A. F. D., AV NILO PEÇANHA 4513 REDONDO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado, na forma do art. 38, da Lei n. 9.099/95.
I - FUNDAMENTAÇÃO
Do julgamento antecipado
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, porquanto desnecessárias outras provas além daquelas já produzidas nos 
autos, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo alhures, sempre que a questão debatida nos autos for exclusivamente de direito, ou envolver questões fáticas, 
e os elementos constantes nos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia, o juiz julgará antecipadamente o feito, sem a 
realização de provas.
Estando suficientemente instruído o processo com documentos necessários para o deslinde da controvérsia, é dever do juiz julgar 
antecipadamente a lide, sem que haja, em contrapartida, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, reputo desnecessária, tendo em vista que já foi possibilitado às partes, 
mais de uma vez, analisar as propostas e contrapropostas de acordo apresentadas nos autos, sem que houvesse êxito. Assim, indefiro o 
pedido com fundamento no art. 370, parágrafo único do CPC/2015.
No mais, não foram arguidas preliminares, porquanto passo de imediato à análise do MÉRITO.
Do MÉRITO 
Trata-se de ação ajuizada por ELZA BARTNIK em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, na qual pleiteia o pagamento 
das diferenças retroativas (julho de 2017 a dezembro de 2020) decorrentes do reajuste salarial (5,98%) previsto na Lei nº. 1.568/2020, 
bem como reflexos, acrescidos de juros e correção monetária, totalizando o valor de R$ 2.834,12 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro 
reais e doze centavos).
Depreende-se da exordial que a parte autora é servidor(a) público(a) efetivo(a) do Município de Alta Floresta d’Oeste e exerce o cargo de 
zeladora, cujo cargo é alcançado pela supracitada lei.
Conforme se verifica na contestação, o Município reconheceu o direito dos servidores públicos em receber as diferenças salariais oriundas 
da Lei nº. 1.568/2020, tendo inclusive apresentado proposta de acordo. Entretanto, insurgiu-se quanto à natureza da verba a ser paga, 
sustentando que se trata de verba remuneratória/salarial, sobre a qual deve incidir o imposto de renda.
A parte autora, por sua vez, argumentou que a verba remuneratória paga a destempo tem caráter indenizatório, não incidindo imposto 
de renda e contribuição previdenciária.
Assim, o ponto controvertido dos autos está em analisar a incidência ou não da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre 
os valores devidos.
Da incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda
Em que pese a discussão instaurada acerca da incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os valores retroativos 
recebidos a título de diferença salarial, decorrente do reajuste previsto na lei nº. 1.568/2020, é perfeitamente possível a incidência na 
hipótese, uma vez que não se trata de verba indenizatória e sim remuneratória, cuja natureza jurídica de remuneração não se altera com 
o decurso do tempo. 
Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, vejamos:
Apelação. Servidor público. Professor da rede pública municipal. Progressão funcional. Diferenças salariais retroativas devidas. Incidência 
de contribuição previdenciária e imposto de renda. Verbas salariais. Incidência. Correção monetária. Recurso parcialmente provido. 1.O 
servidor público possui direito à progressão funcional expressamente prevista na norma municipal a que faz jus, com seu respectivo 
reenquadramento funcional. 2. O pagamento de verbas salariais a destempo não a transforma em verbas indenizatórias. Mantido o 
caráter salarial, é devido o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda devidos. Precedentes. 3. Como já assentado 
pelo Superior Tribunal Federal, é inconstitucional o uso da TR para remuneração de condenações impostas à Fazenda Pública. 4. 
Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002958-48.2019.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 17/12/2021. [grifei]
Apelação. Servidor público. Magistério. Progressão funcional. Benefício previsto em lei que independe de previsão orçamentária. Inexistência 
de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Diferenças salariais retroativas devidas. Incidência de contribuição previdenciária e imposto 
de renda. Possibilidade. Correção monetária. 1. Por expressa previsão legal, uma vez cumpridos os requisitos da progressão funcional, 
o reenquadramento do servidor é medida que se impõe. 2. O pagamento de verbas salariais fora do tempo não altera a natureza jurídica 
específica de remuneração como contraprestação do trabalho realizado, de forma que o decurso do tempo não a converte em indenização, 
constituindo-se, por isso, fato gerador de contribuição previdenciária e imposto de renda. 3. Consoante precedente vinculante do STF, 
inviável a aplicação da TR para remunerar a correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Apelo parcialmente 
provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002959-33.2019.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 06/06/2021. [grifei]
Servidor público. Ilegitimidade passiva. Servidor cedido ao Município com ônus para o Estado. Inconstitucionalidade inexistente. Desvio de 
função. Diferenças salariais. Gratificação de atividade específica. Requisitos. Incorporação. Irredutibilidade de vencimentos. Honorários. 
[...] 10. O pagamento de verbas salariais fora do tempo não altera a natureza jurídica específica de remuneração como contraprestação 
do trabalho realizado, de forma que o decurso do tempo não a converte em indenização, constituindo-se, por isso, fato gerador de 
contribuição previdenciária e imposto de renda. [...] 12. Apelação do Estado parcialmente provida. Apelo dos servidores não provido. (AC 
nº 0021936-44.2009.822.0013, 1ª Câmara Especial, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 30.04.2015).
No mesmo sentido, em relação à contribuição para a seguridade social, já assentou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 
repetitivo (REsp n. 1.196.777/RS) que:
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ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO NA FONTE DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO 
SERVIDOR PÚBLICO - PSS. LEI 10.887/04, ART. 16-A. 1. A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor 
Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de DECISÃO judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui 
obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo. 
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - REsp: 1196777 RS 
2010/0099763-6, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 27/10/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 
Publicação: DJe 04/11/2010).
Extrai-se, portanto, a necessidade de seu desconto sobre o valor devido a título de diferença retroativa salarial decorrente de reajuste 
previsto em lei.
Posto isso, resta evidente a incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre os valores retroativos.
Dos juros e correção monetária
O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, por ocasião do julgamento do Tema 810, assentou a inconstitucionalidade 
da utilização da TR para remunerar a correção monetária. Assim, devem ser observados os critérios instituídos pelo STJ (Tema Repetitivo 
905) para a fixação de juros e correção do crédito, vejamos:
I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser 
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional 
da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios 
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 
1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, 
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover 
os fins a que se destina.
[...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores 
e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de 
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (REsp repetitivo nº 1.495.146, 1ª Sessão, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018).
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para:
a) Condenar o Município de Alta Floresta D’oeste a pagar, em favor da parte autora, as diferenças salariais retroativas referente ao 
período de julho de 2017 a dezembro de 2020, decorrentes do reajuste salarial de 5,98% previsto na Lei nº. 1.568/2020, bem como 
reflexos, totalizando o valor de R$ 2.834,12 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e doze centavos), o qual deverá ser acrescido 
de juros moratórios (remuneração oficial da caderneta de poupança) a contar da citação (art. 240, CPC) e correção monetária (IPCA-E) 
a ser calculada sobre cada parcela inadimplida, mês a mês. Ainda, consigno que deverá incidir o imposto de renda e a contribuição 
previdenciária. 
Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Havendo recurso, no prazo legal de 10 dias, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, remetendo-se 
os autos conclusos para juízo de admissibilidade.
Sem custas nesta instância, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.
SENTENÇA não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 11 da Lei nº. 12.153/2009.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente arquivem-se os autos digitais.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste terça-feira, 2 de agosto de 2022 às 14:16.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7000609-86.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais)
Parte autora: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS PENIEL, AVENIDA PARANÁ 4347 SANTA FELICIDADE - 76954-000 - 
ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Parte requerida: ENERGISA,, - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, RUA ALAGOAS, - ATÉ 
745/0746 JARDIM DOS ESTADOS - 79020-120 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos. 
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA.
Altere-se a classe processual e remeta-se os autos à contadoria do juízo para realização dos cálculos.
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Após, INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da 
condenação, corrigido e atualizado nos termos da SENTENÇA, sob pena de aplicação de multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do 
Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, abaixo transcrito:
ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, 
somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido DISPOSITIVO não é aplicável, sendo, portanto, 
indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).
Portanto, são incabíveis a condenação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial, conforme acima exposto e ante a 
ausência das hipóteses legais do art. 55, da Lei 9.099/95. 
A intimação do devedor deverá ser realizada na forma do §4º do art. 513 do Código de Processo Civil, isto é:
na pessoa do advogado do devedor, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há menos de 1 (um) ano do trânsito em 
julgado da SENTENÇA;
na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço urbano constante dos autos, ou por Oficial 
de Justiça, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado da SENTENÇA.
caso o devedor seja revel, sua intimação deve ocorrer mediante publicação no DJE, conforme prescrição do art. 346 do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a cientificação pessoal.
Desde que garantido o Juízo, a parte devedora poderá apresentar embargos, nos próprios autos, versando sobre: a) falta ou nulidade 
da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa 
ou extintiva da obrigação, superveniente à SENTENÇA, conforme previsão do art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95 e Enunciado 97 do 
FONAJE.
Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais embargos, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) 
dias, bem ainda delimitar e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se 
fizerem necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, nos termos do artigo 
525, §1º, do CPC.
Havendo embargos, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA, no prazo 
de 15 (quinze) dias.
Se a divergência versar sobre cálculos, remetam-se os autos à Contadoria para conferência e atualização no prazo de 5 (cinco) dias.
Decorrido o prazo para embargos sem manifestação, certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá ser 
certificado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento normal ao 
feito, observando a ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC.
Caso o credor não esteja sendo assistido por advogado, remetam-se os autos à Contadoria para que atualize os cálculos, no prazo de 5 
(cinco) dias.
Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração autorizar) 
para levantamento dos valores com juros/correções/rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados na conta judicial 
para a conta centralizadora. (Obs.: aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do crédito 
e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o pagamento 
integral da obrigação. 
Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS CORRESPONDÊNCIAS 
NECESSÁRIAS. 
Alta Floresta D’Oeste terça-feira, 2 de agosto de 2022 às 13:06 .
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Autos nº: 7002689-23.2021.8.22.0017
Autor: 2ª Companhia de Polícia Militar- Alta Floresta D’Oeste e outros
Infrator(a): VALCILEI SANTOS
Advogado do(a) DENUNCIADO: FRANK ANDRADE DA SILVA - RO8878
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à comparecer a AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL (Instrução e Julgamento) deste processo em dia e hora abaixo mencionados, através 
do link https://meet.google.com/ahh-fedz-gix do aplicativo Google Meet.
Tipo: Instrução e Julgamento 
Sala: Instrução e Julgamento 
Data: 25/01/2023 
Hora: 10:00 
ADVERTÊNCIAS: A parte poderá confirmar eventual possibilidade de realização da audiência na forma presencial (em caso do retorno 
das atividades presenciais neste juízo), efetuando contato 48h antes da realização da solenidade por meio do número (69) 3309-8440.
OBSERVAÇÕES: I – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos; II – deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet 
de seu celular ou no computador, a partir do link fornecido na comunicação; III – se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso 
à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; IV – 
deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; V – deverá 
acessar o ambiente virtual com o link fornecido na data e horário agendados para realização da audiência; VI - assegurará que na data 
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e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos 
de poderes específicos para transigir. 
Alta Floresta D’Oeste, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Processo n.: 7002299-53.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Natalina/13º salário
Valor da causa: R$ 6.639,36 (seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos)
Parte autora: SANDRA MARY TSCHA FERREIRA, AV. BRASÍLIA 3333 PRINCESA IZABEL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO FUZARI BORGES, OAB nº RO5091
Parte requerida: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE, NÃO INFORMADO - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de 
dezembro de 2009.
FUNDAMENTAÇÃO
Do julgamento antecipado da lide
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, porquanto desnecessárias outras provas além daquelas já produzidas nos 
autos, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo alhures, sempre que a questão debatida nos autos for exclusivamente de direito, ou envolver questões fáticas, 
e os elementos constantes nos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia, o juiz julgará antecipadamente o feito, sem a 
realização de provas.
Estando suficientemente instruído o processo com documentos necessários para o deslinde da controvérsia, é dever do juiz julgar 
antecipadamente a lide, sem que haja, em contrapartida, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Da prejudicial de MÉRITO da prescrição
Preambularmente, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 o prazo prescricional a ser aplicado é de 5 (cinco) anos. Veja-se:
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Essa norma é detalhada pelo Enunciado 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
O feito foi distribuído neste juízo na data de 22/09/2021, de modo que os valores que seriam devidos em data anterior a 5 (cinco) anos do 
ajuizamento (22/09/2016) inevitavelmente encontram-se alcançados pela prescrição.
Do MÉRITO 
Trata-se de ação ajuizada por SANDRA MARY TSCHA FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, na qual 
pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1113/2012, bem como o pagamento das diferenças retroativas do 
adicional por especialização, décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, totalizando o valor de R$ 6.639,36 (seis mil, seiscentos 
e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) acrescidos de juros e correção monetária.
Depreende-se da exordial que a parte autora é servidor(a) público(a) efetivo(a) do Município de Alta Floresta d’Oeste e exerce o cargo 
de professor(a) (40 horas).
Conforme se verifica na contestação, o Município alega que a Lei Municipal n. 1.545/2020 suprimiu o art. 59 da Lei n. 885/2008, motivo 
pelo qual restou prejudicada a pretensão de declaração de inconstitucionalidade. Alegou que a requerente não faz jus ao recebimento 
de diferenças salariais em razão do valor do piso, pois o Município o cumpre. Quanto as diferenças relativas às gratificações e reflexos, 
argumentou que a Lei Municipal estabelece que sua incidência é sobre o valor do salário base e não sobre o valor do piso.
A parte autora, por sua vez, sustentou que a Lei Municipal n. 885/2008, em seus artigos 22 e 87, I, estabelece que aos servidores será 
concedida gratificação de pós-graduação de 15% sobre o salário base, o qual não poderá jamais ser inferior ao piso nacional.
Assim, os pontos controvertidos dos autos está em analisar qual a base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do décimo terceiro 
salário, terço constitucional de férias e adicional de especialização e se é devido o pagamento das diferenças retroativas destas verbas.
Do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.113/2012
A parte autora pede a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.113/2012 que modificou a Lei n. 885/2008 e estabeleceu 
que a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias fosse a apuração do valor das contribuições 
previdenciárias. Alegou que o DISPOSITIVO vai de encontro ao determinado na Constituição Federal, que determina que a base de 
cálculo seja a remuneração.
Em contestação, a parte requerida alegou que a Lei Municipal n. 1.545/2020 alterou a referida lei, motivo pelo qual a pretensão restou 
prejudicada.
Em razão da revogação do DISPOSITIVO da Lei n. 1.113/2012 que modificava a base de cálculo das referidas vantagens, não assiste 
mais razão no prosseguimento deste pedido, em razão da perda do objeto.
Do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei Federal n. 11.738/2008)
Primeiramente, verifica-se que a parte autora faz jus ao recebimento do vencimento correspondente ao piso salarial nacional dos 
professores, na medida em que, conforme documentos anexos à inicial, é professora do Município de Alta Floresta d’Oeste, com carga 
horária de 40 horas semanais e, portanto, se enquadra na Lei Federal n. 11.738/2008, que assim estabelece:
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Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se 
refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos 
e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão 
fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas 
semanais.
§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou 
as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação 
mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 
Dessa forma, cabe ao Município fixar o vencimento dos profissionais do magistério de acordo com a lei federal, a qual, inclusive já teve 
sua constitucionalidade afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/2008:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO 
E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE 
EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL 
DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação 
escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional 
a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. 
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a 
utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção 
mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da 
educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto 
declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 
27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035) 
(negritei).
Este também o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Recurso inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Magistério. Piso salarial. Lei Federal. Implantação. Valor devido. 1. Havendo 
legislação específica prevendo o pagamento do valor mínimo (piso) salarial a determinada classe, é indevido ao Poder Público desacatar 
a legislação, efetuando pagamento a menor. 2. O pagamento dos valores retroativos devidos é limitado ao período de 05 (cinco) anos 
anterior a distribuição da ação judicial, em respeito a prescrição quinquenal. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7002197-
17.2019.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, 
Data de julgamento: 12/11/2021) (negritei).
Apelação. Ação de procedimento ordinário. Sindicato. Substituindo professores. Salário-base. Piso nacional. Lei Federal n. 11.738/2008. O 
ente público deve dar integral cumprimento à Lei Federal no 11.738/08, a qual dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os 
professores do magistério público da educação básica. Recurso não provido. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000961-69.2020.822.0020, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data 
de julgamento: 19/10/2021) (negritei).
Portanto, não há dúvida quanto ao direito da parte autora em receber o vencimento de acordo com o piso salarial nacional do magistério 
público.
Da base de cálculo do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e adicional por especialização
A parte autora alega que vem sofrendo prejuízos em sua remuneração, na medida em que a incidência dos reflexos está sendo calculada 
apenas sobre o salário base que consta na ficha financeira, deixando de incluir o “complemento do piso” na base de cálculo.
A parte requerida alega que o pagamento do adicional por especialização sobre o valor do piso salarial não é devido, pois a Lei Municipal 
n. 885/2008 estabelece que a incidência é sobre o salário base e considerando que o Município possui autonomia política e administrativa 
para organizar a prestação do serviço público, a fixação de jornada de trabalho, carga horária, salário, observando o interesse da 
administração e respeitados os ditames constitucionais, somente por alteração da lei municipal é que o ente está autorizado a calcular os 
adicionais, gratificações e reflexos de modo diverso.
Pois bem.
O §1º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/08, é claro ao dispor que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação 
básica não poderá ser inferior ao piso salarial nacional.
Resta claro, portanto, que o legislador ao abordar o termo “vencimento”, tinha como objetivo fixar a retribuição pecuniária pelo exercício 
do cargo de profissionais do magistério, de modo que este valor seja considerado para todos os fins.
Entende-se, portanto, que há uma determinação aos gestores públicos para que a fixação do vencimento inicial das carreiras do magistério 
público da educação básica não seja inferior ao piso.
Ora, se a Lei Federal determina que o vencimento não seja inferior ao piso, não pode o Município incluir parte deste vencimento em 
outra nomenclatura e utilizar disso para não considerá-lo como base de cálculo para o pagamento dos adicionais, gratificações e demais 
benefícios previstos.
Saliento que não se verifica nenhuma ilegalidade em acrescentar o valor do vencimento sob a nomenclatura de “complemento do piso”, 
desde que essa verba seja considerada quando da aplicação de reflexos que tenham como base de cálculo o vencimento.
A manobra do requerido em separar o vencimento em duas nomenclaturas, implicou alteração na base de cálculo para as gratificações 
e demais benefícios previstos na legislação municipal, o que resultou na diminuição do valor da remuneração da parte requerente, o que 
não pode ser admitido.
Se a lei local estabelece que determinada vantagem incida sobre o vencimento e considerando que este corresponde ao piso salarial, 
deve todo esse valor servir como base de cálculo.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.426.210/RS formalizado no Informativo nº 
594/STJ, cujo resumo transcreve-se a seguir.
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Discutiu-se se os artigos 2º, § 1º, e 6º, da Lei nº 11.738/2008 autorizam a automática repercussão do piso salarial profissional nacional 
quanto aos profissionais do magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim 
sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, sem a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já 
auferem vencimentos básicos superiores ao piso. Com efeito, há razão ao se sustentar que a Lei em comento   como regra geral   não 
teria permitido a automática repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e tampouco 
o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Com efeito, partindo-se do entendimento (intangível para o 
STJ) já estabelecido pelo STF   de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial  , pode-se afirmar que a Lei n. 11.738/2008 se 
limitou a estabelecer o piso salarial: valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. Assim, 
não há que se falar em reajuste geral para toda a carreira do magistério, não havendo nenhuma determinação de incidência escalonada 
com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. Nesse contexto, apenas aqueles profissionais que, a partir 
de 27/4/2011 (consoante o entendimento do STF), percebessem valores inferiores ao piso legalmente fixado seriam beneficiados com as 
disposições legais, não havendo qualquer repercussão para os demais professores que, naquela data, já auferiam vencimentos básicos 
superiores ao estabelecido na lei em comento. Da mesma forma, não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, 
adicionais e gratificações. Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em questão: a Lei n. 11.738/2008, em seu 
art. 2º, § 1º, apenas determinou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao 
piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior, não havendo 
qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Faz-se mister 
destacar, entretanto, que os temas não se exaurem com o estabelecimento dessa premissa geral. Explica-se. Uma vez determinado pela 
Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, 
se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da 
carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira. O mesmo ocorre 
com as demais vantagens e gratificações. Se na lei local existir a previsão de que a vantagem possui como base de cálculo o vencimento 
inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o de que a referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com 
a adoção do piso salarial nacional. ( REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
23/11/2016, DJe 09/12/2016.) A DECISÃO da Corte Superior possui clareza solar. Veja-se: se na lei existir previsão de que a vantagem 
possui como base de cálculo o vencimento inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o de que a referida vantagem 
sofrerá necessariamente alteração como a adoção do piso salarial nacional. Constata-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça 
deixou claro que o pagamento do Piso Nacional do Magistério como vencimento básico não significa automática incidência sobre demais 
vantagens, pois, como é óbvio, depende da redação de cada plano de carreira. A Lei nº 11.738/08 determinou a elaboração de um novo 
plano de carreira aos Municípios para adequarem-se às novas diretrizes, mas o Município de Pelotas descumpriu a legislação federal e, 
por conta disso, aplicam-se as normas previstas no Estatuto do Magistério aprovado ainda em 1989. Nesse contexto, considerando que 
a lei local determina o pagamento da gratificação de incentivo sobre o vencimento básico e que este correspondente ao Piso Nacional do 
Magistério (independentemente do número de rubricas que o Poder Público crie para atingi-lo), impõe-se o julgamento de procedência da 
demanda para condenar o réu ao correto pagamento do incentivo, bem como ao pagamento das diferenças correspondentes de forma 
retroativa à implantação do Piso em folha de pagamento.
Ainda, colaciona-se o entendimento de outros Tribunais:
RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL. INCENTIVO M4. LEI MUNICIPAL Nº 3.198/89. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO CONSIDERANDO 
O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO EVIDENCIADO. 1. No âmbito do Município de Pelotas, a gratificação por qualificação 
profissional dos professores, está prevista na Lei Municipal nº 3.198/89 (Estatuto do Magistério do Município de Pelotas), que dispõe 
sobre o pagamento das parcelas de incentivo calculadas sobre o vencimento ou salário básico. 2. Dessa forma, nos termos da legislação 
municipal, a gratificação incide sobre o vencimento básico do professor, o que deve considerar as parcelas que compõe o piso nacional 
do magistério, restando evidenciado o direito pleiteado pela parte autora. 3. SENTENÇA de procedência mantida por seus próprios 
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 
71009903857 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Turma Recursal da Fazenda 
Pública, Data de Publicação: 11/08/2021) (negritei).
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA – REAJUSTES QUE 
NÃO SERÃO AUTOMATICAMENTE APLICADOS ÀS DEMAIS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PERCEBIDAS PELO PROFESSOR, 
MAS APENAS ÀQUELAS QUE SÃO CALCULADAS COM BASE NO VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO – REFLEXOS QUE ATINGEM O 
13º SALÁRIO, FÉRIAS, QUINEUÊNIOS E GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA 
-EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA SUPRIR A OMISSÃO - UNANIMIDADE. (Embargos de Declaração nº 
201800833031 nº único0000880-26.2014.8.25.0035 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio 
Santana de A. Lima - Julgado em 29/01/2019) (TJ-SE - ED: 00008802620148250035, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data 
de Julgamento: 29/01/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) (negritei).
Dessa forma, considerando que o adicional por especialização deve incidir sobre o vencimento e considerando que este, no caso da folha 
de pagamento dos professores deste Município, engloba o salário base e a complementação do piso nacional do magistério, devem estas 
duas nomenclaturas servirem como base de cálculo. Ainda, deverão ser utilizadas para compor a remuneração, servindo como base de 
cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias.
Quanto ao adicional por especialização, a parte requerida não impugnou o direito da parte autora em recebe-lo, no percentual de 15% 
(quinze por cento), de modo que não cabe aprofundar o MÉRITO nessa questão.
Dos valores devidos
A Lei Federal n. 11.738/2008 estabeleceu o denominado piso salarial para os professores.
Quando a norma foi criada, o piso salarial era R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) e a cada ano esse valor foi reajustado. Assim, o 
piso salarial dos professores possui o seguinte histórico de valores:
Ano
Valor
2009
R$ 950,00
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2010
R$ 1.024,67
2011
R$ 1.187,14
2012
R$ 1.451,00
2013
R$ 1.567,00
2014
R$ 1.697,00
2015
R$ 1.917,78
2016
R$ 2.135,64
2017
R$ 2.298,80
2018
R$ 2.455,35
2019
R$ 2.557,74
2020
R$ 2.886,24
2021
R$ 2.886,24
Portanto, devem estes valores servirem como parâmetro para a fixação do vencimento e, consequentemente, servir como base de cálculo 
do adicional por especialização. Já o terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, deve incidir sobre a remuneração, a teor do 
que estabelece os arts. 101 e 103 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alta Floresta D’Oeste (Lei n. 885/2008):
Art. 101 - O 13º salário corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração anual que o servidor percebeu durante o exercício, devidos 
proporcionalmente a quantidade de meses trabalhados até o dia 22 de dezembro, extensivo aos servidores inativos.
[...]
Art. 103 - Independentemente de solicitação, será devido ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, 
observando-se, para fins de apuração deste valor, a media aritmética dos valores integrais percebidos durante o período aquisitivo, tanto 
para pagamento do adicional como para a remuneração do mês em férias (negritei).
Pontuo que o vencimento básico é o valor fixado em lei devido ao(a) servidor(a) público, sem qualquer acréscimo. Já a remuneração, além 
deste, engloba também vantagens pecuniárias como bônus, gratificações e premiações, de caráter permanente e transitório, excluindo-se 
as verbas de caráter indenizatório. Logo, considerando que o auxílio alimentação (art. 109) e o auxílio saúde (art. 97, §7º) são verbas de 
caráter indenizatório, não devem compor a remuneração.
Por outro lado, o adicional por especialização (art. 87 do Estatuto) é vantagem pecuniária de caráter pessoal e deve ser incluído na base 
de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, assim como postulado pela parte autora.
Saliento que o piso salarial corresponde ao valor mínimo que o Município deve pagar aos profissionais do magistério, de modo que os 
reflexos eventualmente pagos a mais não correspondem a pagamento incorreto, já que não se está analisando eventuais acréscimos em 
decorrência de progressão de carreira ou outras vantagens pecuniárias.
Dessa forma, o “valor devido” a título de adicional de especialização, décimo terceiro salário e terço constitucional de férias corresponde 
ao valor mínimo que o Município deve pagar a parte requerente.
Tem-se, portanto, o seguinte:
2016 – ADICIONAL POR ESPECIALIZAÇÃO
Mês
Valor do piso Adicional devido (15%)
Adicional pago
Diferença a menor
Jan
R$ 2.135,64
PRESCRITO
Fev
R$ 2.135,64
PRESCRITO
Mar
R$ 2.135,64
PRESCRITO
Abr
R$ 2.135,64
PRESCRITO
Mai
R$ 2.135,64
PRESCRITO
Jun
R$ 2.135,64
PRESCRITO
Jul
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R$ 2.135,64
PRESCRITO
Ago
R$ 2.135,64
PRESCRITO
Set
R$ 2.135,64
R$ 320,34
R$ 291,77
R$ 28,57
Out
R$ 2.135,64
R$ 320,34
R$ 291,77 R$ 28,57
Nov
R$ 2.135,64
R$ 320,34
R$ 291,77
R$ 28,57
Dez
R$ 2.135,64
R$ 320,34
R$ 272,32
R$ 48,02
Total
R$ 133,73
2016 – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Valor devido
Valor pago
Diferença a menor
13º
R$ 2.455,98
R$ 2.779,83
R$ 0,00
1/3
R$ 818,66
R$ 866,86
R$ 0,00
Total
R$ 0,00
2017 – ADICIONAL POR ESPECIALIZAÇÃO
Mês
Valor do piso Adicional devido (15%)
Adicional pago
Diferença a menor
Jan
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 291,77
R$ 53,05
Fev
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 291,77
R$ 53,05
Mar
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 291,77 R$ 53,05
Abr
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 297,61 R$ 47,21
Mai
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 297,61
R$ 47,21
Jun
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 297,61
R$ 47,21
Jul
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 267,85 R$ 76,97
Ago
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 287,69 R$ 57,13
Set
R$ 2.298,80 R$ 344,82 R$ 168,64 R$ 176,18
Out
R$ 2.298,80
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R$ 344,82
R$ 277,77 R$ 67,05
Nov
R$ 2.298,80
R$ 344,82
R$ 277,77 R$ 67,05
Dez
R$ 2.298,80
R$ 344,82
R$ 277,77 R$ 67,05
Total
R$ 812,21
2017 – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Valor devido
Valor pago
Diferença a menor
13º
R$ 2.643,62 R$ 2.883,35
R$ 0,00
1/3
R$ 881,20 R$ 944,77
R$ 0,00
Total
R$ 0,00
2018 – ADICIONAL POR ESPECIALIZAÇÃO
Mês
Valor do piso
Adicional devido (15%)
Adicional pago
Diferença a menor
Jan
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 297,61 R$ 70,69 Fev
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 297,61 R$ 70,69 Mar
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 297,61 R$ 70,69 Abr
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 287,69 R$ 80,61 Mai
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 297,61 R$ 70,69 Jun
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 297,61 R$ 70,69 Jul
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 267,85 R$ 100,45 Ago
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 279,61 R$ 70,69 Set
R$ 2.455,35 R$ 368,30 LICENÇA PRÊMIO LICENÇA PRÊMIO Out
R$ 2.455,35 R$ 368,30 LICENÇA PRÊMIO LICENÇA PRÊMIO Nov
R$ 2.455,35 R$ 368,30 LICENÇA PRÊMIO LICENÇA PRÊMIO Dez
R$ 2.455,35 R$ 368,30 R$ 297,61 R$ 70,69 Total
R$ 675,89
2018 – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Valor devido
Valor pago
Diferença a menor
13º
R$ 2.823,65 R$ 2.951,4 R$ 0,00 1/3
R$ 941,21 R$ 963,14 R$ 0,00 Total
R$ 0,00
2019 – ADICIONAL POR ESPECIALIZAÇÃO
Mês
Valor devido
Adicional devido (15%)
Adicional pago
Diferença a menor
Jan
R$ 2.557,74 R$ 383,66 297,61 R$ 86,05 Fev
R$ 2.557,74 R$ 383,66 297,61 R$ 86,05 Mar
R$ 2.557,74 R$ 383,66 297,61 R$ 86,05 Abr
R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA Mai
R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA Jun
R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA Jul
R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA Ago
R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA Set
R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA Out
R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA Nov
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R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA Dez
R$ 2.557,74 R$ 383,66 AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO DOENÇA
Total
R$ 258,15
2019 – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Valor devido
Valor pago
Diferença a menor
13º
R$ 639,43 1.017,53 R$ 0,00 1/3
R$ 213,14 1.006,7 R$ 0,00 Total
R$ 0,00
2020 – ADICIONAL POR ESPECIALIZAÇÃO
Mês
Valor devido
Adicional devido (15%)
Adicional pago
Diferença a menor
Jan
R$ 2.886,24 R$ 432,93 LICENÇA PRÊMIO LICENÇA PRÊMIO Fev
R$ 2.886,24 R$ 432,93 LICENÇA PRÊMIO LICENÇA PRÊMIO Mar
R$ 2.886,24 R$ 432,93 LICENÇA PRÊMIO LICENÇA PRÊMIO Abr
R$ 2.886,24 R$ 432,93 LICENÇA PRÊMIO LICENÇA PRÊMIO Mai
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Jun
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Jul
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Ago
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Set
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Out
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Nov
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Dez
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Total
R$ 1.034,96
2020 – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Valor devido
Valor pago
Diferença a menor
13º
R$1.924,16 R$ 3.288,81 R$ 0,00 1/3
R$ 641,38 R$ 0,00 R$ 641,38 Total
R$ 641,38 
2021 – ADICIONAL POR ESPECIALIZAÇÃO
Mês
Valor devido
Adicional devido (15%)
Adicional pago
Diferença a menor
Jan
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Fev
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Mar
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Abr
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Mai
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Jun
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Jul
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Ago
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Set
R$ 2.886,24 R$ 432,93 R$ 303,56 R$ 129,37 Total
R$ 1.164,33
Em resumo, tem-se o seguinte quadro:
Ano
Diferença – Adicional
Diferença – 13º e 1/3
Total
2016
R$ 133,73
R$ 0,00
R$ 133,73
2017
R$ 812,21
R$ 0,00
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R$ 812,21
2018
R$ 675,89
R$ 0,00
R$ 675,89
2019
R$ 258,15
R$ 0,00
R$ 258,15
2020
R$ 1.034,96 R$ 641,38
R$ 1.676,34
2021
R$ 1.164,33
-
R$ 1.164,33
Total
R$ 4.720,65
Dessa forma, reconhecido o direito e demonstrado o pagamento abaixo do piso salarial no período acima, bem como o pagamento abaixo 
do devido em relação ao décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e adicional por especialização, a procedência do pedido 
quanto ao recebimento retroativo da diferença, é medida que se impõe.
Da incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda
Saliento, ainda, que sobre os valores retroativos recebidos a título de diferença salarial é devida a contribuição previdenciária e imposto 
de renda, uma vez que não se trata de verba indenizatória e sim remuneratória, cuja natureza jurídica de remuneração não se altera com 
o decurso do tempo.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, vejamos:
Apelação. Servidor público. Professor da rede pública municipal. Progressão funcional. Diferenças salariais retroativas devidas. Incidência 
de contribuição previdenciária e imposto de renda. Verbas salariais. Incidência. Correção monetária. Recurso parcialmente provido. 1.O 
servidor público possui direito à progressão funcional expressamente prevista na norma municipal a que faz jus, com seu respectivo 
reenquadramento funcional. 2. O pagamento de verbas salariais a destempo não a transforma em verbas indenizatórias. Mantido o 
caráter salarial, é devido o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda devidos. Precedentes. 3. Como já assentado 
pelo Superior Tribunal Federal, é inconstitucional o uso da TR para remuneração de condenações impostas à Fazenda Pública. 4. 
Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002958-48.2019.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 17/12/2021. (negritei).
Apelação. Servidor público. Magistério. Progressão funcional. Benefício previsto em lei que independe de previsão orçamentária. Inexistência 
de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Diferenças salariais retroativas devidas. Incidência de contribuição previdenciária e imposto 
de renda. Possibilidade. Correção monetária. 1. Por expressa previsão legal, uma vez cumpridos os requisitos da progressão funcional, 
o reenquadramento do servidor é medida que se impõe. 2. O pagamento de verbas salariais fora do tempo não altera a natureza jurídica 
específica de remuneração como contraprestação do trabalho realizado, de forma que o decurso do tempo não a converte em indenização, 
constituindo-se, por isso, fato gerador de contribuição previdenciária e imposto de renda. 3. Consoante precedente vinculante do STF, 
inviável a aplicação da TR para remunerar a correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Apelo parcialmente 
provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002959-33.2019.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 06/06/2021. (negritei).
Servidor público. Ilegitimidade passiva. Servidor cedido ao Município com ônus para o Estado. Inconstitucionalidade inexistente. Desvio de 
função. Diferenças salariais. Gratificação de atividade específica. Requisitos. Incorporação. Irredutibilidade de vencimentos. Honorários. 
[...] 10. O pagamento de verbas salariais fora do tempo não altera a natureza jurídica específica de remuneração como contraprestação 
do trabalho realizado, de forma que o decurso do tempo não a converte em indenização, constituindo-se, por isso, fato gerador de 
contribuição previdenciária e imposto de renda. [...] 12. Apelação do Estado parcialmente provida. Apelo dos servidores não provido. (AC 
nº 0021936-44.2009.822.0013, 1ª Câmara Especial, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 30.04.2015) (negritei).
No mesmo sentido, em relação à contribuição para a seguridade social, já assentou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 
repetitivo (REsp n. 1.196.777/RS) que:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO NA FONTE DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO 
SERVIDOR PÚBLICO - PSS. LEI 10.887/04, ART. 16-A. 1. A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor 
Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de DECISÃO judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui 
obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo. 2. 
Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - REsp: 1196777 RS 
2010/0099763-6, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 27/10/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 
Publicação: DJe 04/11/2010) (negritei).
Extrai-se, portanto, a necessidade de seu desconto sobre o valor devido a título de diferença retroativa salarial decorrente de reajuste 
previsto em lei.
Dos juros e da correção monetária
O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, por ocasião do julgamento do Tema 810, assentou a inconstitucionalidade 
da utilização da TR para remunerar a correção monetária. Assim, devem ser observados os critérios instituídos pelo STJ (Tema Repetitivo 
905) para a fixação de juros e correção do crédito, vejamos:
I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser 
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional 
da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios 
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 
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1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, 
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover 
os fins a que se destina. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais 
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência 
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir 
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (REsp repetitivo nº 1.495.146, 
1ª Sessão, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018).
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial proposta por SANDRA MARY TSCHA FERREIRA em 
face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE e:
DECLARO a prescrição dos valores retroativos devidos a título de diferença do piso salarial, décimo terceiro salário, terço constitucional 
de férias e adicional por especialização de que a autora não recebeu anteriores à data de 22/09/2016, o que faço com fundamento no art. 
487, inciso II, do Código de Processo Civil, art. 1º do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ;
CONDENO a parte requerida a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 4.720,65 (quatro mil, setecentos e vinte reais e sessenta 
e cinco centavos), bem como os reflexos, com atualização monetária que deve ser realizada de acordo com o índice do IPCA-E e juros 
moratórios de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada 
pela Lei n. 11.960/09. Os juros devem incidir a partir da citação (art. 240, CPC) e a atualização monetária deve ser calculada sobre cada 
parcela. Ainda, consigno que deverá incidir o imposto de renda e a contribuição previdenciária.
Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ainda, EXTINGO sem resolução do MÉRITO em relação ao pedido de declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 
1113/2012, em razão da perda do objeto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
SENTENÇA não sujeita à remessa necessária (art. 11 da Lei 12.153/2009).
Com o trânsito em julgado desta SENTENÇA ou do acórdão que eventualmente a confirme, certifique-se.
Transitada em julgado, a parte autora, quando do requerimento de cumprimento, deverá apresentar memória de cálculo observados os 
termos desta SENTENÇA.
Intimação da parte autora pelo DJE e da Fazenda Pública pelo PJE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quarta-feira, 3 de agosto de 2022 às 19:14.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro Alta Floresta D’Oeste – RO – Cep: 76954-000 – Fone: (69) 3641-2239, E-mail: afw1civel@tjro.jus.br 
Processo nº: 7001746-06.2021.8.22.0017
REQUERENTE: ANDRE NICARETTA
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIZIA RIBEIRO CARDOSO - MS22863
REQUERIDO: GEAN CARLOS DE ABREU
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a atualizar o crédito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por 
cento), conforme artigo 523, § 1º, primeira parte, do CPC, haja vista o decurso de prazo para pagamento voluntário e requerer o que de 
direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 
Alta Floresta d’Oeste (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Processo n°: 7001498-06.2022.8.22.0017
REQUERENTE: JUVANDIR SBARAINI, WELLINGTON DA SILVA SBARAINI
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO10513
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO10513
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação, no prazo 
de 10 (dez) dias.
Alta Floresta D’Oeste (RO), 31 de agosto de 2022.
Tribunal de Justiça de Rondônia
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PODER JUDICIÁRIO
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro Alta Floresta D’Oeste – RO – Cep: 76954-000 – Fone: (69) 3309-8422, E-mail: afw1criminal@tjro.jus.br 
Processo nº: 0000346-13.2020.8.22.0017
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: ERICA THAYNA SILVA DA CRUZ e outros 
ADVOGADO: RONNY TON ZANOTELLI, OAB/RO 1393
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica intimado o advogado supracitado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, da certidão ID 78599387 (De ordem da Juíza Titular, certifico para fins de readequação da pauta de audiências desta 
Comarca que a audiência designada nestes autos será realizada no dia 27/10/2022 às 09:00 horas. )
Alta Floresta D’Oeste, 31 de agosto de 2022. 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000383-57.2016.8.22.0017
AUTOR: OLINDO BORGES
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES - RO6440
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da informação/
comprovação de implantação do benefício, apresentada pelo requerido, para que requeira o que entender por direito, no prazo de 05 
(cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Processo n°: 7001405-43.2022.8.22.0017
REQUERENTE: JOSE VENANCIO NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO10513
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação, no prazo 
de 15 (quinze) dias.
Alta Floresta D’Oeste (RO), 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Processo n°: 7001129-12.2022.8.22.0017
REQUERENTE: INOCENCIA NUNES CANTAO
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746, BETHANIA SOARES COSTA - RO8757
REQUERIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação, no prazo 
de 15 (quinze) dias.
Alta Floresta D’Oeste (RO), 31 de agosto de 2022.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000442-35.2022.8.22.0017
AUTOR: EVANDRO CARDOSO TECH
Advogado do(a) AUTOR: ANGELICA ALVES DA SILVA - RO0006061A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE REQUERENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimado da contestação, para 
responder as arguições do requerido, oportunidade em que deverá, desde logo, especificar se tem outras provas a serem produzidas, 
além daquelas que já tiver apresentado no processo, justificando a necessidade e a pertinência, BEM COMO, para se manifestar sobre 
o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001230-20.2020.8.22.0017
AUTOR: MARIA APARECIDA CANDIDA VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ADEILDO MARINO AMBROSIO FERREIRA - RO6869
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA
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Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da informação/
comprovação da implantação do benefício, para, que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender por direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
===========================================================================================
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Processo n.: 7001510-20.2022.8.22.0017
Classe: Homologação da Transação Extrajudicial
Assunto: Fixação, Dissolução, Guarda
Valor da causa: R$ 8.726,40 (oito mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)
Parte autora: N. D. S. D. S.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: WILMA PEREIRA MARIANO, OAB nº RO10731; SHEINE MARCELA SANTOS TEOTONIO, OAB 
nº RO11604
Parte requerida: 
INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES (VIA DJE)
FINALIDADE: Ficam as partes, por via de suas advogadas, intimadas do inteiro teor da SENTENÇA de homologação, bem como para 
que providenciem o envio da SENTENÇA anexada ainda a certidão de casamento, ao Cartório de Registro Civil competente, para as 
devidas averbações.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 31 de agosto de 2022

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000300-02.2020.8.22.0017
REQUERENTE: MARIA LUCIA TEIXEIRA HOFFMANN
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO FUZARI BORGES - RO5091
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA (EXEQUENTE)
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da comprovação da 
implantação do benefício, apresentada pelo requerido, para em 05 dias apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 
nos termos do art. 524 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7001119-65.2022.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: JOSENILDA NOGUEIRA, NEUZENILDA NOGUEIRA LEMOS, ADEILDO ANTONIO NOGUEIRA, NOILDA NOGUEIRA 
DA SILVA, HILDO ANTONIO NOGUEIRA, SEBASTIANA NOGUEIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JULIANA RATAYCZYK NAKONIERCZJY FUZARI - RO8372
EXECUTADO: PAULINA APARECIDA DA SILVA BEZERRA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte autora sobre a audiência redesignada para o dia 10/10/2022 às 08:45 horas, a ser realizada por video 
conferência, através do link: https://meet.google.com/okm-jaod-nzo
Alta Floresta D’Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7000021-45.2022.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ARILDO RAMOS DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JESSICA FERNANDA DA SILVA BORGES - RO9525, HERISSON MORESCHI RICHTER - RO0003045A, 
TALLITA RAUANE RAASCH - RO9526
REU: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte autora para apresentar réplica a constestação no prazo de 15 dias.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
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Processo n.: 7001795-13.2022.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Compra e Venda
Valor da causa: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
Parte autora: KATIA SCARMAGNANI
ADVOGADOS DO AUTOR: NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS, OAB nº RO12508, RUA BARÃO DE MELGAÇO 4701, 
SALA 01 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, CLAUDIA FERRARI, OAB nº RO8099A, KATHIA JULIA DA SILVA 
OLIVEIRA, OAB nº RO9537
Parte requerida: ISAAC COSTA LEAL, LINHA 130 Km 2,5, DISTRITO DE IZIDOLÂNDIA ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA 
D’OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Recebo a emenda à inicial.
Custas iniciais recolhidas no importe de 1% sobre o valor da causa (ID n. 80908506).
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c pedido alternativo de rescisão de contrato c/c perdas e danos 
ajuizada por KATIA SCARMAGNANI COSTA em face de ISAAC COSTA LEAL.
Da tutela de urgência
Os artigos 300 e 301, do CPC dispõem que:
Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
DECISÃO.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Pois bem.
A tutela de urgência, tal como prevista no CPC, busca resguardar situações nas quais a demora no reconhecimento do direito prejudica a 
parte. Neste caso, há, portanto, a necessidade da demonstração do perigo da demora e da verossimilhança das alegações.
No caso dos autos, a parte autora alegou que em 23/08/2021 adquiriu do requerido o imóvel rural denominado Fazenda Anaconda, 
localizada na gleba Massaco, com área de 183,5445 ha, localizado na linha 130, Distrito de Izidolândia no Município de Alta Floresta 
D’Oeste/RO. Sustentou que por ocasião da transação, a requerida declarou que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado de 
quaisquer dívidas, ônus judiciais e extrajudiciais, dentre outros. Aduziu que ficou acordado o preço da venda em R$ 1.875.000,00, e que já 
quitou o valor de R$ 750.000,00, faltando pagar apenas as duas últimas parcelas, uma de R$ 562.500,00, com vencimento em 23/08/2022 
e outra de R$ 562.500,00 com vencimento em 23/08/2023. Argumentou que ao iniciar o processo de regularização do imóvel junto aos 
órgãos competentes, teve conhecimento de que a área não está apta para ser documentada, uma vez que há indícios de que a área se 
encontra dentro de uma demarcação de terras indígenas. Também teve conhecimento de que está em trâmite no 
PODER JUDICIÁRIO processo de demarcação de terras pertencentes a grupo indígena para levantamento da Gleba Massaco, na qual 
o imóvel objeto da lide está inserido. Informou a existência da Ação Civil Pública nº. 1004655-48.1010.4.01.4101, alegando que esta 
tem como objetivo compelir os órgãos responsáveis a darem prosseguimento aos processos administrativos pertinentes e necessários 
à CONCLUSÃO dos trabalhos de demarcação. Argumentou que tentou resolver a questão com o requerido, mas não obteve êxito. Em 
razão do exposto pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de suspender o respectivo contrato e suspender o pagamento das 
parcelas vincendas, bem como o parágrafo único da cláusula segunda do contrato.
Com efeito, a parte autora trouxe aos autos prova de que adquiriu do requerida o referido imóvel em 23/08/2021, conforme contrato 
de compra e venda (ID n. 81230380). De acordo com a cláusula sexta “7.2”, do mencionado contrato, na época da venda do imóvel 
a vendedora declarou que este estava livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, ônus judiciais e extrajudiciais, dentre outros. No 
entanto, os documentos juntados aos autos indicam que a área do imóvel objeto desta lide está sendo discutida em Ação Civil Pública, 
pois ao que parece, se trata de terra indígena, de propriedade da União. Ainda, extrai-se dos autos que a ACP foi ajuizada em 02/10/2020, 
ou seja, muito antes da venda do imóvel. 
Na casuística, nesta primeira cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de 
urgência.
Assim, com fundamento no art. 300, caput e 298 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, o qual consta no ID n. 81230380. Por conseguinte, suspendo os pagamentos das 
duas últimas parcelas no valor de R$ 562.500,00 cada, com vencimento em 23/08/2022 e em 23/08/2023, assim como os efeitos do 
parágrafo único da cláusula segunda, até ulterior DECISÃO. 
Do prosseguimento do feito
CITE-SE a parte demandada e, nos termos do art. 334 do CPC, intime-a para comparecer à audiência de tentativa de conciliação a ser 
realizada no dia 18/10/2022, às 09h00min, sob pena de imposição de multa, porquanto a ausência importa em ato atentatório à dignidade 
da justiça, nos termos do art. 334, § 8º do CPC, salvo se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência do ato da audiência, 
desinteresse na autocomposição, acordo prévio, devendo as partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
Intime-se a parte autora por meio de seu patrono.
A audiência será realizada por sistema de vídeo pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC.
As partes ficam cientes de que será utilizado o sistema Google Meet, que deverá ser baixado no computador, notebook, tablet ou celular 
para fins de participar da solenidade virtual.
Disponibiliza-se o link https://meet.google.com/okm-jaod-nzo que deverá ser utilizado pela(s) parte(s) para acesso à audiência. Para 
acessar, basta que as partes cliquem no link, no dia e hora designados, podendo ser por meio de computador ou smartphone.
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É vedado à(s) parte(s) ingressar na sala da audiência antes ou depois do dia designado para a audiência de conciliação, utilizando o link 
somente no momento de sua audiência.
Em caso de dúvida técnica com relação ao modo de realização da solenidade, o(a) autor(a) ou embargado deverá entrar em contato com 
o telefone do plantão do NUCOMED, Fone: (69) (69) 3309-8440 (WhatsApp) para solicitar esclarecimentos.
Realizada a audiência, caso frutífera, voltem os autos para homologação.
Na hipótese de os conciliadores identificarem a possibilidade de realização de acordo, independentemente de nova CONCLUSÃO dos 
autos poderão designar nova audiência a fim de promover a solução consensual do conflito.
Pautado no princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e a fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na fase de 
saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso de pedido incidental urgente, autoriza-se o Sr. Escrivão ou substituto imediato 
a prática dos seguintes atos ordinatórios:
a) Não restando frutífera a tentativa de conciliação, intime-se a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 
contestação;
b) com a vinda da contestação, desde que acompanhada de documentos que não digam respeito à representação processual ou venha 
contendo preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica e, no caso desta vir subsidiada de documentos novos, consequente vista a 
parte ré;
c) apresentada a contestação ou depois da réplica, providencie o Cartório a intimação das partes para que especifiquem as provas que 
pretendem produzir - e caso queiram, sugiram os pontos controvertidos da demanda - no prazo comum de 05 (cinco) dias, transcorrido o 
referido prazo, venham conclusos para as FINALIDADE s dos arts. 354/357 do CPC.
Realizada a audiência, havendo acordo, retornem-me conclusos imediatamente para homologação.
Caso contrário, cumpra-se na íntegra o presente decisório.
Pratique-se e expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11:06.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000116-75.2022.8.22.0017
AUTOR: VALMIRA PA UROTA TUPARI
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS - RO5822
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da Expedição da(s) prévia 
da RPV, para querendo manifestar-se quanto à eventual inconsistência.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000074-26.2022.8.22.0017
AUTOR: LENI APARECIDA DA SILVA DE TOLEDO
Advogado do(a) AUTOR: ALVARO MARCELO BUENO - RO6843
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da Expedição da(s) prévia 
da RPV, para querendo manifestar-se quanto à eventual inconsistência. 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000252-72.2022.8.22.0017
EXEQUENTE: P. M. V.
Advogados do(a) EXEQUENTE: NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO - RO6119, MARCIO ANTONIO PEREIRA - RO1615
EXECUTADO: C. L. D. S.
Intimação DO AUTOR
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da 
DECISÃO ID nº 81274573, para que proceda a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000729-32.2021.8.22.0017
REQUERENTE: NILTON ALVES DE CERQUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILLA MARINHO PEIXOTO DE ARAUJO - RO10460
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da Expedição da(s) 
prévia(s) da RPV, para querendo manifestar-se quanto à eventual inconsistência. 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000790-63.2016.8.22.0017
REQUERENTE: LENY DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438, CARLOS OLIVEIRA SPADONI - MT3249-A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da Expedição da(s) 
prévia(s) da RPV, para querendo manifestar-se quanto à eventual inconsistência. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7001882-66.2022.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Parte autora: ROSELI APARECIDA FERREIRA ANTONIO, AV. AMAZONAS 3957, APARTAMENTO 03 CENTRO - 76954-000 - ALTA 
FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, 
CENTRO SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por ROSELI APARECIDA 
FERREIRA ANTONIO em face de ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
Da tutela de urgência 
Os artigos 300 e 301, do CPC dispõem que:
Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
DECISÃO.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Pois bem.
A tutela de urgência, tal como prevista no CPC, busca resguardar situações nas quais a demora no reconhecimento do direito prejudica a 
parte. Neste caso, há, portanto, a necessidade da demonstração do perigo da demora e da verossimilhança das alegações.
No caso dos autos, a parte autora alegou que, ao chegar de viagem na data de 31/08/2022, verificou que sua residência estava sem 
energia elétrica. Aduziu que foi informada pelos vizinhos que a requerida havia comparecido ao local para realizar o corte de energia de 
outro apartamento que estava sendo desocupado. Sustentou que seu medidor foi lacrado por engano, tendo em vista que não possui 
contas em atraso. Diante da situação, procurou a requerida para solucionar o problema, porém não obteve êxito, estando até o momento 
sem energia elétrica em sua Unidade Consumidora. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinado que 
a requerida proceda à religação da energia, sob pena de multa. 
Com efeito, a parte autora trouxe aos autos documentos que demonstraram que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica 
em sua residência e que não há fatura em atraso em seu nome. Também demonstrou que buscou a requerida para resolver a questão, 
porém não teve sucesso.
Na casuística, nesta primeira cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para deferimento parcial da tutela 
de urgência, especialmente pelas alegações da inicial e pelos documentos juntados.
Assim, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço de caráter contínuo e indispensável à dignidade da pessoa humana, 
o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, liminarmente, com fundamento no art. 300, caput e §2° do CPC, a fim de 
determinar que a parte requerida proceda à religação da energia elétrica na Unidade Consumidora n. 20/2083465-1, localizada na 
Avenida Amazonas, nº. 3937, apto 3, Centro, Alta Floresta D’Oeste/RO, CEP 76954-000, em nome de ROSELI APARECIDA FERREIRA 
ANTONIO, no prazo de 4 horas, a contar da ciência desta DECISÃO, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento, 
com fundamento no art. 537, do CPC, até o limite de R$ 5.000,00. 
Da inversão do ônus da prova
Considerando que se trata de relação de consumo e a evidente impossibilidade de o requerente produzir prova negativa de sua conduta, 
fica desde já invertido o ônus da prova em desfavor da requerida, com base no art. 6º, VIII, do CDC.
Do prosseguimento do feito
Cite-se a parte requerida dos termos da presente ação, devendo contestar no prazo de 15 dias, sob pena de confissão quanto à matéria 
de fato, especificando desde logo as provas a serem produzidas.
Havendo contestação, faculto à parte autora o prazo de 10 dias para impugnação, devendo, de igual forma, apresentar desde logo as 
provas que entender de direito.
Deixo de designar audiência conciliatória neste primeiro momento, eis que a requerida, de forma notória, adota prática de não efetuar 
acordo em ações dessa natureza.
Contudo, nada obsta que as partes possam requerer posteriormente a audiência conciliatória, se assim entenderem conveniente, assim 
como o próprio magistrado, se viável.
Após, certificado o ocorrido, venham os autos conclusos para eventual análise do MÉRITO.
Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:03.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Processo n.: 7001256-47.2022.8.22.0017
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo qualificado
Valor da causa: R$ 0,00 ()
Parte autora: Ministério Público do Estado de Rondônia,, RUA JAMARY 1555 - 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Parte requerida: LUIZ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS, AV. CORONEL JORGE TEIXEIRA 4546, OU AV. ROLIM DE MOURA, 3835 
BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, CAMILA PIRES DE OLIVEIRA, MONTE SINAI 6831 SAO CRISTOVAO - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: ÉRICA NUNES GUIMARAES COSTA, OAB nº RO4704, - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Trata-se de ação penal ajuizada em face de CAMILA PIRES DE OLIVEIRA e LUIZ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS pela prática do 
delito previsto no artigo 157, §1º e §2°, inciso II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal (ID 78606672).
Citados (ID 79704568) a acusada Camila apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (ID 
81137215).
Instado, o Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva (ID 81204701).
É o sucinto relato. Decido. 
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Quanto a admissibilidade da prisão preventiva (art. 313 do CPP), verifico que a pena imputada ao delito, ultrapassa a pena máxima 
de 04 (quatro) anos, conforme determina o art. 313, I do Código de Processo Penal, bem como não se trata de prisão para imposição 
antecipada de pena, já que ante a existência de diversos antecedentes criminais e a pena mínima fixada, a prisão se justifica de acordo 
com o princípio da homogeneidade (art. 313, §2° do CPP).
Em relação aos pressupostos da prisão preventiva (art. 312, CPP), verifico que o fummus comissi delicti resta demonstrado pelos 
elementos de informação coletados nos autos.
O perigo gerado pelo estado de liberdade se demonstra diante da sua reiteração delitiva, fundamentando-se a prisão na necessidade de 
garantia da ordem pública (art. 312, caput, do CPP), pois, verifica-se que a custodiada já havia sido condenada por crime doloso e de 
natureza patrimonial, conforme execução de pena n. 0000730-36.2016.8.22.0010. 
A respeito da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, é necessária a existência de adequação, pois “as medidas cautelares 
deverão ser aplicadas observando-se a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do 
indiciado ou acusado” (art. 282, II do Código de Processo Penal). Trata-se da adequação qualitativa da medida, adequação quantitativa 
da medida e adequação subjetiva da medida, condicionada à apreciação do caso concreto.
É patente na doutrina e jurisprudência que, presentes os pressupostos necessários à prisão cautelar, não há possibilidade de aplicação 
de medidas diversas da prisão, como se vê:
Habeas corpus. Roubo. Requisitos da prisão preventiva. Presentes. Constrangimento ilegal. Inexistência. A custódia do paciente deve 
ser mantida quando há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como a presença de um dos fundamentos 
da prisão preventiva, sobretudo, quando se trata de delito grave como o crime de roubo. (Habeas Corpus, Processo nº 0003072-
16.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, 
Data de julgamento: 13/07/2017).(TJ-RO - HC: 00030721620178220000 RO 0003072-16.2017.822.0000, Relator: Desembargador José 
Jorge Ribeiro da Luz, Data de Julgamento: 13/07/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 
em 18/07/2017.). Grifei. 
Desta forma, considerando que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão.
O Superior Tribunal de Justiça, em sua “Jurisprudência em Teses”, possui o mesmo entendimento, como se vê: “as condições pessoais 
favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da 
custódia”.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência em teses, já sedimentou que “a prisão cautelar pode ser decretada para 
garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações 
criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus 
operandi)”.
Portanto, verifica-se que a prisão da acusada encontra-se plenamente fundamentada nos autos, de acordo com o que determina o art. 
313, I e II do Código de Processo Penal, fundada na necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, de acordo com a jurisprudência 
dominante do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a MANTENHO.
DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO
Aguarde-se o prazo da intimação de ID 81204701. 
Decorrido o prazo sem a apresentação da resposta à acusação pelo corréu Luiz Carlos Moreira dos Santos, remeta-se os autos à 
Defensoria Pública do Estado.
Após, venham os autos conclusos para as providencias dos artigos 399 e 400 do CPP.
Expeça-se o necessário.
Pratique-se o necessário para cumprimento.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 13:30.
Miria do Nascimento De Souza
Juíza de Direito
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1ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7001627-11.2022.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Parte autora: NILSA MIRANDA TALIARI, AV. PARANÁ, N. 4490, BAIRRO SANTA FELICIDADE 4490, AV. PARANÁ, N. 4490, BAIRRO 
SANTA FELICIDADE SANTA FELICIDADE - 76954-970 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PRISCILLA MARINHO PEIXOTO DE ARAUJO, OAB nº RO10460
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 2289/2290 A 
2653/2654 - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Recebo a emenda à inicial.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por NILSA 
MIRANDA TALIARI em face de ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
Da tutela de urgência 
Os artigos 300 e 301, do CPC dispõem que:
Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Pois bem.
A tutela de urgência, tal como prevista no CPC, busca resguardar situações nas quais a demora no reconhecimento do direito prejudica a 
parte. Neste caso, há, portanto, a necessidade da demonstração do perigo da demora e da verossimilhança das alegações.
No caso dos autos, a parte autora alegou que na data de 11/07/2022 a requerida, sem qualquer notificação prévia, interrompeu o 
fornecimento de energia elétrica em sua Unidade Consumidora. Sustentou que a última fatura, referente ao mês de maio/2022 e com 
vencimento em 13/06/2022, foi paga em 09/07/2022. Argumentou que antes do corte avisou aos funcionários da requerida que não haviam 
faturas em atraso. Ressaltou que ficou sem energia durante o dia todo e à noite. Informou que a fatura de energia ainda está em nome 
do antigo proprietário, conforme contrato de compra e venda. Asseverou que recebeu uma carta do Serasa informando a negativação de 
seu nome em relação à fatura de junho/2022. Assim sendo, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida se 
abstenha de interromper o fornecimento de energia em sua residência e retire o seu do SPC/SERASA.
Com efeito, a parte autora trouxe aos autos documentos que demonstraram que não houve notificação prévia de corte em razão de 
faturas em atraso. Quanto à inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes, verifico que não foi inserido o nome da autora, e sim 
do antigo proprietário. Embora a parte autora não tenha legitimidade para requerer a retirada do nome de terceiro dos cadastros de 
inadimplentes, verifico que a inclusão do nome ocorreu em razão do débito discutido aqui nestes autos, cujo pagamento já foi realizado, 
conforme comprovante de pagamento (ID n.79967484, p. 3).
Na casuística, nesta primeira cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para deferimento parcial da tutela 
de urgência, especialmente pelas alegações da inicial e pelos documentos juntados.
Assim, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço de caráter contínuo e indispensável à dignidade da pessoa humana, 
o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, liminarmente, com fundamento no art. 300, caput e §2° do CPC, a fim de 
determinar que a parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 20/242216-0, 
localizada na Avenida Paraná, nº. 4480, bairro Santa Felicidade, Alta Floresta D’Oeste/RO, CEP 76954-000, em nome de MOACIR 
MICHELS, bem como determino que, no prazo de 10 dias, a requerida proceda à retirada do nome do titular da respectiva unidade 
consumidora dos órgãos de restrição ao crédito e se abstenha de inscrevê-lo novamente, concernente aos fatos narrados na peça inicial, 
até decisão final, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento, com fundamento no art. 537, do CPC, até o limite 
de R$ 5.000,00. 
Da inversão do ônus da prova
Considerando que se trata de relação de consumo e a evidente impossibilidade de o requerente produzir prova negativa de sua conduta, 
fica desde já invertido o ônus da prova em desfavor da requerida, com base no art. 6º, VIII, do CDC.
Do prosseguimento do feito
Cite-se a parte requerida dos termos da presente ação, devendo contestar no prazo de 15 dias, sob pena de confissão quanto à matéria 
de fato, especificando desde logo as provas a serem produzidas.
Havendo contestação, faculto à parte autora o prazo de 10 dias para impugnação, devendo, de igual forma, apresentar desde logo as 
provas que entender de direito.
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Deixo de designar audiência conciliatória neste primeiro momento, eis que a requerida, de forma notória, adota prática de não efetuar 
acordo em ações dessa natureza.
Contudo, nada obsta que as partes possam requerer posteriormente a audiência conciliatória, se assim entenderem conveniente, assim 
como o próprio magistrado, se viável.
Após, certificado o ocorrido, venham os autos conclusos para eventual análise do mérito.
Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 14:05.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Processo n.: 7001851-17.2020.8.22.0017
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Adicional de Horas Extras
Valor da causa: R$ 32.709,30 (trinta e dois mil, setecentos e nove reais e trinta centavos)
Parte autora: ERIKA HARUMI ARAMAGUI, AV. MINAS GERAIS 4835 CIDADE ALTA - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO ROQUE, OAB nº RO5905
Parte requerida: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE
Despacho
Vistos. 
Acolho o pedido da exequente.
Intime-se a executada para, no prazo de 05 dias, proceder à juntada aos autos das folhas de frequência da servidora, ora exequente, 
de todos os meses trabalhados, referente ao período de 2005 a 2008, para fins de elaboração do cálculo de horas extras, que deverá ser 
realizado pela executada, também no prazo de 05 (cinco) dias.
No mais, em caso de inércia da executada, considerando que a Administração Municipal é quem detém os referidos documentos, não 
podendo assim, a parte exequente ser prejudicada, autorizo a utilização para fins de cálculos das médias de horas trabalhadas aquelas 
informadas pela exequente, ou seja, média de 04 (quatro) horas extras por mês.
Após, realizados os cálculos pela exequente, abra-se vista para a executada, para querendo, impugne os cálculos. 
Por fim, façam os autos conclusos. 
Cumpra-se.
SERVE DE MANDADO\OFÍCIO\PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 19:01 .
Miria do Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7000917-59.2020.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rural (Art. 48/51)
Valor da causa: R$ 22.990,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa reais)
Parte autora: MANOEL HILARIO DE SOUZA, LINHA 45, KM 05 S/N ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA NEGRI, OAB nº RO2029
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS, - ATÉ 764/765 CENTRO - 76900-
020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação para concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural ajuizada por MANOEL HILARIO DE SOUZA face de 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.
Em síntese, o requerente afirma que sempre foi trabalhador rural e que ao completar o requisito etário ingressou com pedido administrativo 
de aposentadoria de trabalhador rural, que teria sido indeferido por ausência de comprovação da atividade rural pelo tempo de carência 
necessário. Aduz, contudo, que é segurado especial e incluiu junto à inicial documentos que alega comprovar o exercício de atividade 
rural.
Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ID 40166971) afirmando que não há provas concretas e seguras que evidencie 
exercício de atividade rural pelo prazo necessário, imediatamente antes do pedido administrativo. 
A parte autora apresentou impugnação (ID 41248991), reiterando os argumentos da inicial e declarando que atende aos requisitos para 
fazer jus à aposentadoria por idade pleiteada, requerendo a concessão de tutela de urgência ou evidência.
Em seguida, foi prolatada decisão saneadora, sendo designada audiência para produção da prova oral (ID 55959236).
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Realizada a audiência de instrução, foi tomado o depoimento pessoal da parte autora e feita a oitiva das testemunhas. A parte autora 
apresentou alegações finais remissivas. Preclusa a oportunidade do requerido de presentar suas alegações finais, em virtude de sua 
ausência imotivada (ID 79773546).
Relatados. Decido. 
FUNDAMENTAÇÃO 
Cuida-se de pedido de aposentadoria por idade de suposto trabalhador rural.
A Lei n. 8.213/91, em seu art. 11, inciso VII, considera o trabalhador rural segurado da previdência social, classificando-o como segurado 
obrigatório e especial, desde que exerça seu labor individualmente ou em regime de economia familiar, sendo-lhes oferecido o benefício 
de aposentadoria por idade (art. 18, I, “b”), cujos requisitos e condições vem expressos nos artigos 48 e seguintes do referido diploma 
legal.
Para a concessão do benefício, o artigo 48, § 1º, da Lei n. 8.213/91 exige idade mínima de 60 (sessenta) anos para os homens e 55 
(cinquenta e cinco) para as mulheres, além do efetivo tempo de serviço rural, que pode ser integral ou descontínuo (art. 143 da Lei n. 
8.213/91), cujo tempo deverá ser comprovado mediante início razoável de prova material, complementado por prova testemunhal, tanto 
na esfera administrativa ou judicial, a teor do art. 55 §3º, da citada lei, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal (Súmulas 149/
STJ e 27/TRF – 1ª Região).
Portanto, para o acolhimento da pretensão deduzida, incumbe à parte autora comprovar a existência cumulada dos seguintes 
requisitos: 
a) idade de 60 (sessenta) anos para trabalhador rural (art. 48, § 1º); 
b) a qualidade de segurado segundo a categoria em que se classifica; e 
c) o exercício efetivo da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 
por período de tempo igual ao de carência exigido por lei (art. 48, § 2º), que segundo disposto no art. 142 da lei n. 8.213/91, corresponde 
a 180 meses para quem completa a idade necessária após o ano de 2011, como é o caso do requerente.
Nesse particular, importante anotar que o verbete da Súmula 149 do STJ dispõe que a prova exclusivamente testemunhal não basta à 
comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.
Do requisito idade
Nos autos resta incontroverso o atendimento do requisito da idade, uma vez que o documento de identidade da parte autora comprova 
que ela nasceu em 26/01/1958 e, portanto, completou 60 (sessenta) anos em 26/01/2018. Assim, este requisito encontrava-se preenchido 
tanto na data do requerimento administrativo (29/07/2019), quanto na do ajuizamento da presente ação.
Da qualidade de segurado e tempo de carência
Sensível à dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, o Superior Tribunal de Justiça já solucionou 
a matéria, adotando a solução pro misero, no sentido de que a exigência legal para a comprovação da atividade laborativa do rurícola 
resulta num mínimo de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil - como em certidão de casamento, ou de 
nascimento dos filhos e até mesmo, em assentos de óbito, no caso de pensão.
Corolário da exigência de “início” é que não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência 
do benefício, bastando que o conjunto probatório permita ao julgador, formar convicção acerca da efetiva prestação laboral rurícola.
Como início de prova material da sua condição de segurado especial, o autor juntou ao processo vários documentos relativos a qualidade 
de segurado especial.
Todos esses documentos, embora não detalhem todo o período exigido por lei, evidenciam indícios de atividade rural.
Em que pese a autarquia previdenciária alegue em sua contestação que não há nos autos provas concretas e seguras do início de 
atividade rural e de seu efetivo exercício pelo prazo necessário, tais alegações não merecem prosperar tendo em vista que apesar de os 
documentos não demonstrarem todo o tempo de carência necessário, comprovam que o autor, ainda que de forma descontínua exerceu 
atividades rurais por considerável lapso temporal durante o período de carência.
Com efeito, o requerente juntou no ID 39635826, p. 6-7, contrato de comodato indicando que desde o ano de 2000 tomou, com sua 
esposa, uma fração de terras de terceiro para cultivar lavoura branca, indicando que o núcleo familiar exerceu atividade rural no local por 
aproximadamente 21 (vinte e um) anos.
O requerente juntou, no ID 39635826, p. 12-16, notas fiscais em seu nome de venda de produtos advindos do trabalho na lavoura (café) 
referentes aos anos de 2015 a 2019 atestando o exercício de atividade rural familiar por esse período.
A ficha no Hospital Municipal Vanessa e Vania Fuzari, indicam sua residência na Linha 140/50, Km 37, zona rural deste município e sua 
profissão como lavrador (ID 39635826, p. 18).
Nos ID 39635826, p. 26, o autor apresentou cópia de cadastro no comércio local em seu nome, no qual indica sua profissão como lavrador 
e endereço residencial na Linha 60/140, zona rural, deste Município.
Logo, inevitável reconhecer que todos esses documentos constituem prova de exercício de atividade rural durante todo o período de 
carência, ou seja, nos 180 meses imediatamente anteriores ao ano de 2019, em que o autor realizou o pedido administrativo, restando 
plenamente satisfeito o início de prova material quanto à qualidade de segurado especial na condição de trabalhador rural em regime de 
economia familiar
Com relação à alegação da autarquia previdenciária de que referidos documentos não serviriam como início de prova material da atividade 
rural, importa registrar que o STJ, já em sede de recursos repetitivos, acenou no sentido de já estar sedimentado o entendimento de 
que a prova material de parte do lapso temporal carencial exigido não afronta a orientação da súmula 149 do STJ, de que a prova 
exclusivamente testemunhal não serve por si só para atestar o exercício da atividade rural pretendida. Ainda de acordo com referida 
orientação superior, a súmula 149 do STJ tem sua aplicação mitigada na hipótese da reduzida prova material ser complementada por 
idônea e robusta prova testemunhal, senão confira: 
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE 
TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE 
TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. 
NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA. 1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento 
da exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores rurais boias-frias. 
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Aplica-se a Súmula 
149/STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício 
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previdenciário”) aos trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. 4. 
Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento 
de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, 
cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal. 5. No caso concreto, o 
Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento da Súmula 149/STJ para os “boias-frias”, apontou diminuta prova material 
e assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, o que está em consonância 
com os parâmetros aqui fixados. 6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, 
DJe 19/12/2012) (negritei).
É o que ocorre no caso deste processo, uma vez que, embora a prova material possa não abranger ano a ano todo o período carencial, 
indica que durante o tempo de carência ocorreu, sobremaneira, exercício de trabalho rural pelo interessado, tendo havido prova 
testemunhal idônea também nesse sentido.
Em relação a prova testemunhal, as pessoas ouvidas em juízo, de seu turno, confirmaram que a autora exerceu atividade laboral rural sob 
o regime de economia familiar pelo período que se conheceram, conforme pode ser conferido pelos depoimentos tomados na audiência 
de instrução, corroborando com o que restou demonstrado pela prova material apresentada. 
A testemunha Ronildo Nunes Vieira disse em juízo que foi vizinho do autor, onde o conheceu. Informou que o autor trabalhava com café 
de “a meia” em um local de mais ou menos um alqueire em terra de terceiros. Alegou que não teve conhecimento de que o autor saiu da 
zona rural para trabalhar na cidade.
No mesmo sentido a testemunha Mônica Alves Ferreira da Silva disse foi vizinha do autor, desde 2008 até 2021. Informou que a distância 
entre sua casa e a casa onde autor morava era de mais ou menos um quilômetro. Alegou que o autor trabalhava com café e lavoura 
branca em terra de terceiros. Informou que não tem conhecimento de que o autor já trabalhou na cidade. Disse que atualmente tem 
conhecimento de que o autor trabalha com horta e criação de porcos. Informou, por fim, que conhece o autor desde 2005, pois tinha 
familiares que residiam próximo a residência do autor.
Logo, não resta dúvida que o autor realmente é trabalhador rural, porquanto vem demonstrada nos autos por início de prova documental 
corroborada pela prova testemunhal, segundo exige o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91 e contemporânea aos fatos.
Portanto, entende-se que restou atendido e comprovado, ainda que se possa considerar que de forma descontínua, o tempo de carência 
exigido correspondente ao período de 180 meses.
Do valor do benefício
Em se tratando de segurado especial, prevê a lei 8.213/91, em seu art. 39, I, a concessão do referido benefício no valor de 01 (um) salário-
mínimo, dada a comprovação da atividade rural no período de carência e a ausência de provas quanto ao recolhimento de contribuições 
no respectivo período.
Do termo inicial
No presente caso, o termo inicial deve retroagir à data da do pedido administrativo, qual seja, ao dia 29/07/2019, uma vez que nos autos 
restou apurado que na referida data o requerente já atendia a ambos os requisitos para fazer jus ao benefício ora pleiteados.
Da tutela de urgência antecipada
Finalizada a instrução processual, nos autos restou apurado que a autora atende a todos os requisitos para fazer jus ao benefício de 
aposentadoria por idade.
Portanto, inevitável concluir que, por meio de prova técnica judicial, restou evidenciado que a interessada efetivamente atende ao requisito 
respectivo exigido para a concessão do benefício previdenciário postulado.
Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, referido quesito se confirma por se tratar, o benefício 
previdenciário de aposentadoria por idade, de parcela de natureza alimentar, cujo prejuízo se remonta a cada dia de ausência do 
pagamento.
Em sendo assim, confirmados os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser deferida, para que o benefício 
a ser concedido à requerente por força desta sentença seja implantado independentemente do trânsito em julgado da sentença. 
Dos juros e da correção monetária 
A atualização das parcelas pretéritas deverá observar a Emenda Constitucional n. 113/2021 para as parcelas posteriores à data de 
vigência da norma (09/12/2021) e quanto aos valores anteriores, deverá observar os critérios assinalados pelo STF no julgamento recente 
do Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral reconhecida n. 870.947, em que ficou decidido pelo plenário do STF que, 
para as dívidas não tributárias da Fazenda Pública, como é o presente caso, a atualização monetária deve ser realizada de acordo com o 
índice do IPCA-E e os juros moratórios de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, 
com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Registro que a Emenda Constitucional n. 113/2021 utiliza o termo “atualização monetária”, que envolve os juros de mora e a correção. 
Ademais, o STF possui o entendimento de que a Taxa SELIC engloba os juros de mora e não apenas a correção monetária (ADCs 58 e 
59; ADIns 5.867 E 6.021). 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide e com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 
feito por MANOEL HILARIO DE SOUZA e consequentemente CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 
implementar o benefício de aposentadoria rural por idade em favor do autor, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, a partir da data 
do requerimento administrativo, que se deu em 29/07/2019.
Em razão da natureza alimentar do benefício, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para que a autarquia 
previdenciária inicie, imediatamente, o pagamento do benefício ora concedido.
Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a fundamentação acima.
Nos termos do art. 85 § 3° do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a 
data desta sentença (Súmula 111 STJ).
Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, o INSS é isento de custas quando a ação é processada perante a Justiça Federal, e, in 
casu, também perante a Estadual, por força do art. 5º, I da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas do 
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia).
Sentença não sujeita ao reexame necessário, de acordo com o disposto no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.
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Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC, artigo 
1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a respectiva apresentação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Em razão da antecipação da tutela ora concedida, INTIME-SE a autarquia previdenciária para que proceda à implantação do benefício 
ora concedido, nos precisos moldes expostos no comando sentencial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 
(cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgada, sem requerimentos, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 18:25 .
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste Processo n.: 7000337-34.2017.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Requisitos, Inadimplemento, Correção Monetária, Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Comercial, Ato / Negócio 
Jurídico
Valor da causa: R$ 53.720,83 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte reais e oitenta e três centavos)
Parte autora: A. F. MINERACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
ADVOGADO DO AUTOR: ITAMAR DE AZEVEDO, OAB nº RO1898A
Parte requerida: E J CONSTRUTORA LTDA - ME
ADVOGADOS DO REU: AIRTOM FONTANA, OAB nº RO5907, JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS PIRES, OAB nº RO3718
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 
Após intime-se o devedor para cumprir a obrigação, pagando o valor atualizado do título constituído no prazo de 15 (quinze) dias, 
podendo o pagamento ser feito por meio de depósito judicial vinculado a este processo, sob pena de inclusão de multa de 10% do valor 
da condenação (CPC, artigo 523, § 1º).
A modalidade de intimação deverá ser observada pela escrivania de acordo com o que determina o artigo 513, § 2º, do CPC.
Advirta-se o requerido de que, após decorrido o prazo para cumprimento do pagamento acima assinalado, começará a fluir o prazo, 
também de 15 dias, para que, caso queira, apresente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos (CPC, 
artigo 525).
Havendo impugnação, certifique-se a tempestividade e retornem conclusos para análise quanto ao recebimento, nos termos do § 4º e 
seguintes do artigo 525 do CPC.
Decorrido o prazo e não havendo comprovação do pagamento e nem impugnação do requerido, ao autor para atualização, com inclusão 
da multa de 10% e dos honorários desta fase de cumprimento de sentença também em 10% e, após, expeça-se mandado de penhora ou 
arresto e avaliação de bens do requerido, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC, devendo o devedor ser regularmente intimado do prazo 
para embargos, no caso de penhora positiva.
Não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá o credor formular ao juízo pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados – INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, para localizar bens do devedor, mediante a comprovação do recolhimento 
das custas judiciais nos termos do artigo 17, da Lei n. 3.896/2016, se a parte exequente não for beneficiária da gratuidade da justiça.
Desde já fica deferido ao Oficial de Justiça proceder às diligências na forma §§ 1º e 2º, do artigo 212, do CPC.
Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação, nos termos do art. 525, do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 19:50 .
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7000900-86.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
Valor da causa: R$ 21.452,42 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
Parte autora: CLEILSE ASSIS DE LIMA, LINHA 144, KM 50 s/n, CASA ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO4088390, AV. RIO BRANCO 4539 CENTRO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, MATHEUS RODRIGUES PETERSEN, OAB nº RO10513
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
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SENTENÇA
Cuida-se de ação ajuizada por CLEILSE ASSIS DE LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que a 
parte requerente pede a condenação do requerido à implantação de benefício de pensão por morte, afirmando que atende aos requisitos 
exigidos para fazer jus ao referido benefício.
Em síntese, a autora afirma que era dependente de seu companheiro Josué da Silva Vieira, o qual veio a óbito em 24/09/2020.
Aduz que o falecido era segurado da previdência social na qualidade de segurado especial e que por esse motivo requereu 
administrativamente o benefício de pensão por morte junto à previdência social, o qual foi indeferido por não ter constatado que o falecido 
fosse segurado da previdência ao tempo do óbito.
Com a inicial juntou os documentos que entende fundamentar sua pretensão.
Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação, afirmando que não haveria início de prova material de que o falecido seria 
segurado especial e de que a requerente seria sua dependente (ID 57614364).
A parte autora apresentou réplica (ID 58720563).
Em seguida foi prolatada decisão saneadora e determinada a produção de prova oral.
Realizada a audiência de instrução, foi tomada a oitiva das testemunhas arroladas pela requerente e o depoimento pessoal da parte 
autora. Encerrada a instrução, a parte autora apresentou alegações finais remissivas à inicial, restando preclusa a oportunidade da 
autarquia previdenciária em apresentar alegações finais em razão da ausência injustificada.
É o relatório, passo a decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, imperioso ressaltar, que a presente demanda será analisada sob à égide da EC 103/2019. Dito isso, pautando-se no princípio 
do “Tempus Regit Actum”, o qual preconiza que a lei a ser aplicada nos casos de concessão de benefício previdenciário, será aquela 
vigente na data do óbito do segurado, será observada no julgamento do feito, a Emenda mencionada. Assim, aplicar-se-á, no que 
concerne à concessão, manutenção, renda mensal e dependentes, a lei vigente do ano em que ocorrido o óbito.
A pensão por morte, benefício previsto no artigo 201, V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 8.213/91, artigos 74 a 79, 
tem por fim assegurar o sustento dos dependentes do segurado, homem ou mulher, que falecer. 
A pensão por morte de rurícola, independente de carência, é devida aos dependentes dos segurados especiais, que, para tanto, devem 
demonstrar que a parte instituidora do benefício, até o óbito, exercia atividades rurais individualmente ou em regime de economia 
familiar.
Assim, basicamente, três são os requisitos para a concessão do benefício: (i) a prova do óbito; (ii) a prova da qualidade de dependente; 
(iii) prova da qualidade de segurado do “de cujus” na data do óbito ou o preenchimento de todos os quesitos para a concessão da 
aposentadoria.
O artigo 16 da Lei nº 8.213/91 relaciona os dependentes do segurado.
Eis o teor do dispositivo referido:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido 
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 
mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a 
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
§ 5º A prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a 
prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 871, de 2019)
No caso dos autos, o falecimento de Josué da Silva Vieira, restou devidamente comprovado pela cópia da Certidão de Óbito, juntada em 
ID n. 56850891.
No que tange a prova da qualidade de dependente, também restou evidenciado que a autora convivia em união estável com o de 
cujus, sendo a dependência econômica presumida, nos termos do art. 16, §4º, da Lei 8.213/91.
Ademais, a certidão de óbito do segurado indica que ele vivia em união estável com a requerente ao tempo do óbito, cabendo lembrar 
que, por se tratar de um documento público lavrado por delegatário detentor de fé pública, possui elevado valor de prova.
Neste ponto, robusto mostrou-se o acervo probatório quanto a duradoura união estável entre a autora e o segurado. Consta no autos 
cópia do Cadastro familiar junto à secretaria municipal de saúde, a qual declara que a família residia no endereço rural desde 11/08/2014 
(ID 56850897). Consta ainda fichas de crediário no comércio local, em nome do casal, com inscrições nos anos de 2019 e 2020. 
Por fim, quanto a qualidade de segurado especial, restou amplamente demonstrada por meio de início de prova material. 
Destarte, consta no ID 56850894 declaração expedida pelo INCRA em 19 de agosto de 2009 acerca da inscrição do segurado no sistema 
de informações de reforma agrária na condição de acampado no acampamento denominado Betinho. Consta ainda relação de notas 
fiscais expedida por loja de insumos agropecuários relativos a venda realizadas ao segurado nos anos de 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 
(ID 56850898). 
Em relação a prova testemunhal, as pessoas ouvidas em juízo, de seu turno, confirmaram que o segurado instituidor exerceu atividade 
laboral rural sob o regime de economia familiar até seu falecimento, conforme pode ser conferido pelos depoimentos tomados na audiência 
de instrução, corroborando com o que restou demonstrado pela prova material apresentada.
Em depoimento pessoal a autora disse que até o ano de 2021 morou na linha 144 km 50, no acampamento denominado “betinho”, zona 
rual desta comarca de Alta Floresta D’Oeste. Que lá residia com seu falecido companheiro e com suas filhas. Que no ano de 2014 passou 
a morar no sítio junto com Josué, onde viveram em união estável até o falecimento deste. Destacou que no sítio trabalhavam no plantio 
de café, milho, feijão e arroz. Que a terra onde moravam se trata de um acampamento “sem-terra” e quando uniu-se a Josué a terra já 
pertencia a seu companheiro. Que durante o relacionamento não houve nenhum período de separação entre ela e seu companheiro. 
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A testemunha Sueli Brunow, ouvida em juízo, disse que mora na linha 144 km 50, zona rural desta comarca, local conhecido como 
assentamento Betinho, que quando chegou naquela localidade a autora já morava lá com seu falecido companheiro. Que lá o casal 
trabalhavam com agricultura, onde plantavam café e feijão. Disse que não soube de qualquer separação do casal no período em que 
viveram juntos. 
No mesmo sentido a testemunha Tiago de Jesus, disse que mora na linha 144 km 50, Zona rural desta comarca, disse que mora naquele 
local há cerca de 20 anos e que conheceu a autora quando ela passou a morar com Josué, que se recorda que Josué já morava naquele 
local. Que se recorda que a filha mais velha da autora estudava em uma escola que fica no assentamento rural, durante os anos em lá 
morou. 
Logo, tendo restado comprovado que a requerente era dependente do falecido e que ele, instituidor, era lavrador, mantendo-se a qualidade 
de segurado especial por esse motivo, é de rigor a procedência do pedido.
Do termo inicial
O óbito ocorreu em 24/09/2020 e o requerimento administrativo foi realizado em 10/05/2020 (ID 56853007) , portanto, antes de decorridos 
os 90 (noventa) dias do óbito, assim, de cordo com expressa previsão legal (redação do artigo 74, inciso I, da Lei 8.213/91 vigente ao 
tempo do óbito),a pensão deve ser paga desde o dia da morte do instituidor. 
Portanto, o termo inicial deverá ser a data do óbito: 24/09/2020.
Do valor e do prazo de concessão
Em se tratando de pensão por morte de segurado especial (agricultor em regime de economia familiar) o valor da pensão por morte é de 
um salário-mínimo legal (Lei 8.213/91, art. 39, inciso I).
Em relação ao prazo, no caso da requerente, a pensão por morte será concedida pelo prazo de 15 anos, tendo em vista que o período de 
atividade rural do falecido era consideravelmente superior a 18 meses, a união estável perdurava por mais 2 anos e a viúva tinha 38 anos 
ao tempo do óbito (nascida em 07/08/1982 - ID 56850887), nos termos do art. 77, §2º, inciso V, alínea “c”, item 4, da Lei 8.213/91.
Da tutela de urgência
Finalizada a instrução processual inevitável concluir que, por meio de prova técnica judicial, restou evidenciado que o interessado 
efetivamente atende ao requisito respectivo exigido para a concessão do benefício previdenciário postulado.
Logo, não há dúvidas de que preenche os requisitos e de que o direito perseguido está provado.
Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, referido quesito se confirma por se tratar o benefício 
previdenciário de parcela de natureza alimentar, cujo prejuízo se remonta a cada dia de ausência do pagamento.
Em sendo assim, confirmados os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser deferida, para que o benefício 
a ser concedido ao requerente por força desta sentença seja implantado independentemente do trânsito em julgado da sentença.
Dos juros e da correção monetária
A atualização das eventuais parcelas pretéritas deverá observar a Emenda Constitucional n. 113/2021 para as parcelas posteriores à 
data de vigência da norma (09/12/2021) e quanto aos valores anteriores, deverá observar os critérios assinalados pelo STF no julgamento 
recente do Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral reconhecida n. 870.947, em que ficou decidido pelo plenário do 
STF que, para as dívidas não tributárias da Fazenda Pública, como é o presente caso, a atualização monetária deve ser realizada de 
acordo com o índice do IPCA-E e os juros moratórios de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da 
Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Registro que a Emenda Constitucional n. 113/2021 utiliza o termo “atualização monetária”, que envolve os juros de mora e a correção. 
Ademais, o STF possui o entendimento de que a Taxa SELIC engloba os juros de mora e não apenas a correção monetária (ADCs 58 e 
59; ADIns 5.867 E 6.021).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide e com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial e consequentemente, CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a conceder a parte requerente CLEILSE 
ASSIS DE LIMA o benefício da pensão por morte de segurado especial do instituidor JOSUÉ DA SILVA VIEIRA, no valor de 1 (um) 
salário-mínimo mensal, com data de início dos pagamentos a partir do óbito (24/09/2020) e cessação do benefício em 23/09/2035.
CONCEDO a tutela provisória de urgência, nos termos do que foi fundamentado e considerando o disposto no artigo 300, do CPC, 
determinando à autarquia previdenciária que implante o benefício ora concedido em favor do autor independentemente do trânsito em 
julgado desta sentença, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta decisão, devendo ser comprovado no 
processo atendimento à referida providência no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
Com relação aos honorários advocatícios, entendo que estes devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações 
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observados os índices conforme fundamentação 
acima.
Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, o INSS é isento de custas quando a ação é processada perante a Justiça Federal, e, no 
presente caso, também perante a Estadual, por força do art. 5º, I da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas do PODER JUDICIÁRIO do 
Estado de Rondônia).
Sentença não sujeita ao reexame necessário, de acordo com o disposto no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.
Em caso de recurso deverá o cartório intimar a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, independentemente de nova conclusão 
e transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Transitada em julgada, sem requerimentos, arquive-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Alta Floresta D’Oeste, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 19:55 .
Miria do Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7000728-47.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível



3393DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Assunto: Pensão por Morte (Art. 74/9)
Valor da causa: R$ 17.600,00 (dezessete mil, seiscentos reais)
Parte autora: ROSA DE JESUS MOIA, LINHA 144, KM 50 S/N ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA NEGRI, OAB nº RO2029
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 1035, - DE 904/905 A 1075/1076 
CENTRO - 76900-038 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Cuida-se de ação ajuizada por ROSA DE JESUS MOIA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que a parte 
requerente pede a condenação do requerido à implantação de benefício de pensão por morte, afirmando que atende aos requisitos 
exigidos para fazer jus ao referido benefício.
Em síntese, a autora afirma que era dependente de seu companheiro Vivaldino dos Santos de Almeida, o qual veio a óbito em 
14/12/2019.
Aduz que o falecido era segurado da previdência social na qualidade de segurado especial e que por esse motivo requereu 
administrativamente o benefício de pensão por morte junto à previdência social, o qual foi indeferido por não ter reconhecida a qualidade 
de dependente da autora.
Com a inicial juntou os documentos que entende fundamentar sua pretensão.
Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação, afirmando que não haveria início de prova material de que o falecido seria 
segurado especial e de que a requerente seria sua dependente (ID 57911482).
A parte autora apresentou réplica (ID 58132385).
Em seguida foi prolatada decisão saneadora e determinada a produção de prova oral.
Realizada a audiência de instrução, foi tomada a oitiva das testemunhas arroladas pela requerente e o depoimento pessoal da parte 
autora. Encerrada a instrução, a parte autora apresentou alegações finais remissivas à inicial, restando preclusa a oportunidade da 
autarquia previdenciária em apresentar alegações finais em razão da ausência injustificada.
É o relatório, passo a decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
A pensão por morte é benefício previdenciário concedido mensalmente aos dependentes do titular da filiação ao Regime Geral de 
Previdência Social, em decorrência do falecimento do segurado, conforme preconiza o art. 74 da Lei nº 8.213/91.
A pensão por morte de rurícola, independente de carência, é devida aos dependentes dos segurados especiais, que, para tanto, devem 
demonstrar que a parte instituidora do benefício, até o óbito, exercia atividades rurais individualmente ou em regime de economia 
familiar.
Nesse passo, observe-se que são dois os requisitos que a Lei estipula para que o requerente faça jus ao benefício pleiteado: a) 
comprovação da qualidade de segurado do de cujus e, b) comprovação de que dependia economicamente do falecido.
Com relação à dependência econômica do falecido, por se tratar a requerente de companheira do falecido, têm-se presumida a condição 
de dependente (Lei 8.213/91, art. 16, inciso I).
Ademais, a certidão de óbito VALDIVINO DOS SANTOS DE ALMEIDA indica que ele vivia em união estável com a requerente ao tempo 
do óbito, cabendo lembrar que, por se tratar de um documento público lavrado por delegatário detentor de fé pública, possui elevado valor 
de prova.
Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a requerente convivia em união estável com o falecido e que nunca se 
separaram.
A testemunha Vani de Oliveira, ouvido em juízo, disse que há cerca de vinte anos mora na linha 144 quilômetro 50, que quando chegou no 
local lá já morava Rosa e Valdivino, sendo de conhecimento de todos de que eram casados. Disse que após o falecimento de Valdivino, 
a autora continua morando naquele local e trabalhando na agricultura. Destacou que foi ao velório de Valdivino e que se recorda que a 
autora esteja lá. 
No mesmo sentido, a testemunha Joaquim de Andrade, disse em juízo que a mais ou menos vinte anos conheceu Rosa e Valdivino, 
que eles moravam na linha 144. Disse que lá a propriedade da terra onde é de Edir Buss e que sabe que lá a autora e seu falecido 
companheiro plantavam milho, café, feijão e criavam porcos e galinhas. Disse que esteve no velório de Valdivino e que se recorda que 
Rosa estava presente, e que não soube de qualquer separação do casal desde o tempo que os conheceu. 
Portanto, resta demonstrada a existência de união estável entre a autora e o falecido, inclusive até a data do óbito.
Com relação à qualidade de segurado especial do falecido, não se trata de matéria controversa, tendo a autora e as testemunhas 
relatado que o falecido já era aposentado, bem como não houve contestação da autarquia quanto à condição de segurado do instituidor 
VALDIVINO DOS SANTOS ALMEIDA. 
Logo, tendo restado comprovado que a requerente era dependente do falecido e que ele, instituidor segurado especial da previdência 
social, é de rigor a procedência do pedido.
Do termo inicial
De acordo com expressa previsão legal, vigente ao tempo do óbito, para que a pensão possa ser paga desde o dia da morte, fazia-se 
necessário que a parte tivesse postulado pelo benefício em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 
(dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes (redação do artigo 74, inciso I, da Lei 8.213/91 
vigente ao tempo do óbito). Após decorrido esse prazo, o termo inicial é a data do requerimento administrativo (art. 74, inciso II, da Lei 
8.213/91).
O óbito ocorreu em 14/12/2019 e o requerimento administrativo foi realizado em 09/11/2020, portanto, após decorridos os 90 (noventa) 
dias do óbito.
Portanto, o termo inicial deverá ser a data do requerimento administrativo: 09/11/2020.
Do valor e do prazo de concessão
Em se tratando de pensão por morte de segurado especial (agricultor em regime de economia familiar) o valor da pensão por morte é de 
um salário-mínimo legal (Lei 8.213/91, art. 39, inciso I).
Em relação ao prazo, no caso da requerente, a pensão por morte será concedida de forma vitalícia, tendo em vista que o período de 
atividade rural do falecido era consideravelmente superior a 18 meses, a união estável perdurava por mais 2 anos e a viúva tinha 50 anos 
ao tempo do óbito, nos termos do art. 77, §2º, inciso V, alínea “c”, item 6, da Lei 8.213/91.
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Da tutela de urgência
Finalizada a instrução processual inevitável concluir que, por meio de prova técnica judicial, restou evidenciado que o interessado 
efetivamente atende ao requisito respectivo exigido para a concessão do benefício previdenciário postulado.
Logo, não há dúvidas de que preenche os requisitos e de que o direito perseguido está provado.
Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, referido quesito se confirma por se tratar o benefício 
previdenciário de parcela de natureza alimentar, cujo prejuízo se remonta a cada dia de ausência do pagamento.
Em sendo assim, confirmados os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser deferida, para que o benefício 
a ser concedido ao requerente por força desta sentença seja implantado independentemente do trânsito em julgado da sentença.
Dos juros e da correção monetária
A atualização das eventuais parcelas pretéritas deverá observar a Emenda Constitucional n. 113/2021 para as parcelas posteriores à 
data de vigência da norma (09/12/2021) e quanto aos valores anteriores, deverá observar os critérios assinalados pelo STF no julgamento 
recente do Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral reconhecida n. 870.947, em que ficou decidido pelo plenário do 
STF que, para as dívidas não tributárias da Fazenda Pública, como é o presente caso, a atualização monetária deve ser realizada de 
acordo com o índice do IPCA-E e os juros moratórios de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da 
Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Registro que a Emenda Constitucional n. 113/2021 utiliza o termo “atualização monetária”, que envolve os juros de mora e a correção. 
Ademais, o STF possui o entendimento de que a Taxa SELIC engloba os juros de mora e não apenas a correção monetária (ADCs 58 e 
59; ADIns 5.867 E 6.021).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide e com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial e consequentemente, CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a conceder a parte requerente ROSA 
DE JESUS MOIA o benefício da pensão por morte de segurado especial do instituidor VALDIVINO DOS SANTOS DE ALMEIDA, no valor 
de 1 (um) salário-mínimo mensal, com data de início dos pagamentos a partir do requerimento administrativo (09/11/2020) .
CONCEDO a tutela provisória de urgência, nos termos do que foi fundamentado e considerando o disposto no artigo 300, do CPC, 
determinando à autarquia previdenciária que implante o benefício ora concedido em favor do autor independentemente do trânsito em 
julgado desta sentença, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta decisão, devendo ser comprovado no 
processo atendimento à referida providência no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
Com relação aos honorários advocatícios, entendo que estes devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações 
vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observados os índices conforme fundamentação 
acima.
Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, o INSS é isento de custas quando a ação é processada perante a Justiça Federal, e, no 
presente caso, também perante a Estadual, por força do art. 5º, I da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas do 
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia).
Sentença não sujeita ao reexame necessário, de acordo com o disposto no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.
Em caso de recurso deverá o cartório intimar a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, independentemente de nova conclusão 
e transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Encaminhe-se ofício requisitório, para pagamento dos honorários periciais, caso tal providência ainda não tenha ocorrido.
Transitada em julgada, sem requerimentos, arquive-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Alta Floresta D’Oeste, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 19:56 .
Miria do Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste VARA CÍVEL
Processo n.: 7002757-70.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Incorporação Imobiliária
Valor da causa: R$ 11.471,60 (onze mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos)
Parte autora: DINEI FALCONI, LINHA P50, KM 13 ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES, OAB nº RO6440
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CORUMBIARA 
COM A AVENIDA CURITIBA 4220 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, ENERGISA RONDÔNIA
Sentença
I - RELATÓRIO
Vistos. 
Relatório dispensado, na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
Fundamento e decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
JULGAMENTO ANTECIPADO
Início, cumpre anotar que o processo comporta mesmo o julgamento antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas da análise 
da prova documental já carreada, conforme dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, valendo ressaltar, inclusive, que no bojo 
dos autos já residem elementos de convicção bastantes para fomentar o convencimento do julgador acerca do mérito da lide, inclusive 
diante da natureza da matéria alegada.
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Desse modo, cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, compete ao Juízo velar pela rápida solução do litígio, 
privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual, e atendendo a garantia constitucional de razoável 
duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
DAS PRELIMINARES
a) DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE PARA APRESENTANÇÃO DA CONTESTAÇÃO 
Consoante se extrai dos autos, verificando a aba “expediente” do sistema PJE, denota-se que foi registrada ciência automática no 
dia 19/11/2021. Destarte, ainda acerca da movimentação processual, consta no sistema que o prazo da requerida decorreu no dia 
13/12/2021, ou seja, mesmo dia em que esta juntou a sua peça de defesa. Nessa acepção, não há que se falar em revelia da requerida, 
tendo em vista que a contestação foi apresentada tempestivamente. 
b) DA INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Sustenta a parte requerida que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da presente ação, 
razão pela qual o presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito.
Após análise atenta aos autos, vislumbro que não assiste razão à requerida, pois a exordial atendeu aos requisitos dos artigos 319 
e 320 do Código de Processo Civil, contendo os fatos, a causa de pedir, o pedido, com especificação suficiente para caracterização 
da pretensão, seus fundamentos, bem como da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Além disso, o autor apresentou 
documentos suficientes para a propositura da demanda, tais como Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, projeto elétrico, contrato 
de adesão e orçamentos.
Assim, rejeito tal preliminar.
c) DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 
A parte requerida alega em sua defesa preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria, que para constatar se a subestação 
não está localizada integralmente dentro do imóvel da parte autora, de forma a beneficiá-la unicamente e não à coletividade, seria 
necessária a realização de pericia in loco, sendo incompetente o juizado para tal processamento, porquanto ser considerada causa de 
maior complexidade.
Inicialmente, é importante ressaltar que, nos termos do entendimento consolidado pela Corte Superior, a imprescindibilidade da realização 
de perícia, por si só, não influi na definição de competência dos Juizados Especiais.
Nesta senda, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia já decidiu que “as ações que objetivam incorporação e 
ressarcimento pela construção de rede de eletrificação rural não exigem a realização de perícia complexa, razão pela qual perfeitamente 
possível o conhecimento do pedido do âmbito do Juizado Especial” (grifei - Recurso Inominado Cível nº. 7000925-69.2020.8.22.0006, rel. 
Juiz Glodner Luiz Pauletto, julgado em 23/12/2020).
Quanto à necessidade de liquidação da sentença por arbitramento, razão não assiste à requerida, pois, nos termos do caput do artigo 509 
do Código de Processo Civil, “quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação”, o que não 
será o caso dos autos, na hipótese de prolação de eventual édito condenatório, visto que o pedido do requerente é dotado de liquidez.
No mais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça/RO, a necessidade de realização de perícia não interfere na delimitação de 
competência, bem como, considera desnecessária a sua realização em tais casos, vejamos:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR 
AFASTADA. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. SUBESTAÇÃO. RESSARCIMENTO VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO.1 -A eventual necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência dos Juizados Especiais 
Cíveis.2-É desnecessária a realização de prova pericial para saber se a concessionária de energia elétrica possui ou não o dever de 
ressarcir despesas realizadas em decorrência da construção de rede elétrica por particular.3- Não há que se falar em prescrição quando 
a concessionária não cumpre seu dever de formalizar administrativamente a incorporação.4-Havendo demonstração da realização de 
gastos para eletrificação pelo particular, incorporado de fato ao patrimônio da concessionária e por esta utilizado, deve ser devidamente 
indenizado.RECURSO INOMINADO, Processo nº 7002475-87.2015.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 15/09/2017.
Deste modo, afasto a presente preliminar e, pelos mesmos fundamentos, INDEFIRO o requerimento de prova pericial.
d) DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
Inicialmente, é incontroverso que a parte autora custeou a rede de subestação elétrica, consoante se depreende dos documentos 
amealhados ao feito. Portanto, havendo tais provas, a propositura da presente demanda visando a devolução dos valores despendidos é 
perfeitamente cabível, não havendo que se falar em ilegitimidade ad causam.
Há que se ressaltar que, conforme entendimento adotado pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia o dano material 
somente pode ser reclamado por aquele que efetivamente sofreu decréscimo de seu patrimônio por ato ilícito. Por oportuno:
Incompetência dos Juizados. Perícia. Desnecessidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. Prescrição. Termo de Contribuição ou 
Convênio de Devolução. Não ocorrência. Construção de rede elétrica. Ressarcimento de valores. Havendo demonstração da realização 
de gastos para eletrificação, incorporado ao patrimônio da concessionária, devem ser devidamente indenizados. (RI 1001791-
07.2014.8.22.0002, Rel. Juiz José Jorge Ribeiro da Luz, julgado em 04/03/2015).
Quanto a esse raciocínio, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA EXPANSÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. INCORPORAÇÃO AO 
PATRIMÔNIO DA RÉ INDENIZAÇÃO PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA ART. 515, § 3º, DO CPC APLICABILIDADE ABUSIVIDADE 
RECONHECIDA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS RECURSO PROVIDO. [...] Comprovado terem os autores realizado a implantação 
da rede de eletrificação em propriedade rural, que incorporou o patrimônio da concessionária ré, deve o montante desembolsado ser 
restituído, sob pena de enriquecimento ilícito”. (REsp 754.717/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
23/05/2006, DJ 22/06/2006, p. 186).
Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Rondônia:
Recurso. Preparo. Complementação. Deserção. Ausência. Legitimidade passiva. Concessionária de serviço público. Energia elétrica. 
Rede rural. Instalação. Consumidor. Pagamento. Ressarcimento devido. Sucumbência mínima. Evidenciado que o consumidor arcou com 
os custos de instalação de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária pública, é devida a restituição dos valores pagos, 
notadamente se contempla os exatos termos do projeto autorizado pela prestadora de serviço público. Decaindo o autor de parte mínima 
de seus pedidos, responde a parte requerida pelas verbas de sucumbência. (TJ/RO 2ª Câmara Cível, N. 00040380220108220007, Rel. 
Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 17/10/2012).
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Assim, comprovado o desembolso de valores para construção de rede elétrica, o autor possui legitimidade para figurar no polo ativo de 
demanda indenizatória.
DO MÉRITO
Ultrapassada as preliminares, passo a analisar o substrato da pretensão inicial.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta por DINEI FALCONI em face da ENERGISA, ambos 
já devidamente qualificados. Em síntese, sustenta a parte autora que construiu em sua propriedade rural uma subestação de energia e 
que, até a presente data, a requerida não providenciou a formalização da incorporação da mencionada rede particular ao patrimônio da 
empresa, sob as regras da ANEEL, tampouco o ressarcimento dos valores gastos pelo requerente com a construção. Assim, pugna pela 
condenação da requerida na obrigação de fazer consubstanciada em formalizar a incorporação da subestação, bem como na obrigação 
de pagar, a título de indenização, no importe de R$ 11.471,60 (onze mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos), 
conforme notas fiscais anexas aos autos.
Aplica-se ao presente caso a Resolução n. 229/2006 da ANEEL, que determinou às concessionárias prestadoras do serviço de energia 
que incorporassem aos seus patrimônios as redes particulares, mas com o necessário ressarcimento dos recursos investidos. Vejamos:
Art. 2º. Para os efeitos desta Resolução serão considerados os seguintes conceitos e definições
(…)
III- Redes particulares: instalações elétricas, em qualquer tensão, inclusive subestações, utilizadas para o fim exclusivo de prover energia 
elétrica para unidades de consumo de seus proprietários e conectadas em sistema de distribuição de energia. (grifei).
Art. 9° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que 
não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de 
entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas anuais de incorporação.
§ 1° Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá:
I - calcular o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissionária de acordo com as regras vigentes à época da construção 
da rede;
II- utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA; e
III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio da seguinte 
fórmula: onde: RP = valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular.
A Resolução supracitada efetivamente traduz obrigatoriedade na incorporação, in verbis: Art. 8-A, §2º: “As distribuidoras devem incorporar 
todas as redes particulares referidas no caput até 31 de dezembro de 2015”.
Dito isso, cumpre destacar que, conforme prevê o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 
constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, como é 
cediço, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.
No caso dos autos, os documentos colacionados pela parte autora comprovam a construção da rede de energia elétrica, obra incorporada 
pela concessionária requerida em seu patrimônio - apesar de não tê-lo feito formalmente -, sem a devolução dos valores. A inicial foi 
instruída com documentos suficientes a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tais como projeto da subestação assinado por 
técnico competente (ID 64069843); ART com execução autorizada pelo CREA, lista de materiais e dois orçamentos.
Dessa forma, suficiente a prova documental acima apontada para comprovar o investimento por parte do autor, no sentido de que realmente 
houve a construção de uma subestação em sua propriedade rural, a qual foi posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária 
de energia elétrica, a despeito da ausência de instrumento formal nesse sentido.
Por outro lado, em que pese o esforço da requerida em alegar a ausência do dever de indenizar, não logrou êxito em demonstrar a 
existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Considerando a relação entabulada entre as partes, que é de 
consumo, e presente a hipossuficiência do consumidor, caberia à concessionária provar os seguintes fatos, que afastariam a possibilidade 
da incorporação (Resolução 229/2006, art. 4º): a) Se houve ou não, formalmente ou de fato, a incorporação, com a devida restituição dos 
valores gastos; b) Se já realizada ou pendente, ou que, de fato, não incorporou a rede porque essa é restrita à propriedade do autor e que 
não faz uso dela para atender demanda de outros consumidores. A produção de tais provas estava ao alcance da requerida, entretanto, 
não o fez.
Logo, a devolução das despesas despendidas pelo autor para aquisição e instalação de subestação de energia elétrica é perfeitamente 
cabível, visto que a instalação passou a ser utilizada e mantida pela concessionária - conforme inclusive mencionado pela própria 
requerida em sua contestação -, a qual explora atividade lucrativa. A empresa requerida tem, portanto, o dever de incorporar formalmente 
a subestação em comento em seu patrimônio, bem como o de indenizar o autor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa 
(art. 884, do Código Civil).
Reconhecido o direito à incorporação e à restituição, passo, então, a estabelecer os critérios relativos à indenização por danos materiais 
devida.
No caso em tela, comprovou DINEI FALCONI, por meio das notas fiscais (ID: 64069841 p. 1 a 3), haver despendido o valor de R$11.471,60 
(onze mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos).
Dessarte, devido o ressarcimento da quantia acima, considerando-se o que dispõe o art. 884 do Código Civil. No mesmo sentido:
Apelação cível. Rede de eletrificação rural. Custeio da obra. Ausência de previsão contratual. Prescrição trienal. Inocorrência. 
Ressarcimento devido. Sentença mantida. (…) Não atingido o prazo prescricional, é devido o ressarcimento dos valores despendidos 
com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária. (Apelação, Processo nº 0002390-
97.2014.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Moreira Chagas, Data de 
julgamento: 26/07/2017)
Todavia, conforme legislação pertinente existem alguns itens que não são de responsabilidade da requerida, de modo que com 
relação ao argumento de que no orçamento há item que não é de responsabilidade da concessionária, verifica-se que tal matéria já foi 
analisada pela egrégia Turma Recursal, que decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA EM ALGUMAS QUESTÕES. VÍCIO SANADO. QUESTÃO TRAZIDA APÓS A 
SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo 
omissão de questão levantada, deve ser o vício sanado. 2. Questão nova trazida após a sentença não pode ser apreciada por se tratar de 
inovação recursal, sob pena de violação aos artigos 341/342 CPC, supressão de instância e ao duplo grau de jurisdição. 3. O Padrão de 
entrada é obrigação do consumidor, não podendo a requerida ressarcir o gasto com esse item. 4. Embargos de declaração parcialmente 
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acolhidos com provimento parcial do Recurso Inominado da parte requerida. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000901-
27.2019.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz 
Pauletto, Data de julgamento: 01/09/2020. (Grifei).
De fato, o padrão de entrada de energia elétrica das unidades consumidoras, composto entre outros pelo wattímetro “medidor” é de 
responsabilidade do consumidor, pois trata-se de componente interno da construção. Nesse sentido é a Resolução Normatizava 414/2010- 
ANEEL .
Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até 
o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e 
regulamentos aplicáveis. (Grifei).
A exceção à responsabilidade é cabível quando a construção é realizada com recursos a título de subvenção econômica, por ato específico, 
ou ainda beneficiários do programa “Luz Para Todos”, conforme artigo 27 da referida norma:
§ 8 o Havendo alocação de recursos a título de subvenção econômica, oriundos de programas de eletrificação instituídos por ato 
específico, com vistas à instalação de padrão de entrada e instalações internas da unidade consumidora, a distribuidora deve aplicá-
los, em conformidade com o estabelecido no respectivo ato, exceto nos casos em que haja manifestação em contrário, apresentada 
formalmente pelo interessado.
Assim, de fato, deve ser excluído do valor da condenação a quantia referente ao padrão completo bifásico com cabo de cobre 33mm, haste 
de aterramento elétrico, cabo de cobre nu 25mm, o que faço de ofício e fixo o valor da condenação em R$ 8.996,00 (oito mil, novecentos 
e noventa e seis reais).
Dessa forma, deverá a ré ser condenada ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com incidência de correção monetária desde 
o ajuizamento da ação, já que se refere à atualização da moeda perante a inflação do período desde o pagamento até o ressarcimento, 
por meio do índice de parâmetro do TJRO, em consonância com o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, 
enquanto os juros de mora deverão incidir desde a citação.
Por fim, esclareço que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo. O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado 
e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se 
estiverem aptas para infirmar a conclusão do julgado.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por DINEI FALCONI para fins de:
a) CONDENAR a requerida ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. à obrigação de fazer consubstanciada na 
formalização da incorporação da rede elétrica mencionada na inicial;
b) CONDENAR a requerida ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a ressarcir à parte autora o valor de 
R$ 8.996,00 (oito mil, novecentos e noventa e seis reais), com correção monetária a partir da data do desembolso, segundo os índices 
divulgados pelo TJ/RO, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Em consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Intimem-se as partes.
Havendo recurso, no prazo legal de 10 dias, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, remetendo-se 
os autos conclusos para juízo de admissibilidade. 
Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos.
Cumpra-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 18:38 .
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7002325-51.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 31.655,00 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais)
Parte autora: JADER PELLIZZARI, LINHA 60, KM 02 SN, SITIO SAO JUDAS TADEU ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: KATIUSCIA LEAL AZEVEDO, OAB nº RO10575, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº 
RO4088390, AV CURITIBA 4155 LIBERDADE - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, - DE 
1932/1933 AO FIM JARDIM DOS ESTADOS - 79020-300 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos. 
Avoco o feito à ordem para sanar inconsistências verificadas nos orçamentos apresentados pela parte autora.
Trata-se de ação de restituição de valores investidos na construção de subestação com potência de 10 KvA para eletrificação de rede 
rural, proposta por JADER PELLIZZARI em face da concessionária ENERGISA S/A. 
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Por não ter os comprovantes dos valores despedidos à época da construção, a parte autora apresentou três orçamentos de quanto 
atualmente custaria, sendo que de acordo com os documentos, o menor orçamento corresponde ao valor de R$ 31.655,00 (trinta e um 
mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais). 
Em ações semelhantes em tramitação nesta vara, a empresa requerida, em sede de contestação impugnou os orçamentos alegando tratar-
se de orçamentos superfaturados, aduzindo ainda ser absurdo dado ao fato de que se trata de uma suposta construção de subestação 
de 10 KVA, sendo que uma de 15 KVA custa no máximo custa R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Pois bem.
Registro que em processos similares julgados por este juízo, diversos patronos apresentaram orçamentos de empresa da região, em que 
a construção custaria cerca de um terço do valor indicado nos orçamentos da autora. 
Vejamos que para construção de uma subestação com potência de 10 KVA, nos autos n. 7000449-95.2020.8.22.0017 o menor orçamento 
apresentado foi de R$ 8.536,46 (oito mil e quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos)
No mesmo sentido, nos autos n. 7000041-70.2021.8.22.0017, notas fiscais indicam que o valor gasto no ano de 2020 foi de R$ 9.049,14 
(nove mil e quarenta e nove reais e quatorze centavos) e ainda nos autos 7000365-60.2021.8.22.0017 as notas fiscais totalizam o valor 
de R$ 11.938,59 (onze mil e novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos). 
Assim, para a construção de subestação com a mesma potência da subestação reclamada nestes autos, verifica-se que outros causídicos 
comprovaram em outros autos o gasto de quase R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a menos, o que no mínimo causa estranheza a esta 
julgadora.
Anoto também que em outros processos, para construção de subestações com potência de 05 KVA, têm sido apresentados orçamentos 
de valor compatível com a média de dez mil reais, como, por exemplo, nos autos de n. 7000209.72.2021.8.22.0017, 7000205-
35.2021.8.22.0017 e 7000193-21.2021.8.22.0017.
Nesse cenário, anoto que não será admitida a apresentação de orçamentos superestimados, mormente se tratando de ação contra 
empresa concessionária que presta relevante serviço público, sendo basilar e estando em voga o princípio da menor onerosidade do 
devedor.
Com relação ao argumento de que no orçamento há item que não é de responsabilidade da concessionária, quais sejam: padrão de 
entrada, afiação deste até a residência, lâmpadas, tomada, verifica-se que tal matéria já foi analisada pela egrégia Turma Recursal, que 
decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA EM ALGUMAS QUESTÕES. VÍCIO SANADO. QUESTÃO TRAZIDA APÓS A 
SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo 
omissão de questão levantada, deve ser o vício sanado. 2. Questão nova trazida após a sentença não pode ser apreciada por se tratar de 
inovação recursal, sob pena de violação aos artigos 341/342 CPC, supressão de instância e ao duplo grau de jurisdição. 3. O Padrão de 
entrada é obrigação do consumidor, não podendo a requerida ressarcir o gasto com esse item. 4. Embargos de declaração parcialmente 
acolhidos com provimento parcial do Recurso Inominado da parte requerida. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000901-
27.2019.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz 
Pauletto, Data de julgamento: 01/09/2020. (Grifei).
De fato, o padrão de entrada de energia elétrica das unidades consumidoras, composto entre outros pelo wattímetro “medidor” é de 
responsabilidade do consumidor, pois trata-se de componente interno da construção. Nesse sentido é a Resolução Normatizava 414/2010- 
ANEEL .
Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até 
o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e 
regulamentos aplicáveis. (Grifei).
A exceção à responsabilidade é cabível quando a construção é realizada com recursos a título de subvenção econômica, por ato específico, 
ou ainda beneficiários do programa “Luz Para Todos”, conforme artigo 27 da referida norma:
§ 8 o Havendo alocação de recursos a título de subvenção econômica, oriundos de programas de eletrificação instituídos por ato 
específico, com vistas à instalação de padrão de entrada e instalações internas da unidade consumidora, a distribuidora deve aplicá-
los, em conformidade com o estabelecido no respectivo ato, exceto nos casos em que haja manifestação em contrário, apresentada 
formalmente pelo interessado.
Assim, de fato, deve ser excluído do valor da condenação a quantia referente ao ramal de entrada cabo triplex 16mm, duas hastes de 
aterramento, poste de madeira, poste T11/400, padrão bifásico 6mt completo.
Oportunizo a parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos novos orçamentos condizentes com a realidade, emitidos por 
empresas idôneas, ou outro documento comprobatório que entenda pertinente.
Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para julgamento. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 18:42.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7002679-76.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Contratos Bancários
Valor da causa: R$ 17.890,82 (dezessete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos)
Parte autora: VANILDA KISTER OTTO VASCONCELOS, LINHA 50 km 10, CHÁCARA ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: FLAVIO FIORIN LOPES, OAB nº PR21923, AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 4104, ADVOCACIA CENTRO 
- 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, AIRTOM FONTANA, OAB nº RO5907
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Parte requerida: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, EDIFÍCIO VICENTE DE ARAÚJO andar 6, RUA RIO DE JANEIRO 654 ANEXO 
680 CENTRO - 30160-912 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
ADVOGADO DO REU: IGOR MACIEL ANTUNES, OAB nº MG74420, JOSE BARSAND DE LEUCAS 109, APTO 301 PALMARES - 
31160-530 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
DESPACHO
Vistos. 
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os pontos controvertidos da lide e especificar as provas que pretendem 
produzir, sob pena de preclusão.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento antecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas outras 
a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do processo no estado em que se encontra.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 18:40.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7000248-35.2022.8.22.0017
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
Assunto: Compensação
Valor da causa: R$ 1.591,59 (mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)
Parte autora: ADAO LAURO BANDEIRA, LINHA 47,5 KM 8 8 ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, 
MARIA HELENA RIBEIRO BANDEIRA, LINHA P 47 KM 08 8 ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: RODRIGO PIMENTA DE SOUZA, OAB nº RO7210
Parte requerida: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, AVENIDA CASTELO BRANCO 18443, - DE 18267 
A 18791 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76967-391 - CACOAL - RONDÔNIA
INTERESSADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Abra-se vistas dos autos à parte autora acerca da resposta encaminhada pela Caixa Econômica Federal, a qual informou que o falecido 
não possui conta/saldo nas agências.
Fica a parte autora intimada, por meio de seu representante judicial, via DJE, a se manifestar, no prazo de 5 dias.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste sexta-feira, 12 de agosto de 2022 às 12:38.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Processo nº : 7000798-98.2020.8.22.0017
Requerente: ARLETE KREITTOW CASTELO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES - RO6440
Requerido(a): ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, tendo em vista o despacho id 80534480 e a certidão id 81316591 fica Vossa Senhoria intimada 
para, dar quitação à quantia paga, no prazo de 5 dias.
Alta Floresta D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7000523-18.2021.8.22.0017
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 31.597,04 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos)
Parte autora: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA GONCALVES, LINHA P 47,5, KM 10 SN ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES, OAB nº RO6440
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Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CORUMBIARA 
COM A AVENIDA CURITIBA 4220 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, RUA ALAGOAS, - ATÉ 
745/0746 JARDIM DOS ESTADOS - 79020-120 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido por CARLOS ALEXANDRE MOREIRA GONÇALVES em face de ENERGISA RONDÔNIA 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 
Extrai-se dos autos que houve a satisfação integral do débito (ID n. 79179133 e 76708152).
A parte exequente procedeu ao levantamento do alvará, nada mais requerendo (ID n. 79817196 e 79819252).
Vieram os autos conclusos.
Considerando que a obrigação foi satisfeita, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 
cumprimento de sentença com resolução do mérito.
Fica a parte requerida obrigada a recolher as custas finais, correspondente a 1% sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, 
conforme art. 12, III, e art. 14 da Lei n. 3.896/16 e acordão de ID n. 66715852 .
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do caput do artigo 1.000 do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se e arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 14:15.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7003137-93.2021.8.22.0017
Classe: Execução Fiscal
Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Valor da causa: R$ 5.888,82 (cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos)
Parte autora: M. D. A. F. D., AV BRASIL, SEDE PREFEITURA CENTRO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE
Parte requerida: CLEONICE DE OLIVEIRA BARBOSA, AV BRASIL 4159 CENTRO - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
A parte autora requer a citação por meio de mandado (oficial(a) de justiça):
Av. 25 de Agosto, 4686, Centro de Rolim de Moura-RO. CEP: 76940-000. 
Defiro o pedido, e determino o prosseguimento do feito, cumprindo-se as seguintes providências:
Expeça-se o Mandado de Citação nos termos do despacho Inicial.
Havendo suspeita de ocultação, o(a) oficial(a) de justiça deve proceder à citação por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC/2015.
CUMPRA-SE
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 14:19.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CRIMINAL
Processo n.: 7001343-37.2021.8.22.0017
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Homicídio Qualificado
Valor da causa: R$ 1,00 ()
Parte autora: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Parte requerida: GLEDYS JUNIOR DE OLIVEIRA FAGUNDES, AVENIDA NILO PEÇANHA 3055 REDONDO - 76954-000 - ALTA 
FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: RONNY TON ZANOTELLI, OAB nº RO1393, - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos. 
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA em face da Decisão ID 79637239, 
argumentando que na decisão não constou o endereço residencial e o local de trabalho da vítima WILTON DA SILVA como áreas de 
exclusão do monitoramento eletrônico, conforme estabelece a Portaria n. 12/2020, de modo a possibilitar que a Direção da Cadeia 
Pública programe a tornozeleira eletrônica para emitir aviso caso o acusado se aproxime dessas localidades, tampouco foi estabelecido 
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um perímetro mínimo de exclusão, a exemplo do que é feito em medidas protetivas disciplinadas na Lei Maria da Penha (ID 79711608).
A defesa manifestou-se argumentando que a decisão não merece reparo, pois a Portaria n. 12/2020 refere-se ao cumprimento de pena 
no regime semiaberto, o que não é o caso do réu. Assim, pleiteou pelo não acolhimento dos embargos (ID 80409034).
Relatei o necessário. Decido.
O art. 321 do Código de Processo Penal estabelece que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz 
deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.
Conforme Decisão ID 79637239, o réu foi posto em liberdade com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, 
submeter-se ao monitoramento eletrônico e proibição do réu de ter contato com a vítima e os familiares desta.
Ocorre que a Decisão, de fato, não constou o endereço e o local de trabalho da vítima como área de exclusão, a fim possibilitar que a 
unidade prisional local programe a tornozeleira eletrônica para emitir aviso, caso o acusado se aproxime dessas localidades. Também 
não foi fixado o perímetro mínimo de exclusão.
Assim, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo a sanar a omissão.
O art. 319 do CPP, elenca as medidas cautelares diversas da prisão, estabelecendo, dentre outras, a de proibição do acusado ao acesso 
ou frequência a determinados lugares e a de manter contato com pessoa determinada, senão vejamos:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
[...]
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 
acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado 
dela permanecer distante;
Desse modo, cabível a fixação do endereço e do local de trabalho da vítima como área de exclusão do monitoramento eletrônico a fim de 
que a medida cautelar seja cumprida em sua integralidade, bem como seja possível a sua efetiva fiscalização.
Em análise a manifestação ID 79711608, o Ministério Público indicou tão somente o endereço residencial da vítima, qual seja, Rua Acre, 
em frente a Escola Monteiro Lobato, Bairro Redondo. Deste modo, o endereço deverá ser incluído na área de exclusão, cabendo ao órgão 
ministerial informar eventuais outros endereços referentes ao local de trabalho da vítima e de residência de eventuais familiares desta.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para que o dispositivo da Decisão ID 79637239 passe a constar:
Pelo exposto, nos termos dos artigos 321 e 319 do CPP, concedo a GLEDYS JUNIOR DE OLIVEIRA FAGUNDES, já qualificado, o 
benefício da liberdade provisória, condicionada à:
I - submeter-se ao monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleira eletrônica;
II - comparecer a todos os atos processuais à que for chamado;
III – manter o seu endereço residencial e os telefones atualizados nos autos, não devendo mudar sem antes comunicar ao juízo o novo 
endereço;
IV – não ausentar-se da Comarca onde reside por período superior à 15 (quinze) dias sem antes comunicar ao juízo;
V - proibição do réu de ter contato com a vítima e os familiares deste, por qualquer meio de comunicação e ainda que por interposta 
pessoa, mantendo-se ainda distância mínima de 500m (quinhentos metros) da residência da vítima, na Rua Acre, em frente a Escola 
Monteiro Lobato, Bairro Redondo, incluindo o referido endereço como área de exclusão na monitoração eletrônica.
VI - não frequentar bares, boates, casas de prostituição, ingerir bebidas alcoólicas ou utilizar substância entorpecente.
Os demais termos da Decisão permanecem inalterados.
Considerando que a Decisão não determinou como medida cautelar o recolhimento domiciliar em determinados dias e horários (art. 319, 
V, CPP), bem como a aplicação desta medida não foi requerida pelo órgão ministerial na manifestação ID 79635868, deixo de fixar os 
dias e horários de restrição de circulação, de modo que a tornozeleira eletrônica servirá para monitorar o respeito à distância mínima da 
vítima e dos familiares, eventual ausência da comarca e frequência aos estabelecimentos descritos na medida VI.
Quanto à informação de que o réu ausentou-se desta comarca deslocando-se para Rio Branco/AC, conforme petição ID 80107817, o 
Ministério Público diligenciou e averiguou que a referida viagem ocorreu no dia 24/07/2022, tendo o réu retornado para esta comarca em 
30/07/2022. Deste modo, considerando que não houve mudança de endereço residencial, apenas deslocamento para outra comarca em 
tempo não superior a 15 (quinze) dias, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito.
Ante o exposto, considerando que não houve descumprimento das medidas cautelares fixadas, determino o prosseguimento do feito, 
cumprindo-se eventuais outros atos da Decisão ID 79637239.
Oficie-se a Direção da Cadeia Pública desta comarca para que inclua o endereço Rua Acre, em frente a Escola Monteiro Lobato, Bairro 
Redondo e o perímetro de 500m (quinhentos metros) nos arredores da residência como área de exclusão da monitoração eletrônica, 
devendo comunicar o juízo em caso de descumprimento.
Advirta-se ao réu que deve ser observado a distância mínima de 500m (quinhentos metros) da residência da vítima e de seus familiares 
e a mesma distância a todos os locais em que tiver conhecimento de que a vítima ou seus familiares estiverem.
Ciência à Defesa e ao Ministério Público. Cumpra-se.
SERVE DE MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Miria do Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7000779-92.2020.8.22.0017
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 7.498,87 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos)
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Parte autora: MARIA JOSE DE OLIVEIRA MENDONCA, LINHA 47,5 km / 1,5 ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VANDER BATAGLIA DE CASTRO, OAB nº RO9592
Parte requerida: ENERGISA, FORLUZ - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ DE CATAGUASES-LEOPOLDINA 80/parte, PRAÇA RUI 
BARBOSA 80 CENTRO - 36770-901 - CATAGUASES - MINAS GERAIS, ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, RUA ALAGOAS, - ATÉ 
745/0746 JARDIM DOS ESTADOS - 79020-120 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte requerida a cumpriu voluntariamente no prazo legal, juntando aos autos comprovante 
do pagamento da condenação (ID 76966902).
A parte autora, concordando com os valores, requereu o levantamento da importância e consequente arquivamento (ID 77046414).
Foi expedido o alvará judicial ao ID 79236399.
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença ante 
o pagamento integral do débito, e determino o arquivamento dos autos.
Sem custas.
Sentença publicada e registrada automaticamente pelo sistema processual de informática. 
Cumprindo com o que for necessário e certificada a inexistência de valores depositados nestes autos, arquive-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/ALVARÁ JUDICIAL.
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 14:15 .
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7002233-10.2020.8.22.0017
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
Parte autora: MEDIANE DINIZ MARTIMBIANCO, RUA SETECENTOS E TRINTA E SEIS 2065 MARCOS FREIRE - 76981-186 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA, OAB nº RO7559
Parte requerida: NILZA TEREZINHA GRANELO MEDEIROS, AV. RONDONIA S SANTA FELICIDADE - 76954-000 - ALTA FLORESTA 
D’OESTE - RONDÔNIA
EXCUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos. 
Atendendo ao pedido da parte exequente em petição de ID 75826988, com base no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro 
em depósito ou aplicação financeira, restando bloqueio parcial dos valores pretendidos.
Requisitado por meio eletrônico o bloqueio de valores em relação à parte executada indicada, a ordem foi cumprida, consoante documento 
anexo, sendo bloqueado o valor total de R$ 2.296,88 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).
Assim, intime-se o executado, por meio de seu advogado, ou pessoalmente (via AR, preferencialmente), para que no prazo de 05 (cinco) 
dias comprove que as quantias são impenhoráveis, ou que consta indisponibilidade de ativos excessiva, nos termos do art. 854, §3°, I e 
II, do CPC.
Havendo impugnação, com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, 
tornando os autos conclusos em sequência.
Sendo informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de substituição da penhora, venham os autos conclusos.
Decorrido o prazo, sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, 
do CPC). Nessa ocasião, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar seus dados bancários, 
cabendo a serventia do Juízo expedir alvará judicial em favor da parte exequente para o levantamento do valor depositado e cominações 
que porventura incidirem, devendo ser dada quitação da quantia paga por termo nos autos.
Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO de NILZA TEREZINHA GRANELO MEDEIROS (CPF nº 764.141.162-20), na 
Av. Rondônia, barracão de festas da própria requerida ao lado do salão de festas Beira Rio, no município de Alta Floresta d’Oeste.
Cumpra-se. Pratique-se o necessário. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 18:45.
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Processo n.: 7001070-58.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
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Valor da causa: R$ 5.923,89 (cinco mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)
Parte autora: NIVALDO MOTTA, AVENIDA CAMPO GRANDE 4217 LIBERDADE - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIAS MELLO DA SILVA, OAB nº RO10419
Parte requerida: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE, AV. NILO PEÇANHA 4513 REDONDO - 76954-000 - 
ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de 
dezembro de 2009. No entanto, o Juízo faz um sucinto relato da lide. 
Trata-se de ação de cobrança movida por NIVALDO MOTA em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, pleiteando receber 
a diferença de valor das parcelas do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, em razão do cargo que exerce no 
município.
Em suma, sustenta que o Município vem pagando o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias calculado sobre o vencimento 
básico, quando deveria ser calculado sobre a remuneração integral da servidora, em conformidade com a Constituição Federal.
Em sede de contestação, o Município impugnou os fatos narrados na inicial, sustentando, em sede de preliminares, que falta interesse de 
agir à parte autora, tendo em vista que esta não fez pedido administrativo, motivo pelo qual não há pretensão resistida da Administração. 
Ainda em sede preliminar, arguiu a ocorrência da prescrição do direito com relação aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da 
ação, fulcro no art. 01º, do Decreto-Lei n. 20.910/32. No mérito alega que o Município tem competência para legislar sobre questões de 
interesse local, o que incluiu a forma e condições de pagamento de seus servidores e, dessa forma, a Administração Municipal tem agido 
corretamente no pagamento de férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, pois utiliza a base de cálculo conforme a 
legislação municipal, em estrita obediência ao princípio da legalidade.
É a síntese necessária. Decido.
PRELIMINAR
A parte requerida alega que falta interesse de agir à parte autora, pois esta não ingressou com pedido administrativo, motivo pelo qual não 
há pretensão resistida por parte da Administração Municipal. Todavia, há jurisprudência pacífica no sentido de que a falta do requerimento 
administrativo não implica em extinção do processo por carência de ação, quando a parte requerida contesta a ação, resistindo à 
pretensão da parte autora.
Além disso, o direito de ação é um direito público subjetivo constitucionalmente previsto e o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, 
XXXV da Constituição Federal não pode ser condicionado pela prévia postulação no âmbito administrativo. Nestes termos, REJEITO a 
preliminar arguida e passo à análise do mérito.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO
Preambularmente, com espeque no inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil, entende-se que é possível ao Juízo reconhecer e 
decretar de ofício a prescrição.
Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 o prazo prescricional a ser aplicado é de 5 (cinco) anos. Veja-se:
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Essa norma é detalhada pelo Enunciado 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
Pois bem. O feito foi distribuído neste juízo na data de 13/05/2021, de modo que os valores que seriam devidos em data anterior a 5 
(cinco) anos do ajuizamento 13/05/2016 inevitavelmente encontram-se alcançados pela prescrição.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
Resta incontroverso nos autos o fato de que a parte autora é servidora pública municipal, estando sujeito ao regime estatutário, nos 
termos da Lei n. 885/2008.
A parte autora reconhece que recebeu parte dos valores referentes às verbas do décimo terceiro salário, das férias e do terço 
constitucional de férias, mas assevera que os valores foram pagos em valor inferior, já que foram calculados sobre o salário-base e não 
sobre a remuneração integral. Dessa forma pleiteia pela declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1113/2012, que 
acrescentou o parágrafo único ao art. 59 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alta Floresta D’Oeste (Lei n. 885/2008), 
incluindo como base de cálculo a mesma média utilizada para apuração do valor das contribuições previdenciárias, ou seja, o salário-
base.
O Município, por outro lado, alega que a Administração vem realizando o pagamento das verbas corretamente, já que utiliza a base de 
cálculo conforme disposto na legislação municipal. Alega também que a declaração de inconstitucionalidade da Lei fere a Súmula Vinculante 
n. 10 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a decisão de órgão fracionário de tribunal que declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Poder Público, viola a cláusula de reserva de plenário.
Logo, o ponto controvertido nos autos funda-se em saber qual a base de cálculo que deve ser utilizada para o pagamento do décimo 
terceiro salário, das férias e do terço constitucional de férias, bem como a possível declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 
n. 1113/2012.
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros direitos sociais que visam a melhoria de 
sua condição social, o direito ao décimo terceiro salário, às férias e ao terço constitucional de férias. Senão, vejamos:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[…]
III - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
[…]
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (grifei).
Tais garantias, por expressa determinação constitucional, também são aplicadas aos servidores ocupantes de cargo público:
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Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos 
de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII 
e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (grifei).
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alta Floresta D’Oeste (Lei n. 885/2008) acerca do tema, assim estabelece:
Art. 101 - O 13º salário corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração anual que o servidor percebeu durante o exercício, devidos 
proporcionalmente a quantidade de meses trabalhados até o dia 22 de dezembro, extensivo aos servidores inativos.
[...]
Art. 103 - Independentemente de solicitação, será devido ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, 
observando-se, para fins de apuração deste valor, a media aritmética dos valores integrais percebidos durante o período aquisitivo, tanto 
para pagamento do adicional como para a remuneração do mês em férias (grifei).
Ao dispor sobre a forma de como se dará os cálculos, a Lei n. 1113/2012 incluiu o parágrafo único ao art. 59 do Estatuto, que assim 
passou a constar:
Art. 59. A estrutura remuneratória dos servidores públicos civis da Administração Direta do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações, 
tem a seguinte constituição:
I - vencimento básico;
II - gratificações;
III - adicionais.
Parágrafo Único – Para fins de cálculo de férias, décimo terceiro salário, licença prêmio, licença gestante, licença para desempenho 
de mandato classista, licença para exercer para atividade política, auxilio funeral e pecúlio especial, fica estabelecido como regra para 
cálculo dos valores dos benefícios retro mencionados, a média dos valores recebidos dos últimos 12 (doze) meses, referente ao valor da 
contribuição previdenciária do servidor ao Instituo de Previdência. (Incluído pela Lei nº 1113/2012) (grifei).
Dessa forma, com o advento da referida Lei, a base de cálculo para o pagamento dessas verbas passou a ser a média dos valores 
recebidos nos últimos doze meses, referente ao valor da contribuição do(a) servidor(a) ao Instituto da Previdência, que, no caso dos 
autos, em razão do Município não possuir instituto próprio de previdência, é o salário de contribuição do Regime Geral de Previdência 
Social.
Todavia, conforme estabelecido pela Constituição Federal, o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional de férias devem 
ter como base a remuneração integral do servidor, sendo, portanto, vedado ao Município sancionar lei que restrinja os direitos dos 
servidores, garantidos pela Constituição Federal.
Além disso, em verdade, verifica-se que o parágrafo único do art. 59 do Estatuto, que foi incluído pela Lei Municipal n. 1113/2012, vai 
de encontro aos arts. 101 e 103 do Estatuto, que utilizam o termo remuneração e não salário-base, vencimento básico ou salário de 
contribuição.
Conforme transcrito acima, o art. 101 estabelece que o décimo terceiro salário corresponde a um doze avos da remuneração anual que 
o(a) servidor(a) percebeu durante o exercício. E de igual forma, o art. 103 dispõe que será devido ao(a) servidor(a), por ocasião das férias, 
um adicional de um terço da remuneração.
Nestes termos, o Estatuto deixa claro que a base de cálculo é a remuneração.
Acerca da diferença entre remuneração e vencimento básico, o próprio Estatuto traz o conceito:
Art. 55 - Remuneração é a soma do vencimento pelo cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias de caráter pessoal e de natureza 
funcional de local de trabalho estabelecidas em lei.
[...]
Art. 60 - Vencimento básico é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo público, conforme a existência dos símbolos, classes 
e referências fixadas nesta lei, com os respectivos aumentos, adotado através de política salarial.
Neste termos, o vencimento básico é o valor fixado em lei devido ao(a) servidor(a) público, sem qualquer acréscimo.
Já a remuneração é um termo mais amplo que o vencimento básico, pois além deste, engloba também vantagens pecuniárias como 
bônus, gratificações e premiações, sendo, portanto, variável.
Entende-se, a partir daí, que o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na 
remuneração integral do(a) servidor(a), que corresponde ao vencimento básico com as vantagens pecuniárias de caráter permanente e 
transitório, excluindo-se as verbas de caráter indenizatório.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO A MENOR DO 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL. 
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. 
INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR, E NÃO CALCULADA APENAS SOBRE O 
VENCIMENTO BASE. DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM, POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA INCONSTITUCIONALIDADE 
DO ART. 56, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N. 905/2003. 1. A prescrição bienal, prevista no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, aplica-
se apenas a relações trabalhistas, não incidindo em vínculos estatutários. 2. Quando se observa relação de trato sucessivo, a prescrição 
quinquenal atinge tão somente as prestações vencidas a partir dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Enunciado 85 
da súmula do STJ. 3. O Tribunal Pleno do TJBA julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade do art. 56, § 2º, da Lei Municipal 
905/2003, tendo constatado o desacordo desta em relação à Constituição Federal. Assim, reconheceu-se que o 13º salário dos servidores 
públicos deve ser calculado sobre a remuneração total, e não apenas em relação ao salário-base, em atendimento ao que preceituam os 
art. 7º, VIII, e art. 39, §3º da Carta Política. 4. Sentença confirmada em reexame. (Classe: Remessa Necessária, número do processo: 
0000526-16.2011.8.05.0244, relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publicado em: 18/02/2016). (grifei).
E ainda:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS. 
BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município réu 
a pagar as diferenças salariais do 13º salário e o adicional de férias com base na remuneração integral da Autora, respeitada a prescrição 
das parcelas, anteriores aos cinco anos, contados da distribuição. 2. Falta interesse ao Apelante em recorrer quanto a condenação 
no pagamento das custas processuais, vez que não lhe foram impostas, bem como em relação à prescrição quinquenal, que já fora 
reconhecida na sentença. 3. A Lei Municipal n. 786/03 indica que o cálculo do 13º salário e do adicional de férias deve ser realizado com 
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base na remuneração do servidor. Por outras palavras, não assiste razão ao Apelante em realizar o pagamento das referidas vantagens 
incidindo apenas sobre o vencimento-base do servidor. 4. A Constituição da República, por sua vez, determina no art. 7º que o décimo 
terceiro salário será pago com base na remuneração integral do trabalhador. Assim, em consonância com o mandamento constitucional, 
é certo que as horas extras e os demais abonos salariais devem integrar as horas extras e os demais abonos salariais devem integrar a 
base de cálculo do 13º salário (gratificação natalina) e do adicional de 1/3 de férias. Precedentes deste Tribunal. 5. O valor da condenação 
deve ser acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação (conforme previsto na súmula 204 do STJ) até o dia 29/06/2009; 
e a partir da í, este serão calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança uma única vez, nos 
termos da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, aplicando-se para a correção monetária o IPCA-E, desde a data 
que os valores deveriam ter sidos pagos. 6. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ – APL: 00000492020168190020 RIO DE 
JANEIRO DUAS BARRAS VARA UNICA, Relator: TERESSA DE ANDRADE CASTRO NEVES, data de julgamento: 20/06/2018, SEXTA 
CÂMARA CÍVEL, data de publicação: 25/06/2018). (grifei).
Dessa forma, resta claro que a Lei Municipal n. 1113/2012 que estabeleceu a base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do 
terço constitucional de férias é inconstitucional, já que está em discordância com o arts. 7º, III, XVII e 39, §3º da CF, os quais estabelecem 
que o valor de tais verbas deve ser a remuneração integral do(a) servidor(a).
Saliento que a cláusula de reserva de plenário somente é aplicável na hipótese de controle difuso em que deva ser declarada a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo tribunal, de modo que não impede que o juiz singular declare a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo em primeiro grau. A atividade do magistrado deriva do latim, juris (direito) dictio (dicção, dizer). Ora, se o juiz “diz o 
direito” inegavelmente deve apreciar a invalidade das normas que atentem contra a Constituição.
Assim, em controle difuso, é cabível a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n. 1113/2012, para dela retirar tão 
somente a expressão “férias, décimo terceiro salário”, já que as demais verbas não foram discutidas na demanda.
Pelo exposto, reconhecido o direito e demonstrado que o pagamento do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional de 
férias vem sendo pago em valor inferior ao devido, a procedência do pedido quanto ao recebimento retroativo da diferença e a declaração 
de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n. 1113/2012, é medida que se impõe.
DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Os juros devem ser calculados no percentual correspondente à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 
9.494/97, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, tendo como termo inicial a citação, nos termos do art. 405 do Código 
Civil.
A correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, em conformidade com o que decidido pelo STF no julgamento do RE 
870947, em 20/09/2017, oportunidade na qual foi assentada a tese de que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, 
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os 
fins a que se destina”, incidindo a partir do vencimento de cada parcela mensal, nos termos do art. 389 do Código Civil.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:
DECLARO a prescrição dos valores devidos a título de décimo terceiro salário, férias e terço de férias, anteriores à data de 05/02/2016, o 
que faço com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, art. 1º do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ;
DECLARO a inconstitucionalidade parcial do art. 1º, parágrafo único da Lei Municipal n. 1113/2012 para dela retirar a expressão “férias, 
décimo terceiro salário”, devendo ser observada os art. 7º, III, XVII e 39, §3º da CF, que estabelece como base de cálculo a remuneração 
integral, corresponde ao vencimento básico com as vantagens pecuniárias de caráter permanente e transitório, excluindo-se as verbas 
de caráter indenizatório.
CONDENO o requerido a: 
I – utilizar como base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço de férias a remuneração integral da parte autora;
II – pagar a diferença dos valores retroativos da base de cálculo das vantagens de décimo terceiro salário, férias e terço de férias desde a 
data de 13/05/2016 até a efetiva implantação na folha de pagamento, com juros que devem ser calculados no percentual correspondente 
à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 
870947, tendo como termo inicial a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária que deverá ser calculada com 
base no IPCA-E, em conformidade com o que decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, oportunidade na qual 
foi assentada a tese de que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a 
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, incidindo a partir 
do vencimento de cada parcela mensal, nos termos do art. 389 do Código Civil.
Por consequência, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de 
Processo Civil.
Tendo em vista que a sentença contém os parâmetros de liquidação, reputo atendido o disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei 
9.099/95.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. 
Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 11 da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Havendo recurso, no prazo legal de 10 dias, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, remetendo-se 
em seguida conclusos para juízo de admissibilidade.
Com o trânsito em julgado desta sentença ou do acórdão que eventualmente a confirme, arquive-se.
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 18:50 .
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7000069-72.2020.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível
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Assunto: Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Valor da causa: R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e seis reais)
Parte autora: MARIA DE LOURDES VITORIO, LINHA 132, KM 15 , LADO DIREITO, IZIDROLÂNDIA ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA 
FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: TIAGO DA SILVA PEREIRA, OAB nº RO6778
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA PRESIDENTE VARGAS 100, - ATÉ 764/765 CENTRO - 
76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação para concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural ajuizada por MARIA DE LOURDES VITORIO face de 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.
Em síntese, o requerente afirma que sempre foi trabalhador rural e que ao completar o requisito etário ingressou com pedido administrativo 
de aposentadoria de trabalhador rural, que teria sido indeferido por ausência de comprovação da atividade rural pelo tempo de carência 
necessário. Aduz, contudo, que é segurado especial e incluiu junto à inicial documentos que alega comprovar o exercício de atividade 
rural.
Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ID 34432983) afirmando que não há provas concretas e seguras que evidencie 
exercício de atividade rural pelo prazo necessário, imediatamente antes do pedido administrativo. 
A parte autora apresentou impugnação (ID 37354537), reiterando os argumentos da inicial e declarando que atende aos requisitos para 
fazer jus à aposentadoria por idade pleiteada, requerendo a concessão de tutela de urgência ou evidência.
Em seguida, foi prolatada decisão saneadora, sendo designada audiência para produção da prova oral (ID 55959873).
Realizada a audiência de instrução, foi tomado o depoimento pessoal da parte autora e feita a oitiva das testemunhas. A parte autora 
apresentou alegações finais orais. Preclusa a oportunidade do requerido de presentar suas alegações finais, em virtude de sua ausência 
imotivada (ID 79779190).
Relatados. Decido. 
FUNDAMENTAÇÃO 
Cuida-se de pedido de aposentadoria por idade de suposto trabalhador rural.
A Lei n. 8.213/91, em seu art. 11, inciso VII, considera o trabalhador rural segurado da previdência social, classificando-o como segurado 
obrigatório e especial, desde que exerça seu labor individualmente ou em regime de economia familiar, sendo-lhes oferecido o benefício 
de aposentadoria por idade (art. 18, I, “b”), cujos requisitos e condições vem expressos nos artigos 48 e seguintes do referido diploma 
legal.
Para a concessão do benefício, o artigo 48, § 1º, da Lei n. 8.213/91 exige idade mínima de 60 (sessenta) anos para os homens e 55 
(cinquenta e cinco) para as mulheres, além do efetivo tempo de serviço rural, que pode ser integral ou descontínuo (art. 143 da Lei n. 
8.213/91), cujo tempo deverá ser comprovado mediante início razoável de prova material, complementado por prova testemunhal, tanto 
na esfera administrativa ou judicial, a teor do art. 55 §3º, da citada lei, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal (Súmulas 149/
STJ e 27/TRF – 1ª Região).
Portanto, para o acolhimento da pretensão deduzida, incumbe à parte autora comprovar a existência cumulada dos seguintes 
requisitos: 
a) idade de 55 (cinquenta e cinco) anos para trabalhador rural (art. 48, § 1º); 
b) a qualidade de segurado segundo a categoria em que se classifica; e 
c) o exercício efetivo da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 
por período de tempo igual ao de carência exigido por lei (art. 48, § 2º), que segundo disposto no art. 142 da lei n. 8.213/91, corresponde 
a 180 meses para quem completa a idade necessária após o ano de 2011, como é o caso do requerente.
Nesse particular, importante anotar que o verbete da Súmula 149 do STJ dispõe que a prova exclusivamente testemunhal não basta à 
comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.
Do requisito idade
Nos autos resta incontroverso o atendimento do requisito da idade, uma vez que o documento de identidade da parte autora comprova 
que ela nasceu em 27/01/1951 e, portanto, completou 55 (cinquenta e cinco) anos em 27/01/2006. Assim, este requisito encontrava-se 
preenchido tanto na data do requerimento administrativo (11/07/2019), quanto na do ajuizamento da presente ação.
Da qualidade de segurado e tempo de carência
Sensível à dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, o Superior Tribunal de Justiça já solucionou 
a matéria, adotando a solução pro misero, no sentido de que a exigência legal para a comprovação da atividade laborativa do rurícola 
resulta num mínimo de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil - como em certidão de casamento, ou de 
nascimento dos filhos e até mesmo, em assentos de óbito, no caso de pensão.
Corolário da exigência de “início” é que não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência 
do benefício, bastando que o conjunto probatório permita ao julgador, formar convicção acerca da efetiva prestação laboral rurícola.
Como início de prova material da sua condição de segurado especial, o autor juntou ao processo vários documentos relativos a qualidade 
de segurado especial.
Todos esses documentos, embora não detalhem todo o período exigido por lei, evidenciam indícios de atividade rural.
Em que pese a autarquia previdenciária alegue em sua contestação que não há nos autos provas concretas e seguras do início de 
atividade rural e de seu efetivo exercício pelo prazo necessário, tais alegações não merecem prosperar tendo em vista que apesar de os 
documentos não demonstrarem todo o tempo de carência necessário, comprovam que o autor, ainda que de forma descontínua exerceu 
atividades rurais por considerável lapso temporal durante o período de carência.
Com efeito, a requerente juntou contrato de comodato indicando que desde o ano de 2003 tomou, com seu esposo, uma fração de terras 
de terceiro para cultivar lavoura branca, como feijão, milho e mandioca, indicando que o núcleo familiar exerce atividade rural há 22 anos 
no local indicado no referido contrato.
Nos IDs 34068235, p. 24-28; 34068239, p. 6 e 8; 34068239, p. 16-18, juntou notas fiscais em nome de seu esposo de venda de produtos 
advindos do trabalho na lavoura (café e milho) referentes aos anos de 2001 a 2005, 2010, 2012, 2017 e 2018 atestando o exercício de 
atividade rural familiar por todo esse período.
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Também constam no ID 34068239, p. 3- 4, notas fiscais de venda de pequenas quantidades de bovinos, em nome de seu esposo, 
referentes aos anos de 2008 e 2009.
O cadastro da família, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, indica o endereço da família em zona rural (ID 34068239, p. 21-
22).
A certidão emitida pela 17ª Zona Eleitoral informou que a requerente tem ocupação de agricultora e residia em zona rural em 24/07/2019 
(ID 34068239).
A requente juntou certidão de casamento, celebrado em 20 de Junho de 1970, em que uniu-se em matrimônio com ALVIMAR VITORIO, 
os quais, segundo consta que ele era lavrador e ela dona de casa (ID 34068239, p. 27). 
A corroborar, conforme Sentença ID 34068227, p. 1-7 e Acórdão ID 34068228, p. 1-4 foi concedido ao esposo da autora o benefício de 
aposentadoria por idade de segurado especial, contribuindo para o enquadramento da autora, casada com aquele desde 1970, também 
como segurada especial.
Logo, inevitável reconhecer que todos esses documentos constituem prova de exercício de atividade rural durante todo o período de 
carência, ou seja, nos 180 meses imediatamente anteriores ao ano de 2019, em que o autor realizou o pedido administrativo, restando 
plenamente satisfeito o início de prova material quanto à qualidade de segurado especial na condição de trabalhador rural em regime de 
economia familiar
Ademais, ainda que alguns dos documentos acima mencionado estejam em nome de terceiro “ALVIMAR VITORIO” restou comprovado 
por documento idôneo que tratar-se do cônjuge do autora, sendo ainda corroborado por prova testemunhal que a autora sempre trabalhou 
com o grupo familiar no campo, restando igualmente atendido o requisito previsto no art. 11 §6º da LBPS.
Com relação à alegação da autarquia previdenciária de que referidos documentos não serviriam como início de prova material da atividade 
rural, importa registrar que o STJ, já em sede de recursos repetitivos, acenou no sentido de já estar sedimentado o entendimento de 
que a prova material de parte do lapso temporal carencial exigido não afronta a orientação da súmula 149 do STJ, de que a prova 
exclusivamente testemunhal não serve por si só para atestar o exercício da atividade rural pretendida. Ainda de acordo com referida 
orientação superior, a súmula 149 do STJ tem sua aplicação mitigada na hipótese da reduzida prova material ser complementada por 
idônea e robusta prova testemunhal, senão confira: 
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE 
TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE 
TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. 
NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA. 1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento 
da exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores rurais boias-frias. 
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Aplica-se a Súmula 
149/STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício 
previdenciário”) aos trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. 4. 
Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento 
de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, 
cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal. 5. No caso concreto, o 
Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento da Súmula 149/STJ para os “boias-frias”, apontou diminuta prova material 
e assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, o que está em consonância 
com os parâmetros aqui fixados. 6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, 
DJe 19/12/2012) (negritei).
É o que ocorre no caso deste processo, uma vez que, embora a prova material possa não abranger ano a ano todo o período carencial, 
indica que durante o tempo de carência ocorreu, sobremaneira, exercício de trabalho rural pelo interessado, tendo havido prova 
testemunhal idônea também nesse sentido.
Em relação a prova testemunhal, as pessoas ouvidas em juízo, de seu turno, confirmaram que a autora exerceu atividade laboral rural sob 
o regime de economia familiar pelo período que se conheceram, conforme pode ser conferido pelos depoimentos tomados na audiência 
de instrução, corroborando com o que restou demonstrado pela prova material apresentada. 
A testemunha João Raimundo de Souza disse em juízo que reside na RO 135, Km 127, zona Rural em Alta Floresta d’Oeste. Alega que 
conheceu a autora na zona rural deste município, sendo que a residência desta fica há mais ou menos quinze quilômetros da sua. Disse 
que sabe que ela sempre acompanhou o esposo na agricultora. Alega que sabe que o imóvel em que moram não é da família, mas não 
sabe informar quem é o proprietário. Disse que eles não tem gado.
No mesmo sentido a testemunha Janete Leal da Costa disse que reside na Linha 132, Km 10, neste município, localizada a cinco 
quilômetros da casa da autora. Disse que acha que tem mais ou menos 20 anos que a autora chegou no local para residir. Informou que 
eles trabalhavam com plantação e criação de gado de leite. Informou que já comprou queijo da parte autora. Sabe que ela trabalha na 
terra como arrendatária. Disse que a autora nunca trabalhou na cidade e nunca contratou terceiros para ajudar nas atividades rurais.
Logo, não resta dúvida que o autor realmente é trabalhador rural, porquanto vem demonstrada nos autos por início de prova documental 
corroborada pela prova testemunhal, segundo exige o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91 e contemporânea aos fatos.
Portanto, entende-se que restou atendido e comprovado, ainda que se possa considerar que de forma descontínua, o tempo de carência 
exigido correspondente ao período de 180 meses.
Do valor do benefício
Em se tratando de segurado especial, prevê a lei 8.213/91, em seu art. 39, I, a concessão do referido benefício no valor de 01 (um) salário-
mínimo, dada a comprovação da atividade rural no período de carência e a ausência de provas quanto ao recolhimento de contribuições 
no respectivo período.
Do termo inicial
No presente caso, o termo inicial deve retroagir à data da do pedido administrativo, qual seja, ao dia 11/07/2019, uma vez que nos autos 
restou apurado que na referida data o requerente já atendia a ambos os requisitos para fazer jus ao benefício ora pleiteados.
Da tutela de urgência antecipada
Finalizada a instrução processual, nos autos restou apurado que a autora atende a todos os requisitos para fazer jus ao benefício de 
aposentadoria por idade.



3408DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Portanto, inevitável concluir que, por meio de prova técnica judicial, restou evidenciado que a interessada efetivamente atende ao requisito 
respectivo exigido para a concessão do benefício previdenciário postulado.
Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, referido quesito se confirma por se tratar, o benefício 
previdenciário de aposentadoria por idade, de parcela de natureza alimentar, cujo prejuízo se remonta a cada dia de ausência do 
pagamento.
Em sendo assim, confirmados os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser deferida, para que o benefício 
a ser concedido à requerente por força desta sentença seja implantado independentemente do trânsito em julgado da sentença. 
Dos juros e da correção monetária 
A atualização das parcelas pretéritas deverá observar a Emenda Constitucional n. 113/2021 para as parcelas posteriores à data de 
vigência da norma (09/12/2021) e quanto aos valores anteriores, deverá observar os critérios assinalados pelo STF no julgamento recente 
do Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral reconhecida n. 870.947, em que ficou decidido pelo plenário do STF que, 
para as dívidas não tributárias da Fazenda Pública, como é o presente caso, a atualização monetária deve ser realizada de acordo com o 
índice do IPCA-E e os juros moratórios de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, 
com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Registro que a Emenda Constitucional n. 113/2021 utiliza o termo “atualização monetária”, que envolve os juros de mora e a correção. 
Ademais, o STF possui o entendimento de que a Taxa SELIC engloba os juros de mora e não apenas a correção monetária (ADCs 58 e 
59; ADIns 5.867 E 6.021). 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide e com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 
feito por MARIA DE LOURDES VITORIO e consequentemente CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 
implementar o benefício de aposentadoria rural por idade em favor do autor, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, a partir da data 
do requerimento administrativo, que se deu em 11/07/2019.
Em razão da natureza alimentar do benefício, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para que a autarquia 
previdenciária inicie, imediatamente, o pagamento do benefício ora concedido.
Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a fundamentação acima.
Nos termos do art. 85 § 3° do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a 
data desta sentença (Súmula 111 STJ).
Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, o INSS é isento de custas quando a ação é processada perante a Justiça Federal, e, in 
casu, também perante a Estadual, por força do art. 5º, I da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas do 
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia).
Sentença não sujeita ao reexame necessário, de acordo com o disposto no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC, artigo 
1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a respectiva apresentação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Em razão da antecipação da tutela ora concedida, INTIME-SE a autarquia previdenciária para que proceda à implantação do benefício 
ora concedido, nos precisos moldes expostos no comando sentencial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 
(cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgada, sem requerimentos, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 18:25 .
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste 
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Processo n.: 7002201-68.2021.8.22.0017
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Piso Salarial
Valor da causa: R$ 18.824,15 (dezoito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos)
Parte autora: MARILENE DOS SANTOS, RUA TOCANTINS 4519 CIDADE ALTA - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MARINA NEGRI PIOVEZAN, OAB nº RO7456, RUA SANTA CATARINA 4065 CENTRO - 76954-000 - ALTA 
FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, NATALYA ANACLETO NOBREGA, OAB nº RO8979, RUA SANTA CATARINA 4065 CENTRO - 
76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, JOSANA GUAITOLINE ALVES, OAB nº RO5682A
Parte requerida: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE, AVENIDA BRASIL 3044 REDONDO - 76954-000 - ALTA 
FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de 
dezembro de 2009.
Trata-se de ação de cobrança movida por MARILENE DOS SANTOSem face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, pleiteando 
receber a diferença de valor das parcelas referente ao adicional por especialização, décimo terceiro salário e do terço constitucional de 
férias, em razão do cargo que exerce no município.
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Em suma, sustenta que o Município vem pagando o adicional de especialização, o décimo terceiro salário e o terço constitucional de 
férias calculado sobre o vencimento básico, quando deveria ser calculado sobre a remuneração integral da servidora, em conformidade 
com a Constituição Federal.
Alega também que faz jus ao recebimento da diferença do piso nacional dos professores, nos termos da Lei n. 11.738/2008.
Em sede de contestação, o Município impugnou os fatos narrados na inicial, sustentando, em sede de preliminares, a prescrição quinquenal 
e a necessidade de observação à metodologia de cálculos dos juros e correção em ação conta fazenda pública. No mérito reconhece 
que a autora faz jus a implementação do reajuste concedido à categoria do magistério através da lei municipal n. 1569/20, contudo, aduz 
que a nos termos do art. 4º da mencionada lei os retroativos e reflexos são devidos referente ao período de 12/2020 à 09/2021, por fim 
postula pela improcedência dos pedidos.
É a síntese necessária. Decido.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO
Preambularmente, com espeque no inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil, entende-se que é possível ao Juízo reconhecer e 
decretar de ofício a prescrição.
Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 o prazo prescricional a ser aplicado é de 5 (cinco) anos. Veja-se:
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Essa norma é detalhada pelo Enunciado 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
Pois bem. O feito foi distribuído neste juízo na data de 17/09/2021, de modo que os valores que seriam devidos em data anterior a 5 
(cinco) anos do ajuizamento (16/09/2017) inevitavelmente encontram-se alcançados pela prescrição.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
Adicional de especialização, décimo terceiro salário e terço constitucional de férias
Resta incontroverso nos autos o fato de que a parte autora é servidora pública municipal, estando sujeito ao regime estatutário, nos 
termos da Lei n. 885/2008.
A parte autora reconhece que recebeu parte dos valores referentes às verbas do décimo terceiro salário, das férias e do terço 
constitucional de férias, mas assevera que os valores foram pagos em valor inferior, já que foram calculados sobre o salário-base e não 
sobre a remuneração integral. Dessa forma pleiteia pela declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1113/2012, que 
acrescentou o parágrafo único ao art. 59 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alta Floresta D’Oeste (Lei n. 885/2008), 
incluindo como base de cálculo a mesma média utilizada para apuração do valor das contribuições previdenciárias, ou seja, o salário-
base.
O Município, por outro lado, alega que a Administração vem realizando o pagamento das verbas corretamente, já que utiliza a base de 
cálculo conforme disposto na legislação municipal. Alega também que a declaração de inconstitucionalidade da Lei fere a Súmula Vinculante 
n. 10 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a decisão de órgão fracionário de tribunal que declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Poder Público, viola a cláusula de reserva de plenário.
Logo, o ponto controvertido nos autos funda-se em saber qual a base de cálculo que deve ser utilizada para o pagamento do adicional de 
especialização, do décimo terceiro salário, e do terço constitucional de férias, bem como a possível declaração de inconstitucionalidade 
da Lei Municipal n. 1113/2012.
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros direitos sociais que visam a melhoria de 
sua condição social, o direito ao décimo terceiro salário, às férias e ao terço constitucional de férias. Senão, vejamos:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[…]
III - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
[…]
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (grifei).
Tais garantias, por expressa determinação constitucional, também são aplicadas aos servidores ocupantes de cargo público:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos 
de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII 
e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (grifei).
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alta Floresta D’Oeste (Lei n. 885/2008) acerca do tema, assim estabelece:
Art. 101 - O 13º salário corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração anual que o servidor percebeu durante o exercício, devidos 
proporcionalmente a quantidade de meses trabalhados até o dia 22 de dezembro, extensivo aos servidores inativos.
[...]
Art. 103 - Independentemente de solicitação, será devido ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, 
observando-se, para fins de apuração deste valor, a media aritmética dos valores integrais percebidos durante o período aquisitivo, tanto 
para pagamento do adicional como para a remuneração do mês em férias (grifei).
Ao dispor sobre a forma de como se dará os cálculos, a Lei n. 1113/2012 incluiu o parágrafo único ao art. 59 do Estatuto, que assim 
passou a constar:
Art. 59. A estrutura remuneratória dos servidores públicos civis da Administração Direta do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações, 
tem a seguinte constituição:
I - vencimento básico;
II - gratificações;
III - adicionais.
Parágrafo Único – Para fins de cálculo de férias, décimo terceiro salário, licença prêmio, licença gestante, licença para desempenho 
de mandato classista, licença para exercer para atividade política, auxilio funeral e pecúlio especial, fica estabelecido como regra para 
cálculo dos valores dos benefícios retro mencionados, a média dos valores recebidos dos últimos 12 (doze) meses, referente ao valor da 
contribuição previdenciária do servidor ao Instituo de Previdência. (Incluído pela Lei nº 1113/2012) (grifei).
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Dessa forma, com o advento da referida Lei, a base de cálculo para o pagamento dessas verbas passou a ser a média dos valores 
recebidos nos últimos doze meses, referente ao valor da contribuição do(a) servidor(a) ao Instituto da Previdência, que, no caso dos 
autos, em razão do Município não possuir instituto próprio de previdência, é o salário de contribuição do Regime Geral de Previdência 
Social.
Todavia, conforme estabelecido pela Constituição Federal, o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional de férias devem 
ter como base a remuneração integral do servidor, sendo, portanto, vedado ao Município sancionar lei que restrinja os direitos dos 
servidores, garantidos pela Constituição Federal.
Além disso, em verdade, verifica-se que o parágrafo único do art. 59 do Estatuto, que foi incluído pela Lei Municipal n. 1113/2012, vai 
de encontro aos arts. 101 e 103 do Estatuto, que utilizam o termo remuneração e não salário-base, vencimento básico ou salário de 
contribuição.
Conforme transcrito acima, o art. 101 estabelece que o décimo terceiro salário corresponde a um doze avos da remuneração anual que 
o(a) servidor(a) percebeu durante o exercício. E de igual forma, o art. 103 dispõe que será devido ao(a) servidor(a), por ocasião das férias, 
um adicional de um terço da remuneração.
Nestes termos, o Estatuto deixa claro que a base de cálculo é a remuneração.
Acerca da diferença entre remuneração e vencimento básico, o próprio Estatuto traz o conceito:
Art. 55 - Remuneração é a soma do vencimento pelo cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias de caráter pessoal e de natureza 
funcional de local de trabalho estabelecidas em lei.
[...]
Art. 60 - Vencimento básico é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo público, conforme a existência dos símbolos, classes 
e referências fixadas nesta lei, com os respectivos aumentos, adotado através de política salarial.
Neste termos, o vencimento básico é o valor fixado em lei devido ao(a) servidor(a) público, sem qualquer acréscimo.
Já a remuneração é um termo mais amplo que o vencimento básico, pois além deste, engloba também vantagens pecuniárias como 
bônus, gratificações e premiações, sendo, portanto, variável.
Entende-se, a partir daí, que o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na 
remuneração integral do(a) servidor(a), que corresponde ao vencimento básico com as vantagens pecuniárias de caráter permanente e 
transitório, excluindo-se as verbas de caráter indenizatório.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO A MENOR DO 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL. 
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. 
INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR, E NÃO CALCULADA APENAS SOBRE O 
VENCIMENTO BASE. DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM, POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA INCONSTITUCIONALIDADE 
DO ART. 56, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N. 905/2003. 1. A prescrição bienal, prevista no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, aplica-
se apenas a relações trabalhistas, não incidindo em vínculos estatutários. 2. Quando se observa relação de trato sucessivo, a prescrição 
quinquenal atinge tão somente as prestações vencidas a partir dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Enunciado 85 
da súmula do STJ. 3. O Tribunal Pleno do TJBA julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade do art. 56, § 2º, da Lei Municipal 
905/2003, tendo constatado o desacordo desta em relação à Constituição Federal. Assim, reconheceu-se que o 13º salário dos servidores 
públicos deve ser calculado sobre a remuneração total, e não apenas em relação ao salário-base, em atendimento ao que preceituam os 
art. 7º, VIII, e art. 39, §3º da Carta Política. 4. Sentença confirmada em reexame. (Classe: Remessa Necessária, número do processo: 
0000526-16.2011.8.05.0244, relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publicado em: 18/02/2016). (grifei).
E ainda:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS. 
BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município réu 
a pagar as diferenças salariais do 13º salário e o adicional de férias com base na remuneração integral da Autora, respeitada a prescrição 
das parcelas, anteriores aos cinco anos, contados da distribuição. 2. Falta interesse ao Apelante em recorrer quanto a condenação 
no pagamento das custas processuais, vez que não lhe foram impostas, bem como em relação à prescrição quinquenal, que já fora 
reconhecida na sentença. 3. A Lei Municipal n. 786/03 indica que o cálculo do 13º salário e do adicional de férias deve ser realizado com 
base na remuneração do servidor. Por outras palavras, não assiste razão ao Apelante em realizar o pagamento das referidas vantagens 
incidindo apenas sobre o vencimento-base do servidor. 4. A Constituição da República, por sua vez, determina no art. 7º que o décimo 
terceiro salário será pago com base na remuneração integral do trabalhador. Assim, em consonância com o mandamento constitucional, 
é certo que as horas extras e os demais abonos salariais devem integrar as horas extras e os demais abonos salariais devem integrar a 
base de cálculo do 13º salário (gratificação natalina) e do adicional de 1/3 de férias. Precedentes deste Tribunal. 5. O valor da condenação 
deve ser acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação (conforme previsto na súmula 204 do STJ) até o dia 29/06/2009; 
e a partir da í, este serão calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança uma única vez, nos 
termos da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, aplicando-se para a correção monetária o IPCA-E, desde a data 
que os valores deveriam ter sidos pagos. 6. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ – APL: 00000492020168190020 RIO DE 
JANEIRO DUAS BARRAS VARA UNICA, Relator: TERESSA DE ANDRADE CASTRO NEVES, data de julgamento: 20/06/2018, SEXTA 
CÂMARA CÍVEL, data de publicação: 25/06/2018). (grifei).
Dessa forma, resta claro que a Lei Municipal n. 1113/2012 que estabeleceu a base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do 
terço constitucional de férias é inconstitucional, já que está em discordância com o arts. 7º, III, XVII e 39, §3º da CF, os quais estabelecem 
que o valor de tais verbas deve ser a remuneração integral do(a) servidor(a).
Saliento que a cláusula de reserva de plenário somente é aplicável na hipótese de controle difuso em que deva ser declarada a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo tribunal, de modo que não impede que o juiz singular declare a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo em primeiro grau. A atividade do magistrado deriva do latim, juris (direito) dictio (dicção, dizer). Ora, se o juiz “diz o 
direito” inegavelmente deve apreciar a invalidade das normas que atentem contra a Constituição.
Assim, em controle difuso, é cabível a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n. 1113/2012, para dela retirar tão 
somente a expressão “férias, décimo terceiro salário”, já que as demais verbas não foram discutidas na demanda.
Destarte, no que concerne ao adicional de qualificação, a lei municipal 885/2008 assegura ao servidor que tenha concluído especialização, 
após aprovação em estágio probatório, do pagamento do denominado adicional de qualificação, devendo ser calculado sobre a 
remuneração da servidora. Com efeito, verifica-se que não houve oposição da fazenda municipal quanto a matéria. 
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Pelo exposto, reconhecido o direito e demonstrado que o pagamento do adicional de especialização, do décimo terceiro salário, e do 
terço constitucional de férias vem sendo pago em valor inferior ao devido, a procedência do pedido quanto ao recebimento retroativo da 
diferença e a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n. 1113/2012, é medida que se impõe.
Piso salarial profissional nacional do magistério público
Sustenta a parte autora que faz jus ao recebimento do piso salarial profissional nacional para profissionais do magistério público da 
educação básica, garantida pela Lei n. 11.738/2008.
Com efeito, a Lei 11.738/2008 estabeleceu o denominado piso salarial para os professores, cuja constitucionalidade já foi afirmada pelo 
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/2008.
Assim, o piso salarial dos professores tem o seguinte histórico de valores:
2016 - R$ 2.135,64
2017 - R$ 2.298,80
2018 - R$ 2.455,35
2019 - R$ 2.557,74
2020 - R$ 2.886,24
2021 - R$ 2.886,24
É fato incontroverso que a servidora, faz jus ao recebimento de todas as vantagens inerentes ao cargo de professora, cuja carga horária 
é de 40 horas semanais.
Destaca-se que na consideração dos valores recebidos, para o cômputo do piso, devem ser incluídas também as parcelas pagas a título 
de complementação do piso salarial.
Nesse aspecto não há nenhuma ilegalidade pois o complemento é feito exclusivamente com a finalidade de dar cumprimento à norma 
federal.
Ademais, os valores pagos sob essa rubrica são objeto de desconto previdenciário e no momento oportuno haverão de ser levados em 
consideração quando do cálculo dos benefícios previdenciários.
Para o cômputo do piso salarial, não serão levados em consideração os valores adicionais pagos a título de gratificações, auxílios ou 
outras denominações previstas em leis especiais (auxílio-alimentação, gratificação de pós graduação, auxílio saúde etc).
Com efeito, tais valores possuem fundamento específico e conforme amplo entendimento jurisprudencial não devem ser considerados 
para o cálculo do piso.
O cumprimento do piso salarial é cogente e a parte requerida não pode se esquivar.
Nesse sentido são os vários precedentes da Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO NOVA UNIÃO. PISO NACIONAL PROFESSORES REDE BÁSICA. LEI 11.738/2008. O ente público 
deve dar integral cumprimento à lei federal nº 11.738/08, a qual dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os professores do 
magistério público da educação básica. (RECURSO INOMINADO 7000288-66.2016.822.0004, Rel. Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 31/08/2017.)
Desta feita, este pedido deve ser julgado procedente em parte, pois a parte autora deve observar a carga horária exercida e os valores 
proporcionais a ela, bem como observar os valores já recebidos, constatados através dos itens “complem. piso nac. magist.” e “complem. 
sal. minimo” das fichas financeiras.
DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Os juros devem ser calculados no percentual correspondente à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 
9.494/97, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, tendo como termo inicial a citação, nos termos do art. 405 do Código 
Civil.
A correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, em conformidade com o que decidido pelo STF no julgamento do RE 
870947, em 20/09/2017, oportunidade na qual foi assentada a tese de que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, 
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os 
fins a que se destina”, incidindo a partir do vencimento de cada parcela mensal, nos termos do art. 389 do Código Civil.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e:
DECLARO a prescrição dos valores devidos a título de décimo terceiro salário, férias, terço de férias e piso salarial anteriores à data 
de 16/09/2017, o que faço com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, art. 1º do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 
do STJ;
DECLARO a inconstitucionalidade parcial do art. 1º, parágrafo único da Lei Municipal n. 1113/2012 para dela retirar a expressão 
“férias, décimo terceiro salário”, devendo ser observada os arts. 7º, III, XVII e 39, §3º da CF, que estabelece como base de cálculo a 
remuneração integral, corresponde ao vencimento básico com as vantagens pecuniárias de caráter permanente e transitório, excluindo-
se as verbas de caráter indenizatório.
CONDENO o requerido a:
I – utilizar como base de cálculo do décimo terceiro salário, terço de férias e adicional por especialização, da remuneração integral da 
parte autora;
II - dar cumprimento às disposições da Lei Federal 11.378/2008, efetuando os pagamentos dos vencimentos da parte autora em 
conformidade com as disposições daquele ato normativo.
III – pagar a diferença dos valores retroativos da base de cálculo das vantagens de décimo terceiro salário, terço de férias e diferença do 
piso salarial de que a autora não recebeu desde a data de 17/09/2017 até a efetiva implantação na folha de pagamento, com juros que 
devem ser calculados no percentual correspondente à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, tendo como termo inicial a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e 
correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E, em conformidade com o que decidido pelo STF no julgamento do RE 
870947, em 20/09/2017, oportunidade na qual foi assentada a tese de que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, 
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os 
fins a que se destina”, incidindo a partir do vencimento de cada parcela mensal, nos termos do art. 389 do Código Civil.
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Por consequência, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de 
Processo Civil.
Tendo em vista que a sentença contém os parâmetros de liquidação, reputo atendido o disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei 
9.099/95.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 11 da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Havendo recurso, no prazo legal de 10 dias, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, remetendo-se 
em seguida conclusos para juízo de admissibilidade.
Com o trânsito em julgado desta sentença ou do acórdão que eventualmente a confirme, arquive-se.
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 18:53 .
Miria do Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alta Floresta do Oeste - Vara Única 
Av. Mato Grosso, nº 4281, Bairro Centro, CEP 76954-000, Alta Floresta D’Oeste
VARA CÍVEL
Processo n.: 7001568-23.2022.8.22.0017
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 33.600,00 (trinta e três mil, seiscentos reais)
Parte autora: IVANIR MARQUES FONTES CORREIA, LINHA P-48, KM 04, LOTE 18 ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA, OAB nº RO6074
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Trata-se de pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou incapacidade permanente (antigo invalidez) 
ajuizada por IVANIR MARQUES FONTES CORREIA em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. 
A inicial foi recebida, foi deferida a gratuidade de justiça, indeferida a tutela provisória de urgência e determinada a realização de prova 
técnica por meio perícia médica, sendo nomeado o médico perito Oziel Soares Caetano - CRM-RO 4515 e designado o ato para 26/08/2022 
(ID 80513720). 
O agravo de instrumento, ora interposto, visa obter a reforma da decisão de ID 80710694, que inferiu o pedido de substituição do perito 
nomeado pelo juízo. 
Até a presente data não houve determinação do juízo ad quem para que o juízo a quo preste informações no recurso interposto.
Lado outro, antecipo que em face da possibilidade de acolher o pedido do agravante/requerente, procurei novamente analisar os motivos 
da decisão, confrontando-os com os argumentos expostos por esse e devo consignar que entendo não dispor de forma diversa da já 
decidida pelos seus próprios fundamentos.
Finalizo noticiando que as decisões emanadas deste juízo são pautadas na independência funcional e no princípio da persuasão racional 
ou livre convencimento motivado. E, com base nisso, digo que, no momento oportuno, não procederei o juízo de retratação e, para tanto, 
aguardo a carta de ordem para corretamente prestar informações no recurso interposto.
Diante do exposto, e considerando que o objeto do agravo trata de matéria essencial para o desenrolar da ação, aguarde-se os autos 
suspensos o resultado do recurso a fim de evitar atos desnecessários.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Alta Floresta D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 19:37.
Miria do Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Processo n°: 7001542-25.2022.8.22.0017
REQUERENTE: IRACEMA DO PRADO GOLLUB
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO10513
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação, no prazo 
de 15 (quinze) dias.
Alta Floresta D’Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Processo n°: 7001541-40.2022.8.22.0017
REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE JESUS VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO10513
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REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação, no prazo 
de 15 (quinze) dias.
Alta Floresta D’Oeste (RO), 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001983-40.2021.8.22.0017
AUTOR: ISAULINA KRAUSE SCHMIDT, MARTIM SCHIMITD
Advogados do(a) AUTOR: KAROLINE TAYANE FERNANDES SANTOS - RO8486, AUGUSTO ALVES CALDEIRA - MG182814
Advogados do(a) AUTOR: KAROLINE TAYANE FERNANDES SANTOS - RO8486, AUGUSTO ALVES CALDEIRA - MG182814
REU: LUIZ CARLOS FLORES MENEGON
Advogados do(a) REU: LUCIMEIRY APARECIDA BONI INACIO - RO10236, GILSON ALVES DE OLIVEIRA - RO0000549A-A
INTIMAÇÃO DAS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, ficam V. Senhorias intimadas do inteiro teor da 
laudo pericial anexado aos autos no ID nº 81190691, para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7000698-75.2022.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOANINHA CANELLA DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: SILVIO ALVES FONSECA NETO - RO8984
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimação da parte autora sobre a proposta de acordo apresentada pelo INSS, bem como para apresentar impugnação à 
contestação, caso não aceite a proposta de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001512-24.2021.8.22.0017
AUTOR: ILTON LIMA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA SANTANA DE FREITAS MENDES - MG170188
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DO AUTOR
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor das 
certidões anexadas aos IDs nºs 70756315 e 76276384, para requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7001079-20.2021.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: EDICARLOS FAGUNDES SALDANHA
Advogados do(a) REQUERENTE: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962, LUZINETE PAGEL GALVAO - RO4843
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Fica a parte autora intimada da juntada do comprovante de implantação do benefício para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias..
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7002409-45.2022.8.22.0008 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA PINTO DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: SIDINEI GONCALVES PEREIRA - RO8093, ERICA DE LIMA ARRUDA - RO8092
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta D’Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimado da contestação, para 
responder as arguições do requerido, oportunidade em que deverá, desde logo, especificar se tem outras provas a serem produzidas, 
além daquelas que já tiver apresentado no processo, justificando a necessidade e a pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7001489-44.2022.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GABRIELA CRISTINA SASTER
Advogados do(a) AUTOR: WILMA PEREIRA MARIANO - RO10731, SHEINE MARCELA SANTOS TEOTONIO - RO11604
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Fica a parte autora intimada da proposta de acordo apresentada pelo INSS, bem como para impugnar a contestação, caso não aceite a 
proposta de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7001662-68.2022.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: WALDETE BEZERRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: WALLASCLEY NOGUEIRA PIMENTA - RO0005742A, HIGOR MARCOS ARMI DE OLIVEIRA - RO10511
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA (VIA DJE)
Finalidade: intimar a parte autora, para impreterivelmente, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a fim de apresentar prévio 
requerimento administrativo ATUAL junto a autarquia, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito, nos termos dos artigos 
321, 330, inciso I e 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001540-89.2021.8.22.0017
EXEQUENTE: C. D.; S. M., T. D. S. M.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRESSA OLIVEIRA ELIAS - RO12143
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRESSA OLIVEIRA ELIAS - RO12143
EXECUTADO: R. M. D. S.
Intimação DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) para dar andamento ao 
feito, requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7002045-17.2020.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAFAEL LOOSE GRONER
Advogado do(a) AUTOR: PRISCILLA MARINHO PEIXOTO DE ARAUJO - RO10460
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA (VIA DJE)
Fica a parte autora intimada do retorno dos autos da 2ª instância, para dar prosseguimento à fase de cumprimento de sentença, no prazo 
de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
======================================================================================
Processo nº: 7000949-93.2022.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: DIVÓRCIO CONSENSUAL (12372)
REQUERENTE: CENITA FRANCISCO BRASIL DE FARIAS, D. S. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA SANTANA DE FREITAS MENDES - MG170188
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA SANTANA DE FREITAS MENDES - MG170188
REQUERENTE: JOSE PEREIRA DE FARIAS
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Fica a parte autora intimada do inteiro teor da sentença de ID 80943658.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7001122-20.2022.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) 
REQUERENTES: R.B.S.O, D.I.Q.V.O
Advogados do(a) REQUERENTE: WILMA PEREIRA MARIANO - RO10731, SHEINE MARCELA SANTOS TEOTONIO - RO11604
Advogados do(a) REQUERENTE: WILMA PEREIRA MARIANO - RO10731, SHEINE MARCELA SANTOS TEOTONIO - RO11604
Intimação AO REQUERENTE
Fica a parte autora intimada do inteiro teor da sentença de ID 80943411, bem como para encaminhar uma cópia da sentença, juntamente 
com a certidão de casamento ao Cartório de Registro para averbação.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7000297-76.2022.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: N. B. G., N. B. G.
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES - RO6440
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES - RO6440
REQUERIDO: VILSON GONCALVES
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimação da parte autora na pessoa de sua Advogada para manifestar sobre os comprovantes de pagamento apresentados 
pelo requerido.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Processo nº: 7002768-02.2021.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: ADILIO ALVES CANAZA
Advogado do(a) AUTOR: AMANDA SOSTER COUTINHO - RO10799
REU: STEPHANI MELLO CANAZA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte autora na pessoa de seu Advogado para apresentar Alegações finais no prazo de 15 dias.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000792-23.2022.8.22.0017
AUTOR: ZELINDA SALVATICO
Advogados do(a) AUTOR: TALLITA RAUANE RAASCH - RO9526, HERISSON MORESCHI RICHTER - RO0003045A, JESSICA 
FERNANDA DA SILVA BORGES - RO9525
REU: BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) REU: WILSON BELCHIOR - RO6484
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimado da contestação, para, 
querendo, apresentar a réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Processo n°: 7000417-22.2022.8.22.0017
REQUERENTE: REGINALDO SOARES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA - RO10776
REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., DECOLAR. COM LTDA.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação, no prazo 
de 10 (dez) dias.
Alta Floresta D’Oeste (RO), 2 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000368-25.2015.8.22.0017
REQUERENTE: PEDRO APOLONIO RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS OLIVEIRA SPADONI - MT3249-A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da petição e documentos 
apresentados pelo requerido, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender por direito.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000585-92.2020.8.22.0017
AUTOR: JOSE DIVONZIR DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA NEGRI - RO2029
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação DO AUTOR
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da informação de 
implantação do benefício, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Endereço: Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7000911-52.2020.8.22.0017 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
PROCURADOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Advogado do(a) PROCURADOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AL8736
PROCURADOR: ADRIANO MARQUES ZAMBONIN
Intimação AO REQUERENTE (DJE)
FINALIDADE: Intimação da parte autora para comprovar no prazo de 10 dias, a distribuição da decisão ID 77420754, servindo de carta 
precatória, anexando novo endereço da parte requerida.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
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COMARCA DE ALVORADA D´OESTE 

1ª VARA CÍVEL 

Processo: 7001601-31.2022.8.22.0011
Classe: Reclamação Pré-processual
Assunto: Duplicata
Valor da causa: R$ 22.100,00(vinte e dois mil, cem reais)
RECLAMANTE: G. GONCALVES ROSA DA SILVA EIRELI, CNPJ nº 28025531000158, 05 DE SETEMBRO 4984 CENTRO - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
RECLAMANTE SEM ADVOGADO(S)
RECLAMADOS: CLAUDIO ROBERTO DA GRACA, CPF nº 66337135253, ECA DE QUEIROZ 4914, WELSON CONTABILIDADE 
CENTRO - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF nº 45725128253, LINHA 54 RURAL 
- 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
RECLAMADOS SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei n. 9.099.95).
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetivada pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, que regerá pelas cláusulas 
constantes na ata de audiência apresentada, e como consequência extingo o feito, com resolução de MÉRITO, na forma do art. 487, 
inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
P. R. I.
SENTENÇA transitada em julgada nesta data, face a preclusão lógica (CPC, art. 1.000).
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Processo: 7001583-10.2022.8.22.0011
Classe: Reclamação Pré-processual
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 2.940,00(dois mil, novecentos e quarenta reais)
RECLAMANTE: PIT STOP AUTO POSTO LTDA - ME, CNPJ nº 11348951000172, CAFE FILHO 4978 CENTRO - 76872-853 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
RECLAMANTE SEM ADVOGADO(S)
RECLAMADO: RONDINELLI ROSA, CPF nº 65652886234, AV. MARECHAL RONDON EM FRENTE A BOMBA INJETORA CENTRO - 
76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
RECLAMADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
Vistos.
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei n. 9.099.95).
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetivada pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, que regerá pelas cláusulas 
constantes na ata de audiência apresentada, e como consequência extingo o feito, com resolução de MÉRITO, na forma do art. 487, 
inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
P. R. I.
SENTENÇA transitada em julgada nesta data, face a preclusão lógica (CPC, art. 1.000).
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7000837-45.2022.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
AUTOR: SIDNEY BATISTA, LINHA C6 56, SITIO ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LIANE SANTA DE MELO COUTINHO, OAB nº RO9691
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 5858 A 6038 - LADO PAR INDUTRIAL - 76824-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
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Vistos, 
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por AUTOR: SIDNEY BATISTA, LINHA C6 56, SITIO ZONA RURAL - 
76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA, em face de ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
S/A - CERON.
No ID 81040563 as partes entabularam o seguinte acordo:
TERMOS DO ACORDO
1. ENERGISA tem interesse em incorporar a Rede Particular do (a) AUTOR (A) 
1.2 O pagamento se dará mediante transferência diretamente ao exequente, no valor total de R$7.400,00 referente a indenização objeto 
da lide, sem quaisquer acréscimos ou alterações, dando-se plena, geral e irrevogável quitação 
1.3 A parte ré, como forma de pagamento do valor indicado na cláusula anterior, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados 
a partir do primeiro dia útil subsequente ao protocolo do acordo, o depósito na conta corrente indicada pelo autor e depositado diretamente 
na sua conta.
1.4 Na hipótese dos dados bancários fornecidos pela parte forem inconsistentes, inviabilizando o depósito acordado, a ENERGISA 
RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. se resguarda ao direito de, em prazo suplementar de 30 dias úteis, proceder com o 
pagamento mediante deposito judicial ou requerer novos dados bancários da parte. 
5. Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados, nada restando pendente a este título no presente termo de 
acordo. 
É o relatório. Decido.
Verifico que as partes são legítimas e capazes. O objeto da demanda possui natureza disponível. Considerando que a Constituição 
Federal (art. 5º, caput), a legislação ordinária (CC, arts. 840, 841 e 1.228) garantem ampla liberdade de disposição e inexistindo nos autos 
indicação de que haja colusão para burlar a lei ou prejudicar direito de terceiros, impõe-se a homologação do acordo.
Posto Isso, HOMOLOGO O ACORDO entabulado pelas partes para que surta os seus legais e jurídicos efeitos e, via de consequência, 
declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 
Civil.
Intimem-se.
Sem custas finais.
Ante a preclusão lógica prevista no art. 1000, CPC, considerar-se-á transitada em julgado automaticamente. 
Cumprido o comando e, nada mais havendo, arquive-se imediatamente.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA/OFÍCIO
Alvorada do Oeste/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76872-853, Alvorada D’Oeste Processo: 7001768-19.2020.8.22.0011
Assunto: Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Execução Contratual
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUPÁ
EXECUTADO: JOSE CARLOS EVANGELISTA SANTOS, CPF nº 86145568704, AVENIDA ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 4788 
ALTO ALEGRE - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Defiro o pedido para a busca de ativos até o bloqueio do valor integral da dívida. Neste ato, procedi a ordem de bloqueio via sistema 
Sisbajud, conforme espelho anexo.
Aguarde-se o processo na CPE, pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo ao final retornar concluso para a juntada da pesquisa realizada.
Cumpra-se.
Alvorada D’Oeste,29 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7000302-58.2018.8.22.0011
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Duplicata
EXEQUENTE: NUTRIZON ALIMENTOS LTDA, LINHA 25 LOTE 03 GLEBA 16 S/N, FUNDOS ZONA RURAL - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS, OAB nº RO3843, DANIEL REDIVO, OAB nº RO3181, 
JOAO CARLOS DA COSTA, OAB nº RO1258
EXECUTADO: GERALDO CAMILO DA ROCHA, LINHA 70 KM 70 LOTE 2A5 - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
A parte exequente requer a suspensão da execução, pelo prazo de 6 (seis) meses, uma vez que não houve localização de bens 
penhoráveis. 



3419DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Contudo, tratando de procedimento executivo e não encontrado bens passíveis de penhora, a execução deve ser suspensa na forma do 
art. 921, III, § 1º do CPC, sendo incabível a suspensão nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 313 do CPC. 
Portanto, determino a SUSPENSÃO da execução pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da presente data.
O processo ficará em arquivo provisório, sem baixa na distribuição, podendo a exequente requerer o seu desarquivamento a qualquer 
momento, caso localize bens para satisfazer a dívida executada ou a localização dos veículos encontrados. 
Decorrido o prazo de 01 (um) ano, o processo permanecerá arquivado, independentemente de nova intimação, iniciando-se automaticamente 
o prazo 5 anos da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC).
Transcorrido o prazo prescricional, intimem-se as partes, após conclusos.
Intime-se a exequente via DJe.
Cumpra-se. 
Alvorada do Oeste/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76872-853, Alvorada D’Oeste Processo: 7001811-58.2017.8.22.0011
Classe: Inventário
Valor da causa: R$ 100.000,00cem mil reais
REQUERENTE: JUAREZ HONORIO DOS SANTOS, CPF nº 23899360915, RUA EÇA DE QUEIROZ CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIEGO CASTRO ALVES TOLEDO, OAB nº RO7923
INVENTARIADOS: ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CPF nº DESCONHECIDO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS, CPF 
nº DESCONHECIDO, AV. SÃO PAULO 5210 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS, CPF nº 22107550263, AV. INDEPENDÊNCIA, PRÓXIMO DA ESQUINA DA RUA EÇA D CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA, JOACIR HONORIO DOS SANTOS, CPF nº 47482354972, AV. INDEPENDÊNCIA 4803 CENTRO - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, CPF nº DESCONHECIDO, MANOEL HONORIO DOS 
SANTOS SOBRINHO, CPF nº 46380906991, RUA QUINHENTOS E VINTE E CINCO 163 JARDIM AMÉRICA - 76980-798 - VILHENA 
- RONDÔNIA
INVENTARIADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Antes de analisar o requerimento quanto a substituição do curador Joacir Honório dos Santos pela Defensoria Pública, sob o argumento 
de colisão de interesse. 
Proceda-se a intimação do Curador, Sr. Joacir Honório dos Santos, para que preste esclarecimentos sobre a ausência de pedido judicial 
para venda do imóvel objeto da partilha, bem como da ausência de prestação de constas dos valores destinados à incapaz MARIA JOSÉ 
DOS SANTOS, devendo prestar contas dos valores depositados na conta bancária da herdeira incapaz, bem como sua destinação, no 
prazo de 20 dias;
Também intime-se a Inventariante, a fim de que junte aos autos recibos e/ou outros documentos que entender necessários para 
comprovação da venda, e recebimento dos valores inerentes a ela, bem como, para que preste contas dos valores depositados na conta 
bancária da herdeira incapaz MARIA JOSÉ DOS SANTOS, devendo especificar detalhadamente sobre valores que foram depositados à 
época da venda, SOB PENA DE SUA REMOÇÃO, no prazo de 20 dias. 
SERVE O PRESENTE COMO INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Decorrido o prazo, independente de manifestação das partes, vistas ao M.P. 
Após, voltem conclusos.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste19 de agosto de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001009-55.2020.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA DA SILVA, LINHA 0 ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCOS ANTONIO ODA FILHO, OAB nº RO4760
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA GOV. 
JORGE TEIXEIRA 4320 CENTRO - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
Recebo o pedido ao ID 80667799.
DESPACHO SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL:
FAVORECIDO(A): BENEDITO FERREIRA DA SILVA, CPF sob o n. 162.652.202-25.
FINALIDADE: AUTORIZAR a exequente BENEDITO FERREIRA DA SILVA, ou seu advogado ao Marcos Antonio Oda Filho OAB/RO 
4760, a levantar todo dinheiro depositado na Conta Judicial de n. 1532312, devendo ser comprovado neste juízo o efetivo levantamento 
em 10 (dez) dias, contados do recebimento do Alvará.



3420DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ag1824ro05@caixa.gov.br.
OBS.: A conta judicial deve ser zerada e encerrada.
No mais, indefiro bloqueio pelo Sisbajud e oportunizo prazo de 10 (dez) dias para que a parte requerida apresente manifestação acerca 
do pedido de valores remanescentes.
Após, conclusos.
Alvorada do Oeste/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo: 7000962-47.2021.8.22.0011
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: MOACIR DE SOUZA MAGALHAES - RO1129, TARCILA SOTELI MAGALHAES - RO5151
Advogado do(a) REQUERENTE: MOACIR DE SOUZA MAGALHAES - RO1129
REQUERIDO: FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA e outros 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853,(69) 34122540
Processo nº: 7001286-37.2021.8.22.0011 Requerente: EXEQUENTE: A C R M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - 
EPP
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: ADRIANA CARON BONFA - RO7305
Requerido(a): EXECUTADO: C. A. BEZERRA DA SILVA FREITAS EIRELI
Advogado: 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a apresentar planilha de 
cálculos devidamente atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias.
Alvorada D’Oeste, 29 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853,(69) 34122540
Processo nº: 7000806-25.2022.8.22.0011 Requerente: AUTOR: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: MARIA HELENA DE PAIVA - RO3425
Requerido(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484
Intimação À PARTE RECORRIDA 
ANTONIO FERNANDES DA SILVA
Avenida Castelo Branco, 6838, casa, centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Alvorada D’Oeste, 29 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001609-76.2020.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Liminar 
AUTORES: EZEQUIAS BELZE FERREIRA, ÁREA RURAL DE URUPÁ/RO 06 ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-899 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, IVONE APARECIDA FERREIRA, ÁREA RURAL DE URUPÁ/RO 6 ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-
899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS AUTORES: VALDISMAR MARIM AMANCIO, OAB nº RO5866A
REU: SILAS CANDIDO FERREIRA, RUA TAMAREIRA 3237, - DE 3207/3208 A 3396/3397 ELETRONORTE - 76808-464 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, ELIAS BELZE FERREIRA, LH 05 KM 55 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, MARIO BELZ 
FERREIRA, RUA DO CRAVO 3180, - DE 2804/2805 AO FIM SANTIAGO - 76901-195 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ALCEU BELZE 
FERREIRA, AVENIDA GUANABARA 1142, - DE 1229/1230 A 1644/1645 VALPARAÍSO - 76908-712 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MARTA 
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FERREIRA, LUCIDIO WILSEN 319 S BERNARDO - 76907-280 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, EVA CANDIDO DE OLIVEIRA, COTAXE, 
SN CENTRO - 29845-000 - BOA ESPERANÇA - ESPÍRITO SANTO, JOSE CANDIDO FERREIRA, RUA DOS CANARINHOS 1718, 
- ATÉ 1829/1830 UNIÃO II - 76913-279 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MARCO AURELIO FERREIRA, R:SÃO CRISTOVÃO 592 DOS 
MIGRANTES - 76900-001 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, JURANDIR CANDIDO FERREIRA, GETULIO VARGAS, SETOR I 3221 NOVO 
HORIZONTE - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA, GENACY FERREIRA DA SILVA, MIGUEL GALDINO 258 JD DOS 
MIGRANTES - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MARIA HELENA BELZE FERREIRA, BR 429 26, KM PE DE GALINHA - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, WELINGTON SOARES PEREIRA, 35 837, CASA BNH - 76987-252 - VILHENA - RONDÔNIA, 
UEIDIO KOPP BELZE, PALMAS 86, NOEMIA BARROS JD DAS OLIVEIRAS - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA, JENNIFER DE 
SOUSA FERREIRA, PIO XII 148, CENTRO CENTRO - 85501-320 - PATO BRANCO - PARANÁ, EDILAINE TAMIRES LIMA FERREIRA, 
LIBERDADE 464, AVENIDA DOS IMIGRANTES 2137 TRES MARIA - 76801-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CREDIANE DA SILVA 
PEREIRA, RUA MADRESSILVA 3598, TEL: 9215-2299 CONCEIÇÃO - 76801-235 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: DEBORA PANTOJA BASTOS, OAB nº RO7217, GILSANE SILVA LIMA FERREIRA, OAB nº RO8347
DECISÃO 
Feito saneado conforme DECISÃO de ID 58256371.
O feito foi suspenso em razão da Covid 19 (ID 58917743). Designada audiência de instrução (ID 65884645), posteriormente redesignada 
(ID 68480756). 
No entanto, sobreveio aos autos a informação do óbito do requerido (ID 68499539), razão a qual suspendeu-se novamente o feito, para 
habilitação dos herdeiros da parte requerida (ID 70046284). 
Citados, Crediane da Silva Pereira, Eva Candido de Oliveira, Alceu Belze Ferreira, Marta Ferreira, Marco Aurélio Ferreira, Jayme Candido 
Ferreira, Jurandir Candido Ferreira, Maria Helena Belze Ferreira, Genacy Ferreira da Silva, José Candido Ferreira, apresentaram 
contestação ao ID 79082343. 
Edilaine Tamires Lima Ferreira apresentou contestação ao ID 79654450. 
Welington Soares Pereira, Jennifer de Sousa Ferreira e Ueidio Kopp Belze apresentação contestação ao ID 79803690. 
Vieram os autos conclusos, para alocação do feito em pauta. 
Ante a possibilidade de realização da audiência instrutória, defiro a produção da prova testemunhal pleiteada aos ID’s 79654450 e 
79803690, e, por consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/09/2022 às 10h15min., onde será tomado o 
depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas. 
Verifico que este juízo deferiu o depoimento pessoal dos autores e requeridos (ID 65884645). 
Contudo, dispenso o depoimento especial dos herdeiros e procedo com o depoimento pessoal dos autores e oitiva da(s) testemunha(s) 
arrola(s).
Intimem-se as partes e seus advogados da audiência que se dará de forma virtual, por intermédio do aplicativo de comunicação Google 
Meet. 
As partes e advogados poderão acessar a sala, no dia e horário designado, através do link: meet.google.com/zci-hmke-fmh.
Concedo o prazo de 10 (dez) dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas, conforme §§ 5º e 6º do art. 357 do Código de 
Processo Civil. 
Verifica-se que os requeridos Edilaine Tamires Lima Ferreira, Welington Soares Pereira, Jennifer de Sousa Ferreira e Ueidio Kopp Belze, 
apresentaram o respectivo rol de testemunhas (ID’s 79654450 e 79803690).
Para ter acesso à sala de reunião e, por conseguinte, à audiência de videoconferência, os advogados constituídos e partes/testemunhas 
devem acessar o link fornecido acima, no dia e horário designados, atentando-se que o aplicativo Google Meet (gratuito) deve ser baixado 
no computador ou smartphone. 
Quaisquer dúvidas sobre o acesso à sala virtual de audiências poderão ser dirimidas diretamente com a secretaria do Juízo, através de 
mensagens de texto no aplicativo WhatsApp, por meio do número (69) 3309-8251.
Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 
designada, dispensando-se a intimação do Juízo, nos termos do art. 455, caput do CPC.
Havendo testemunhas a serem ouvidas em outra Comarca, não sendo o caso de intimação pelo advogado da parte que a arrolou, depreque-
se o ato.
Intimem-se as partes desta DECISÃO, via DJE. 
Intime-se. Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO REQUISITÓRIO
ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA VIRTUAL:
a) abra a câmera de seu celular; e
b) escaneie o Código QR.
Cumpra-se. 
Alvorada do Oeste/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alvorada do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7002230-10.2019.8.22.0011 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: MARILENE SOARES SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO - RO0005316A
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO EXEQUENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
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querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos em epígrafe acerca da impugnação ao cumprimento de SENTENÇA 
apresentada pela parte executada.
Alvorada D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alvorada do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7000723-09.2022.8.22.0011 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: MARCIA APARECIDA DE AGUIAR
Advogado do(a) AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO - RO0005316A
REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Alvorada D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853,(69) 34122540
Processo nº: 7001374-75.2021.8.22.0011.
AUTOR: ELIEL ANTONIO VILELA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontaneamente 
a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal 
(Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Alvorada D’Oeste, 30 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alvorada do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
======================================================================================
Processo nº: 7000896-38.2019.8.22.0011 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ANTONIO SOUZA DA CRUZ
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROSANA FERREIRA PONTES - RO6730, FELIPE WENDT - RO4590
NÃO DENUNCIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Certifico que, compulsando os autos, foi constatado que o patrono da parte exequente apresentou os dados bancários referente à 
Sociedade de Advogados, no entanto, a procuração somente outorga poderes aos advogados, razão pela qual, promovo a intimação da 
parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os dados bancários (nome, cpf, agência, conta corrente e banco) da parte 
exequente e/ou advogados constantes na procuração ou apresentar substabelecimento e o Contrato de Honorários Advocatícios em 
nome do escritório, sob pena de arquivamento.
Alvorada D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alvorada do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7000800-18.2022.8.22.0011 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
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Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: ANDERSON LEME OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA ARMI - RO12132, DIEGO CASTRO ALVES TOLEDO - RO7923
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Alvorada D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo: 7000520-18.2020.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALCINA MARIA RIBEIRO DE CASTRO
Advogado do(a) AUTOR: ROSE ANNE BARRETO - RO3976
REU: BANCO BMG S.A. 
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação PARTES
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do trânsito em julgado do feito e promover 
andamento, sob pena de arquivamento dos autos. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alvorada do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7001338-67.2020.8.22.0011 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
EXEQUENTE: LETIMAR MOREIRA SAMPAIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES - RO3894
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
ATO ORDINATÓRIO 
FINALIDADE: Intimar a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80083476 - PETIÇÃO.
Alvorada D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001483-55.2022.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Provas
AUTOR: ALTINA LEMES FERREIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA, OAB nº RO10259, 
FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REU: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DESPACHO 
Vistos.
A parte autora requer a gratuidade da justiça e sequer juntou declaração afirmando ser hipossuficiente.
Contudo, não há prova de que o pagamento das custas e despesas processuais possa trazer dificuldades financeiras para sua 
sobrevivência ou de sua família.
Lei 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, trazia em seu art. 4º que a parte seria 
beneficiada com a assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não estaria em condições de pagar 
as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família e ainda, que se presumia pobre, até prova em 
contrário, quem afirmasse essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
No entanto, tal DISPOSITIVO foi revogado pela Lei n º 13.105 de 2015, novo Código de Processo Civil, o qual assim dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. (...)
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 
pressupostos. Destaquei.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
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Em que pese o art. 99, § 3º estabelecer a presunção de insuficiência quando alegada em favor de pessoa natural, a parte final do § 2º, 
permite ao julgador determinar à parte interessada a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade, sendo que somente 
poderá indeferir o pedido após esta oportunidade.
Não bastasse isso, é possível determinar a comprovação da necessidade do pretenso beneficiário, tendo em vista o dever de cooperação 
de todos sujeitos do processo (art. 6º do CPC) e ainda, a própria Constituição Federal estabelece, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência 
jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
Após a entrada em vigor do CPC/2015, me rendo ao entendimento no sentido de ser necessária a prova da hipossuficiência. Sendo 
assim, não basta apenas a declaração de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita.
Posto isso, a título de emenda da inicial, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência por 
meio de documentos hábeis (CTPS, cadÚnico, CNIS, declaração de imposto de renda, etc.) ou o pagamento das custas, sob pena de 
cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290, do CPC.
Intime-se via DJE. 
Cumpra-se. 
Alvorada do Oeste/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alvorada do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7001162-20.2022.8.22.0011 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: DARSIZA MARIA VIEIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA - RO0006577A, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Alvorada D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001550-20.2022.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário
AUTOR: VALDECI FAGUNDES SILVA, RUA SELMA REGINA MAGNONI 1026 NOVO HORIZONTE - 76929-000 - URUPÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: MARCOS ANTONIO ODA FILHO, OAB nº RO4760, LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RIO MADEIRA 2707, - DE 2671 A 2867 - LADO ÍMPAR EMBRATEL - 76820-763 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
A parte autora requer a gratuidade da justiça e sequer juntou declaração afirmando ser hipossuficiente.
Contudo, não há prova de que o pagamento das custas e despesas processuais possa trazer dificuldades financeiras para sua 
sobrevivência ou de sua família.
A Lei 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, trazia em seu art. 4º que a parte seria 
beneficiada com a assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não estaria em condições de pagar 
as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família e ainda, que se presumia pobre, até prova em 
contrário, quem afirmasse essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
No entanto, tal DISPOSITIVO foi revogado pela Lei n º 13.105 de 2015, novo Código de Processo Civil, o qual assim dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. (...)
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 
pressupostos. Destaquei.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Em que pese o art. 99, § 3º estabelecer a presunção de insuficiência quando alegada em favor de pessoa natural, a parte final do § 2º, 
permite ao julgador determinar à parte interessada a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade, sendo que somente 
poderá indeferir o pedido após esta oportunidade.
Não bastasse isso, é possível determinar a comprovação da necessidade do pretenso beneficiário, tendo em vista o dever de cooperação 
de todos sujeitos do processo (art. 6º do CPC) e ainda, a própria Constituição Federal estabelece, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência 
jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.



3425DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Após a entrada em vigor do CPC/2015, me rendo ao entendimento no sentido de ser necessária a prova da hipossuficiência. Sendo 
assim, não basta apenas a declaração de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita.
Posto isso, a título de emenda da inicial, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência por meio 
de documentos hábeis (notas fiscais, cadÚnico, CTPS, contrato de comodato ou locação, declaração de imposto de renda, declaração 
do DETRAN, etc.) ou o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290, do 
CPC.
Intime-se via DJE.
Cumpra-se.
Alvorada do Oeste/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001974-96.2021.8.22.0011
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Correção Monetária
REQUERENTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS, LINHA ELETRONICA 0, ZONA RURAL VILA LINA - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: AGUINALDO ELIANO DA SILVA, OAB nº PR65174
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Intimada a implantar o benefício de pensão por morte, a executada solicitou a complementação de documentos complementares, quais 
foram juntados pela exequente. 
Considerando que não houve a comprovação da implantação do benefício, intime-se pela derradeira vez o executado para que, no prazo 
de 10 (dez) dias, comprove a implantação da benesse concedida nestes autos em favor da parte autora, sob pena de multa diária, que 
fica desde já fixada no patamar de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Pratique-se o necessário. 
Alvorada do Oeste/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alvorada do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
=======================================================================================================
=================
Processo nº: 7000890-60.2021.8.22.0011 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: IOCELIA MARIA ROSA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO6805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797A, UELTON 
HONORATO TRESSMANN - RO8862
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
FINALIDADE: Intimar a parte autora para ciência do DESPACHO abaixo transcrito: 
(...) Com a resposta do ofício, intime-se a exequente para apresentação dos cálculos do cumprimento de SENTENÇA, no prazo de 10 (dez) 
dias, sob pena de arquivamento, salientando que em caso de não implantação, deverá a parte trazer aos autos o último contracheque 
disponível a fim de demonstrar a ausência da implementação.
No mesmo prazo, apresente a planilha atualizada do débito. (...), e petição ID 80338601 - DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (SEI 
0020.076711 2022 31)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Alvorada do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
=====================================================================================================
Processo nº: 7001250-58.2022.8.22.0011 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: KLEIN SUARES DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: ESTEFANIA PEREIRA TOMAZ - RO10397, FAGNER CORREIA - RO11574, GLEYSON CARDOSO 
FIDELIS RAMOS - RO6891
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Alvorada D’Oeste/RO, 30 de agosto de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001421-49.2021.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rural (Art. 48/51)
AUTOR: MARIA HELENA RODRIGUES LIMA, LINHA C5 LOTE 2-A, ZONA RURAL GLEBA 13 - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO, OAB nº RO5316A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,, - DE 523 A 615 - LADO ÍMPAR - 76900-261 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
1. Designo audiência de instrução e julgamento pelo sistema de videoconferência (através do link: https://meet.google.com/hrx-vjxz-
idr), para o dia 19 de outubro de 2022, às 10:00h, nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal e do Ato Conjunto nº. 10/2022, 
editado pela Presidência e pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
1.1 Reforço que Defensoria Pública, Ministério Público, advogados e a magistrada podem comparecer à sala de audiências, presencialmente, 
sendo que a realização e participação por videoconferência é apenas uma faculdade apresentada, como forma de contribuir na situação 
excepcional em que nos encontramos, em vista da propagação do vírus SARS-COV2 ou COVID-19.
1.2 A fim de preservar a saúde das partes e testemunhas, bem como dos serventuários da justiça, o cartório deve entrar em contato 
telefônico com referidas pessoas, a fim de saber se possuem condições de prestar seu depoimento por videoconferência, fornecendo às 
mesmas todas as orientações para sua participação na solenidade à distância.
1.3 Caso seja necessário, as partes e testemunhas deverão comparecer presencialmente ao Fórum. O uso de máscaras de proteção 
facial fica dispensado nas dependências do PJRO, conforme art. 2° do ato 010/2022–PR/CGJ, alterado pelo ato 017/2022-TJRO-PR-
CGJ.
1.4 Para ter acesso à sala de reunião e, por conseguinte, à audiência de videoconferência, Defensoria Pública, Ministério Público, 
advogados constituídos, réu e testemunhas devem acessar o link fornecido acima, no dia e horário designados, atentando-se que o 
aplicativo Google Meet (gratuito) deve ser baixado no computador ou smartphone;
1.5 Quaisquer dúvidas sobre o acesso à sala virtual de audiências poderão ser dirimidas diretamente com a secretaria do Juízo, através 
de mensagens de texto no aplicativo WhatsApp, por meio do número (69) 3309-8251;
1.6 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, proceda-se de acordo com as disposições do Provimento nº. 037/2020 
da Corregedoria Geral de Justiça, certificando-se data, horário e link de acesso da audiência virtual, que deverão ser obtidos junto à 
secretaria do Juízo. Ressalto que, ressalvada a entrevista prévia prevista no artigo 185, §5º, do Código de Processo Penal, não será 
concedido prazo para esta FINALIDADE após o início da audiência por videoconferência.
1.7 Na hipótese de réu(s) e/ou testemunha(s) estar(em) presos/internados em outra Comarca, contate-se a respectiva unidade e certifique-
se, com informações de telefone e e-mail para contato, a disponibilidade de apresentação de referidas pessoas na solenidade. Em caso 
negativo, certifique-se nova data e horário para a realização da instrução, mediante prévio ajuste com a secretária de gabinete, com o fito 
de evitar conflitos na pauta de audiências. 
2. Intimem-se pessoalmente os requeridos para participarem da solenidade. Consigno que o Oficial de Justiça responsável pela diligência 
deverá adverti-los de que, caso não disponham de meios tecnológicos para a participação da audiência por videochamada, deverão 
comparecer ao Fórum próximo do horário.
Ciência às partes.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO n.º____/2022.
Alvorada do Oeste/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001681-29.2021.8.22.0011
Classe: Processo de Apuração de Ato Infracional
Assunto: Ameaça (art. 147)
AUTOR: M. P. D. E. D. R., NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA PENA: D. W. D. S. P., PROMISSAO I RURAL - 78200-000 - CÁCERES - MATO GROSSO
ADVOGADO DO SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA PENA: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
1. Designo audiência de instrução e julgamento pelo sistema de videoconferência (através do link: https://meet.google.com/wvs-gwgz-
aih), para o dia 18 de outubro de 2022, às 08:30h, nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal e do Ato Conjunto nº. 10/2022, 
editado pela Presidência e pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
1.1 Reforço que Defensoria Pública, Ministério Público, advogados e a magistrada podem comparecer à sala de audiências, presencialmente, 
sendo que a realização e participação por videoconferência é apenas uma faculdade apresentada, como forma de contribuir na situação 
excepcional em que nos encontramos, em vista da propagação do vírus SARS-COV2 ou COVID-19.
1.2 A fim de preservar a saúde das partes e testemunhas, bem como dos serventuários da justiça, o cartório deve entrar em contato 
telefônico com referidas pessoas, a fim de saber se possuem condições de prestar seu depoimento por videoconferência, fornecendo às 
mesmas todas as orientações para sua participação na solenidade à distância.
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1.3 Caso seja necessário, as partes e testemunhas deverão comparecer presencialmente ao Fórum. O uso de máscaras de proteção 
facial fica dispensado nas dependências do PJRO, conforme art. 2° do ato 010/2022–PR/CGJ, alterado pelo ato 017/2022-TJRO-PR-
CGJ.
1.4 Para ter acesso à sala de reunião e, por conseguinte, à audiência de videoconferência, Defensoria Pública, Ministério Público, 
advogados constituídos, réu e testemunhas devem acessar o link fornecido acima, no dia e horário designados, atentando-se que o 
aplicativo Google Meet (gratuito) deve ser baixado no computador ou smartphone;
1.5 Quaisquer dúvidas sobre o acesso à sala virtual de audiências poderão ser dirimidas diretamente com a secretaria do Juízo, através 
de mensagens de texto no aplicativo WhatsApp, por meio do número (69) 3309-8251;
1.6 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, proceda-se de acordo com as disposições do Provimento nº. 037/2020 
da Corregedoria Geral de Justiça, certificando-se data, horário e link de acesso da audiência virtual, que deverão ser obtidos junto à 
secretaria do Juízo. Ressalto que, ressalvada a entrevista prévia prevista no artigo 185, §5º, do Código de Processo Penal, não será 
concedido prazo para esta FINALIDADE após o início da audiência por videoconferência.
1.7 Na hipótese de réu(s) e/ou testemunha(s) estar(em) presos/internados em outra Comarca, contate-se a respectiva unidade e certifique-
se, com informações de telefone e e-mail para contato, a disponibilidade de apresentação de referidas pessoas na solenidade. Em caso 
negativo, certifique-se nova data e horário para a realização da instrução, mediante prévio ajuste com a secretária de gabinete, com o fito 
de evitar conflitos na pauta de audiências. 
2. Intime-se o infrator, as vítimas e a testemunha arrolada pela parte. Consigno que o Oficial de Justiça responsável pela diligência deverá 
adverti-los que, caso não disponham de meios tecnológicos para a participação da audiência por videochamada, deverão comparecer ao 
Fórum próximo do horário, atentando-se ao disposto no item 1.3.
3. Em sendo necessário, expeça-se ofício ao Quartel da Polícia Militar para que os agentes públicos participem da solenidade.
Ciência às partes.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO n.º____/2022.
Alvorada do Oeste/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PRAZO: 5 DIAS
Processo: 0000508-26.2020.8.22.0011
Classe: INQUÉRITO POLICIAL (279)
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PARTE RÉ: EMERSON DE MELO PRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, filho de Gerson Germaniano dos Santos e Seluir de Melo Pra, 
nascido aos 16/10/1997, natural de Alvorada do Oeste/RO, RG 1416484 SSPRO e CPF 021.368.062-97.
FINALIDADE: Intimar a ré, supra, da parte dispositiva da r. SENTENÇA, abaixo transcrita:
SENTENÇA: Diante do exposto, com fulcro no artigo 28-A, §13º, do Código de Processo Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Emerson 
de Melo Pra dos Santos pelo cumprimento da medida imposta e, em consequência, determino a EXTINÇÃO do presente feito. SENTENÇA 
publicada e registrada automaticamente. Transitado em julgado nesta data. Desnecessária a intimação das partes, já que não haverá 
prejuízo. Procedam-se as baixas e comunicações necessárias. Após, arquive-se. Alvorada do Oeste/RO, 29 de agosto de 2022. Marisa 
de Almeida Juíza de Direito
Alvorada D’Oeste, 31 de agosto de 2022.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PRAZO: 5 DIAS
Processo: 0000661-98.2016.8.22.0011
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PARTE RÉ: PATRICIA CAROLINE TEODORO, brasileira, doméstica, inscrita com n. 020.400.382-21, filha de Maria de Fatima Teodoro, 
nascida em 25.08.1995, natural de Alvorada do Oeste/Ro. 
FINALIDADE: Intimar a ré, supra, da parte dispositiva da r. SENTENÇA, abaixo transcrita:
SENTENÇA: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e, por consequência ABSOLVO, a 
acusada PATRICIA CAROLINE TEODORO, da imputação que lhe foi movida pela Justiça Pública, como incurso nas sanções do artigo 
243, caput, da Lei Federal 8.069/90 e artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06, fundamentando a DECISÃO nos termos do artigo 386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alvorada do Oeste/RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida Juíz(a) de Direito
Alvorada D’Oeste, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alvorada do Oeste - Vara Única
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Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853,(69) 34122540
Processo nº: 7000190-84.2021.8.22.0011 Requerente: REQUERENTE: PAULO INACIO LEITE
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: VALDIRENE ELOY DA SILVA - RO8440
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO À PARTE
PAULO INACIO LEITE
Linha A-2, Lote 38, Gleba 24, s/n, sitio, zona rural, Urupá - RO - CEP: 76929-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Alvorada D’Oeste, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 0001005-11.2018.8.22.0011
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: ANDERSON SOUZA LIMA, LINHA 54, KM 01 RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA 
O infrator cumpriu integralmente as condições estabelecidas no termo de suspensão condicional do processo, conforme se observa nos 
documentos amealhados ao feito.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela extinção da punibilidade do autor do fato, ante o cumprimento integral da 
proposta.
Ao teor do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDERSON SOUZA LIMA, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei nº. 
9.099/1995, a fim de que surtam os efeitos jurídicos e legais daí decorrentes.
Procedam-se às alterações e baixas necessárias ao caso em espécie.
Publique-se. Intimem-se.
Após, nada estando pendente, arquivem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
Alvorada do Oeste/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo: 7001241-72.2017.8.22.0011
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogados do(a) AUTOR: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - RO4872-A
REU: A. P. DE SOUSA & RIBEIRO LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) REU: FLORIVALDO DUARTE PRIMO - RO9112
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
Processo: 7000919-76.2022.8.22.0011
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da causa: R$ 3.817,43, três mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e três centavos
PROCURADOR: ANTONIO JADSON FERNANDES SILVA 64347583249, AVENIA 05 DE SETEMBRO 5018, SALA B CENTRO - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO PROCURADOR: AMARILDO GOMES FERREIRA, OAB nº RO4204A, ELIS KARINE BOROVIEC FERREIRA, OAB 
nº RO8866
PROCURADOR: CLEONICE RODRIGUES DE MORAIS, GETULIO VARGAS 4492 CTG - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - 
RONDÔNIA
PROCURADOR SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Efetuei pesquisas de bens da executada junto ao sistema Sisbajud, restando tal busca infrutífera, conforme espelho anexo.
Manifeste-se a parte autora, requerendo o que for de interesse para o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. 
Alvorada D’Oeste, 31 de agosto de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7002229-25.2019.8.22.0011
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Classe: Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
Assunto: Adicional de Horas Extras
EXEQUENTE: EDNAIR RODRIGUES DA SILVA, RUA SELMA REGINA MAGNONI 1513 NOVO HORIZONTE - 76929-000 - URUPÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO, OAB nº RO5316A
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
É dos autos que o requerido impugnou os cálculos apresentados, conforme petitório e memória de cálculos.
Assim, ante a pendência apontada, intime-se o autor, para se manifestar, no prazo de 10 dias.
Após, tornem conclusos para DECISÃO quanto a divergência apontada.
Alvorada do Oeste/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PRAZO: 5 DIAS
Processo: 0001005-11.2018.8.22.0011
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PARTE RÉ: Anderson Souza Lima, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido aos 07.09.1999, natural de Alvorada do Oeste/RO, filho de 
Cláudio da Silva Lima e Jandira Soares Souza, portador do RG n. 1642545 SSP/RO, inscrito no CPF n. 063.944.382-60 
FINALIDADE: Intimar a ré, supra, da parte dispositiva da r. SENTENÇA, abaixo transcrita:
SENTENÇA: Ao teor do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDERSON SOUZA LIMA, nos termos do artigo 89, §5º, da 
Lei nº. 9.099/1995, a fim de que surtam os efeitos jurídicos e legais daí decorrentes. Procedam-se às alterações e baixas necessárias ao 
caso em espécie. Publique-se. Intimem-se. Após, nada estando pendente, arquivem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alvorada 
do Oeste/RO, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Marisa de Almeida Juíz(a) de Direito
Alvorada D’Oeste, 31 de agosto de 2022.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000923-16.2022.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ZINEIDE RODRIGUES HENRIQUE FREDERICO
Advogado do(a) AUTOR: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO - RO10962
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da juntada da perícia 
médica (Id. 79085253) nos autos.
Alvorada D’Oeste, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo: 7001218-53.2022.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANTONIO AGUIAR MOURA
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS ANTONIO ODA FILHO - PR48652, LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
REU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Advogado do(a) REU: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo: 7001398-06.2021.8.22.0011
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ANDRADE & OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: SANDRO LUCIO DE FREITAS NUNES - RO0004529A
REU: JOSE ROBERTO DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853 - Fone/Fax: (69) 34122540
e-mail: interiorfiscaiscpe@tjro.jus.br 
Processo: 0002388-63.2014.8.22.0011 
Exequente: ESTADO DE RONDONIA 
Executado: Consórcio Fidens Mendes Junior e outros (4)
Advogado: Advogado(s) do reclamado: JUSSARA MARQUEZINI FRANCA SPATARA, RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI, 
LEOPOLDO DA CUNHA NICOLI, RENATA MIRANDA DE MELO GUIMARAES MASSAHUD
INTIMAÇÃO
De ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito, fica Vossa Senhoria INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO  ID N. 81147420. 
Alvorada D’Oeste, 1 de setembro de 2022. 
LORENA MARCIA RODRIGUES ALENCAR
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo: 7001039-22.2022.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANTONIO AGUIAR MOURA
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS ANTONIO ODA FILHO - PR48652, LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
REU: BANCO BMG S.A. 
Advogado do(a) REU: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE32766
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando os 
pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo: 7001219-38.2022.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANTONIO AGUIAR MOURA
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS ANTONIO ODA FILHO - PR48652, LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
REU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 
Advogado do(a) REU: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, indicando os 
pontos controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001293-92.2022.8.22.0011
Classe: Embargos à Execução
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
EMBARGANTE: MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUZA, ZONA RURAL s/n LINHA 13, LOTE 51, GLEBA 06A - 76929-000 - URUPÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO ODA FILHO, OAB nº RO4760, LIVIA DE SOUZA COSTA, OAB nº RO7288
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL, QUADRA 4 bloco C Lote 32, EDIFÍCIO SEDE III SETOR BANCÁRIO SUL - 70070-140 - BRASÍLIA 
- DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EMBARGADO: PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO 
Recebo os embargos sem efeito suspensivo, haja vista que não presentes os requisitos do art. 919, § 1º do CPC.
Destaca-se que a execução principal possui como título extrajudicial Cédula de Crédito Rural, documento este que consta expressamente 
a embargante como avalista, o que evidencia possui responsabilidade solidária, tanto é que figura no polo passivo da execução. 
Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro prejuízos aos executados no prosseguimento da execução, considerando que 
a oposição de embargos à execução, por si só, não impede a realização de atos executivos, os quais podem ser impugnados pelos 
executados ou terceiros prejudicados. 
Aliado a isso, em análise da petição inicial, verifica-se que a embargante não apresentou provas inequívocas de que a continuidade do 
processo executivo pode causar risco de grave lesão ou de difícil reparação, conforme determina o art. 914, caput, c/c art. 919, §1°, 
ambos do CPC. 
Determino à CPE que inclua(m)-se o(s) advogado(s) do embargado/exequente no cadastro destes embargos.
Ato contínuo, nos termos do art. 920, I, do CPC, intime-se a parte exequente/embargada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
impugnação aos embargos. 
Apresentada impugnação, dê-se vista dos autos à embargante, para resposta em 15 (quinze) dias.
Deverão as partes, desde já, requerer as provas que pretende produzir e justificar a sua necessidade, sob pena de indeferimento e 
julgamento antecipado da lide, na fase em que se encontra.
Junte-se cópia desta DECISÃO nos autos de execução n° 7000985-56.2022.8.22.0011.
Intimem-se via DJe e por sistema Pje. 
Cumpra-se.
Alvorada do Oeste/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito
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1ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76872-853, Alvorada D’Oeste Processo: 7000095-93.2017.8.22.0011
Classe: Inventário
Valor da causa: R$ 1.953.212,25um milhão, novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos
REQUERENTE: JESILDA XAVIER DOS SANTOS SOARES, CPF nº 97280844200, LINHA TN 17 sn ZONA RURAL - 76930-000 - 
ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO, OAB nº RO3518
INVENTARIADO: ODAIR PEREIRA SOARES, CPF nº 65495454987, LINHA TN 17 sn ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE 
- RONDÔNIA
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Intime-se na forma do art. 485, §1º do NCPC, para dar andamento ao feito, no prazo legal de 5 dias, sob pena de extinção do processo 
por abandono.
SERVE O PRESENTE COMO INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Alvorada D’Oeste19 de agosto de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001119-20.2021.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CARLOS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO - RO4511
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada a manifestar-se acerca da petição juntada no Id. 80688749 e requerer o 
que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias.
Alvorada D’Oeste, 1 de setembro de 2022.
Processo: 0000021-32.2015.8.22.0011
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto: Fixação
Valor da causa: R$ 442,22(quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos)
AUTORES: D. C. S., OLAVO BILAC COM MATO GROSSO CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, G. C. C., AV. 
MATO GROSSO 5081 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: L. H. H. S., CPF nº 00908888201, Linha 25, Km 50, LINHA 25, KM 50. ZONA RURAL - 76837-000 - CALAMA (PORTO VELHO) - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: THAINA MARTINS FERNANDES VILELA, OAB nº RO11745, ALFREDO DOS SANTOS 135 URUPA - 76900-
218 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, HELOISA RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10580, AVENIDA JI-PARANÁ 877, - DE 741 A 1027 
- LADO ÍMPAR URUPÁ - 76900-285 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Danielly Cavalcante Simão, representada por sua genitora GORETE COSTA 
CAVALCANTE, contra LUIZ HENRIQUE HONORIO SIMAO, objetivando, em síntese, receber alimentos devidos, não pagos. 
Sobreveio aos autos petição das partes postulando pela homologação do acordo, nos seguintes termos: Haja vista a impossibilidade de 
arcar com as parcelas vencidas, o mesmo se compromete a pagar o valor importado nos últimos 3 meses, relativo as parcelas vencidas 
no valor de R$ 729,00 (Setecentos e vinte e nove reais), na porcentagem de 20% do salário mínimo atual da época, relativo ao pagamento 
dos meses de março, abril e maio. Também afirma o réu que; todo dia 10 (dez), a partir do mês de Junho honrará com seu compromisso 
de efetuar o valor da pensão alimentícia a título de uma boa convivência e harmonia familiar fixado por decisão judicial no importe de R$ 
243,00 (Duzentos e quarenta e três reais), disposto a arcar com todos seus compromissos.
Instado, o Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo firmado entre as partes, expedição de alvará de soltura e 
intimação do executado para cumprimento. 
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a isso 
é que o NCPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consagrando 
a Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser estimulada não 
só por este, mas também por todos os envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes entabularam acordo e que este respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida que se 
impõe.
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Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetuada entre as partes, a fim de que surtam os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Por consequência, RESOLVO o mérito da causa, nos termos do artigo 487, III, “b”, do NCPC.
Sem custas processuais ante a natureza da demanda. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado, conforme artigo 90, §§ 2º 
e 3º do NCPC.
Caso o executado ainda esteja preso em decorrência da presente ação, expeça-se Alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro 
motivo não estiver recolhido. 
SERVE O PRESENTE COMO INTIMAÇÃO/ALVARÁ DE SOLTURA/CARTA PRECATÓRIA. 
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 19 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7001435-33.2021.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: JEDERSON ANDRINI DA SILVA e outros (4)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7002365-22.2019.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE - RO10592, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER 
TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: NOSSO GAS COMERCIO LTDA - EPP e outros (3) 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7002335-16.2021.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: JOSE CARLOS CALAZANS PINHEIRO 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7001387-79.2018.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
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EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: ADILSON PEREIRA PEGO e outros 
Advogado do(a) EXECUTADO: JUSTINO ARAUJO - RO1038
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7001382-52.2021.8.22.0011
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
REU: OLICIO LOPES GAMA 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7000459-60.2020.8.22.0011
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: E. FABISON CARLOS & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: MARIZA PREISGHE VIANA - RO0009760A
REU: MILTON PEREIRA SANTOS 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7000331-06.2021.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE JI-PARANA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: GLEISON EUDES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestando no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7000002-28.2020.8.22.0011
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: LEANDRO DE PAULA VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ANADRYA SOUSA TERADA NASCIMENTO - RO0005216A
REU: ADAO SABINO CORREIA 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76872-853, Alvorada D’Oeste Processo: 7001296-47.2022.8.22.0011
Classe: Inventário
Valor da causa: R$ 1.212,00mil e duzentos e doze reais
REQUERENTE: ALINE MARQUES FERREIRA, CPF nº 01373588225, RUA DOS ESTUDANTES 323, CASA DOMICILIAR BELA VISTA 
- 76907-668 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DAIENY PIRES DE JESUS, OAB nº RO11145, EMERSON KELLER MARTINS, OAB nº RO11755
INVENTARIADO: JOEL GOMES FERREIRA, CPF nº 42218098253, LINHA C-06, GLEBA 20 Lote 09, CASA DOMICILIAR ZONA RURAL 
- 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
INVENTARIADO SEM ADVOGADO(S)
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DESPACHO
1. Defiro o processamento do inventário, bem como o recolhimento das custas ao final, mas antes da homologação da partilha.
2. Tendo em vista o disposto no art. 617 do CPC, nomeio ALINE MARQUES FERREIRA inventariante, que haverá de prestar compromisso 
de bem e fielmente desempenhar a função no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, p. único).
3. No prazo de 20 dias, deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações (art. 620 do CPC), acompanhada de cálculos dos 
tributos.
3.1 A parte autora deve observar os documentos necessários a serem anexados, quais sejam:
a) Relação de documentos atinentes à pessoa falecida:
• RG, CPF e endereço do último domicílio;
• Certidão de casamento atualizada;
• Comprovante de endereço do cônjuge;
• Certidão de dependentes previdenciários, junto a qualquer agência do INSS;
• Certidões negativas do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa de Tributos Municipais, em nome do “de cujus”, expedida pelo município o qual o mesmo residia; 
• Certidão Negativa Estadual em nome do “de cujus”, emitida pela SEFIN/RO, que pode ser emitida via internet (WWW.sefin.ro.gov.br);
•Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal com A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em nome de “de cujus”, emitida via 
internet (WWW.receita.fazenda.gov.br);
• Quando for do imóvel rural, deverá ser apresentado CCIR e prova de quitação do imposto territorial-ITR, (Certidão Negativa da Receita 
Federal, emitida via internet).
•Certidão obtida no CENSEC ou ANOREG (ON LINE), nos termos do Provimento nº 56/2016 do CNJ, atestando acerca de eventual 
existência de testamento; (https://censec.org.br/);
• Declaração do IDARON, seja para constar a quantidade ou inexistência de semoventes, no caso do “de cujus” ter deixado imóvel 
rural; 
b) Relação de documentos atinentes aos herdeiros:
• RG, CPF e comprovante de endereço atualizado;
• Certidão de nascimento e casamento atualizada;
c) Relação de documentos do espólio:
• Relação completa de bens e dívidas, com respectivos documentos comprobatórios de propriedade e forma de quitação;
• Se houver veículos: Documento do veículo, bem como avaliação atualizada tabela FIPE;
• Se houver imóveis: certidão de matricula junto ao CRI ou documento comprobatório do dominio e/ou posse do bem; último IPTU do 
imóvel, constando valor venal, ou certidão de valor venal;
3.2. Deverá apresentar ainda a Guia de ITCD pago, Declaração de informações Econômico-Fiscais – DIEF, expedida pela Secretaria do 
Estado de Finanças de Rondônia-SEFIN/RO, Gerência de Arrecadação referente ao imposto CAUSA MORTIS, emitida através do site 
da Sefin/RO.
3.3. Havendo Cessões, recolher o imposto devido (ITBI).
4. Apresentadas as primeiras declarações, cite-se, para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do inventário e da partilha, 
o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intime-se o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 
testamenteiro, se houver testamento (art. 626 e 617, CPC).
5. Decorrido o prazo, sem impugnação, intime-se o inventariante para apresentar últimas declarações, recolher o imposto de transmissão 
a título de morte e juntar aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública (art. 654, CPC).
6. Ainda, publique-se edital para conhecimento de terceiros interessados (art. 259, III, CPC), que poderão manifestar-se em igual prazo.
7. Lavre Termo de Compromisso constando as incumbências do art. 618 do CPC.
Se forem apresentadas impugnações às primeiras declarações, dê-se vista ao inventariante para que se manifeste em 5 dias.
Alvorada D’Oeste4 de agosto de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7001207-92.2020.8.22.0011
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: RAFAEL JUNIOR DA SILVA CORREIA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, as 
custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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Processo: 7002053-75.2021.8.22.0011
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
Assunto: Levantamento de Valor
Valor da causa: R$ 0,00()
REQUERENTE: HELIO NUNES DE OLIVEIRA, CPF nº 29865247100, AV. MARECHAL RONDON 5420 CENTRO - 76930-000 - 
ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: NILTON PINTO DE ALMEIDA, OAB nº RO4031A, - 76900-970 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de requerimento de alvará judicial formulado por HELIO NUNES DE OLIVEIRA para levantar valores deixados por LICINIA 
DANTAS DE MELO DE OLIVEIRA. Narra o requerente que era casado com a requerida, esta faleceu em 07/03/2018. Afirma que a 
mesma era servidora pública estadual, tendo valores a receber em razão de direitos trabalhistas.
Alega que já foi realizado o inventario, entretanto os respectivos valores não foram considerados. Requer a procedência do pedido, a 
fim de que seja expedido alvará judicial para levantamento das quantias informadas, atualmente no SEI º 0030.097150/2018-16. Juntou 
documentos.
Dispensada a intervenção do Ministério Público, ante a ausência de motivos que o justifique
É o relatório. Decido.
O art. 666 do Novo Código de Processo Civil determina que independe de inventário o de arrolamento o pagamento dos valores previstos 
na Lei nº 6.858/80, notadamente, dos valores não recebidos em vida por seus titulares. 
Ao ID 78557286, informou-se os valores devidos. 
Pelos documentos juntados aos autos verifico a legitimidade do requerente para propor a presente ação, eis que era casado com a de 
cujus. Assim, sendo o autor parte legítima e considerando que não existem outros bens a inventariar, é certo que o pedido inicial merece 
deferimento. 
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de deferir o pedido de levantamento 
da quantia existente em nome da falecida LICINIA DANTAS DE MELO DE OLIVEIRA CPF 204.609.882-04, informados no no SEI º 
0030.097150/2018-16, pelo requerente por HELIO NUNES DE OLIVEIRA CPF 298.652.471-00 
Para tanto, expeça-se alvará judicial em nome do requerente ou seu patrono, para que possa realizar o levantamento dos valores, 
oficiando-se a SEFIN/RO.
Por consequência, RESOLVO o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança porquanto é beneficiário da 
justiça gratuita. Sem honorários advocatícios porquanto não houve sucumbência.
SERVE O PRESENTE COMO OFICIO/MANDADO/ALVARÁ JUDICIAL.
P.R.I.
Alvorada D’Oeste, 16 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7001116-02.2020.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO SODRE e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO - RO3518
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas CÓDIGO 
1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em relação a 
cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Junto às custas deve o EXEQUENTE apresentar 
Planilha de Débito Atualizada caso esta não tenha sido apresentada com a petição. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7001023-73.2019.8.22.0011
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: RICAL - RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ LTDA
Advogado do(a) AUTOR: SILVANE SECAGNO - RO5020
REU: J. DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA - EPP e outros
INTIMAÇÃO RÉU - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7000944-89.2022.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
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EXEQUENTE: NILTON PINTO DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NILTON PINTO DE ALMEIDA - MG85518-B
EXECUTADO: EDSON JOSE SIMOES e outros (2) 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7000232-02.2022.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
EXECUTADO: BRUNO ALVES POLON e outros 
Intimação AUTOR - COMPROVAR ANDAMENTO DE PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o andamento da carta precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7001547-02.2021.8.22.0011
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SANDRO AGUINALDO DORADO REBOUCAS e outros
Advogados do(a) AUTOR: HERCULES BRAU - RO11501, ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO - RO3518
Advogados do(a) AUTOR: HERCULES BRAU - RO11501, ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO - RO3518
REU: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
Advogado do(a) REU: VANESSA BARROS SILVA - RO8217
INTIMAÇÃO RÉU - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 dias, para manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7001364-31.2021.8.22.0011
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046, BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA - RO10259, FELIPE WENDT - 
RO4590
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REU: FELICIANO LYRA MOURA - PE0021714A
INTIMAÇÃO PARTES - PERÍCIA
Ficam as PARTES intimadas, por meio de seus respectivos advogados, para ciência da petição do Perito Judicial ID 80905984 agendando 
local, data e horário para realização da perícia.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76872-853, Alvorada D’Oeste Processo: 7001844-77.2019.8.22.0011
Classe: Inventário
Valor da causa: R$ 52.000,00cinquenta e dois mil reais
REQUERENTES: CLEITON MARTINS DA CRUZ, CPF nº 85426342253, LINHA 44, KM 05 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA, VAGNER FERMINO DOS SANTOS CRUZ, CPF nº 00127847294, LINHA 44, KM 05 ZONA RURAL - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, FABIO MARTINS DA CRUZ, CPF nº 88988597249, RUA DESEMBARGADOR SALVIO 
GONZAGA 365 GUARUJÁ - 88521-460 - LAGES - SANTA CATARINA, CLEBIS MARTINS DA CRUZ, CPF nº 66216184253, RUA PONTE 
GRANDE 791 SÃO SEBASTIÃO - 88520-330 - LAGES - SANTA CATARINA, JUBSNEI MARTINS DA CRUZ, CPF nº 85432032287, RUA 
DESEMBARGADOR SALVIO GONZAGA 365 GUARUJÁ - 88521-460 - LAGES - SANTA CATARINA, DAVI MANOEL DA CRUZ, CPF nº 
59728132204, LINHA 44, KM 05 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, SILVANA DA CRUZ SOUZA, CPF nº 
30060540249, RUA MATO GROSSO 3465 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA, FRANCISCA MARGARIDA 
DA CONCEICAO, CPF nº 25198025453, RUA DAS ORQUÍDEAS 47 RENASCER - 58108-137 - CABEDELO - PARAÍBA, SILVIA 
MARGARIDA DOS SANTOS, CPF nº 77842090297, AV. MARECHAL RONDON 5571, CASA CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA, JOSE MANOEL DA CRUZ, CPF nº 29292620100, LINHA 44, KM 05 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA, JOSE MARIA DA CRUZ, CPF nº 00801006279, LINHA 44, KM 05 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA, NATERCIO MANUEL DA CRUZ, CPF nº 29322316187, LINHA 44, KM 05 ZONA RURAL - 76930-000 - 
ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, ELZA CRUZ DE SOUZA, CPF nº 69933278215, AV 9 DE JULHO 4460 CENTRO - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: DIEGO CASTRO ALVES TOLEDO, OAB nº RO7923
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INVENTARIADOS: MANOEL SEVERINO DA CRUZ, CPF nº 02240661968, MARGARIDA IRIA DA CONCEICAO CRUZ, CPF nº 
49790072287
INVENTARIADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Em atenção a cota ministerial ID80402535.
Antes de manifestar quanto a nomeação da Defensoria Pública, como curadora de DAVI MANOEL DA CRUZ, este já representado nos 
autos, sob o a argumento de colisão de interesses.
Intimem-se os herdeiros para que, no prazo de 20 dias, se manifestem quanto à venda do imóvel objeto de partilha nos presentes autos de 
processo de inventário, para a pessoa de EVANILDO GOMES DOS SANTOS, realizada, sem autorização judicial, esclarecendo quanto 
a anuência de cada um quanto à referida venda.
Também seja intimada a inventariante, no mesmo prazo, a fim de que junte aos autos recibos e/ou outros documentos que entender 
necessários para comprovação da venda, e recebimento dos valores inerentes a ela, bem como para que preste contas dos valores 
depositados na conta bancária do herdeiro incapaz DAVI MANOEL DA CRUZ, devendo especificar detalhadamente sobre valores que 
foram depositados à época da venda, SOB PENA DE SUA REMOÇÃO. 
SERVE O PRESENTE COMO INTIMAÇÃO.
Pratique-se o necessário. 
Alvorada D’Oeste19 de agosto de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853,(69) 34122540
Processo nº : 7000781-12.2022.8.22.0011 Requerente: AUTOR: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA - RO10259, EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO4046, FELIPE 
WENDT - RO4590
Requerido(a): REU: BANCO BRADESCO S.A
Advogado: Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
INTIMAÇÃO À PARTE
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
Linha TN 13, lote 105, ZR, NA, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Alvorada D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7000473-73.2022.8.22.0011
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
REU: RENAN SMAILLI LOBATO ROSA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 3.896/2016.
Obs: Intimação do requerido para cumprimento da r. Sentença ID 80757848.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
Processo : 7000374-06.2022.8.22.0011
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SERGIO BICALHO DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: DAIENY PIRES DE JESUS - RO11145, LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Advogados do(a) REU: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP35365, ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar manifestação 
acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
ÓRGÃO EMITENTE: Alvorada do Oeste - Vara Única
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EDITAL DE VENDA JUDICIAL E INTIMAÇÃO
FAZ SABER A QUANTOS O PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 
879 ao 903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela Resolução CNJ 236/2016, que a Leiloeira nomeada, Deonizia Kiratch, 
matriculada no JUCER sob n.º 021/2017, através da plataforma eletrônica www.deonizialeiloes.com.br, devidamente homologada pelo 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com 
as regras expostas a seguir:
1) PROCESSO N°. 0000969-71.2015.8.22.0011 - EXECUÇÃO FISCAL
2) EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA (CNPJ: 00.394.585/0001-71) e
EXECUTADO: AURO MORALES FERNANDES (CPF: 271.908.892-72).
3) DATAS: 1º Leilão no dia 17 de outubro de 2022, com encerramento às 11:00 horas, onde somente serão aceitos lances iguais ou 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 31 de agosto de 2022, com encerramento às 11:00 horas, onde serão aceitos lances com no mínimo não inferior a 70% 
(setenta por cento) do valor da avaliação. Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o 
término do leilão.
***Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
4) DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 39.949,22 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), em 23 de março de 
2022, de acordo com a planilha de cálculo juntada de Id 74870605 – Pág. 01/04. A atualização dos débitos vencidos e vincendos, até a 
sua integral satisfação, fica a encargo do exequente disponibilizar nos autos.
5) DO BEM: 01 (um) Veículo, marca Toyota, modelo Corlla XEI 2.0 Flex 16V Aut., ano de fabricação e modelo 2014/2015, cor prata, placa 
NCQ-8275.
6.1) AVALIAÇÃO: R$ 84.383,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais), em 07 de fevereiro de 2022.
6.2) LANCE MÍNIMO 2º LEILÃO: R$ 59.068,10 (cinquenta e nove mil, sessenta e oito reais e dez centavos).
7) DEPOSITÁRIO(A): AURO MORALES FERNANDES, Rua José de Alencar, nº. 4685, Centro, Alvorada do Oeste/RO.
8) ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/RO.
9) BAIXA PENHORAS, DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades, e/ou 
outros ônus que gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, § 5º, inclusive os débitos de natureza propter rem, conforme 
artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte, 
transferência patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver.
O arrematante fica ciente de que além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições Judiciais originárias de 
outras Varas que poderão ocasionar a demora no registro da Carta de Arrematação. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois pode haver novas inclusões após a confecção do edital de 
leilão e sua realização. E isso pode ocasionar demora para liberar a documentação do veículo. Os impedimentos para registro do veículo 
devem ser informados no processo para as devidas providências.
10) DÉBITOS DE CONDOMÍNIO SOBRE O BEM IMÓVEL: Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os débitos 
condominiais serão abatidos até o limite do valor da arrematação. (art.1345, do Código Civil c/c art. 908, § 1º, do Código de Processo 
Civil).
11) HIPOTECA: Eventual gravame de hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor 
hipotecário (art. 1.499, VI do Código Civil).
12) MEAÇÃO: Nos termos do Art. 843, do CPC/2015, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge 
não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
13) VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta, observando-se as regras gerais e específicas já 
fixadas para o leilão, inclusive os preços mínimos. O prazo da venda direta é de 60 (sessenta) dias, sendo fechada em ciclos de 15 dias 
cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. Tudo em conformidade com o artigo 880 do CPC c/c art. 375 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional do TRF da 4ª Região, aprovada pelo Provimento nº 62, de 13/06/2017.
14) LEILOEIRA: O Leilão estará a cargo da Leiloeira Oficial ora nomeado, Sra. DEONIZIA KIRATCH, JUCER sob nº 21/2017.
15) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar ditos bens, deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de 24 
horas de antecedência do leilão, através do site www.deonizialeiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, aceitar os termos e 
condições informados no site. Veja no site do Leiloeira Oficial a relação de documentos necessários para efetivação do cadastro.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade 
de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 
técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.
Os licitantes deverão acompanhar a realização do Leilão, permanecendo a qualquer tempo em condições de serem contatados pela 
Leiloeira Oficial para ajuste de propostas, ou para qualquer outra informação que se faça necessária. Eventual prejuízo causado pela 
impossibilidade de contato ou falta de respostas do licitante, principalmente quando este não responder prontamente aos contatos do 
Leiloeiro, serão de responsabilidade unicamente do próprio Licitante.
16) PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.deonizialeiloes.com.
br, e também no site de publicações e consultas de editais de leilão PUBLICJUD, www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do CPC/2015.
17) PAGAMENTO DE FORMA À VISTA: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante através de guia 
de depósito judicial (emitida pela Leiloeira), no prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC/2015).
18) PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por 
valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições:
I - Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses;
II - Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses;
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III - Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada;
IV - Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária do IPCA;
V- Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca 
na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;
VI - Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: Seguro garantia, fiança bancária, 
imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 
esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada 
aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos 
os valores da arrematação;
19) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e 
Leiloeira, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos;
20) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o exequente arrematar o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se 
o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, 
e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente (art. 892, §1º, do CPC/2015). Na hipótese de arrematação com crédito, o 
exequente ficará responsável pela comissão devida à Leiloeira.
21) PAGAMENTO DA COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão devida à Leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que será efetuada pelo arrematante no prazo de 
24 horas da realização do leilão, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico. Consumada a arrematação, no 
caso de desistência por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 6º, do CPC/2015, a comissão da Leiloeira será a esta devida.
22) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO MOTIVADOS POR ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL:
I - Em caso de pagamento da dívida pelo devedor antes do leilão, a leiloeira deverá ser ressarcida das despesas comprovadamente 
efetuadas com a publicação de editais e tudo mais que tenha sido necessário para providenciar a realização do leilão;
II - Havendo acordo ou pagamento da dívida, após a realização do leilão e arrematação será devido à Leiloeira Oficial, o importe de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pela parte executada.
Os percentuais/valores acima, serão pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, intimação das partes, remoção, 
guarda e conservação dos bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, valores esses a serem pagos pela parte 
executada.
Se o Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, celebrar acordo, deverá apresentar até a hora e data designadas 
para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto ao pagamento 
integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado.
23) IMÓVEL OCUPADO: A desocupação do imóvel será realizada mediante expedição de Mandado de Imissão na Posse que será 
expedido pelo M.M. Juízo Comitente.
24) LANCES: Havendo lances nos 3 (três) minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão, haverá prorrogação de seu 
fechamento por igual período de tempo, visando manifestação de outros eventuais licitantes (arts. 21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). 
Os arrematantes ficam cientes desde já que não sendo efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrecidos da comissão da 
Leiloeira em até 24 horas, a Leiloeira comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 
335 de Código Penal), informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem 
prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Em relação aos lances ocorridos de forma online, os 
arrematantes ficam cientes desde já que não sendo efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrescidos da comissão do 
Leiloeiro em até 24 horas, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 
335 de Código Penal), informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem 
prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Caso o arrematante vencedor não efetue o pagamento 
no prazo determinado, será convocado o segundo colocado na disputa para formalizar a arrematação.
25) VISITAÇÃO: É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa 
ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, 
também fica autorizado a Leiloeira a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os colaboradores da Leiloeira, 
devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal da Leiloeira, a fim de que os licitantes tenham 
pleno conhecimento das características do bem.
26) DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto 
aos procedimentos e regras adotadas para sua validade, poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento da Leiloeira, telefone 
0800-707-9339, Chat no site da leiloeira e também é possível, encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” 
ou diretamente pelo endereço contato@deonizialeiloes.com.br.
27) ARREMATAÇÃO: Assinado o auto pelo Juiz, pelo Arrematante e pela Leiloeira Oficial, a arrematação será considerada perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º 
deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC). Tratando-se de leilão eletrônico, 
a Leiloeira Oficial poderá assinar o auto pelo arrematante, desde que autorizado por procuração.
28) INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado AURO MORALES FERNANDES (CPF: 271.908.892-72) e seu(a) cônjuge se 
casado(a) for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de 
bem tombado, das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015.
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Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no 
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Alvora do Oeste, Estado de Rondônia.
Alvorada D’Oeste, 30 de agosto de 2022.
Juiz(a) de Direito
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76872-853
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo : 7000288-45.2016.8.22.0011
Classe : EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INFÂNCIA E JUVENTUDE (1432)
EXEQUENTE: D. F. L. D. S.
EXECUTADO: A. S.V. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: DEOMAGNO FELIPE MEIRA - RO0002513A
Intimação
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a tomar ciência acerca ID 77975205 .
Alvorada D’Oeste-RO, 2 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7002297-04.2021.8.22.0011
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Piso Salarial
REQUERENTE: CARLOS JOSE FUNIGA, RUA CARLOS GOMES 5177 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE
DECISÃO
O patrono da parte autora apresentou impugnação ao cálculo elaborado pelo contador judicial.
Consoante § 2º, do artigo 524 do CPC, para verificação dos cálculos o Juiz poderá valer da Contadoria do Juízo. Os cálculos do Contador 
Judicial têm fé pública e presunção de veracidade, eis que elaborado por pessoa sem relação com a causa e de forma equidistante do 
interesse das partes.
Extrai-se dos cálculos elaborados pelo setor de cálculo, que houve observância dos comandos da sentença, considerando as informações 
acostadas aos autos pelas partes. Assim, não se vislumbra mácula na planilha apresentada. 
O que o Patrono pretende, nada mais é que a cumulação no recebimento dos honorários sucumbenciais que já foram recebidos nos autos 
de n. 7001541-29.2020.8.22.0011 onde o Sindicato em nome dos Associados recebeu os valores tendo por presunção deste juízo que 
houve o devido repasse.
Por outro lado, o Município executado concordou com a memória do cálculo. 
A rejeição da impugnação é medida que se impõe.
Posto isso, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo contador judicial e, por conseguinte, determino a expedição de Precatório ou 
RPVs, conforme o caso.
Após o pagamento, expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores em nome da parte e/ou advogado, se procuração autorizar. 
Confirmado o levantamento e não havendo outras pendências, tornem os autos conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

Processo: 7000848-74.2022.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Acessão
Valor da causa: R$ 6.000,00(seis mil reais)
AUTOR: LUIZ FAGNER LEOPOLDINO DA SILVA, CPF nº 03464726282, RUA JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 3614, - DE 3022 
AO FIM - LADO PAR ALTO ALEGRE - 76909-638 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALYSON MOREIRA NOVAIS, OAB nº RO12255
REU: ADEMILSON JACINTO DE SOUZA, CPF nº 79705529272, RUA JORGE TEIXEIRA 5513, CHACARÁ CHACARÁ - 76929-000 - 
URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO, OAB nº RO5316A, RUA 15 DE NOVEMBRO 2056, APT 01 CASA PRETA 
- 76907-626 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
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Segundo consta nos autos, o autor ingressou com ação de obrigação de fazer em face do requerido, alegando, em síntese, que no 
intuito de comprar um veículo, viu um anúncio de venda por meio da rede social Facebook da motocicleta HONDA CG 160 FAN ESDI, 
2016/2017, de cor vermelha, placa: OHQ6D65, RENAVAM n. 1100794198, Chassi n. 9C2KC2200HR008749, e estaria sendo ofertado 
pela pessoa de Seu Chico.
Alega ainda que entrou em contato com a pessoa de Seu Chico e que o veículo seria vendido pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) mas estaria na posse do requerido e em nome de terceira pessoa, afirma que o suposto intermediador passou o contato para o 
requerido para que pudessem combinar de ver a referida motocicleta que estava em nome de terceira pessoa.
Aduz o autor, que no momento da tradição indagou o requerido sobre a forma de pagamento, que lhe confirmou que qualquer acordo e 
forma de pagamento seria feito com a pessoa nomeada como “Seu Chico”, a pessoa com quem negociou através do facebook. E assim 
o fez, realizou a transferência do valor combinado com “Seu Chico” para terceira pessoa.
Entretanto, após as tratativas, o réu alegou ter caído em um golpe, razão pela qual registrou ocorrência policial, sendo o bem restituído 
a ele pelo Delegado de Polícia.
O autor entende ter sido vítima de ação danosa do requerido, afirma que o réu agiu em conluio com a pessoa denominada de Sr. Chico 
afirma ser a única vítima da do fato requerendo a entrega da motocicleta ou a restituição do valor pago.
Juntou comprovantes de transação e vídeos das conversas via aplicativo WhatsApp onde manteve negociação com o requerido (ID’s: 
79333814-79333819/79333828, 79333829 ), bem como Termo de Declarações prestadas junto à Delegacia (ID: 77314610).
Em contestação o requerido informa que ambas as partes foram vítimas de um golpe, alegou que na intenção de vender o veículo 
anunciou com fotos na rede social Facebook, bem como dados do veículo e valor. 
O valor de oferta para venda do bem era de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e um suposto comprador que se identificava como Seu Chico 
entrou em contato e disse ao réu que tinha interesse na compra da motocicleta pelo valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) 
a vista, condição esta que fora aceita pelo requerido .
Alega que Seu Chico este pediu ao requerido que retirasse a publicação, pois aquele bem já seria comprado pelo mesmo, já que o 
denominado Seu Chico dizia que tal bem seria repassado ao autor para pagamento de um terreno em Cujubim, e que inclusive ia passar 
esse bem para quitação da dívida pelo valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
O denominado Seu Chico pediu ao Requerido se este poderia mostrar o veículo para o autor, vez que se este gostasse já poderia fazer 
a entrega e transferência do bem, que logo em seguida se encarregava de pagar o valor acordado. 
Aduz que na data combinada compareceram ao cartório para efetuar a transferência e a tradição do veículo, contudo o réu alega que 
como o dinheiro não caia em sua conta, não realizou a entrega do bem, e foi até a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Urupá registrar 
o Boletim de Ocorrência. Anexou como “print” do anúncio de venda do veículo no Facebook (ID: 79279263) e as conversas com o 
requerente.
A pretensão do autor é compelir o requerido a arcar com o dano sofrido em razão dos valores pagos à terceira pessoa, no intuito de 
compra da motocicleta de propriedade do requerido, eis que o mesmo supostamente teria conhecimento do negócio ora pactuado e que 
teria dado causa ao negócio.
Pois bem, analisando as alegações tanto da inicial quanto da contestação, impugnação e provas produzidas, o que se verifica é que as 
narrativas de ambos são convergentes, isso é, mesmo sob diferentes perspectivas, e pontos de vistas, se completam. Descoberto golpe 
praticado por terceiro, comprador e vendedor vem a juízo, defendendo cada um os seus respectivos interesses.
Tanto o autor e pretenso adquirente, quanto o réu, pretenso vendedor, cada um a seu modo, contribuíram para o sucesso do golpe, o 
primeiro negociando com terceira pessoa que não tinha nem a posse, nem o documento do veículo em seu nome, e ainda concordou em 
depositar valores em nomes de pessoas estranhas, que nada tinham a ver com a negociação; O requerido por sua vez apresenta seu 
veículo à venda para interessado em adquiri-lo, sem sequer conhecer e finalizar os termos da aquisição com a terceira pessoa que seria 
o comprador. Ambos foram descuidados e concorreram para o êxito da fraude.
Importante ressaltar que são recorrentes os alertas emitidos pelas autoridades policiais e que circulam pelos meios de comunicação, no 
que diz respeito a fraudes como a que sofreu o autor.
Esses mesmos alertas informam uma série de mecanismos dos quais o consumidor pode vir a utilizar-se para evitar prejuízos como este 
em destaque.
Houvesse o autor adotado cautela ordinária, não teria adquirido um veículo por um preço inferior ao de tabela e pago através de 
transferências bancárias à pessoa física diversa as que se presumia estar negociando. A falta de cautela afasta a proteção legal, neste 
caso, àqueles que assim agem, produzem seus próprios prejuízos.
Por outro lado, não resta suficientemente comprovada nos autos a participação do requerido na consecução da fraude, uma vez que não 
há qualquer elemento apto a indicar que tenha agido em conluio com o falsário, de forma a afastar a presunção de boa-fé que milita a 
seu favor.
Desse modo entendo pela ausência de culpa do proprietário pelos prejuízos suportados pelo autor que depositou o valor da venda do 
veículo em nome de terceiro. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7007269-47.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 09/03/2022 Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo. 
Anúncio divulgado na internet. Site da OLX. Estelionato praticado por terceiro em negociação triangular. Ausência de responsabilidade do 
vendedor. Recurso parcialmente provido. A prova dos autos demonstra que as partes, tanto o autor quanto o requerido, foram vítimas de 
golpe aplicado por terceiro estelionatário, levando-os ao engano na compra e venda do veículo. Ausência de culpa do proprietário pelos 
prejuízos suportados pelos autores que depositaram o valor da venda do veículo em nome de terceiro. 
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo. Anúncio divulgado na internet. Site da OLX. Estelionato 
praticado por terceiro em negociação triangular. Responsabilidade de ambas as partes. A prova dos autos demonstra que as partes, 
tanto o autor quanto o requerido, foram vítimas de golpe aplicado por terceiro estelionatário, levando-os ao engano na compra e venda do 
veículo. Não havendo pedido reconvencional pelo requerido em contestação, não há que se falar em condenação do autor. (TJ-RO - AC: 
70408399220198220001 RO 7040839-92.2019.822.0001, Data de Julgamento: 29/10/2021)
No caso em análise não houve contrato de venda e compra entre as partes, através de acordo de vontade sobre a contraprestação 
financeira pela pretendida aquisição do veículo, considerando que as negociações se deram com parte ilegítima, e que não representava 
os interesses do vendedor e nem do comprador, mas os seus próprios.
As facilidades que os meios tecnológicos proporcionam na atualidade não justificam a negligência dos cuidados elementares nas 
transações negociais e contratos, especialmente quanto à legitimidade/titularidade dos direitos.
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Assim, diante da fundamentação lançada, não tendo o autor comprovado a existência de participação do autor no golpe que resultou na 
perda do valor depositado para pessoa de Sr. Chico, o julgamento improcedente dos pedidos formulados na exordial é medida que se 
impõe.
DISPOSITIVO:
POSTO ISSO, com fulcro nas disposições legais já mencionadas e no art. 6º e 38 da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
inicial formulado por LUIZ FAGNER LEOPOLDINO DA SILVA em face de ADEMILSON JACINTO DE SOUZA, isentando o réu da 
obrigação de fazer requerida.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo 487, I, CPC .
Sem custas e/ou honorários advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Alvorada D’Oeste, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76872-853, Alvorada D’Oeste
Número do processo: 7000036-37.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: LIDIA PEREIRA DA ROCHA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFERSON GOMES DE MELO, OAB nº RO8972
Polo Passivo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado por força do art. 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento e decido.
Trata-se de ação cuja pretensão consiste no recebimento do adicional de insalubridade, sustentada precipuamente no fato de que as 
atividades laborais são insalubres.
Em primeiro lugar acolho a preliminar de prescrição suscitada pelo requerido referente ao período anterior a 15/01/2014, pois decorreu 
mais de 5 anos entre a data da propositura da ação (15/01/2019 ) e o período da cobrança retroativa da insalubridade (2008).
A cobrança do período mencionado acima está em total afronta ao Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, o qual 
transcrevo abaixo:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo requerido para declarar prescrita a cobrança referente ao período anterior a 15/01/2014 .
Pois bem.
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, eis que a matéria de mérito, se trata apenas de matéria de 
direito, dispensa a produção de provas produzidas em audiência. 
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como as partes estão 
regularmente representadas.
A parte autora é servidora pública estatutário e que ocupa cargo de AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, prestando serviços no 
Município de Alvorada do Oeste/RO estando amparada pela lei orgânica municipal nº 812/2015, pelo item 3 do anexo IV, bem como o 
art. 27 caput e § único que dispõe:
Art. 27. Os servidores que trabalharem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente, com substancias tóxicas de risco 
biológico, tóxicos, radioativos ou com risco de vida, farão jus a adicionais pelo exercício de atividades insalubres e perigosas conforme 
dispõem a constituição da republica, desde que preenchidos os requisitos legais. 
Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou periçulosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram 
causa a sua concessão e o percentual a ser pago será calculado sobre o vencimento básico).”
O Ministério do Trabalho, através da Norma Regulamentadora n.º 15, já regulamento e aprovou o quadro das atividades e operações 
insalubres, estabelecendo os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 
proteção e o tempo máximo de exposição do trabalhador a esses agentes, sendo indispensável para a caracterização e classificação da 
insalubridade a realização de perícia por Médico ou Engenheiro do Trabalho.
É pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia e da Turma Recursal de que é devido o pagamento do adicional 
de insalubridade ao servidor público, desde que, comprovado que sempre laborou para a Administração Pública na mesma atividade 
insalubre. 
Ademais, o maior beneficiado com a realização da perícia é o próprio ente público, porque deve zelar pela saúde e segurança de seus 
servidores e, em um momento posterior, para evitar que adicionais sejam pagos de forma indevida.
No caso em tela, a parte autora comprova o serviço público, complementando o requisito subjetivo. Ademais, foi realizado Laudo Pericial 
nesses autos consolidando pelo requisito objetivo.
A habitualidade e insalubridade no local de trabalho da parte requerente foi especificamente demonstrada por laudo pericial, elaborado 
após minuciosa visita ao local de trabalho em Maio de 2022.Tendo concluído o perito:
“Conforme avaliação do ambiente de trabalho foram identificadas ATIVIDADES INSALUBRES conforme preconiza a NORMA 
REGULAMENTADORA Nº 15. AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Faz jus - 40% “ (ID 78208749 )
Inexistente qualquer outro documento técnico acompanhado de conclusão diversa com elementos probatórios mínimos hábeis a 
desconstituir a perícia realizada (art. 373, II, CPC). O que há nos autos é Laudo juntado pelo poder público realizado sem o crivo do 
contraditório e ampla defesa.
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Não consta dos autos prova de alteração da situação funcional da parte autora no decorrer do período de atividade pela autora, que 
tenham eles exercidos outra função ou mesmo mudança na unidade ou qualidade de trabalho. 
Ademais, o servidor público não pode ser prejudicado pela inércia do Poder Público em elaborar o laudo pericial de forma anual e 
conclusiva, quando a legislação assegura o pagamento aos servidores públicos por meio da Lei Municipal. 
Não é demais consignar que todo o servidor tem direito em perceber o adicional de insalubridade pois é devido a partir do advento da 
legislação que o assegurou, e não apenas quando de elaboração do laudo pericial.
O pagamento do adicional de insalubridade por parte do Poder Público em determinado período assegura ao servidor o direito dos 
retroativos, quando comprovado que sempre exerceu as mesmas atividades, independentemente da elaboração de laudo pericial, 
excetuando-se o período atingido pela prescrição quinquenal.
Assim, não comprovando o ente público que a situação funcional da autora era diversa no período retroativo, sendo utópico imaginar 
que o tenha sido; é válido dizer, o servidor desde 2008 (data de admissão) registrado na matricula nº 1719, exerceu idêntica atividade no 
local considerado perigoso/insalubre.
O ente público não pode locupletar-se em razão de sua torpeza. Assim, respeitado a prescrição, entendo comprovada a habitualidade da 
exposição relatada na perícia e nos anos anteriores.
A jurisprudência nos conforta:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO.RETROATIVIDADE.- Demonstrado por Laudo 
Pericial que as atividades exercidas pelo servidor são insalubres, e não havendo prova em contrário, é incontroversa a habitualidade, 
devendo o ente ser condenado ao pagamento do adicional, de forma retroativa aos cinco anos anteriores a propositura da ação. - Sem 
a demonstração de que o cargo ocupado pelo servidor esteja inserido em um dos grupos ocupacionais nominados na Lei n. 1.068/2002, 
não há como utilizar tal diploma para estabelecer a base de cálculo do adicional devido antes da entrada em vigor da Lei n, 2.165/2009, 
sendo de rigor a incidência da Lei Geral 68/92. (R. I. Processo nº 0007682-22.2011.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal, Relator(a) Juiz José Jorge R. da Luz, Data de julgamento 04/05/2016)
Embargos de declaração. Omissão. Reconhecimento. Direito de pagamento. Retroativos. Adicional de insalubridade. Prescrição. 1. 
É pacífico o entendimento de que é devido o pagamento dos retroativos quando comprovado que a parte sempre exerceu a mesma 
atividade no local que foi considerado insalubre. 2. O dever de elaboração do laudo pericial para atestar a condição insalubre é da 
Administração, que deve arcar com a sua inércia, sob pena de se beneficiar da própria torpeza em detrimento de direito assegurado por 
lei ao servidor. (Emb. Declaração em Apelação, n. 0057825-23.2008.8.22.0004, 2ª Câm. Especial, Relator para o acórdão Des.Walter 
Waltenberg Silva Junior, 26/10/2010).
Assim, deverá o réu pagar o referido adicional desde a data de admissão (2008), bem como Declaração de atividade assinada pela 
Chefia imediata (ID 23999986 )respeitado o período prescricional de 5 anos antes da propositura da ação, no patamar de 40 % até a data 
da implantação, bem como proceder com sua implantação em folha de pagamento, bem como seus reflexos em caso de habitualidade, 
sendo que, não há que se falar em integração/incorporação da verba, uma vez que devida apenas enquanto houver atividade exercida 
nas mesmas condições descritas e comprovadas nestes autos. Nesse sentido:
Os servidores públicos federais passaram a fazer jus ao adicional de insalubridade com o advento da Lei n.º 8.270, de 17/12/1991, desde 
que a atividade estivesse inclusa nos quadros do Ministério do Trabalho, nos termos do 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo 
o pagamento do adicional devido a partir da referida inclusão, como prevê o art. 196 do mesmo diploma legal, e não da realização do 
laudo pericial. (REsp 712952/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 04/04/2005 p. 352).
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade em grau máximo, é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base 
de 40% do salário mínimo.
DISPOSITIVO 
Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido que LIDIA PEREIRA DA ROCHA, formula 
em face do Município de Alvorada do Oeste para condená-lo a pagar o adicional de insalubridade no importe de 40 % sobre o salário 
mínimo desde a data da admissão, respeitado o período prescricional de 5 anos da data da propositura da ação, até a efetiva implantação 
em folha de pagamento, e seus reflexos em caso de habitualidade, bem como proceder a implantação do referido adicional no patamar 
de 40 % sobre o salário mínimo (grau máximo), cujo valor total deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, com correção 
monetária a partir dos vencimentos mensais não efetivados, e juros a contar da citação, nos termos do RE 870947/SE (tema 805 do STF) 
e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ).
Incabível a condenação em custas e honorários nesta instância (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
P.R.I. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7000911-02.2022.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Adicional de Serviço Noturno
AUTOR: REINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS, RUA JOSÉ DE ALENCAR 4771 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ROSANA FERREIRA PONTES, OAB nº RO6730, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE
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DESPACHO
Vistos. 
Recebo a ação para processamento.
Ante declaração de hipossuficiência (ID 77675065) e fichas financeiras (ID 77675071) juntados aos autos, concedo os benefícios da 
assistência judiciária gratuita, mas caso fique comprovado durante a instrução processual que a parte autora possui condições financeiras 
para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio, arcará com o pagamento do décuplo das custas e ainda 
ficará sujeita a multa por litigar de má-fé, sem olvidar-se da responsabilidade criminal por falsear a verdade.
Deixo de designar audiência de conciliação porquanto a experiência prática tem revelado que o requerido não realiza acordos, sob o 
argumento de que o interesse público é indisponível, não sendo matéria passível de transação. Saliento que não há qualquer prejuízo às 
partes, eis que, mesmo não sendo designada audiência de conciliação, as mesmas podem transigir a qualquer tempo.
Neste norte, tratando-se os autos de discussão de matéria predominantemente de direito, CITE-SE a parte requerida para responder a 
presente, apresentar sua defesa e todos os documentos de prova que porventura possua, no prazo de 30 dias contados da ciência, por 
aplicação analógica e sistemática dos artigos 9º e 7º da L.12.153/09.
Se houver interesse da parte requerida em apresentar proposta de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá consignar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os autos deverão vir conclusos para apreciação.
Do contrário, a parte autora deverá ser intimada para impugnar em 15 dias, se arguidas preliminares ou juntados documentos. Após o 
transcurso, venham conclusos os autos para sentença.
SERVA A PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Expeça-se o necessário.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001627-29.2022.8.22.0011
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Furto 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, , - DE 2084 A 2700 - LADO PAR - 76872-854 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FLAGRANTEADO: WEGENER IVO MISZKOVSKI, RUA EMILIO RIBAS CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
FLAGRANTEADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
O Delegado de Polícia desta Comarca de Alvorada D’Oeste, por meio do Ofício, informa a este Juízo a prisão em flagrante de WEGENER 
IVO MISZKOVSKI devidamente qualificado nos autos, em razão de ter sido preso em flagrante delito pela suposta prática do crime 
definido no art. 155, §4º, inciso II c.c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. 
Instado o Ministério Público manifestou pela prisão preventiva.
É o breve relatório, razão pela qual passo a decidir.
A narrativa dos fatos constantes do auto demonstra que a prisão ocorrera em flagrante, nos moldes determinados pelo art. 302 do CPP.
Em análise dos documentos encaminhados ao 
PODER JUDICIÁRIO, verifica-se que os mesmos estão revestidos dos requisitos exigidos pela legislação pátria. 
Quando da prisão, foi ofertado o direito de comunicar à família ou à pessoa por ele indicada (art. 5º, inciso LXII, da CF), assim como foram 
informados de seus direitos, inclusive de constituir advogado.
Desta forma, não se vislumbram vícios formais ou materiais que tornem ilegal a prisão, HOMOLOGANDO, com isto, O PRESENTE 
FLAGRANTE.
Passo à análise da liberdade provisória.
Consoante a nova redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar a 
prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos e, outras medidas cautelares que se mostrarem 
suficientes; ou ainda, conceder liberdade provisória. 
No caso presente o Ministério Público manifestou pela prisão preventiva, sustentando que por ser furto qualificado está prejudicada a 
ordem pública.
Embora os pressupostos para a prisão preventiva são indícios de autoria e prova da materialidade estejam presentes, não entendo que 
a conduta do flagranteado é de tal ordem suficiente a ofender a ordem pública. 
Isto porque, no caso concreto, embora o flagranteado tenha registrado inquéritos policiais em seu desfavor, não houve sequer distribuição 
de ação penal em seu desfavor para apuração de supostos crimes. Ainda, o fato de que já houve solicitação de prisão em seu desfavor, 
sequer foi deferida pois assim como naqueles autos, padece nesses, elementos ensejadores da prisão do acusado.
Conforme os julgados juntados pelo Ministério Público, o flagranteado a que merece ser preso cautelarmente deve ostentar um 
antecedentes com condenações e verificando no caso concreto uma vida pautada em prática de crimes contra o patrimônio.
O furto é um crime sem violência e/ou ameaça, um caso isolado na vida da pessoa não pode levar à prisão cautelarmente. O ordenamento 
jurídico atual ensina que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida de exceção. Desse modo, 
resume-se que apenas deve ser aplicada aos casos em que é extremamente necessária, já que vigora em nosso sistema penal o princípio 
da presunção de não culpa. Ainda mais neste período de pandemia que pode gerar maiores riscos com uma nova pessoa entrando no 
presídio. 
No caso concreto, ainda, foi indiciado por furto qualificado por concurso de pessoas, mas não foi encontrado ninguém junto com o suposto 
réu. Bem como alega o flagranteado que estava ingerindo bebida alcoólica quando foi encontrado. Elementos que ainda hão de ser 
comprovados. 
Ressalto que a gravidade em abstrato do delito não é pressuposto ou fundamento para a prisão preventiva.
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Desta forma, a medida cautelar extrema de aprisionamento aplicada neste momento demonstra-se, por ora, desproporcional e desprovida 
de fundamento concreto.
No mais, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são suficientes e 
adequadas para o caso em apreço, devendo o flagranteado cumpri-las sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva. 
Neste toar, e por não estarem presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP, 
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado WEGENER IVO MISZKOVSKI.
No entanto, fica o flagranteado sujeito ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) Obrigação de comunicar ao 
PODER JUDICIÁRIO seu endereço residencial atualizado e os contatos telefônicos, além de juntar comprovante de residência, no prazo 
de até 05 (cinco) dias;
b) Obrigação de comparecer aos atos da investigação policial, perante o Ministério Público e aos atos processuais;
c) Não se ausentar da Comarca, salvo por motivo justificado e mediante prévia autorização judicial até o fim da ação penal principal; 
d) Proibição de frequentar bares, boates, bocas de fumo, prostíbulos e quaisquer outros estabelecimentos que favoreçam a criminalidade 
e volição delitiva;
e) Não frequentar bares, prostíbulos, danceterias e ambientes congêneres em que vendam bebidas alcoólica. 
O descumprimento das condições acima, acarretará na revogação da medida e poderá consequente haver a decretação da prisão 
preventiva. 
Assim, libere-se o flagranteado, salvo se por outro motivo estiverem preso.
Aguarde-se a vinda do Inquérito Policial juntando-se cópia desta decisão.
Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa constituída ou à Defensoria Pública.
Cumpra-se, inclusive com as determinações das DGJ/TJRO.
VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO , OFÍCIO e TERMO DE COMPROMISSO.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7000509-28.2016.8.22.0011
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
EMBARGANTE: ERICA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA, RUA EL SALVADOR 1077, - DE 1053/1054 A 1244/1245 SETOR 10 - 76876-
114 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: DAYANE DA SILVA MARTINS, OAB nº RO7412
EMBARGADOS: MARCELO ORIEL TEIXEIRA DA SILVA, AVENIDA JARÚ 3145, - DE 3087 A 3089 - LADO ÍMPAR SETOR 05 - 76870-
545 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS LTDA, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 5224 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: NIVEA MAGALHAES SILVA, OAB nº RO1613A, LARISSA DIAS MELO, OAB nº RO10151, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
I- RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por ERICA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA em face do CASA DA LAVOURA MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS e MARCELO ORIEL TEIXEIRA DA SILVA. 
Narra a embargante que em virtude da execução de n. 0001259-23.2014.8.22.0011 foi realizada a restrição de um veículo marca 
Volkswagen, modelo Golf, placa CVX 0975/RO, ano fabricação/modelo 2003, cor vermelha, que apesar de estar registrado em nome do 
segundo executado/embargado é de sua propriedade. 
Segundo a embargante, a aquisição do automóvel ocorreu em julho de 2014, mas somente no ano de 2016 é que ela conseguiu localizar 
o embargado para que ele preenchesse o recibo do automóvel, possibilitando a transferência do veículo. 
Alega que após o preenchimento do recibo tentou realizar a transferência do bem, tendo sido informada da impossibilidade de fazê-lo ante 
a existência de bloqueio judicial pendente sobre o veículo. 
Foi deferida a tutela de urgência pleiteada para que a embargante fosse mantida na posse do veículo e nomeada como depositária do 
bem. O primeiro embargado apresentou impugnação aos embargos requerendo que seja julgado totalmente improcedente os embargos 
de terceiro, mantendo a constrição judicial do veículo.
O embargado Marcelo não foi localizado de modo que foi realizada a citação por edital e nomeada a Defensoria pública para atuar como 
curadora especial. Em manifestação de id: 19756924, apresentou contestação por negativa geral.
A embargante apresentou impugnação à contestação, reiterando a procedência dos pedidos iniciais.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática resta comprovada por documentos, sendo, portanto, desnecessária a 
instrução ou a produção de outras provas (art. 355, I, CPC).
Consoante se verifica nos documentos juntados aos autos o pedido da embargante deve ser acolhido, visto que logrou provar que 
adquiriu o veículo marca Volkswagen, modelo Golf, placa CVX 0975/RO, ano 2003, cor VERMELHA, antes da decisão que determinou a 
restrição realizada nos autos n. 0001259-23.2014.8.22.0011
A embargante aduz que comprou o veículo no ano de 2014, não restando demonstrado nos autos a data exata da realização do negócio 
jurídico, contudo o recibo de transferência juntado no id: 3341152, foi assinado no dia 05/02/2016, com o reconhecimento de firma por 
verdadeiro na mesma data.
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Assim, destaco que a boa-fé da embargante está demonstrada, pois a decisão que determinou a restrição do veículo foi proferida 
em 08/04/2016, meses depois da assinatura do recibo. Ademais, mesmo que não tenha sido realizada a transferência junto ao órgão 
responsável não há que se falar em má-fé ou fraude à execução no caso em comento.
Sobre o tema vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação. Execução fiscal. Embargos de terceiro. Veículo indicado à penhora. Embargante legítimo proprietário e possuidor. Penhora 
incidente sobre o veículo. Desconstituição. 1. A realização de venda de veículo anterior à penhora devidamente comprovada vai registro 
em cartório, mesmo não realizada a transferência nos órgãos competentes, não constitui fraude à execução, ensejando assim a retirada 
da constrição. 2. Recurso não provido. (TJRO, Apelação Cível, Processo nº 7011414-51.2018.822.0002, 1ª Câmara Especial, Relator(a) 
do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 11/11/2020)
Desse modo, diante das provas acostadas ao feito, merece razão a pretensão do embargante.
No que tange aos honorários advocatícios, destaco a súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição 
indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
Diante disso, em que pese a embargante tenha alegado que adquiriu o veículo no ano de 2014 e no momento da formalização da 
transferência no local combinado, tais argumentos não restaram demonstrados nos autos.
Desse modo, verifico que a parte embargante não procedeu com a regularização do veículo, pelo alegado período de dois anos, o que 
impediria a constrição do veículo em nome do executado nos autos principais.
Ademais, a primeira embargada somente fez uso de mecanismos dispostos em lei para garantir a satisfação dos débitos do executado, 
ora embargado, não podendo arcar com os ônus da sucumbência.
A esse propósito, importante trazer à baila a decisão do TJRO sobre o tema, a seguir:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. O adquirente de veículo penhorado, que deixa de registrar a venda 
e efetuar a transferência junto ao órgão de trânsito, dando ensejo à constrição e propositura dos embargos, deve arcar com o ônus da 
sucumbência. (Apelação, n.º 0000805-17.2012.822.0010, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de 
julgamento: 16/10/2019. Grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à ação deve arcar com o ônus sucumbencial, no caso, a 
embargante, pois não tomou todas as providências necessárias quando do cancelamento da venda do veículo que intermediou e do 
licenciamento feito em nome do pretenso comprador, que nunca esteve na posse do bem, dando azo à constrição judicial do mesmo. 
(Apelação nº 7000161-91.2017.822.0005, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 
27/06/2019. Grifei)
III - DISPOSITIVO.
Posto isso, ACOLHO os embargos de terceiro ajuizados por ERICA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA em face do CASA DA LAVOURA 
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS e MARCELO ORIEL TEIXEIRA DA SILVA, para REVOGAR A RESTRIÇÃO do veículo 
marca Volkswagen, modelo Golf, placa CVX 0975/RO, ano modelo 2003 e ano fabricação 2003, cor VERMELHA , proferida nos autos n. 
0001259-23.2014.8.22.0011 e JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
Condeno a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ, os quais fixo em 10% 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado junte-se cópia nos autos nº 0001259-23.2014.8.22.0011.
Nada sendo requerido, arquivem-se.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO/MANDADO.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
ALVORADA DO OESTE - VARA ÚNICA
Rua Vinícius de Moraes, n. 4308, Bairro Centro, CEP 76872-853, Alvorada D’Oeste
Processo: 7001278-26.2022.8.22.0011
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Valor da causa: R$ 0,00
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: JULIANO BUENO DE OLIVEIRA, CELINA DIAS MARTINS 14 JOSE ADRIANO - 78559-212 - SINOP - MATO GROSSO
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de processo desmembrado em relação ao acusado JULIANO BUENO DE OLIVEIRA.
1. Pois bem, compulsando os autos, verifico que o réu apresentou resposta à acusação (ID: 79456001). Neste momento processual 
não verifico a hipótese de quaisquer excludentes de ilicitude ou atipicidade do fato, devendo os autos seguirem seu curso regular de 
processamento.
2. No mais, confirmo o recebimento da denúncia, defiro o pedido de produção de prova testemunhal e designo audiência de instrução e 
julgamento, pelo sistema de videoconferência (através do link meet.google.com/zco-eqtv-czb), para o dia 13/10/2022, às 08h30min., nos 
termos do artigo 399 do Código de Processo Penal e do Ato Conjunto nº. 20/2020, editado pela Presidência e pela Corregedoria Geral de 
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
2.1 Reforço que Defensoria Pública, Ministério Público, advogados e a magistrada podem comparecer, tanto à unidade prisional como à 
sala de audiências, presencialmente, sendo que a realização e participação por videoconferência é apenas uma faculdade apresentada, 
como forma de contribuir na situação excepcional em que nos encontramos, em vista da propagação do vírus SARS-COV2 ou COVID-
19.
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2.2 A fim de preservar a saúde das partes e testemunhas, bem como dos serventuários da justiça, o cartório deve entrar em contato 
telefônico com referidas pessoas, a fim de saber se possuem condições de prestar seu depoimento por videoconferência, fornecendo às 
mesmas todas as orientações para sua participação na solenidade à distância.
2.3 Para ter acesso à sala de reunião e, por conseguinte, à audiência de videoconferência, Defensoria Pública, Ministério Público, 
advogados constituídos, réu e testemunhas devem acessar o link fornecido acima, no dia e horário designados, atentando-se que o 
aplicativo Google Meet (gratuito) deve ser baixado no computador ou smartphone;
2.4 Quaisquer dúvidas sobre o acesso à sala virtual de audiências poderão ser dirimidas diretamente com a secretaria do Juízo, através 
de mensagens de texto no aplicativo WhatsApp, por meio do número (69) 3309-8251;
2.5 O e-mail da unidade prisional local é alvoradaressocializacao@gmail.com, podendo a Defensoria Pública ou os advogados 
constituídos, caso queiram, fazer contato prévio com o assistido/cliente por videoconferência. Para tanto, deverão utilizar Gmail e o 
aplicativo Hangouts (ambos gratuitos), mediante agendamento prévio com a instituição, através do telefone (69) 9.9944-7207 (telefone 
utilizado exclusivamente para as entrevistas). Ressalto que, ressalvada a entrevista prévia prevista no artigo 185, §5º, do Código de 
Processo Penal, não será concedido prazo para esta finalidade após o início da audiência por videoconferência.
2.6 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, proceda-se de acordo com as disposições do Provimento nº. 037/2020 
da Corregedoria Geral de Justiça, certificando-se data, horário e link de acesso da audiência virtual, que deverão ser obtidos junto à 
secretaria do Juízo.
2.7 Na hipótese de réu(s) e/ou testemunha(s) estar(em) presos/internados em outra Comarca, contate-se a respectiva unidade e certifique-
se, com informações de telefone e e-mail para contato, a disponibilidade de apresentação de referidas pessoas na solenidade. Em caso 
negativo, certifique-se nova data e horário para a realização da instrução, mediante prévio ajuste com a secretária de gabinete, com o fito 
de evitar conflitos na pauta de audiências.
3. Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas pelas partes. Consigno que o Oficial de Justiça responsável pela diligência deverá 
adverti-los de que, caso não disponham de meios tecnológicos para a participação da audiência por videochamada, deverão comparecer 
ao Fórum próximo do horário, atentando-se ao disposto no item 2.3.
4. Oficie-se ao Quartel da Polícia Militar para que os policiais compareçam ao ato.
5. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA VIRTUAL:
a) abra a câmera de seu celular; e
b) escaneie o Código QR: 
Ciência às partes.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO AO DIRETOR DO PRESÍDIO.
Alvorada D’Oeste2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7000216-82.2021.8.22.0011
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Adicional de Horas Extras
REQUERENTE: ANTONIO ORTOLANE, LINHA T17 SN LOTE 05 GLEBA 07 S/N ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARILENE RAIMUNDA CAMPOS, OAB nº RO9018
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
1- Considerando que a parte autora concordou expressamente com os valores descritos pela parte requerida (ID 80031674 ), expeça-se 
as RPVs na forma e montante indicados na peça de ID 77845283 .
2- Decorrido o prazo de pagamento das RPVs, certifique-se e voltem os autos conclusos para sequestro.
3- Efetuado o pagamento da RPV, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a satisfação do débito, 
sob pena de extinção do feito por presunção do pagamento integral do crédito exequendo.
4- Com a confirmação ou na inércia, venham os autos conclusos para extinção.
Cumpra-se.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 0000309-38.2019.8.22.0011
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Leve, Violência Doméstica Contra a Mulher
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: ADELSO DE MATOS, 7 DE SETEMBRO - CASA 2, CASA POPULAR CENTRO - 76872-853 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: NILTON PINTO DE ALMEIDA, OAB nº RO4031A



3448DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

DESPACHO
Recebo o Recurso de Apelação do acusado (id 80628625 ), em seus regulares efeitos porque tempestivo e próprio.
As razões encontram-se juntadas nos autos. Assim, remetam-se os autos ao Ministério Público para as contrarrazões.
Após, verifique-se e certifique-se a regularidade do processo e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação do 
recurso, com as devidas anotações e homenagens de estilo.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 0000344-32.2018.8.22.0011
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: BRENO BARROS DA SILVA, - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO, OAB nº RO3518
DECISÃO
Vieram os autos conclusos para alocação do feito em pauta. 
O Ministério Público do Estado de Rondônia ofertou denúncia em desfavor de BRENO BARROS DA SILVA, imputando-lhe a prática do 
delito tipificado no art. 306, caput do CTB. 
1. Compulsando os autos, verifico que o réu apresentou resposta à acusação, por intermédio de advogado constituído nos autos (ID 
59289143 - pág. 67/68). Neste momento processual não verifico a hipótese de quaisquer excludentes de ilicitude ou atipicidade do fato, 
devendo os autos seguirem seu curso regular de processamento.
2. No mais, confirmo o recebimento da denúncia, defiro o pedido de produção e designo audiência de instrução e julgamento, pelo sistema 
de videoconferência (através do link meet.google.com/uqe-upaj-rxn), para o dia 20/11/2022, às 11h30min, nos termos do artigo 399 do 
Código de Processo Penal e do Ato Conjunto nº. 20/2020, editado pela Presidência e pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia.
1.1. Reforço que Defensoria Pública, Ministério Público, advogados e a magistrada podem comparecer, tanto à unidade prisional como à 
sala de audiências, presencialmente, sendo que a realização e participação por videoconferência é apenas uma faculdade apresentada, 
como forma de contribuir na situação excepcional em que nos encontramos, em vista da propagação do vírus SARS-COV2 ou COVID-
19.
1.2. A fim de preservar a saúde das partes e testemunhas, bem como dos serventuários da justiça, o cartório deve entrar em contato 
telefônico com referidas pessoas, a fim de saber se possuem condições de prestar seu depoimento por videoconferência, fornecendo às 
mesmas todas as orientações para sua participação na solenidade à distância.
1.3. Caso seja necessário, as partes e testemunhas deverão comparecer presencialmente ao Fórum. 
1.4. Para ter acesso à sala de reunião e, por conseguinte, à audiência de videoconferência, Defensoria Pública, Ministério Público, 
advogados constituídos, réu e testemunhas devem acessar o link fornecido acima, no dia e horário designados, atentando-se que o 
aplicativo Google Meet (gratuito) deve ser baixado no computador ou smartphone;
1.5. Quaisquer dúvidas sobre o acesso à sala virtual de audiências poderão ser dirimidas diretamente com a secretaria do Juízo, através 
de mensagens de texto no aplicativo WhatsApp, por meio do número (69) 3309-8251;
1.6. O e-mail da unidade prisional local é alvoradaressocializacao@gmail.com, podendo a Defensoria Pública ou os advogados 
constituídos, caso queiram, fazer contato prévio com o assistido/cliente por videoconferência. Para tanto, deverão utilizar Gmail e o 
aplicativo Hangouts (ambos gratuitos), mediante agendamento prévio com a instituição, através do telefone (69) 9.9944-7207 (telefone 
utilizado exclusivamente para as entrevistas). Ressalto que, ressalvada a entrevista prévia prevista no artigo 185, §5º, do Código de 
Processo Penal.
1.7. Havendo necessidade de expedição de carta precatória, proceda-se de acordo com as disposições do Provimento nº. 037/2020 
da Corregedoria Geral de Justiça, certificando-se data, horário e link de acesso da audiência virtual, que deverão ser obtidos junto à 
secretaria do Juízo.
1.8. Na hipótese de réu(s) e/ou testemunha(s) estar(em) presos/internados em outra Comarca, contate-se a respectiva unidade e 
certifique-se, com informações de telefone e e-mail para contato, a disponibilidade de apresentação de referidas pessoas na solenidade. 
Em caso negativo, certifique-se nova data e horário para a realização da instrução, mediante prévio ajuste com a secretária de gabinete, 
com o fito de evitar conflitos na pauta de audiências.
2. Intimem-se o(s) réu(s) e as testemunhas arroladas pelas partes. Consigno que o Oficial de Justiça responsável pela diligência deverá 
adverti-los de que, caso não disponham de meios tecnológicos para a participação da audiência por videochamada, deverão comparecer 
ao Fórum próximo do horário.
3. Oficie-se ao Quartel da Polícia Militar para que os policiais compareçam ao ato.
4. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA VIRTUAL:
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a) abra a câmera de seu celular; e
b) escaneie o Código QR: 
Ciência às partes.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7000826-16.2022.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
REQUERENTE: LUCILENE GOMES PEREIRA, RUA CASTRO ALVES 3096 CTG - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, 
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355, - DE 1027 A 1501 - LADO ÍMPAR JARDIM PAULISTANO - 01452-002 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Considerando as certidões juntadas aos ID’s 79465259, 79465258 e 80564434, manifeste a parte autora via postal acerca do que 
entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.
Após, conclusos.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA: LUCILENE GOMES PEREIRA, brasileira, agricultora, CPF nº 003.614.722-26, residente e 
domiciliado na rua Castro Alves, 3096 nesta Cidade e Comarca de Alvorada D’Oeste/RO, CEP 76.930-000, celular 69 9 9601 7753.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7000784-64.2022.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
AUTOR: VITOR JOSE PEREIRA, LINHA 14, LOTE 181, GLEBA 1, ZR NA - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: FELIPE WENDT, OAB nº RO4590, EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, BEATRIZ BRITO DE 
OLIVEIRA, OAB nº RO10259
REU: Banco Bradesco S.A, AVENIDA MARECHAL RONDON 710, NÃO INFORMADO PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, BRADESCO
DESPACHO
Vistos.
Considerando que a sentença proferida aos autos sob ID 80630707 foi publicada em 18/08/2022, momento em que o sistema registrou 
ciência, o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 19/08/2022, de modo que o prazo recursal findou-se em 01/09/2022, consoante 
a regra de contagem disposta no art. 219, do CPC/15.
Assim, ambos os recursos interpostos são tempestivos.
Quanto ao recurso interposto pela parte autora, dispenso a comprovação do preparo neste momento ante ao requerimento de justiça 
gratuita em sede de recurso, com fundamento do artigo 99, § 7º do CPC que aduz “requerida a concessão de gratuidade da justiça 
em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o 
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Quanto ao recurso interposto pela parte ré, verifico a comprovação de preparo recursal ao ID 81315555.
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Dessa forma, recebo os recursos interpostos apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), eis que presentes os pressupostos 
para a admissibilidade.
Intimem-se as partes para apresentar as respectivas contrarrazões, no prazo legal de 10 dias, conforme dispõe o art. 42, § 2º, da Lei 
9.099/95.
Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma Recursal com as nossas homenagens.
Cumpra-se.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única
R. Vinícius de Morães, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7000385-06.2020.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
AUTOR: EZEQUIEL JOSE HOTTES, RUA CARLOS GOMES 4684 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: PATRICIA LOPES DE ASSIS, OAB nº RO10396, THAINA BARRETO AMARAL, OAB nº RO9738
REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE, AVENIDA MARECHAL DEODORO 4695 TRÊS PODERES - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, ABILIO AMARAL DA SILVA, AV. 05 DE SETEMBRO 3584 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009. 
Decido.
Verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva já foi afastada por este juízo em decisão do ID 59021865.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, formulada por EZEQUIEL JOSÉ HOTTES em desfavor de ABILIO AMARAL 
DA SILVA e MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE/RO, em virtude de suposta fraude praticada pelos requeridos.
Aduz o autor que, em meados do ano de 2012, realizou negócio jurídico com primeiro requerido, visando a compra de quatro lotes 
urbanos, denominados lotes 10, 11, 12 e 13, setor 02, quadra 10, medindo 50x30m, localizados na Av. 05 de setembro, esquina com a 
Av. Brasil, s/n, bairro jardim oriente, no município de Alvorada do Oeste, no montante de R$6.000,00 (seis mil reais).
Narra que o primeiro requerido se apresentou como legitimo proprietário da propriedade e que antes de consumar o negócio, foi 
até a sede do segundo requerido e solicitou informações acerca dos referidos lotes, onde obteve a informação de que não existia 
nenhuma irregularidade e o Cadastro Imobiliário dos referidos lotes constava em nome do primeiro réu, pelo que concluiu o negócio com 
o primeiro réu, adquirindo os lotes. Contudo, após alguns meses, a senhora Tereza se identificou como sendo a legítima proprietária dos 
lotes, reclamando direito sobre os mesmos, dando início a uma grande disputa. 
Por fim, alega que foi vítima de fraude praticada pelos requeridos, razão a qual pugna a condenação a título de danos morais e danos 
materiais. 
O requerido Município de Alvorada do Oeste, em sua defesa, requereu a improcedência da demanda, sob o argumento de que o autor 
não demonstra sequer os requisitos necessários para se imputar a condenação da administração municipal. 
Já o requerido Abílio Amaral da Silva, apesar de citado, não compareceu nos autos e sequer apresentou contestação, pelo que foi 
declarado a sua revelia (ID 59021865).
Cumpre ressaltar, que a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, cabendo ao magistrado sopesar os fatos narrados 
na inicial.
No mais, no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o 
reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, na forma do que dispõe o art. 373, inciso I do 
CPC.
Deferida a produção de prova testemunhal, designou-se audiência de instrução para oitiva das testemunhas indicadas.
Em sede de audiência de instrução, a testemunha Eudilon Rodrigues Bragança, afirmou que já morou na avenida 5 de setembro, mas que 
os imóveis correspondentes aos lotes 10, 11,12 e 13, não lhe pertenciam. Narrou que no momento da assinatura constante no contrato 
de compra e venda, acabou por assinar, por equívoco, o campo que competia ao vendedor assinar. Disse, ainda, que entregou seus 
documentos pessoais a Abílio, que em seguida voltou com o referido contrato e pediu que assinasse como testemunha do negócio que 
estaria celebrando, não dizendo sobre o que tratava o documento. 
Já a testemunha José Batista de Souza, disse não ter conhecimento dos lotes, pois se trata de uma região rural. O que sabe dizer, é que 
recebeu do Departamento de Fiscalização do Município, uma denúncia informando haver uma construção na região em questão, que 
estaria sendo levantada de forma irregular. Aduz que no momento da fiscalização, apenas foi exigido a documentação da obra, nada 
mais. 
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A testemunha Fanoli Gomes Ferreira, afirmou que na época dos fatos, o autor (Abílio) compareceu na Prefeitura do Município alegando 
ser o proprietário dos imóveis, ao tempo que foi exigido do senhor Abílio o contrato de compra e venda do imóvel, para confirmar sua 
propriedade. Que somente retornou na prefeitura cerca de 2 a 3 dias após, com um contrato de compra e venda e assinado pelo Senhor 
Eudilon, que era conhecido na cidade e de boa índole. Na oportunidade, a assessoria jurídica do município, após análise dos documentos 
apresentados, realizou o cadastro dos imóveis através do contrato de compra e venda. Aduz que até o momento em que trabalhou no 
setor de cadastramento do município, não foi realizado nenhum cadastro dos terrenos em nome de Tereza Ferreira Dutra. Afirma que 
Tereza havia documentação na prefeitura, de que era possuidora de um imóvel localizado à cerca de 1500 metros da BR, não sendo 
possível precisar ou identificar o imóvel. Afirma que para o cadastro imobiliário, apenas exigia o contrato de compra e venda do imóvel, 
a fim de realizar o cadastro.
Pois bem. 
O pleito a que se pretende na exordial, não merece prosperar. 
A parte autora adquiriu o imóvel descrito na exordial, levando a registro junto ao setor de cadastramento imobiliário, que aprovou o 
cadastro em nome do autor, diante a prova documental (recibo de quitação e cessão de direitos de posses) apresentada perante o órgão 
público. 
Consoante as declarações das testemunhas, os lotes eram localizados em área rural, e não haviam registros de proprietário anterior ao 
primeiro requerido.
No entanto, terceiro alheio a presente demanda, se apresentou como sendo o legítimo proprietário dos lotes, e como prova trouxe os 
contratos de compra e venda de imóvel rural. 
Analisando os autos, verifica-se que os instrumentos de compra e venda juntados na exordial são anteriores ao ano de 1988, e embora, 
estejam assinados pelos supostos vendedores e compradores, os documentos não foram levados a registro e sequer foram levados ao 
órgão competente do município, com a finalidade de atualizar o cadastro e registro dos imóveis. 
Portanto, conclui-se que o cadastro realizado pelo segundo requerido através do contrato de cessão de direitos apresentados pelo autor, 
correu dentro da normalidade, vez que não haviam registros de outros proprietários no imóvel, além do documento de cessão de posse 
apresentado noutra oportunidade pelo primeiro requerido.
No mais, a única prova produzida foi a oitiva da testemunha Eudilon Rodrigues Bragança, que apenas afirmou ter assinado o contrato por 
equívoco, acreditando estar assinando no campo destinado às testemunhas, o que por si só não é o suficiente para comprovar a 
existência de fraude. 
Ressalta-se, que a presente demanda pretende verificar a existência de fraude no processo de cadastro em registro de imóveis e os 
eventuais danos suportados pela parte autora, e não a propriedade dos imóveis.
Assim, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegada fraude por parte dos requeridos (art. 373, I do CPC), 
não há que se falar em reparação dos danos suportados.
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EZEQUIEL JOSE HOTTES em face de ABILIO AMARAL DA 
SILVA e MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 
487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Sem custas e sem honorários advocatícios. 
P.R.I
Com o trânsito em julgado, arquivem-se. 
SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Alvorada do Oeste/RO - Vara Única 
R. Vinícius de Moraes, 4308 - Alvorada D’Oeste, RO, CEP 76930-000. Tel de Atend. (Seg. a Sex., 7h-14h): (69) 4020-2288.
Processo: 7001267-94.2022.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
AUTOR: LAURA ANDRE DA SILVA TAVARES
ADVOGADOS DO AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB nº RO4046, BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA, OAB nº RO10259, 
FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REU: BANCO BMG S.A., V. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - TORRE 2 1830 - Torre 2, AVENIDA PRESIDENTE 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-900 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DESPACHO
À parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo de 10 dias.
Alvorada do Oeste/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito
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COMARCA DE BURITIS

1ª VARA CÍVEL

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001017-31.2022.8.22.0021
Exequente: WILSON ELIAS DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA - RO0008501A, RAFAEL SILVA COIMBRA - RO5311, RENAN DE 
SOUZA BISPO - RO8702
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7002218-58.2022.8.22.0021
Exequente: NELSON MORAES DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR - RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI - RO10128
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001063-54.2021.8.22.0021
Exequente: ENILDA HENRIQUE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA - RO8318
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001258-05.2022.8.22.0021
Exequente: RAIMUNDO LINO DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: FABIO ROCHA CAIS - RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963 
Processo nº: 7002643-22.2021.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: MIQUEIAS COIMBRA ZEFERINO
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DE SOUSA - RO10287
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
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INTIMAÇÃO 
FINALIDADE: Por determinação do juízo, ficam as Partes intimadas, através de seus advogados, a, querendo, se manifestarem acerca 
dos Cálculos da Contadoria Judicial, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7001586-66.2021.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: NEODELINA BARBOZA DE OLIVEIRA
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: FABIO ROCHA CAIS - RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE E REQUERIDO
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7003408-90.2021.8.22.0021 Requerente: AUTOR: LUCINETE APARECIDA DOS SANTOS
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA - RO8318
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE E REQUERIDA
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7000354-82.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: GEZIEL GOMES DA ROCHA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL - RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA - 
RO6642
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE E REQUERIDA
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
7004549-13.2022.8.22.0021
AUTOR: GERALDO MAGALHAES DE MENDONCA
ADVOGADO DO AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA, OAB nº RO8501A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Conforme art. 109, §3º da CF/88, as causas previdenciárias cujos interessados não forem moradores de local com sede de Seção 
Judiciária Federal serão processadas perante a Justiça Comum, desde que o interessado comprove seu domicílio nesta Comarca 
mediante documento em seu nome.
Portanto, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que emende a inicial, devendo apresentar aos autos comprovantes 
de residência atualizado em seu nome nesta Comarca ou que traga aos autos certidão de inscrição da Justiça Eleitoral, comprovando o 
domicílio nesta Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes que sejam necessários:
1) Fica a parte autora intimada via DJe.
2) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornar os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 30 de agosto de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
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Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
7004485-03.2022.8.22.0021
AUTOR: EVALDINO KRAUZ
ADVOGADO DO AUTOR: GEDEAO GOMES DE SOUZA, OAB nº RO11024
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Recebo a inicial. Processe-se com AJG.
Cuida-se de ação previdenciária para concessão de benefício de prestação continuada com pedido de tutela de urgência.
A tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do NCPC, traz como requisitos legais a presença, concomitante, do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos da Lei 8.742/93 o benefício de amparo social ou assistencial ao deficiente é concedido ao portador de deficiência que 
se encontra incapacitado para o trabalho e para a vida independente e que comprova que a renda familiar, dividida pelo número de 
integrantes, seja menor que ¼ do salário mínimo vigente.
Assim, para a concessão da tutela antecipada exige-se, ainda que num juízo preliminar, a comprovação destes requisitos.
Na espécie, a requerente não apresenta nenhum relatório ou atestado médico, não comprova o suficientemente o seu estado de 
hipossuficiência financeira, sendo necessário a realização de perícia sócio-econômica e perícia médica, que será realizada na instrução 
do feito.
Assim, as provas que constam nos autos não são suficientes para o deferimento da antecipação da tutela.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência feito pela parte autora, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do 
NCPC.
Determino a realização de perícia médica, designo o dia 20/10/2022, às 08h00min, para avaliação médica que será realizada pelo Dra. 
Letícia Sampaio de Matos Sena CRM/RO 4259, que nomeio como perita judicial, sendo que a perícia ocorrerá na Clínica Fiori, na Avenida 
Ayrton Senna, Setor 01, Buritis/RO, sendo que para tanto fixo, desde já, o valor de R$500,00 (Quinhentos reais).
Determino ainda, a realização do estudo social, que desde já nomeio LEONICE OLIVEIRA FERREIRA, CRESS n. 3012, sendo que para 
tanto fixo, desde já, o valor de R$500,00 (quinhentos reais).
A justificativa para arbitramento dos honorários periciais em valor superior ao máximo fixado na Resolução 305/2014, no art. 28, parágrafo 
único, se baseia na dificuldade em encontrar profissionais médicos e assistentes sociais à disposição nesta urbe, somado ao fato que a 
perícia médica compreende na consulta com a análise de outros exames médicos realizados anteriores e a elaboração de laudo médico 
pormenorizada, e o estudo social realiza a visita na residência da parte autora e a elaboração do relatório minucioso, e em ambos devem 
ser respondidos os quesitos do Juízo e das partes, ficando a disposição de prestarem esclarecimentos quando ocorrem eventuais 
impugnações e questionamentos dos advogados das partes.
Os honorários periciais, deverão ser requisitados, por intermédio do sistema AJG, dada a hipossuficiência da parte autora.
Comunique-se os peritos da nomeação através dos seus e-mails ou telefones.
Os peritos deverão responder objetivamente aos quesitos formulados pelas partes e por este juízo, devendo entregar os laudos em 30 
(trinta) dias decorridos da data da perícia.
Conste que a perícia tem, por fim, averiguar se a parte autora possui alguma lesão; qual a sua causa; bem como se a mesma é 
permanente ou temporária e o seu grau de debilidade funcional. (Quesito do Juízo).
A perita social deverá verificar quando da realização do estudo há situação de hipossuficiência do núcleo familiar, constando no laudo, 
nome e qualificação completa de todos os membros (CPF, profissão, filiação, relação de parentesco, data de nascimento, estado civil, 
grau de instrução, quanto ganham por mês, origem da renda (Ex.: pensão, aposentadoria, benefício assistencial, autônomo, empregado 
com CTPS, funcionário público, aluguéis, doações - de quem e qual o valor; etc), além dos gastos domésticos (aluguel, energia, água, 
telefone, medicamento), informar sobre a existência de parentes que, embora não residam no mesmo local, auxiliem a autora ou tenham 
condições de auxiliá-la financeiramente ou através de doações, indicando o grau de parentesco, profissão e renda, descrevendo-se 
minunciosamente, a residência onde mora a parte autora (alvenaria ou madeira; estado de conservação; quantos módulos - quarto, sala, 
cozinha, etc; metragem total aproximada; se é beneficiada com rede de água tratada e de energia; indicar o estado dos móveis - novos 
ou antigos, conservados ou em mau estado etc; indicar a existência de telefone - fixo ou celular na residência), bem como os quesitos 
formulados pelas partes e outras informações que julgar importantes para o processo, colhidas com vizinhos e/ou comerciantes das 
proximidades, por fim, elaborando sua CONCLUSÃO brevemente fundamentada.
Intime-se a parte autora para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
intimação desta DECISÃO. Dispensado a intimação da Autarquia, ante a apresentação dos quesitos.
Com a juntada dos laudos, proceda-se o registro/inscrição junto ao sistema AJG da Justiça Federal, para realização do pagamento dos 
honorários periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014 do CJF.
Cite-se da Autarquia com as advertências legais, constantes nos arts. 334 e 344 do CPC.
Conste que a contestação/proposta de acordo deverá ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinações do art. 335, do 
CPC, bem como as determinações do art. 344, do CPC.
Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifique-se.
Intime-se a requerente para réplica, no prazo de 15 (quinze dias), conforme arts. 350 e 351 do CPC, bem como para se manifestar acerca 
dos laudos juntados.
Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que deverão proceder a intimação da parte autora para manifestação no prazo 
de 05 dias.
Cumpridas as determinações acima, não havendo pedido de esclarecimento para os peritos, proceda-se a validação e solicite-se os 
ofícios requisitórios junto ao sistema AJG da Justiça Federal para realização do pagamento dos honorários periciais, nos termos da 
Resolução n. 305/2014 do CJF.
Expeça-se o necessário.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes que sejam necessários:
1) Proceder a intimação dos peritos e da parte autora.
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2) Com a juntada dos laudos, proceda-se o registro/inscrição junto ao sistema AJG da Justiça Federal, para realização do pagamento dos 
honorários periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014 do CJF.
3) Cumpridos os atos acima, cite-se a Autarquia.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 30 de agosto de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Buritis - 1ª Vara Genérica
Endereço: AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7002294-19.2021.8.22.0021 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: NATALINO DIAS PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS
ATO ORDINATÓRIO 
FINALIDADE: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80867686.
Buritis/RO, 30 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Buritis - 1ª Vara Genérica
Endereço: AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7005125-74.2020.8.22.0021 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: DARCY FERNANDES CRISTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE BURITIS
ATO ORDINATÓRIO 
FINALIDADE: Intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte requerida 
ID nº 80897523.
Buritis/RO, 30 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7003530-06.2021.8.22.0021
Exequente: RONALDO ROSA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO DA SILVA SOUZA - RO10784
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo de 
15 dias, em resposta ao ofício do ID. 80010319.
Buritis, 30 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 7004557-87.2022.8.22.0021
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: CRISTIANO PESSOA DE OLIVEIRA
REU SEM ADVOGADO(S)
Vistos no plantão judiciário, 
Trata-se de autos de medidas protetivas de urgência envolvendo o representado CRISTIANO PESSOA DE OLIVEIRA e a vítima MARIA 
MADALENA FERREIRA. Consta nos autos de inquérito policial n. 163/2022 que as vítimas são companheira e filhos do representado, 
que sofreram ameaças de morte na data de 29/08/2022, quando o mesmo estava amolando uma faca e dizendo que iria matar a todos 
e se suicidar.
O representado foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, mas foi solto mediante pagamento de fiança.
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Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima requereu medida protetiva e manifestou desejo de representar com o agressor.
É o relatório. Decido.
O artigo 33 da Lei 11.340/2006 dispõe que, “Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher […]”.
A rigor, consoante dispõe o art. 7º da lei n. 11.340/2006, constituem formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras:
I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 
e à autodeterminação;
[...]
V- a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Vale registrar também que, nos crimes cometidos no âmbito familiar, já que comumente ocorrem sem a presença de testemunhas, a 
palavra da vítima tem especial relevância.
Deveras, em crimes de violência doméstica a palavra da vítima deve ser considerada como de maior peso diante do modo e do meio 
em que se desenvolvem os fatos, em regra, distante de testemunhas, desta feita, em que pese a requerente não ter juntado provas 
das aludidas ameaças/agressões, não pode o Estado esperar uma atitude concreta do representado para buscar proteger a si e seus 
filhos, sendo, conforme já dito, que sua palavra tem especial relevância no presente caso.
Diante do exposto, nos termos do art. 18, inciso I, art. 19 e art. 22 da Lei n. 11.340/2006, evidenciada, em Juízo de cognição sumária, a 
prática de violência doméstica e familiar contra vítima Ministério Público do Estado de Rondônia e aplico ao representado CRISTIANO 
PESSOA DE OLIVEIRA, as seguintes medidas de urgência, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses: 
a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida e seus filhos;
b) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo a distância ser mantida a limite mínimo de 250 
metros entre estes e o agressor;
c) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
d) Suspensão de visitas aos filhos Ana Beatriz Oliveira, João Lucas Oliveira e Vitor Gabriel Oliveira.
A infração do réu a qualquer dessas ordens implicará em imposição de medida mais rigorosa ou até mesmo em decretação de prisão 
preventiva. 
Autorizo o uso de força policial para cumprimento do determinado acima, se necessário.
Consigno que a vítima ficará desde já intimada para, antes do final do prazo estabelecido, se desejar a continuidade das medidas, 
comparecer neste Juízo para requerê-las, apresentando provas das ameaças sofridas, se for o caso, sob pena de arquivamento definitivo 
dos autos.
Decorrido o prazo, sem apresentação de novo pedido, arquive-se.
ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA E DO REPRESENTADO, NOS ENDEREÇOS CONSTANTES 
NOS AUTOS.
Buritis, 30 de agosto de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001344-15.2018.8.22.0021
Exequente: PAULINHO ANDRADE DO CARMO
Advogados do(a) AUTOR: ALBERTO BIAGGI NETTO - RO0002740A, HELBA GONCALVES BIAGGI - RO9295
Executado: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria INTIMADA para se manifestar ACERCA 
DO LAUDO MÉDICO no prazo de 15 dias.
Buritis, 30 de agosto de 2022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Buritis - 1ª Vara Genérica
Endereço: AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7003040-47.2022.8.22.0021 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (DEZ) dias, apresentar impugnação à contestação.
Buritis/RO, 30 de agosto de 2022.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Buritis - 1ª Vara Genérica
Endereço: AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7003033-55.2022.8.22.0021 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: GENIVAL PEREIRA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (DEZ) dias, apresentar impugnação à contestação.
Buritis/RO, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7000608-55.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: LILIAN APARECIDA HONORIO CAMPOSTRINI
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA - RO0007252A
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE RECORRIDA 
LILIAN APARECIDA HONORIO CAMPOSTRINI
Rua Iata, 877, Setor 07, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Buritis - 1ª Vara Genérica
Endereço: AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
===========================================================================================
MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
Autos n.: 7000234-73.2021.8.22.0021 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)Pública)
Parte(s) requerente(s): C M CARLOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA - ME
Parte(s) requerida(s): AGIMARA DOS SANTOS
CITAÇÃO DE: AGIMARA DOS SANTOS Nome: AGIMARA DOS SANTOS
Endereço: Doutor Davi Capistano, 1, setor 7, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR A PARTE REQUERIDA acima nominada da ação contra ela proposta e do conteúdo da inicial cuja 
cópia segue em anexo, bem como INTIMÁ-LA para, ciência e providências do DESPACHO de ID nº ….. (cópia anexa) e para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias.
Este MANDADO Judicial foi expedido e assinado nos termos do art. 62 das Diretrizes Gerais Judiciais, de ordem do(a) MM(ª). Juiz(a) de 
Direito. 
Buritis/RO, 30 de agosto de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7004726-11.2021.8.22.0021
Exequente: MARIA GORETTE DE PAULA LOURENCO
Advogados do(a) REQUERENTE: ARIANE CRISTINA RIBAS VICARI - RO9476, CARLINI BELTRAMINI - RO9075
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
À parte exequente deverá apresentar cálculo atualizado acompanhado de demonstrativo do débito elaborado observando o parágrafo 
único do artigo 798 do CPC. Prazo de 15 dias. 
Buritis, 30 de agosto de 2022
Tribunal de Justiça do 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO - 
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910 
EDITAL DE CITAÇÃO
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Prazo de 30 (trinta) dias
CITAÇÃO DE: M W PERON MULLER EIRELI - ME CNPJ: 04.004.213/0001-42
Endereço: RUA JANAIR DE PAULA NETO, SETOR INDUSTRIAL, Buritis - RO - CEP: 76880-000, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO 
E NÃO SABIDO.
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ACIMA RELACIONADO(S), para no prazo de 05 (cinco) dias, pague as respectivas 
dividas acrescidas de Juros, correção monetária e demais encargos ou no mesmo prazo, ofereça querendo, bens à PENHORA, sob pena 
de lhes serem Penhorados ou Arrestados bens suficientes para a garantia da dívida.
NATUREZA: Execução Fiscal
CDA Nº: 25/2016
DATA DA INSCRIÇÃO: 16/09/2016
VALOR DA DÍVIDA: R$ 6.033,86 (seis mil trinta e três reais e oitenta e seis centavos)
Processo: 7004271-22.2016.8.22.0021 
Classe: [Responsabilidade fiscal] 
Parte autora: MUNICIPIO DE BURITIS 
Advogado: PROCURADOR 
Parte requerida: M W PERON MULLER EIRELI - ME 
Responsável pelas custas: Justiça gratuita.
DESPACHO: 
Vistos, Considerando que todas as diligências visando a citação da parte requerida foram infrutíferas, bem como em consulta ao INFOJUD, 
o endereço obtido é o mesmo do diligenciado anteriormente, proceda-se a citação do executado via edital. Como não há nos autos garantia 
da execução, o que torna inócua apresentação de defesa, deixo por ora, de nomear curador especial ao executado. Decorrido o prazo 
do edital, sem manifestação, vistas ao exequente para atualização do débito e requerer o que entender de direito. Disposições para o 
cartório, sem prejuízo de outros expediente que sejam necessários: 1. Cite-se o requerido por edital, com o prazo de 30 dias. 2. Decorrido 
o prazo do edital, sem manifestação, vistas ao exequente para atualização do débito e requerer o que entender de direito. Prazo de 30 
(trinta) dias. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO. Buritis, 5 de agosto de 2022. Hedy Carlos Soares Juiz de Direito.
Buritis, 8 de agosto de 2022.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz de Direito

Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
7004485-03.2022.8.22.0021
AUTOR: EVALDINO KRAUZ
ADVOGADO DO AUTOR: GEDEAO GOMES DE SOUZA, OAB nº RO11024
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Recebo a inicial. Processe-se com AJG.
Cuida-se de ação previdenciária para concessão de benefício de prestação continuada com pedido de tutela de urgência.
A tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do NCPC, traz como requisitos legais a presença, concomitante, do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos da Lei 8.742/93 o benefício de amparo social ou assistencial ao deficiente é concedido ao portador de deficiência que 
se encontra incapacitado para o trabalho e para a vida independente e que comprova que a renda familiar, dividida pelo número de 
integrantes, seja menor que ¼ do salário mínimo vigente.
Assim, para a concessão da tutela antecipada exige-se, ainda que num juízo preliminar, a comprovação destes requisitos.
Na espécie, a requerente não apresenta nenhum relatório ou atestado médico, não comprova o suficientemente o seu estado de 
hipossuficiência financeira, sendo necessário a realização de perícia sócio-econômica e perícia médica, que será realizada na instrução 
do feito.
Assim, as provas que constam nos autos não são suficientes para o deferimento da antecipação da tutela.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência feito pela parte autora, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do 
NCPC.
Determino a realização de perícia médica, designo o dia 20/10/2022, às 08h00min, para avaliação médica que será realizada pelo Dra. 
Letícia Sampaio de Matos Sena CRM/RO 4259, que nomeio como perita judicial, sendo que a perícia ocorrerá na Clínica Fiori, na Avenida 
Ayrton Senna, Setor 01, Buritis/RO, sendo que para tanto fixo, desde já, o valor de R$500,00 (Quinhentos reais).
Determino ainda, a realização do estudo social, que desde já nomeio LEONICE OLIVEIRA FERREIRA, CRESS n. 3012, sendo que para 
tanto fixo, desde já, o valor de R$500,00 (quinhentos reais).
A justificativa para arbitramento dos honorários periciais em valor superior ao máximo fixado na Resolução 305/2014, no art. 28, parágrafo 
único, se baseia na dificuldade em encontrar profissionais médicos e assistentes sociais à disposição nesta urbe, somado ao fato que a 
perícia médica compreende na consulta com a análise de outros exames médicos realizados anteriores e a elaboração de laudo médico 
pormenorizada, e o estudo social realiza a visita na residência da parte autora e a elaboração do relatório minucioso, e em ambos devem 
ser respondidos os quesitos do Juízo e das partes, ficando a disposição de prestarem esclarecimentos quando ocorrem eventuais 
impugnações e questionamentos dos advogados das partes.
Os honorários periciais, deverão ser requisitados, por intermédio do sistema AJG, dada a hipossuficiência da parte autora.
Comunique-se os peritos da nomeação através dos seus e-mails ou telefones.
Os peritos deverão responder objetivamente aos quesitos formulados pelas partes e por este juízo, devendo entregar os laudos em 30 
(trinta) dias decorridos da data da perícia.
Conste que a perícia tem, por fim, averiguar se a parte autora possui alguma lesão; qual a sua causa; bem como se a mesma é 
permanente ou temporária e o seu grau de debilidade funcional. (Quesito do Juízo).
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A perita social deverá verificar quando da realização do estudo há situação de hipossuficiência do núcleo familiar, constando no laudo, 
nome e qualificação completa de todos os membros (CPF, profissão, filiação, relação de parentesco, data de nascimento, estado civil, 
grau de instrução, quanto ganham por mês, origem da renda (Ex.: pensão, aposentadoria, benefício assistencial, autônomo, empregado 
com CTPS, funcionário público, aluguéis, doações - de quem e qual o valor; etc), além dos gastos domésticos (aluguel, energia, água, 
telefone, medicamento), informar sobre a existência de parentes que, embora não residam no mesmo local, auxiliem a autora ou tenham 
condições de auxiliá-la financeiramente ou através de doações, indicando o grau de parentesco, profissão e renda, descrevendo-se 
minunciosamente, a residência onde mora a parte autora (alvenaria ou madeira; estado de conservação; quantos módulos - quarto, sala, 
cozinha, etc; metragem total aproximada; se é beneficiada com rede de água tratada e de energia; indicar o estado dos móveis - novos 
ou antigos, conservados ou em mau estado etc; indicar a existência de telefone - fixo ou celular na residência), bem como os quesitos 
formulados pelas partes e outras informações que julgar importantes para o processo, colhidas com vizinhos e/ou comerciantes das 
proximidades, por fim, elaborando sua CONCLUSÃO brevemente fundamentada.
Intime-se a parte autora para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
intimação desta DECISÃO. Dispensado a intimação da Autarquia, ante a apresentação dos quesitos.
Com a juntada dos laudos, proceda-se o registro/inscrição junto ao sistema AJG da Justiça Federal, para realização do pagamento dos 
honorários periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014 do CJF.
Cite-se da Autarquia com as advertências legais, constantes nos arts. 334 e 344 do CPC.
Conste que a contestação/proposta de acordo deverá ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinações do art. 335, do 
CPC, bem como as determinações do art. 344, do CPC.
Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifique-se.
Intime-se a requerente para réplica, no prazo de 15 (quinze dias), conforme arts. 350 e 351 do CPC, bem como para se manifestar acerca 
dos laudos juntados.
Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que deverão proceder a intimação da parte autora para manifestação no prazo 
de 05 dias.
Cumpridas as determinações acima, não havendo pedido de esclarecimento para os peritos, proceda-se a validação e solicite-se os 
ofícios requisitórios junto ao sistema AJG da Justiça Federal para realização do pagamento dos honorários periciais, nos termos da 
Resolução n. 305/2014 do CJF.
Expeça-se o necessário.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes que sejam necessários:
1) Proceder a intimação dos peritos e da parte autora.
2) Com a juntada dos laudos, proceda-se o registro/inscrição junto ao sistema AJG da Justiça Federal, para realização do pagamento dos 
honorários periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014 do CJF.
3) Cumpridos os atos acima, cite-se a Autarquia.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 30 de agosto de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7005666-73.2021.8.22.0021
Exequente: LUZINETE TROMBINI DE MORAES
Advogados do(a) AUTOR: THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - RO0003245A, MARCELO PERES BALESTRA - RO4650
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 31 de agosto de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001816-45.2020.8.22.0021
Exequente: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELAINE AYRES BARROS - RO8596, LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - GO21012
Executado: WAGNER WILLYAN PAULA LENS
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo 
de 05 dias.
Buritis, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
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Processo nº: 7000120-03.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: OLIVIA TAVARES PEREIRA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL - RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA - 
RO6642
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Buritis, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7005197-27.2021.8.22.0021 Requerente: AUTOR: SOELI RODRIGUES DO AMARAL
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - RO8731
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO À PARTE RECORRENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Buritis, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7000750-93.2021.8.22.0021 Requerente: AUTOR: ELIOMAR CUSTODIO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA - RO10287
Requerido(a): REU: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado: Advogado do(a) REU: ARMANDO SILVA BRETAS - PR31997
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE E REQUERIDO
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Buritis, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7002181-65.2021.8.22.0021 Requerente: AUTOR: MARIA RODRIGUES DA SILVA DE JESUS
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: FABIO ROCHA CAIS - RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE E REQUERIDA
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Buritis, 31 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7004654-24.2021.8.22.0021
Exequente: HILDA LUCIA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: CARLINI BELTRAMINI - RO9075, ARIANE CRISTINA RIBAS VICARI - RO9476
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para APRESENTAR OS 
CÁLCULOS ATUALIZADOS, no prazo de 15 dias.
Buritis, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7000099-95.2020.8.22.0021 Requerente: AUTOR: JESUS FERNANDES GUIMARAES
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Advogado: Advogados do(a) AUTOR: HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO6553, PAULA ISABELA DOS SANTOS - RO6554, ISABEL 
MOREIRA DOS SANTOS - RO4171
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogados do(a) REU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, ALESSANDRA 
MONDINI CARVALHO - RO0004240A, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE E REQUERIDO
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Buritis, 31 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7005651-12.2018.8.22.0021
Exequente: COMETA CENTER CAR VEICULOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - MT0008014A-O
Executado: MARIA APARECIDA PEREIRA BORGES
Intimação Ante a devolução da TED pelo Banco Caixa Econômica Federal, ao autor para manifestar e requerer o que entender de direito. 
Prazo de 10 (dez) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7002042-16.2021.8.22.0021
Exequente: GENIKELLY SCHNEIDER e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961, FABIO ROCHA CAIS - RO8278
Advogados do(a) REQUERENTE: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961, FABIO ROCHA CAIS - RO8278
Advogados do(a) REQUERENTE: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961, FABIO ROCHA CAIS - RO8278
Executado: RENILTON DUBBSTEIM
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar ACERCA DO 
LAUDO PSICOLÓGICO no prazo de 10 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7003298-91.2021.8.22.0021
Exequente: HELENA SANTOS DOS ANJOS
Advogado do(a) AUTOR: ROOSEVELT COSTA DINIZ - AM11032
Executado: Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) REU: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo de 
15 dias em vista ao pedido constado no ID. 75649648.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo nº 7005712-62.2021.8.22.0021
EXEQUENTE: ANTONIO SEBERINO DE MORAIS
EXECUTADO: BANCO BMG S.A.
Intimação 
Ao autor para manifestar e requerer o que de direito. Prazo de 10 (dez) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7002420-45.2016.8.22.0021
Exequente: DERCO DA COSTA PRUDENTE
Advogados do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: RAFAEL BURG - RO4304, RODRIGO HENRIQUE MEZABARBA - RO3771
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Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo 
de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7003688-27.2022.8.22.0021
Exequente: VALDIRENE ALVES PESSOA SOPELETTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA - RO6635
Executado: LAUDECIR APARECIDO PEDROSO
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo 
de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7002548-55.2022.8.22.0021
Exequente: JOSE RAIMUNDO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES MICALZENZEN - RO4988
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo 
de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7002168-32.2022.8.22.0021
Exequente: SILVANA MILANI TORRENTE PECANHA
Advogados do(a) AUTOR: ARLINDO FRARE NETO - RO3811, RAFAEL SILVA COIMBRA - RO5311
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo 
de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7002178-76.2022.8.22.0021
Exequente: ROSANGELA MARIA DA SILVA ARAUJO
Advogados do(a) AUTOR: JOZIMAR CAMATA DA SILVA - RO7793, GEICIANE ALVERNAS PERES SILVA - RO11732
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo 
de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
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Processo: nº 7002548-89.2021.8.22.0021
Exequente: L. R. L. B.
Advogados do(a) AUTOR: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961, FABIO ROCHA CAIS - RO8278
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001404-80.2021.8.22.0021
Exequente: MEIRI CAETANO AIRIS e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO6856
Advogado do(a) AUTOR: HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO6856
Advogado do(a) AUTOR: HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO6856
Executado: BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO ANIMAL LTDA. e outros
Advogados do(a) REPRESENTADO: LUIS HENRIQUE PRATES DA FONSECA BORGHI - SP248540, MARCIO DE SOUZA POLTO - 
SP144384, MAURICIO SADA NETO - RJ178969
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Buritis - 1ª Vara Genérica
Endereço: AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
======================================================================================
Processo nº: 7000057-12.2021.8.22.0021 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: JOAO PAULO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Buritis/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7007409-89.2019.8.22.0021
Exequente: Banco Bradesco S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
Executado: VANESSA APARECIDA ROSSO
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para se manifestar no prazo 
de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7004806-72.2021.8.22.0021
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Exequente: VALTEMIRA PEDRO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEY GONCALVES CORREIA - RO0002361A
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001017-31.2022.8.22.0021
Exequente: WILSON ELIAS DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA - RO0008501A, RAFAEL SILVA COIMBRA - RO5311, RENAN DE 
SOUZA BISPO - RO8702
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001151-92.2021.8.22.0021
Exequente: EDITH VICENTINO DE LIMA
Advogados do(a) AUTOR: HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO6553, PAULA ISABELA DOS SANTOS - RO6554, ISABEL MOREIRA 
DOS SANTOS - RO4171
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000. 
Processo: nº 7001723-14.2022.8.22.0021
Exequente: SILVANA DE JESUS LOPES DA HORA
Advogados do(a) AUTOR: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961, FABIO ROCHA CAIS - RO8278
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Buritis - 1ª Vara Genérica
Endereço: AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
======================================================================================
Processo nº: 7005115-30.2020.8.22.0021 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: ANTONIO ALVES PINHEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Buritis/RO, 1 de setembro de 2022.
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1ª VARA CÍVEL

Número do 
Processo: 7001108-24.2022.8.22.0021
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: ANDRE CARVALHO HAACK
ADVOGADO DO FLAGRANTEADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e não está contaminada por 
qualquer ocorrência que possa ensejar rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo Estatuto Processual.
O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta 
descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam 
a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos 
legais. 
Cite-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) por escrito a acusação, podendo invocar todas as razões de 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas.
Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá indagar o(s) acusado(s) se possui(em) advogado particular ou quer(em) que sua defesa seja 
realizada pela Defensoria Pública.
Intime-se, ainda, que transcorrido o prazo assinalado sem apresentação de resposta, fica desde já nomeado o Defensor Público que atua 
neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo.
Defiro a cota Ministerial e determino ainda a juntada de antecedentes atualizados.
Vias desta decisão servirão como mandado de citação e intimação do(s) acusado(s)/precatória, devendo ser cumprido no(s) endereço(s) 
constantes da denúncia.
Serve a presente como ofício.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. 
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
FLAGRANTEADO: ANDRE CARVALHO HAACK, RUA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ S/N SETOR 6 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA

Processo: 0003622-50.2014.8.22.0021
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: GILSON SOARES - ME
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada por ESTADO DE RONDONIAem face de GILSON SOARES - MEGILSON SOARES 
- ME, AV. PORTO VELHO 942 SETOR 01 - 76805-860 - PORTO VELHO - RONDÔNIA.
Devidamente intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção nos termos do Art. 485, III do CPC, a 
parte autora quedou-se inerte, conforme consta do sistema PJE.
Assim, desnecessário a intimação pessoal da fazenda, conforme preconiza o § 6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por 
meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas 
pessoais, para todos os efeitos legais. (EDcl no RMS 30.660/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27/10/2015).
Nesse sentido, tem decido o Egrégio TJRO:
“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. As 
intimações feitas por meio eletrônico e em portal próprio daqueles que tenham se cadastrado, inclusive a Fazenda Pública, serão, para 
todos os efeitos legais, tidas como pessoais. A inércia do ente público exequente com relação à intimação regular para promover o 
andamento do feito implica a extinção da execução fiscal ex officio. Recurso que se nega provimento. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 
0012794-43.2009.822.0101, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Oudivanil de 
Marins, Data de julgamento: 08/01/2021”.
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. As 
intimações feitas por meio eletrônico e em portal próprio daqueles que tenham se cadastrado, inclusive a Fazenda Pública, serão, para 
todos os efeitos legais, tidas como pessoais. A inércia do Ente Público exequente com relação à intimação regular para promover o 
andamento do feito, implica na extinção da execução fiscal ex officio. Recurso não provido. (TJ-RO - APL: 10005945420138220001 RO 
1000594-54.2013.822.0001, Data de Julgamento: 28/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019). 
Em que pese a primeira vista, parecer inviável a extinção da execução fiscal por abandono da causa, a aplicação subsidiária do Código 
de Processo Civil aos executivos fiscais invoca tal possibilidade, porquanto perfeitamente cabível, sem ofensas aos dispositivos insertos 
na Lei 6.830/80. 
Nesta senda, torna-se imperativa a extinção do executivo fiscal, porquanto a inércia da Fazenda Pública demonstra o desinteresse pelo 
prosseguimento.
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Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 
Civil.
Sem custas/honorários.
Sentença registrada automaticamente.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: GILSON SOARES - ME, CNPJ nº 04906186000101, AV. PORTO VELHO 942 SETOR 01 - 76805-860 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7018825-43.2021.8.22.0002
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: THIAGO DE LIMA FERREIRA, RAFAEL RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADOS DOS INDICIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos. 
Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu THIAGO DE LIMA FERREIRA (ID Num. 80765627 - Pág. 1), pois adequado e 
tempestivo. 
Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões no prazo legal. 
Após, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 
Cumpra-se.
Sem prejuízo do acima deliberado, acolho a cota ministerial, proceda-se o cartório a guia provisória dos réus RAFAEL RODRIGUES DE 
ANDRADE e THIAGO DE LIMA FERREIRA.
Proceda-se e pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia
INDICIADOS: THIAGO DE LIMA FERREIRA, OURO PRETO DO OESTE 2268 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, RAFAEL 
RODRIGUES DE ANDRADE, GENERAL OZORIO 2324, CASA ST 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Processo: 7002894-06.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas
REQUERENTE: JOALDO MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8731
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Relatório Dispensado, consoante a Lei 9.099/95.
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela Fazenda Pública, alegando omissão quanto ao pedido contraposto apresentado 
na contestação.
Isto posto, DECIDO.
Os embargos de declaração têm, por regra, a finalidade de esclarecer, tornar clara a sentença, decisão ou despacho, sem lhe modificar, 
em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões, 
esclarecer obscuridades e corrigir erro material.
No presente caso, trata-se de omissão da sentença prolatada.
Pela análise dos documentos apresentados e da legislação juntada aos autos, verifico que assiste à razão a parte requerida, vez que em 
que pese ter sido julgado procedente o pedido da parte autora, restando dessa forma prejudicado o pedido contraposto, houve de fato 
omissão ao não mencionar tal na sentença.
Posto isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes apresentados pela embargante somente para corrigir 
omissão na sentença prolatada não se verificando a existência de embargos protelatórios, passando a constar:
Quanto ao pedido contraposto, peticionado em conjunto com a defesa contestatória, nos termos do art. 31, da Lei n. 9.099/95, verificando-
se que a cobrança é indevida, conforme fundamentos alhures, o julgamento improcedente do pedido contraposto é medida que se 
impõe. Nesse sentido julgo improcedente o pleito da requerida.
As demais questões da sentença, permanecem inalteradas.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: JOALDO MOREIRA DA COSTA, CPF nº 70196451272, LINHA 05 s/n ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC BURITIS, AVENIDA 
PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
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Processo: 7001695-46.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas
AUTORES: DELMIRO SCHULTZ, SONIA SERING
ADVOGADO DOS AUTORES: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8731
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB nº SP426363, RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº 
MS16264, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DECISÃO
Vistos.
Relatório Dispensado, consoante a Lei 9.099/95.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face da sentença prolatada nos autos, alegando que houve acordo 
entre as partes, o qual foi juntado antes da sentença, razão pela qual pugna pela homologação.
Isto posto, DECIDO.
Conheço os embargos, na forma do artigo 1.022, III e 1.023 do Código de Processo Civil e os ACOLHO, pelos seguintes fundamentos.
Os embargos de declaração têm, por regra, a finalidade de esclarecer, tornar clara a sentença, decisão ou despacho, sem lhe modificar, 
em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões, 
esclarecer obscuridades e corrigir erro material.
No presente caso, trata-se de contradição.
Posto isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados pela embargante para sanar contradição existente nos autos, via 
de consequência revogo a sentença prolatada nos Id.80615627, e passo a analisar a homologação do acordo pleiteado, vejamos:
Versam os autos sobre ação proposta por AUTORES: DELMIRO SCHULTZ, SONIA SERINGem desfavor de REQUERIDO: AZUL 
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..
O feito vinha tramitando regularmente, quando sobreveio acordo realizado entre as partes, requerendo a homologação e consequente 
extinção do feito (id 79665188). 
É o breve relatório. Fundamento e decido. 
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para pôr fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a 
isso é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, acolhendo, 
pois, o disposto na Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve 
ser estimulada não só por este, mas também por todos os envolvidos no processo. 
Como o pacto celebrado consta com a assinatura dos patronos dos demandantes e por não vislumbrar qualquer irregularidade e/ou vício 
de consentimento, tomo-o por regular. Ademais, considerando que a avença em referência respeita o melhor interesse das partes, sua 
homologação é medida que se impõe. 
ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, nos termos da proposta coligida (ID 79665188), 
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO o 
feito.
Sem custas e honorários nos termos da Lei. 9.099/95.
Consistindo a manifestação em ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC), homologo a renúncia ao 
direito de recorrer e dou por transitada em julgado esta decisão nesta data, independente de certificação nos autos.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTORES: DELMIRO SCHULTZ, CPF nº 07930835758, LINHA C-02, S/N, POSTE 42, GLEBA 02, LOTE 52 S ZONA RURAL - 76887-
000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA, SONIA SERING, CPF nº 11563190729, LINHA C-02, S/N, POSTE 42, GLEBA 02, 
LOTE 52 s/n ZONA - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Processo: 7006433-82.2019.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento
EXEQUENTE: SONIA GOSLER DE ALMEIDA CASCIANO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO3894
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Conforme art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando satisfeita a obrigação e pelo que consta nos autos, a Executada 
cumpriu a obrigação conforme comprovante acostado aos autos, razão pela qual, a extinção do feito pelo total adimplemento da obrigação 
é medida que se impõe.
Ante ao exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, considerando a satisfação da obrigação por meio do cumprimento noticiado e 
comprovado nos autos, com fulcro nos arts. 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: SONIA GOSLER DE ALMEIDA CASCIANO, CPF nº 41927958253, LINHA 03, KM 01, LOTE 09, DIVISA COM BURITIS 
ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7001670-33.2022.8.22.0021 
REQUERENTES: M. P. D. E. D. R., AVENIDA JOÃO PESSOA 4526 CENTENARIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, D. 
W. L., RUA CORUMBIARA 2421 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
REQUERIDO: R. F. R., MATO GROSSO 5319, CENTRO ZONA II A - 87501-400 - UMUARAMA - PARANÁ 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Determino que seja a requerente intimada para manifestar-se quanto ao interesse ou não na prorrogação das Medidas Protetivas.
Deverá o servidor responsável pela intimação via whatsapp ou o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela intimação pessoal, 
CERTIFICAR nos autos ou no mandado. 
Sem prejuízo do acimada deliberado, intime-se o Ministério Público para que requeira o de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Pratique-se e cumpra-se o necessário.
Após tornem os autos conclusos para análise processual (fiança recolhida, prorrogação ou extinção da medida).
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 

Número do 
Processo: 7004572-56.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ADRIAN KAUAN DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA, OAB nº RO8501A
Polo Ativo: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Defiro a gratuidade pleiteada. 
Trata-se de Ação de Concessão de Benefício de Prestação Continuada - LOAS com Pedido de Tutela Antecipada proposta por AUTOR: 
ADRIAN KAUAN DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando em síntese ter problemas 
de saúde, ficando incapacitado prover seu sustento, dependendo totalmente de sua genitora. Que requereu administrativamente junto a 
Autarquia requerida a concessão de benefício assistencial, tendo sido indeferido. 
É o relatório. Decido.
Os documentos e as alegações declinadas na inicial evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando o deferimento 
da Tutela de Urgência, sendo que a vedação em antecipar os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública - Lei n. 9.494/97 - não é absoluta 
e irrestrita, conforme o julgamento da ADC n. 004 pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, analisando a petição inicial e documentos que a subsidiam, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela 
de urgência a ser concedida liminarmente.
A probabilidade do direto alegado vem consubstanciada nos documentos juntados aos autos, que demonstram em suma, que a parte 
autora encontra-se incapacitada para o trabalho.
Por outro lado, a evidência do perigo de dano decorre da natureza assistencial do benefício requerido.
Por essa razão, não se mostra razoável, considerando os laudos médicos e a situação apresentada nos autos, que a parte autora aguarde 
o julgamento do processo para que seja concedido o benefício, porquanto presentes indícios que autorizam sua concessão. Inclusive, 
no que toca ao perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, destaco que se tratando de verba alimentar e de situação que, 
em tese, há perigo de irreversibilidade para ambas as partes, opto, em casos como os delineados nestes autos, por prestigiar o da parte 
autora em detrimento de eventual dano que possa ser causado à autarquia ré, que optou pelo indeferimento administrativo do benefício 
sem prova técnica ou critério objetivo a justificá-lo.
Desta feita, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada e, em consequência, 
determino ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL que restabeleça/implemente imediatamente o benefício assistencial-LOAS 
em favor da parte autora, no valor de 01 salário mínimo, sob pena de multa diária, que desde já fixo em R$ 200,00 (duzentos) reais até o 
limite de R$ 2.000,00 (dois mil) reais pelo descumprimento, sem prejuízo de majoração. Intime-se.
Deixo de designar audiência prévia de conciliação neste momento processual, eis que ao ente público é vedada a autocomposição (art. 
334, §4º, II, do CPC). 
A pedido do requerido (Ofício de n. 151/2017 – NUPREV/PFRO/PGF/AGU, de 26/07/2017) inverto o procedimento e determino a 
realização primeiro da perícia médica. 
Nomeio a Dra. Letícia Sampaio de Matos, CRM/RO n. 4259, como perito judicial, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos 
reais), os quais serão custeados pelo Requerido, dada a hipossuficiência da parte autora. Designo o dia 12 de janeiro de 2023, às 
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14h30min, para realização de perícia médica, que ocorrerá no Estúdio de Diagnóstico por Imagem Santa Tereza, localizado na Avenida 
Ayrton Senna, 1989, Setor 01, telefone 99256-1955, CEP 76.880-000, na Cidade de Buritis/RO. 
Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se a parte Requerente possui alguma lesão, qual a sua causa, bem como se a 
mesma é permanente ou temporária e o seu grau de debilidade funcional. O laudo, que além do exame médico avaliativo do perito deverá 
responder objetivamente aos quesitos formulados pelas partes e por este juízo, deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 (cinco) 
dias após a data agendada para realização da perícia.
Nomeio como Perito Social para realização da perícia social, MARLETE GOMES DE LIMA CRESS Nº 4037, a qual deverá responder 
aos quesitos apresentados pela Autarquia. Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais serão custeados pelo 
Requerido, dada a hipossuficiência da parte autora. O laudo social com as respostas dos quesitos formulados pelas partes, deverão ser 
entregues no cartório da Vara em até 30 (trinta) dias após a perícia social.
Conforme Ofício já citado acima, não é necessária a intimação do requerido da perícia designada
Disposições para o Cartório:
a) Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para comparecer na data e local acima mencionados, para a realização da perícia, 
munida de todos os exames, bem como para nomear assistente técnico, caso queira, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta 
decisão. Registro que o não comparecimento da parte autora na data da perícia, sem apresentação de justificativa de sua ausência 
comprovada mediante documento idôneo, no prazo de 5 dias, após a data da perícia importará em desistência da prova pericial, seguindo-
se o feito o seu trâmite normal.
b) Apresentados os laudos, solicite-se o pagamento dos honorários periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
c) Após os laudos, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da perícia e do laudo social, no prazo de 15 dias.
d) Somente junto a intimação da perícia, CITE-SE a Autarquia ré na forma da lei (CPC, artigo 183).
e) Deverá a escrivania encaminhar os quesitos da parte autora.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
QUESITOS DO INSS PARA LAUDO SOCIAL:
1. Situação pessoal
Nome do(a) autor(a):
Idade:
Estado civil:
Escolaridade:
Profissão declarada:
Endereço:
1.1) O(a) periciado(a) já exerceu alguma atividade remunerada? Especificar quais e em que empresas. Quando deixou de exercer?
1.2) Qual a formação profissional do periciado, inclusive possíveis cursos profissionalizando dos quais participou?
1.3) Atualmente, o(a) periciado encontra-se desenvolvendo alguma atividade profissional, doméstica, social, de lazer? Especificar. Em 
caso negativo, esclarecer porque não.
1.4) O(a) periciado(a) está estudando (se menor de 18 anos)? Caso positivo, qual o seu rendimento escolar e como é o relacionamento 
no âmbito escolar? Caso negativo, porque não está frequentando a escola?
1.5) O(a) periciado(a) possui alguma renda pessoal? Especificar.
2. Situação familiar
Favor, relacionar quais pessoas residem juntamente com o periciado, bem como o grau de parentesco, a idade, a atividade e renda de 
cada um (consignar CPF e RG de cada um).
2.1) Residem outras pessoas com o periciado que não sejam familiares? Se sim, favor informar a justificativa dada.
2.2) Há familiares próximos do periciado (filhos e/ou pais) que residem em outro endereço? Se sim, favor identificar com dados de 
identificação.
2.2) O periciado ou o grupo familiar recebem ajuda financeira de terceiros que não residentes na casa? Especificar a origem, valor e 
periodicidade da ajuda.
3. Condições de moradia e patrimônio familiar
3.1) A casa em que reside é própria? Alugada? Financiada? Cedida? Favor especificar.
3.2) Descrever as condições do imóvel, estado de conservação, quantidade de cômodos, principais móveis e eletrodomésticos com o 
respectivo estado de conservação.
3.3) Descrever as condições do bairro/setor/linha onde a residência está localizada, como acesso à energia elétrica, água encanada, 
saneamento básico, pavimentação, equipamentos urbanos, etc.
4. Despesas
4.1) Quais os gastos médios mensais com moradia, água, energia elétrica, telefone, alimentação e transporte? Favor informar se foram 
apresentadas contas.
4.2) O(a) Periciado(a) ou seus familiares possui algum tipo d despesa extraordinária (excluídas alimentação, vestimenta, moradia, etc)? 
Especificar a despesa, o seu valor e periodicidade.
5. Conclusão
6. Fotos do imóvel
QUESITOS DO INSS PARA PERÍCIA MÉDICA:
[11:15, 31/08/2022] Gustavo Forum : DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo:
b) Vara:
DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a):
b) Estado civil:
c) Sexo:
d) CPF:
e) Data de nascimento:
f) Escolaridade:
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g) Formação técnico-profissional:
DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do exame:
b) Perito médico judicial e CRM:
c) Assistente técnico do INSS e CRM (caso tenha):
d) Assistente técnico do(a) autor(a) e CRM (caso tenha):
HISTÓRICO LABORAL DO PERICIADO
a) Profissão declarada:
b) Tempo de Profissão:
c) Atividade declarada como exercida:
d) Tempo de Atividade:
e) Descrição da atividade:
f) Experiência laboral anterior:
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b)Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso, positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como 
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou 
total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/lesão/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? 
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos
para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar 
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data da cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 
afirmativo.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ADRIAN KAUAN DOS SANTOS, BR 421, ZONA RURAL KM 110 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , , - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7000642-30.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: MARCOS MAGNO DUTRA DE ASSIS
ADVOGADO DO AUTOR: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA, OAB nº RO8318
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 30 de 
janeiro de 2023 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 08h:45min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
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1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: MARCOS MAGNO DUTRA DE ASSIS, LINHA 07 KM 06 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 3293 A 3631 - LADO 
ÍMPAR OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7001537-88.2022.8.22.0021 
REQUERENTES: M. P. D. E. D. R., - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, K. M. A., RUA COLORADO DO OESTE 2212 SETOR 05 - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
REQUERIDO: L. V. D. C. 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos.
Determino que seja a requerente intimada para manifestar-se quanto ao interesse ou não na prorrogação das Medidas Protetivas.
Deverá o servidor responsável pela intimação via whatsapp ou o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela intimação pessoal, 
CERTIFICAR nos autos ou no mandado. 
Sem prejuízo do acimada deliberado, intime-se o Ministério Público para que requeira o de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Pratique-se e cumpra-se o necessário.
Após tornem os autos conclusos para análise processual (fiança recolhida, prorrogação ou extinção da medida). 
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7001935-35.2022.8.22.0021 
REQUERENTE: M. P. D. S., LINHA ELETRONICA- JACINOPOLIS KM15 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S) 
REQUERIDO: S. G. D. S., LINHA ELETRONICA, KM 15, DISTRITO DE JACINÓPOLIS ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
Despacho
Vistos.
Determino que seja a requerente intimada para manifestar-se quanto ao interesse ou não na prorrogação das Medidas Protetivas.
Deverá o servidor responsável pela intimação via whatsapp ou o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela intimação pessoal, 
CERTIFICAR nos autos ou no mandado. 
Sem prejuízo do acimada deliberado, intime-se o Ministério Público para que requeira o de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Pratique-se e cumpra-se o necessário.
Após tornem os autos conclusos para análise processual (fiança recolhida, prorrogação ou extinção da medida).
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 2000243-91.2019.8.22.0021 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, RUA THEOBROMA 1457 SETOR 2 - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
REQUERIDOS: AZEVEDO & MARQUES - IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME, RO 460, GLEBA 02, PARTE B, KM 01 s/n, 
COMÉRCIO SETOR INDUSTRIAL - 76963-754 - CACOAL - RONDÔNIA, ADALENE BORGES LIMA, RO 460, KM 01 GLEBA 02, LOTE 
40 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635 
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DECISÃO
Vistos, etc.
O Centro de Ressocialização Jonas Ferreti, por intermédio de seu diretor-geral, apresentou prestação de contas em relação aos 7,694 
metros cúbicos de madeira serrada de várias espécies utilizadas.
O Ministério Púbico manifestou-se favoravelmente à homologação da prestação de contas (ID 81253176). 
Pois bem. Decido.
Considerando que o pleito observou o disposto nos artigos 6º, 11 e 12, todos do Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria 
nº007/2017, bem como, do Ato Conjunto Presidência e Corregedoria nº006/2020, além do parecer favorável do Ministério Público, a 
aprovação da prestação de contas é medida que se impõe.
Dessa forma, por não haver irregularidades, APROVO a prestação de contas do Centro de Ressocialização Jonas Ferreti, em relação as 
7,694 metros cúbicos de madeira serrada de várias espécies madeiras utilizadas.
Ciência ao Ministério Público.
Após, em não havendo pendências, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas e comunicações de praxe.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 

Número do 
Processo: 7000074-14.2022.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: DARLEY JOSE HEMANN, RENATO CORSINI, VALMIR ANTUNES DE LIMA
ADVOGADOS DOS REVOGAÇÃO DE PRISÃO: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES, OAB nº RO2433, JUNIEL FERREIRA DE 
SOUZA, OAB nº RO6635, WALDIR GERALDO JUNIOR, OAB nº RO10548, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste em relação a certidão acostada em ID 81247343, visto ser imprescindível, já que 
fora arrolada testemunha.
Prazo: 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos para deliberações. 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: DARLEY JOSE HEMANN, RUA CASTELO BRANCO 1493 NÃO INFORMADO - 76887-000 - CAMPO NOVO 
DE RONDÔNIA - RONDÔNIA, RENATO CORSINI, BR 421, KM 90, TRAVESSÃO CORRENTE S/NO ZONA RURAL - 76888-000 - 
MONTE NEGRO - RONDÔNIA, VALMIR ANTUNES DE LIMA, MINISTRO ANDREAZZA 2164, AVENIDA PORTO VELHO 1579 SETOR 
05 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7002464-88.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: MAURA LUCIA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
DECISÃO
Ante a manifestação retro, Intime-se o requerido para que implemente o benefício/auxílio/adicional concedido a parte autora, no prazo de 
05 dias, ou comprove nos autos a aprovação do projeto de Lei 266/2022, sob pena de multa, que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos 
reais) por dia até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Não havendo manifestação, arquive-se.
Havendo novos pedidos, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MAURA LUCIA DA SILVA, RUA TIRADENTES 10 SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7001110-33.2018.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: MARCILIO SOARES RODRIGUES
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383, BARBARA SIQUEIRA PEREIRA, 
OAB nº RO8318
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Polo Ativo: Banco Bradesco S.A
ADVOGADO DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546
SENTENÇA
Vistos.
Pelo que depreendo os autos, a parte executada adimpliu com o débito integralmente.
Desta feita, JULGO EXTINTA A AÇÃO, com arrimo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação 
executada.
Fica a parte exequente intimada a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Ante o cumprimento com a obrigação, antecipo o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARCILIO SOARES RODRIGUES, NÃO INFORMADO 2190, RUA JOSE BONIFACIO, SETOR 08 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A
7000981-86.2022.8.22.0021
AUTORES: ALEXANDRE ALVES DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: ESTADO DE RONDONIA, MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADOS DOS REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
BURITIS
DESPACHO
Considerando a intimação das partes da decisão proferida pela, Turma Recursal e a ausência de irresignação, com o consequente 
trânsito em julgado, determino o arquivamento do feito.
Verifique-se o cartório quanto a existência de custas processuais. Havendo valores a serem pagos, notifique-se a parte vencida para 
comprovar o pagamento no prazo de 05 dias. Com a comprovação de pagamento arquiva-se os autos. Decorrido o prazo sem comprovação 
do pagamento, oficie-se ao Cartório Distribuidor de Protesto cumprindo com o disposto no art. 35, §2º, da Lei nº 3.896/2016. Após, 
arquivem-se os autos até a vinda de informações do competente tabelionato de protesto.
Com a informação de pagamento no tabelionato, arquivem-se definitivamente o feito (art. 35, § 4º, Lei nº 3.896/2016). De outra forma, 
recebendo confirmação da lavratura e registro do protesto, o cartório deverá providenciar a inscrição do débito em dívida ativa (art. 37, 
Lei nº 3.896/2016), arquivando, após, o presente feito. Ressalte-se que após efetivada a inscrição em dívida ativa, este Juízo não poderá 
receber qualquer valor a título de pagamento de custas (art. 38, § 3º, Lei nº 3.896/2016).
Não havendo custas ou quaisquer outras pendências, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga
Processo: 7001832-28.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Empréstimo consignado
AUTOR: MARIA BENEDITO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: VALQUIRIA MARQUES DA SILVA, OAB nº RO5297
REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO DO REU: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881
DESPACHO
Vistos.
Sobreveio decisão do agravo de instrumento conforme se constada ao ID 81255187.
Houve deliberação do Excelentíssimo Desembargador relator Torres Ferreira Relator no sentido de aguardar o prazo de 05 (cinco) dias 
contados da decisão do agravo para então a parte requerida cumpra a obrigação já deliberada pelo Juízo, na forma do decisum de 
ID 78722690.
Assim, aguarde-se o prazo estabelecido, contados desde o dia da decisão do agravo para que a parte requerida proceda o cumprimento 
da decisão que determinou a suspensão do benefício em conta da requerente. Intime-a para cumprimento.
Da macha processual:
Como houve a realização da audiência da audiência de conciliação (ID 80683144), a qual restou infrutífera, bem como a apresentação da 
contestação (ID 80656440), intime-se a parte requerente para que apresente a réplica no prazo prazo legal.
No mais, cumpra-se os termos da decisão inaugural (ID 78722690).
Cumpra-se e pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
AUTOR: MARIA BENEDITO DE OLIVEIRA, CPF nº 75982889253, RUA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1069, VILA RIO BRANCO 
ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: BANCO BRADESCO S/A, CNPJ nº 60746948043270, RUA FOZ DO IGUAÇU 1572 SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
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Número do 
Processo: 7003727-58.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ONEIDE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS DO AUTOR: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961, FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Tendo em vista que devidamente intimado não apresentou o laudo pericial, revogo a nomeação da perita social designada na decisão de 
Id. 68323002.
Nomeio como Perito Social para realização da perícia social, MARLETE GOMES DE LIMA Nº 4037, a qual deverá responder aos quesitos 
apresentados pela Autarquia. Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais serão custeados pelo Requerido, 
dada a hipossuficiência da parte autora. O laudo social com as respostas dos quesitos formulados pelas partes, deverão ser entregues 
no cartório da Vara em até 30 (trinta) dias após a perícia social.
Conforme Ofício já citado acima, não é necessária a intimação do requerido da perícia designada.
Disposições para o Cartório:
a) Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para tomar ciência desta decisão.
b) Apresentado o laudo social, solicite-se o pagamento dos honorários periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
c) Após o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da perícia e do laudo social, no prazo de 15 dias.
d) Somente junto a intimação da perícia, CITE-SE a Autarquia ré na forma da lei (CPC, artigo 183).
e) Deverá a escrivania encaminhar os quesitos da parte autora.
QUESITOS DO INSS PARA LAUDO SOCIAL:
1. Situação pessoal
Nome do(a) autor(a):
Idade:
Estado civil:
Escolaridade:
Profissão declarada:
Endereço:
1.1) O(a) periciado(a) já exerceu alguma atividade remunerada? Especificar quais e em que empresas. Quando deixou de exercer?
1.2) Qual a formação profissional do periciado, inclusive possíveis cursos profissionalizando dos quais participou?
1.3) Atualmente, o(a) periciado encontra-se desenvolvendo alguma atividade profissional, doméstica, social, de lazer? Especificar. Em 
caso negativo, esclarecer porque não.
1.4) O(a) periciado(a) está estudando (se menor de 18 anos)? Caso positivo, qual o seu rendimento escolar e como é o relacionamento 
no âmbito escolar? Caso negativo, porque não está frequentando a escola?
1.5) O(a) periciado(a) possui alguma renda pessoal? Especificar.
2. Situação familiar, relacionar quais pessoas residem juntamente com o periciado, bem como o grau de parentesco, a idade, a atividade 
e renda de cada um (consignar CPF e RG de cada um).
2.1) Residem outras pessoas com o periciado que não sejam familiares? Se sim, favor informar a justificativa dada.
2.2) Há familiares próximos do periciado (filhos e/ou pais) que residem em outro endereço? Se sim, favor identificar com dados de 
identificação.
2.2) O periciado ou o grupo familiar recebem ajuda financeira de terceiros que não residentes na casa? Especificar a origem, valor e 
periodicidade da ajuda.
3. Condições de moradia e patrimônio familiar
3.1) A casa em que reside é própria? Alugada? Financiada? Cedida? Favor especificar.
3.2) Descrever as condições do imóvel, estado de conservação, quantidade de cômodos, principais móveis e eletrodomésticos com o 
respectivo estado de conservação.
3.3) Descrever as condições do bairro/setor/linha onde a residência está localizada, como acesso à energia elétrica, água encanada, 
saneamento básico, pavimentação, equipamentos urbanos, etc.
4. Despesas
4.1) Quais os gastos médios mensais com moradia, água, energia elétrica, telefone, alimentação e transporte? Favor informar se foram 
apresentadas contas.
4.2) O(a) Periciado(a) ou seus familiares possui algum tipo d despesa extraordinária (excluídas alimentação, vestimenta, moradia, etc)? 
Especificar a despesa, o seu valor e periodicidade.
5. Conclusão
6. Fotos do imóvel
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ONEIDE SANTANA DOS SANTOS, RUA VINTE E TRÊS DE OUTUBRO s/n SETOR 04 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AC CENTRAL DE PORTO VELHO, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 
CENTRO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7002456-14.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: MARGARETH MARIA RODRIGUES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
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DECISÃO
Ante a manifestação retro, Intime-se o requerido para que implemente o benefício/auxílio/adicional concedido a parte autora, no prazo de 
05 dias, ou comprove nos autos a aprovação do projeto de Lei 266/2022, sob pena de multa, que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos 
reais) por dia até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Não havendo manifestação, arquive-se.
Havendo novos pedidos, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MARGARETH MARIA RODRIGUES, RUA CAMPO NOVO DE RONDONIA 1954 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7002466-58.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: SIMONE SCHWANTZ WAIANDT SULDINE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
DECISÃO
Ante a manifestação retro, Intime-se o requerido para que implemente o benefício/auxílio/adicional concedido a parte autora, no prazo de 
05 dias, ou comprove nos autos a aprovação do projeto de Lei 266/2022, sob pena de multa, que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos 
reais) por dia até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Não havendo manifestação, arquive-se.
Havendo novos pedidos, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: SIMONE SCHWANTZ WAIANDT SULDINE, CORUMBIARIA 1901 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Processo: 7002391-82.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Adicional de Horas Extras
REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA SOUZA SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
Sentença
Dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27 da lei n. 12.153/09.
Trata-se de ação de cobrança em que a parte requerente questiona o cálculo das horas extras. É que para a parte autora, o fator divisor 
não é de 240 (duzentos e quarenta), mas de 200 (duzentos), vez que, trata-se de servidora trabalhando na função e braçal 40 horas.
Entretanto, afirma que durante seu laborou em horário extraordinário, todavia, o pagamento foi realizado com base no divisor 240 quando 
o correto seria utilizar o divisor 200.
É a síntese necessária. Decido.
O feito deve ser julgado antecipadamente, conforme o disposto no art. 355, I, do CPC, vez que, prescinde de dilação probatória.
A questão de fundo da presente demanda consiste em verificar o divisor utilizado na realização dos cálculos.
A jornada do servidor público municipal é de 40 (quarenta) ou de 20 (vinte) horas semanais, conforme dessume-se das seguintes 
normas:
Lei Orgânica do Município de Buritis:
Art. 185 - O regime jurídico Único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas é estatutário, 
vedada qualquer outra vinculação de trabalho.
Parágrafo 3º - Aplicam-se aos servidores públicos municipais os seguintes direitos:
…..
VI - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais;
Não obstante, caso ultrapasse a jornada diária, deverá ser observada a totalidade da jornada semanal imputada à categoria, que é 
de 40 horas, e caso ultrapasse aquela, deverá ser observado sua compensação dentro do mesmo mês, não podendo ultrapassar 
o divisor mensal de 200 (duzentos). O fato de o legislador ter imputado jornada semanal de 40 (quarenta) horas possibilita a utilização 
do divisor 200 (duzentos) para o cálculo das horas extras, tendo em vista que o divisor 220 é aplicado aos trabalhadores contratados para 
executar suas atividades em jornada semanal de 44 horas. Assim como o divisor 180 é utilizado ao trabalhador contratado para trabalhar 
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25 horas semanas e o divisor 150 para os contratados para trabalhar por 20 horas semanais.
Não há regulamentação quanto à utilização do divisor utilizado para o cálculo de horas extras, usando por analogia das regras aplicadas à 
iniciativa privada, especialmente aquelas utilizadas na seara trabalhista. Inclusive esse é o entendimento do STJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL. HORAS EXTRAS. DIVISOR. 
200 HORAS MENSAIS. ART. 19 DA LEI N. 8.112/90. INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(AgRg no REsp 1132421/RS, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 
13/10/2015, DJe 03/02/2016).
Portanto, deve-se utilizar o divisor 200 (duzentos) para o cálculo das horas extras realizadas pelo servidor, sobre o seu vencimento 
básico, uma vez que é vinculado ao regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e ainda determinar o pagamento da diferença 
dos valores recebidos sob o mesmo título, observando-se os valores pagos de forma equivocada. 
Ante o exposto, extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão autoral, e 
condeno o Município de Buritis/RO a pagar à parte autora o valor correspondente a diferença das horas extras pleiteadas, devendo utilizar 
o divisor 200, devendo a correção monetária incidir a partir da data na qual o pagamento deveria ter sido realizado (índice IPCA-E), e os 
juros a partir da citação da parte requerida, devendo o valor ser apresentado em cumprimento de sentença;
Sem custas e honorários advocatícios, em face do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista o disposto no art. 11, da Lei nº 12.153/2009.
Transitada em julgado, não havendo cumprimento voluntário, a parte autora deverá observar as disposições da Lei 12.153/2009.
Não havendo manifestação, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA SOUZA SANTOS, CPF nº 01223297241, LINHA 07 Lote 42, AVENIDA PORTO VELHO 1579 
GLEBA 04 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Processo: 7002394-37.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Adicional de Horas Extras
REQUERENTE: VANDERLAN MARQUES DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
Sentença
Dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27 da lei n. 12.153/09.
Trata-se de ação de cobrança em que a parte requerente questiona o cálculo das horas extras. É que para a parte autora, o fator divisor 
não é de 240 (duzentos e quarenta), mas de 200 (duzentos), vez que, trata-se de servidora trabalhando na função e braçal 40 horas.
Entretanto, afirma que durante seu laborou em horário extraordinário, todavia, o pagamento foi realizado com base no divisor 240 quando 
o correto seria utilizar o divisor 200.
É a síntese necessária. Decido.
O feito deve ser julgado antecipadamente, conforme o disposto no art. 355, I, do CPC, vez que, prescinde de dilação probatória.
A questão de fundo da presente demanda consiste em verificar o divisor utilizado na realização dos cálculos.
A jornada do servidor público municipal é de 40 (quarenta) ou de 20 (vinte) horas semanais, conforme dessume-se das seguintes 
normas:
Lei Orgânica do Município de Buritis:
Art. 185 - O regime jurídico Único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas é estatutário, 
vedada qualquer outra vinculação de trabalho.
Parágrafo 3º - Aplicam-se aos servidores públicos municipais os seguintes direitos:
…..
VI - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais;
Não obstante, caso ultrapasse a jornada diária, deverá ser observada a totalidade da jornada semanal imputada à categoria, que é 
de 40 horas, e caso ultrapasse aquela, deverá ser observado sua compensação dentro do mesmo mês, não podendo ultrapassar 
o divisor mensal de 200 (duzentos). O fato de o legislador ter imputado jornada semanal de 40 (quarenta) horas possibilita a utilização 
do divisor 200 (duzentos) para o cálculo das horas extras, tendo em vista que o divisor 220 é aplicado aos trabalhadores contratados para 
executar suas atividades em jornada semanal de 44 horas. Assim como o divisor 180 é utilizado ao trabalhador contratado para trabalhar 
25 horas semanas e o divisor 150 para os contratados para trabalhar por 20 horas semanais.
Não há regulamentação quanto à utilização do divisor utilizado para o cálculo de horas extras, usando por analogia das regras aplicadas à 
iniciativa privada, especialmente aquelas utilizadas na seara trabalhista. Inclusive esse é o entendimento do STJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL. HORAS EXTRAS. DIVISOR. 
200 HORAS MENSAIS. ART. 19 DA LEI N. 8.112/90. INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(AgRg no REsp 1132421/RS, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 
13/10/2015, DJe 03/02/2016).
Portanto, deve-se utilizar o divisor 200 (duzentos) para o cálculo das horas extras realizadas pelo servidor, sobre o seu vencimento 
básico, uma vez que é vinculado ao regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e ainda determinar o pagamento da diferença 
dos valores recebidos sob o mesmo título, observando-se os valores pagos de forma equivocada. 
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Ante o exposto, extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão autoral, e 
condeno o Município de Buritis/RO a pagar à parte autora o valor correspondente a diferença das horas extras pleiteadas, devendo utilizar 
o divisor 200, devendo a correção monetária incidir a partir da data na qual o pagamento deveria ter sido realizado (índice IPCA-E), e os 
juros a partir da citação da parte requerida, devendo o valor ser apresentado em cumprimento de sentença;
Sem custas e honorários advocatícios, em face do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista o disposto no art. 11, da Lei nº 12.153/2009.
Transitada em julgado, não havendo cumprimento voluntário, a parte autora deverá observar as disposições da Lei 12.153/2009.
Não havendo manifestação, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: VANDERLAN MARQUES DO NASCIMENTO, CPF nº 64686345200, RUA 27 DE DEZEMBRO 1727 SETOR 08 - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7004097-37.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: JULIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8731
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Ante a concordância da parte exequente ao cálculo apresentado pela executada, intime-se a empresa ENERGISA S/A, para que no 
prazo de 10 (dez) dias comprove nos autos o pagamento do valor devido, qual seja R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais). Havendo 
pagamento expeça-se alvará em favor da parte autora e ou seu pagamento, para levantamento do montante no prazo de 05 (cinco) dias. 
Em seguida, não havendo pendências, voltem os autos conclusos para extinção.
Não havendo manifestação da parte executada, voltem os autos conclusos para realização de pesquisa via Sisbajud, conforme requerido 
pela parte autora.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: JULIO RODRIGUES DA SILVA, LINHA 72, AVENIDA PORTO VELHO 1579 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC BURITIS, AVENIDA 
PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7000846-74.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: EDINALDO PEREIRA DE MELO, REGINALDO PEREIRA DE MELO, NIVALDO PEREIRA DE MELO, ELIANA PEREIRA DE 
MELO, EDIVALDO PEREIRA DE MELO, AGNALDO PEREIRA DE MELO, ADENILDO PEREIRA DE MELO, HILDETE PEREIRA DE 
MELO
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições à CPE:
a) Intime-se a parte recorrida, para caso queira apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias.
b) Após, remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma 
Recursal sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTES: EDINALDO PEREIRA DE MELO, ZONA URBANA N 2003 RUA ROLIM DE MOURA, SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA, REGINALDO PEREIRA DE MELO, ZONA RURAL LINHA SARACURA, KM 2 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
NIVALDO PEREIRA DE MELO, LINHA UNIÃO, KM 12,GLEBA BURITIS,, ZONA RURAL NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA, ELIANA PEREIRA DE MELO, LINHA UNIÃO, KM 12, ZONA RURAL NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
EDIVALDO PEREIRA DE MELO, ZONA RURAL LINHA UNIÃO, KM 12 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, AGNALDO PEREIRA DE 
MELO, ZONA RURAL LINHA RIO BRANCO, KM 20 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, ADENILDO PEREIRA DE MELO, ZONA 
RURAL LINHA UNIÃO, KM 12, GLEBA BURITIS - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, HILDETE PEREIRA DE MELO, ZONA RURAL 
LINHA UNIÃO, KM 12, GLEBA BURITIS - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA TEIXEIROPOLIS, 
1363, ESQUINA COM CORUMBIARIA SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
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Número do 
Processo: 7001558-64.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ANGELINA CRISTINE DA SILVA TORRES
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA FIGUEIREDO, OAB nº RO9145
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições à CPE:
a) Remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal 
sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ANGELINA CRISTINE DA SILVA TORRES, RUA CEREJEIRAS 1381 SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA TEIXEIROPOLIS 
ESQUINA COM CORUMBIARIA, N 1363 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7003424-44.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: MARIA RAIMUNDA LINS SANTOS
ADVOGADOS DO AUTOR: ARLINDO FRARE NETO, OAB nº RO3811, RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
ATA DE AUDIÊNCIA
Aos 27 dias do mês de abril de 2022, na sala de audiências da 2ª Vara, Comarca de Buritis, onde se encontrava o MM. Juiz, Dr. Pedro 
Sillas Carvalho supervisionando o mutirão realizado por assessores e estagiários. Foi aberta a audiência designada para esta data. 
Efetuado o pregão, constatou-se a presença da parte autora, seu patrono (a) e suas testemunhas. Ausente a Autarquia. O termo de 
inquirição segue anexo.
I-Relatório: A parte autora, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação visando obter a condenação da parte requerida, igualmente 
qualificada, a conceder-lhe aposentadoria rural por idade. Como fundamento de sua pretensão, alega preencher todos os requisitos 
exigidos pela legislação previdenciária para a percepção do benefício em questão. Com a inicial, juntou procuração e documentos. 
Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão do 
pedido. A parte autora apresentou alegações finais remissivas e preclusa as alegações finais do requerido. 
II- Fundamentação: Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem 
como as partes estão regularmente representadas. Não foram arguidas preliminares e/ou prejudiciais de mérito. Nem foram constatadas 
ilegitimidades, nulidades processuais ou vícios de representação e não há incidentes processuais pendentes de apreciação, sendo 
possível analisar o mérito do feito. Nos termos do art. 48, §1º da Lei n. 8.213/91 o benefício previdenciário de aposentadoria rural 
será devido ao trabalhador rural que, cumprida a carência exigida por Lei, completar 60 e 55 anos, respectivamente homem e mulher. 
Também deverá comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, em período imediatamente anterior 
ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 
computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 da mesma Lei (art. 48, §2º da Lei n. 8.213/91).
No caso em apreço, os documentos pessoais da Requerente comprovam o requisito etário, pois possui 60 (sessenta) anos. Assim, não 
remanescem dúvidas acerca do requisito etário, comprovado objetivamente. A comprovação do exercício de atividade rural deverá ser 
baseada na tabela inscrita no art. 142 da Lei n. 8.213/91, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições 
necessárias à obtenção do benefício. Na hipótese em comento, considerando que a Requerente completou 55 anos no ano 2016 (ano de 
implementação das condições), deverá comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por um período de 180 
meses, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício pretendido (administrativo ou judicial). 
Neste sentido STJ - PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. AGROPECUARISTA. 
PROPRIETÁRIO DE DIVERSOS IMÓVEIS RURAIS. SEGURADO ESPECIAL QUALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A aposentadoria por idade ao trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, 
desde que esteja demonstrado o exercício de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 
requerimento do benefício, em número de meses idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 8.213 /1991. 
2. De acordo com o art. 11 , VII , a , item I, da Lei n. 8.213 /1991, o proprietário de área agropecuária de até 4 (quatro) módulos fiscais 
também é considerado segurado especial, sendo certo que, ao interpretar a aludida norma, esta Corte firmou a compreensão de que a 
extensão da propriedade rural, por si só, não tem o condão de descaracterizar o regime de economia familiar do segurado se preenchidos 
os demais requisitos legalmente exigidos. 3. Caso em que a instância ordinária não reconheceu a condição de segurado especial do 
recorrente por concluir, com base na prova documental, que o agravante, além de ser qualificado em sua certidão de casamento como 
agropecuarista, é proprietário, parceiro ou arrendatário de diversos imóveis, circunstância que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. 
Agravo interno desprovido.- AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1743552 ES 2018/0124364-9 (STJ) Data de 
publicação: 12/04/2022.
Dispõe o art. 55, § 3°, da Lei n. 8.213/91 que a comprovação deste período só produzirá efeito quando baseada em início de prova 
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de força maior ou caso fortuito. Aliás, nesse sentido, 
a súmula n. 149 do STJ, segundo a qual a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito 
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da obtenção de benefício previdenciário. No caso em apreço, a Requerente trouxe aos autos documentos que comprovam a atividade 
rural exercida, tais como, certidão de casamento, na qual informa a profissão de agricultora, notas fiscais de venda da produção agrícola, 
dentre outros documentos constantes no feito. O início de prova material é corroborado nos autos pelo depoimento das testemunhas 
ouvidas em Juízo, as quais revelam que a Requerente sempre trabalhou nas lides campinas, sendo que a conheceu trabalhando 
na agricultura. (TRF3APELAÇÃOCÍVELAp00152506820164039999SP). PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. A aposentadoria por idade, no caso 
de trabalhadores rurais, é devida ao segurado que, cumprido o número de meses exigidos no Art. 143 , da Lei 8.213 /91, completar 
60 anos de idade para homens e 55 para mulheres (Art. 48, § 1º). 2. Descaracterizada a condição de trabalhador rural, não pode o 
autor beneficiar-se da redução de 05 anos na aposentadoria por idade. 3. A Lei nº 11.718 /2008, ao alterar o Art. 48 , da Lei 8.213 /91, 
possibilitou ao segurado o direito à aposentadoria por idade, mediante a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o urbano. 4. 
Não preenchido o requisito etário, não há como reconhecer o direito à percepção do benefício de aposentadoria por idade. 5. Apelação 
desprovida). (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL Ap 00152506820164039999 SP (TRF-3)..PREVIDENCIÁRIO.APOSENTADORIA POR IDADE. 
Data de publicação 05/12/2018. PREVIDENCIÁRIO. 
TRABALHADOR RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. A aposentadoria por idade, no caso de trabalhadores rurais, é devida ao 
segurado que, cumprido o número de meses exigidos no Art. 143 , da Lei 8.213 /91, completar 60 anos de idade para homens e 55 
para mulheres (Art. 48, § 1º). 2. Descaracterizada a condição de trabalhador rural, não pode o autor beneficiar-se da redução de 05 
anos na aposentadoria por idade. 3. A Lei nº 11.718 /2008, ao alterar o Art. 48 , da Lei 8.213 /91, possibilitou ao segurado o direito 
à aposentadoria por idade, mediante a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o urbano. 4. Não preenchido o requisito etário, 
não há como reconhecer o direito à percepção do benefício de aposentadoria por idade. 5. Apelação desprovida).
Assim, é possível concluir que a Requerente, contando atualmente com mais de 55 anos de idade, é “trabalhadora rural” para os fins 
exigidos por lei, sendo a procedência da ação medida que se impõe.
III – Dispositivo: Posto isto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar o INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a conceder a aposentadoria rural por idade em favor de MARIA RAIMUNDA LINS DOS SANTOS, no 
valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, inclusive o abono natalino. O termo inicial deverá ser a data do prévio requerimento administrativo 
(25/04/2017). Quanto ao valor retroativo, deverá ser acrescido de juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça 
Federal aplicável aos benefícios previdenciários, a qual deverá ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), devendo ser preenchidos 
como verba alimentar, bem como valerá como título executivo judicial.
CONDENO, ainda, a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido. 
Não obstante o teor da Súmula n. 178 do STJ, isento o INSS do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 
disposto no art. 5º da Lei Estadual n. 3.896/2016. Apesar de ilíquida a sentença, tendo em vista o período de cálculo do crédito retroativo 
e considerando o valor mínimo do benefício previdenciário concedido, dispenso o reexame necessário com fulcro no art. 496, §1º do 
CPC, pois evidente que a condenação em 1º grau não ultrapassa o equivalente a 1000 salários mínimos. Além disso, o valor atribuído à 
causa, e que pode ser levado em conta para alçada recursal, não foi impugnado pela autarquia requerida, o que reforça a dispensa do 
recurso de ofício. 
Sentença publicada e registrada pelo PJE.
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da sentença. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) intime-se a parte requerida para implementação da aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa.
c) Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: MARIA RAIMUNDA LINS SANTOS, RUA FERRO 2256 SETOR 01 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - 
RONDÔNIA
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do 
Processo: 7002460-51.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: PRISCILLA DA SILVA FAUSTINO VIEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
DECISÃO
Ante a manifestação retro, Intime-se o requerido para que implemente o benefício/auxílio/adicional concedido a parte autora, no prazo de 
05 dias, ou comprove nos autos a aprovação do projeto de Lei 266/2022, sob pena de multa, que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos 
reais) por dia até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Não havendo manifestação, arquive-se.
Havendo novos pedidos, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: PRISCILLA DA SILVA FAUSTINO VIEIRA, LINHA 02,KM 10, ROMBEL ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
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Número do 
Processo: 7005417-25.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: JOSIANE DE SOUZA NOBRE, FERNANDO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: OTAVIO AUGUSTO LANDIM, OAB nº RO9548, SERGIO MARCELO FREITAS, OAB nº RO9667, 
PATRICK DE SOUZA CORREA, OAB nº RO9121
Polo Ativo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
Vistos.
Pelo que depreendo os autos (ID 81273383), a parte executada adimpliu com o débito integralmente.
Desta feita, JULGO EXTINTA A AÇÃO, com arrimo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação 
executada.
Fica a parte exequente intimada a especificar eventual restrição a ser levantada, apontando-se o respectivo ID.
Ante o cumprimento com a obrigação, antecipo o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTES: JOSIANE DE SOUZA NOBRE, RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA 1359 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA, FERNANDO MOREIRA DA SILVA, RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, 1359, SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490, - DE 6320/6321 AO FIM 
AEROPORTO - 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7001401-91.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ADILSON JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal 
sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ADILSON JOSE DE SOUZA, LINHA C 14, KM 11, LOTE 123, PA BURITI SN ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA: CORUMBIARA 
1820 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7004885-51.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: ALCIONI BEZERRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
DECISÃO
Ante a manifestação retro, Intime-se o requerido para que implemente o benefício/auxílio/adicional concedido a parte autora, no prazo de 
05 dias, ou comprove nos autos a aprovação do projeto de Lei 266/2022, sob pena de multa, que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos 
reais) por dia até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Não havendo manifestação, arquive-se.
Havendo novos pedidos, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: ALCIONI BEZERRA DE OLIVEIRA, NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
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Número do 
Processo: 7001390-62.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: LUZENI GOMES DA SILVA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961, FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal 
sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: LUZENI GOMES DA SILVA, RUA CASTELO BRANCO s/n SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CORUMBIARA 
1820 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7001680-77.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: RUBENITA MARIA DA FONSECA DE LIMA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961, FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal 
sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: RUBENITA MARIA DA FONSECA DE LIMA, RUA RIO ALTO 1289 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CORUMBIARA 
1820 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7001400-09.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: VAMIL BARREIRO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal 
sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: VAMIL BARREIRO, RO 415, 102, KM 02 s/n ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA: CORUMBIARA 
1820 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7001181-93.2022.8.22.0021 
REQUERENTE: M. P. D. E. D. R., NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
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REQUERIDO: J. G. P. 
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Determino que seja a requerente intimada para manifestar-se quanto ao interesse ou não na prorrogação das Medidas Protetivas.
Deverá o servidor responsável pela intimação via whatsapp ou o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela intimação pessoal, 
CERTIFICAR nos autos ou no mandado. 
Sem prejuízo do acimada deliberado, intime-se o Ministério Público para que requeira o de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Pratique-se e cumpra-se o necessário.
Após tornem os autos conclusos para análise processual (fiança recolhida, prorrogação ou extinção da medida). 
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Processo n.: 7004029-53.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da Causa:R$ 14.442,87
Última distribuição:30/07/2022
Autor: NEIDE ARAUJO SOUZA, CPF nº 87523299253, RUA RODRIGUES ALVES, N° 400, SETOR 07, SETOR 07 SETOR 07 - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8731
Réu: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 2289/2290 A 2653/2654 
- 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
NEIDE ARAUJO SOUZA ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON.
O feito fora recebido, estando tramitando regularmente, quando sobreveio pedido da autora requerendo a desistência da ação e extinção 
do feito.
É o relatório do essencial. Decido.
Dispõe o artigo 200 do CPC que “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
Posto isso, em consentâneo com o parágrafo único do artigo 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da pretensão deduzida pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem 
resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, VIII, do mesmo codex.
Sem custas e honorários.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, razão pela qual 
considero o trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se, promovendo-se as baixas no sistema.
Buritis, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Número do 
Processo: 7004576-93.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: LUCAS MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: HERISSON MORESCHI RICHTER, OAB nº RO3045A, JESSICA FERNANDA DA SILVA BORGES, OAB nº 
RO9525, TALLITA RAUANE RAASCH, OAB nº RO9526
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Defiro a gratuidade pleiteada. 
Trata-se de Ação de Concessão de Benefício de Prestação Continuada - LOAS com Pedido de Tutela Antecipada proposta por AUTOR: 
LUCAS MARTINS DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando em síntese ter problemas de 
saúde, ficando impossibilitado de exercer atividades laborais. Que requereu administrativamente junto a Autarquia requerida a concessão 
de benefício assistencial, tendo sido indeferido. 
É o relatório. Decido.
Os documentos e as alegações declinadas na inicial evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando o deferimento 
da Tutela de Urgência, sendo que a vedação em antecipar os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública - Lei n. 9.494/97 - não é absoluta 
e irrestrita, conforme o julgamento da ADC n. 004 pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, analisando a petição inicial e documentos que a subsidiam, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela 
de urgência a ser concedida liminarmente.
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A probabilidade do direto alegado vem consubstanciada nos documentos juntados aos autos, que demonstram em suma, que a parte 
autora encontra-se incapacitada para o trabalho.
Por outro lado, a evidência do perigo de dano decorre da natureza assistencial do benefício requerido.
Por essa razão, não se mostra razoável, considerando os laudos médicos e a situação apresentada nos autos, que a parte autora aguarde 
o julgamento do processo para que seja concedido o benefício, porquanto presentes indícios que autorizam sua concessão. Inclusive, 
no que toca ao perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, destaco que se tratando de verba alimentar e de situação que, 
em tese, há perigo de irreversibilidade para ambas as partes, opto, em casos como os delineados nestes autos, por prestigiar o da parte 
autora em detrimento de eventual dano que possa ser causado à autarquia ré, que optou pelo indeferimento administrativo do benefício 
sem prova técnica ou critério objetivo a justificá-lo.
Desta feita, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada e, em consequência, 
determino ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL que restabeleça/implemente imediatamente o benefício assistencial-LOAS 
em favor da parte autora, no valor de 01 salário mínimo, sob pena de multa diária, que desde já fixo em R$ 200,00 (duzentos) reais até o 
limite de R$ 2.000,00 (dois mil) reais pelo descumprimento, sem prejuízo de majoração. Intime-se.
Deixo de designar audiência prévia de conciliação neste momento processual, eis que ao ente público é vedada a autocomposição (art. 
334, §4º, II, do CPC). 
A pedido do requerido (Ofício de n. 151/2017 – NUPREV/PFRO/PGF/AGU, de 26/07/2017) inverto o procedimento e determino a 
realização primeiro da perícia médica. 
Nomeio a Dra. Letícia Sampaio de Matos, CRM/RO n. 4259, como perito judicial, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos 
reais), os quais serão custeados pelo Requerido, dada a hipossuficiência da parte autora. Designo o dia 12 de janeiro de 2023, às 
15h45min, para realização de perícia médica, que ocorrerá no Estúdio de Diagnóstico por Imagem Santa Tereza, localizado na Avenida 
Ayrton Senna, 1989, Setor 01, telefone 99256-1955, CEP 76.880-000, na Cidade de Buritis/RO. 
Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se a parte Requerente possui alguma lesão, qual a sua causa, bem como se a 
mesma é permanente ou temporária e o seu grau de debilidade funcional. O laudo, que além do exame médico avaliativo do perito deverá 
responder objetivamente aos quesitos formulados pelas partes e por este juízo, deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 (cinco) 
dias após a data agendada para realização da perícia.
Nomeio como Perito Social para realização da perícia social, MARLETE GOMES DE LIMA CRESS Nº 4037, a qual deverá responder 
aos quesitos apresentados pela Autarquia. Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais serão custeados pelo 
Requerido, dada a hipossuficiência da parte autora. O laudo social com as respostas dos quesitos formulados pelas partes, deverão ser 
entregues no cartório da Vara em até 30 (trinta) dias após a perícia social.
Conforme Ofício já citado acima, não é necessária a intimação do requerido da perícia designada
Disposições para o Cartório:
a) Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para comparecer na data e local acima mencionados, para a realização da perícia, 
munida de todos os exames, bem como para nomear assistente técnico, caso queira, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta 
decisão. Registro que o não comparecimento da parte autora na data da perícia, sem apresentação de justificativa de sua ausência 
comprovada mediante documento idôneo, no prazo de 5 dias, após a data da perícia importará em desistência da prova pericial, seguindo-
se o feito o seu trâmite normal.
b) Apresentados os laudos, solicite-se o pagamento dos honorários periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
c) Após os laudos, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da perícia e do laudo social, no prazo de 15 dias.
d) Somente junto a intimação da perícia, CITE-SE a Autarquia ré na forma da lei (CPC, artigo 183).
e) Deverá a escrivania encaminhar os quesitos da parte autora.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
QUESITOS DO INSS PARA LAUDO SOCIAL:
1. Situação pessoal
Nome do(a) autor(a):
Idade:
Estado civil:
Escolaridade:
Profissão declarada:
Endereço:
1.1) O(a) periciado(a) já exerceu alguma atividade remunerada? Especificar quais e em que empresas. Quando deixou de exercer?
1.2) Qual a formação profissional do periciado, inclusive possíveis cursos profissionalizando dos quais participou?
1.3) Atualmente, o(a) periciado encontra-se desenvolvendo alguma atividade profissional, doméstica, social, de lazer? Especificar. Em 
caso negativo, esclarecer porque não.
1.4) O(a) periciado(a) está estudando (se menor de 18 anos)? Caso positivo, qual o seu rendimento escolar e como é o relacionamento 
no âmbito escolar? Caso negativo, porque não está frequentando a escola?
1.5) O(a) periciado(a) possui alguma renda pessoal? Especificar.
2. Situação familiar
Favor, relacionar quais pessoas residem juntamente com o periciado, bem como o grau de parentesco, a idade, a atividade e renda de 
cada um (consignar CPF e RG de cada um).
2.1) Residem outras pessoas com o periciado que não sejam familiares? Se sim, favor informar a justificativa dada.
2.2) Há familiares próximos do periciado (filhos e/ou pais) que residem em outro endereço? Se sim, favor identificar com dados de 
identificação.
2.2) O periciado ou o grupo familiar recebem ajuda financeira de terceiros que não residentes na casa? Especificar a origem, valor e 
periodicidade da ajuda.
3. Condições de moradia e patrimônio familiar
3.1) A casa em que reside é própria? Alugada? Financiada? Cedida? Favor especificar.
3.2) Descrever as condições do imóvel, estado de conservação, quantidade de cômodos, principais móveis e eletrodomésticos com o 
respectivo estado de conservação.
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3.3) Descrever as condições do bairro/setor/linha onde a residência está localizada, como acesso à energia elétrica, água encanada, 
saneamento básico, pavimentação, equipamentos urbanos, etc.
4. Despesas
4.1) Quais os gastos médios mensais com moradia, água, energia elétrica, telefone, alimentação e transporte? Favor informar se foram 
apresentadas contas.
4.2) O(a) Periciado(a) ou seus familiares possui algum tipo d despesa extraordinária (excluídas alimentação, vestimenta, moradia, etc)? 
Especificar a despesa, o seu valor e periodicidade.
5. Conclusão
6. Fotos do imóvel
QUESITOS DO INSS PARA PERÍCIA MÉDICA:
[11:15, 31/08/2022] Gustavo Forum : DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo:
b) Vara:
DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a):
b) Estado civil:
c) Sexo:
d) CPF:
e) Data de nascimento:
f) Escolaridade:
g) Formação técnico-profissional:
DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do exame:
b) Perito médico judicial e CRM:
c) Assistente técnico do INSS e CRM (caso tenha):
d) Assistente técnico do(a) autor(a) e CRM (caso tenha):
HISTÓRICO LABORAL DO PERICIADO
a) Profissão declarada:
b) Tempo de Profissão:
c) Atividade declarada como exercida:
d) Tempo de Atividade:
e) Descrição da atividade:
f) Experiência laboral anterior:
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b)Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso, positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como 
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou 
total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/lesão/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? 
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos
para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar 
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data da cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 
afirmativo.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
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AUTOR: LUCAS MARTINS DA SILVA, LINHA VILA UNIÃO s/n DISTRITO DE VILA UNIÃO - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 
- RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR, - DE 2727/2728 A 2967/2968 CENTRO - 76801-
064 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7002472-65.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: DISLAINE CUSTODIO MACHADO GONCALVES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
DECISÃO
Ante a manifestação retro, Intime-se o requerido para que implemente o benefício/auxílio/adicional concedido a parte autora, no prazo de 
05 dias, ou comprove nos autos a aprovação do projeto de Lei 266/2022, sob pena de multa, que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos 
reais) por dia até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Não havendo manifestação, arquive-se.
Havendo novos pedidos, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: DISLAINE CUSTODIO MACHADO GONCALVES, RUA OURO PRETO DO OESTE 2406 SETOR 03 - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7004891-58.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo Ativo: ELIANA PITANGUI DESIDERIO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
DECISÃO
Ante a manifestação retro, Intime-se o requerido para que implemente o benefício/auxílio/adicional concedido a parte autora, no prazo de 
05 dias, ou comprove nos autos a aprovação do projeto de Lei 266/2022, sob pena de multa, que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos 
reais) por dia até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Não havendo manifestação, arquive-se.
Havendo novos pedidos, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: ELIANA PITANGUI DESIDERIO, SERINGAL SÃO PEDRO ----- SETOR 06 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE BURITIS, RUA ALTO PARAÍSO 1152 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7000588-64.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: NOEMIA LUCIA DE BRITO
ADVOGADO DO AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA, OAB nº RO8501A
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 30 de 
janeiro de 2023 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 09h:00min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
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2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: NOEMIA LUCIA DE BRITO, GLEBA02 km 12 LINHA 02 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do 
Processo: 7000945-44.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: JEFFERSON RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA, OAB nº RO8501A
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições à CPE:
a) Remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal 
sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: JEFFERSON RODRIGUES FERREIRA, RUA 12 DE OUTUBRO s/n 09 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA APARÍCIO 
MORAES, - DE 4047/4048 A 4378/4379 INDUSTRIAL - 76821-240 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7002694-96.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: REGIANE FERREIRA SCHNEIDER
ADVOGADO DO AUTOR: GEDEAO GOMES DE SOUZA, OAB nº RO11024
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 14 de 
outubro de 2022 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 10h:30min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: REGIANE FERREIRA SCHNEIDER, LINHA C36, KM 30, PA RIO ALTO SN, SITIO ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 0000490-43.2018.8.22.0021 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DENUNCIADO: SERGIO DE SOUZA, RUA MARINGÁ 3466 CIDADE BAIXA - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
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ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Despacho
Vistos,
Ao Ministério Público, para que apresente manifestação, quanto ao impulso processual.
Pratique-se o necessário.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 

Número do processo: 7004564-79.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ADILSON ALVES VIEIRA PINTO
ADVOGADOS DO AUTOR: HELBA GONCALVES BIAGGI, OAB nº RO9295, ALBERTO BIAGGI NETTO, OAB nº RO2740A
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
Vistos, 
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ADILSON ALVES VIEIRA PINTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS, visando obter a concessão de benefício previdenciário.
É o breve relato. Decido:
Para o processamento do feito, o juízo deve averiguar se, pelo menos em tese, é competente para apreciar a lide.
Dispõe o art. 109, inciso I e § 3º da CF/88 o seguinte:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 
ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
§3º. Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 
instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, 
a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. (grifo nosso).
CONSIDERANDO a Decisão-CGJ n. 393/2022 de 12/4/2022 e Parecer-CGJ n. 175/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, que entendeu 
que a assistência e o desenvolvimento das políticas públicas pelo Município de Nova Mamoré aos habitantes do Distrito de Jacinópolis é 
motivo suficiente para o retorno da competência originária à Comarca de Guajará-Mirim;
Conforme a RESOLUÇÃO N. 248/2022-TJRO em seu Art. 2º O Distrito de Jacinópolis, para efeito de prestação jurisdicional, retorna à 
competência originária à Comarca de Guajará-Mirim.
Deste modo, sendo a presente ação proposta em desfavor do INSS, e não sendo a beneficiária domiciliada nesta Comarca, cuja 
competência constitucional para fins previdenciários é absoluta, declino da competência e determino a remessa a Comarca de Guajará-
Mirim /RO. 
Assim sendo, reconheço a incompetência deste Juízo para processar a lide e DETERMINO a remessa dos autos ao juízo da Comarca de 
Guajará Mirim/RO, para processamento da lide.
Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ADILSON ALVES VIEIRA PINTO, LINHA 04, LOTE 03, GLEBA 02 S/N DISTRITO DE JACINOPOLIS - ZONA RURAL - 76857-
000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76993-000 - COLORADO DO OESTE – RONDÔNIA

Processo: 7004586-40.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
AUTOR: ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS DO AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR, OAB nº RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI, OAB nº RO10128
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Defiro a gratuidade pleiteada.
Cite-se o INSS para os termos da presente ação, para querendo, contestar o pedido no prazo legal, como determina o art. 242, § 3° e 
artigo 247, inciso III, ambos do CPC.
Apresentada a contestação, manifeste-se a parte autora no prazo legal, nos termos dos artigos 231 e 335, III com a advertência do art. 
344, todos do NCPC.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 
questões incidentais.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno 
a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI), sem olvidar que a parte requerida tem sido relutante na 
realização de acordos, como se denotam das experiências deste juízo.
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Após, voltem os autos conclusos para deliberação.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 32660588287, RUA JANAIR DE PAULA NETO 985 SETOR 07 - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do processo: 7001649-91.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: GENIVALDO CAMILO DA COSTA
ADVOGADOS DO AUTOR: ARLINDO FRARE NETO, OAB nº RO3811, RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311
Polo Ativo: I.
ADVOGADO DO REU: JEAN NOUJAIN NETO, OAB nº RO1684A
DECISÃO
Defiro o pedido de prova pericial formulado pelas partes.
Proceda-se a intimação da parte requerente para efetuar o pagamento dos honorários periciais o valor de R$500,00 (quinhentos reais);
Designo a perícia para o dia 12 de janeiro de 2023 às 16h00min. Nomeio o Dra. Letícia Sampaio de Matos CRM/RO 4259, como perito 
judicial, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais serão custeados pelo Requerente, dada a hipossuficiência 
da parte autora. A perícia ocorrerá no Estúdio de Diagnóstico por Imagem Santa Tereza, localizado na Avenida Ayrton Senna, 1989, Setor 
01, telefone 99256-1955, CEP 76.880-000, na Cidade de Buritis/RO. 
Conste na intimação que a perícia tem, por fim, averiguar se a parte Requerente possui alguma enfermidade, qual a sua causa, bem como 
se a mesma é permanente ou temporária e o seu grau de debilidade funcional.
O laudo, que além do exame médico avaliativo do perito deverá responder objetivamente aos quesitos formulados pelas partes e por este 
juízo, deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 (cinco) dias após a data agendada para realização da perícia.
Saliento que se o perito constatar que o paciente tem direito ao auxílio-doença, deverá fixar o período em que deverá receber o benefício, 
conforme art. 60, §§8º e 9º da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 13.457/2017.
Conforme Ofício já citado acima, não é necessária a intimação do requerido da perícia designada.
Disposições para o Cartório:
a) Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para comparecer na data e local acima mencionados, para a realização da 
perícia, munida de todos os exames, bem como para nomear assistente técnico, caso queira, no prazo de 15 dias, a contar da intimação 
desta decisão. Registro que o não comparecimento da parte autora na data da perícia, sem apresentação de justificativa de sua ausência 
comprovada mediante documento idôneo, no prazo de 5 dias, após a data da perícia importará em desistência da prova pericial, seguindo-
se o feito o seu trâmite normal.
b) Após os laudos, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da perícia, no prazo de 15 dias.
c) Somente junto a intimação da perícia, CITE-SE o requerido para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexo, para 
querendo, contestar o pedido no prazo legal, como determina o art. 242, § 3° e artigo 247, inciso III, ambos do CPC.
d) Após, voltem os autos conclusos para deliberação.
e) Deverá a escrivania encaminhar os quesitos da parte autora.
QUESITOS DO INSS:
DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo:
b) Vara:
DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a):
b) Estado civil:
c) Sexo:
d) CPF:
e) Data de nascimento:
f) Escolaridade:
g) Formação técnico-profissional:
DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do exame:
b) Perito médico judicial e CRM:
c) Assistente técnico do INSS e CRM (caso tenha):
d) Assistente técnico do(a) autor(a) e CRM (caso tenha):
HISTÓRICO LABORAL DO PERICIADO
a) Profissão declarada:
b) Tempo de Profissão:
c) Atividade declarada como exercida:
d) Tempo de Atividade:
e) Descrição da atividade:
f) Experiência laboral anterior:
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b)Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
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d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso, positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como 
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou 
total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/lesão/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? 
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar 
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data da cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 
afirmativo.
QUESITOS PARA AUXÍLIO-ACIDENTE OU CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM AUXÍLIO-DOENÇA (responder somente nestes 
casos específicos)
a) O(a) periciado(a) é portador(a) de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o 
agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou 
hospitalar?
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente ou de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando 
suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão por ventura verificada se enquadra em algumas das situações discriminadas no Anexo III do Decreto n. 
3.048/1999?
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a 
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
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Número do processo: 7000389-42.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ELIAS LUCIANO DE LIMA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA, INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, ZURICK MINAS BRASIL 
SEGUROS S/A, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA DO IPERON
Sentença
Relatório dispensado.
Inicialmente, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal, já que a justificativa apresentada pela autora seria para comprovar a 
extensão do dano, o qual entendo não existir, pelas razões que serão ao final lançadas. 
Da Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam do ESTADO DE RONDÔNIA
Não o que se falar em ilegitimidade do Estado de Rondônia. O ente público é responsável pela consignação dos valores descontados no 
contracheque do servidor a título de seguro pecúlio, função esta que era desempenhada pela Superintendência de Gestão de Pessoas 
do Estado de Rondônia.
Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade do Estado.
Da Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam de SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A
Desnecessárias maiores delongas, pois a parte requerente ajuizou ação de Ação de Cobrança cumulada com Ação de Obrigação de 
Fazer, objetivando a cessação dos descontos a título de seguro pecúlio de sua remuneração, além da restituição em dobro dos valores 
descontados indevidamente.
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Se os descontos foram feitos sem autorização ou contratação do requerente, o Estado deve ressarcir eventuais valores cobrados, pois 
ele é responsável por gerir os descontos, e, incorrendo em erro, deve responder pelos equívocos praticados.
Necessário se faz observar que o IPERON, deixou de figurar na qualidade de estipulante do contrato de seguro desde 30 de novembro 
de 2011 e, autora afirma que os descontos iniciaram-se em 10/2017, portanto após a data em que o IPERON deixar de fazer parte do 
contrato.
Assim verifica-se que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, não é parte legitima para figurar no polo 
passivo da demanda, desde 01 de dezembro de 2011.
Quanto a SUDASEG SEGURADORA DE DANO E PESSOAS S/A tem-se que os descontos se mantiveram após a assunção do contrato 
pela seguradora, o que a torna igualmente legítima para proceder com a reparação dos danos ocorridos após assumir o contrato e por 
consequência os descontos.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da Sudaseg Seguradora.
Da Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam de ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Alega a empresa ré que as cobranças ocorreram por culpa exclusiva do Poder Público.
No entanto, a responsabilidade dos débitos é matéria atrelada ao mérito da demanda. Ademais, se houve ou não culpa da requerida em 
proceder nos descontos, certo que ela foi beneficiária, fato que, por si só, já é capaz de torná-la legítima para figurar no feitos, pois se 
beneficiou de eventual erro administrativo.
Assim, rejeito a preliminar.
Prejudicial - Prescrição parcial
A parte requerida alega existência de prescrição, uma vez que ao caso aplicaria a incidência prevista no art. 206, §3º, inciso IV do CC. No 
entanto, a referida previsão refere-se aos casos de pagamento de cobertura do seguro por morte do segurado.
Na presente situação, aplica-se o art. 205 do CC, uma vez que se trata de reparação civil por responsabilidade contratual. Neste sentido, 
o STJ:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. 
UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em 
recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual 
o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas 
hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o 
art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ (“Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou 
no mesmo sentido do acórdão embargado”). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na 
busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas 
à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de 
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência 
do prazo prescricional, o termo “reparação civil” não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial 
ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando 
associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o 
mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, 
incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e 
regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído 
pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa 
parte, não providos. (STJ - EREsp 1.280.825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 27/06/2018, 
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)
Dessa forma, afasto a prejudicial levantada.
Da gratuidade de justiça
A parte autora, na inicial, pleiteou o benefício da gratuidade de justiça para a situação de eventual interposição de recurso. Como bem 
pontuado pela parte autora, as ações processadas nos Juizados Especiais Cíveis são regidas pelo princípio da gratuidade procedimental, 
conforme descrito no art. 54, da Lei nº 9099/1995: “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento 
de custas, taxas ou despesas”. Portanto, o procedimento em 1º grau nos Juizados Especiais é gratuito, não havendo incidência de custas, 
tampouco condenação em honorários advocatícios, sendo que, em eventual interposição de recurso, o pedido poderá ser analisado.
Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.
Dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, que à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa se 
não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, elementos que possam 
modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/2015).
A parte autora afirmou que o Estado de Rondônia o vem fazendo desconto em sua folha de pagamento sob a rubrica identificada 
de “seguro V.G. (Pecúlio), e após aposentadoria o IPERON continuou a fazer os descontos do seguro pecúlio, ambos sem qualquer 
autorização da requerente. Afirma, que no mês 10/2016 o Estado enviou comunicado no contra cheque que suspenderia os descontos 
do seguro pecúlio a partir do mês 11/2016, o que foi feito até o mês 09/2017, sob alegação de que a legislação estadual não permitia o 
desconto consignado do seguro pecúlio sem a previa autorização do servidor, porém, no mês 10/2017 o Estado voltou a fazer o desconto 
do seguro pecúlio, sem que houvesse qualquer solicitação da requerente, repassando os valores a seguradora Zurick. 
Na contestação, as requeridas afirmam que não tiveram responsabilidade pelos descontos e que não realizou contrato com o Estado de 
Rondônia, de modo que a responsabilidade decorre de fato de terceiro.
A Lei Estadual de nº 135/1986 previa em seu art. 18 o recolhimento compulsório do seguro de vida-pecúlio:
Art. 18: Os associados do IPERON contribuirão compulsoriamente para um seguro de vida-pecúlio, cujo benefício, valor de contribuição 
e demais condições serão estipulados no regulamento.
Todavia, com o advento da emenda Constitucional de nº 20/1988, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, tornou-se 
facultativo o seguro-pecúlio, sendo, portanto, ilícito os descontos compulsórios nos vencimentos do servidor.
Com a edição da Lei Complementar Estadual de n.º 228/00, que revogou integralmente a Lei Estadual de n.º 135/1986, operou-se a 
revogação tácita do seguro- pecúlio, já que a nova Lei não contemplou mais este benefício.
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Inobstante seja incontroversa a celebração do referido contrato entre os requeridos, demonstrando a legalidade dos descontos após as 
alterações legislativas, certo é que a requerente manifestou seu desinteresse em continuar com o pacto.
Caberia aos requeridos a cessação dos descontos após a reclamação administrativa.
Neste sentido, cito julgado da Turma Recursal:
Recurso inominado. Preliminar Rejeitada. Seguradora. Seguro de vida. Pecúlio. Ausência de contratação. Devolução devida. Recurso 
Improvido. Sentença Mantida.
1 – É indevido o desconto feito pelo instituto de previdência a título de seguro de vida, sem a devida permissão do servidor público.
2 – Havendo descontos indevidos, faz jus o ofendido a restituição dos valores cobrados indevidamente.
Recurso Inominado, Processo nº 7000647-34.2021.8.22.0006, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz José Torres Ferreira, Data de julgamento: 24/11/2021)
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PRECLUSÃO. SEGURADORA. LEGITIMIDADE. DESCONTO EM 
FOLHA. ÓBITO DO SEGURADO. COBERTURA. PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
É preclusa e não deve ser conhecida a matéria deduzida apenas em sede recursal, relativa a incompetência do juízo, ao argumento de 
conexão por prejudicialidade, entendendo a parte haver necessidade de julgamento em conjunto a outro feito que tramita em juízo diverso. 
Caberia à parte ter suscitado a questão em preliminar de contestação. Em contrato de seguro de vida com cobertura securitária em caso 
de falecimento, há de se reconhecer a manutenção do vínculo jurídico e o adimplemento da segurada, em razão da continuidade de 
descontos do prêmio em sua folha até o ocorrência do seu óbito, mesmo sendo verificados curtos períodos de suspensão dos descontos, 
porquanto não se demonstrou indubitável notificação da segurada. Nessa perspectiva evidencia-se a legitimidade passiva da seguradora 
para figurar na lide. Inviável a aplicação da taxa SELIC, pois sua incidência em dívidas civis pressupõe a fluência simultânea de juros e 
correção, o que não ocorre, geralmente, em indenizações civis. (TJ-RO - AC: 70374722620208220001 RO 7037472-26.2020.822.0001, 
Data de Julgamento: 12/08/2021)
RECURSO INOMINADO. IPERON. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE POLO PASSIVO AFASTADA. RESPONSABILIDADE 
DE PROCEDER A REGULARIZAÇÃO OU EXCLUSÃO DOS SERVIDORES DO SEGURO DO IPERON RESTITUIÇÃO DE 
SEGURO DE VIDA PECÚLIO. QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. SITUAÇÃO NÃO 
REGULARIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ILÍCITO OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS NO VENCIMENTOS DO SERVIDOR. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI de n. 0007460-07.2014.8.22.0601, Relator: Arlen José Silva de Souza, data do julgamento: 
04.05.2016) JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PECÚLIO. QUANTIA PAGA 
INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. SITUAÇÃO NÃO REGULARIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ILÍCITO OS 
DESCONTOS COMPULSÓRIOS NO VENCIMENTOS DO SERVIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
INOMINADO, Processo nº 7012608-89.2018.8.22.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator (a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de julgamento: 04/12/2019.
Analisando os fatos e documentos, verifico que assiste razão à parte autora, restando evidenciado os descontos indevidos, devendo os 
valores serem restituídos, de forma simples, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, os requeridos eram sabedores que a autora não tinha interesse no seguro, pois não foi requerido a contratação
Sobre o tema a Turma Recursal já decidiu:
TJ-MG - Apelação Cível AC 10024062155635001 MG (TJ-MG)Jurisprudência. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA 
- DESCONTOS INDEVIDOS - CONTRACHEQUE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR - REDUÇÃO. - Dano moral é o que atinge 
o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do 
dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima 
receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido - A quantificação da indenização pelo dano moral requer: 
(1) capacidade/possibilidade do que indeniza, pois este não pode ser levado à ruína, e (2) suficiência ao que é indenizado, pela satisfação 
diante da compensação obtida, sem que ocorra enriquecimento ilícito ou exploração do 

PODER JUDICIÁRIO como nascedouro de proventos. Data de publicação: 14/06/2019 
Entretanto, a restituição deverá ser a partir do momento que pediu a exclusão do seguro, eis que no período anterior a requerente era 
beneficiada com o seguro, bem como poderia se beneficiar dele caso algum sinistro ocorresse, sendo que o valor correto será apurado 
em liquidação de sentença.
No que diz respeito ao dano moral, os descontos indevidos de valores relativos a serviços não contratados são motivos suficientes para 
o reconhecimento do dano moral, cumprindo ao juízo fixar quais foram os danos e o quantum devido como forma de recomposição, 
pois a dor e humilhação alegadas pela parte autora não tem valor estimado, mas pode ser ressarcida monetariamente como forma de 
compensação.
Assim, ficam caracterizados como elementos da responsabilidade civil: ação ou omissão (voluntária), dano (prejuízo), culpa (negligência 
ou imprudência) e nexo causal (vínculo entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela vítima).
À vista disso, no caso em apreço, a ré é instituição financeira, sólida e de grande abrangência, sendo a autora pobre e hipossuficiente, 
tanto é que alega sobreviver do referido benefício previdenciário, mas é certo que, apesar da repercussão dos descontos indevidos em 
sua fonte de renda, deveria ter sido mais diligente e conferido tais descontos, eis que estes vinham ocorrendo desde o ano de 2019.
Desse modo, torna razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reparar o valor almejado a título de 
danos morais, montante que se encontra adequado, por atingir os objetivos compensatório e punitivo pretendidos, além de servir para que 
o requerido envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, mas sem configurar fonte de enriquecimento.
III- DISPOSITIVO
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte requerente para:
a) Confirmo a tutela de urgência concedida para SUSPENSÃO dos descontos dos valores relacionados com o seguro de vida-pecúlio em 
sua folha de pagamento da parte requerente; 
b) CONDENAR os requeridos ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ESTADO DE RONDÔNIA e SUDASEG SEGURADORA DE 
DANO E PESSOAS S/A a restituir/devolver solidariamente os valores descontados dos vencimentos da parte requerente a título de seguro 
de vida-pecúlio, na forma simples, com correção monetária a partir dos descontos mensais, e juros a contar da citação, respeitando-se 
o prazo quinquenal, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais de forma solidária, devendo 
esse ser atualizado monetariamente sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora, ambos contados da data de 
publicação desta decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362 do STJ.
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DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC. 
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09. 
Havendo pedido de cumprimento de sentença, proceda-se a intimação da parte requerida, nos termos do artigo 523 do CPC.
Se do trânsito em julgado decorrer 05 (cinco) dias sem requerimento de cumprimento de sentença, arquive-se.
Fica desde já indeferido eventual pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar o regular recolhimento do 
preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ELIAS LUCIANO DE LIMA, RUA MINISTRO ANDREAZZA 1738 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2557, - DE 2223 A 2689 
- LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS 
S/A, AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO 85, - DE 1 AO FIM - LADO ÍMPAR CIDADE MONÇÕES - 04576-010 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, RUA INÁCIO LUSTOSA 755 SÃO FRANCISCO - 80510-000 
- CURITIBA - PARANÁ

Número do processo: 7001702-38.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: JOEL APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO TIMOTEO BATISTA, OAB nº RO2437
Polo Ativo: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA, BRADESCO CARTÕES S/A
ADVOGADO DOS REU: PROCURADORIA DO BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO
Vistos,
Recebo a emenda à inicial, e por ora, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.
Como sabido, a Lei do Superendividamento 14.181/21, em vigor desde julho de 2021, viabiliza uma forma de negociação de débitos 
semelhante ao das empresas em recuperação judicial, trouxe alterações ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso. 
Partindo do pressuposto de que a pessoa em situação de superendividamento necessita de proteção especial, a lei buscou garantir ao 
consumidor novos mecanismos de equalização e repactuação das dívidas por meio de um plano de pagamento que satisfaça o direito 
dos credores sem levar o devedor à humilhação e à indignidade.
Em síntese, a Lei do Superendividamento alterou a Lei 8.078/90 (“Código de Defesa do Consumidor” ou “CDC”) para aperfeiçoar a 
disciplina de crédito ao consumidor e para instituir dispositivos de prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa física.
Assim, entende-se que o processo de superendividamento inaugura uma espécie de recuperação judicial da pessoa física junto ao 
Judiciário, no intuito de ser instituída uma forma de conciliação entre devedor e credores, na forma de plano de pagamento proposto pelo 
próprio devedor, que deve preservar o mínimo existencial e pode conter medidas de extensão dos prazos de pagamento e de redução 
dos juros da dívida ou da remuneração dos credores, entre outras medidas destinadas a facilitar o pagamento da dívida.
Pois bem.
No caso em tela, o autor pugna pela repactuação de dívidas por superendividamento em face de MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 
SOTÉ, BANCO DO BRASIL S/A – AG 2270-5 e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
Nesse teor, com fundamento no art. 104-A do CDC (incluído pela Lei 14.181/21), instauro o processo com vistas à repactuação das 
dívidas listadas.
Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do protesto lançado, pela primeira requerida, sob 
o protocolo 56463, no Cartório de Protestos de Títulos de Buritis, tendo em vista não ser tal medida juridicamente admitida nesta fase 
processual prévia, cuja finalidade é precipuamente a conciliação. 
Isso posto, designo audiência de conciliação para o dia 05 de outubro de 2022, às 08h00, a ser realizada pelo Centro Judiciário de 
Soluções de Conflitos e Cidadania CEJUSC, do Fórum Jorge Gurgel do Amaral Neto, exclusivamente por videoconferência, devendo as 
partes informar os telefones para contato até 5 (cinco) dias antes da audiência.
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo conciliador e assinado eletronicamente pelos advogados. 
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Disposições para o Cartório:
Intime-se o(a) requerente e seu(s) advogados(as) e Notifiquem-se o(s) credores(as) qualificados para comparecer(em) à audiência 
designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público (arts. 238 e 250, CPC).
Advertência: O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, 
à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição 
compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo 
o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 
104-A, § 2º, CDC). 
O(a) conciliador(a) observará: a) o plano de pagamento não poderá ser superior a 5 (cinco) anos; b) deverá ser preservado o mínimo 
existencial para sobrevivência do(a) devedor(a) e sua família; c) constarão no plano de pagamento as medidas do § 4º do art. 104-A do 
CDC.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
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AUTOR: JOEL APARECIDO DOS SANTOS, RUA OURO PRETO 2065 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, RUA THEOBROMA 1428 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, BANCO DO 
BRASIL SA, AVENIDA JATUARANA 4718, BB JATUARANA CALADINHO - 76808-110 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, BRADESCO 
CARTÕES S/A, EDIFÍCIO ARMÊNIA Quarto Andar, RUA VÍCTOR BRECHERET VILA YARA - 06026-900 - OSASCO - SÃO PAULO

Número do processo: 7003155-68.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: MARCELO DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA BONAZZA, OAB nº RO8176
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por MARCELO DOS SANTOS contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que compareceu na residência do Requerente, funcionário 
da Requerida momento esse que suspendeu o fornecimento de energia.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da suspensão de seu fornecimento de energia 
elétrica, sendo que a mesma alegou que a suspensão tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, que foi constatado 
através de perícia em seu medidor de energia. 
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida e restabelecer o fornecimento da energia elétrica. No mérito requereu o 
julgamento procedente dos pedidos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a nulidade do débito 
oriundo de recuperação de consumo.
A tutela de urgência foi concedida.
Citada a requerida apresentou contestação, alegando que os atos adotados estão devidamente dentro da lei, que os valores apurados, 
após a inspeção são único e exclusivamente oriundos de um serviço usufruído pela requerente. Defendeu a requerida a regularidade dos 
procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, 
sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no 
consumo de energia elétrica, que no caso dos autos fora constatado pelo histórico real, cobrando-se apenas a diferença dos valores, 
obtido pela leitura final coletada no medidor de energia. 
Aduz ainda, que todo o procedimento observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado a requerente quanto a perícia 
realizada, deixando esta de apresentar sua defesa, por fim, o julgamento improcedente da ação. Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida, devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais 
que alega ter suportado, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida.
Em sede de contestação, defendeu a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem 
guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, 
devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica.
Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, não vislumbro obediência às normas consumeristas, de natureza constitucional, as 
quais não podem ser afastadas por Resoluções de Agências Reguladoras. 
Conforme informado pela parte requerida, em sede de contestação, trata-se de recuperação de consumo, na unidade de consumo da 
parte requerente, e as alegações trazidas por aquela não prosperam, pois o dever de realizar a leitura de forma regular é da própria 
requerida e, em não fazendo, quer por falhas de ordem técnica, quer por má administração ou por qualquer outro fundamento, que não 
se impute ao cliente a responsabilidade, deve a requerida suportar os ônus da exploração da atividade empresarial.
Deste modo, não há como acatar a tese da requerida, posto que é sua obrigação a realização da vistoria de forma contínua e regular, 
não cabendo repassar aos clientes/consumidores os ônus da falha na prestação dos serviços, torna-se indevida cobrança de período 
retroativo e por estimativa.
Dessa forma, considerando a posição pacificada o TJ/RO, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido 
declaratório de nulidade do débito referente a “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela concessionária.
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em 
última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições 
de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente 
os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 
vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Eis o entendimento jurisprudencial dominante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). SERVIÇO CONTRATADO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVADO. 
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RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0074786-62.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 
SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 11.04.2022)(TJ-PR - AI: 00747866220218160000 Cascavel 0074786-
62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 11/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 12/04/2022).
Nesse diapasão, constatado que o valor exorbitante, trata-se de recuperação de consumo e não havendo prova em sentido contrário, a 
procedência da ação, em relação a nulidade e inexistência do débito é medida que se impõe.
Em relação ao pleito por danos morais, também não há dúvidas de sua ocorrência, pois é indiscutível que o corte indevido no fornecimento 
de energia elétrica, bem essencial à vida moderna, resulta em abalo de ordem psíquica, não havendo sendo considerado em mero 
aborrecimento.
Sobre o assunto:
Apelação cível. Inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. Quantum indenizatório. Majoração. Honorários advocatícios. Manutenção. 
Recurso parcialmente provido. Majora-se o valor da indenização a título de danos morais quando fixada abaixo dos parâmetros da 
Corte bem como da extensão dos danos. Mantém-se a verba honorária, fixada na forma do art. 85, § 2º, do CPC, quando sua fixação 
é razoável e condizente com o trabalho dispendido nos autos pelo patrono da parte e quando a majoração da base de cálculo, valor 
da condenação, importar na proporcional majoração.(TJ-RO - AC: 70068427220208220005 RO 7006842-72.2020.822.0005, Data de 
Julgamento: 30/09/2021)
Os pressupostos da responsabilidade civil estão patentes no caso em alude. O nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela parte 
autora e a culpa da requerida é, igualmente, inquestionável, pois, não fosse a conduta indevida e ilegal desta a parte autora não teria 
sofrido os danos descritos na inicial. 
Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil da requerida pelo dano moral experimentado pela parte autora. Resta apenas fixar 
o valor da indenização, a qual, dentro de um critério de compensação para o ofendido e desestímulo para o ofensor, levando-se em conta 
ainda, a capacidade financeira do ofensor e a condição econômica do ofendido, fixo em R$8.000,00 (oito mil reais). 
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade do consumo faturado sob a rubrica “recuperação 
de consumo”, DECLARANDO inexistente o débito, discutido na presente ação e CONDENAR a requerida no pagamento em favor da 
parte autora do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente 
sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta 
decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. 
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS, KM 02 LOTE 21 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7004708-58.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: CRISTIANO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES MICALZENZEN, OAB nº RO4988
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
ATA DE AUDIÊNCIA
Aos 27 dias do mês de abril de 2022, na sala de audiências da 2ª Vara, Comarca de Buritis, onde se encontrava o MM. Juiz, Dr. Pedro 
Sillas Carvalho supervisionando o mutirão realizado por assessores e estagiários. Foi aberta a audiência designada para esta data. 
Efetuado o pregão, constatou-se a presença da parte autora, seu patrono (a) e suas testemunhas. Ausente a Autarquia. O termo de 
inquirição segue anexo.
I-Relatório: Trata-se de ação previdenciária ajuizada por CRISTIANO GONÇALVES DOS SANTOS em desfavor INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL – INSS. A parte autora aduziu ser segurado especial acometida por incapacidade laborativa. Alegou que requereu 
administrativamente auxílio-doença e teve seu pedido negado ao argumento da não constatação da incapacidade para o trabalho. 
Em razão disso, ajuizou a presente ação requerendo a concessão do benefício em sede de tutela antecipada e pleiteando no mérito a 
conformação do benefício do auxílio-doença e/ou a conversão em aposentadoria com base na invalidez. Juntou documentos.
II- Fundamentação: Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como 
as partes estão regularmente representadas. Não foram constatadas ilegitimidades, nulidades processuais ou vícios de representação. 
Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, 
cumprindo a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 
laborativa. In verbis: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 
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segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. De acordo com a legislação específica, 
a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação, concomitante, dos seguintes requisitos: (a) incapacidade total 
e permanente para o exercício de qualquer atividade que seja apta a garantir a sua subsistência; b)(b) a qualidade de segurado; e c)(c) 
o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, I, da Lei 8.213/91), dispensada esta no caso de a incapacidade 
decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa (art. 26, II, primeira parte). A previdência social divide os seus segurados em duas 
espécies: os obrigatórios e os facultativos. O art. 11 da Lei 8.213/1991 prevê como segurado obrigatório: Art. 11 (…) VII – como segurado 
especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 
assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 
(quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º 
da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado 
que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) 
anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com 
o grupo familiar respectivo. Logo, o segurado incapaz, insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laborativa ou 
afastado de seu trabalho ou função habitual por mais de 15 (quinze) dias, que tenha essas condições reconhecidas em exame médico 
pericial (art. 42, § 1º), cumprindo a carência igual a 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I) e conservando a qualidade de segurado 
(art. 15) terá direito ao benefício. Neste ponto, vale ressaltar que a concessão deste benefício em favor de trabalhador rural independe do 
cumprimento da carência exigida em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91). 
É justamente com base nessas premissas que a parte autora conseguiu demonstrar as condições necessárias para o benefício com base 
na invalidez, na data do requerimento administrativo realizado em 15.03.2021, onde teve negado a concessão do benefício pleiteado. In 
casu, a parte autora conseguiu demonstrar o preenchimento das condições legais. É incontroverso nos autos a qualidade de segurado 
empregado na data do requerimento administrativo, pois corroborando suas alegações, a parte autora juntou aos autos documentos a 
título de prova material da atividade rural pelo período da carência. Quanto ao requisito incapacidade, foi determinada a realização da 
perícia judicial, a qual concluiu haver incapacidade parcial e temporária para o exercício de atividade rural, não havendo prognostico de 
cura da doença de forma imediata. Ou seja, o perito explicita os elementos que levam à conclusão de que há enquadramento ao critério 
da invalidez temporária, sugerindo um prazo de afastamento de 12 meses para tratamento. Assim, com base nos documentos médicos 
que instruem o pedido inicial e no laudo pericial produzido durante a fase instrutória, tenho por demonstrado de forma segura que a parte 
autora preenche o requisito da incapacidade temporária e parcial para o labor e que equivocada foi a decisão administrativa que indeferiu 
a prorrogação do benefício postulado. Aliás, é importante ressaltar que a perícia não verificou a consolidação das lesões, e que verificou 
que o demandante estava no curso de tratamento. Assim, conclui-se, pelas circunstâncias de fato especiais deste caso, que o requerente 
faz jus ao auxílio-doença pelo prazo especificado no laudo, em razão da comprovação dos requisitos legais exigidos para a concessão 
do benefício pretendido. Quanto à data do início do benefício, segundo a jurisprudência do STJ, não há como adotar, como termo inicial, 
a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que constata a incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples prova 
produzida em juízo, que apenas declara situação fática preexistente.
Apelação do INSS improvida. (TRF-3 – Ap: 00334376620124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data 
de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 19/03/2018). 
Importante ressaltar que prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que deveriam ter sido 
pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social 
(art. 103, parágrafo único, Lei nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198, inciso I, 
do atual Código Civil. 
III-Dispositivo: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado por CRISTIANO GONCALVES DOS SANTOS em face do 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e por essa razão: a) CONDENO o INSS a implantar o benefício do auxílio-doença em 
favor do autor, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da juntada do laudo pericial aos autos (26/06/2017). b) CONDENO o 
INSS a efetuar o pagamento das parcelas do auxílio-doença desde a data do pedido administrativo indeferido (26.06.2017), devendo 
incidir correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, 
autorizada a compensação dos valores recebidos de forma excedente. c) Isento de custas. Ante a sucumbência CONDENO a autarquia 
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em 10% do valor total das parcelas vencidas até a presente 
data, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. d) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 
487, I, do CPC. e) Decisão não sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, I). f) Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos, atendidas as formalidades legais. P. R. I. C.
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da sentença. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) intime-se a parte requerida para implementação do auxilio doença em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de multa.
c) Expeça-se ofício para o pagamento dos honorários periciais no sistema AGJ da Justiça Federal.
d) Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Nada mais havendo, encerrou-se o presente ato, que depois de 
lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Eu, Isadora Emilli de Siqueira, Secretária do Juízo, digitei e subscrevi.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: CRISTIANO GONCALVES DOS SANTOS, LINHA FORMOSA, KM 37 S/N, PA SEBASTIÃO ZONA RURAL - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA JULHO DE CASTILHO 500 CENTRO - 76900-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
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Número do processo: 7004030-72.2021.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: MAIKON DOUGLAS FONTOURA DE OLIVEIRA, ALAN SELENO DOS SANTOS, DIEGO DE JESUS PEREIRA, JOAO PAULO 
RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, determino a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
DENUNCIADOS: MAIKON DOUGLAS FONTOURA DE OLIVEIRA, AYRTON SENNA 1586 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA, ALAN SELENO DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES 346, LOC 02 05 02 06 JACI PARANA - 76840-000 - JACI PARANÁ 
(PORTO VELHO) - RONDÔNIA, DIEGO DE JESUS PEREIRA, PAULO FREIRE SETOR 07 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, JOAO 
PAULO RODRIGUES DA SILVA, ROLIM DE MOURA 2130 ST 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do processo: 7001942-27.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: J. A. P.
ADVOGADO DO AUTOR: GEDEAO GOMES DE SOUZA, OAB nº RO11024
Polo Ativo: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 14 de 
outubro de 2022 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 10h:45min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: J. A. P., LINHA C-50, KM 35, GLEBA 13, PA SANTA CRUZ Sn, SITIO ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: I. -. I. N. D. S. S.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7002356-25.2022.8.22.0021 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, , - ATÉ 565 - LADO ÍMPAR - 76900-259 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE SERAFIM, ALAGOA 1950, SETOR 06 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
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Despacho
Vistos. 
Tendo em vista que transcorreu o prazo da publicação do edital de citação do réu Pedro Henrique Serafim, dê-se vista ao Ministério 
Público e a Defesa, para que apresentem manifestação.
Prazo: 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para análise da suspensão processual.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Processo: 7001267-64.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Análise de Crédito
AUTOR: ANTONIO BARBOSA DA FONSECA
ADVOGADO DO AUTOR: RUAN GOMES ARTIOLI, OAB nº RO10835
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Tendo em vista que já houve apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento 
e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ANTONIO BARBOSA DA FONSECA, CPF nº 06999719187, RUA CAULÂNDIA 1209 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CURUMBIÁRIA 1820, 
ENERGISA SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7003430-51.2021.8.22.0021 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
FLAGRANTEADO: ILONICE DA SILVA, LINHA SARACURA,KM 56 LOTE 74 A S/N, SITIO VITORIA ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO FLAGRANTEADO: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635, ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO7968 
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de Acordo de Não persecução Penal oferecido pelo Ministério Público a Ilonice da Silva, o qual concordou com os termos, sendo 
homologado por este Juízo na decisão de ID 72836045. 
O Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade, ante o cumprimento do acordo (ID 79967973).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 28-A, §13º, do Código de Processo Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Ilonice da Silva 
pelo cumprimento da medida imposta e, em consequência, determino a EXTINÇÃO do presente feito.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Transitado em julgado nesta data.
Intimem-se.
Procedam-se as baixas e comunicações necessárias.
Após, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ OFICIO.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 

Número do processo: 7001571-63.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: JUAREZ FERREIRA LIMA
ADVOGADO DO AUTOR: GEDEAO GOMES DE SOUZA, OAB nº RO11024
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
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DECISÃO
Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 30 de 
janeiro de 2023 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 08h:30min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: JUAREZ FERREIRA LIMA, BR 421, KM 140 Sn, SITIO ZONA RURAL - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - 
RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.: 7000324-81.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da Causa:R$ 20.478,50
Última distribuição:03/02/2021
Autor: NELSON LUNARDI, CPF nº 64955222234, LINHA 01, KM 18 Lote 12,, GLEBA 06 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, OAB nº RO9947
Réu: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES, 
- DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, 
ENERGISA RONDÔNIA
Decisão
Defiro o pedido da parte exequente. 
Neste ato, determinei o bloqueio de valores via Sisbajud, conforme pleiteado pela parte interessada.
Neste ato, requisitei as informações, conforme pleiteado pela parte interessada.
Determino o retorno dos autos conclusos, após 05 (cinco) dias. para verificação da resposta e outras providências.
Proceda-se a CPE a transferência do valor nos autos Id.80861095, em favor de ENERGISA S/A.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juíza de Direito

Processo: 7004081-83.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral
REQUERENTE: ISAIAS RODRIGUES SANTOS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: DENILSON SIGOLI JUNIOR, OAB nº RO6633, RAFAEL BURG, OAB nº RO4304
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de cumprimento de sentença. O requerimento inicial preenche os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil e art. 52 
da Lei 9.099/95. 
Defiro desde já aplicação de multa de 10% caso não seja comprovado o pagamento voluntário, conforme previsto no artigo 523, §1º, do 
Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, abaixo transcrito: 
ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, 
somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 
honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Ressalta-se. que são incabíveis a 
condenação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial, conforme acima exposto e ante a ausência das hipóteses legais 
do art. 55, da Lei 9.099/95. 
Garantido o Juízo, a parte devedora poderá apresentar embargos, nos próprios autos, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação 
no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 
da obrigação, superveniente à sentença, conforme previsão do art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95 e Enunciado 97 do FONAJE. Advirta-
se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais embargos, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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bem ainda delimitar e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem 
necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, 
do CPC. 
Cumpre ressaltar, que o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, se refere tão somente as custas processuais, não abrangendo as demais 
despesas processuais.
Nesse sentido, caso a parte requeira buscas de informações/bloqueios junto aos sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Siel, Infojud, 
Srei, ofícios a instituições entre outros), deverá ficar ciente quanto ao valor da respectiva taxa nos termos do artigo 17 do regimento de 
custas “Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda 
que por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento da diligência, no valor de R$15,83 (quinze reais e oitenta e 
três) para cada uma delas”, a (s) qual (ais) será (ão) acrescida (s) do montante do preparo em caso de recurso inominado, ou não sendo 
o caso, será (ão) deduzida (s) quando da expedição de alvará.
Disposições para o Cartório: 
a) INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da condenação, 
corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob pena de aplicação de multa de 10%. A intimação do devedor deverá ser realizada na 
forma do §4º do art. 513 do Código de Processo Civil, isto é: a) Na pessoa do advogado do devedor, caso o requerimento de cumprimento 
tenha sido formulado há menos de 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença;
b) Na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço urbano constante dos autos, ou por 
Oficial de Justiça, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença. 
c) Caso o devedor seja revel, sua intimação deve ocorrer mediante publicação no DJE, conforme prescrição do art. 346 do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a cientificação pessoal. b) Havendo embargos, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se 
sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 
c) Se a divergência versar sobre cálculos, remetam-se os autos à Contadoria para conferência e atualização no prazo de 5 (cinco) dias. 
Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 
d) Decorrido o prazo para embargos sem manifestação, certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá 
ser certificado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento normal 
ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC. 
e) Caso o credor não esteja sendo assistido por advogado, remetam-se os autos à Contadoria para que atualize os cálculos, no prazo de 
5 (cinco) dias.
f) Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em nome da parte e/ou advogado. 
g) Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o 
pagamento integral da obrigação. 
h) Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, voltem os os autos conclusos para sentença de extinção. 
i) Verifique-se o cartório quanto a existência de custas processuais. Havendo valores a serem pagos, notifique-se a parte vencida 
para comprovar o pagamento no prazo de 05 dias. Com a comprovação de pagamento arquiva-se os autos. Decorrido o prazo sem 
comprovação do pagamento, oficie-se ao Cartório Distribuidor de Protesto cumprindo com o disposto no art. 35, §2º, da Lei nº 3.896/2016. 
Após, arquivem-se os autos até a vinda de informações do competente tabelionato de protesto. Havendo informação de pagamento no 
tabelionato, arquivem-se definitivamente o feito (art. 35, § 4º, Lei nº 3.896/2016). De outra forma, recebendo confirmação da lavratura e 
registro do protesto, o cartório deverá providenciar a inscrição do débito em dívida ativa (art. 37, Lei nº 3.896/2016), arquivando, após, 
o presente feito. Ressalte-se que após efetivada a inscrição em dívida ativa, este Juízo não poderá receber qualquer valor a título de 
pagamento de custas (art. 38, § 3º, Lei nº 3.896/2016). Não havendo custas ou quaisquer outras pendências, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ISAIAS RODRIGUES SANTOS, CPF nº 18341845253, RUA CACOAL, n 1137 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
REQUERIDO: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK n. 1830, - LADO PAR VILA NOVA CONCEIÇÃO 
- 04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO

Processo: 7000967-10.2019.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Material, DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, 
Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento
REQUERENTE: MIGUEL PAULINO DOS REIS
ADVOGADO DO REQUERENTE: DORIHANA BORGES BORILLE, OAB nº RO6597A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº RO2827, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB 
nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Conforme art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando satisfeita a obrigação e pelo que consta nos autos, a Executada 
cumpriu a obrigação conforme comprovante acostado aos autos, razão pela qual, a extinção do feito pelo total adimplemento da obrigação 
é medida que se impõe.
Ante ao exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, considerando a satisfação da obrigação por meio do cumprimento noticiado e 
comprovado nos autos, com fulcro nos arts. 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MIGUEL PAULINO DOS REIS, CPF nº 62151460134, ESQUINA COM A 72, GLEBA 05 S/N, ZONA RURAL LINHA 21 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, , - DE 8834/8835 A 
9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Processo: 7000513-25.2022.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
REQUERENTE: MARCIO BRUNO DE SOUZA
ADVOGADO DO REQUERENTE: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA, OAB nº RO8318
REQUERIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., DIEGO RICARDO DOS SANTOS 01993284206
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
Conforme art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando satisfeita a obrigação e pelo que consta nos autos, a Executada 
cumpriu a obrigação conforme comprovante acostado aos autos, razão pela qual, a extinção do feito pelo total adimplemento da obrigação 
é medida que se impõe.
Ante ao exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, considerando a satisfação da obrigação por meio do cumprimento noticiado e 
comprovado nos autos, com fulcro nos arts. 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARCIO BRUNO DE SOUZA, CPF nº 11208362712, BR 421KM150 sn ZONA RURAL - 76887-000 - CAMPO NOVO 
DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 
939 TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO, DIEGO RICARDO DOS SANTOS 01993284206, CNPJ nº 22888479000187, 
AVENIDA GUAPORÉ 3421, - DE 3381 A 3635 - LADO ÍMPAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-265 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7004298-92.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: VALDECI LUIZ VIEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCIELI BARBIERI GOMES, OAB nº RO7946
Polo Ativo: RESIDENCIAL BELA CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias esclareça sua pretensão, haja vista que na exordial consta que a parte 
autora reside na cidade de Cacoal, todavia juntou comprovante de residência da Cidade Buritis, não tendo ficado claro os argumentos 
apresentados na preliminar quanto a competência.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: VALDECI LUIZ VIEIRA, RUA ADEMIR VAZ LOPES S/N SETOR 01-A - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: RESIDENCIAL BELA CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AVENIDA CASTELO BRANCO 23858, 
SALA PARTE A LOTEAMENTO GREENVILLE II VISTA ALEGRE - 76960-002 - CACOAL - RONDÔNIA

Número do processo: 7003797-41.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: LUIZ GONZAGA DOS ANJOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por LUIZ GONZAGA DOS ANJOS contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que recebeu em sua residência uma fatura no valor de valor 
exorbitante.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da cobrança, o mesmo alegou que se tratava de uma 
vistoria no imóvel do autor apresentando-lhe um Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, referente a recuperação de consumo de energia 
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em sua unidade consumidora. Alega a requerida que a negativação tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, 
gerando a cobrança, apósi constatado através de perícia em seu medidor de energia. 
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida não efetue o corte do fornecimento da energia elétrica, bem como proceda a 
exclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito SPC/SERASA . No mérito requereu o julgamento procedente dos pedidos e 
a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a declaração de nulidade do débito.
A inicial veio instruída com documentos.
A tutela de urgência foi concedida.
Citada a requerida apresentou contestação, alegando que os atos adotados estão devidamente dentro da lei, que os valores apurados, 
após a inspeção são único e exclusivamente oriundos de um serviço usufruído pela requerente. Defendeu a requerida a regularidade dos 
procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, 
sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no 
consumo de energia elétrica, que no caso dos autos fora constatado pelo histórico real, cobrando-se apenas a diferença dos valores, 
obtido pela leitura final coletada no medidor de energia. 
Aduz ainda, que todo o procedimento observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado a requerente quanto a perícia 
realizada, deixando esta de apresentar sua defesa, por fim, o julgamento improcedente da ação. Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida, devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais que 
alega ter suportado, em razão da negativação de forma indevida, haja vista tratar-se de débito oriundo de recuperação de consumo.
Em sede de contestação, defendeu a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem 
guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, 
devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica.
Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, não vislumbro obediência às normas consumeristas, de natureza constitucional, as 
quais não podem ser afastadas por Resoluções de Agências Reguladoras. 
Conforme informado pela parte requerida, em sede de contestação, trata-se de recuperação de consumo, na unidade de consumo da 
parte requerente, e as alegações trazidas por aquela não prosperam, pois o dever de realizar a leitura de forma regular é da própria 
requerida e, em não fazendo, quer por falhas de ordem técnica, quer por má administração ou por qualquer outro fundamento, que não 
se impute ao cliente a responsabilidade, deve a requerida suportar os ônus da exploração da atividade empresarial.
Deste modo, não há como acatar a tese da requerida, posto que é sua obrigação a realização da vistoria de forma contínua e regular, 
não cabendo repassar aos clientes/consumidores os ônus da falha na prestação dos serviços, torna-se indevida cobrança de período 
retroativo e por estimativa.
Dessa forma, considerando a posição pacificada o TJ/RO, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido 
declaratório de nulidade do débito referente a “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela concessionária.
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em 
última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições 
de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente 
os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 
vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Há ainda de se destacar que o nome da parte autora foi levado junto ao serviço de restrição ao crédito, ultrapassando o mero dissabor.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Quando demonstrado que a inscrição do nome no 
cadastro de inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. No tocante ao quantum 
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e 
adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano 
extrapatrimonial. (TJ-RO - AC: 70593885820168220001 RO 7059388-58.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/07/2020)
Processo civil. Apelação. Inclusão no cadastro de inadimplentes. Declaratória. Inexistência de débito. Impugnação da assinatura. Ônus da 
prova. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Recurso não provido. Impugnada assinatura lançada em documento apresentado 
no intuito de comprovar existência de relação jurídica, aquele que produziu o documento passa a ter o ônus de comprovar a autenticidade, 
nos termos do art. 428, inc. I c/c art. 429, inc. II, ambos do CPC. Estando demonstrada que a inscrição do nome no cadastro de 
inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. A fixação do valor da indenização 
por danos morais é pautada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-RO - AC: 70122115620208220002 
RO 7012211-56.2020.822.0002, Data de Julgamento: 24/11/2021)
Em vista dos fatos narrados na inicial, reconheço a existência do dano moral e passo à fixação do quantum.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia é, inclusive, pacífica quanto aos critérios que devem ser adotados pelo Magistrado na 
fixação do valor da indenização por dano moral, devendo o julgador fazê-lo segundo seu arbítrio, visando sempre desestimular a prática 
de novos atos lesivos e procurando ressarcir a vítima do incômodo indevidamente imposto.
Nesse sentido, pode-se concluir que havendo o dano moral, o quantum a ser arbitrado é aquele que equilibra o mal sofrido com o 
suficiente para aplacá-lo, não podendo gerar ônus excessivo para uma parte, com enriquecimento da outra.



3502DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Sabe-se que uma das tarefas mais árduas para o magistrado é tentar dar um valor ao sentimento humano, procurar estabelecer o 
quantum da dor psicológica, quando sequer é possível, na maioria das vezes, expressar o sentimento em palavras.
Por outro lado, para quantificação dos danos morais também inexiste qualquer critério legal, devendo o julgador, a partir de sua experiência 
evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa da parte requerente e, de outro, a fixação de valor irrisório, que desbalize as características 
punitivas e pedagógicas do instituto em questão.
Há ainda de se sopesar a capacidade econômica da requerida, fator a ser correlacionado com o caráter repressivo anteriormente 
citado.
Dessa forma, ponderadas as circunstâncias do caso, o dano sofrido pelo requerente, a capacidade econômica de ambas as partes e o 
fato do processo tramitar no juizado das pequenas causas, arbitro os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que entendo 
razoável e proporção ao dano experimentado.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade do consumo faturado sob a rubrica “recuperação 
de consumo”, DECLARANDO inexistente o débito discutido na presente ação e CONDENAR a requerida no pagamento em favor da 
autora do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente sob o 
índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta decisão, 
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. 
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
No mais, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção. 
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: LUIZ GONZAGA DOS ANJOS, LINHA C 10 S/N, LOTE 28, GLEBA 07 ZONA RURAL - 76887-000 - CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR SETOR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Processo n.: 7004568-19.2022.8.22.0021
Classe: Monitória
Assunto:Nota Promissória
AUTOR: MANOEL MESSIAS FERREIRA, LINHA C-14 LOTE 4, GLEBA 4 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA PARANHOS, OAB nº RO4108
REU: VIVALDO MEDEIROS DE SOUZA, RUA DOLORES ESTEVÃO 180 IPIRANGA - 29770-000 - MANTENÓPOLIS - ESPÍRITO 
SANTO
REU SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 6.539,21
DECISÃO
A concessão dos benefícios da justiça gratuita decorre de expressa previsão legal contida no artigo 5º, inciso LXXIV da Lei maior deste 
país (CF/88), que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, desde que haja comprovação da insuficiência de 
recursos pela parte: 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
Decorre do texto constitucional que o jurisdicionado que pretender o benefício deverá comprovar sua condição de hipossuficiência. O 
CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido dispositivo, no entanto, deve ser feita em consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por 
inconstitucional. Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que pode o magistrado exigir que o pretendente junte 
documentos que permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Logo, não basta dizer que é 
pobre nos termos da lei, deve-se trazer aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado avalie tal condição. 
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem potencial 
de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento) custeado pela 
receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais. 
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias 
do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma opção o 
simples aumento de impostos. 
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais 
recursos para o PODER JUDICIÁRIO significa menos recursos para infraestrutura, segurança, educação e saúde. Não é justo, portanto, 
que tendo condições de custear a demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está demandando.
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Portanto, em que pesem os argumentos da parte autora, isso por si só não comprova a alegada hipossuficiência financeira, vez que não 
juntou documentos suficientes para comprovar tal condição.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da Justiça Gratuita. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 
recolher o valor das custas iniciais, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei n. 3.896/2016, sob pena de indeferimento da inicial. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. 
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
MANOEL MESSIAS FERREIRA, LINHA C-14 LOTE 4, GLEBA 4 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
VIVALDO MEDEIROS DE SOUZA, RUA DOLORES ESTEVÃO 180 IPIRANGA - 29770-000 - MANTENÓPOLIS - ESPÍRITO SANTO

Processo: 7002376-50.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: MOZART FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de cumprimento de sentença. O requerimento inicial preenche os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil e art. 52 
da Lei 9.099/95. 
Defiro desde já aplicação de multa de 10% caso não seja comprovado o pagamento voluntário, conforme previsto no artigo 523, §1º, do 
Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, abaixo transcrito: 
ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, 
somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 
honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Ressalta-se. que são incabíveis a 
condenação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial, conforme acima exposto e ante a ausência das hipóteses legais 
do art. 55, da Lei 9.099/95. 
Garantido o Juízo, a parte devedora poderá apresentar embargos, nos próprios autos, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação 
no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 
da obrigação, superveniente à sentença, conforme previsão do art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95 e Enunciado 97 do FONAJE. Advirta-
se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais embargos, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
bem ainda delimitar e demonstrar especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os documentos que se fizerem 
necessário à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, 
do CPC. 
Cumpre ressaltar, que o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, se refere tão somente as custas processuais, não abrangendo as demais 
despesas processuais.
Nesse sentido, caso a parte requeira buscas de informações/bloqueios junto aos sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Siel, Infojud, 
Srei, ofícios a instituições entre outros), deverá ficar ciente quanto ao valor da respectiva taxa nos termos do artigo 17 do regimento de 
custas “Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda 
que por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento da diligência, no valor de R$15,83 (quinze reais e oitenta e 
três) para cada uma delas”, a (s) qual (ais) será (ão) acrescida (s) do montante do preparo em caso de recurso inominado, ou não sendo 
o caso, será (ão) deduzida (s) quando da expedição de alvará.
Disposições para o Cartório: 
a) INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da condenação, 
corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob pena de aplicação de multa de 10%. A intimação do devedor deverá ser realizada na 
forma do §4º do art. 513 do Código de Processo Civil, isto é: a) Na pessoa do advogado do devedor, caso o requerimento de cumprimento 
tenha sido formulado há menos de 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença;
b) Na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço urbano constante dos autos, ou por 
Oficial de Justiça, caso o requerimento de cumprimento tenha sido formulado há mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença. 
c) Caso o devedor seja revel, sua intimação deve ocorrer mediante publicação no DJE, conforme prescrição do art. 346 do Código de 
Processo Civil, sendo desnecessária a cientificação pessoal. b) Havendo embargos, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se 
sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 
c) Se a divergência versar sobre cálculos, remetam-se os autos à Contadoria para conferência e atualização no prazo de 5 (cinco) dias. 
Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 
d) Decorrido o prazo para embargos sem manifestação, certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá 
ser certificado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento normal 
ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC. 
e) Caso o credor não esteja sendo assistido por advogado, remetam-se os autos à Contadoria para que atualize os cálculos, no prazo de 
5 (cinco) dias.
f) Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em nome da parte e/ou advogado. 
g) Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o 
pagamento integral da obrigação. 
h) Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, voltem os os autos conclusos para sentença de extinção. 
i) Verifique-se o cartório quanto a existência de custas processuais. Havendo valores a serem pagos, notifique-se a parte vencida 
para comprovar o pagamento no prazo de 05 dias. Com a comprovação de pagamento arquiva-se os autos. Decorrido o prazo sem 
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comprovação do pagamento, oficie-se ao Cartório Distribuidor de Protesto cumprindo com o disposto no art. 35, §2º, da Lei nº 3.896/2016. 
Após, arquivem-se os autos até a vinda de informações do competente tabelionato de protesto. Havendo informação de pagamento no 
tabelionato, arquivem-se definitivamente o feito (art. 35, § 4º, Lei nº 3.896/2016). De outra forma, recebendo confirmação da lavratura e 
registro do protesto, o cartório deverá providenciar a inscrição do débito em dívida ativa (art. 37, Lei nº 3.896/2016), arquivando, após, 
o presente feito. Ressalte-se que após efetivada a inscrição em dívida ativa, este Juízo não poderá receber qualquer valor a título de 
pagamento de custas (art. 38, § 3º, Lei nº 3.896/2016). Não havendo custas ou quaisquer outras pendências, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: MOZART FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 64026612287, AVENIDA PASTOR JOSE DIAS TERRA SN, AVENIDA PASTOR 
JOSE DIAS TERRA SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga Processo: 7004570-86.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar 
AUTOR: JOANA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8731
REU: Banco Bradesco S.A
ADVOGADO DO REU: BRADESCO
DECISÃO
Recebo a inicial, bem como defiro à gratuidade da justiça.
Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por JOANA ALVES DE 
OLIVEIRA contra BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados na inicial.
Cuida-se de ação na qual se formula pedido de tutela de urgência antecipada, para suspensão de descontos realizados na conta corrente 
da parte autora, referentes à tarifa bancária de cesta de serviços denominada “Cesta básica Express/cesta b.expresso4” .
É o relatório. Decido.
Quanto a tutela de urgência, assim preceituam os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Desse modo, para a concessão da liminar é necessária a coexistência dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sabemos que essas tarifas de cestas de serviços correspondem a pacotes que incluem serviços bancários variados para atender as 
necessidades de clientes de diferentes perfis. 
Na abertura da conta bancária, o consumidor opta por um dos pacotes ou cestas de serviços oferecidos pelas instituições financeiras, que 
inclui saques, transferências, extratos, cheques e outros, com preço pré-determinado, o que vem a ser economicamente mais vantajosa 
que o pagamento individual de cada serviço.
Em um exame superficial nos extratos juntados, constata-se que os descontos ocorrem desde o ano de 2018, de modo que não se 
vislumbra um dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, qual seja o perigo de dano.
A questão é que a parte requerente nega a contratação da cesta de serviços, todavia, inexiste nos autos informações de que buscou a 
instituição financeira a fim de resolver administrativamente a questão. 
É legítima a pretensão de não permanecer obrigado por um pacote bancário do qual não tem mais interesse, ainda mais quando em 
discussão a existência ou não de sua contratação, entretanto, em sede de cognição sumária, não cabe determinar (inaudita autera pars) 
os descontos, sobremaneira porque são realizados a mais de 3 anos e somente agora pleiteia-se cancelamento. 
Diante disso, impõe-se, neste momento, presumir legais os descontos efetuados pela entidade, visto que não há elementos que evidenciem 
a existência de conduta maliciosa por parte da requerida a justificar a pretensa suspensão dos descontos até aqui ocorridos.
Outrossim, deferir a antecipação da tutela nos moldes em que pleiteada, sem o contraditório, seria antecipar o próprio mérito do pedido, 
o que contraria a previsão legal.
Logo, no caso em tela, não há possibilidade jurídica para a concessão da antecipação pretendida, razão pela qual, INDEFIRO o pedido 
de antecipação de tutela nos termos do art. 300 do CPC.
Desde já, tendo em vista, tratar-se de demanda consumerista, inverto o ônus da prova.
Embora previsto no rito do procedimento comum, deixo designar audiência de conciliação neste momento, tendo em vista o pedido de 
dispensa apresentado pela parte autora.
Disposições para o Cartório:
a) Cite-se para, querendo, contestar o pedido em 15 dias, contados da juntada do aviso de recebimento/mandado/carta precatória aos 
autos, advertindo-o que se não contestar o pedido, incidirão os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na 
inicial e prosseguindo-se o processo independentemente de sua intimação para os demais atos, propiciando o julgamento antecipado 
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da lide. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da 
faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
b) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 
(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 
questões incidentais (art. 337, CPC); III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 
apresentar resposta à reconvenção).
c) Não sendo encontrado a (s) parte requerida (s) no endereço informado na exordial, intime-se a parte autora para que apresente 
endereço atualizado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena extinção do feito. Apresentado novo endereço, desde já defiro a tentativa de 
citação, sem a necessidade de retorno dos autos a conclusão.
d) Sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública ou havendo interesse de incapaz, o Cartório dará ciência à DPE e/ou MP.
Advertência às partes: 
a) As partes deverão comunicar eventuais alterações de endereços no curso do processo, considerando-se válidas as intimações enviadas 
ou cumpridas no endereço informado nos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC).
b) Não tendo condições de constituir advogado, a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública na Comarca onde reside (art. 69, 
DGJ).
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: JOANA ALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 85971316249, LINHA 03 s/n ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: Banco Bradesco S.A, 1572, RUA FOZ DO IGUACU, 1572 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Processo: 7005829-53.2021.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
REQUERENTE: ANDRE DE LIMA STEIN
ADVOGADO DO REQUERENTE: XANGAI GUSTAVO VARGAS, OAB nº PB19205
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Defiro o pedido da parte requerida. Designo audiência de conciliação para o dia 22 de novembro de 2022, às 09h00min, a ser realizada 
pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania CEJUSC, do Fórum Jorge Gurgel do Amaral Neto, exclusivamente por 
videoconferência.
Esclareço que a audiência será realizada através do aplicativo whatsapp. Para tanto, os advogados, defensores públicos e promotores 
de justiça deverão informar no processo, em até 05 dias antes da audiência, o número de telefone para possibilitar a entrada na sala 
da audiência da videoconferência na data e horário preestabelecido. Seguindo os demais termos do Provimento da Corregedoria nº 
18/2020.
Art. 2° Para realização da audiência por videoconferência bastará a intimação dos advogados das partes e representantes de outros 
órgãos públicos e envio do link de acesso à audiência virtual. 
§ 1° As partes e ou seus representantes serão comunicadas pelo seu advogado, que ficará com o ônus de informar a elas o link para 
acesso à audiência virtual. 
§ 2° Se as partes não tiverem um patrono constituído, a intimação ocorrerá por mensagem de texto por meio whatsapp, e-mail, carta ou 
mandado, nessa respectiva ordem de preferência. 
§ 3° Havendo necessidade de intimação de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público ou Procuradoria Pública, esta será 
realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou, se não for possível, por e-mail dirigido à Corregedoria do órgão, com 
confirmação de recebimento. 
§ 4° Qualquer fato que tenha como consequência a impossibilidade de intimação daqueles que obrigatoriamente devem ser comunicados 
para participar da audiência por videoconferência implicará em movimentação do processo para deliberação do juiz natural. 
Havendo acordo, este deve ser reduzido a termo pelo conciliador e assinado eletronicamente pelos advogados. 
Caso as partes não queiram a realização da audiência preliminar por videoconferência deverão comprovar a situação de excepcionalidade 
devidamente justificada, caso o pedido seja da parte requerida o prazo para oferecimento da contestação será da data do protocolo de 
pedido de cancelamento. 
Frisa-se que as partes têm livre acesso à íntegra do processo diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Disposições para o Cartório:
a) Intimem-se as partes por intermédios de seus respectivos advogados.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ANDRE DE LIMA STEIN, CPF nº 80114989249, LINHA 05 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK, - DE 2726 A 3010 - LADO PAR SETOR 04 - 76873-540 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

Número do processo: 7003286-43.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: WANDERLEI PEREIRA CRETHON
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA, OAB nº RO7944
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
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SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por WANDERLEI PEREIRA CRETHON contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que recebeu em sua residência uma fatura no valor de valor 
exorbitante.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da cobrança, o mesmo alegou que se tratava de uma 
vistoria no imóvel do autor apresentando-lhe um Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, referente a recuperação de consumo de energia 
em sua unidade consumidora. Alega a requerida que a negativação tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, 
gerando a cobrança, apósi constatado através de perícia em seu medidor de energia. 
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida não efetue o corte do fornecimento da energia elétrica, bem como proceda a 
exclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito SPC/SERASA . No mérito requereu o julgamento procedente dos pedidos e 
a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a declaração de nulidade do débito.
A inicial veio instruída com documentos.
A tutela de urgência foi concedida.
Citada a requerida apresentou contestação, alegando que os atos adotados estão devidamente dentro da lei, que os valores apurados, 
após a inspeção são único e exclusivamente oriundos de um serviço usufruído pela requerente. Defendeu a requerida a regularidade dos 
procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, 
sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no 
consumo de energia elétrica, que no caso dos autos fora constatado pelo histórico real, cobrando-se apenas a diferença dos valores, 
obtido pela leitura final coletada no medidor de energia. 
Aduz ainda, que todo o procedimento observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado a requerente quanto a perícia 
realizada, deixando esta de apresentar sua defesa, por fim, o julgamento improcedente da ação. Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida, devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais que 
alega ter suportado, em razão da negativação de forma indevida, haja vista tratar-se de débito oriundo de recuperação de consumo.
Em sede de contestação, defendeu a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem 
guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, 
devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica.
Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, não vislumbro obediência às normas consumeristas, de natureza constitucional, as 
quais não podem ser afastadas por Resoluções de Agências Reguladoras. 
Conforme informado pela parte requerida, em sede de contestação, trata-se de recuperação de consumo, na unidade de consumo da 
parte requerente, e as alegações trazidas por aquela não prosperam, pois o dever de realizar a leitura de forma regular é da própria 
requerida e, em não fazendo, quer por falhas de ordem técnica, quer por má administração ou por qualquer outro fundamento, que não 
se impute ao cliente a responsabilidade, deve a requerida suportar os ônus da exploração da atividade empresarial.
Deste modo, não há como acatar a tese da requerida, posto que é sua obrigação a realização da vistoria de forma contínua e regular, 
não cabendo repassar aos clientes/consumidores os ônus da falha na prestação dos serviços, torna-se indevida cobrança de período 
retroativo e por estimativa.
Dessa forma, considerando a posição pacificada o TJ/RO, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido 
declaratório de nulidade do débito referente a “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela concessionária.
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em 
última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições 
de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente 
os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 
vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Há ainda de se destacar que o nome da parte autora foi levado junto ao serviço de restrição ao crédito, ultrapassando o mero dissabor.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Quando demonstrado que a inscrição do nome no 
cadastro de inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. No tocante ao quantum 
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e 
adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano 
extrapatrimonial. (TJ-RO - AC: 70593885820168220001 RO 7059388-58.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/07/2020)
Processo civil. Apelação. Inclusão no cadastro de inadimplentes. Declaratória. Inexistência de débito. Impugnação da assinatura. Ônus da 
prova. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Recurso não provido. Impugnada assinatura lançada em documento apresentado 
no intuito de comprovar existência de relação jurídica, aquele que produziu o documento passa a ter o ônus de comprovar a autenticidade, 
nos termos do art. 428, inc. I c/c art. 429, inc. II, ambos do CPC. Estando demonstrada que a inscrição do nome no cadastro de 
inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. A fixação do valor da indenização 
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por danos morais é pautada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-RO - AC: 70122115620208220002 
RO 7012211-56.2020.822.0002, Data de Julgamento: 24/11/2021)
Em vista dos fatos narrados na inicial, reconheço a existência do dano moral e passo à fixação do quantum.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia é, inclusive, pacífica quanto aos critérios que devem ser adotados pelo Magistrado na 
fixação do valor da indenização por dano moral, devendo o julgador fazê-lo segundo seu arbítrio, visando sempre desestimular a prática 
de novos atos lesivos e procurando ressarcir a vítima do incômodo indevidamente imposto.
Nesse sentido, pode-se concluir que havendo o dano moral, o quantum a ser arbitrado é aquele que equilibra o mal sofrido com o 
suficiente para aplacá-lo, não podendo gerar ônus excessivo para uma parte, com enriquecimento da outra.
Sabe-se que uma das tarefas mais árduas para o magistrado é tentar dar um valor ao sentimento humano, procurar estabelecer o 
quantum da dor psicológica, quando sequer é possível, na maioria das vezes, expressar o sentimento em palavras.
Por outro lado, para quantificação dos danos morais também inexiste qualquer critério legal, devendo o julgador, a partir de sua experiência 
evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa da parte requerente e, de outro, a fixação de valor irrisório, que desbalize as características 
punitivas e pedagógicas do instituto em questão.
Há ainda de se sopesar a capacidade econômica da requerida, fator a ser correlacionado com o caráter repressivo anteriormente 
citado.
Dessa forma, ponderadas as circunstâncias do caso, o dano sofrido pelo requerente, a capacidade econômica de ambas as partes e o 
fato do processo tramitar no juizado das pequenas causas, arbitro os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que entendo 
razoável e proporção ao dano experimentado.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade do consumo faturado sob a rubrica “recuperação 
de consumo”, DECLARANDO inexistente o débito discutido na presente ação e CONDENAR a requerida no pagamento em favor da 
autora do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente sob o 
índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta decisão, 
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. 
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
No mais, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção. 
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: WANDERLEI PEREIRA CRETHON, RUA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA TEIXERÓPOLIS 
1363 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do processo: 7003906-55.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: FRANCISCO RODRIGUES SANTANA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
Pretende a parte autora a formalização da incorporação da rede elétrica e a condenação da parte requerida ao pagamento de R$27.000,00 
(vinte sete mil reais) a título de danos materiais, referente a construção da subestação de rede elétrica na respectiva propriedade, que 
compõe(m).
As partes estão devidamente representadas, e a lide comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Devidamente citada, a parte ré se manteve inerte. Assim, decreto a revelia da parte promovida, nos termos do artigo 344 do Código de 
Processo Civil.
No mérito, o pleito deve ser acolhido, de sorte que a subestação construída pela parte requerente deve ser considerada incorporada ao 
patrimônio da parte requerida, a qual, por sua vez, deve pagar à parte requerente o valor desembolsado devidamente corrigido. 
O tema é tratado pela Lei nº 10.848/04, Veja-se:
Art. 2° Para os efeitos desta Resolução serão considerados os seguintes conceitos e definições:
[…]
III - Redes Particulares: instalações elétricas, em qualquer tensão, inclusive subestações, utilizadas para o fim exclusivo de prover energia 
elétrica para unidades de consumo de seus proprietários e conectadas em sistema de distribuição de energia elétrica.
Art. 4° - As redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente em imóveis de seus proprietários não serão objeto de 
incorporação, ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do Poder Concedente.
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§ 1° Mediante expresso acordo entre as partes, as redes de que trata o caput poderão ser transferidas à concessionária ou permissionária 
de distribuição, não ensejando qualquer forma de indenização ao proprietário.
§ 2° Deverão ser incorporadas, nos termos do art. 9° desta Resolução, as redes de que trata este artigo e necessárias para a garantia 
do atendimento de novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou permissionária já tiver efetuado derivações para 
atendimento de outros consumidores.
Aplica-se, ainda, no presente caso, o disposto no art. 884 do CC, haja vista que uma vez reconhecida a obrigação incorporar ao respectivo 
patrimônio a subestação construída, e não efetivado o pagamento, há o enriquecimento sem causa da parte requerida às custas da parte 
requerente. Veja-se o teor da referida norma:
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários.
Conforme consta da Inicial e dos documentos acostados, a parte autora construiu uma subestação para ter acesso ao fornecimento de 
energia elétrica, valendo-se dos critérios fixados pela concessionária.
Destaco que a construção da subestação foi autorizada e acompanhada pela demandada, levando o autor à presunção de que seria 
ressarcido. Prova disso são os documentos anexados aos autos, que claramente oferecem ao consumidor a opção de construção às suas 
expensas e posterior ressarcimento.
Dito isto, cumpre destacar que, conforme prevê o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 
constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Confira-se:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A exordial foi instruída com documentos suficientes a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, suficiente a prova documental 
acima apontada para comprovar o investimento por parte do autor.
Merece registro, ainda, no tocante à comprovação da construção da subestação, que a parte autora apresentou recibo (Id. 79719659). 
Por outro lado, a ré não logrou êxito em demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, deixando 
evidenciado que se beneficiou da estrutura construída pelos autores para expandir a rede de energia elétrica a outras famílias por conta 
do Programa Luz para Todos. Desta forma, os valores investidos pelo autor na construção da rede elétrica devem ser reembolsados, sob 
pena de enriquecimento ilícito da empresa ré.
Quanto ao valor de indenização por danos patrimoniais, deve ser condizente com os fatos alegados e as provas dos autos, limitando-se 
ao pedido da parte. No presente caso, o autor pede a condenação da requerida ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais), 
valor este que condiz com os recibos e documentos de comprovação de gastos apresentados, de modo que entendo ser o caso de fixar 
o dano material na quantia acima informada.
Logo, a devolução das despesas despendidas pelo autor para a instalação de rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que 
a instalação passou a ser utilizada pela concessionária, a qual explora atividade lucrativa. Esta tem, portanto, o dever de indenizar o autor, 
sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.
No tocante à correção monetária dos valores despendidos, o termo a quo é o dia do efetivo desembolso, conforme previsto na Súmula 43 
do STJ desde que apresentado recibo do dispêndio ou do ajuizamento da ação quando instruída apenas com orçamentos, e segundo o 
índice previsto pelo TJRO. Não se aplica, no presente caso, o disposto nas resoluções da ANEEL, porquanto o índice previsto na referida 
norma (IPCA) deve ser utilizado no procedimento administrativo de incorporação, o que não ocorreu.
Ante o exposto, extingo o feito com enfrentamento de mérito, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o 
pleito aduzido pela parte autora para:
1. Declarar incorporada(s) ao patrimônio da parte requerida (Eletrobras Distribuição de Rondônia – CERON) a(s) subestação(ões) 
construída(s) pela parte requerente, que ora são objeto de ressarcimento,
2. Condenar a parte requerida (Eletrobras Distribuição de Rondônia – CERON) no pagamento, à parte requerente, do importe de R$ 
27.000,00 (vinte sete mil reais), referente a construção da(s) subestações de energia elétrica, atualizado monetariamente desde o 
desembolso, e acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) desde a citação.
Sem custas e sem honorários nesta instância, por se tratar de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados 
Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Registre-se, publique-se, intimem-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências arquivem-se o feito com as anotações de estilo.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processalmento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES SANTANA, ZONA RURAL, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA RODOVIA 421, LINHA 04, KM 
1,5 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC BURITIS 1820, 
RUA CORUMBIARA SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 0000485-21.2018.8.22.0021 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76872-854 - ARIQUEMES - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DENUNCIADO: EMERSON DANIEL CARDOSO, RUA OLAVO BILAC 1095 SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
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DECISÃO
Trata-se de ação penal proposta em desfavor de EMERSON DANIEL CARDOSO, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime 
previsto no 306, §1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro. 
Embora o réu tenha sido beneficiado com a suspensão condicional do processo, conforme certificado nos autos, não vem cumprindo com 
as condições impostas.
Instado a se manifestar, a representante do parquet pugnou pela revogação da citada benesse.
Pois bem. No caso sub judice, verifico que o beneficiário vem descumprindo de maneira reiterada os termos do acordo entabulado nos 
autos, a despeito de ter sido novamente advertido das consequências da sua desídia.
Logo, atento ao pleito do Ministério Público, acostado e por tudo que dos autos consta, nos termos do artigo 89, §4º da Lei nº 
9099/95, REVOGO o benefício da suspensão condicional do processo ao réu EMERSON DANIEL CARDOSO, qualificado nos autos.
Por consequência, determino o prosseguimento da ação penal.
Dê vista dos autos ao Ministério Público.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Cumpra-se.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 0000349-53.2020.8.22.0021 
REQUERENTE: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BURITIS, RUA BRASÍLIA 2790, ESCOLA DE 
ENSINO ESPECIAL SONHO MEU SETOR 07 (PARABÓLICA) - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S) 
REQUERIDO: JUÍZO DA 2º VARA DE BURITIS/RO, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO
Vistos. 
Intime-se a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BURITIS (APAE), a fim de que comprove a conclusão do projeto e 
preste as respectivas contas, em sua totalidade. 
Prazo: 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para deliberações.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 0000314-64.2018.8.22.0021 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DENUNCIADO: WELLITON MORRAMIDY SCHROCK WILL, RUA ALMIRANTE BARROSO 60 SETOR 09 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO DENUNCIADO: GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI, OAB nº RO4953 
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o advogado GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI - RO 4953 para que se apresente nos autos, no prazo de 15 (quinze) 
dias, comprovação da notificação do réu quanto a renúncia do mandato.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 2000131-25.2019.8.22.0021 
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
AUTOR DO FATO: DIVINO RODRIGUES DE SOUZA, RUA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ESQ. C/ BELÉM, S/N., 979, FRENTE A 
UMA IGREJA SETOR 07 - 76963-754 - CACOAL - RONDÔNIA 
AUTOR DO FATO SEM ADVOGADO(S) 
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DESPACHO
Vistos. 
Com a inércia da parte promovida em proceder o levantamento de valores nos autos, diga o Ministério Público se pretende se 
manifestar.
Prazo: 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos para deliberações quanto a destinação dos valores constantes 
nos autos.
Pratique-se o necessário.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Processo: 7003413-15.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar 
AUTOR: PAULO RICARDO BASILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS DO AUTOR: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL, OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA, OAB nº 
RO6642
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
Decisão
Expeça-se alvará para levantamento da importância constante nos autos e atualizações em favor da parte autora ou de seu (sua) 
advogado (a), desde que este possua poderes específicos para tanto, devendo no prazo de 05 (cinco) dias comprovar nos autos o 
levantamento, estando desde já autorizada a transferência, acaso seja informada conta bancária.
Em caso de eventual saldo remanescente, fica desde já ciente a parte exequente, que deverá manifestar-se independentemente de 
intimação, sob pena, de extinção pelo cumprimento total da obrigação. Havendo manifestação, voltem os autos conclusos.
Verifique-se o cartório quanto a existência de custas processuais. Havendo valores a serem pagos, notifique-se a parte vencida para 
comprovar o pagamento no prazo de 05 dias. Com a comprovação de pagamento arquiva-se os autos.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, oficie-se ao Cartório Distribuidor de Protesto cumprindo com o disposto no art. 35, 
§2º, da Lei nº 3.896/2016. Após, arquivem-se os autos até a vinda de informações do competente tabelionato de protesto.
Havendo informação de pagamento no tabelionato, arquivem-se definitivamente o feito (art. 35, § 4º, Lei nº 3.896/2016). De outra forma, 
recebendo confirmação da lavratura e registro do protesto, o cartório deverá providenciar a inscrição do débito em dívida ativa (art. 37, 
Lei nº 3.896/2016), arquivando, após, o presente feito.
Ressalte-se que após efetivada a inscrição em dívida ativa, este Juízo não poderá receber qualquer valor a título de pagamento de custas 
(art. 38, § 3º, Lei nº 3.896/2016).
Não havendo custas ou quaisquer outras pendências, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: PAULO RICARDO BASILIO DOS SANTOS, CPF nº 96223707215, RUA PLÁCIDO DE CASTRO 57 SETOR 07 - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7003107-12.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: EDIANE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA, OAB nº RO10287
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por EDIANE DA SILVA FREITAS contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que compareceu na residência do Requerente, funcionário 
da Requerida momento esse que suspendeu o fornecimento de energia.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da suspensão de seu fornecimento de energia 
elétrica, sendo que a mesma alegou que a suspensão tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, que foi constatado 
através de perícia em seu medidor de energia. 
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida e restabelecer o fornecimento da energia elétrica. No mérito requereu o 
julgamento procedente dos pedidos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a nulidade do débito 
oriundo de recuperação de consumo.
A tutela de urgência foi concedida.
Citada a requerida apresentou contestação, alegando que os atos adotados estão devidamente dentro da lei, que os valores apurados, 
após a inspeção são único e exclusivamente oriundos de um serviço usufruído pela requerente. Defendeu a requerida a regularidade dos 
procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, 
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sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no 
consumo de energia elétrica, que no caso dos autos fora constatado pelo histórico real, cobrando-se apenas a diferença dos valores, 
obtido pela leitura final coletada no medidor de energia. 
Aduz ainda, que todo o procedimento observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado a requerente quanto a perícia 
realizada, deixando esta de apresentar sua defesa, por fim, o julgamento improcedente da ação. Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida, devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais 
que alega ter suportado, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida.
Em sede de contestação, defendeu a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem 
guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, 
devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica.
Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, não vislumbro obediência às normas consumeristas, de natureza constitucional, as 
quais não podem ser afastadas por Resoluções de Agências Reguladoras. 
Conforme informado pela parte requerida, em sede de contestação, trata-se de recuperação de consumo, na unidade de consumo da 
parte requerente, e as alegações trazidas por aquela não prosperam, pois o dever de realizar a leitura de forma regular é da própria 
requerida e, em não fazendo, quer por falhas de ordem técnica, quer por má administração ou por qualquer outro fundamento, que não 
se impute ao cliente a responsabilidade, deve a requerida suportar os ônus da exploração da atividade empresarial.
Deste modo, não há como acatar a tese da requerida, posto que é sua obrigação a realização da vistoria de forma contínua e regular, 
não cabendo repassar aos clientes/consumidores os ônus da falha na prestação dos serviços, torna-se indevida cobrança de período 
retroativo e por estimativa.
Dessa forma, considerando a posição pacificada o TJ/RO, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido 
declaratório de nulidade do débito referente a “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela concessionária.
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em 
última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições 
de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente 
os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 
vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Eis o entendimento jurisprudencial dominante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). SERVIÇO CONTRATADO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVADO. 
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0074786-62.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 
SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 11.04.2022)(TJ-PR - AI: 00747866220218160000 Cascavel 0074786-
62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 11/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 12/04/2022).
Nesse diapasão, constatado que o valor exorbitante, trata-se de recuperação de consumo e não havendo prova em sentido contrário, a 
procedência da ação, em relação a nulidade e inexistência do débito é medida que se impõe.
Em relação ao pleito por danos morais, também não há dúvidas de sua ocorrência, pois é indiscutível que o corte indevido no fornecimento 
de energia elétrica, bem essencial à vida moderna, resulta em abalo de ordem psíquica, não havendo sendo considerado em mero 
aborrecimento.
Sobre o assunto:
Apelação cível. Inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. Quantum indenizatório. Majoração. Honorários advocatícios. Manutenção. 
Recurso parcialmente provido. Majora-se o valor da indenização a título de danos morais quando fixada abaixo dos parâmetros da 
Corte bem como da extensão dos danos. Mantém-se a verba honorária, fixada na forma do art. 85, § 2º, do CPC, quando sua fixação 
é razoável e condizente com o trabalho dispendido nos autos pelo patrono da parte e quando a majoração da base de cálculo, valor 
da condenação, importar na proporcional majoração.(TJ-RO - AC: 70068427220208220005 RO 7006842-72.2020.822.0005, Data de 
Julgamento: 30/09/2021)
Os pressupostos da responsabilidade civil estão patentes no caso em alude. O nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela parte 
autora e a culpa da requerida é, igualmente, inquestionável, pois, não fosse a conduta indevida e ilegal desta a parte autora não teria 
sofrido os danos descritos na inicial. 
Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil da requerida pelo dano moral experimentado pela parte autora. Resta apenas fixar 
o valor da indenização, a qual, dentro de um critério de compensação para o ofendido e desestímulo para o ofensor, levando-se em conta 
ainda, a capacidade financeira do ofensor e a condição econômica do ofendido, fixo em R$8.000,00 (oito mil reais). 
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade do consumo faturado sob a rubrica “recuperação 
de consumo”, DECLARANDO inexistente o débito, discutido na presente ação e CONDENAR a requerida no pagamento em favor da 
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parte autora do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente 
sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta 
decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. 
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: EDIANE DA SILVA FREITAS, RUA SANTA LUZIA DO OESTE 2275 SETOR 04 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA TEIXEIROPOLIS n. 1363, 
AVENIDA PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Processo: 7005694-41.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Perdas e Danos, Cláusulas Abusivas
REQUERENTE: AGNALDO ALVES DA SILVA - ME
ADVOGADOS DO REQUERENTE: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961, FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Tendo em vista que já houve apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento 
e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: AGNALDO ALVES DA SILVA - ME, CNPJ nº 14534825000109, SETOR 07 873 RUA VISCONDE DE MAUÁ - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CORUMBIARA 
1820 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Processo: 7001937-05.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
AUTOR: MARIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: GLAUCIANO PORTES DAS MERCES, OAB nº RO11564L
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Tendo em vista que já houve apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento 
e análise do recurso. Retornando os autos da Turma Recursal sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: MARIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 45725365204, RUA CACAULÂNDIA 946 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7003361-82.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ROBERTO LITRA DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: GEDEAO GOMES DE SOUZA, OAB nº RO11024
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
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SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por ROBERTO LITRA DOS SANTOS contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que compareceu na residência do Requerente, funcionário 
da Requerida momento esse que suspendeu o fornecimento de energia.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da suspensão de seu fornecimento de energia 
elétrica, sendo que a mesma alegou que a suspensão tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, que foi constatado 
através de perícia em seu medidor de energia. 
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida e restabelecer o fornecimento da energia elétrica. No mérito requereu o 
julgamento procedente dos pedidos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a declaração de inexistência 
do débito.
A inicial veio instruída com documentos.
Citada a requerida apresentou contestação, alegando falta de interesse processual, e que os atos adotados estão devidamente dentro da 
lei, que os valores apurados, após a inspeção são único e exclusivamente oriundos de um serviço usufruído pela requerente. Defendeu 
a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem guarida em Resoluções da ANEEL, 
em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, devendo ser levado a efeito toda vez 
que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica, que no caso dos autos fora constatado pelo histórico real, cobrando-se 
apenas a diferença dos valores, obtido pela leitura final coletada no medidor de energia. 
Aduz ainda, que todo o procedimento observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado a requerente quanto a perícia 
realizada, deixando esta de apresentar sua defesa, por fim, o julgamento improcedente da ação. Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida, devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais 
que alega ter suportado, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida.
Em sede de contestação, defendeu a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem 
guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, 
devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica.
Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, não vislumbro obediência às normas consumeristas, de natureza constitucional, as 
quais não podem ser afastadas por Resoluções de Agências Reguladoras. 
Conforme informado pela parte requerida, em sede de contestação, trata-se de recuperação de consumo, na unidade de consumo da 
parte requerente, e as alegações trazidas por aquela não prosperam, pois o dever de realizar a leitura de forma regular é da própria 
requerida e, em não fazendo, quer por falhas de ordem técnica, quer por má administração ou por qualquer outro fundamento, que não 
se impute ao cliente a responsabilidade, deve a requerida suportar os ônus da exploração da atividade empresarial.
Deste modo, não há como acatar a tese da requerida, posto que é sua obrigação a realização da vistoria de forma contínua e regular, 
não cabendo repassar aos clientes/consumidores os ônus da falha na prestação dos serviços, torna-se indevida cobrança de período 
retroativo e por estimativa.
Dessa forma, considerando a posição pacificada o TJ/RO, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido 
declaratório de nulidade do débito referente a “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela concessionária.
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em 
última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições 
de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente 
os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 
vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Eis o entendimento jurisprudencial dominante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). SERVIÇO CONTRATADO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVADO. 
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0074786-62.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 
SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 11.04.2022)(TJ-PR - AI: 00747866220218160000 Cascavel 0074786-
62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 11/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 12/04/2022)
Nesse diapasão, constatado que o valor exorbitante, trata-se de recuperação de consumo e não havendo prova em sentido contrário, a 
procedência da ação, em relação a nulidade e inexistência do débito é medida que se impõe.
Em relação ao pleito por danos morais, também não há dúvidas de sua ocorrência, pois é indiscutível que o corte indevido no fornecimento 
de energia elétrica, bem essencial à vida moderna, resulta em abalo de ordem psíquica, não havendo sendo considerado em mero 
aborrecimento.
Sobre o assunto:
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Apelação cível. Inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. Quantum indenizatório. Majoração. Honorários advocatícios. Manutenção. 
Recurso parcialmente provido. Majora-se o valor da indenização a título de danos morais quando fixada abaixo dos parâmetros da 
Corte bem como da extensão dos danos. Mantém-se a verba honorária, fixada na forma do art. 85, § 2º, do CPC, quando sua fixação 
é razoável e condizente com o trabalho dispendido nos autos pelo patrono da parte e quando a majoração da base de cálculo, valor 
da condenação, importar na proporcional majoração.(TJ-RO - AC: 70068427220208220005 RO 7006842-72.2020.822.0005, Data de 
Julgamento: 30/09/2021).
Os pressupostos da responsabilidade civil estão patentes no caso em alude. O nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela autora e 
a culpa da requerida é, igualmente, inquestionável, pois, não fosse a conduta indevida e ilegal desta a autora não teria sofrido os danos 
descritos na inicial. 
Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil da requerida pelo dano moral experimentado pela autora. Resta apenas fixar o 
valor da indenização, a qual, dentro de um critério de compensação para o ofendido e desestímulo para o ofensor, levando-se em conta 
ainda, a capacidade financeira do ofensor e a condição econômica do ofendido, fixo em R$8.000,00 (oito mil reais). 
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade do consumo faturado sob a rubrica “recuperação 
de consumo”, DECLARANDO inexistente o débito, discutido na presente ação e CONDENAR a requerida no pagamento em favor da 
autora do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente sob o 
índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta decisão, 
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. 
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processalmento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ROBERTO LITRA DOS SANTOS, RUA CEARÁ Sn, CASA SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CORUMBIARA 
1820 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do processo: 7003900-48.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ADEVALDO VENANCIO DOS SANTOS, ERLEY DE SOUZA LEITAO
ADVOGADO DOS AUTORES: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
II-FUNDAMENTOS:
Pretende a parte autora a formalização da incorporação da rede elétrica e a condenação da parte requerida ao pagamento de danos 
materiais, referente a construção da cota parte subestação de rede elétrica.
As partes estão devidamente representadas, e a lide comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
1. PRELIMINARES
Sobre a prescrição e o início do prazo.
Nem a data de entrada em serviços de rede, nem a data de ligação da unidade consumidora, servem de marco inicial da prescrição, como 
sugere a contestação. Não há amparo jurídico para isso. A lei é quem estabelece o início da prescrição. E o faz dizendo que a prescrição 
nasce na violação do direito. A conexão da subestação aos serviços ou a ligação não são em si atos ilícitos para fazerem nascer a 
prescrição. Ambos os raciocínios que os adotam como marco inicial ignoram a “promessa da incorporação” como um elemento jurídico 
que tardou ou impediu a prescrição de correr. Ao longo dos anos os proprietários de modo geral nutriram a expectativa de que fossem 
ressarcidos voluntariamente, como que conduzidos dolosamente à inércia. E foi o que acabou por acontecer. A requerida não formalizou 
a incorporação, não os ressarciu e com o decurso do tempo lhes opôs a prescrição. A incorporação de fato é relevante como geradora 
do dever de ressarcimento, mas não será o marco inicial para a prescrição, razão pela qual se esperou até a propositura a finalização da 
incorporação de direito. Daí segue-se não serem apropriadas nem numa nem outra proposição apresentada pela requerida (ou o bem foi 
incorporado e ocorreu a prescrição ou não foi e está prescrita a ação), pois sobreviverá a pretensão enquanto a requerida não implantá-
la. Se não for por este fundamento jurídico, o será por outro, pelo limbo jurídico a que foram os proprietários colocados com a malfadada 
incorporação.
Consoante dispõe o art. 189, do CC: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos 
a que aludem os arts. 205 e 206.”. Nesse contexto legal, apesar da violação ao direito pretendido, o prazo não começou a fluir porque 
não houve a incorporação formal. Desse modo, não há que se considerar o termo inicial e considerá-la prescrita a pretensão, seja qual 
for seu prazo.
1.2 Incompetência – Necessidade de Perícia
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No caso em tela não há que se falar em incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda, pois foram apresentados pela parte 
autora documentos hábeis a comprovar a construção da subestação elétrica com recurso próprio. 
Assim, afasto a prefacial de realização de incompetência e necessidade de realização de perícia.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA JUIZADOS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. SUBESTAÇÃO. RESSARCIMENTO VALORES. RECURSO IMPROVIDO. – A necessidade de 
produção de prova pericial não influi na definição da competência dos Juizados Especiais Cíveis. – É desnecessária a realização de prova 
pericial para saber se a concessionária de energia elétrica possui ou não o dever de ressarcir despesas realizadas em decorrência da 
construção de rede elétrica por particular. – Havendo demonstração da realização de gastos para eletrificação, incorporado ao patrimônio 
da concessionária, devem ser devidamente indenizados, sendo irrelevante a celebração de instrumento formal de transferência de 
patrimônio, mormente quando ausente hipótese em que a rede elétrica edificada encontra-se no interior da propriedade e que atenda 
aos interesses exclusivos dos particulares. Turma Recursal, Relator OSNY CLARO DE O. JUNIOR, 7007824-66.2018.822.0002, 
04/04/2019.
Superadas as preliminares apresentadas, passo a análise do mérito.
2. Mérito:
Segundo consta na inicial, a parte autora suportou todas as despesas para construção de uma subestação de energia elétrica, para ter 
acesso ao fornecimento de energia elétrica em sua propriedade. Em análise aos autos verifico que a parte autora alega que realizou gasto 
correspondente ao valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) conforme nota fiscal apresentada nos autos Id.79711458.
Inicialmente, saliente-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, e por tal razão a ela aplica-se o CDC (reconhecimento 
vulnerabilidade do consumidor - art. 4º, I; inversão do ônus probatório - art. 6º, VII).
A questão de fundo na presente demanda é tratada pela Lei nº 10.848/04, que foi regulamentada pelo Decreto Federal n° 5.163/04 (fixou 
o prazo para a incorporação, qual seja, até 01.01.2006), e pela Resolução nº 229/2006 da ANEEL (que estabelece as condições gerais 
para a incorporação de redes particulares, conectadas aos sistemas elétricos de distribuição de energia elétrica), Veja-se:
Art. 2° Para os efeitos desta Resolução serão considerados os seguintes conceitos e definições:
[…]
III - Redes Particulares: instalações elétricas, em qualquer tensão, inclusive subestações, utilizadas para o fim exclusivo de prover energia 
elétrica para unidades de consumo de seus proprietários e conectadas em sistema de distribuição de energia elétrica.
Art. 4° - As redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente em imóveis de seus proprietários não serão objeto de 
incorporação, ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do Poder Concedente.
§ 1° Mediante expresso acordo entre as partes, as redes de que trata o caput poderão ser transferidas à concessionária ou permissionária 
de distribuição, não ensejando qualquer forma de indenização ao proprietário.
§ 2° Deverão ser incorporadas, nos termos do art. 9° desta Resolução, as redes de que trata este artigo e necessárias para a garantia 
do atendimento de novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou permissionária já tiver efetuado derivações para 
atendimento de outros consumidores.
Aplica-se, ainda, no presente caso, o disposto no art. 884 do CC, haja vista que uma vez reconhecida a obrigação incorporar ao respectivo 
patrimônio a(s) subestação(ões) construída(s), e não efetivado o pagamento, há o enriquecimento sem causa da parte requerida às 
custas da parte requerente. Veja-se o teor da referida norma:
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários.
A(s) subestação(ões) foi(ram) construída(s) segundo os critérios previamente fixados, permitiu(ram) à parte requerente o acesso à rede de 
energia elétrica, e foi(ram) incorporada(s) ao patrimônio da parte requerida, entretanto sem o procedimento e a contrapartida financeira, 
ambos previstos na Resolução nº 229/2006 da ANEEL.
Ainda que fosse demonstrado que a(s) subestação(ões) construída(s) localiza(m)-se integralmente no interior da propriedade particular 
da parte autora, isto não obstaria o dever de indenizar, porquanto a parte requerida incorporou informalmente ao respectivo patrimônio 
o(s) referido(s) bem(ns).
No tocante à correção monetária dos valores despendidos, o termo a quo é o dia do efetivo desembolso, conforme previsto na Súmula 43 
do STJ, e segundo o índice previsto pelo TJRO. Não se aplica, no presente caso, o disposto no § 1º do art. 90 da Resolução nº 229/2006 
da ANEEL, porquanto o índice previsto na referida norma (IPCA) deve ser utilizado no procedimento administrativo de incorporação, o 
que não ocorreu.
III-DISPOSITIVO:
Ante o exposto, extingo o feito com enfrentamento de mérito, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC, e julgo procedente o pleito 
aduzido pela parte autora para:
1. Declarar incorporada(s) ao patrimônio da parte requerida (Eletrobrás Distribuição de Rondônia – CERON) a(s) subestação(ões) 
construída(s) pela parte requerente, que ora é(são) objeto de ressarcimento;
2. Condenar a parte requerida (Eletrobrás Distribuição de Rondônia – CERON) no pagamento, à parte requerente, do importe de 
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, referente a construção da(s) subestações de energia elétrica, 
atualizado monetariamente desde o efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) desde 
a citação.
Para fins de correção monetária, deverá ser utilizada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC). 
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as notações de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTORES: ADEVALDO VENANCIO DOS SANTOS, LINHA 02, LT 33, P.A BURITIS S/N ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA, ERLEY DE SOUZA LEITAO, LINHA 02, LT 33, P.A BURITIS S/N ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Processo: 7000575-65.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Tutela de Urgência
AUTOR: JOZILEI BARROS PEREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: JOICE MARA HERMES, OAB nº RO8263
REQUERIDOS: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, ENERGISA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Intime-se a parte recorrida, para caso queira apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, ou ja tendo sido 
apresentada remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma 
Recursal sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: JOZILEI BARROS PEREIRA, CPF nº 00701043288, RUA BARRETOS 1551 SETOR 06 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDOS: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA TEIXEIRÓPOLIS 
1363 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, ENERGISA, CNPJ nº 00864214000106, RUA TEIXEIROPOLIS 1363 SETOR 03 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do processo: 0000192-80.2020.8.22.0021
Classe: Inquérito Policial
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: CLAUDIONOR VALOZ VIEIRA
INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e não está contaminada por 
qualquer ocorrência que possa ensejar rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo Estatuto Processual.
O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta 
descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam 
a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos 
legais. 
Cite-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) por escrito a acusação, podendo invocar todas as razões de 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas.
Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá indagar o(s) acusado(s) se possui(em) advogado particular ou quer(em) que sua defesa seja 
realizada pela Defensoria Pública.
Intime-se, ainda, que transcorrido o prazo assinalado sem apresentação de resposta, fica desde já nomeado o Defensor Público que atua 
neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo.
Defiro a cota Ministerial e determino ainda a juntada de antecedentes atualizados.
Vias desta decisão servirão como mandado de citação e intimação do(s) acusado(s)/precatória, devendo ser cumprido no(s) endereço(s) 
constantes da denúncia.
Serve a presente como ofício.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. 
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, , LINHA C-90, TB-0, ZONA RURAL DE RIO PARDO - 76840-000 - JACI PARANÁ 
(PORTO VELHO) - RONDÔNIA
INVESTIGADO: CLAUDIONOR VALOZ VIEIRA, RUA JANAIR DE PAULA 8224 SETOR 07 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7004719-19.2021.8.22.0021 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 



3517DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

DENUNCIADO: NILSON VITORINO DA SILVA, CORREGO VARGEM ALEGRE DE PANCAS SN, ZONA RURAL LAJINHA - 29755-000 
- LAJINHA (PANCAS) - ESPÍRITO SANTO 
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos. 
Intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste sobre a aceitação ou não do réu dos termos da proposta acostada à Denúncia 
(ID 66997248).
Prazo: 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos para decisão.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 

Número do 
Processo: 7001219-08.2022.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AMICUS CURIAE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: STEPHANY MILENA DE SOUZA E SILVA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, determino a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AMICUS CURIAE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
DENUNCIADO: STEPHANY MILENA DE SOUZA E SILVA, MACHADO DE ASSIS SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Processo: 7002375-31.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Análise de Crédito
REQUERENTE: DIVINO MANOEL DE LAIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARINETE ALVES FERREIRA, OAB nº RO11954, GEIZY MARA SILVA DE LAIA, OAB nº 
RO12086
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, OAB nº AL16021, PROCURADORIA ZURICH 
MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Sentença
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Promovo o julgamento antecipado da lide, diante da desnecessidade de produção de outras provas, na forma do art. 355, inciso I, do 
Código de Processo Civil.
Afasto inicialmente a preliminar de incompetência do juízo, haja vista a desnecessidade/inviabilidade da designação de perícia, vez que 
a parte requerida sequer apresentou o contrato celebrado com a parte autora nos autos.
Passo a analisar o mérito.
Destaca-se, inicialmente, que os bancos ou instituições financeiras são considerados prestadores de serviços, de modo que estão 
submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa expressamente sobre o assunto no art. 3º, § 2º, e Súmula 
297 do Superior Tribunal de Justiça.
A controvérsia da lide cinge-se quanto à legalidade de contrato de empréstimo que dá fundamento aos descontos que foram realizados 
no benefício previdenciário da parte autora.
Pois bem. No caso concreto, o autor alega que desde julho de 2019 vem ocorrendo descontos indevidos em sua conta bancária que 
recebe benefício previdenciário, referentes ao desconto intitulado “ZURICH SEGUROS”, o valor inicial de de R$19,60 (dezenove reais e 
sessenta centavos, que passou para o valor de R$ 22,06 (vinte dois reais e seis centavos) e posteriormente o valor de R$ 26,31 (vinte 
seis reais e trinta e um centavos), sustentando ainda que não celebrou contrato algum com a instituição ré. 
Constata-se que a parte ré alega, pela legalidade dos descontos, os quais teriam sido autorizados pela corretora de empréstimos e 
seguro.
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Apesar das alegações da ré, verifica-se que não juntou aos autos documentos autorizadores dos descontos para comprovar o alegado, 
ônus que lhe incumbia, por força do art. 341 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
De acordo com os extratos bancários da conta da autora, infere-se que houve o desconto de diversas prestações referentes ao pagamento 
dessa cobrança.
Nesse ponto, anota-se que é de interesse da ré juntar os contratos que alegam existir para comprovar a regularidade dos descontos, 
entretanto, não juntou, o que evidencia falta de cuidado na execução de suas atividades e da falha na fiscalização, o que desencadeou 
nas cobranças indevidas no benefício previdenciário do autor.
Desse modo, deverá a instituição ré devolver as quantias descontadas indevidamente, na forma simples, vez que ausente prova de sua 
má-fé, que não pode ser presumida, especialmente porque não se pode presumir que a ré agiu visando prejudicar o seu cliente. 
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. 
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. Ausente 
prova da contratação do empréstimo consignado, deve ser reconhecida a irregularidade dos descontos efetuados no contracheque do 
consumidor, com a consequente devolução, na forma simples. Não há que se falar em repetição de indébito na forma dobrada, quando 
não há prova cabal do ato ilícito da instituição financeira. Desconto indevido em benefício previdenciário causa dano moral presumido. 
(TJ-RO - AC: 70027620220198220005 RO 7002762-02.2019.822.0005, Data de Julgamento: 20/05/2020). 
No que diz respeito ao dano moral, os descontos indevidos de valores relativos a serviços não contratados são motivos suficientes para 
o reconhecimento do dano moral, cumprindo ao juízo fixar quais foram os danos e o quantum devido como forma de recomposição, 
pois a dor e humilhação alegadas pela parte autora não tem valor estimado, mas pode ser ressarcida monetariamente como forma de 
compensação.
Assim, ficam caracterizados como elementos da responsabilidade civil: ação ou omissão (voluntária), dano (prejuízo), culpa (negligência 
ou imprudência) e nexo causal (vínculo entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela vítima).
À vista disso, no caso em apreço, a ré é instituição financeira, sólida e de grande abrangência, sendo a autora pobre e hipossuficiente, 
tanto é que alega sobreviver do referido benefício previdenciário, mas é certo que, apesar da repercussão dos descontos indevidos em 
sua fonte de renda, deveria ter sido mais diligente e conferido tais descontos, eis que estes vinham ocorrendo desde o ano de 2019.
Desse modo, torna razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reparar o valor almejado a título de 
danos morais, montante que se encontra adequado, por atingir os objetivos compensatório e punitivo pretendidos, além de servir para que 
o requerido envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, mas sem configurar fonte de enriquecimento.
III -DISPOSITIVO: 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por DIVINO MANOEL DE LAIA, em desfavor 
de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS DO BRASIL para:
a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora para com o requerido referente ao seguro objeto do desconto.
b) CONDENAR o réu a ressarcir o valor dos descontos realizados no benefício da autora de forma simples, atualizado monetariamente e 
com juros de mora desde o desconto indevido (CC, art. 398). Esclareço que fora utilizado o valor apresentado no cálculo de Id.77151200, 
sem atualização, vez que deverão ser atualizados quando do cumprimento de sentença.
c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo esse ser atualizado 
monetariamente sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de 
publicação desta decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Fica desde já indeferido eventual pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar o regular recolhimento do 
preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: DIVINO MANOEL DE LAIA, CPF nº 40733858600, LINHA C2 TRAVESSÃO RIBEIRINHA ZONA RURAL - 76887-000 - 
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, - DE 1 AO FIM - LADO ÍMPAR 
CIDADE MONÇÕES - 04576-010 - SÃO PAULO - SÃO PAULO

Número do 
Processo: 2000345-16.2019.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: ALYFERSON HENRIQUE PEREIRA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, determino a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, 0 CENTRO - 76950-000 - SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
REQUERIDO: ALYFERSON HENRIQUE PEREIRA, RUA RODRIGUES ALVES 747 SETOR 07 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7003776-65.2022.8.22.0021
Classe: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Polo Ativo: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: W. C. S.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e não está contaminada por 
qualquer ocorrência que possa ensejar rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo Estatuto Processual.
O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta 
descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam 
a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos 
legais. 
Cite-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) por escrito a acusação, podendo invocar todas as razões de 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas.
Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá indagar o(s) acusado(s) se possui(em) advogado particular ou quer(em) que sua defesa seja 
realizada pela Defensoria Pública.
Intime-se, ainda, que transcorrido o prazo assinalado sem apresentação de resposta, fica desde já nomeado o Defensor Público que atua 
neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo.
Defiro a cota Ministerial e determino ainda a juntada de antecedentes atualizados.
Vias desta decisão servirão como mandado de citação e intimação do(s) acusado(s)/precatória, devendo ser cumprido no(s) endereço(s) 
constantes da denúncia.
Serve a presente como ofício.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. 
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: M. P. D. E. D. R., - 78800-000 - POXORÉO - MATO GROSSO
REQUERIDO: W. C. S., AGUIMAR DE SOUZA GOMES PIAU 530, CASA NOVO HORIZONTE - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7001498-62.2020.8.22.0021
Classe: Execução Fiscal
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: DEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Defiro o pedido da parte exequente/requerente.
Conforme comprovante que adiante segue, a tentativa de penhora on line restou infrutífera, da mesma forma, pesquisa junto ao RENAJUD 
não logrei êxito na localização de veículos em nome da parte executada.
Desta feita, manifeste-se a parte exequente o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito pela perda 
superveniente do interesse processual.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA 
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTES: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, AVENIDA FARQUAR, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: DEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA, RUA SAO MARCOS SETOR 06 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 2000310-90.2018.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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Polo Ativo: DONIZETE PEREIRA DA SILVA
DENUNCIADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, determino a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76950-000 - SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
DENUNCIADO: DONIZETE PEREIRA DA SILVA, RUA PALMAS 2184 SETOR 04 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7000608-26.2020.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: VALTAIR LAEL DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE MARTINELLI, OAB nº RS29499
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Sentença
I - RELATÓRIO
O requerente VALTAIR LAEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação visando obter a condenação da parte 
requerida, igualmente qualificada, a conceder-lhe a concessão de auxílio-doença, na qualidade de segurado especial. Como fundamento 
de sua pretensão, alega preencher todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a percepção do benefício em questão. 
Com a inicial, juntou procuração e documentos.
Decisão inaugural Id. 38340147 concedendo a justiça gratuita.
Regularmente citado, o requerido ofertou contestação, Id. 61620059.
Determinada a realização de perícia médica, o laudo foi acostado no Id. 59500703.
Nesses termos vieram os autos conclusos. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A parte autora impugnou o laudo pericial elaborado por perito designado por este Juízo ao argumento de que, ao contrário do que constou 
do laudo pericial, padece de invalidez decorrente de patologia.
Inicialmente, destaco que o trabalho do perito limita-se a responder aos quesitos elaborados pelas partes e, eventualmente, pelo juízo. A 
prova pericial consiste na impressão do perito sobre as análises efetuadas no objeto da prova.
Como se sabe, o destinatário da prova é o juiz.
No julgamento do processo, os aspectos técnicos observados pelo perito serão apreciados, sempre, em confronto com os demais 
elementos de prova, pois o laudo pericial não é o único meio de prova a ser analisado, ou seja, o perito não é o juiz da causa e seu 
pronunciamento não vincula o juiz, o qual deverá apreciar o laudo com liberdade e justificar suas decisões.
Em quaisquer hipóteses as considerações contidas no laudo serão sempre contrárias aos interesses de uma das partes, o que, por si só, 
não autoriza o manejo do remédio processual da impugnação.
De outro norte, pode o julgador adotar as conclusões contidas no parecer do assistente técnico das partes para o julgamento da lide, uma 
vez que faz parte do conjunto probatório dos autos.
No caso dos autos, entendo que todas as respostas aos quesitos apresentadas pelo perito, bem como os demais elementos de prova, 
permitem o julgamento do mérito sem quaisquer prejuízos à parte, revelando-se desnecessária a realização de outro exame pericial.
Ademais, verifica-se que não se faz necessária a realização de perícia por médico especializado, haja que o laudo fora minunciosamente 
elaborado, atentando-se ao caso concreto apresentado.
Diante disso, rejeito a impugnação ao relatório pericial.
No que tange enfermidade alegada, no laudo pericial, o médico perito nomeado pelo Juízo constatou que esta não a incapacita para o 
trabalho, consignando, inclusive, que a doença apresentada pela autora não o impede de estudar ou realizar suas atividades habituais.
Da análise detida dos autos, não vejo preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença pois patente 
que a patologia que acomete a parte autora não é incapacitante, nos termos da conclusão do laudo pericial: “NÃO APRESENTA 
INCAPACIDADE” (Id. 59500703).
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como as partes estão 
regularmente representadas.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, 
cumprindo a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 
laborativa. In verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando 
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 
a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
De acordo com a legislação específica, a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação, concomitante, dos 
seguintes requisitos: (a) incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que seja apta a garantir a sua subsistência; 
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(b) a qualidade de segurado; e (c) o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, I, da Lei 8.213/91), dispensada 
esta no caso de a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa (art. 26, II, primeira parte).
Todavia, deixo de analisar a condição de segurado, em razão da ausência do requisito doença incapacitante.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e via de consequência declaro extinto o feito 
com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários por ser beneficiária da AJG.
A parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, sendo assim, oficie-se ao e. TRF1, ou inclua-se em sistema próprio, a 
requisição para pagamento de honorários periciais nesse feito.
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da sentença. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: VALTAIR LAEL DOS SANTOS, LINHA C5 GLEBA 16 , LOTE 19 s/n MARCO 40 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do 
Processo: 0000256-61.2018.8.22.0021
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: DOUGLAS PAULA DA SILVA, LUZIA EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: ADONYS FOSCHIANI HELBEL, OAB nº RO8737, KARINA TAVARES SENA RICARDO, OAB nº 
SE4085, HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI, OAB nº RO6856
RELATÓRIO JÚRI
Vistos etc,
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu ilustre representante nesta Comarca, ofereceu denúncia em face de 
Douglas Paula da Silva e Luzia Evangelista da Silva, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 121, §2º, I e 
IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.
“Segundo narra a denúncia, no dia 16.12.2017, durante o período noturno, na Rua seringueiras, no setor 07 desta cidade a comarca, LUZIA 
EVANGELISTA DA SILVA e DOUGLAS PAULA DA SILVA, previamente mancomunados e em unidade de desígnios, tentaram matar 
Flordinaldo Halck Kister, mediante 03 (três) disparos de arma de fogo e recurso que impossibilitou da vítima, que só não foram a causa 
eficiente de sua morte por razão alheia a vontade dos denunciados, ela, para receber quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) oriundo 
de um seguro de vida da vítima, e ele mediante promessa da recompensa.”
A denuncia, informada com o respectivo Inquérito Policial nº 16/2018, foi recebida no dia 19 de março de 2018 (fls. 41/42).
A acusada Luzia Evangelista aa silva foi citada pessoalmente (fls. 52) e apresentou resposta a acusação (fls.121).
O acusado Douglas Paula da Silva foi citado pessoalmente (fls. 118) e apresentou resposta e acusação (fls. 98).
Durante a Instrução processual, foram ouvidas 09 (nove) testemunhas, bem como foram interrogados os réus (mídias audiovisuais 
acostadas as fls 121, 166, 20s, 219. 221 e 24s).
As partes ofertaram as alegações finais através das quais:
a) Ministério Pública manifestou-se pela pronuncia dos réus Douglas Paula da Silva e Luzia Evangelista da Silva, para serem submetidos a 
julgamento no e. Tribunal ao Júri nesta comarca.
b) Defesa da ré Luzia Evangelista da Silva: manifestou-se pela impronúncia da ré, ante a falta de indícios suficientes de autoria ou 
participação; subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras dos incisos I e 1V. do §2º, do art. 121, do Código Penal, pronunciando-se a 
ré no tipo penal previsto no artigo 121. caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.
c) Defesa do réu Douglas Paula da Silva: pugnou pela impronúncia, considerando a falta de indícios suficientes de autoria, sequer 
participação, subsidiariamente, pela ausência das qualificadoras dos incisos I e IV, do §2°, do artigo 121, do Código Penal.
Proferida sentença pronunciando a acusada Luzia Evangelista da Silva, como incurso no Art. 121, §2º, I, IV c/c art. 14, II, com a circunstância 
agravante constante no art. 61, II, alínea “e” todos do Código Penal, e o acusado Douglas Paula da Silva, como incurso no Art. 121, §2º, 
I, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (fls. 283/287).
Na fase prevista no Art. 422 do Código de Ritos, Ministério Público arrolou 05 (cinco) testemunhas, sob a cláusula de imprescindibilidade 
a serem ouvidas em plenário, bem como o ´órgão ministerial formulou requerimentos de praxe.
As defesas por seu turno também arrolaram 05 (cinco) testemunhas, sob a cláusula de imprescindibilidade a serem ouvidas em 
plenário.
Assim, designo o dia 22.11.2022 às 09h00min para julgamento dos réus Douglas Paula da Silva e Luzia Evangelista da Silva, na 2ª 
Reunião de 2022 do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, no Plenário do Fórum Juiz Jorge Gurgel do Amaral Neto.
Proceda-se a juntada dos antecedentes atualizados.
Intimem-se. Cumpra-se.
Observe o cartório o disposto na Portaria nº 02/2018-BUR2GENGAB, em 22.11.2018, publicada no Diário Oficial nº 219, em 
26.11.2018.
VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO:
1. MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA OS RÉUS Luzia Evangelista da Silva, (RG 36337 SSP/RO, filha de Luzinete Evangelista de Jesus 
Silva e Luis Francisco da Silva, recolhida em prisão domiciliar à rua Castanheira, sn, setor 07, nesta); e Douglas Paula da Silva, (CPF 
008.217.382-67, filho de João Batista da Silva e Maria Helena da Silva, residente na rua São Francisco do Guaporé, n. 2238, setor 08, 
nesta); 
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2. OFÍCIO AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO JONAS FERRETI, para recambiamento da ré Luzia Evangelista da Silva no dia da 
solenidade.
3. MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS TESTEMUNHA(S) DE DEFESA (do réu Douglas Paula da Silva): 01. Leci De Oliveira, residente 
na rua Parecis, n. 2705, setor 04, Buritis/RO; 02. Reginaldo Rodrigues, residente na rua Itaberaba, n. 3808, bairro Olímpico, Rolim de 
Moura/RO; 03. José Aparecido da Silva, residente na avenida Espírito Santo, n. 6026, bairro Esperança, Rolim de Moura/RO; 04. Gilvan 
Ferreira Celestrino, residente na Linha 184, km 03, Rolim de Moura/RO;
4. MANDADO DE INTIMAÇÃO/REQUISIÇÃO DE POLICIAL CIVIL para apresentação das testemunhas APC Luiz Paulo Barrozo do 
Carmo, e APC Mariano Oliveira da Costa, lotados em umas das Delegacias de Polícia Civil da Comarca de Porto Velho/RO; e Delegado 
Niki Alves Locatelli, lotado na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO.
5. REQUISIÇÃO AO COMANDO DE POLÍCIA MILITAR para apresentação das testemunhas PM Cosmo Pereira do Nascimento e PM 
Felipe Vieira Azevedo dos Anjos; 
No mais, considerando que o pleito defensivo id n. 58475611, já fora deferido na decisão de ID N. 78982348, oficie-se com urgência às 
Instituições Bancárias, para que no prazo de 10 (dez) dias, as mesmas informem se a vítima Flordinaldo Kalck Kister, CPF 004.269.019-
67, era correntista/cooperado, e se havia algum seguro de vida, que tinha como beneficiária a denunciada Luzia Evangelista da Silva, 
CPF 862.573.602-97, ou se há algum valor que a denunciada receberia com o falecimento da vítima, ou que informe a impossibilidade 
de fazê-lo.
Por fim, defiro pleito defensivo (id. n. 77045994) para que o banco Bradesco informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a data e horário 
exatos do saque em conta bancária, assim como gravação do circuito interno de câmeras, onde comprova que o denunciado Douglas 
Paula da Silva, esteve na agência do banco Bradesco da comarca de Rolim de Moura/RO, na data em que lhe fora atribuída autoria de 
homicídio (a saber dia 16.12.2017), ou que informe a impossibilidade de fazê-lo. Ato contínuo, defiro também que seja encaminhado ofício 
à UNISP da comarca de Jaru/RO, para que seja fornecido no mesmo prazo (10 dias) a este Juízo, competente inquérito policial (completo 
com todas as peças), referente a Ocorrência Policial n. 172748/2021 (unisp Jaru) (tentativa de homicídio), tendo como vítima, DOUGLAS 
PAULA DA SILVA, ou que informe a impossibilidade de fazê-lo.
Serve a presente como ofício às Instituições Financeiras Banco do Brasil, Banco Bradesco e Cooperativa Sicoob, Banco BASA, Caixa 
Econômica Federal, bem como ofício ao Banco Bradesco de Rolim de Moura, e à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Jaru/RO.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADOS: DOUGLAS PAULA DA SILVA, PROJETO RIO BRANCO ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, LUZIA 
EVANGELISTA DA SILVA, RUA PRINCESA ISABEL 1871 SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Processo 7004969-86.2020.8.22.0021 Classe Execução Fiscal Assunto IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Requerente MUNICIPIO 
DE BURITIS Advogado PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS Requerido J. & M. COMERCIO DE PERFUMES LTDA 
- ME, CNPJ nº 05527745000127 Advogado 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de execução fiscal interposta pelo MUNICÍPIO DE BURITIS em face de EXECUTADO: J. & M. COMERCIO DE PERFUMES 
LTDA - MEconforme CDA apresentada nos autos. 
Tentada a citação pessoal da parte restou infrutífera por diversas diligências, ao que sobreveio pedido da Fazenda Pública, requerendo 
a citação por edital.
É o relato do essencial para resolução da questão que obstaculiza a marcha processual.
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 246 uma ordem em que se dará a citação, colocando a possibilidade de citação por 
edital quando frustradas as demais, necessitando assim que se esgote todos os meios possíveis de localização da parte ré, para aí sim 
estar autorizada sua citação ficta.
É certo que tal entendimento há de prevalecer dada a obrigação imposta às partes, de se desincumbirem de suas atribuições 
processuais.
Agora quando se transporta a mesma situação vivenciada nos outros procedimentos para o procedimento de execução fiscal, certa 
dicotomia deve ser empregada, haja vista que deixa-se de ter em discussão direito privado e passa-se a discutir direito de viés eminente 
público, que visa receber quantia devida por contribuinte ao fisco, que inserta no cofre geral do tesouro público, fará frente aos diversos 
gastos que necessariamente se traduzirão em serviços públicos prestados a sociedade.
Neste cenário, temos peculiaridades que são atribuídas aos contribuintes, e uma delas é manter seu cadastro fiscal sempre atualizado, 
fosse diferente, necessário seria que o fisco a todo momento diligencia-se atrás dos contribuintes, com vistas a saber onde se situam, 
quando por absoluto imperativo legal, cabe a estes dizer ao Estado onde se encontram.
Mutatis mutandis, se na discussão de direitos eminentemente privados deve a parte esgotar comprovadamente as diligências, quanto se 
está em jogo direito público, a falta de atualização do domicílio fiscal do contribuinte, deve ser interpretado em seu desfavor, e caso não 
encontrado quando de diligência do oficial de justiça para citação pessoal, autorizada está a citação por edital. neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – ICMS - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CERTIDÃO DE DÍVIDA 
ATIVA - CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO - MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – INADMISSIBILIDADE - TAXA SELIC – 
ADMISSIBILIDADE. 1. A citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando não obtêm êxito as outras modalidades previstas na 
LEF. Réus não localizados pelo oficial de justiça no endereço fiscal. Viabilidade da citação por edital. Precedentes do STJ. 2. A partir de 
janeiro de 1999 é legal e legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização de 
créditos tributários pagos em atraso, afastada a aplicação de outros índices de correção monetária. Embargos improcedentes. Sentença 
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação 1001504-94.2014.8.26.0014; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara 
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 09/10/2017; Data 
de Registro: 09/10/2017)”.
“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. Admissibilidade. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 
demais modalidades. No caso, a executada não foi encontrada em seu domicílio fiscal quando da tentativa de diligência citatória por oficial 
de justiça. Hipótese em que não é necessário o exaurimento de todos os meios para localização do paradeiro da executada. Precedentes. 
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Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 0098703-49.2012.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de 
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2012; Data de Registro: 25/06/2012)”.
Isto posto ACOLHO o pleito e, via de consequência DETERMINO a citação por edital do executada.
Disposições ao Cartório:
a) Cite-se a parte executada por edital. Desde já, nomeio Curador Especial para proceder a defesa dos interesses da parte executada, na 
pessoa do Defensor Público atuante neste Juízo (CPC, art. 72, II e Súmula 196 do STJ), o qual deverá ser intimado para se manifestar 
no prazo legal. Vale asseverar, que o Curador nomeado poderá opor Embargos à Execução, desde que, é claro, se afigurem presentes 
quaisquer matérias tidas como controvertida, conforme estabelece o art. 16, § 2º, da Lei 6.830/80; Do contrário, não há essa exigência 
legal. 
b) Após, intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão nos termos do artigo 40 da 
Lei 6.830/1980.
c) Cumpridas as determinações acima, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Processo n.: 0001112-64.2014.8.22.0021
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa:R$ 297.416,53
Última distribuição:04/04/2014
Autor: F. N.
Advogado do(a) AUTOR: PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Réu: MFS TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 07432960000170, RUA CEREJEIRAS s/n, SALA 02 SETOR 07 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Atento a situação dos autos, em razão da não localização de quaisquer bens passíveis de penhora, determino o arquivamento do feito 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, iniciando-se do término da suspensão, a fim de aguardar o prazo prescricional conforme requerido pela 
Fazenda Pública.
Ressalto ao credor que o prazo prescricional tem início de contagem imediata tão logo se finde o prazo de suspensão, independentemente 
de nova intimação, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo acerca dos executivos fiscais (Informativo 635)¹.
Intimem-se.
Arquive-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Buritis, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Número do 
Processo: 7001101-66.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: VIRGILINO DE PAULA FERREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: EURIANNE DE SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO3894
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Determino seja alterada a Classe Processual para Cumprimento de Sentença.
Intime-se o requerido para que implemente o benefício concedido a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, a qual desde já 
fixo em R$100,00 (cem reais) por dia de atraso até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
Fixo desde já honorários na fase de cumprimento de sentença em 10% conforme entendimento dos Tribunais Superiores STJ (AREsp 
630.235-RS) e STF (RE 501.340 e RE 472.194) (cabendo ao patrono apresentar planilha incluindo os honorários).
Comprovada a implementação do benefício, intime-se o Requerente para que apresente cálculos dos valores que entende devidos, sob 
pena de arquivamento do feito.
Apresentado os cálculos pelo exequente, intime-se o executado para se manifestar, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias 
(artigo 535, do CPC).
Se não houve impugnação, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento/solicitação de Precatório ao órgão competente, 
referente aos valores apresentados.
Havendo impugnação, intime-se a parte impugnada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Concordando a parte impugnada 
com os cálculos apresentados pelo Executado, expeça-se o necessário para o pagamento (RPV/Precatório), sem necessidade de retorno 
dos autos à conclusão.
Não concordando a parte impugnada com os cálculos apresentados, remetam-se os autos à contadoria do juízo para apuração do valor 
devido. Após, às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em seguida, cumprido todos os atos, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
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AUTOR: VIRGILINO DE PAULA FERREIRA, LINHA 03 KM 04 POSTE 16, DISTRITO DE JACINÓPOLIS ZONA RURAL - 76857-000 - 
NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do 
Processo: 7002450-07.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ANA MARIA DE MELO PEREIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: ALBERTO BIAGGI NETTO, OAB nº RO2740A, HELBA GONCALVES BIAGGI, OAB nº RO9295
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Sentença
I - RELATÓRIO
O requerente ANA MARIA DE MELO PEREIRA, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação visando obter a condenação da parte 
requerida, igualmente qualificada, a conceder-lhe aposentadoria rural por invalidez, na qualidade de segurado especial. Como fundamento 
de sua pretensão, alega preencher todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a percepção do benefício em questão. 
Com a inicial, juntou procuração e documentos.
Decisão inaugural Id. 59567771 concedendo a justiça gratuita.
Regularmente citado, o requerido ofertou contestação, Id. 77357782.
Determinada a realização de perícia médica, o laudo foi acostado no Id. 64849375.
Nesses termos vieram os autos conclusos. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Não foram constatadas ilegitimidades, nulidades processuais ou vícios de representação.
No que tange enfermidade alegada, no laudo pericial, o médico perito nomeado pelo Juízo constatou que esta não a incapacita para o 
trabalho, consignando, inclusive, que a doença apresentada pela autora não o impede de estudar ou realizar suas atividades habituais.
Da análise detida dos autos, não vejo preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença pois patente 
que a patologia que acomete a parte autora não é incapacitante, nos termos da conclusão do laudo pericial: “NÃO APRESENTA 
INCAPACIDADE” (Id. 64849375).
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como as partes estão 
regularmente representadas.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, 
cumprindo a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 
laborativa. In verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando 
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 
a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
De acordo com a legislação específica, a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação, concomitante, dos 
seguintes requisitos: (a) incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que seja apta a garantir a sua subsistência; 
(b) a qualidade de segurado; e (c) o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, I, da Lei 8.213/91), dispensada 
esta no caso de a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa (art. 26, II, primeira parte).
Todavia, deixo de analisar a condição de segurado, em razão da ausência do requisito doença incapacitante.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e via de consequência declaro extinto o feito 
com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários por ser beneficiária da AJG.
A parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, sendo assim, oficie-se ao e. TRF1, ou inclua-se em sistema próprio, a 
requisição para pagamento de honorários periciais nesse feito.
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da sentença. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ANA MARIA DE MELO PEREIRA, LINHA MARCO DE ALUMÍNIO S/N P.A RIO ALTO - ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AC CENTRAL DE PORTO VELHO, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 
CENTRO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 0001340-97.2018.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: ERIK ANTONIO PACHECO VIEIRA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
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Intime-se o denunciado Erick Antonio Pacheco Vieira, por meio da Defensoria Publica, para que, possuindo, traga aos autos o comprovante 
do pagamento desta parcela remanescente de comprovação. 
Prazo: 10 (dez) dias.
Decorrido prazo com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos para deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
DENUNCIADO: ERIK ANTONIO PACHECO VIEIRA, NÃO INFORMADO s/n., SETOR 07 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7002938-25.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: GERSON NUNES DA CRUZ
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por GERSON NUNES DA CRUZ contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que ao tentar realizar financiamento tomou conhecimento de 
que seu nome estava inserido nos cadastros de proteção ao crédito, oriundo de débito junto a requerida.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da cobrança, o mesmo alegou que se tratava de uma 
vistoria no imóvel do autor apresentando-lhe um Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, referente a recuperação de consumo de energia 
em sua unidade consumidora. Alega a requerida que a negativação tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, que 
foi constatado através de perícia em seu medidor de energia. 
A parte autora informou que tal débito estava suspenso em razão da sentença proferida nos autos nº7005479-65.2021.8.22.0021, porém 
a atendente informou que nada pudera fazer a respeito.
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida não efetue o corte do fornecimento da energia elétrica, bem como proceda 
a retirada dos dados nos cadastros restritivos de crédito SPC/SERASA . No mérito requereu o julgamento procedente dos pedidos e a 
condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a declaração de nulidade do débito.
A inicial veio instruída com documentos.
A tutela de urgência foi concedida.
Citada a requerida apresentou contestação, a parte requerida argumentou tão somente quanto a ausência da comprovação de dano.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais que 
alega ter suportado, em razão da negativação de forma indevida.
Em sede de contestação, a parte requerida trouxe argumentos quanto a inexistência do dano moral.
Todavia, em que pese os argumentos apresentados, verifico que a procedência em parte da demanda é a medida que se impõe. 
Inicialmente deixo de analisar o pedido de nulidade do débito haja que já fora declarado nulo pela sentença proferida nos autos nº7005479-
65.2021.822.002 em 29/04/2022, restando apenas a análise quanto ao dano moral.
Verifico que sentença supracitada fora proferida abril do corrente ano, estando o feito em grau de recurso, o qual foi recebido apenas 
no efeito devolutivo. Todavia, em que pese confirmado os efeito da tutela a fim de que o nome da parte autora não fosse incluído no 
rol de maus pagadores, a parte requerida promoveu a negativação em 31/05/2022, demonstrando total desídia com as determinações 
judiciais.
Diante do exposto, resta caracterizado o dano, por tratar-se de débito indevido conforme já demonstrado nos autos nº 7005479-
65.2021.8.22.0021.
Há ainda de se destacar que o nome do requerente/consumidor foi levado junto ao serviço de restrição ao crédito, ultrapassando o mero 
dissabor.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Quando demonstrado que a inscrição do nome no 
cadastro de inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. No tocante ao quantum 
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e 
adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano 
extrapatrimonial. (TJ-RO - AC: 70593885820168220001 RO 7059388-58.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/07/2020)
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Processo civil. Apelação. Inclusão no cadastro de inadimplentes. Declaratória. Inexistência de débito. Impugnação da assinatura. Ônus da 
prova. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Recurso não provido. Impugnada assinatura lançada em documento apresentado 
no intuito de comprovar existência de relação jurídica, aquele que produziu o documento passa a ter o ônus de comprovar a autenticidade, 
nos termos do art. 428, inc. I c/c art. 429, inc. II, ambos do CPC. Estando demonstrada que a inscrição do nome no cadastro de 
inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. A fixação do valor da indenização 
por danos morais é pautada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-RO - AC: 70122115620208220002 
RO 7012211-56.2020.822.0002, Data de Julgamento: 24/11/2021)
Em vista dos fatos narrados na inicial, reconheço a existência do dano moral e passo à fixação do quantum.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia é, inclusive, pacífica quanto aos critérios que devem ser adotados pelo Magistrado na 
fixação do valor da indenização por dano moral, devendo o julgador fazê-lo segundo seu arbítrio, visando sempre desestimular a prática 
de novos atos lesivos e procurando ressarcir a vítima do incômodo indevidamente imposto.
Nesse sentido, pode-se concluir que havendo o dano moral, o quantum a ser arbitrado é aquele que equilibra o mal sofrido com o 
suficiente para aplacá-lo, não podendo gerar ônus excessivo para uma parte, com enriquecimento da outra.
Sabe-se que uma das tarefas mais árduas para o magistrado é tentar dar um valor ao sentimento humano, procurar estabelecer o 
quantum da dor psicológica, quando sequer é possível, na maioria das vezes, expressar o sentimento em palavras.
Por outro lado, para quantificação dos danos morais também inexiste qualquer critério legal, devendo o julgador, a partir de sua experiência 
evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa da parte requerente e, de outro, a fixação de valor irrisório, que desbalize as características 
punitivas e pedagógicas do instituto em questão.
Há ainda de se sopesar a capacidade econômica da requerida, fator a ser correlacionado com o caráter repressivo anteriormente 
citado.
Dessa forma, ponderadas as circunstâncias do caso, o dano sofrido pelo requerente, a capacidade econômica de ambas as partes e o 
fato do processo tramitar no juizado das pequenas causas, arbitro os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que entendo 
razoável e proporção ao dano experimentado.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, Deixo de declarar a inexigibilidade do débito, vez que já houve sua discussão 
nos autos nº7005479-65.2021.8.22.0021. CONDENAR a requerida no pagamento em favor da autora do valor de R$8.000,00 (oito mil 
reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e 
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta decisão, conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. 
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
No mais, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: GERSON NUNES DA CRUZ, LINHA C-22 LOTE 16, GLEBA 05 s/n ZONA RURAL - 76887-000 - CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CORUMBIARA 
1820 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 0000195-06.2018.8.22.0021
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: LUZIA EVANGELISTA DA SILVA, LUIZ CARLOS COSTA DA SILVA, MAICON NUNES DE SOUZA
ADVOGADOS DOS PRONUNCIADO: HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI, OAB nº RO6856, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
RELATÓRIO JÚRI
Vistos etc,
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio de seu ilustre representante nesta Comarca, ofereceu denúncia em face de 
Maicon Nunes de Souza e Luzia Evangelista da Silva, qualificados nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 121, §2º, I 
e IV c/c art. 61, alínea “e”, ambos do Código Penal.
“Segundo narra a denúncia, no dia 14/02/2018, durante o período noturno, na rua Vale do Paraíso, nº 1816, gleba 03, em Buritis/RO, 
LUIS CARLOS COSTA DA SILVA e LUZIA EVANGELISTA DA SILVA, previamente mancomunados e em unidade de desígnios, com 
nítido animus necandi, mataram Flordinaldo Halck Kister, tendo em vista que, ao contratarem a sua morte, causaram-lhe lesões que, por 
sua natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudo Tanatoscópico de fls. 32/34, para receberem a quantia de 
R$100.000,00 (cem mil reais) oriundo de um seguro de vida da vítima, sendo que, no ato, a vítima não possuía condições de defender-
se, vez que significativamente embriagado. No dia 14/02/2018, durante o período noturno, na rua Vale do Paraíso, nº 1816, gleba 03, em 
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Buritis/RO, MAICON NUNES DE SOUZA, previamente mancomunado com Luiz Carlos Costa da Silva e Luzia Evangelista da Silva, em 
unidade de desígnios, matou Flordinaldo Halck Kister, mediante promessa de recompensa, vez que desferiu-lhe um disparo de arma de 
fogo que, por sua natureza e sede, foi a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Tanatoscópico de fls. 32/34, sendo que, no ato, a 
vítima não possuía condições de defender-se, vez que significativamente embriagado.”
A denuncia, informada com o respectivo Inquérito Policial nº 79/2018, foi recebida no dia 19 de março de 2018 (fls. 89/90).
A acusada Luzia Evangelista da silva foi citada pessoalmente (fls. 188).
O acusado Maicon Nunes de Souza foi citado pessoalmente (fls. 154/156).
Durante a Instrução processual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, bem como foram interrogados os réus (mídias audiovisuais 
acostadas as fls 173/v, 193, 216).
As partes ofertaram as alegações finais através das quais:
a) Ministério Pública manifestou-se pela pronuncia dos réus Douglas Paula da Silva e Luzia Evangelista da Silva, nos exatos termos da 
denúncia, e impronuncia do acusado Luiz Carlos Costa Evangelista.
b) Defesa dos réus Luzia Evangelista da Silva e Maicon Nunes de Souza: manifestou-se pela pronúncia dos acusados nos termos da 
denúncia, reservando-se a explanar as teses defensivas em plenário.
Proferida sentença pronunciando a acusada Luzia Evangelista da Silva, como incurso no Art. 121, §2º, I, IV, com a circunstância agravante 
constante no art. 61, II, alínea “e” todos do Código Penal, e o acusado Maicon Nunes de Souza, como incurso no Art. 121, §2º, I, IV, do 
Código Penal (fls. 271/279). Quanto ao réu Luiz Carlos Costa da Silva houve a impronuncia.
Ingresso de Assistente de Acusação às fls. 295/296.
Na fase prevista no Art. 422 do Código de Ritos, Ministério Público arrolou 02 (duas) testemunhas, sob a cláusula de imprescindibilidade 
a serem ouvidas em plenário, bem como o órgão ministerial formulou requerimentos de praxe.
A defesa da ré Luzia, por seu turno, arrolou 03 (três) testemunhas, sob a cláusula de imprescindibilidade a serem ouvidas em plenário.
A defesa do réu Maicon arrolou 02 (duas) testemunhas, sob a cláusula de imprescindibilidade a serem ouvidas em plenário.
Assim, designo o dia 24.11.2022 às 09h00min para julgamento dos réus Maicon Nunes de Souza e Luzia Evangelista da Silva, na 2ª 
Reunião de 2022 do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, no Plenário do Fórum Juiz Jorge Gurgel do Amaral Neto.
Link: meet.google.com/exo-oqum-uiw
Proceda-se a juntada dos antecedentes atualizados.
Intimem-se. Cumpra-se.
Observe o cartório o disposto na Portaria nº 02/2018-BUR2GENGAB, em 22.11.2018, publicada no Diário Oficial nº 219, em 
26.11.2018.
VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO:
1. MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA OS RÉUS Luzia Evangelista da Silva, (RG 36337 SSP/RO, filha de Luzinete Evangelista de Jesus 
Silva e Luis Francisco da Silva, recolhida em prisão domiciliar à rua Castanheira, sn, setor 07, nesta); e Maicon Nunes de Souza, (CPF 
047.596.462-48, filho de Odinéia Nunes e Nilson Rodrigues de Souza, atualmente recolhido ao Presídio Local; 
2. OFÍCIO AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO JONAS FERRETI, para recambiamento dos acusados no dia da solenidade.
3. MANDADO DE INTIMAÇÃO/REQUISIÇÃO DE POLICIAL CIVIL para apresentação das testemunhas APC Luiz Paulo Barrozo do 
Carmo, e APC Mariano Oliveira da Costa, lotados em umas das Delegacias de Polícia Civil da Comarca de Porto Velho/RO;
No mais, retire-se do polo de advogados (assistente de acusação) o Dr. Rafael Silva Coimbra, face renuncia de id n. 78556813.
Por fim, oficie-se com urgência às Instituições Bancárias, para que no prazo de 10 (dez) dias, as mesmas informem se a vítima Flordinaldo 
Kalck Kister, CPF 004.269.019-67, era correntista/cooperado, e se havia algum seguro de vida, que tinha como beneficiária a 
denunciada Luzia Evangelista da Silva, CPF 862.573.602-97, ou se há algum valor que a denunciada receberia com o falecimento da 
vítima, ou que informe a impossibilidade de fazê-lo.
Serve a presente como ofício às Instituições Financeiras Banco do Brasil, Banco Bradesco e Cooperativa Sicoob, Banco BASA, Caixa 
Econômica Federal.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
PRONUNCIADO: LUZIA EVANGELISTA DA SILVA, RUA PRINCESA ISABEL 1871 SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
LUIZ CARLOS COSTA DA SILVA, RUA TAGUATINGA 1315 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, MAICON NUNES DE 
SOUZA, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7003407-71.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: VALDIR BATISTA FILHO, ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO DOS REQUERENTES: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES, OAB nº RO2383
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Certifique-se o cartório se houve o correto cadastramento da parte requerida, bem como regularidade na citação. Sendo positivo, retornem 
os autos conclusos para novas deliberações.
Caso contrário, promova-se o regular cadastramento, bem como cite-se nos termos da decisão inaugural.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
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REQUERENTES: VALDIR BATISTA FILHO, ZONA RURAL, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA LINHA 02 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA, ANTONIO DA SILVA, ZONA RURAL, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA LINHA C 02, LOTE 79 - 76887-000 - 
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC BURITIS 1820, 
RUA CORUMBIARA SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7002647-59.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: GLEYDSON CAMPOS DA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: DANIELLI VITORIA SABADINI, OAB nº RO10128, JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR, OAB nº RO8698
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Sentença
I - RELATÓRIO
O requerente GLEYDSON CAMPOS DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação visando obter a condenação da parte 
requerida, igualmente qualificada, a conceder-lhe aposentadoria por invalidez, na qualidade de segurado especial. Como fundamento de 
sua pretensão, alega preencher todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a percepção do benefício em questão. 
Com a inicial, juntou procuração e documentos.
Decisão inaugural Id. 60185316 concedendo a justiça gratuita.
Regularmente citado, o requerido ofertou contestação, Id. 77551969.
Determinada a realização de perícia médica, o laudo foi acostado no Id. 73185355.
Nesses termos vieram os autos conclusos. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A parte autora impugnou o laudo pericial elaborado por perito designado por este Juízo ao argumento de que, ao contrário do que constou 
do laudo pericial, padece de invalidez decorrente de patologia.
Inicialmente, destaco que o trabalho do perito limita-se a responder aos quesitos elaborados pelas partes e, eventualmente, pelo juízo. A 
prova pericial consiste na impressão do perito sobre as análises efetuadas no objeto da prova.
Como se sabe, o destinatário da prova é o juiz.
No julgamento do processo, os aspectos técnicos observados pelo perito serão apreciados, sempre, em confronto com os demais 
elementos de prova, pois o laudo pericial não é o único meio de prova a ser analisado, ou seja, o perito não é o juiz da causa e seu 
pronunciamento não vincula o juiz, o qual deverá apreciar o laudo com liberdade e justificar suas decisões.
Em quaisquer hipóteses as considerações contidas no laudo serão sempre contrárias aos interesses de uma das partes, o que, por si só, 
não autoriza o manejo do remédio processual da impugnação.
De outro norte, pode o julgador adotar as conclusões contidas no parecer do assistente técnico das partes para o julgamento da lide, uma 
vez que faz parte do conjunto probatório dos autos.
No caso dos autos, entendo que todas as respostas aos quesitos apresentadas pelo perito, bem como os demais elementos de prova, 
permitem o julgamento do mérito sem quaisquer prejuízos à parte, revelando-se desnecessária a realização de outro exame pericial.
Ademais, verifica-se que não se faz necessária a realização de perícia por médico especializado, haja que o laudo fora minunciosamente 
elaborado, atentando-se ao caso concreto apresentado.
Diante disso, rejeito a impugnação ao relatório pericial.
No que tange enfermidade alegada, no laudo pericial, o médico perito nomeado pelo Juízo constatou que esta não a incapacita para o 
trabalho, consignando, inclusive, que a doença apresentada pela autora não o impede de estudar ou realizar suas atividades habituais.
Da análise detida dos autos, não vejo preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença pois patente 
que a patologia que acomete a parte autora não é incapacitante, nos termos da conclusão do laudo pericial: “NÃO APRESENTA 
INCAPACIDADE” (Id. 73185356).
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como as partes estão 
regularmente representadas.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, 
cumprindo a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 
laborativa. In verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando 
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 
a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
De acordo com a legislação específica, a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação, concomitante, dos 
seguintes requisitos: (a) incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que seja apta a garantir a sua subsistência; 
(b) a qualidade de segurado; e (c) o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, I, da Lei 8.213/91), dispensada 
esta no caso de a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa (art. 26, II, primeira parte).
Todavia, deixo de analisar a condição de segurado, em razão da ausência do requisito doença incapacitante.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e via de consequência declaro extinto o feito 
com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários por ser beneficiária da AJG.
A parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, sendo assim, oficie-se ao e. TRF1, ou inclua-se em sistema próprio, a 
requisição para pagamento de honorários periciais nesse feito.
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da sentença. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: GLEYDSON CAMPOS DA SILVA, LINHA C-18, KM 15 s/n ZONA RURAL - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - 
RONDÔNIA
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do 
Processo: 0008514-41.2019.8.22.0501
Classe: Inquérito Policial
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: DANIEL FERREIRA DE MATOS
INVESTIGADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e não está contaminada por 
qualquer ocorrência que possa ensejar rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo Estatuto Processual.
O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta 
descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam 
a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos 
legais. 
Cite-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) por escrito a acusação, podendo invocar todas as razões de 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas.
Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá indagar o(s) acusado(s) se possui(em) advogado particular ou quer(em) que sua defesa seja 
realizada pela Defensoria Pública.
Intime-se, ainda, que transcorrido o prazo assinalado sem apresentação de resposta, fica desde já nomeado o Defensor Público que atua 
neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo. 
Desde já, se presentes os requisitos, o Ministério Público oferece ao denunciado DANIEL FERREIRA DE MATOS o benefício da suspensão 
condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, mediante o cumprimento das seguintes 
condições:
a) Composição do dano:
1) mediante regularização perante o órgão ambiental, com a comprovação da apresentação de cópia do recibo/protocolo de inscrição 
do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural), no prazo de 40 dias, além da promoção do isolamento da área objeto de ação, a fim de 
possibilitar sua regeneração natural, ou, alternativamente;
2) mediante apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA, aprovado pelos órgãos ambientais 
competentes, devendo ser apresentado nos autos no prazo de 120 (cento e vinte) dias, e posterior recomposição dos danos ambientais 
aferidos, a ser realizado de acordo com o PRADA apresentado.
b) Prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, quantia que deverá ser depositada em conta judicial a ser indicada 
por este Juizado Especial Criminal;
c) Comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades;
d) Não se ausentar da Comarca de residência por período superior a 30 (trinta) dias sem antes comunicar ao Juízo;
e) Informar qualquer alteração de endereço, número de telefone ou e-mail ao Juízo, devendo fazê-lo através de petição nos autos.
Defiro a cota Ministerial e determino ainda a juntada de antecedentes atualizados.
Vias desta decisão servirão como mandado de citação e intimação do(s) acusado(s)/precatória, devendo ser cumprido no(s) endereço(s) 
constantes da denúncia.
Serve a presente como ofício.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. 
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
INVESTIGADO: DANIEL FERREIRA DE MATOS, LH 16 MARCO 20 RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 0000834-87.2019.8.22.0021 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DENUNCIADO: MARCOS DE OLIVEIRA CESAR, RUA BELÉM 2562 SETOR 07 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Despacho
Vistos.
Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dê vistas à Defesa para manifestação, após, venham os autos conclusos 
para decisão.
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Prazo: 10 (dez) dias.
Intime-se. 
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga Processo : 2000229-10.2019.8.22.0021
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: JEREMIAS ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) DENUNCIADO: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA - RO8318
INTIMAÇÃO
Intimar a advogada BARBARA SIQUEIRA PEREIRA - RO8318 para manifestar-se no prazo legal ID 78163612
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
ANTONIA IZALETH SIQUEIRA CHAVES
Técnico(a) Judiciário(a)
Rua Taguatinga, nº 1385, Setor 03, Buritis/RO, CEP 76880-000
Telefone: (69) 3309-8722 Email: bts2generica@tjro.jus.br

Número do 
Processo: 7005548-97.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: JUCILENE ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
ATA DE AUDIÊNCIA
Aos 26 dias do mês de abril de 2022, na sala de audiências da 2ª Vara, Comarca de Buritis, onde se encontrava o MM. Juiz, Dr. Pedro 
Sillas Carvalho supervisionando o mutirão realizado por assessores e estagiários. Foi aberta a audiência designada para esta data. 
Efetuado o pregão, constatou-se a presença da parte autora, seu patrono (a) e suas testemunhas. Ausente a Autarquia. O termo de 
inquirição segue anexo. Após, o Excelentíssimo Juiz proferiu sentença nos seguintes termos: 
I – Relatório: Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Previdenciário, salário maternidade, em razão do nascimento de seu filho 
(a) na data de nascimento 12/01/2021 proposta pela parte autora, qualificada nos autos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado. Com a inicial, juntou procuração e os documentos que entendeu pertinentes. Devidamente 
citada, a Autarquia Federal apresentou contestação sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão do pedido. Em 
instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. A parte autora apresentou alegações finais remissivas e preclusa as alegações finais do 
requerido. É o relatório. Decido.
II – Fundamentação: As partes são legítimas e estão bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 
imprescindíveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de 
análise, razão por que passo ao exame do mérito. É cediço que o salário-maternidade é benefício previdenciário devido à segurada 
gestante durante 120 dias, a contar da data do parto ou dos 28 dias que o antecederam ou, ainda, à mãe adotiva ou guardiã para fins de 
adoção, durante 120 dias (inovação pela Lei n. 10.421/02). Tratando-se de trabalhadora rural, o salário-maternidade será devido, desde 
que comprovada a condição de segurada especial, com o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, ainda que, de forma 
descontínua, nos 10 (dez) meses anteriores ao parto ou ao requerimento do benefício, consoante preconizado no art. 93, parágrafo 2º, do 
Decreto nº 3.048/99, com a nova redação conferida pelo. Em análise dos autos, verifico que a autora logrou êxito em comprovar os fatos 
constitutivos de seu direito. Com efeito, trouxe aos autos prova documental de sua prole, precisamente a certidão de nascimento juntada 
nos autos, que confirma que seu(ua) filho(a) nasceu em 12/01/2021, assim como prova material do exercício de labor rural, que somados 
à prova testemunhal, tornaram evidente o exercício da atividade rural por tempo suficiente para a obtenção do benefício. Portanto, o 
pleito da parte autora merece ser procedente, uma vez que preencheu os requisitos legais estabelecidos nos artigos 71 e 73, combinados 
com os artigos 39, parágrafo único e 11, inciso VIII, todos da Lei n. 8.213/91, para a concessão do benefício do salário-maternidade, a 
partir da data do parto. A autora juntou aos autos notas fiscais de produção de leite dos anos de 2019, 2020 e 2021, os quais, atendida 
a solução pro misero, considero como início de prova material do alegado exercício de atividade rural em regime de economia familiar, 
tendo sido corroborado por prova testemunhal colhida nesta data. Friso que deixei de considerar os demais documentos ou por serem 
autodeclaratórios e facilmente adulteráveis, ou por não se revestirem de formalidade legal mínima, de modo que imprestáveis como 
início de prova material. Desta forma, comprovado do exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período da 
carência exigido, qual seja, 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao início do benefício, que seria mais ou menos 28 (vinte e oito) 
dias antes do parto (art. 71) a autora faz jus ao benefício pleiteado desde a data de entrada do requerimento administrativo que restou 
indeferido, qual seja, 05/08/2021, devendo incidir juros e correção desde então, na forma do dispositivo. TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 
AC 50153088020214049999 5015308-80.2021.4.04.9999 (TRF-4).PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA 
RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA MATERNIDADE E DO LABOR RURAL. 1. 
É devido o salário-maternidade às seguradas especiais que fizerem prova do nascimento dos filhos e do labor rural exercido no período 
de doze meses antecedentes ao início do benefício, ou nos dez meses precedentes ao parto (artigo 25, inciso III, c/c artigo 39 , parágrafo 
único , da Lei n.º 8.213 /91, e no artigo 93 , § 2º , do Decreto n.º 3.048 /99). 2. Considera-se provada a atividade rural do segurado especial 
havendo início de prova material complementado por idônea prova testemunhal. 3. Apelo do INSS desprovido. Jurisprudência•Data de 
publicação: 14/10/2021.
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III – DISPOSITIVO: Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS ao pagamento do benefício de salário maternidade, durante 120 (cento e vinte) dias, no valor de um salário mínimo 
mensal, em favor da requerente , devido desde a data de entrada do requerimento administrativo que restou indeferido, 05/08/2021 
e, ante ao exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. A autarquia ré, uma vez 
sucumbente, arcará com o pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor das prestações vencidas 
até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Sem custas considerando que a vencida é autarquia, nos 
termos do art. 5º, inciso I da Lei Estadual n. 3.896/2016. Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, I do 
Novo Código de Processo Civil. 
Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC, Art. 1.010, § 1º). Na hipótese do 
apelado interpor apelação adesiva, intime-se a apelante para apresentar contrarrazões à apelação adesiva, também em 15 (quinze) dias 
(CPC, Art. 1.010, § 2º). 
Após, remetam-se os autos ao Tribunal competente para julgamento do recurso (CPC, Art. 1.010, § 3º). 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se as partes.
Com o trânsito em julgado desta sentença ou do acórdão que eventualmente a confirme, nada sendo requerido, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: JUCILENE ALVES DE SOUZA, LINHA ZERO PA NORTE SUL Km 01 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AC CENTRAL DE PORTO VELHO, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 
CENTRO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Processo: 7001451-20.2022.8.22.0021
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: Tratamento da Própria Saúde, Interesse Particular
IMPETRANTE: ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO DO IMPETRANTE: SIDNEY GONCALVES CORREIA, OAB nº RO2361A
IMPETRADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
ADVOGADO DO IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos, etc.
Versam os autos a respeito de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por ANDRÉIA PEREIRA DOS SANTOS em face 
da autoridade, Prefeito do Município de Campo Novo de Rondônia.
Narra o impetrante que é servidora pública concursada, desde 23/07/2012, data em que tomou posse, passando a ocupar cargo de 
provimento efetivo da carreira de Professor 40 horas, sendo lotada na Escola Municipal Rio Branco. Conforme documento em anexo a 
impetrante protocolizou pedido de afastamento por 02 (dois) anos na Secretaria Municipal de Educação do município de Campo Novo de 
Rondônia, a qual encaminhou o requerimento para o Gabinete do Prefeito, que INDEFERIU o pedido.
Assevera, tratar-se de decisão inusitada, haja vista que a impetrante necessita urgentemente do afastamento para tratamento de saúde. 
Portanto, trata-se de ato ilegal da autoridade coatora, consubstanciado no indeferimento do afastamento sem ônus para ente público, 
sem qualquer amparo legal. 
A inicial foi instruída com vários documentos.
De início, convém mencionar que para a concessão da liminar é necessário analisarmos a existência de seus pressupostos ensejadores: 
expressão relevante do direito invocado que deve transparecer liquidez e certeza da existência e consistência do risco de dano de 
irreversibilidade ou de prejuízo de extrema gravidade se não concedida liminarmente.
O direito alegado deve estar suficientemente demonstrado quando do pleito da medida liminar, face a impossibilidade de dilação probatória 
em sede de mandado de segurança.
De outro lado, a pretensão de concessão liminar, mormente sem ouvir a parte contrária, deve estar consubstanciada em elementos 
reveladores de risco de dano irreversível ou de dano de considerável intensidade ou extensão, valendo fixar-se que o pedido é contra a 
Administração Pública que tem em seu favor a presunção de legitimidade dos seus atos.
Da análise dos autos, não vejo estarem suficientemente configurados os requisitos necessários à concessão da liminar.
É cediço que o mandado de segurança é o meio constitucional apto a proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder 
de autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do Poder Público.
No caso em tela, por ora, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar nenhuma ilegalidade e/ou abuso de poder perpetrado 
pela autoridade coatora, notadamente porque o deferimento de licença para tratar de interesses particulares tem sua fruição vinculada à 
esfera de discricionariedade da Administração Pública, a qual poderá avaliar o momento oportuno para a sua concessão.
Ademais, não merece prosperar o argumento apresentado de que tal licença teria a finalidade para tratamento médico, haja vista que 
existem afastamentos previstos em Lei para tal finalidade, devendo a parte autora fazer uso de tal mecanismo.
Destarte, não se vislumbra a demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada vindicada, pois não 
configurados plenamente os requisitos nesta fase preliminar.
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar, face a necessidade de aguardar a vinda de informações complementares pelo 
impetrado.
Notifique-se o Impetrado para, no prazo de 10 dias, apresentar informações que julgar necessárias, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei 
12016/2009.
Em cumprimento ao art. 7º, II da Lei n. 12.016 de 7 de agosto de 2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 
jurídica interessada (Município de Campo Novo), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para querendo, ingresse no feito.
Após, ao Ministério Público para, no prazo legal, manifestar o que entender necessário.
Intimem-se.
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
IMPETRANTE: ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 84689218234, RUA CUJUBIM 2053 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
IMPETRADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA, AV. TANCREDO NEVES 2050, PREFEITURA MUNICIPAL SETOR 02 - 
76887-970 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7002408-21.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ADRIAN CAROLINE JOSEFI DE SOUZA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FIAMA RAMOS DE SOUZA, OAB nº RO11756
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado.
II-FUNDAMENTOS:
Inicialmente, a parte autora detém o cargo junto ao Estado de Rondônia e não recebe Plantão Especial/Extra, mas sim adicional de horas 
extras, por isso, deixarei de apreciar a alegação de inconstitucionalidade da Lei 2.754/2012.
Passo à análise do mérito quanto ao valor pago a título de adicional de horas extraordinárias.
Trata-se de ação com pedido de natureza declaratória e condenatória, tendo por fundamento a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Complementar Estadual 68/1992 (Estatuto do Servidor Público Estadual), a Lei Estadual 1.067/2002 (antigo Plano 
de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) e a Lei Estadual 5.243/2021 (atual Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) alegando recebimento a menor de horas extras em virtude do fator divisor utilizado e do 
valor base (remuneração integral).
Relata a parte requerente, contratada para prestar 40 horas semanais de serviço, mas labora além da jornada normal. Em virtude da 
forma de prestação do serviço, recebe adicional de horas extras, porém, essas são calculados levando em consideração o divisor de 
240 ou 220 mas entende que o divisor correto é de 200, além do Estado utilizar apenas o vencimento básico como valor-base, quando o 
correto é o valor integral da remuneração.
A LC 68/1992 prevê o pagamento do adicional de serviços extraordinários:
art. 86. Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais:
III- adicionais pela prestação de serviços extraordinários;
IV- adicionais noturnos.
art. 92 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.
O atual Plano (L 5.243/2021) remota à LC 68/1992:
Art. 38. Ao Grupo Ocupacional Saúde, aplicam-se as definições genéricas contidas nas Leis Complementares n° 67 e n° 68, ambas de 9 
de dezembro de 1992, desde que não conflitem com as prescrições da presente Lei e não cumulem direitos, assim observado:
(…)
II - em relação à Lei Complementar n° 68, de 1992, não se aplicam os dispositivos referentes a Direitos e Vantagens, salvo quanto à Ajuda 
de Custo, Diárias, Auxílio Transporte, Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, Adicional de Férias, Gratificação Natalina e 
o Adicional Noturno, os quais serão regulamentados por Decreto.
Qual, então, o valor da hora normal de trabalho da parte requerente a ser levado em consideração para acrescer 50% do adicional de 
serviço extraordinário?
Para estabelecer o valor da hora normal para cálculo da hora extra, a parte requerente menciona a necessidade de somar ao vencimento 
base valores recebidos a título de “vencimento, gratificação de atividade específica, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação, 
adicional noturno, insalubridade/periculosidade, diferenças de enquadramento, vantagens pessoais”.
A Lei Complementar de nº 68/1992, dispõe:
Art. 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei.
Art. 65. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei.
Aqui, temos mudança de entendimento e, atualmente, a Turma Recursal tem considerado a remuneração (com exclusão das verbas 
indenizatórias) e não somente o vencimento base como outrora para o cálculo das horas extras, conforme jurisprudência:
SERVIDOR SAÚDE – PLANTÃO EXTRA – HORA EXTRA – O PLANTÃO EXTRA DEVE SER REMUNERADO COMO HORA EXTRA – 
A BASE DE CÁLCULO DEVE SER FORMADA PELO VENCIMENTO E AS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – RECURSO 
PROVIDO. (TJRO. Turma Recursal. Recurso Inominado 7046912-80.2019.8.22.0001. Relator Arlen José Silva de Souza. Julgamento 
04/08/2021).
Fundamentação do acórdão:
(…) A remuneração, portanto, abrange as verbas de natureza indenizatória e remuneratória.
O pedido principal do recorrente não pode prosperar, pois, as verbas de natureza indenizatória não serão incorporadas à aposentadoria 
do servidor, razão pela qual não podem ser incluídas na base de cálculo das horas extras.
Já o pedido subsidiário é no sentido que a base de cálculo seja formada pelo vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Essa segunda tese é a mais correta.
Isso porque o vencimento e as verbas de natureza remuneratória são incorporadas para todos os efeitos e serão pagas, inclusive, durante 
a aposentadoria do servidor.
Nesse sentido, o cálculo das horas extras deve ter como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Ante o exposto, VOTO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora, determinando que o cálculo das horas extras deve ter 
como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
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Analisando a fundamentação acima, fica fácil verificar quais são as verbas de natureza remuneratórias (as não indenizatórias), bastando 
analisar o valor sobre o qual é calculada a contribuição previdenciária, posto que a Turma Recursal compara que “as verbas de natureza 
remuneratória são as incorporadas para todos os efeitos e serão pagas durante a aposentadoria do servidor”. Ou seja, as verbas de 
natureza remuneratória pode ou não coincidir só com o vencimento base, a depender dos tipos de verbas recebidas pelo servidor.
Ressalto que, nos casos dos servidores estaduais, nas fichas financeiras há campo com a nomenclatura 9995 BASE DE CALC. IPERON, 
ficando fácil identificar o valor da hora normal que deve ser usado para calcular a hora extra.
Fixado o valor base (o valor base para cálculo da contribuição previdenciária para as horas extras) para cômputo da hora normal, passamos 
a discutir o fator divisor, sendo que a parte requerente defende o fator divisor de 200 e o Estado o fator divisor de 240 ou 220.
O atual entendimento firmado pela Turma Recursal é de que o fator divisor é de 200, por se tratar de servidor público contratado para 
prestar 40 horas semanais:
Hora Extra. Servidor Público. Município de Buritis. Recurso Improvido. Sentença Mantida. Conforme vasta e pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo próprio TJ-RO, o divisor de horas extras a ser aplicado aos servidores públicos que laboram 
de segunda a sexta feira com carga horária semanal de 40 horas é o de 200. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7005120-
52.2020.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 20/02/2022)
Agente de Segurança Socioeducativo. Adicional Noturno. Pagamento Retroativo. Implantação. Lei Estadual N. 1.068/2002. Divisor de 
200 Horas. Sentença mantida. O cálculo do adicional noturno deve-se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, 
art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009297-73.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, Data de julgamento: 26/02/2022)
RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o 
exercício do trabalho no período noturno por agente penitenciário, surge para o Estado de Rondônia o dever de pagar o respectivo 
adicional noturno, o qual deve ser calculado sobre o vencimento básico, utilizando-se o divisor de 200 horas mensais e o percentual do 
adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007052-
89.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 18/02/2022)
No caso do serviço público, em que a jornada legal é de 40 horas, o fator é de 200 horas, independente do trabalho aos sábados ser feito 
ou não. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000635-05.2021.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021)
Isso ocorre devido ao cômputo do sábado como dia útil, ainda que não ocorra expediente em tal dia da semana deve o mesmo ser 
contabilizado no momento do cálculo do divisor de horas extras.
Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 
(duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora.
Desta forma, considero que o Estado deverá calcular as horas extras levando em conta a remuneração utilizada para cálculo da contribuição 
previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor de 200 e a soma do adicional de 50%.
Ressalto que o cálculo do valor retroativo deverá respeitar a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932) que deve ser contada a partir 
da interposição da presente demanda:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Quando da liquidação de sentença, deverá ser formulada uma tabela para cálculo das horas extras, individualizando cada mês, horas 
trabalhadas normais, valor da hora normal, total de horas extraordinárias trabalhadas, acréscimo de 50%, valores pagos, valores devidos 
e a conclusão com a diferença a ser paga.
Ainda, deverá ter acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da 
caderneta de poupança) a contar da citação.
III-DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: ADRIAN CAROLINE JOSEFI DE SOUZA em 
face do ESTADO DE RONDÔNIA condenando o requerido ao pagamento da diferença das horas extras trabalhadas, devendo ser 
levado em conta a remuneração do requerente utilizada para cálculo da contribuição previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), 
o fator divisor de 200 e a soma do adicional de 50%, respeitado o prazo quinquenal de prescrição a contar da distribuição da ação, com 
acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da caderneta de 
poupança) a contar da citação.
DECLARO RESOLVIDO o mérito (NCPC 487 I).
Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27).
Publicação e registros automáticos.
Intimem-se (serve a presente sentença de intimação ao requerente via DJ e ao requerido via sistema).
Transitada em julgado a sentença e nada requerido, arquive-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ADRIAN CAROLINE JOSEFI DE SOUZA, RUA RIO DE JANEIRO 1132 JARDIM ESPERANÇA - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
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Número do 
Processo: 2000255-76.2017.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: CLAUDENIZE BRITO SARMENTO
DENUNCIADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, determino a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
DENUNCIADO: CLAUDENIZE BRITO SARMENTO, RUA SANTA ELIZA 2616 SETOR 01 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 
- RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7002601-36.2022.8.22.0021 
AUTOR: MARCELA TANE DA CONCEICAO, PROJETADO 963 SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA, OAB nº RO10287 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA TEIXEIROPOLIS n. 1363, 
AVENIDA PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO SERVINDO DE CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO
Recebo a emenda à inicial.
Custas devidamente recolhidas (ID 77942129).
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com indenizatória por danos morais e pedido de tutela antecipada.
O pedido de tutela antecipada cinge-se na suspensão da cobrança referente à fatura de recuperação de consumo de número 31617013, 
no valor de R$ R$421,08 (quatrocentos e vinte e um real e oito centavos) e na abstenção de efetuar o corte de energia na unidade 
consumidora nº20/1963341-1, bem como de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecipado ou cautelar, devem ser observados os requisitos previstos 
no art. 300 do Código de Processo Civil: i) a probabilidade do direito alegado; e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O primeiro requisito encontra-se demonstrado, pois, consoante denota-se pelo documento acostado no ID 77639571 a aludida cobrança 
refere-se a recuperação de consumo, na qual, conforme afirma o autor, não foi responsável, porquanto sequer teve possibilidade de 
acompanhamento do procedimento administrativo supostamente realizado pela requerida. 
De igual modo, o perigo de dano está evidente, pois poderá o autor sofrer a suspensão no fornecimento de energia elétrica da unidade 
consumidora, ou ainda, ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 
Por tais motivos, defiro o pedido de tutela formulado, determinando que a requerida se abstenha de promover a suspensão no fornecimento 
de energia elétrica da unidade consumidora nº20/1963341-1, instalado na Projetado, nº963, setor 08, Buritis/RO, CEP 76.888-000, no 
prazo de 24 horas, e a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito vencido em outubro de 2021, 
no valor de R$421,08 (quatrocentos e vinte e um real e oito centavos)ou se já o tenha feito, promova a religação e a baixa da restrição, 
em até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem 
prejuízo de majoração, em caso de descumprimento de quaisquer das ordens, por corte do fornecimento/inclusão indevida no cadastro 
de inadimplentes.
A presente decisão somente será válida em relação ao débito em discussão nestes autos.
Intime-se a parte requerida para cumprimento da decisão liminar.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, para melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas.
Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no art. 334, do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, da 
instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja vista que, segundo a experiência prática judicial, nas ações movidas em 
desfavor de instituições bancárias, seguradoras e concessionárias públicas, estas, até mesmo por orientação decorrente de política 
interna e administrativa, não estão aptas a oferecer proposta de acordo, principalmente no início do procedimento judicial, restando em 
sua maioria infrutífera a conciliação, o que não impede que em outra fase judicial seja designada nova oportunidade para conciliação 
entre as partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos da 
prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no mesmo 
prazo, as provas que pretende produzir, justificando a necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas que 
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
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CITE-SE VIA SISTEMA. 
ENCAMINHE-SE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, VIA E-MAIL, PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA .
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 

Processo: 7003996-97.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: ANDERSON DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA, OAB nº RO10287
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o presente recurso ante o preenchimento requisitos legais, notadamente a tempestividade, o interesse processual, legitimidade 
e o preparo recursal, em seu efeito meramente devolutivo por não vislumbrar risco de dano irreparável para concessão do efeito 
suspensivo.
Disposições para o Cartório:
a) Intime-se a parte recorrida, para caso queira apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. ou caso já tenha sido 
apresentada, remetam-se os autos a Colenda Turma Recursal para processamento e análise do recurso. Retornando os autos da Turma 
Recursal sem manifestação, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ANDERSON DA SILVA, CPF nº 04192405601, KM 30 Lado Esquerdo, ZONA RURAL LINHA 72 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK, 1966 SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7001872-10.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: JOAO ALVES REIS
ADVOGADO DO REQUERENTE: DORIHANA BORGES BORILLE, OAB nº RO6597A
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Ante a realização de acordo e noticiado o cumprimento, não havendo pendências, determino o arquivamento do feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: JOAO ALVES REIS, AV. TIRADENTES 2062, DISTRITO DE RIO PARDO SETOR 04 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON

Número do 
Processo: 7003260-45.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: JOARES ANTONIO ANTONIOLI ZAVASCHI
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA, OAB nº RO10287
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por JOARES ANTONIO ANTONIOLI ZAVASCHI contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que compareceu na residência do Requerente, funcionário 
da Requerida momento esse que suspendeu o fornecimento de energia.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da suspensão de seu fornecimento de energia 
elétrica, sendo que a mesma alegou que a suspensão tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, que foi constatado 
através de perícia em seu medidor de energia. 
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida e restabelecer o fornecimento da energia elétrica. No mérito requereu o 
julgamento procedente dos pedidos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a nulidade do débito 
oriundo de recuperação de consumo.
A tutela de urgência foi concedida.
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Citada a requerida apresentou contestação, alegando que os atos adotados estão devidamente dentro da lei, que os valores apurados, 
após a inspeção são único e exclusivamente oriundos de um serviço usufruído pela requerente. Defendeu a requerida a regularidade dos 
procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, 
sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no 
consumo de energia elétrica, que no caso dos autos fora constatado pelo histórico real, cobrando-se apenas a diferença dos valores, 
obtido pela leitura final coletada no medidor de energia. 
Aduz ainda, que todo o procedimento observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado a requerente quanto a perícia 
realizada, deixando esta de apresentar sua defesa, por fim, o julgamento improcedente da ação. Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida, devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais 
que alega ter suportado, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida.
Em sede de contestação, defendeu a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem 
guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, 
devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica.
Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, não vislumbro obediência às normas consumeristas, de natureza constitucional, as 
quais não podem ser afastadas por Resoluções de Agências Reguladoras. 
Conforme informado pela parte requerida, em sede de contestação, trata-se de recuperação de consumo, na unidade de consumo da 
parte requerente, e as alegações trazidas por aquela não prosperam, pois o dever de realizar a leitura de forma regular é da própria 
requerida e, em não fazendo, quer por falhas de ordem técnica, quer por má administração ou por qualquer outro fundamento, que não 
se impute ao cliente a responsabilidade, deve a requerida suportar os ônus da exploração da atividade empresarial.
Deste modo, não há como acatar a tese da requerida, posto que é sua obrigação a realização da vistoria de forma contínua e regular, 
não cabendo repassar aos clientes/consumidores os ônus da falha na prestação dos serviços, torna-se indevida cobrança de período 
retroativo e por estimativa.
Dessa forma, considerando a posição pacificada o TJ/RO, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido 
declaratório de nulidade do débito referente a “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela concessionária.
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em 
última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições 
de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente 
os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 
vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Eis o entendimento jurisprudencial dominante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). SERVIÇO CONTRATADO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVADO. 
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0074786-62.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 
SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 11.04.2022)(TJ-PR - AI: 00747866220218160000 Cascavel 0074786-
62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 11/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 12/04/2022).
Nesse diapasão, constatado que o valor exorbitante, trata-se de recuperação de consumo e não havendo prova em sentido contrário, a 
procedência da ação, em relação a nulidade e inexistência do débito é medida que se impõe.
Em relação ao pleito por danos morais, também não há dúvidas de sua ocorrência, pois é indiscutível que o corte indevido no fornecimento 
de energia elétrica, bem essencial à vida moderna, resulta em abalo de ordem psíquica, não havendo sendo considerado em mero 
aborrecimento.
Sobre o assunto:
Apelação cível. Inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. Quantum indenizatório. Majoração. Honorários advocatícios. Manutenção. 
Recurso parcialmente provido. Majora-se o valor da indenização a título de danos morais quando fixada abaixo dos parâmetros da 
Corte bem como da extensão dos danos. Mantém-se a verba honorária, fixada na forma do art. 85, § 2º, do CPC, quando sua fixação 
é razoável e condizente com o trabalho dispendido nos autos pelo patrono da parte e quando a majoração da base de cálculo, valor 
da condenação, importar na proporcional majoração.(TJ-RO - AC: 70068427220208220005 RO 7006842-72.2020.822.0005, Data de 
Julgamento: 30/09/2021)
Os pressupostos da responsabilidade civil estão patentes no caso em alude. O nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela parte 
autora e a culpa da requerida é, igualmente, inquestionável, pois, não fosse a conduta indevida e ilegal desta a parte autora não teria 
sofrido os danos descritos na inicial. 
Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil da requerida pelo dano moral experimentado pela parte autora. Resta apenas fixar 
o valor da indenização, a qual, dentro de um critério de compensação para o ofendido e desestímulo para o ofensor, levando-se em conta 
ainda, a capacidade financeira do ofensor e a condição econômica do ofendido, fixo em R$8.000,00 (oito mil reais). 
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ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade do consumo faturado sob a rubrica “recuperação 
de consumo”, DECLARANDO inexistente o débito, discutido na presente ação e CONDENAR a requerida no pagamento em favor da 
parte autora do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente 
sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta 
decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. Julgo Improcedente o pedido 
contraposto apresentado.
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: JOARES ANTONIO ANTONIOLI ZAVASCHI, RUA GUAJARÁ MIRIM 1438, ZONA URBANA SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA TEIXEIROPOLIS n. 1363, 
AVENIDA PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7003048-24.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8731
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que recebeu em sua residência uma fatura no valor de valor 
exorbitante.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da cobrança, o mesmo alegou que se tratava de uma 
vistoria no imóvel do autor apresentando-lhe um Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, referente a recuperação de consumo de energia 
em sua unidade consumidora. Alega a requerida que a negativação tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, 
gerando a cobrança, apósi constatado através de perícia em seu medidor de energia. 
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida não efetue o corte do fornecimento da energia elétrica, bem como proceda a 
exclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito SPC/SERASA . No mérito requereu o julgamento procedente dos pedidos e 
a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a declaração de nulidade do débito.
A inicial veio instruída com documentos.
A tutela de urgência foi concedida.
Citada a requerida apresentou contestação, alegando que os atos adotados estão devidamente dentro da lei, que os valores apurados, 
após a inspeção são único e exclusivamente oriundos de um serviço usufruído pela requerente. Defendeu a requerida a regularidade dos 
procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, 
sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no 
consumo de energia elétrica, que no caso dos autos fora constatado pelo histórico real, cobrando-se apenas a diferença dos valores, 
obtido pela leitura final coletada no medidor de energia. 
Aduz ainda, que todo o procedimento observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado a requerente quanto a perícia 
realizada, deixando esta de apresentar sua defesa, por fim, o julgamento improcedente da ação. Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
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Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida, devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais que 
alega ter suportado, em razão da negativação de forma indevida, haja vista tratar-se de débito oriundo de recuperação de consumo.
Em sede de contestação, defendeu a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem 
guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, 
devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica.
Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, não vislumbro obediência às normas consumeristas, de natureza constitucional, as 
quais não podem ser afastadas por Resoluções de Agências Reguladoras. 
Conforme informado pela parte requerida, em sede de contestação, trata-se de recuperação de consumo, na unidade de consumo da 
parte requerente, e as alegações trazidas por aquela não prosperam, pois o dever de realizar a leitura de forma regular é da própria 
requerida e, em não fazendo, quer por falhas de ordem técnica, quer por má administração ou por qualquer outro fundamento, que não 
se impute ao cliente a responsabilidade, deve a requerida suportar os ônus da exploração da atividade empresarial.
Deste modo, não há como acatar a tese da requerida, posto que é sua obrigação a realização da vistoria de forma contínua e regular, 
não cabendo repassar aos clientes/consumidores os ônus da falha na prestação dos serviços, torna-se indevida cobrança de período 
retroativo e por estimativa.
Dessa forma, considerando a posição pacificada o TJ/RO, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido 
declaratório de nulidade do débito referente a “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela concessionária.
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em 
última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições 
de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente 
os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 
vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Há ainda de se destacar que o nome da parte autora foi levado junto ao serviço de restrição ao crédito, ultrapassando o mero dissabor.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Quando demonstrado que a inscrição do nome no 
cadastro de inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. No tocante ao quantum 
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e 
adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano 
extrapatrimonial. (TJ-RO - AC: 70593885820168220001 RO 7059388-58.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/07/2020)
Processo civil. Apelação. Inclusão no cadastro de inadimplentes. Declaratória. Inexistência de débito. Impugnação da assinatura. Ônus da 
prova. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Recurso não provido. Impugnada assinatura lançada em documento apresentado 
no intuito de comprovar existência de relação jurídica, aquele que produziu o documento passa a ter o ônus de comprovar a autenticidade, 
nos termos do art. 428, inc. I c/c art. 429, inc. II, ambos do CPC. Estando demonstrada que a inscrição do nome no cadastro de 
inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. A fixação do valor da indenização 
por danos morais é pautada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-RO - AC: 70122115620208220002 
RO 7012211-56.2020.822.0002, Data de Julgamento: 24/11/2021)
Em vista dos fatos narrados na inicial, reconheço a existência do dano moral e passo à fixação do quantum.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia é, inclusive, pacífica quanto aos critérios que devem ser adotados pelo Magistrado na 
fixação do valor da indenização por dano moral, devendo o julgador fazê-lo segundo seu arbítrio, visando sempre desestimular a prática 
de novos atos lesivos e procurando ressarcir a vítima do incômodo indevidamente imposto.
Nesse sentido, pode-se concluir que havendo o dano moral, o quantum a ser arbitrado é aquele que equilibra o mal sofrido com o 
suficiente para aplacá-lo, não podendo gerar ônus excessivo para uma parte, com enriquecimento da outra.
Sabe-se que uma das tarefas mais árduas para o magistrado é tentar dar um valor ao sentimento humano, procurar estabelecer o 
quantum da dor psicológica, quando sequer é possível, na maioria das vezes, expressar o sentimento em palavras.
Por outro lado, para quantificação dos danos morais também inexiste qualquer critério legal, devendo o julgador, a partir de sua experiência 
evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa da parte requerente e, de outro, a fixação de valor irrisório, que desbalize as características 
punitivas e pedagógicas do instituto em questão.
Há ainda de se sopesar a capacidade econômica da requerida, fator a ser correlacionado com o caráter repressivo anteriormente 
citado.
Dessa forma, ponderadas as circunstâncias do caso, o dano sofrido pelo requerente, a capacidade econômica de ambas as partes e o 
fato do processo tramitar no juizado das pequenas causas, arbitro os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que entendo 
razoável e proporção ao dano experimentado.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade do consumo faturado sob a rubrica “recuperação 
de consumo”, DECLARANDO inexistente o débito discutido na presente ação e CONDENAR a requerida no pagamento em favor da 
autora do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente sob o 
índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta decisão, 
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. 
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
No mais, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção. 
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
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Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA, PA MENEZES FILHO km 20, ZONA RURAL LINHA DA CONFUSÃO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC BURITIS, AVENIDA 
PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7006163-58.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ELIELTON LEITE DA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961, FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, R & H COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
ADVOGADOS DOS REU: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA PARANHOS, OAB nº RO4108, PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Para que se evitem posteriores alegações de cerceamento de defesa, intimem-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias junte 
aos autos prova pericial médica atualizado comprovando acerca da incapacidade, ou se concordam com o julgamento antecipado da 
lide.
Cumpre salientar que a especificação genérica de provas, sem qualquer demonstração da sua utilidade da realização da prova para o 
deslinde da controvérsia, não será admitida por este juízo.
Se porventura desejar a produção de prova testemunhal, deverá apontar o rol nesta, ficando desde já ciente que as testemunhas 
deverão comparecer independente de intimação.
Por fim, não havendo manifestação ou interesse ou, lado outro, manifestação pelo julgamento antecipado, após voltem os autos conclusos 
para julgamento.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ELIELTON LEITE DA SILVA, LINHA 46, LOTE 12 PA RIO ALTO SN ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, R & H COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, RUA HELENO DE 
ANDRADE 1156 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7003692-35.2020.8.22.0021
Classe: Execução Fiscal
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
Polo Ativo: RAINHA AVIAMENTOS LTDA - ME
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Conforme comprovante que adiante segue, a tentativa de busca de endereços on line restou infrutífera.
Tendo em vista que o sistema INFOJUD encontra-se indisponível, intime-se a parte exequente para o que entender direito, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE BURITIS, AC BURITIS 2476 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EXECUTADO: RAINHA AVIAMENTOS LTDA - ME, AV. AYRTON SENNA 1460 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7003628-54.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HELBA GONCALVES BIAGGI, OAB nº RO9295, ALBERTO BIAGGI NETTO, OAB nº RO2740A
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência proposta 
por VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS contra ENERGISA, ambos devidamente qualificados na inicial.
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Alega que sempre efetuou os pagamentos em dias dos valores que lhe foram cobrados por parte da Requerida, assim não possibilitando 
qualquer fato que desabonasse sua integridade financeira ou moral. Ocorre que recebeu em sua residência uma fatura no valor de valor 
exorbitante.
Diante de tal situação, a Requerente procurou a Requerida para saber o real motivo da cobrança, o mesmo alegou que se tratava de uma 
vistoria no imóvel do autor apresentando-lhe um Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, referente a recuperação de consumo de energia 
em sua unidade consumidora. Alega a requerida que a negativação tem como origem a irregularidade em seu medidor de energia, 
gerando a cobrança, apósi constatado através de perícia em seu medidor de energia. 
Requereu a tutela de urgência a fim de obrigar a requerida não efetue o corte do fornecimento da energia elétrica, bem como proceda a 
exclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito SPC/SERASA . No mérito requereu o julgamento procedente dos pedidos e 
a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como a declaração de nulidade do débito.
A inicial veio instruída com documentos.
A tutela de urgência foi concedida.
Citada a requerida apresentou contestação, alegando que os atos adotados estão devidamente dentro da lei, que os valores apurados, 
após a inspeção são único e exclusivamente oriundos de um serviço usufruído pela requerente. Defendeu a requerida a regularidade dos 
procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, 
sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no 
consumo de energia elétrica, que no caso dos autos fora constatado pelo histórico real, cobrando-se apenas a diferença dos valores, 
obtido pela leitura final coletada no medidor de energia. 
Aduz ainda, que todo o procedimento observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido notificado a requerente quanto a perícia 
realizada, deixando esta de apresentar sua defesa, por fim, o julgamento improcedente da ação. Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário. Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e não requer dilação probatória 
em sede de audiência. Passo, desta feita, ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
Ademais, como se sabe, o magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 
que entender desnecessárias (CPC, art. 370 e 371). 
Por outro prisma, o art. 139, inciso II, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de velar pela duração razoável do processo e no caso 
em tela, não vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, entendendo que a causa está suficientemente instruída e apta a ser 
julgada, o que passo a fazer. 
Desta feita, por verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
Tratam os autos de pedido Ação declaratória de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência, 
alegando a parte autora cobrança indevida, devendo, ser declarado nulo e inexistente o referido débito e indenizada por danos morais que 
alega ter suportado, em razão da negativação de forma indevida, haja vista tratar-se de débito oriundo de recuperação de consumo.
Em sede de contestação, defendeu a requerida a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, afirmando que possuem 
guarida em Resoluções da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, sendo a recuperação de consumo um expediente autorizado, 
devendo ser levado a efeito toda vez que constatada irregularidades no consumo de energia elétrica.
Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, não vislumbro obediência às normas consumeristas, de natureza constitucional, as 
quais não podem ser afastadas por Resoluções de Agências Reguladoras. 
Conforme informado pela parte requerida, em sede de contestação, trata-se de recuperação de consumo, na unidade de consumo da 
parte requerente, e as alegações trazidas por aquela não prosperam, pois o dever de realizar a leitura de forma regular é da própria 
requerida e, em não fazendo, quer por falhas de ordem técnica, quer por má administração ou por qualquer outro fundamento, que não 
se impute ao cliente a responsabilidade, deve a requerida suportar os ônus da exploração da atividade empresarial.
Deste modo, não há como acatar a tese da requerida, posto que é sua obrigação a realização da vistoria de forma contínua e regular, 
não cabendo repassar aos clientes/consumidores os ônus da falha na prestação dos serviços, torna-se indevida cobrança de período 
retroativo e por estimativa.
Dessa forma, considerando a posição pacificada o TJ/RO, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar procedente o pedido 
declaratório de nulidade do débito referente a “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela concessionária.
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em 
última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições 
de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente 
os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 
vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Há ainda de se destacar que o nome da parte autora foi levado junto ao serviço de restrição ao crédito, ultrapassando o mero dissabor.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Quando demonstrado que a inscrição do nome no 
cadastro de inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. No tocante ao quantum 
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e 
adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano 
extrapatrimonial. (TJ-RO - AC: 70593885820168220001 RO 7059388-58.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/07/2020)
Processo civil. Apelação. Inclusão no cadastro de inadimplentes. Declaratória. Inexistência de débito. Impugnação da assinatura. Ônus da 
prova. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Recurso não provido. Impugnada assinatura lançada em documento apresentado 
no intuito de comprovar existência de relação jurídica, aquele que produziu o documento passa a ter o ônus de comprovar a autenticidade, 
nos termos do art. 428, inc. I c/c art. 429, inc. II, ambos do CPC. Estando demonstrada que a inscrição do nome no cadastro de 
inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. A fixação do valor da indenização 
por danos morais é pautada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-RO - AC: 70122115620208220002 
RO 7012211-56.2020.822.0002, Data de Julgamento: 24/11/2021)
Em vista dos fatos narrados na inicial, reconheço a existência do dano moral e passo à fixação do quantum.
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A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia é, inclusive, pacífica quanto aos critérios que devem ser adotados pelo Magistrado na 
fixação do valor da indenização por dano moral, devendo o julgador fazê-lo segundo seu arbítrio, visando sempre desestimular a prática 
de novos atos lesivos e procurando ressarcir a vítima do incômodo indevidamente imposto.
Nesse sentido, pode-se concluir que havendo o dano moral, o quantum a ser arbitrado é aquele que equilibra o mal sofrido com o 
suficiente para aplacá-lo, não podendo gerar ônus excessivo para uma parte, com enriquecimento da outra.
Sabe-se que uma das tarefas mais árduas para o magistrado é tentar dar um valor ao sentimento humano, procurar estabelecer o 
quantum da dor psicológica, quando sequer é possível, na maioria das vezes, expressar o sentimento em palavras.
Por outro lado, para quantificação dos danos morais também inexiste qualquer critério legal, devendo o julgador, a partir de sua experiência 
evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa da parte requerente e, de outro, a fixação de valor irrisório, que desbalize as características 
punitivas e pedagógicas do instituto em questão.
Há ainda de se sopesar a capacidade econômica da requerida, fator a ser correlacionado com o caráter repressivo anteriormente 
citado.
Dessa forma, ponderadas as circunstâncias do caso, o dano sofrido pelo requerente, a capacidade econômica de ambas as partes e o 
fato do processo tramitar no juizado das pequenas causas, arbitro os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que entendo 
razoável e proporção ao dano experimentado.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade do consumo faturado sob a rubrica “recuperação 
de consumo”, DECLARANDO inexistente o débito discutido na presente ação e CONDENAR a requerida no pagamento em favor da 
autora do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente sob o 
índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta decisão, 
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362. 
CONFIRMO a liminar deferida em sede de antecipação de tutela, tornando-a definitiva.
No mais, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nesta fase, por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95. 
Transitada em julgado, arquivem-se o feito.
Publique-se, registre-se, Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção. 
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS, LINHA UNIÃO S/N, LOTE 10, GLEBA 02 P.A REVIVER - ZONA RURAL 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 945 - 76812-100 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7001605-38.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: MIRIAN FERREIRA COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: GEDEAO GOMES DE SOUZA, OAB nº RO11024
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 14 de 
outubro de 2022 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 10h:15min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: MIRIAN FERREIRA COSTA, LINHA 04, PA PEDRA DO ABISMO Sn, SITIO ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do 
Processo: 0001433-44.2019.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: ERIVAN DA SILVA TEIXEIRA, WALVERNAGS COTRIN GONCALVES
ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA, OAB nº RO8318, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, determino a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76872-854 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
DENUNCIADOS: ERIVAN DA SILVA TEIXEIRA, BR 421, LINHA 07 ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA, 
WALVERNAGS COTRIN GONCALVES, BR 421, KM 160, GLEBA ORIENTE ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 0003888-08.2012.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: ANTONIO MANOEL DA SILVA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, determino a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
DENUNCIADO: ANTONIO MANOEL DA SILVA, RUA CUJUBIM 1880 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do 
Processo: 7002855-09.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: FERNANDA GONCALVES LEITE DA FONSECA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FABIO ROCHA CAIS, OAB nº RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS, OAB nº RO7961
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
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O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, porquanto inexistem outras 
provas a serem produzidas além daquelas já existentes nos autos.
Antes de analisar o mérito, passo à análise das preliminares suscitadas.
Da preliminar de incompetência absoluta – prova pericial
Em sua contestação, a requerida alega incompetência do juizado especial cível, em vista da complexidade da matéria e necessidade de 
produção de prova pericial para o caso.
Sem razão, contudo.
De se ressaltar que a incompetência do juizado especial no caso alegado somente se justifica quando a prova pericial se mostrar o único 
meio disponível para o deslinde do feito, o que não ocorre no presente caso, já que a controvérsia também poderá ser analisada por 
meio de prova documental. Desse modo, a simples alegação de necessidade de prova complexa não é suficiente, por si só, para afastar 
a competência deste juízo.
Destaque-se que a prova pericial no presente caso seria inútil, pois segundo informações da ré, a irregularidade já foi devidamente 
sanada por meio da intervenção de seus técnicos, mediante a troca do aparelho. Ademais, por certo, após a medida adotada, o aparelho 
retirado já não se encontra nas mesmas condições em que estava, quando a suposta irregularidade foi constatada.
De todo modo, ainda que houvesse a constatação de irregularidade no aparelho, não me parece razoável imputá-la ao consumidor, 
especialmente porque que cabe à concessionária requerida utilizar equipamentos seguros e que se enquadrem dentro dos parâmetros 
de qualidade.
Por essa razão, afasto a incompetência alegada e passo à análise do mérito.
Da Alegada Ausência de interesse processual
Alega que a parte autora não esgotou as vias administrativas antes de ingressar com a ação, mesmo diante das diversas opções como 
‘consumidor.gov’, restando como carecedora de ação por ausência de interesse processual.
Razão não lhe assiste, na medida em que já existe entendimento firmado pela jurisprudência pátria acerca da desnecessidade de 
esgotamento das vias administrativas para o ingresso judicial.
Não bastasse, é de conhecimento público que não há nenhum esforço da ré para solucionar questões desta mesma natureza de forma 
administrativa, o que facilmente se observa pelos resultados das audiências de conciliações em que a ré nada propõe de acordo.
Da Impugnação à Justiça Gratuita.
Neste ponto, a irresignação da parte ré deve ser liminarmente rejeitada, ante a ausência flagrante de interesse processual para tais 
alegações, visto que em nenhum momento dos autos este juízo concedeu gratuidade de justiça à requerente.
Desse modo, não havendo razões para a propositura da presente impugnação, rejeito-a de plano.
Superadas as preliminares e impugnações, passo à análise do mérito.
Inicialmente, cabe ressaltar que a situação deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele 
inerentes, eis que inegável a relação de consumo existente entre os demandantes.
Insurge-se a parte requerente contra um débito lançado em sua unidade consumidora n. 20/1513808-4 no valor de R$968,05 (novecentos 
e sessenta e oito reais e cinco centavos que alega desconhecer e que reputa ser ilegal por se tratar de recuperação de consumo.
Analisando-se detidamente os documentos anexados aos autos, especialmente o período apurado indicado no histórico de consumo 
juntado juntado pela ré, demonstrativo de cálculo acostado, fatura acostada, termo de ocorrência, observa-se que o débito ora impugnado 
se trata, de fato, de recuperação de consumo apurado pela ré em decorrência de uma suposta irregularidade ocorrida nas faturas 
anteriores.
A requerida, por outro lado, defende o débito apontado alegando que por ocasião de uma inspeção realizada na unidade consumidora 
da requerente, constatou-se a medição incorreta e que o procedimento foi todo acompanhado pela requerente, assinando a respectiva 
documentação. Aponta que, em virtude disso, expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 16816que contém todas as informações 
relativas à anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas 
as concessionárias do País, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Pondera que 
após a conclusão do procedimento foi emitida uma carta à requerente que acompanhava o demonstrativo de cálculo da recuperação 
apurada. Assevera que a cobrança não trata de nenhuma multa, mas apenas a recuperação de receita referente ao período do desvio 
de energia no local em que a requerente pagava fatura a menor. Impugna o dano moral pleiteado e requer, ao final, a improcedência do 
pedido autoral. Apresenta pedido contraposto para que seja declarado devido o débito apurado.
A despeito de suas alegações, a requerida não logrou êxito em comprovar a suposta irregularidade apontada, a fim de justificar a 
cobrança do débito por recuperação de consumo.
Não é demais relembrar que a requerida é a única que detém conhecimento técnico e o monopólio das ações de instalação, leitura e 
fiscalização dos relógios medidores, possuindo a obrigação de promover a leitura mensal, de modo que deve comprovar a capacitação 
técnica dos instrumentos medidores, a fiel demonstração de fraude nos aparelhos retirados para análise, a fiel intimação e garantia da 
ampla defesa ao consumidor fiscalizado, bem como a efetiva alteração de consumo após a instalação de novos equipamentos. E, neste 
norte, tem-se que a ré não cumpriu com nenhuma das referidas ações acima, não podendo utilizar-se somente das disposições benéficas 
da Resolução ANEEL nº 414/2010.
É cediço que a medição de energia elétrica deve ser periódica (art. 84, Resolução 414/2010 - ANEEL) e, o art. 81 da Resolução estabelece 
que é de responsabilidade da concessionária a manutenção de medição externa, senão vejamos:
Art. 81. É de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, 
painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e 
reativa excedente.
Assim, em caso de constatação de situação irregular no momento da medição do consumo, deve a concessionária observar o procedimento 
a ser seguido, previsto no artigo 129, inciso II da Resolução da ANEEL nº. 414/2010, que diz:
Art. 129: Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor:
§1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 
procedimentos:
I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
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“III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando 
for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;” (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 03.04.2012)
IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. [...]
Vale dizer, a concessionária deixou de comprovar efetivamente a irregularidade imputável à parte autora e nem mesmo apontou a partir 
de quando a suposta fraude ocorrera para bem demonstrar o procedimento escolhido e de acordo com as resoluções reguladoras.
Tratando-se de serviço de caráter essencial e contínuo, deveria a concessionária ter promovido a imediata fiscalização na residência da 
parte autora para verificar a existência de problemas no medidor que mensura regularmente a energia elétrica consumida ou de eventuais 
“desvios”, não se deixando cair em omissão e negligência por grande período para, então e com base no consumo atual, apurar a efetiva 
diferença de consumo e efetuar a cobrança em valores elevados e exigir o pagamento.
Se por um lado houve suposto consumo no imóvel da parte autora, por outro é dever da ré constatar o efetivo consumo e a existência e/
ou irregularidade do medidor, de modo que a cobrança só se justifica através da leitura no equipamento em perfeito funcionamento.
Nesse passo, deve a concessionária arcar com o efetivo custo e prejuízo operacional em razão da falta de diligência e fiscalização de sua 
parte, não sendo razoável imputar eventual irregularidade ao consumidor, especialmente quando a opção de instalar um equipamento 
supostamente avariado e em desacordo com os parâmetros de qualidade foi exclusivamente tomada pela requerida.
Ao meu sentir, portanto, a concessionária ré assumiu o risco em instalar equipamento de medição em total desacordo com as regras 
vigentes e que evidentemente poderia lhe trazer prejuízos futuros com a medição incorreta.
Nesse passo, por se tratar de risco inerente à atividade prestada pela ré, esta deve assumir os riscos por eventuais prejuízos decorrentes 
de suas próprias escolhas, não podendo tal fato ser imputado ao consumidor que, no momento da instalação do equipamento, não possui 
de conhecimento técnico para tanto, tampouco de liberdade para escolha dos procedimentos adotados.
Ainda quanto ao assunto, convém destacar que muito embora a Turma Recursal deste TJRO tenha pacificado entendimento acerca da 
possibilidade da cobrança de recuperação de consumo de consumo de energia, tal conclusão não pode se basear exclusivamente em 
perícia unilateral, devendo haver outros elementos suficientes que indiquem a irregularidade. Veja-se:
Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Recuperação de consumo. Perícia unilateral. Ausência de elementos justificadores. 
Irregularidade. Inexigibilidade do débito. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado de Rondônia deve 
seguir todos os parâmetros indicados pela agência reguladora, sob pena de nulidade de seus atos. (TJ-RO - RI: 70491272920198220001 
RO 7049127-29.2019.822.0001, Data de Julgamento: 18/09/2020)
Constata-se, no entanto, que a diferença de faturamento foi calculada com base no maior consumo dos três ciclos posteriores , não 
atendendo aos parâmetros supracitados.
Ademais, verifica-se pela memória de cálculo que a diferença de faturamento foi calculada com base na maior média de consumo dos três 
meses posteriores, não atendendo aos parâmetros previamente estabelecidos pela Turma Recursal deste Estado que definiu, nos casos 
de recuperação de consumo, que a concessionária deve apurar o débito considerando a média de consumo dos três meses imediatamente 
posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de 1 (um) ano, “pois revela o consumo médio e efetivo de energia 
elétrica da unidade no padrão do novo medidor instalado” (AC n. 0010645-44.2013.8.22.0001 e RI n. 7000259-25.2016.8.22.0001).
Assim, não há embasamento legal para a cobrança, tal como lançada pela ré, de forma que é procedente o pedido de declaração de 
inexistência/inexigibilidade do débito de R$ 968,05 (novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).
Neste sentido, segue abaixo julgado da Turma Recursal deste Tribunal:
Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Recuperação de consumo. Perícia unilateral. Ausência de elementos justificadores. 
Irregularidade. Inexigibilidade do débito. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado de Rondônia deve 
seguir todos os parâmetros indicados pela agência reguladora, sob pena de nulidade de seus atos. (TJ-RO - RI: 70491272920198220001 
RO 7049127-29.2019.822.0001, Data de Julgamento: 18/09/2020).
Quanto ao pedido contraposto, peticionado em conjunto com a defesa contestatória, nos termos do art. 31, da Lei n. 9.099/95, verificando-
se que a cobrança é indevida, conforme fundamentos alhures, o julgamento improcedente do pedido contraposto é medida que se 
impõe.
Ante o exposto, extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, e julgo PROCEDENTE o pedido aduzido pela 
parte autora para: a) declarar a nulidade da perícia no medidor de energia efetuada pela requerida; b) desconstituir o débito em relação a 
diferença de consumo de energia não faturada, no valor de R$968,05 (novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos, c) confirmar 
a antecipação de tutela concedida tornando-a definitiva, c) Julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela parte requerida.
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as notações de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processalmento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: FERNANDA GONCALVES LEITE DA FONSECA, LINHA 01, S/N KM 20 Lote 21 Gb 11 ZONA RURAL - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, RUA CORUMBIARA 
1820 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
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Número do 
Processo: 7002727-86.2022.8.22.0021
Classe: Embargos à Execução
Polo Ativo: MOISES RODRIGUES WESTFAL
ADVOGADO DO EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO EMBARGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
DECISÃO
Intime-se a parte embargante, para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste quanto a petição apresentada pela Fazenda Pública. 
Após, voltem os autos conclusos, para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EMBARGANTE: MOISES RODRIGUES WESTFAL, RUA RODRIGUES ALVES 4 SETOR 07 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE BURITIS

Número do 
Processo: 2000097-50.2019.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: JARLEI PINHEIRO BARBOZA
DENUNCIADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Citado por edital, o réu não respondeu ao chamamento judicial.
Assim, atenta ao disposto nos artigos 366 e 396, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, determino a suspensão do 
processo, bem como do curso do prazo prescricional.
Considerando, no entanto, a necessidade de se estabelecer limite para a suspensão da prescrição, tendo em conta que o silêncio da 
lei, ensejaria, em tese, insustentável situação de imprescritibilidade, na linha de melhor entendimento doutrinário, entendo aplicável, por 
extensão, os prazos do artigo 109 do Código Penal.
Assim, a suspensão do prazo prescricional deverá ser por lapso de tempo equivalente ao da prescrição pelo máximo da pena in abstrato, 
prevista na lei, após o que voltará a fluir, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aguarde-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, 0 CENTRO - 76950-000 - SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
DENUNCIADO: JARLEI PINHEIRO BARBOZA, AV. AYRTON SENNA 2736, FUNDOS DO MERCADO TEMTEM SETOR 06 - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7003416-04.2020.8.22.0021 
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DENUNCIADO: ADRIANA DE OLIVEIRA, RUA SÃO FELIPE 2175, TELEFONE (69) 9.9952-7909 SETOR 05 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO DENUNCIADO: LUCAS BALDISSERA BACHINSKI, OAB nº PR79929 
Despacho
Vistos. 
Diante da certidão de ID 81139885, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.
Prazo: 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos para reanálise da sentença.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 

Número do 
Processo: 7003871-32.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEY GONCALVES CORREIA, OAB nº RO2361A
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
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Sentença
I - RELATÓRIO
O requerente ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação visando obter a condenação da parte 
requerida, igualmente qualificada, a conceder-lhe a concessão de auxílio-doença, na qualidade de segurado especial. Como fundamento 
de sua pretensão, alega preencher todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a percepção do benefício em questão. 
Com a inicial, juntou procuração e documentos.
Decisão inaugural Id. 62603495 concedendo a justiça gratuita.
Regularmente citado, o requerido ofertou contestação, Id. 76414730.
Determinada a realização de perícia médica, o laudo foi acostado no Id. 73225276.
Nesses termos vieram os autos conclusos. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A parte autora impugnou o laudo pericial elaborado por perito designado por este Juízo ao argumento de que, ao contrário do que constou 
do laudo pericial, padece de invalidez decorrente de patologia.
Inicialmente, destaco que o trabalho do perito limita-se a responder aos quesitos elaborados pelas partes e, eventualmente, pelo juízo. A 
prova pericial consiste na impressão do perito sobre as análises efetuadas no objeto da prova.
Como se sabe, o destinatário da prova é o juiz.
No julgamento do processo, os aspectos técnicos observados pelo perito serão apreciados, sempre, em confronto com os demais 
elementos de prova, pois o laudo pericial não é o único meio de prova a ser analisado, ou seja, o perito não é o juiz da causa e seu 
pronunciamento não vincula o juiz, o qual deverá apreciar o laudo com liberdade e justificar suas decisões.
Em quaisquer hipóteses as considerações contidas no laudo serão sempre contrárias aos interesses de uma das partes, o que, por si só, 
não autoriza o manejo do remédio processual da impugnação.
De outro norte, pode o julgador adotar as conclusões contidas no parecer do assistente técnico das partes para o julgamento da lide, uma 
vez que faz parte do conjunto probatório dos autos.
No caso dos autos, entendo que todas as respostas aos quesitos apresentadas pelo perito, bem como os demais elementos de prova, 
permitem o julgamento do mérito sem quaisquer prejuízos à parte, revelando-se desnecessária a realização de outro exame pericial.
Ademais, verifica-se que não se faz necessária a realização de perícia por médico especializado, haja que o laudo fora minunciosamente 
elaborado, atentando-se ao caso concreto apresentado.
Diante disso, rejeito a impugnação ao relatório pericial.
No que tange enfermidade alegada, no laudo pericial, o médico perito nomeado pelo Juízo constatou que esta não a incapacita para o 
trabalho, consignando, inclusive, que a doença apresentada pela autora não o impede de estudar ou realizar suas atividades habituais.
Da análise detida dos autos, não vejo preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença pois patente 
que a patologia que acomete a parte autora não é incapacitante, nos termos da conclusão do laudo pericial: “NÃO APRESENTA 
INCAPACIDADE” (Id. 73225276).
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como as partes estão 
regularmente representadas.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, 
cumprindo a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 
laborativa. In verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando 
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 
a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
De acordo com a legislação específica, a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação, concomitante, dos 
seguintes requisitos: (a) incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que seja apta a garantir a sua subsistência; 
(b) a qualidade de segurado; e (c) o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, I, da Lei 8.213/91), dispensada 
esta no caso de a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa (art. 26, II, primeira parte).
Todavia, deixo de analisar a condição de segurado, em razão da ausência do requisito doença incapacitante.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e via de consequência declaro extinto o feito 
com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários por ser beneficiária da AJG.
A parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, sendo assim, oficie-se ao e. TRF1, ou inclua-se em sistema próprio, a 
requisição para pagamento de honorários periciais nesse feito.
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da sentença. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, RODOVIA 460, KM 01, LOTE 71, GLEBA 02 s/n ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Buritis - 2ª Vara Genérica
Processo: 2000036-58.2020.8.22.0021
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (10944)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PROCESSO EXTINTO): KADMO BAGATIN BRESSAN
Advogado(s) do reclamado: SIDNEY GONCALVES CORREIA
Advogado do(a) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PROCESSO EXTINTO): SIDNEY GONCALVES CORREIA - RO0002361A
INTIMAÇÃO - DJE
Fica a parte Ré, por intermédio de seu patrono, INTIMADA do despacho de Id. 80572240:
Ante a notícia de descumprimento da Suspensão Condicional do Processo por parte do denunciado, e atendendo ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, antes de decidir acerca da revogação do benefício, dê vistas à Defesa para manifestação, após venham 
os autos conclusos.
Buritis, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7001859-11.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: MARIA ANA DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - RO8731
Requerido(a): REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE RECORRIDA 
MARIA ANA DA SILVA
Rua Tiradentes, 1948, setor 08, Buritis - RO - CEP: 76880-000
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7003204-12.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: CICERO JOSE DE MELO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - RO8731
Requerido(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 1 dia.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7001836-65.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS BASILIO
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: DORIHANA BORGES BORILLE - RO0006597A
Requerido(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE RECORRIDA 
MARIA DAS GRACAS BASILIO
Rua Rolim de Moura, 2127, Setor 03, Buritis - RO - CEP: 76880-000
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7003590-42.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: LEANDRO UILIAN CRUZ DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: DORIHANA BORGES BORILLE - RO0006597A
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Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7003630-24.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: CLAUDECY EVANGELISTA DOS PASSOS
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA FIGUEIREDO - RO9145
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7004709-72.2021.8.22.0021.
REQUERENTE: MILTON MOREIRA DA CUNHA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontaneamente a 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7003643-23.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: LUIS ANTONIO SANTOS E SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA - RO10287
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
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Processo nº : 7003778-35.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: JOALDO MOREIRA DA COSTA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - RO8731
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7003638-98.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: ALMIR JOSE DOS SANTOS
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA FIGUEIREDO - RO9145
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7003713-40.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: ROSEMIR MOURA SANTOS
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - RO8731
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7002895-88.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: VALDECIR FRANCISCO DA COSTA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - RO8731
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE RECORRIDA 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
AC Buritis, Avenida Porto Velho 1579, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
VALDECIR FRANCISCO DA COSTA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7003766-21.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: ELIANA CASIMIRA DE LIMA
Advogado: Advogados do(a) REQUERENTE: FABIO ROCHA CAIS - RO8278, WELLINGTON DE FREITAS SANTOS - RO7961
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7003238-21.2021.8.22.0021.
AUTOR: VAGNER GOTARDI ROCHA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontaneamente a 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7003659-74.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: DIEKSON GASPARINI
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: JEAN NOUJAIN NETO - RO0001684A
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7001278-93.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: ISMAR DE SOUZA ALMEIDA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA - RO10287
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO À PARTE
ISMAR DE SOUZA ALMEIDA
Linha 03, 17, ZONA RURAL, Buritis - RO - CEP: 76880-000
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7000316-70.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: RITA DE CASSIA CABRAL
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA - RO10287
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA 
RITA DE CASSIA CABRAL
Rua Jaru, 2549, Setor 04, Buritis - RO - CEP: 76880-000
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7004152-51.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS FARIAS MOREIRA, EVA APARECIDA 
DOS SANTOS AMARAL
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: DORIHANA BORGES BORILLE - RO0006597A
Advogado do(a) REQUERENTE: DORIHANA BORGES BORILLE - RO0006597A
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº : 7001938-87.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA - RO6635, ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - RO7968
Requerido(a): REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA - SP426363
Intimação À PARTE RECORRIDA 
JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS
Rua Rodrigo Alves, 1052, Setor 07, Buritis - RO - CEP: 76880-000
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Buritis - 2ª Vara Genérica
Endereço: AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002028-66.2020.8.22.0021 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
EXEQUENTE: ROSENILDA LIMA RODRIGUES 
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - RO301-B 
EXECUTADO: MUNICIPIO DE BURITIS
Intimação AO EXEQUENTE
Finalidade: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o pagamento da RPV ID 64274776.
Buritis/RO, 2 de setembro de 2022.

Número do processo: 7002789-29.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: GERALDO CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB nº RO8731
Polo Ativo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
I-RELATÓRIO:
Dispensado pela Lei 9.099/95.
II-FUNDAMENTOS:
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, vez que desnecessária a dilação probatória para a 
aferição de matéria relevante.
Após análise atenta dos autos, vislumbro não prosperar a preliminar de inépcia da inicial, quando a peça atendeu aos requisitos dos artigos 
319 e 320 do Código de Processo Civil, contendo os fatos, a causa de pedir, o pedido, com especificação suficiente para caracterização 
da pretensão, seus fundamentos, bem como da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Além disso, o autor apresentou 
documentos suficientes para a propositura da demanda, tais como os documentos pessoais, Art, projeto, entre outros.
Passo a analisar o mérito.
A requerida não cumpriu a obrigação de fazer referente à ligação da energia elétrica no endereço do requerente, fazendo-se necessária 
a confirmação da tutela pretendida.
A relação de direito material versa sobre relação de consumo, pois a requerida é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do Código 
de Defesa do Consumidor, e, nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, em face do art. 14 do 
CDC, bastando ao consumidor a prova do fato e do nexo causal, dispensada a prova da culpa.
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O serviço oferecido pela requerida é pautado pelo princípio da continuidade (art. 22, CDC). Além disso, o fornecimento de energia elétrica 
é considerado serviço essencial (art. 10, I, Lei 7.783/89).
A privação desse serviço, sem dúvida, proporciona transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Logo, a obrigação 
que advém da responsabilidade assumida pelo fornecedor de bens ou prestador de serviço, é a de entregar o bem ou prestar o serviço 
pactuado.
Cabe salientar que a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL dispõe o prazo de cinco dias o prazo de ligação de energia elétrica para 
unidade consumidora do grupo B (residência rural), vejamos:
Seção III
Dos Prazos de Ligação
Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a 
seguir fixados:
I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;
II – 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e
III – 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.
Na mesma legislação, confere-se que os arts. 29 e 30 determinam que após a solicitação da ligação, incumbiria a ré, no prazo de 05 
(CINCO) dias úteis (zona rural), realizar vistoria do local para aferir a regularidade das instalações necessárias ao atendimento do pedido, 
o que contabiliza um total de 12 dias úteis entre a solicitação e a aprovação das instalações.
Conforme restou demonstrado, de acordo com informação prestada pela própria requerida em contestação, houve solicitação de ligação 
de energia em 28.08.2020, às 10h59 e até a propositura da presente demanda em 11.12.2020 não havia prova do fornecimento, gerando 
sérios transtornos à requerente, que suplantam o mero aborrecimento, capazes de ensejar indenização por danos morais.
À despeito das alegações da requerida sobre a demora para o efetivo fornecimento de energia na unidade consumidora da requerente, 
ao argumento de que teria cumprido os prazos legais para a ligação de energia, realização de inspeções e medições, verifica-se não se 
tratar de prazo razoáveis.
Ademais, a parte autora comprou nos autos que a obra já havia sido inspecionada pelo comissionamento, tendo o comprovante de 
aprovação em 09/05/2022. Dessa forma, tem-se que a requerida extrapolou mais de 30 dias quando do ajuizado da ação, sendo o prazo 
legal de 12 (doze) dias úteis entre a solicitação e a aprovação das instalações com o fornecimento da energia.
O descumprimento desta obrigação, com o atraso na ligação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, privando-a de 
serviço considerado essencial e necessário ao pleno exercício das suas atividades diárias e básicas e inerentes a subsistência do 
indivíduo, por tempo superior ao legalmente previsto, gera dano moral.
Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na ausência de impedimento legal ou técnico, o pedido 
de ligação de energia elétrica deve ser atendido, dado se tratar de insumo essencial a vida cotidiana. A recusa injustificável à prestação 
desse serviço viola direito do solicitante, afetando seu estado anímico, em ordem a ensejar a obrigação de indenizar. (APELAÇÃO CÍVEL 
7012735-87.2019.822.0002, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 
24/04/2020.)
Portanto, no caso dos autos, tenho que a requerida falhou na prestação dos serviços contratados pela parte autora, na medida em que 
não houve o ligamento do serviço essencial no prazo estabelecido.
Frisa-se que, nesses casos, o dano moral deflui da essencialidade do serviço, que deve ser prestado de forma contínua e eficiente. 
Portanto, não se pode cogitar a hipótese de mero dissabor, pois a privação de uso do serviço essencial, certamente causa dano moral.
Arbitro a indenização devida em R$ 8.000 (oito mil reais), tendo em vista a extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica 
do ofensor.
III-DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 
para CONDENAR a requerida ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. a OBRIGAÇÃO DE FAZER de ligação da 
energia elétrica na unidade consumidora do requerente, bem como a instalação de medidor, confirmando a tutela de urgência concedida 
e ao PAGAMENTO de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000 (oito mil reais) em favor da parte autora, com correção 
monetária e juros devidos a partir da data da sentença.
Sem custas e honorários nos termos da Lei 9.099/95.
Fica desde já indeferido eventual pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar o regular recolhimento do 
preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: GERALDO CARDOSO DOS SANTOS, LINHA C-50, KM 24, LOTE 41, P.A SÃO SEBASTIÃO s/n ZONA RURAL - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AC BURITIS, AVENIDA 
PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do processo: 7000437-98.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA
ADVOGADO DO AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA, OAB nº RO8501A
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
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DECISÃO
Cuida-se de execução de título judicial proposta por GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, 
objetivando o recebimento de honorários dativos arbitrados em juízo, em razão da ausência da DPE na audiência, no valor total de R$ 
900,00.
Citado a promover o pagamento e/ou, querendo, opor impugnação, o Estado manifestou-se, arguindo preliminar de nulidade do título 
executivo e, no mérito, o excesso do valor arbitrado e a responsabilidade do pagamento pela Defensoria Pública.
Vieram os autos conclusos. 
Inicialmente, quanto à preliminar aventada de inadequação da via eleita, impõe-se não merecer agasalho no vertente caso, vez que trata-
se de crédito oriundo de título executivo judicial, nos moldes do art. 515, inc. V, do CPC, ante a nomeação do causídico exequente para 
atuação dativa em audiência, justificando-se pelo não comparecimento do Defensor Público nas solenidades.
Outrossim, o art. 24 do Estatuto da Advocacia dispõe que a decisão judicial, que fixar ou arbitrar honorários, é títulos executivos, cabendo, 
pois, específica demanda para recebimento do crédito.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO 
DATIVO -TABELA DE HONORÁRIOS DE DATIVO - OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. - O advogado 
nomeado para atuar em processo, em substituição aos membros da Defensoria Pública, faz jus ao recebimento de honorários, caso 
contrário, estar-se-ia diante do enriquecimento ilícito do Estado. - O IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002 firmou tese sobre a observância 
das tabelas de honorários de dativo. (TJ-MG - AC: 10191100017570001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 11/02/2020, 
Data de Publicação: 17/02/2020).
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO 
DATIVO. CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE 
AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71008189516, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José 
Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - “Recurso Cível”: 71008189516 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, 
Data de Julgamento: 31/10/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/11/2019).
Logo, afasta-se a preliminar arguida.
No mérito, em que pese os respeitáveis argumentos lançados pelo executado, infere-se não prevalecer as teses levantadas, já que, 
independentemente de sua maior ou menor razoabilidade quanto à instituição que deveria suportar o ônus dos honorários arbitrados por 
deficiência dos quadros da Defensoria Pública, não é, aquele proposto, o tratamento jurídico que o ordenamento pátrio atualmente dedica 
à questão posta. 
Assim é, em primeiro plano, porque a Defensoria Pública, embora tenha autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica 
própria, não podendo integrar o polo passivo da demanda, razão pela qual se justifica a execução em face do Estado de Rondônia, de 
resto detentor do orçamento e da obrigação de repasse do duodécimo.
Ademais, também porque, na hipótese de ausência ou impossibilidade de atuação da instituição constitucionalmente destacada para a 
assessoria jurídica dos necessitados da comarca - Defensoria Pública -, incumbe, nos termos da lei, ao Estado de Rondônia, detentor 
do orçamento púbico respectivo, a obrigação de proceder ao respectivo pagamento de defensor dativo nomeado para suprir a ausência, 
detendo, pois, legitimidade passiva para a respectiva execução. 
Destaca-se, ademais, que a Defensoria Pública, embora tenha sido agraciada com autonomia administrativa pela Emenda Constitucional 
n. 80/2014, continua sendo instituição do Estado, não possuindo, como regra geral, capacidade de ser parte, exceto para defender 
interesses institucionais. Ademais, seu orçamento é custeado mediante recursos públicos destacados e encaminhados pelo Estado de 
Rondônia, fonte primeira, pois, do orçamento destinado á assistência jurídica aos necessitados, nos termos da CF/88; ainda que deva 
repassa-lo à instituição Defensoria Pública, o que lhe couber no particular. 
Insista-se em que, do orçamento da Defensoria Pública, existe verba específica para pagamento dos integrantes de seu quadro, e a 
ausência do Defensor Público, por qualquer motivo, para cumprir o seu mister em audiência, ou em ato processual diverso, obriga a 
nomeação de advogado dativo, tal qual ocorreu no caso dos autos.
Pelo exposto, o valor arbitrado deve, de fato, ser suportado pelo Estado de Rondônia, enquanto ente federativo.
Ainda, no tocante ao mérito da impugnação, e agora sob outro prisma, evidentemente não colhe a alegação de equívoco procedimental 
da lavra do juízo, ao nomear defensor dativo para o ato processual designado no feito originário, no qual fez-se ausente agente da 
Defensoria Pública. 
Assim é já porque, diante dos comandos trazidos pelos arts. 263/265 do Código de Processo Penal em vigor, não se pode impor ao 
juízo prejudicar, v.g., a pauta agendada de audiências, ou atos outros em conformidade com as prioridades da jurisdição local, atrasando 
processos ou frustrando atos processuais preparados e encaminhados - inclusive com despesas públicas já envidadas, e, em não raras 
vezes, já com a presença dos demais atores processuais presentes na sede do juízo -, por conta da ausência de Defensor Público na 
comarca, na data especificada, ou, mesmo, porque o agente da Defensoria Pública local, embora presente, eventualmente se recuse a 
patrocinar o ato processual para o qual foi instado, nomeado em defesa dos hipossuficientes da comarca.
Outra não é a razão pela qual o preceito legal invocado comanda que “o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo 
imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. (...) A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. (...) Incumbe ao 
defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, 
devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.” 
Sequer haveria falar, pois, em error in procedendo no curso do processo originário, ainda que tal tese, procedente fosse, tivesse - e não 
tem - o condão de afastar a eficácia de título executivo do provimento judicial de onde emanou a nomeação do defensor, já albergado 
pela preclusão. Não o teria, de qualquer forma.
Uma vez mais remete-se às recomendações previstas nos julgados oriundos do Egrégio STJ, tais como colacionados ao norte.
De outra banda, reza o art. 22, § 1º da Lei 8.906/94 que “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, 
no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”, não havendo, pois, que se falar em qualquer violação a 
preceito legal.
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No caso em julgamento, a Defensoria Pública não se fez presente às audiências mencionadas; e não é rara, em outros processos 
desta comarca, a necessidade e efetivação da nomeação de advogado dativo a hipossuficientes processuais, em razão da ausência de 
Defensor Público ao ato processual, por vezes mediante afirmação de recusa pelo próprio agente da DPE.
Por fim, impõe-se rememorar que, em razão de a Defensoria Pública não dispor de Defensores Públicos em quantidade suficiente 
para atender a demanda a ela apresentada, nas comarcas, o juízo tem o dever, e não mera faculdade, de garantir a defesa técnica 
daquele que não possui condições financeiras para contratar advogado particular, ou dos hipossuficientes criminais. Ademais, não se lhe 
exigirá prejudicar a marcha de prioritários processos, de resto frustrando atos processuais complexos e já preparados mediante todas as 
diligências frutíferas, para, sem comando legal cogente que se o imponha, redesignar sessões e atos diante da repentina observação de 
ausência de agente da Defensoria Pública. 
De mais a mais, quanto ao valores arbitrados no momento da nomeação, tem-se por certo que os parâmetros referenciais adotados 
levou-se em consideração a complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e contexto econômico da questão, atentando-se, 
pois, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por todo o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada.
Por consequência, ultrapassado eventual prazo recursal, DETERMINA-SE a expedição da RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor 
da parte exequente/credora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) vez que os honorários foram fixados por este juízo.
Em seguida, comprovado o pagamento da requisição, expeça-se o alvará de levantamento em favor da exequente.
Após, confirmado o recebimento da quantia, tornem conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA, AC BURITIS 37-A, RUA IBIARA SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7000943-45.2020.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: NIKSON CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA, OAB nº SP208932, MARCELO PERES BALESTRA, OAB nº 
RO2650
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
ATA DE AUDIÊNCIA
Aos 20 dias do mês de abril de 2021, na sala de audiências da 2ª Vara, Comarca de Buritis, onde se encontrava o MM. Juiz, Dr. 
Pedro Sillas Carvalho supervisionando o mutirão realizado por assessores e estagiários, Foi aberta a audiência designada para esta 
data. Efetuado o pregão, constatou-se a presença da parte autora, seu patrono (a) e suas testemunhas. Ausente a Autarquia. O termo 
de inquirição segue anexo.
I-Relatório: A parte autora, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação visando obter a condenação da parte requerida, igualmente 
qualificada, a conceder-lhe aposentadoria rural por invalidez ou subsidiariamente auxílio doença. Como fundamento de sua pretensão, 
alega preencher todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a percepção do benefício em questão. Com a inicial, 
juntou procuração e documentos. Decisão inaugural determinou-se a realização de perícia e a citação da parte requerida após a juntada 
do relatório médico. Regularmente citado, o requerido ofertou contestação arguindo quanto a ausência dos requisitos legais, requereu a 
improcedência do pleito autoral. Determinada a realização de perícia médica, o laudo foi acostado Id. 73509398.
II- Fundamentação: Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem 
como as partes estão regularmente representadas. Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, o benefício previdenciário de aposentadoria 
por invalidez será devido ao segurado que, cumprindo a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz e insusceptível 
de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. In verbis: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 
for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 
condição.
De acordo com a legislação específica, a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação, concomitante, dos 
seguintes requisitos: (a) incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que seja apta a garantir a sua subsistência; 
b)(b) a qualidade de segurado; e c)(c) o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, I, da Lei 8.213/91), 
dispensada esta no caso de a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa (art. 26, II, primeira parte). A previdência 
social divide os seus segurados em duas espécies: os obrigatórios e os facultativos. O art. 11 da Lei 8.213/1991 prevê como segurado 
obrigatório: Art. 11 (…) VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: 
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que 
explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 
atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 
de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou 
companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Logo, o segurado incapaz, insusceptível de reabilitação 
para o exercício de qualquer atividade laborativa ou afastado de seu trabalho ou função habitual por mais de 15 (quinze) dias, que tenha 
essas condições reconhecidas em exame médico pericial (art. 42, § 1º), cumprindo a carência igual a 12 contribuições mensais (art. 25, 
inciso I) e conservando a qualidade de segurado (art. 15) terá direito ao benefício. Neste ponto, vale ressaltar que a concessão deste 
benefício em favor de trabalhador rural independe do cumprimento da carência exigida em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 
8.213/91). Com efeito, o fato do requerido ter negado auxílio doença ao requerente Id.35517982, não descaracteriza à qualidade de 
segurado exigida pela lei .
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Aliás, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a atividade agrícola exercida pelo requerente por todo período exigido por Lei, 
completando assim a prova material, conforme termo de inquirição anexa. Logo, restando demonstrado que a requerente atende ao 
requisito da qualidade se segurada especial na condição de produtor rural em regime de economia familiar, necessário comprovar a 
existência de incapacidade. Assim, a condição de segurado do autor e o cumprimento da carência mínima exigida para a concessão dos 
benefícios são indubitáveis e não restaram desconstituídas nos autos, seja pelos documentos que instruem a inicial, seja pelo fato da 
autarquia em nenhum momento ter questionado tal prejudicial em sede administrativa ou judicial. Desse modo, tenho por incontroversa 
a condição de segurado do autor e o cumprimento da carência exigida. De outro lado analisando o requisito da incapacidade, verifico 
que a presente ação deve ser julgada procedente, vez que a incapacidade restou devidamente comprovada através da perícia médica 
realizada nos autos, tendo o (a) expert afirmado que o (a) periciado (a) se encontra incapaz de forma permanente, estando inapto para 
exercer atividade laboral, Id.73509398.
Assim, pelo que consta nos autos, resta claro que a autora perdeu totalmente a sua capacidade para o trabalho, encontrando-se em 
situação de total invalidez para o exercício de suas atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Os requisitos da aposentadoria por invalidez estão 
previstos no art. 42, da Lei nº 8.213/91, a saber: constatação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer 
atividade laboral; cumprimento da carência; manutenção da qualidade de segurado. 2. Na hipótese dos autos, a perícia médica constatou 
a incapacidade laborativa total e permanente, em razão de transtornos mentais e comportamentais, transtornos psicótico, e agravamento 
da doença. Assim, cabível a aposentadoria por invalidez. 3 Quanto à data do início do benefício, segundo a jurisprudência do STJ, não 
há como adotar, como termo inicial, a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que constata a incapacidade, haja vista que 
esse documento constitui simples prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática preexistente. . 4. Apelação do INSS 
improvida. (TRF-3 – Ap: 00334376620124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 
05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 19/03/2018). Neste caso, o benefício previdenciário devido 
é a aposentadoria por invalidez, previsto no art. 18, inciso I, letra a, da Lei nº 8.213/91, cujos requisitos de concessão vêm insertos no 
art. 42, do mesmo diploma. Note-se a diferença entre esse benefício e o de auxílio-doença. A contingência coberta pelo auxílio-doença é 
a incapacidade total e temporária para o exercício das atividades habituais, mas que é passível de recuperação. Já a aposentadoria por 
invalidez protege a incapacidade total e definitiva para o trabalho. Caso, este, que se verifica nos autos. Pelo que consta dos autos, resta 
claro que o autor perdeu totalmente a sua capacidade para o trabalho habitual e não apenas parcialmente, tendo em vista que a atividade 
anteriormente exercida a plenitude das condições físicas da parte autora, o que não alcançara em nenhuma hipótese, com as doenças 
que lhe acomete. Assim, comprovada a qualidade de segurado da previdência, o período de carência exigível e a incapacidade laboral 
permanente do (a) autor (a) e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por 
invalidez. 
Quanto ao termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, este será da data da cessação do benefício/ indeferimento do 
requerimento administrativo, 29/04/2019 (Id.35517982). Importante ressaltar que prescreve em cinco anos, em caso de requerimento 
administrativo, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer 
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, Lei nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, 
por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198, inciso I, do atual Código Civil. III-Dispositivo: Ante o exposto, com base no 
reconhecimento de que existe incapacidade permanente, bem como pautado na premissa de não há possibilidade de reabilitação do 
beneficiário para o trabalho.
Dispositivo: 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de determinar à autarquia ré a pagar à parte autora o benefício de APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, com termo inicial a partir da data do requerimento administrativo em 29/04/2019 . 
Quanto à eventual valor retroativo este deverá ser acrescido de
juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal aplicável aos benefícios previdenciários, a qual deverá ser 
pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), devendo ser preenchidos como verba alimentar, bem como valerá como título executivo 
judicial. CONDENO, ainda, a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico 
obtido. Não obstante o teor da Súmula n. 178 do STJ, isento o INSS do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista 
o disposto no art. 5º da Lei Estadual n. 3.896/2016. Apesar de ilíquida a sentença, tendo em vista o período de cálculo do crédito retroativo 
e considerando o valor mínimo do benefício previdenciário concedido, dispenso o reexame necessário com fulcro no art. 496, §1º do 
CPC, pois evidente que a condenação em 1º grau não ultrapassa o equivalente a 1000 salários mínimos. Além disso, o valor atribuído à 
causa, e que pode ser levado em conta para alçada recursal, não foi impugnado pela autarquia requerida, o que reforça a dispensa do 
recurso de ofício. 
Determino, portanto, a implantação do benefício previdenciário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Condeno a 
autarquia ré ao pagamento de honorários periciais médicos. Os honorários periciais foram fixados valor de R$400,00 (quatrocentos reais), 
em favor do Perito Dr. Caio Scaglioni Cardoso , inscrito no CRM-RS 45371 / CRM-SC 29606 .
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da sentença. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) intime-se a parte requerida para implementação da aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa.
c) Expeça-se ofício para o pagamento dos honorários periciais no sistema AGJ da Justiça Federal. d) Transitada em julgado e nada sendo 
requerido, arquivem-se os autos. Nada mais havendo, encerrou-se o presente ato, que depois de lida e achada conforme, foi devidamente 
assinada. Eu, Isadora Emilli de Siqueira, Secretária do Juízo, digitei e subscrevi. 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: NIKSON CABRAL DE OLIVEIRA, LINHA 03 KM 12, PROJETO JACINOPOLIS ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ 
- RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Número do processo: 7003840-75.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: IZABEL DE OLIVEIRA MARTINOVSKI
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635
Polo Ativo: AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA AEGEA - RO
SENTENÇA
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado, conforme o previsto no art. 38 da Lei 9.099/95.
II-FUNDAMENTOS:
Pretende a parte autora a inexistência de débito no valor de R$ 40,20 (quarenta reais e vinte centavos), cobrado indevidamente. Por fim, 
pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Em que pese a Requerida ter sido devidamente citada, o prazo decorreu sem manifestação. Diante disso, decreto-lhe os efeitos da 
revelia.
O feito comporta julgamento antecipado, conforme o disposto no CPC (art. 355, I).
Extrai-se dos autos que a parte autora afirma a inexistência de relação jurídica com o requerido, sendo indevidas a cobrança e a inscrição 
de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
No ponto, ou seja, no tocante à comprovação da existência do débito ou da legitimidade da manutenção da restrição, o ônus probatório 
recai sobre a parte requerida, tendo em conta que a relação jurídica discutida é manifestamente de consumo. Disto decorre, em síntese, 
que uma vez que negado o débito pelo consumidor, e havendo verossimilhança do alegado, inverte-se o ônus da prova, nos moldes do 
Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90); a parte requerida detém maior poder econômico e de informação, 
cabendo a ela manter sob a sua guarda os documentos relativos aos negócios jurídicos realizados com os seus clientes (consumidores), 
sob pena de arcar com os efeitos decorrentes do risco inerente à atividade, inclusive relativo a eventual contratação indevida (possivelmente 
fraudulenta) e consequente anotação cadastral irregular.
A parte autora comprovou a existência de restrição em seu nome, por meio do documento de Id.79609762. Ademais, verifica-se que já 
não a primeira vez que a requerida negativa o nome da parte autora sem motivo justo, conforme se depreende dos autos nº 7004848-
92.2019.822.0021 houve a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 360,36 (trezentos e 
sessenta reais e trinta e seis centavos), o qual foi julgado nulo.
Há ainda de se destacar que o nome do requerente/consumidor foi levado junto ao serviço de restrição ao crédito, ultrapassando o mero 
dissabor.
Nesse sentido:
Processo civil. Apelação. Cadastro de inadimplentes. Inclusão. Declaratória. Débito. Inexistência. Dano moral. Configuração. Indenização. 
Quantum. Estando demonstrado que a inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplentes foi indevida, constitui-se hipótese de 
dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização 
por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. (TJ-RO – AC: 70027292920168220001 RO 
7002729-29.2016.822.0001, Data de Julgamento: 06/06/2019)
Por outro lado, quanto ao pagamento de indenização por danos morais, é necessário aferir no caso concreto se a situação trazida 
pela parte pode ser considerada ofensiva a ponto de causar dano moral ou mesmo se esta se insere no conceito de dano moral puro, 
dispensando eventual prova de sua ocorrência.
No caso em tela, verificada a conduta ilícita da empresa ré, consistente na ilegal remessa do nome da parte autora aos órgãos de 
restrição ao crédito, com a consequente inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão da cobrança de valores indevidos, 
encontram-se os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil.
Com efeito, o constrangimento trazido a parte requerente caracteriza dano moral, porquanto não pode contratar a crédito na praça, já que 
está sendo injustamente taxado de inadimplente.
Pois bem. A reparação do dano moral é feita através de fixação de valor pecuniário conforme o livre e prudente arbítrio do juiz. Deve o 
julgador pautar-se pelo equilíbrio, de maneira que o valor fixado possa trazer um sentimento de felicidade ao ofendido e de punição ao 
causador, para que este se sinta desestimulado a praticar novamente a sua conduta ou omissão ilícita.
Nesse sentido, tal reparação também não pode ser em valor exorbitante, acima das condições econômicas do réu ou, de um lado, ser 
fonte de enriquecimento indevido e, de outro, ser inexpressiva.
Afinal, é sabido que a indevida inscrição do nome das pessoas, quer sejam físicas ou jurídicas, nos cadastros de maus pagadores, gera 
o dano moral puro, que independe de prova.
No mesmo sentido, assevera Sérgio Cavalieri Filho:
“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a 
comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 
através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 
meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 
instrumentais.
Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade 
do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, 
provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que 
decorre das regras de experiência comum”. g.n .
Portanto, sopesando-se as circunstâncias apresentadas nos autos, levando-se em consideração as condições do ofendido e do ofensor, 
bem como a teoria do desestímulo e da proporcionalidade na fixação do dano moral, tenho como razoável que o valor da indenização 
deva ser arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, cumpre ressaltar que um valor de indenização menor poderia não cumprir 
com seu papel punitivo.
Por fim, em relação ao pedido contraposto, ante a fundamentação acima, imperiosa sua improcedência.
III-DISPOSITIVO:
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Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre 
as partes litigantes, bem como, para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação indevida no valor de R$ 40,20 (quarenta reais 
e vinte centavos), e, por conseguinte, CONDENO a parte requerida no pagamento em favor da parte autora do valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a título de danos morais, que deverão ser atualizados monetariamente sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e 
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação desta decisão, conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362.
Confirmo a tutela de urgência concedida, tornando-a definitiva.
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as notações de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: IZABEL DE OLIVEIRA MARTINOVSKI, LINHA 14, KM 5, PÉ DE GALINHA S/N ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
REQUERIDO: AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A, ESTRADA DO BELMONT 7686, - DE 7425/7426 A 7949/7950 NACIONAL - 
76801-820 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7002547-07.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: PYETTRO GABRIEL AZEVEDO
ADVOGADO DO AUTOR: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635
Polo Ativo: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos. 
Intime-se o médico perito nomeado Dr. Caio Scaglioni Cardoso CRM-SC 29606 / CRM-RS 45371, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 
aos autos o laudo médico da perícia realizada.
Após, proceda o cartório nos termos da decisão de Id. 79625704.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: PYETTRO GABRIEL AZEVEDO, RUA BEIRA RIO S/N SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR OLARIA - 76801-
246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga Processo: 7002372-76.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Concessão
AUTOR: A. I. A.
ADVOGADO DO AUTOR: GEDEAO GOMES DE SOUZA, OAB nº RO11024
REU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 14 de 
outubro de 2022 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 11h:15min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
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2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juíza de Direito
AUTOR: A. I. A., CPF nº 48560197249, LINHA ELETRONICA, ESQUINA COM A LINHA 02 Sn, SITIO DISTRITO RIO BRANCO - 76887-
000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REU: I. -. I. N. D. S. S.

Número do processo: 7002670-68.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: JOSE MARIA SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 14 de 
outubro de 2022 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 11h:00min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: JOSE MARIA SANTOS, KM136 136 421 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76872-854 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

Número do processo: 0000692-25.2015.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: ALTAMIR TOMAZINI
ADVOGADOS DO AUTOR: ALBERTO BIAGGI NETTO, OAB nº RO2740A, HELBA GONCALVES BIAGGI, OAB nº RO9295
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Ante o pedido de habilitação dos herdeiros do de cujus e a juntada da documentação pertinente, bem como em observação ao que dispõe 
o art. 690, do CPC, Intime-se o INSS, através de sua Procuradoria Jurídica Federal no Estado de Rondônia, para no prazo de 10 (dez) 
dias manifeste quanto ao pedido de habilitação.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ALTAMIR TOMAZINI, LINHA C 14, KM 30, GLEBA BURITIS ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do processo: 7002428-46.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: LUZIA NATAL BABOLIM
ADVOGADO DO AUTOR: RUAN GOMES ARTIOLI, OAB nº RO10835
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista a juntada de proposta de acordo, intime-se à parte autora para conhecimento e manifestação sobre o alegado, no prazo 
de 10 (dez) dias.
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Caso concorde com o pagamento requer que a mesma informe os seus dados bancários.
Após, voltem os autos conclusos para novas deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: LUZIA NATAL BABOLIM, RUA BURITIS 2035, CASA ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

7002103-37.2022.8.22.0021 - Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: ZULIVIA BISPO DOS SANTOS, LINHA 02 KM 06 LOTE 147, P/A BUTIRIS ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EURIANNE DE SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO3894
REU: BANCO PAN S.A., AVENIDA PAULISTA 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR BELA VISTA - 01310-100 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO REU: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, OAB nº CE30348, PROCURADORIA BANCO PAN S.A
Sentença
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
II-FUNDAMENTOS:
Trata-se de ação de nulidade de contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), declaração de quitação 
da dívida, restituição do valor descontado, bem como a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais).
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, de modo que não se justifica o pleito de dilação probatória, nos moldes 
pretendido pelo requerido, para produção de prova oral, porquanto as provas já carreadas aos autos se bastam para tornar o processo em 
ordem e “maduro” para julgamento, com a entrega imediata da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço. 
a) DAS PRELIMINARES.
Da preliminar de falta de interesse de agir.
Não acolho tal preliminar, pois há interesse de agir sempre que a ação judicial seja o meio hábil a garantir a pretensão perseguida pela 
parte, de modo que a própria apresentação de contestação revela a pretensão resistida e a necessidade de ação judicial para solução da 
controvérsia. A interposição da medida judicial mostra-se útil e adequada, portanto, revelando o interesse processual do postulante. 
Da preliminar de incompetência do juizado pela necessidade de perícia.
A preliminar de complexidade da causa ante a necessidade de perícia não merece prosperar, porquanto não está sendo questionada 
no feito, a existência do contrato de empréstimo firmado entre as partes, de modo que não há necessidade de avaliação de assinaturas 
apostas pela consumidora. A autora não nega a existência de contrato, todavia, questiona a natureza da contratação. Desnecessária, 
pois, a sustentada prova pericial.
Da impugnação à justiça gratuita.
Em sede de Juizados Especiais não há recolhimento de custas processuais em primeiro grau, de modo que se deliberará a respeito do 
pleito por ocasião da interposição de eventual recurso inominado. Assim, rejeito a impugnação apresentada.
b) DO MÉRITO. 
Inicialmente, convém destacar que a presente demanda, que envolve discussão em torno de contratação de cartão de crédito na 
modalidade (RMC), difere de outras que já tramitaram neste juízo, cujo resultado culminou em sentença de mérito para acolher-se os 
pedidos iniciais. 
Cinge-se a controvérsia quanto à efetiva celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes.
Na hipótese, a autora não reconhece a realização de negócio jurídico com a instituição bancária.
O banco requerido, em contestação, defende que a autora tinha ciência de contratar cartão de crédito. Com a defesa, apresentou cópia 
do “Termo de Adesão Cartão de Crédito, o qual foi realizado digitalmente.
Em que pese a autora suscite falta de informações acerca da contratação realizada, infere-se que a própria denominação do sobredito 
instrumento estabelece tratar-se de um contrato de cartão de crédito, havendo cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor 
mínimo indicado na fatura. Confira-se:
1. Estou ciente que as condições dessa operação estão sujeitas a análise de crédito, desde que o PAN possua convênio vigente com 
a minha Fonte Pagadora permitindo o pagamento de faturas mediante consignação em folha de pagamento, de forma irrevogável e 
irretratável, sendo assim: (i) AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite 
legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; e (ii) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores 
descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura. 
A presente autorização é, sendo o caso, extensível ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qualidade de Fonte Pagadora, 
conforme preceitua a legislação vigente. 2. AUTORIZO o BANCO PAN S.A. (“PAN”) de forma irrevogável e irretratável e quaisquer 
das suas empresas coligadas, controladoras ou controladas, assim como eventual instituição financeira que venha a adquirir, total ou 
parcialmente os direitos de titularidade do PAN, a informar e consultar minhas informações ao/no Sistema de Informações de Crédito 
– SCR, do Banco Central do Brasil – BACEN, em qualquer momento, aos/nos bancos de dados, positivos e negativos, de proteção ao 
crédito e às/nas associações do mercado financeiro às quais o Emissor seja filiado e câmaras de liquidação/intermediação bancária. 
3. DECLARO que fui informado previamente e compreendo todas as condições do produto cartão de crédito com reserva de margem 
consignável descritas nesta proposta e no Regulamento registrado no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da 
Capital de São Paulo, sob o nº 1.458.922 e substitui o anterior, registrado no mesmo cartório sob o nº 3.651.545. 4. DECLARO que fui 
previamente informado que sobre determinadas transações, tais como financiamento, parcelamento ou saque poderá incorrer a cobrança 
de encargos e tarifas, conforme disposto no Regulamento. Estou CIENTE e CONCORDO que todos os encargos do período serão 
informados na fatura recebida no mês subsequente ao da transação e poderão ser consultados a qualquer tempo através dos canais de 
atendimento do PAN. 5. DECLARO que possuo margem consignável disponível, bem como tenho conhecimento de que eventuais valores 
que excederem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN.
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Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o 
princípio pacta sunt servanda.
Nesse sentido é a jurisprudência recentíssima do TJRO: 
“Contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Benefício previdenciário. Relação jurídica comprovada. 
Pacta sunt servanda. Comprovado que o consumidor aderiu à aquisição de cartão de crédito consignado com ciência do tipo de transação 
pactuada, tanto que o utilizou na forma de cartão para realização diversos saques, sem comprovar o pagamento integral do valor das 
faturas, há que prevalecer a modalidade contratada, por observância ao princípio do pacta sunt servanda, não havendo que se falar 
em nulidade do instrumento pactuado”. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010594-30.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 12/05/2022).
“Apelação cível. Empréstimo. Cartão de crédito consignado (RMC). Prejudicial de mérito. Afastada. Desconto mensal. Benefício 
previdenciário. Valor mínimo. Legalidade. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. O prazo prescricional da pretensão de 
repetição do indébito relativo a desconto de valores em folha de pagamento e/ou benefício previdenciário é a data do último desconto. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda”. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000654-38.2021.822.0002, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 25/02/2022).
“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Benefício previdenciário. Reserva de margem consignável - RMC. Ausência de 
informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito 
com margem consignável, sua utilização e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na 
fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o 
princípio pacta sunt servanda”. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7011317-80.2020.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 14/02/2022).
Diante deste cenário, com respaldo nos escólios jurisprudenciais estou convencido de que os termos da contratação se encontravam 
claramente previstos no contrato, especialmente no título da operação, que contém a informação de se tratar de contratação de cartão 
de crédito.
Cumpre ressaltar, em que a requerente alegue não ter contratado a modalidade do cartão de crédito consignado, bem como tratar-se de 
contrato digital, verifica-se que na manifestou em sede de impugnação à contestação.
Ademais, com os documentos juntados aos autos, inclusive foto da qual faz parte do contrato digital, como assinatura digital através da 
biometria facial, impossível negar que que a parte autora concretizou o devido contrato com o requerido.
Dessa forma, alternativa não há, a não ser a de reconhecer que o banco requerido agiu no estrito exercício regular do direito, ao efetuar 
os descontos de valores em folha de pagamento da autora.
Assim, ante a ausência de ilícito civil, fica inviável a concessão dos pleitos contidos na inicial.
Por fim, tenho que a configuração da litigância de má-fé está condicionada à prática de ato previsto no rol do artigo 80 do CPC e deve 
ficar clara ou ao menos dissimulada na intenção da parte, o que no caso dos autos não se verificou por parte da autora, razão pela qual 
não acolho o pedido formulado pelo réu, na contestação, de condenação da autora em litigância de má-fé. 
III-DISPOSITIVO:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
dou por extinto o feito com resolução do mérito. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
fica desde já indeferida eventual pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada promover o regular recolhimento do 
preparo em caso de interposição de recurso, sob pena de deserção.
Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. 
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado. 
sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Número do processo: 7004026-98.2022.8.22.0021
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Ativo: OZIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
FLAGRANTEADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e não está contaminada por 
qualquer ocorrência que possa ensejar rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo Estatuto Processual.
O(s) acusado(s) está(ão) devidamente qualificado(s) e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta 
descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam 
a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.
Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos 
legais. 
Cite-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) por escrito a acusação, podendo invocar todas as razões de 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas.
Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá indagar o(s) acusado(s) se possui(em) advogado particular ou quer(em) que sua defesa seja 
realizada pela Defensoria Pública.
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Intime-se, ainda, que transcorrido o prazo assinalado sem apresentação de resposta, fica desde já nomeado o Defensor Público que atua 
neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo.
Defiro a cota Ministerial e determino ainda a juntada de antecedentes atualizados.
Vias desta decisão servirão como mandado de citação e intimação do(s) acusado(s)/precatória, devendo ser cumprido no(s) endereço(s) 
constantes da denúncia.
Serve a presente como ofício.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. 
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
FLAGRANTEADO: OZIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, ALAGOAS S/N, AVENIDA PORTO VELHO 1579 SETOR 5 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga Processo: 7001263-61.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)
AUTOR: PEDRO GERTRUDES LUCAS
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEY GONCALVES CORREIA, OAB nº RO2361A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
I- Relatório:
Trata-se de ação para concessão de Benefício de Prestação Continuada - LOAS proposta por PEDRO GERTRUDES LUCAS contra o 
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando em síntese, que possui quadro clínico que o (a) torna incapaz para o 
trabalho, bem como, obstrui a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições.
Na decisão inicial foi deferida a gratuidade processual.
O laudo social e a perícia médica foram juntados.
Citado, o INSS apresentou Contestação, alegando ausência do preenchimento dos requisitos para o benefício pleiteado, requerendo a 
improcedência do pedido.
A parte autora apresentou manifestação ao laudo pericial, bem como, alegações finais.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II- Preliminarmente:
A autarquia requerida, arguiu em sede preliminar a necessidade de comprovação pela parte autora da pretensão resistida mediante a 
negativa ao benefício pleiteado na seara administrativa, o que resta superada nos autos, conforme documento de Id. 14772698, que 
comprova tal requisito. 
Posto isso, afasto a preliminar arguida e passo ao exame do mérito.
III- Fundamentação:
Com relação aos pressupostos processuais, encontram-se atendidos. Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente 
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação. Há interesse processual e as partes são legítimas.
Não há questões processuais pendentes de análise ou resolução.
Não é o caso de extinção do processo sem apreciar o pedido da parte autora porque não se configuram as hipóteses dos artigos 485 e 
487, incisos II e III do CPC.
Por outro lado, é o caso de julgamento do processo de imediato com resolução do mérito em razão da determinação contida no artigo 355, 
inciso I, do CPC, tendo em vista que o presente caso não reclama dilação probatória e as provas constantes nos autos são plenamente 
suficientes para conhecer do direito perseguido pela parte autora e para decidir sobre os seus pedidos.
O benefício de amparo assistencial ou de prestação continuada não tem natureza previdenciária, possuindo previsão legal no art. 20 da 
Lei n.º 8.742/93 (com redação dada pela Medida Provisória 871/2019), que estabelece o benefício mensal de um salário-mínimo à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família.
Nos termos do art. 20, §3º da Lei n.º 8.742/93, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.
Pois bem, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 20, §2º da Lei 8.742/93, 
c/c art. 3º, inciso IV da Lei 13.146/15).
Cumpre esclarecer que nos termos da Súmula 48 da Turma Nacional de Uniformização, o conceito “longo prazo” deve ser entendida 
como aquela que perdura no mínimo por 02 anos, vejamos:
TNU – Súmula 48 – Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que 
não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de impedimento de longo 
prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a data do início sua caracterização. TNU – Súmula 48 
– Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde 
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com duração 
mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a data do início sua caracterização. 
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Segundo o artigo 20, §6º da Lei 8.742/93, a concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, 
composta por avaliação médica e social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social 
– INSS, sendo que a avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, e a avaliação médica considerará as 
deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da 
participação social, segundo suas especificidades (art. 16, §2º do Decreto 6.214/07).
Nesse sentido, a perícia médica judicial apurou que o (a) requerente apresenta “OSTEP ARTICULAR DE MEMBRO ISUPERIOR DIREITO 
POR ACIDADENTE COM COMPROMETIMENTO NERVOSO IMPORTANTE”, que a torna incapaz para o trabalho ou atividade habitual, 
estando incapacitada de forma definitivo.
Lado outro, o estudo social constatou que o grupo familiar é composto pela requerente e três filhos. As despesas somam aproximadamente 
R$ 300,00 (medicamentos, mercado, energia, aluguel).
A residência é alugada e possui as seguintes características: casa em madeira, 1 cômodo, visivelmente em péssimas condições.
Esclareça-se, neste ponto, que na sistemática processual civil vigente o juiz deve apreciar a prova constante dos autos, independentemente 
do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371 do CPC), e tratando-se 
de prova pericial, indicar os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o 
método utilizado pelo perito (art. 479 do CPC).
Partindo-se das conclusões dos laudos supracitados, e a relação de causalidade entre a deficiência/grau de impedimento e a vulnerabilidade 
social, verifica-se que ao (a) requerente faz jus ao benefício assistencial no valor de um salário-mínimo.
De fato, a avaliação da deficiência e do grau de impedimento do (a) requerente comprova a existência de impedimento de longo prazo de 
natureza física e confirma a existência de restrições para a participação plena e efetiva em sociedade, decorrente da interação daquele 
impedimento com algumas barreiras, sobretudo, de mobilidade, nos termos do 16, §5º do Decreto 6.214/07, c/c art. 3º, inciso IV da Lei 
13.146/15.
Lado outro, a vulnerabilidade social há de ser aferida pelo julgador na análise do caso concreto, de modo que o critério objetivo fixado 
em lei (renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo), deve ser considerado como um norte, podendo o julgador 
considerar outros fatores que viabilizem a constatação da hipossuficiência da pessoa idosa ou com deficiência.
Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 567.985, com repercussão geral (Tema 27), declarou a 
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/93), que prevê como critério para a concessão 
de benefício a idosos ou deficientes a renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, por considerar que 
esse critério está defasado e inadequado para aferir a miserabilidade das famílias, que, de acordo com o artigo 203, §5º, da Constituição, 
possuem o direito ao benefício assistencial.
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora atende aos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício assistencial 
pleiteado, encontrando-se em situação de vulnerabilidade social, sobretudo, decorrente dos problemas de saúde, com impossibilidade de 
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.
Por fim, pontue-se que a averiguação da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade também foram 
devidamente elucidadas com as características e estado de conservação da moradia, nos termos da perícia social supracitada.
Pondero, lado outro, que o benefício em tela é de índole não definitiva, podendo ser revisto a cada dois anos, nos termos do art. 21 da 
Lei 8.742/93.
IV- Dispositivo:
Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o feito com análise do mérito, julgando PROCEDENTE o pedido 
inicial, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de amparo assistencial a parte autora no valor de 1 (um) salário-mínimo, 
bem como, a pagar as parcelas vencidas e vincendas, desde o requerimento administrativo (22/07/2020), deduzidos eventuais valores 
pagos administrativamente.
Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 
postulado (art. 300 do CPC), concedo de ofício a tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 
buscado. Quanto à eventual valor retroativo este deverá ser acrescido de juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal aplicável aos benefícios previdenciários, a qual deverá ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), devendo ser 
preenchidos como verba alimentar, bem como valerá como título executivo judicial.
CONDENO, ainda, a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido. 
Não obstante o teor da Súmula n. 178 do STJ, isento o INSS do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 
disposto no art. 5º da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Apesar de ilíquida a sentença, tendo em vista o período de cálculo do crédito retroativo e considerando o valor mínimo do benefício 
previdenciário concedido, dispenso o reexame necessário com fulcro no art. 496, §1º do CPC, pois evidente que a condenação em 1º 
grau não ultrapassa o equivalente a 1000 salários mínimos. Além disso, o valor atribuído à causa, e que pode ser levado em conta para 
alçada recursal, não foi impugnado pela autarquia requerida, o que reforça a dispensa do recurso de ofício.
Condeno a autarquia ré ao pagamento de honorários periciais médico e social. Os honorários periciais foram fixados no valor de R$400,00 
(quatrocentos reais), em favor do Perito Dr. Eder Aparecido Bueno CRM/RO 2110 e R$400,00 (quatrocentos reais), em favor da Perita 
Elaine Cristina Dias, CRESS n° 437.
Disposições para o cartório:
a) Intimem-se as partes da sentença. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) Intime-se a parte requerida para implementação do benefício em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
multa.
c) Expeça-se ofício para o pagamento dos honorários periciais no sistema AGJ da Justiça Federal. 
d) Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juíza de Direito
AUTOR: PEDRO GERTRUDES LUCAS, CPF nº 27739619272, RUA BURITIS 2446 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Processo: 7002003-82.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
AUTOR: ADILSON AMANCIO DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: EURIANNE DE SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO3894
REU: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO REU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO
Sentença
I-RELATÓRIO:
Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
II-FUNDAMENTOS:
Promovo o julgamento antecipado da lide, diante da desnecessidade de produção de outras provas, na forma do art. 355, inciso I, do 
Código de Processo Civil.
a) Das preliminares:
Afasto de plano a preliminar da falta de interesse de agir ante a ausência da pretensão resistida, não merece prosperar, haja vista o 
disposto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV, in verbis: “a lei não excluirá da apreciação do 
PODER JUDICIÁRIO qualquer hipótese de lesão ou ameaça a direito”.
Além do mais, o fato de a parte autora não ter formulado requerimento administrativo, não obsta que a parte ajuíze ação para pleitear o 
que entender de direito.
Resta prejudicada a impugnação à gratuidade da justiça, vez que tal não é analisada neste grau de jurisdição.
Afasto por fim a preliminar quanto suposta irregularidade no comprovante de residência, vez que não é condição indispensável que o 
comprovante esteja em nome da parte autora.
Passo a analisar o mérito.
b) Do mérito:
Destaca-se, inicialmente, que os bancos ou instituições financeiras são considerados prestadores de serviços, de modo que estão 
submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa expressamente sobre o assunto no art. 3º, § 2º, e Súmula 
297 do Superior Tribunal de Justiça.
A controvérsia da lide cinge-se quanto à legalidade de contrato de emissão de cartão de crédito que dá fundamento aos descontos que 
foram realizados no benefício previdenciário da autora. 
Pois bem.
No caso concreto, o autor alega que no início de 2022 notou a ocorrência de descontos, referentes a desconto de cartão de 
crédito, sustentando ainda que não celebrou contrato algum com a instituição ré. 
Constata-se que a parte ré alega, por sua vez, que os referidos contratos foram celebrados e contratados com instituição financeira 
diversa.
Apesar das alegações da ré, verifica-se que não juntou aos autos documentos autorizadores dos descontos para comprovar o alegado, 
ônus que lhe incumbia, por força do art. 341 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
De acordo com os extratos bancários da conta da autora, infere-se que houve o desconto de diversas prestações referentes ao pagamento 
dessa cobrança.
Nesse ponto, anota-se que é de interesse da ré juntar os contratos que alegam existir para comprovar a regularidade dos descontos, 
entretanto, não juntou, o que evidencia falta de cuidado na execução de suas atividades e da falha na fiscalização, o que desencadeou 
nas cobranças indevidas no benefício previdenciário do autor.
Desse modo, deverá a instituição ré devolver as quantias descontadas indevidamente, na forma simples, vez que ausente prova de sua 
má-fé, que não pode ser presumida, especialmente porque não se pode presumir que a ré agiu visando prejudicar o seu cliente. 
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. 
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. Ausente 
prova da contratação do empréstimo consignado, deve ser reconhecida a irregularidade dos descontos efetuados no contracheque do 
consumidor, com a consequente devolução, na forma simples. Não há que se falar em repetição de indébito na forma dobrada, quando 
não há prova cabal do ato ilícito da instituição financeira. Desconto indevido em benefício previdenciário causa dano moral presumido. 
(TJ-RO - AC: 70027620220198220005 RO 7002762-02.2019.822.0005, Data de Julgamento: 20/05/2020). 
No que diz respeito ao dano moral, os descontos indevidos de valores relativos a serviços não contratados são motivos suficientes para 
o reconhecimento do dano moral, cumprindo ao juízo fixar quais foram os danos e o quantum devido como forma de recomposição, 
pois a dor e humilhação alegadas pela parte autora não tem valor estimado, mas pode ser ressarcida monetariamente como forma de 
compensação.
Assim, ficam caracterizados como elementos da responsabilidade civil: ação ou omissão (voluntária), dano (prejuízo), culpa (negligência 
ou imprudência) e nexo causal (vínculo entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela vítima).
À vista disso, no caso em apreço, a ré é instituição financeira, sólida e de grande abrangência, sendo a parte autora pobre e hipossuficiente, 
tanto é que alega sobreviver do referido benefício previdenciário, mas é certo que, apesar da repercussão dos descontos indevidos em 
sua fonte de renda, deveria ter sido mais diligente e conferido tais descontos.
Desse modo, torna razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reparar o valor almejado a título de 
danos morais, montante que se encontra adequado, por atingir os objetivos compensatório e punitivo pretendidos, além de servir para que 
o requerido envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, mas sem configurar fonte de enriquecimento.
III - Dispositivo: 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por ADILSON AMANCIO DA SILVA, em 
desfavor de BANCO BRADESCO S.A. para:
a) DECLARAR a inexistência de débito da autora para com o requerido referente ao cartão de crédito com reserva de margem 
consignável. 
b) CONDENAR o réu a ressarcir o valor dos descontos realizados no benefício da autora de forma simples, no valor de R$ 3.215,20 (três 
mil duzentos e quinze reais e vinte centavos), conforme planilha de cálculo apresentada, sem a incidência da atualização inserida, haja 
vista que deverá ser atualizado monetariamente e com juros de mora desde o desconto indevido (CC, art. 398), quando do cumprimento 
de sentença.
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c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo esse ser atualizado 
monetariamente sob o índice determinado pelo E. TJ/RO, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de 
publicação desta decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 903.258/RS e Súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Sem honorários e sem custas, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: ADILSON AMANCIO DA SILVA, CPF nº 26803394875, RUA JOAQUIM NABUCO 1913 SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REU: Banco Bradesco S.A

Número do processo: 7002135-42.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: MARINALVA MARQUES DOS REIS
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS DE SOUSA, OAB nº RO10287
Polo Ativo: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO, OAB nº AM4881, BRADESCO
SENTENÇA
I-RELATÓRIO
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
II-FUNDAMENTOS:
Trata-se de ação interposta por AUTOR: MARINALVA MARQUES DOS REIS em face de BANCO BRADESCO S.A em que questiona a 
ilegitimidade de cobrança de valores a título de cesta de serviço bancário, mensalmente, haja vista que a abertura de conta operou-se 
exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário junto ao INSS e, por isso teria direito a tarifa zero descrita em resolução do 
Banco Central. Como isso não foi obedecido pelo Banco a autora objetiva a repetição de indébito relativamente aos valores cobrados a 
título de cesta de serviço bancário, bem como a fixação de reparação por danos morais.
Em sede de defesa, o Banco arguiu a regularidade da contratação havida, ou seja, a autora por mera liberalidade solicitou a abertura de 
conta corrente junto ao Banco e, este por sua vez, confessou descontar valores mensais a título de cesta de serviços bancários, face à 
modalidade de conta adquirida pela titular e, considerando que agiu corretamente em sua cobrança, o réu pugnou pelo afastamento do 
pedido inicial, tanto relativamente à repetição de indébito quanto à indenização por danos morais.
O feito comporta julgamento antecipada, haja vista a existência de provas suficientes, razão pela qual dispenso a instrução processual.
a) Da preliminar:
Inicialmente, afasto a preliminar de prescrição levantada pela parte requerida, uma vez que trata-se de ação de reparação de danos de 
ordem moral, incidindo, portanto, o prazo prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, 05 (cinco) 
anos, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial somente inicia-se a partir do conhecimento por parte do consumidor (26, § 3º, 
CDC). Assim, sob nenhuma ótica assiste razão ao réu, haja vista que a conta bancária da parte autora é de 2020 e não 2012 conforme 
argumentado na contestação, pelo que a rejeito. 
b) Do Mérito:
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que basta 
a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com 
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor.
Analisando os documentos juntados com a contestação e as provas produzidas pela parte autora, verifica-se a procedência do pedido.
Para dirimir a lide, insta salientar que de fato admite-se a possibilidade de o consumidor solicitar abertura de conta bancária com a 
finalidade única de obter o pagamento de aposentadoria/pensão pelo INSS, ocasião em que a resolução do BACEN realmente prevê 
tarifa zero, obedecidas as condições, ou seja, o consumidor fica restrito quanto à quantidade de saques/extratos/transferências mensais 
e, por isso, não necessita pagar contrapartida. 
De acordo com os artigos 1º, 2º, inciso I, da resolução 3.402, de 2006, do Banco Central do Brasil, os bancos ficam proibidos de 
cobrar tarifas pela prestação de serviços bancários para recebimento de proventos de aposentadoria NESSA MODALIDADE DE CONTA 
BANCÁRIA, cabendo ao consumidor optar pela conta benefício, conta corrente ou outra espécie, sendo que somente no caso da conta 
benefício o pensionista estaria isento de tarifação, pois esta modalidade apresenta regramentos bastante específicos.
Enfim, trata-se de modalidade peculiar de conta bancária, assim denominada conta benefício, cuja modalidade de conta disponibilizada 
pelas instituições financeiras com uma finalidade única e exclusiva de recebimento de salários, pensões, aposentadorias ou similares, 
sem que haja qualquer incidência de tarifas de serviços ou manutenção de conta. Tal modalidade de conta está prevista na Resolução 
2402/06 do Conselho Monetário Nacional, que versa sobre os serviços que devem ser oferecidos sem que haja a cobrança de qualquer 
valor, como saques totais ou parciais ou transferência de valores para outras Instituições Financeiras.
Certamente que a incidência de qualquer tarifa de serviço não contratado em uma conta benefício é classificada como prática abusiva 
pela Instituição financeira, nos termos do CDC.
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Atento aos autos verifico que a razão assiste a parte requerente, pois conforme se denota em relação aos documentos juntados nos 
autos, a parte requerida se quer apresentou o contrato de abertura de conta celebrado com a parte autora, limitando-se a alegações sem 
comprovação.
Assim, tendo em vista a dinâmica do ônus da prova, tendo a parte autora comprovado os descontos, bem como tendo em vista que a 
parte requerida não apresentou o contrato de abertura de conta, verifico que as tarifas debitadas na conta do Requerente foram cobradas 
de forma ilegítima, cabendo a demandada o dever de realizar o devido reembolso.
Outrossim, pelas razões supra articuladas, não há como não considerar que a parte requerida deveria trazer em juízo prova suficientemente 
hábil a justificar os supostos débitos contraídos pela parte requerente e provar a relação jurídica existente entre as partes, a fim de garantir 
a legitimidade da sua atuação em apontar o nome desta nos bancos de dados restritivos de crédito.
Por fim, no caso em exame, merece guarida a pretensão da parte requerente, uma vez que se desincumbiu de provar em juízo os danos 
alegados, mister este que lhe pertencia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e artigo 6º, VIII do CDC.
Dessa sorte, observo que estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Isso porque a documentação carreada aos 
autos se mostra robusta para comprovar a conduta negativa da requerida ao debitar da conta da parte requerente tarifas de serviços não 
contratados pela demandante.
No que tange ao pedido de repetição em dobro das tarifas cobradas indevidamente, não faz jus o pedido da parte requerente, diante do 
acontecido narrado acima, pois possui direito de receber só a quantia paga, mas não o dobro de seu valor, vez que se trata de cobrança 
indevida mas de engano justificável. Assim, rejeito o pedido de repetição de indébito, tendo em vista que não restou comprovado dolo 
(má-fé) ou culpa na conduta do banco.
Quanto ao dano moral, os descontos indevidos de valores relativos a serviços não contratados são motivos suficientes para o reconhecimento 
do dano moral, cumprindo ao juízo fixar quais foram os danos e o quantum devido como forma de recomposição, pois a dor e humilhação 
alegadas pela parte autora não tem valor estimado, mas pode ser ressarcida monetariamente como forma de compensação. 
Assim, ficam caracterizados como elementos da responsabilidade civil: ação ou omissão (voluntários), dano (prejuízo), culpa (negligência 
ou imprudência) e nexo causal (vínculo entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela vítima), sendo que a Constituição 
Federal garante como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 
Essa proteção pode ser exercida de maneira preventiva pelo titular do direito para evitar sua violação, contudo, caso este se consume 
assiste direito à vítima do pleito à indenização por danos morais.
É patente, portanto, o dever do requerido em indenizar a autora, não para lhe pagar o dano, que não tem preço, mas apenas visando 
conceder um paliativo à sua pessoa. Para fixar o valor da indenização, o magistrado deve considerar a extensão do dano, o grau de culpa 
do ofensor, sua situação econômica, bem como do ofendido. Finalmente deverá fixá-lo em patamar que não seja tão vultoso a ponto de 
enriquecer a vítima, nem tão desprezível que seja aviltante. Deverá ainda constituir valor que represente fator de desestímulo a prática do 
ilícito ou encorajamento para adoção de providências de prevenção, evitando-se que fatos análogos voltem a ocorrer; contudo, evitando 
causar-lhe a ruína. 
No caso em apreço, o requerido é instituição financeira, sólida e de grande abrangência, sem falar que as instituições financeiras - como 
é o seu caso - são as empresas que vem obtendo a maior margem de lucro e faturamento nacional, o que torna inquestionável o seu 
poderio econômico. 
A requerente, por sua vez, é aposentada, sendo que a repercussão dos descontos indevidos em sua única fonte de renda causou-lhe 
inegável constrangimento e indignação, o que, somado aos fatores já declinados, torna razoável a fixação de indenização no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para reparar o valor almejado a título de danos morais.
III-DISPOSITIVO:
Diante do exposto, com fundamento no artigo 927 do CC, arts. 6º VIII e 14 do CDC e art. 5º, X da CF, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido inicial para:
DECLARAR a indevida a cobrança denominada (cesta básica) constante na conta sob o Conta Corrente n.º 0800169-3 e Agência 6056-9 
de titularidade da Requerente junto ao banco requerido.
EXCLUIR o serviço de cesta básica em nome da parte requerente, pois efetivamente não contratado, permanecendo apenas o serviço 
regularmente pactuado pela demandante.
CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 
juros de 1% ao mês e correção monetária a partir desta data, uma vez que na fixação do valor foi considerado montante atualizado;
CONDENAR a parte requerida no pagamento do valor de R$ 1.005,50 (mil e cinco reais e cinquenta centavos), a título de repetição de 
indébito, na forma simples, corrigidos monetariamente desde a data dos descontos e juros de mora de 1% a partir da citação. valor este 
descrito no cálculo de Id.76584396, sem incidência de atualizações a qual deverá ocorrer quando do cumprimento de sentença.
Confirmar todo teor da tutela de urgência antecipada nos autos, tornando-a definitiva.
Por conseguinte JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 487, 
I, CPC, 
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: MARINALVA MARQUES DOS REIS, AVENIDA RONDÔNIA 1547, ZONA URBANA SETOR 06 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A, - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

Número do processo: 7000997-40.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: CAMILY LOPES
ADVOGADOS DO AUTOR: RAFAEL SILVA COIMBRA, OAB nº RO5311, GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA, OAB nº RO8501A
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Decisão
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Tendo em vista a realização do MUTIRÃO INSS, encaminho o presente feito para audiência que será realizada virtualmente no dia 14 de 
outubro de 2022 por videochamada no Aplicativo WhatsApp às 10h:00min.
Desde já observo que as partes e testemunhas deverão estar em local adequado, a fim de que a solenidade ocorre de modo eficaz e sem 
interrupções.
Deste modo, se faz necessário alguns apontamentos referentes à organização, estrutura e andamento do Mutirão INSS, a fim de garantir 
o melhor atendimento às partes envolvidas.
Assim, determino que:
a) Aguardem-se os autos em cartório, cabendo a escrivania:
1. Proceder a intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador legal por meio do DJE, para que informe com antecedência de 24 
horas número de telefone com acesso ao Whastsapp.
1.1. Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência implicará em extinção e arquivamento do feito.
1.2 As partes deverão apresentar em juízo o rol das testemunhas até a data da audiência. Registro que as intimações das testemunhas 
correm por conta, em regra, das partes. Tratando-se de mutirão não haverá intimação por oficial de justiça, em razão dos princípios da 
celeridade e economia processual.
2. Proceder à intimação da Requerida pessoa do seu Procurador devidamente constituído nos autos, por meio do Sistema PJe, a fim de 
que informe número de telefone com acesso ao Whastsapp com antecedência máxima de 24 horas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: CAMILY LOPES, ---- ---- LINHA MARCO AZUL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES 3.132, - DE 2986 A 3292 - LADO 
PAR OLARIA - 76801-246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PROCESSO Nº 7002784-07.2022.8.22.0021 
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível 
AUTOR: HELEN CRISTINA DE SOUZA 
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA FIGUEIREDO, OAB nº RO9145 
REQUERIDO: AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, MARCIO MELO NOGUEIRA, OAB nº 
RO2827, PROCURADORIA DA AEGEA - RO 
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
HELEN CRISTINA DE SOUZA ingressou com a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais 
com pedido de tutela de urgência em face de ÁGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S/A, partes qualificadas no feito.
Narra a inicial, em síntese, mudou-se em 04 de MARÇO de 2021 , solicitando então o ligamento da agua. Mantem o fornecimento normal 
de agua ate a data atual, nunca recebeu cobranças de dividas ou ameaças de corte. Ocorre que ao chegar em casa na data de ontem 
08/06/2022, por volta das 19 horas, constatou que a requerida havia efetuado o corte no fornecimento de agua na sua residência.
Ao verificar no site da requerida os valores cobrados, constatou que tratam-se de valores relativos aos meses anteriores ao contrato 
celebrado entre as partes, ou seja, relativos ao inquilino anterior do mesmo local. Ao questionar a concessionária sobre referido valor, e 
informar que nao era o titular daquela divida, visto que as cobranças são referentes aos meses: junho/2019 – R$ 66,03 julho/2019 - R$ 
59,36 Totalizando R$ 125,39 (cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos). Ou seja, quase 1 ano antes do autor alugar o imóvel, 
não sendo possível ser a titular da divida, foi informado apenas que a divida existe e que estava no CPF dela. 
Recebida a inicial, a tutela de urgência foi deferida e determinada a citação da requerida.
Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, requerendo s improcedência da semana, argumentando que não ocorreu 
a suspensão dos serviços, vez que a equipe fora até o local em 10/06/2022, porém a unidade consumidora estava ativa e com padrão 
normal.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Versam os presentes sobre declaratória de inexistência de débito cumulado com danos morais, em razão da suspensão indevida do 
fornecimento de água em razão de dívida registrada na unidade consumidora, pertencente ao titular anterior. 
A espécie esta regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de nítida relação de consumo, conforme dispõe o art. 22 do 
Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código”.
Inicialmente, importa consignar que o documento de ID.78073805 demonstra que a requerente alugou o imóvel onde está instalada a 
unidade consumidora a partir de março de 2021 e as dívidas que estão em aberto junto à requerida referem-se ao período de junho e 
julho de 2019.
Como sabido, as dívidas relacionadas ao fornecimento de água possuem caráter pessoal e devem ser exigidas de quem contratou o 
serviço na época em que elas foram geradas, motivo pelo qual não se pode exigir que, para religação da água, a requerente realize o 
pagamento de débitos que não lhe pertencem.
Dessa forma, a suspensão foi indevida, tendo em vista que cabia à requerida efetuar a cobrança da dívida pelos meios judiciais/
extrajudiciais cabíveis, em face do titular do débito.
Nesse sentido, cito:
EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO 
DO SERVIÇO – FATURAS INADIMPLIDAS PELO TITULAR – DÍVIDA DE TERCEIRO – IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – 
IMPOSIÇÃO DE MULTA – CORTE DO SERVIÇO – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO PELO RECORRENTE PARA RELIGAÇÃO DO 
SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONA – DÉBITOS ANTERIORES AO INGRESSO NO IMÓVEL 
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– DÉBITOS EM NOME DE TERCEIROS – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM 
VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do 
fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados 
aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 
A concessionária de serviços públicos não poderá condicionar a ligação do hidrômetro ao pagamento de débito pendente em nome 
de terceiros e nem ao pagamento de multa, cuja irregularidade fora praticada antes da aquisição do imóvel pela parte promovente. 
Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito e multa pendente em 
nome de terceiros para ligação do hidrômetro, pois a obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular do 
hidrômetro, quem responde por seus débitos. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade 
e razoabilidade. Reforma da sentença para reconhecer o pagamento de indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJ-
MT - RI: 10000559820188110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Turma Recursal Única, Data de 
Publicação: 19/11/2019).
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. CORSAN. AÇÃO 
COMINATÓRIA. DÍVIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM . DÉBITO 
CONTRAÍDO POR TERCEIRO, TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INEXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO AUTOR. A obrigação 
de adimplir as faturas que correspondem ao fornecimento de água e esgoto tem caráter propter personam , competindo ao obrigado que 
contratou a prestação de serviço: usuário (titular da unidade consumidora), de um lado, de outro a empresa concessionária. As faturas 
de consumo inclusas no processo revelam que o autor não mantinha relação contratual com a demandada à época dos débitos, pois não 
era o titular da unidade consumidora. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. Esta 
Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; 
o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 
abastecimento em razão de débitos antigos. (excerto da ementa do Acórdão do AgRg no AREsp 180.362/PE, julgado pela Primeira Turma 
do STJ). APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº... 70079743241, Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 13/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079743241 RS, Relator: 
Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 13/02/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
18/02/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. CORSAN. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. DÉBITO CONTRAÍDO POR TERCEIRO, ANTERIOR 
TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM . SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. 
DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação de adimplir as faturas que correspondem ao fornecimento de água tem caráter 
propter personam , competindo ao obrigado que contratou a prestação de serviço: usuário (titular da unidade consumidora), de um lado, 
de outra a empresa concessionária. Assim, não é possível a suspensão do fornecimento de água em razão do inadimplemento de débitos 
pendentes em nome de terceiro (anterior titular da unidade consumidora). Ademais, o corte de água pressupõe o inadimplemento de 
dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos pretéritos. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. Proposta a demanda contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado 
é o da responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 
6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. In casu , a falha na prestação do... serviço - suspensão do fornecimento de água 
na residência do autor por três dias em razão de débito pretérito de consumo do anterior titular da unidade consumidora - caracteriza 
prejuízo digno de reparação civil. ARBITRAMENTO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização 
arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e às peculiaridades do caso concreto. APELO DESPROVIDO. ( 
Apelação Cível Nº 70079662201, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 
em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079662201 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2018, Vigésima Segunda 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).
Não se tem dúvida da essencialidade da água, como bem de consumo humano indispensável à sobrevivência, de sorte que devem ser 
fornecido de forma contínua.
Por sua vez, dispõe o art. 14 do mesmo Códex que a responsabilidade do fornecedor de serviço pela má prestação de serviço, deve ser 
apurada independentemente da existência culpa. Vejamos:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos”.
Com efeito, a água é bem de consumo indispensável à vida cotidiana, de sorte que sua falta acarreta transtornos que extrapolam a esfera 
do mero aborrecimento, dificultando medidas simples da vida humana, como higiene, alimentação, dentre outros, causando frustração e 
abalo a esfera moral, que sem dúvida, acarreta lesão a dignidade da pessoa humana.
Desta forma, compete à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC) enquanto que à 
requerida, cabe a comprovação de fato extintivo, impeditivo e modificativo de seu direito (art. 373, inciso II do CPC).
Analisando as provas produzidas nos autos, tem-se que a pretensão da parte autora procede, tendo em vista que a parte requerida não 
comprovou seus argumentos, vez que informou que a unidade não teve seu serviços suspensos. Todavia, a manifestação de Id.78711329, 
comprova que o restabelecimento do serviços só ocorreu após o deferimento da tutela provisória de urgência.
A requerente, por sua veze, comprovou que os débitos ensejadores da interrupção são pretéritos e por essa razão lhes são indevidos.
Insta salientar que a responsabilidade das concessionárias e permissionárias de serviço público é objetiva, consoante disposição expressa 
do art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - teoria do risco de empreendimento, sendo esta responsabilidade 
objetiva na medida em que o dano causado ao consumidor deve ser reparado independente de culpa da entidade prestadora do serviço, 
quando não comprovada qualquer causa excludente de sua responsabilização.
Assim, está comprovada a má prestação de serviço pela parte requerida e o direito da requerente em ser indenizada pelos danos morais 
sofridos.
No que tange ao valor do ressarcimento por danos morais, deve ser fixado em um quantum que sirva de alento para a requerente e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo à requerida, a fim de que não volte a incorrer nas mesmas condutas. Assim, tem-se por satisfatória a 
fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. DISPOSITIVO
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Ao teor do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por HELEN CRISTINA DE SOUZA em face de ÁGUAS DE BURITIS 
SANEAMENTO S/A, confirmando a tutela de urgência concedida, DECLARO inexistente o débito cobrado referente aos meses de junho e 
julho em relação a parte autor , CONDENO a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais 
em favor da requerente, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta sentença.
Sem custas e honorários nos termos da Lei 9.099/95.
Publique-se, Registre-se, Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 .
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Número do processo: 0001302-27.2014.8.22.0021
Classe: Embargos à Execução Fiscal
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: Lucildo Cardoso Freire, OAB nº RO4751, REYNNER ALVES CARNEIRO, OAB nº RO2777A
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
DECISÃO
Atentando-se ao pedido de ID 80531716, EXPEÇO o competente alvará em favor do perito judicial e/ou de seu(s) advogado(s) constituído(s) 
para levantamento/transferência depositados em juízo ID. 56704196 (Banco: 104 – Caixa Econômica Federal. Op: 013 - AG: 0632 - Conta 
Poupança: 00084289-1. NOME: Antonio Cavalcante de Souza. CPF: 353.327.601-59. PIX: CPF - 35332760159).
Após, retorne os autos para novas deliberações.
Intimem-se. Cumpra-se. 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, RUA FOZ DO IGUAÇU 1584 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EXECUTADO: MUNICIPIO DE BURITIS, AV. PORTO VELHO, 1580, CENTRO - BURITIS/RO, NÃO CONSTA CENTRO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA

Processo: 7000361-74.2022.8.22.0021
REQUERENTE: JOAO DOS REIS SOUZA CHAVES
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES, OAB nº RO301B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
SENTENÇA
Vistos, 
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte acima referida em desfavor do MUNICÍPIO DE BURITIS, alegando, em suma, que é 
servidor(a) municipal lotado(a) nesta comarca, postulando reflexos do adicional de periculosidade sob as férias e terço de férias, sob a 
alegação de que o Município réu efetua o pagamento a menor, desconsiderando tal benefício.
Em contestação, o requerido arguiu preliminar(es) e, no mérito, sustentou o adicional não se incorpora ao vencimento do servidor, pois 
incidem apenas enquanto o servidor exercer suas funções em condições especiais. 
É a síntese necessária. Decido.
As questões discutidas na presente demanda prescindem de outras provas além daquelas já trazidas aos autos. Portanto, o feito comporta 
o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Antes de adentrar ao MÉRITO, passo à análise das PRELIMINARES arguidas:
Afasto a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não assiste razão ao requerido, tendo em vista 
que nos Juizados Especiais Cíveis, somente são cabíveis custas processuais na hipótese de Recurso Inominado, inexistindo previsão 
legal para recolhimento de custas no momento de distribuição do processo, cabendo ao requerido arguir eventual impugnação em 
momento oportuno. 
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Da mesma forma não merece guarida a alegação de ausência de requerimento administrativo, uma vez que não assiste razão ao 
requerido, sobretudo porque a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXV, garante a inafastabilidade do PODER 
JUDICIÁRIO diante das demandas apresentadas. Ademais, por tratar-se de benefício já concedido a parte autora, restando somente a 
discussão acerca dos reflexos, razão pela qual a ausência de comprovação de pedido administrativo, não é condicionante à existência 
do direito buscado.
Com tais considerações, rejeito todas as preliminares suscitadas.
Assim, ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do MÉRITO. 
No mérito, o pleito deve ser ACOLHIDO, eis que ao contrário do que pretende fazer crer a Fazenda Pública em sua contestação, a 
jurisprudência é pacífica no sentido de que o adicional de periculosidade pago com habitualidade tem natureza salarial, devendo refletir 
sobre férias e terço de férias.
O art. 7º, XXIII, da Constituição Federal ressalta o direito dos trabalhadores urbanos e rurais ao adicional de remuneração para atividades 
penosas insalubres ou perigosas, remetendo o texto de lei à regulamentação do direito à percepção.
O Adicional de periculosidade encontra-se previsto na Lei n. 601/2011, a qual regulamenta a insalubridade no âmbito do Município de 
Buritis/RO, dispõe que: “art. 41. Constituem direito ao servidor: [...] VI – adicional de insalubridade, periculosidade ou atividade penosa.”
O Ministério do Trabalho, através da Norma Regulamentadora n. 16, já regulamentou e aprovou o quadro das atividades e operações 
perigosas, estabelecendo os critérios de caracterização da periculosidade, sendo indispensável para a caracterização e classificação da 
periculosidade a realização de perícia por Médico ou Engenheiro do Trabalho.
É pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia e da Turma Recursal de que é devido o pagamento do adicional 
de periculosidade ao servidor público, desde que, comprovado o labor para a Administração Pública na atividade perigosa. Vejamos:
Recurso Inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Servidor Público Municipal. Cabixi. Adicional de Periculosidade. Vigia. 
Regulamentação própria. Adicional devido. Retroativo. Data do laudo. Sentença mantida. Recursos desprovidos. - A função de vigia 
pressupõe exposição a risco de vida, ainda que potencial, visto que decorre do próprio dever funcional de zelar pela segurança 
patrimonial. - O servidor que exerce atividade em local insalubre ou perigoso tem direito somente ao adicional a partir da confecção do 
laudo que assim o reconhece, em virtude da transitoriedade dessa condição. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001807-
18.2017.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, 
Data de julgamento: 22/07/2019.
No caso em tela, a parte autora comprova o serviço público, complementando o requisito subjetivo.
Noutro ponto, mera alegação de não utilização do laudo apresentado não basta para afastá-lo, posto que foi concedida a ampla defesa 
acerca das provas já produzidas pelo autor e não houve argumento ou provas que desabonassem o Laudo Pericial, não servindo a mera 
alegação para caracterizar cerceamento de defesa, nem mesmo desabonar o laudo.
É pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia e da Turma Recursal de que é devido o pagamento do adicional de 
periculosidade ao servidor público, desde que, comprovado que sempre laborou para a Administração Pública na mesma atividade, porém, 
não se faz necessário adentrar ao mérito, vez que, a parte autora já vem recebendo o referido benefício, sendo apenas controvertido 
quanto a sua incidência nas férias e terço de férias.
Em relação a base de cálculo dos valores a serem pagos, a Lei Municipal n. 601/2011, em seu art. 47, estabelece que:
art. 47. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
Faz-se necessário mencionar, que a habitualidade não está ligada ao número de horas trabalhadas, mas ao número de meses em que 
se realizou o trabalho em situação perigosas, sendo tal período utilizado para reflexo das férias e terço de férias.
No que diz respeito à pretensão condenatória de recebimento de valores retroativos, a diferença dos valores relativos sobre férias e terço 
de férias, nos termos da fundamentação acima, limitados ao prazo prescricional quinquenal.
Com relação ao montante, cumpre ser aferido em simples liquidação por cálculos, com aplicação da correção monetária conforme tabela 
adotada por esse Tribunal, desde a data do vencimento de cada parcela e juros de 0,5% desde a citação, na forma da legislação aplicável 
à Fazenda Pública.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO, por sentença com resolução do mérito, PROCEDENTES os pedidos 
iniciais para condenar o MUNICÍPIO DE BURITIS a incluir o adicional de periculosidade no cálculo da remuneração para fins de férias 
e terço de férias, bem como pagar o valor retroativo desde a concessão do adicional, respeitada a prescrição quinquenal desde a 
propositura da ação, com correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação 
aplicável à Fazenda Pública.
Sem custas e honorários advocatícios, em face do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista o disposto no art. 11, da Lei nº 12.153/2009.
Publicação e Registro automáticos pelo sistema. Intimem-se as partes.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes que sejam necessários:
1. Intime-se as partes.
2. Havendo interposição de recurso inominado, deverá o cartório intimar a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 
e, decorrido o prazo, tornar os autos conclusos para decisão.
3. Com o trânsito em julgado:
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3.1 Retifique-se a classe processual para cumprimento de sentença;
2.2 Nada sendo requerido, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 2 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga
Processo: 7004134-30.2022.8.22.0021
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: RAUDIR NIQUIS DA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO7968
DESPACHO
Vistos.
Desabilite-se a Defensoria Pública no sistema PJE.
Inclua-se no sistema os patronos constituídos pelo denunciado o Dr. Juniel Ferreira de Souza (OAB/RO nº 6635) e Dr. Israel Ferreira de 
Oliveira (OAB nº 7968).
Adiante, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste a respeito do pedido de revogação da prisão preventica 
acostado ao Num. 80604257 - Pág. 1, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para decisão.
Pratique-se e proceda-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia, CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO: RAUDIR NIQUIS DA COSTA OLIVEIRA, CPF nº 05190210294, RUA ALTO PARAÍSO S/N., SETOR 02 - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA

Número do processo: 7004100-26.2020.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
Polo Ativo: L. A. D. S.
ADVOGADO DO RECLAMANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Polo Ativo: G. P. F. D. S.
ADVOGADO DO RECLAMADO: UILQUER RIBEIRO GALVAO, OAB nº RO10558
DECISÃO
Vistos.
Intimado para o pagamento do débito alimentar, o executado manteve-se inerte. No entanto, dado o tempo transcorrido, diga a parte 
requerente se já houve o pagamento da verba alimentícia no pix apresentado pela genitora da criança no prazo de 10 (dez) dias.
Caso o pagamento tenha restado infrutífero, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos para a análise da hipótese de decretação da prisão cível.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
RECLAMANTE: L. A. D. S., LINHA 07, KM 05, SENTIDO RIO FORMOSO S/N LINHA 07, KM 05, SENTIDO RIO FORMOSO - 76857-
000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
RECLAMADO: G. P. F. D. S., RUA RIO DE JANEIRO, SETOR 03 S/N RUA RIO DE JANEIRO, SETOR 03 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
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2ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7002680-15.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: SEBASTIAO MARIANI
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE RECORRIDA 
SEBASTIAO MARIANI
ZONA RURAL, LINHA UNIÃO, GLEBA 03, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7004788-85.2020.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: V W MADEIRAS LTDA - ME
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: DORIHANA BORGES BORILLE - RO0006597A
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogados do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO À PARTE
V W MADEIRAS LTDA - ME
Linha União, Lote 48, Zona Rural, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS, quanto à impugnação/embargos a execução/cumprimento de SENTENÇA.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7001439-06.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: RODRIGO JOSE LIMA CORREA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: DORIHANA BORGES BORILLE - RO0006597A
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA 
RODRIGO JOSE LIMA CORREA
Rua Marechal Deodoro, 1134, Distrito de Jacinópolis, setor 01, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7001102-17.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: VALQUIRIA MARQUES DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: VALQUIRIA MARQUES DA SILVA - RO5297
Requerido(a): REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
INTIMAÇÃO À PARTE
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Av. Corumbiara, 1820, Setor 03, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
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Processo nº: 7002075-69.2022.8.22.0021 Requerente: AUTOR: IZABEL BRIERE DE ALMEIDA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL SILVA COIMBRA - RO5311, RENAN DE SOUZA BISPO - RO8702
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE RECORRIDA 
IZABEL BRIERE DE ALMEIDA
LINHA C6 LOTE 54, S/N, CHACARA BOA VISTA, ZONA RURAL, Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7002826-56.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: JOSE CALIXTO DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE RECORRIDA 
JOSE CALIXTO DA SILVA
ZONA RURAL, LINHA UNIÃO, KM 02, GLEBA 04, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7002778-97.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: SAMUEL BRUNOR, JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO2383
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE RECORRIDA 
SAMUEL BRUNOR
ZONA RURAL, LINHA 03, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7003923-91.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: CELIA FERREIRA PAIM DE MORAIS
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA - RO7944
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7002153-63.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: RONAIR MARQUES DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - RO8731
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE RECORRIDA 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
AC Buritis, Avenida Porto Velho 1579, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
RONAIR MARQUES DA SILVA
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FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000,(69) 32382963
Processo nº: 7002669-83.2022.8.22.0021 Requerente: REQUERENTE: ADRIANA BATISTA SILVA
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - RO8731
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE RECORRIDA 
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
AC Buritis, Avenida Porto Velho 1579, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 76880-000
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Buritis, 30 de agosto de 2022.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Buritis - 2ª Vara Genérica
Processo: 7000074-14.2022.8.22.0021
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (10944)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: DARLEY JOSE HEMANN e outros (2)
Advogado(s) do reclamado: WALDIR GERALDO JUNIOR, JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES
Advogado do(a) REVOGAÇÃO DE PRISÃO: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
Advogado do(a) REVOGAÇÃO DE PRISÃO: WALDIR GERALDO JUNIOR - RO10548
Advogado do(a) REVOGAÇÃO DE PRISÃO: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA - RO6635
INTIMAÇÃO - DJE
Fica a parte Ré, por intermédio de seu patrona INTIMADA a apresentar o endereço e CPF da testemunha arrolada OSWALDO JOÃO DO 
PRADO JUNIOR.
Buritis, 31 de agosto de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Buritis - 2ª Vara Genérica
Processo: 7000108-23.2021.8.22.0021
Classe: TERMO CIRCUNSTANCIADO (278)
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
AUTOR DO FATO: A D PORTAS E JANELAS EIRELI - ME e outros (2)
Advogado(s) do reclamado: LUIZ ANTONIO PREVIATTI
Advogado do(a) AUTOR DO FATO: LUIZ ANTONIO PREVIATTI - RO213-B
Advogado do(a) DENUNCIADO: LUIZ ANTONIO PREVIATTI - RO213-B
Advogado do(a) DENUNCIADO: LUIZ ANTONIO PREVIATTI - RO213-B
INTIMAÇÃO - DJE
Ficam as partes, por intermédio de seu patrono, INTIMADAS do que se segue:
A análise detida do feito, notadamente, da defesa preliminar apresentada pelas rés Marcia Cristina dos Santos Lopes e A D Portas e 
Janelas Eireli- ME, não indica tratar-se de caso de absolvição sumária, na forma do art. 397 do Código de Processo Penal. Imprescindível, 
então, a instrução processual.
Dessa forma, considerando o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia e 
seu respectivo funcionamento em função das medidas de isolamento social que foram decretadas em razão da pandemia de COVID-19, 
disposto no Ato Conjunto, n° 020/2020 - PR/CGJ. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 de Fevereiro de 2023, às 
08h30min, a ser realizada virtualmente, por meio do Aplicativo Google Meet, no link a seguir: meet.google.com/gyp-qmmc-uxq.
Ressalto, em conformidade com o Provimento 13/2021 - CJG/TJRO, que as partes e testemunhas que não dispuserem de condições 
tecnológicas, ou ainda, desejarem realizar seu depoimento presencialmente, podem se dirigir à Sala de Audiências da 2ª Vara Genérica, 
do Fórum Jorge Gurgel do Amaral Neto, localizado na Rua Taguatinga, n° 1380, Setor 03, na Cidade e Comarca de Buritis/RO.
Buritis, 31 de agosto de 2022
Número do processo: 7003384-62.2021.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: MARIA MARTA BRAGA
ADVOGADOS DO AUTOR: ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB nº RO7968, JUNIEL FERREIRA DE SOUZA, OAB nº RO6635
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
ATA DE AUDIÊNCIA
Aos 31 dias do mês de agosto de 2021, na sala de audiências da 2ª Vara, Comarca de Buritis, onde se encontrava o MM. Juiz, Dr. Pedro 
Sillas Carvalho supervisionando o mutirão realizado por assessores e estagiários. Foi aberta a audiência designada para esta data. 
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Efetuado o pregão, constatou-se a presença da parte autora, seu patrono (a) e suas testemunhas. Ausente a Autarquia. O termo de 
inquirição segue anexo.
I-Relatório: A parte autora, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação visando obter a condenação da parte requerida, igualmente 
qualificada, a conceder-lhe aposentadoria rural por idade. Como fundamento de sua pretensão, alega preencher todos os requisitos 
exigidos pela legislação previdenciária para a percepção do benefício em questão. Com a inicial, juntou procuração e documentos. 
Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão do 
pedido. A parte autora apresentou alegações finais remissivas e preclusa as alegações finais do requerido. 
II- Fundamentação: Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como 
as partes estão regularmente representadas. Não foram arguidas preliminares e/ou prejudiciais de MÉRITO. Nem foram constatadas 
ilegitimidades, nulidades processuais ou vícios de representação e não há incidentes processuais pendentes de apreciação, sendo 
possível analisar o MÉRITO do feito. Nos termos do art. 48, §1º da Lei n. 8.213/91 o benefício previdenciário de aposentadoria rural 
será devido ao trabalhador rural que, cumprida a carência exigida por Lei, completar 60 e 55 anos, respectivamente homem e mulher. 
Também deverá comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, em período imediatamente anterior 
ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 
computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 da mesma Lei (art. 48, §2º da Lei n. 8.213/91).
No caso em apreço, os documentos pessoais da Requerente comprovam o requisito etário, pois possui mais que 56 (cinquenta e seis) 
anos. Assim, não remanescem dúvidas acerca do requisito etário, comprovado objetivamente. A comprovação do exercício de atividade 
rural deverá ser baseada na tabela inscrita no art. 142 da Lei n. 8.213/91, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou 
todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Na hipótese em comento, considerando que a Requerente completou 55 anos 
no ano 2016 (ano de implementação das condições), deverá comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 
por um período de 180 meses, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício pretendido (administrativo ou judicial). 
Neste sentido STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1743552 ES 2018/0124364-9 (STJ) Data de 
publicação: 12/04/2022.PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. AGROPECUARISTA. 
PROPRIETÁRIO DE DIVERSOS IMÓVEIS RURAIS. SEGURADO ESPECIAL QUALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A aposentadoria por idade ao trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, 
desde que esteja demonstrado o exercício de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 
requerimento do benefício, em número de meses idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 8.213 /1991. 
2. De acordo com o art. 11, VII, a, item I, da Lei n. 8.213 /1991, o proprietário de área agropecuária de até 4 (quatro) módulos fiscais 
também é considerado segurado especial, sendo certo que, ao interpretar a aludida norma, esta Corte firmou a compreensão de que a 
extensão da propriedade rural, por si só, não tem o condão de descaracterizar o regime de economia familiar do segurado se preenchidos 
os demais requisitos legalmente exigidos. 3. Caso em que a instância ordinária não reconheceu a condição de segurado especial do 
recorrente por concluir, com base na prova documental, que o agravante, além de ser qualificado em sua certidão de casamento como 
agropecuarista, é proprietário, parceiro ou arrendatário de diversos imóveis, circunstância que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. 
Agravo interno desprovido.
Dispõe o art. 55, § 3°, da Lei n. 8.213/91 que a comprovação deste período só produzirá efeito quando baseada em início de prova 
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de força maior ou caso fortuito. Aliás, nesse sentido, 
a súmula n. 149 do STJ, segundo a qual a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito 
da obtenção de benefício previdenciário. No caso em apreço, a Requerente trouxe aos autos documentos que comprovam a atividade 
rural exercida, tais como, certidão de casamento, na qual informa a profissão de agricultora, notas fiscais de venda da produção agrícola, 
dentre outros documentos constantes no feito. O início de prova material é corroborado nos autos pelo depoimento das testemunhas 
ouvidas em Juízo, as quais revelam que a Requerente sempre trabalhou nas lides campinas, sendo que a conheceu trabalhando na 
agricultura.
(TRF3APELAÇÃOCÍVELAp00152506820164039999SP). 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. 
1. A aposentadoria por idade, no caso de trabalhadores rurais, é devida ao segurado que, cumprido o número de meses exigidos 
no Art. 143, da Lei 8.213 /91, completar 60 anos de idade para homens e 55 para mulheres (Art. 48, § 1º). 2. Descaracterizada a 
condição de trabalhador rural, não pode o autor beneficiar-se da redução de 05 anos na aposentadoria por idade. 3. A Lei nº 11.718 
/2008, ao alterar o Art. 48, da Lei 8.213 /91, possibilitou ao segurado o direito à aposentadoria por idade, mediante a soma dos lapsos 
temporais de trabalho rural com o urbano. 4. Não preenchido o requisito etário, não há como reconhecer o direito à percepção do 
benefício de aposentadoria por idade. 5. Apelação desprovida). (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL Ap 00152506820164039999 SP (TRF-3)..
PREVIDENCIÁRIO.APOSENTADORIA POR IDADE. Data de publicação 05/12/2018. PREVIDENCIÁRIO. 
TRABALHADOR RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. A aposentadoria por idade, no caso de trabalhadores rurais, é devida ao 
segurado que, cumprido o número de meses exigidos no Art. 143, da Lei 8.213 /91, completar 60 anos de idade para homens e 55 
para mulheres (Art. 48, § 1º). 2. Descaracterizada a condição de trabalhador rural, não pode o autor beneficiar-se da redução de 05 
anos na aposentadoria por idade. 3. A Lei nº 11.718 /2008, ao alterar o Art. 48, da Lei 8.213 /91, possibilitou ao segurado o direito 
à aposentadoria por idade, mediante a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o urbano. 4. Não preenchido o requisito etário, 
não há como reconhecer o direito à percepção do benefício de aposentadoria por idade. 5. Apelação desprovida).
Assim, é possível concluir que a Requerente, contando atualmente com mais de 55 anos de idade, é “trabalhadora rural” para os fins 
exigidos por lei, sendo a procedência da ação medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO: Posto isto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar o 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a conceder a aposentadoria rural por idade em favor de MARIA MARTA BRAGA, no valor 
de 1 (um) salário-mínimo mensal, inclusive o abono natalino. O termo inicial deverá ser a data do prévio requerimento administrativo 
(12/01/2021). Quanto ao valor retroativo, deverá ser acrescido de juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça 
Federal aplicável aos benefícios previdenciários, a qual deverá ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), devendo ser preenchidos 
como verba alimentar, bem como valerá como título executivo judicial.
CONDENO, ainda, a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido. 
Não obstante o teor da Súmula n. 178 do STJ, isento o INSS do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista 
o disposto no art. 5º da Lei Estadual n. 3.896/2016. Apesar de ilíquida a SENTENÇA, tendo em vista o período de cálculo do crédito 
retroativo e considerando o valor mínimo do benefício previdenciário concedido, dispenso o reexame necessário com fulcro no art. 496, 
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§1º do CPC, pois evidente que a condenação em 1º grau não ultrapassa o equivalente a 1000 salários mínimos. Além disso, o valor 
atribuído à causa, e que pode ser levado em conta para alçada recursal, não foi impugnado pela autarquia requerida, o que reforça a 
dispensa do recurso de ofício. 
SENTENÇA publicada e registrada pelo PJE.
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da SENTENÇA. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) intime-se a parte requerida para implementação da aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa.
c) Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

AUTOR: MARIA MARTA BRAGA, LINHA03, KM 35 35, P.A SÃO PAULO ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número do processo: 7002124-13.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: APARECIDO REGINALDO DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, OAB nº GO32028
Polo Ativo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
ADVOGADO DO REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A
SENTENÇA 
Vistos.
I- Relatório:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
II- Preliminares:
Rejeito preliminar de falta de interesse de agir, pois, face a inafastabilidade da jurisdição, não há obrigatoriedade de buscar a via 
administrativa antes de vir a juízo. 
III - MÉRITO: 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, ajuizada 
por APARECIDO REGINALDO DA CRUZ contra FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS-
IPANEMA.
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de 
direito e as de fato já estarem demonstradas pelas provas que instruem os autos. Ante a ausência de questões preliminares, passo ao 
exame do MÉRITO.
A parte autora alega, em sede de petição inicial, que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, pela empresa 
ré na lista de devedores junto ao SERASA, no valor de R$ 1.654,76 (mil seiscentos cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). 
Assim, pugnou a fim de que determinasse a retirada de seu nome do SPC/SERASA, bem como requereu a condenação da empresa OI 
S.A no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. 
Citada, a ré contestou a ação alegando que a cobrança é devida, bem como inexiste ato ilícito e prova do alegado dano moral, configurando, 
porventura, mero aborrecimento.
Pois bem. Em razão da natureza jurídica da relação existente entre as partes, a lide deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do 
Consumidor.
É importante frisar que, estando a presente demanda regrada pela lei consumerista, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 
da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, inciso VIII, do referido Codex.
Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, distribuiu esse ônus probatório:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Assim, ainda que se analise a demanda sob a ótica consumerista e da inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora demonstrar, 
ao menos, indícios do fato constitutivo do seu direito.
Nestas circunstâncias, a responsabilidade da requerida independe de demonstração de culpa, posto que é objetiva, em virtude do risco 
profissional. É imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 da 
Lei nº 8.078/90.
A relação entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo 
a responsabilidade do réu objetiva, devendo se responsabilizar pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se tal 
responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, o que a ele cabe provar.
O contexto do feito recomenda a inversão do ônus da prova, mesmo porque a prova do fato negativo em questão mostra-se extremamente 
difícil de ser produzida e seria pouco razoável exigi-la da autora.
A pretensão da parte autora versa sobre pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, decorrentes 
de cobrança indevida. A requerente relata que não reconhece essa dívida com a empresa, pois nunca assinou o contrato e nunca teve 
nenhum vínculo com a promovida.
Por sua vez, a requerida alegou que a cobrança é devida, argumentando que trata-se de débito proveniente da contratação de cartão de 
crédito, o qual foi utilizado para diversas compras e restando inadimplente, a empresa promoveu inclusão de seus dados nos órgãos de 
proteção ao crédito.
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Em que pese as alegações, a requerida corrobora as alegações formuladas na inicial pela parte requerente, eis que em toda sua 
contestação, embora negue, não trouxe aos autos qualquer documento, como cópia de instrumento contratual que as partes poderiam ter 
celebrado, comprovando cabalmente que o imbróglio narrado, efetivamente, não decorresse de falha na prestação de seus serviços.
Infere-se, daí que, desprovidos de embasamento legal tais argumentos, máxime porque não comprovado nos autos a suposta contratação 
da prestação dos serviços objeto dos autos, devendo, assim, a parte ré arcar com o valor da condenação.
Nesse sentido, não havendo provas válidas da contratação de serviço ou produto ofertado pela empresa a ensejar a legalidade da relação 
jurídica (cobrança) entre ela e a requerente, e de outro lado comprovado a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 
crédito, a declaração de inexistência do débito é a medida que se impõe. 
Passo a análise do dano moral.
Configurado que inexiste o débito ora cobrado pela requerida, entendo que o dano moral restou configurado, pois é evidente que a 
negativação indevida da parte autora gera muito mais que um mero dissabor ou aborrecimento. Com efeito, a pessoa cujo nome consta 
dos cadastros de proteção ao crédito é vista pela sociedade como mau pagadora, desmerecedora de plena confiança nas relações 
comerciais, em especial as de crédito, sendo presumível o dano moral.
Nesse sentido é a pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURIDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 
O STJ já decidiu que a inscrição indevida do nome do consumidor no SCR, constitui restrição ao crédito, razão pela qual deve ser 
responsabilizada por dano moral a empresa que lançou o apontamento. Quando demonstrado que a inscrição do nome no cadastro de 
inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. No tocante ao quantum indenizatório, 
é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso 
concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
(TJ-RO - AC: 70027461320178220007 RO 7002746-13.2017.822.0007, Data de Julgamento: 02/07/2020).
Nesse passo, tenho que estão provados os fatos constitutivos do direito da parte requerente (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual a 
condenação aos danos morais é medida que se impõe. Assim, configurado o dano moral, resta valorar a indenização.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às consequências 
do fato, servir como desestímulo para a prática de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade financeira do obrigado 
a indenizar, de forma que o quantum que não implique em enriquecimento indevido do ofendido, mas, que também não seja valor ínfimo 
para aquele que tem a obrigação de indenizar. Referido valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
A condenação nestas circunstâncias deve ter também caráter pedagógico, mesmo porque atinge grande coletividade de pessoas, e 
beneficia economicamente sobremaneira as empresas que agem dessa forma, sem apresentar justificativa plausível para tanto.
Portanto, diante das circunstâncias do caso, que não causaram maiores consequências do que as normais para situações em casos 
análogos, fixo a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que entendo justa e razoável para servir de 
lenitivo ao transtorno sofrido pelo autor, bem como tem o caráter de prevenir condutas semelhantes por parte da ré.
III-DISPOSITIVO 
Isso posto, nos termos artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos 
por APARECIDO REGINALDO DA SILVA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS 
NPL-IPANEMA, para o fim de:
a) DECLARAR inexistente os débitos no valor de R$ 1.654,76 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e 
atualizações, restando confirmado os efeitos da tutela.
b) CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente, a título de indenização por danos morais, o valor de de R$ 5.000,00 (oito mil reais). O 
valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente de acordo com os índices publicados pela Corregedoria do E. TJ/RO no DJ, 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data de publicação da SENTENÇA, conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça no Resp. 903.258/RS e Súmula 362.
Sem custas e honorários nesta fase.
Indefiro desde já eventual pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada promover o regular recolhimentos do preparo, 
sob pena de deserção.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

AUTOR: APARECIDO REGINALDO DA SILVA, RUA OSVALDO CRUZ 2411 SETOR 05 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, RUA 
IGUATEMI N 151,, 19 ANDAR ITAIM BIBI - 01451-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO

Número do processo: 7000146-98.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: BABETOM PAULA NASCIMENTO
ADVOGADO DO REQUERENTE: FIAMA RAMOS DE SOUZA, OAB nº RO11756
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado.
II-FUNDAMENTOS:
Inicialmente, a parte autora detém o cargo junto ao Estado de Rondônia e não recebe Plantão Especial/Extra, mas sim adicional de horas 
extras, por isso, deixarei de apreciar a alegação de inconstitucionalidade da Lei 2.754/2012.
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Passo à análise do MÉRITO quanto ao valor pago a título de adicional de horas extraordinárias.
Trata-se de ação com pedido de natureza declaratória e condenatória, tendo por fundamento a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Complementar Estadual 68/1992 (Estatuto do Servidor Público Estadual), a Lei Estadual 1.067/2002 (antigo Plano 
de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) e a Lei Estadual 5.243/2021 (atual Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) alegando recebimento a menor de horas extras em virtude do fator divisor utilizado e do 
valor base (remuneração integral).
Relata a parte requerente, contratada para prestar 40 horas semanais de serviço, mas labora além da jornada normal. Em virtude da 
forma de prestação do serviço, recebe adicional de horas extras, porém, essas são calculados levando em consideração o divisor de 
240 ou 220 mas entende que o divisor correto é de 200, além do Estado utilizar apenas o vencimento básico como valor-base, quando o 
correto é o valor integral da remuneração.
A LC 68/1992 prevê o pagamento do adicional de serviços extraordinários:
art. 86. Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais:
III- adicionais pela prestação de serviços extraordinários;
IV- adicionais noturnos.
art. 92 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.
O atual Plano (L 5.243/2021) remota à LC 68/1992:
Art. 38. Ao Grupo Ocupacional Saúde, aplicam-se as definições genéricas contidas nas Leis Complementares n° 67 e n° 68, ambas de 9 
de dezembro de 1992, desde que não conflitem com as prescrições da presente Lei e não cumulem direitos, assim observado:
(…)
II - em relação à Lei Complementar n° 68, de 1992, não se aplicam os DISPOSITIVO s referentes a Direitos e Vantagens, salvo quanto 
à Ajuda de Custo, Diárias, Auxílio Transporte, Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, Adicional de Férias, Gratificação 
Natalina e o Adicional Noturno, os quais serão regulamentados por Decreto.
Qual, então, o valor da hora normal de trabalho da parte requerente a ser levado em consideração para acrescer 50% do adicional de 
serviço extraordinário 
Para estabelecer o valor da hora normal para cálculo da hora extra, a parte requerente menciona a necessidade de somar ao vencimento 
base valores recebidos a título de “vencimento, gratificação de atividade específica, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação, 
adicional noturno, insalubridade/periculosidade, diferenças de enquadramento, vantagens pessoais”.
A Lei Complementar de nº 68/1992, dispõe:
Art. 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei.
Art. 65. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei.
Aqui, temos mudança de entendimento e, atualmente, a Turma Recursal tem considerado a remuneração (com exclusão das verbas 
indenizatórias) e não somente o vencimento base como outrora para o cálculo das horas extras, conforme jurisprudência:
SERVIDOR SAÚDE – PLANTÃO EXTRA – HORA EXTRA – O PLANTÃO EXTRA DEVE SER REMUNERADO COMO HORA EXTRA – 
A BASE DE CÁLCULO DEVE SER FORMADA PELO VENCIMENTO E AS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – RECURSO 
PROVIDO. (TJRO. Turma Recursal. Recurso Inominado 7046912-80.2019.8.22.0001. Relator Arlen José Silva de Souza. Julgamento 
04/08/2021).
Fundamentação do acórdão:
(…) A remuneração, portanto, abrange as verbas de natureza indenizatória e remuneratória.
O pedido principal do recorrente não pode prosperar, pois, as verbas de natureza indenizatória não serão incorporadas à aposentadoria 
do servidor, razão pela qual não podem ser incluídas na base de cálculo das horas extras.
Já o pedido subsidiário é no sentido que a base de cálculo seja formada pelo vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Essa segunda tese é a mais correta.
Isso porque o vencimento e as verbas de natureza remuneratória são incorporadas para todos os efeitos e serão pagas, inclusive, durante 
a aposentadoria do servidor.
Nesse sentido, o cálculo das horas extras deve ter como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Ante o exposto, VOTO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora, determinando que o cálculo das horas extras deve ter 
como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Analisando a fundamentação acima, fica fácil verificar quais são as verbas de natureza remuneratórias (as não indenizatórias), bastando 
analisar o valor sobre o qual é calculada a contribuição previdenciária, posto que a Turma Recursal compara que “as verbas de natureza 
remuneratória são as incorporadas para todos os efeitos e serão pagas durante a aposentadoria do servidor”. Ou seja, as verbas de 
natureza remuneratória pode ou não coincidir só com o vencimento base, a depender dos tipos de verbas recebidas pelo servidor.
Ressalto que, nos casos dos servidores estaduais, nas fichas financeiras há campo com a nomenclatura 9995 BASE DE CALC. IPERON, 
ficando fácil identificar o valor da hora normal que deve ser usado para calcular a hora extra.
Fixado o valor base (o valor base para cálculo da contribuição previdenciária para as horas extras) para cômputo da hora normal, passamos 
a discutir o fator divisor, sendo que a parte requerente defende o fator divisor de 200 e o Estado o fator divisor de 240 ou 220.
O atual entendimento firmado pela Turma Recursal é de que o fator divisor é de 200, por se tratar de servidor público contratado para 
prestar 40 horas semanais:
Hora Extra. Servidor Público. Município de Buritis. Recurso Improvido. SENTENÇA Mantida. Conforme vasta e pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo próprio TJ-RO, o divisor de horas extras a ser aplicado aos servidores públicos que laboram 
de segunda a sexta feira com carga horária semanal de 40 horas é o de 200. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7005120-
52.2020.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 20/02/2022)
Agente de Segurança Socioeducativo. Adicional Noturno. Pagamento Retroativo. Implantação. Lei Estadual N. 1.068/2002. Divisor de 
200 Horas. SENTENÇA mantida. O cálculo do adicional noturno deve-se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, 
art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009297-73.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, Data de julgamento: 26/02/2022)
RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o 
exercício do trabalho no período noturno por agente penitenciário, surge para o Estado de Rondônia o dever de pagar o respectivo 
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adicional noturno, o qual deve ser calculado sobre o vencimento básico, utilizando-se o divisor de 200 horas mensais e o percentual do 
adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007052-
89.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 18/02/2022)
No caso do serviço público, em que a jornada legal é de 40 horas, o fator é de 200 horas, independente do trabalho aos sábados ser feito 
ou não. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000635-05.2021.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021)
Isso ocorre devido ao cômputo do sábado como dia útil, ainda que não ocorra expediente em tal dia da semana deve o mesmo ser 
contabilizado no momento do cálculo do divisor de horas extras.
Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 
(duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora.
Desta forma, considero que o Estado deverá calcular as horas extras levando em conta a remuneração utilizada para cálculo da contribuição 
previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor de 200 e a soma do adicional de 50%.
Ressalto que o cálculo do valor retroativo deverá respeitar a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932) que deve ser contada a partir 
da interposição da presente demanda:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Quando da liquidação de SENTENÇA, deverá ser formulada uma tabela para cálculo das horas extras, individualizando cada mês, horas 
trabalhadas normais, valor da hora normal, total de horas extraordinárias trabalhadas, acréscimo de 50%, valores pagos, valores devidos 
e a CONCLUSÃO com a diferença a ser paga.
Ainda, deverá ter acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da 
caderneta de poupança) a contar da citação.
III-DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: BABETOM PAULA NASCIMENTO em face 
do ESTADO DE RONDÔNIA condenando o requerido ao pagamento da diferença das horas extras trabalhadas, devendo ser levado em 
conta a remuneração do requerente utilizada para cálculo da contribuição previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor 
de 200 e a soma do adicional de 50%, respeitado o prazo quinquenal de prescrição a contar da distribuição da ação, com acréscimo de 
correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da caderneta de poupança) a contar 
da citação.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I).
Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27).
Publicação e registros automáticos.
Intimem-se (serve a presente SENTENÇA de intimação ao requerente via DJ e ao requerido via sistema).
Transitada em julgado a SENTENÇA e nada requerido, arquive-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: BABETOM PAULA NASCIMENTO, AVENIDA TIRADENTES 601 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 2ª Vara Genérica Processo n. 7001778-62.2022.8.22.0021 
AUTOR: E. M. M., RUA CHUPINGUAIA 267 SETOR 04 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOICE MARA HERMES, OAB nº RO8263 
REU: J. D. S. M., RUA JAGUARÉ S/ - 76848-000 - NOVA CALIFÓRNIA (PORTO VELHO) - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SERVE DE CARTA-AR/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA OS ATOS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Recebo a emenda à inicial.
1-Trata-se de ação de exoneração de alimentos cumulada com modificação de guarda e visitação.
1.1.A ação em que foi fixada a obrigação do genitor de prestar alimentos e a guarda compartilhada tramitou neste Juízo, sob o nº 
7006386-79.2017.8.22.0021.
1.1.1.Considerando-se que a guarda de fato está com o genitor, ora requerente, domiciliado nesta comarca de Buritis, recebo o feito.
1.2.Defiro a guarda provisória do menor em favor do genitor, tendo em vista a situação de fato consolidada. 
1.3.Tendo em vista que a criança está sob os cuidados do genitor, conforme declaração de matrícula escolar anexada (ID 75531431) 
defiro, ainda, a exoneração dos alimentos.
2. Considerando o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia e seu 
respectivo funcionamento em função das medidas de isolamento social que foram decretadas em razão da pandemia de COVID-19, 
disposto no Ato Conjunto, n° 020/2020 - PR/CGJ. Designo de conciliação para o dia 31 de outubro de 2022, às 11h00 a ser realizada 
virtualmente, por meio do Aplicativo Google Meet, no link a seguir 
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2.1. Ressalto, em conformidade com o Provimento 13/2021 - CJG/TJRO, que as partes e testemunhas que não dispuserem de condições 
tecnológicas, ou ainda, desejarem realizar seu depoimento presencialmente, podem se dirigir à Sala de Audiências da 2ª Vara Genérica, 
do Fórum Jorge Gurgel do Amaral Neto, localizado na Rua Taguatinga, n° 1380, Setor 03, na Cidade e Comarca de Buritis/RO.
3- As partes deverão informar seus números de telefone e/ou e-mail para que o Juízo possa dar início às tratativas visando à realização 
de acordo, que ocorrerá através do aplicativo Whatsapp. Ficam as partes, desde já, intimadas a fazê-lo. 
3.1- Cabe aos advogados a incumbência de informar as partes sobre a data designada para a audiência.
4-Cite(m)-se o(s) requerido(s) para integrar(em) a relação processual e, no mesmo ato, intime(m)-se para comparecer(em) à audiência 
designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público (arts. 238 e 250, CPC). Comunique-se que o prazo para contestar é de 
15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação/mediação, se não houver acordo ou não comparecer qualquer das partes (art. 335, 
CPC). Advirta-se que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelo autor (art. 344, CPC).
4.1-Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se habilitar no processo por meio do sistema PJE/RO, sob pena de 
os prazos correrem independentemente de intimação. 
4.2-O MANDADO de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição 
inicial, assegurado ao réu o direito de examinar o seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, § 1º, CPC).
4.3-A audiência será cancelada se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 
4º, I e § 5º, CPC). Neste caso o prazo para contestar inicia-se do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo(s) 
requerido(s) (art. 335, II, CPC).
4.4- Também será cancelada a audiência se a parte requerida não for localizada e, ainda que apresentado novo endereço, não houver 
tempo hábil para a intimação. Não informado o novo endereço para citação/intimação, o Cartório intimará a parte requerente, por seu 
advogado, a apresentá-lo no prazo de 10 (dez) dias, ou, em igual prazo, requerer a pesquisa de endereço via sistema Infojud (necessário 
informar CPF) e/ou SIEL (necessário informar nome da genitora), comprovando o recolhimento das respectivas custas (R$ 15,00 para 
cada diligência - art. 17 da Lei 3.896/2016), salvo se beneficiário da gratuidade. Informado o endereço ou requerida a pesquisa, os autos 
serão conclusos para agendamento de nova audiência. Não se fará a citação por edital enquanto não ultimada(s) a(s) pesquisa(s) de 
endereço (art. 256, § 3º, CPC). 
5. Intime(m)-se o(s) requerente(s) para a audiência na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). A intimação será pessoal caso 
assistido(s) pela Defensoria Pública, servindo vias desta DECISÃO de MANDADO /carta.
6. Sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública ou havendo interesse de incapaz, o Cartório dará ciência à DPE e/ou MP.
7. Ficam as partes cientes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 
(art. 334, § 8º, CPC).
8. Não obtida a conciliação/mediação, agende-se audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, CPC), com imediata intimação das 
partes e de seus advogados. Cabe ao Cartório a intimação da Defensoria Pública, do Ministério Público e demais partes ou interessados 
cadastrados nos autos. 
9. A réplica à contestação poderá ser apresentada até a data da audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. 
Caso não realizada nesse prazo, a parte poderá fazê-la oralmente em audiência, por seu advogado ou defensor público.
10. Caso seja designada audiência de instrução e julgamento, o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de quinze dias, 
independentemente de nova intimação, cabendo aos advogados das partes informar aquelas que arrolar do dia, hora e local da audiência 
(art. 455, CPC). A intimação será por via judicial somente nas hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, caso em que o Cartório expedirá as 
diligências necessárias.
11. Advertência às partes: As partes deverão comunicar eventuais alterações de endereços no curso do processo, considerando-se 
válidas as intimações enviadas ou cumpridas no endereço informado nos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC).
12. Advertência à parte requerida: Não tendo condições de constituir advogado, a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública 
na Comarca de Nova Califórnia.
13. Cientifique-se o Ministério Público.
ENDEREÇO DO REQUERENTE EDIVALDO MARTINS MARQUES, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade nº 
772347 SESDEC/RO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física nº 720.613.592-72, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliado 
na Rua Chupinguaia, nº 2647, Setor 4, no município de Buritis/RO, CEP 76880-000, por meio de sua procuradora signatária, com 
escritório profissional situado na Avenida Porto Velho, nº 1395, Setor 03, Buritis/RO. 
ENDEREÇO DA REQUERIDA JUCILENE DOS SANTOS, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 976767 SESDEC/
RO, inscrita no Cadastro de Pessoa Física nº 922.230.102-10, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliada na Rua Jaguaré, 
s/n, no município de Nova Califórnia, Distrito de Porto Velho/RO, CEP 76.848-000, telefone (69) 9 8451-4166.
Pratique-se o necessário.
Buritis/RO, 1 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga 
Número do processo: 7001241-66.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: LEILA GEACOMINE DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FIAMA RAMOS DE SOUZA, OAB nº RO11756
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado.
II-FUNDAMENTOS:
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Inicialmente, a parte autora detém o cargo junto ao Estado de Rondônia e não recebe Plantão Especial/Extra, mas sim adicional de horas 
extras, por isso, deixarei de apreciar a alegação de inconstitucionalidade da Lei 2.754/2012.
Passo à análise do MÉRITO quanto ao valor pago a título de adicional de horas extraordinárias.
Trata-se de ação com pedido de natureza declaratória e condenatória, tendo por fundamento a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Complementar Estadual 68/1992 (Estatuto do Servidor Público Estadual), a Lei Estadual 1.067/2002 (antigo Plano 
de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) e a Lei Estadual 5.243/2021 (atual Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) alegando recebimento a menor de horas extras em virtude do fator divisor utilizado e do 
valor base (remuneração integral).
Relata a parte requerente, contratada para prestar 40 horas semanais de serviço, mas labora além da jornada normal. Em virtude da 
forma de prestação do serviço, recebe adicional de horas extras, porém, essas são calculados levando em consideração o divisor de 
240 ou 220 mas entende que o divisor correto é de 200, além do Estado utilizar apenas o vencimento básico como valor-base, quando o 
correto é o valor integral da remuneração.
A LC 68/1992 prevê o pagamento do adicional de serviços extraordinários:
art. 86. Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais:
III- adicionais pela prestação de serviços extraordinários;
IV- adicionais noturnos.
art. 92 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.
O atual Plano (L 5.243/2021) remota à LC 68/1992:
Art. 38. Ao Grupo Ocupacional Saúde, aplicam-se as definições genéricas contidas nas Leis Complementares n° 67 e n° 68, ambas de 9 
de dezembro de 1992, desde que não conflitem com as prescrições da presente Lei e não cumulem direitos, assim observado:
(…)
II - em relação à Lei Complementar n° 68, de 1992, não se aplicam os DISPOSITIVO s referentes a Direitos e Vantagens, salvo quanto 
à Ajuda de Custo, Diárias, Auxílio Transporte, Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, Adicional de Férias, Gratificação 
Natalina e o Adicional Noturno, os quais serão regulamentados por Decreto.
Qual, então, o valor da hora normal de trabalho da parte requerente a ser levado em consideração para acrescer 50% do adicional de 
serviço extraordinário 
Para estabelecer o valor da hora normal para cálculo da hora extra, a parte requerente menciona a necessidade de somar ao vencimento 
base valores recebidos a título de “vencimento, gratificação de atividade específica, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação, 
adicional noturno, insalubridade/periculosidade, diferenças de enquadramento, vantagens pessoais”.
A Lei Complementar de nº 68/1992, dispõe:
Art. 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei.
Art. 65. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei.
Aqui, temos mudança de entendimento e, atualmente, a Turma Recursal tem considerado a remuneração (com exclusão das verbas 
indenizatórias) e não somente o vencimento base como outrora para o cálculo das horas extras, conforme jurisprudência:
SERVIDOR SAÚDE – PLANTÃO EXTRA – HORA EXTRA – O PLANTÃO EXTRA DEVE SER REMUNERADO COMO HORA EXTRA – 
A BASE DE CÁLCULO DEVE SER FORMADA PELO VENCIMENTO E AS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – RECURSO 
PROVIDO. (TJRO. Turma Recursal. Recurso Inominado 7046912-80.2019.8.22.0001. Relator Arlen José Silva de Souza. Julgamento 
04/08/2021).
Fundamentação do acórdão:
(…) A remuneração, portanto, abrange as verbas de natureza indenizatória e remuneratória.
O pedido principal do recorrente não pode prosperar, pois, as verbas de natureza indenizatória não serão incorporadas à aposentadoria 
do servidor, razão pela qual não podem ser incluídas na base de cálculo das horas extras.
Já o pedido subsidiário é no sentido que a base de cálculo seja formada pelo vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Essa segunda tese é a mais correta.
Isso porque o vencimento e as verbas de natureza remuneratória são incorporadas para todos os efeitos e serão pagas, inclusive, durante 
a aposentadoria do servidor.
Nesse sentido, o cálculo das horas extras deve ter como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Ante o exposto, VOTO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora, determinando que o cálculo das horas extras deve ter 
como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Analisando a fundamentação acima, fica fácil verificar quais são as verbas de natureza remuneratórias (as não indenizatórias), bastando 
analisar o valor sobre o qual é calculada a contribuição previdenciária, posto que a Turma Recursal compara que “as verbas de natureza 
remuneratória são as incorporadas para todos os efeitos e serão pagas durante a aposentadoria do servidor”. Ou seja, as verbas de 
natureza remuneratória pode ou não coincidir só com o vencimento base, a depender dos tipos de verbas recebidas pelo servidor.
Ressalto que, nos casos dos servidores estaduais, nas fichas financeiras há campo com a nomenclatura 9995 BASE DE CALC. IPERON, 
ficando fácil identificar o valor da hora normal que deve ser usado para calcular a hora extra.
Fixado o valor base (o valor base para cálculo da contribuição previdenciária para as horas extras) para cômputo da hora normal, passamos 
a discutir o fator divisor, sendo que a parte requerente defende o fator divisor de 200 e o Estado o fator divisor de 240 ou 220.
O atual entendimento firmado pela Turma Recursal é de que o fator divisor é de 200, por se tratar de servidor público contratado para 
prestar 40 horas semanais:
Hora Extra. Servidor Público. Município de Buritis. Recurso Improvido. SENTENÇA Mantida. Conforme vasta e pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo próprio TJ-RO, o divisor de horas extras a ser aplicado aos servidores públicos que laboram 
de segunda a sexta feira com carga horária semanal de 40 horas é o de 200. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7005120-
52.2020.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 20/02/2022)
Agente de Segurança Socioeducativo. Adicional Noturno. Pagamento Retroativo. Implantação. Lei Estadual N. 1.068/2002. Divisor de 
200 Horas. SENTENÇA mantida. O cálculo do adicional noturno deve-se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, 
art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009297-73.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, Data de julgamento: 26/02/2022)
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RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o 
exercício do trabalho no período noturno por agente penitenciário, surge para o Estado de Rondônia o dever de pagar o respectivo 
adicional noturno, o qual deve ser calculado sobre o vencimento básico, utilizando-se o divisor de 200 horas mensais e o percentual do 
adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007052-
89.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 18/02/2022)
No caso do serviço público, em que a jornada legal é de 40 horas, o fator é de 200 horas, independente do trabalho aos sábados ser feito 
ou não. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000635-05.2021.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021)
Isso ocorre devido ao cômputo do sábado como dia útil, ainda que não ocorra expediente em tal dia da semana deve o mesmo ser 
contabilizado no momento do cálculo do divisor de horas extras.
Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 
(duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora.
Desta forma, considero que o Estado deverá calcular as horas extras levando em conta a remuneração utilizada para cálculo da contribuição 
previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor de 200 e a soma do adicional de 50%.
Ressalto que o cálculo do valor retroativo deverá respeitar a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932) que deve ser contada a partir 
da interposição da presente demanda:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Quando da liquidação de SENTENÇA, deverá ser formulada uma tabela para cálculo das horas extras, individualizando cada mês, horas 
trabalhadas normais, valor da hora normal, total de horas extraordinárias trabalhadas, acréscimo de 50%, valores pagos, valores devidos 
e a CONCLUSÃO com a diferença a ser paga.
Ainda, deverá ter acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da 
caderneta de poupança) a contar da citação.
III-DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: LEILA GEACOMINE DE OLIVEIRA em face 
do ESTADO DE RONDÔNIA condenando o requerido ao pagamento da diferença das horas extras trabalhadas, devendo ser levado em 
conta a remuneração do requerente utilizada para cálculo da contribuição previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor 
de 200 e a soma do adicional de 50%, respeitado o prazo quinquenal de prescrição a contar da distribuição da ação, com acréscimo de 
correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da caderneta de poupança) a contar 
da citação.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I).
Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27).
Publicação e registros automáticos.
Intimem-se (serve a presente SENTENÇA de intimação ao requerente via DJ e ao requerido via sistema).
Transitada em julgado a SENTENÇA e nada requerido, arquive-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: LEILA GEACOMINE DE OLIVEIRA, RUA MADRI 5356, QUADRA 09 LOTE 26 RESIDENCIAL PARQUE ALVORADA - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA

7001393-59.2022.8.22.0007
REQUERENTE: ROBSON DENIS DE ALMEIDA MIRANDA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA, OAB nº RO9854
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Dispensado o relatório, nos moldes da lei de regência.
II-FUNDAMENTOS:
Trata-se de ação de concessão do adicional de insalubridade no percentual de 30% bem como o recebimento do retroativo do adicional 
de insalubridade ajuizada pelo(a) servidor(a) público(a) estadual acima nominado em face do Estado de Rondônia. 
Afasto a preliminar de incompetência pela complexidade da causa pois a parte autora já produziu a prova pericial. Também afasto a 
preliminar de ausência de interesse de agir pois julgo desnecessário o requerido administrativo anterior para a interposição da ação 
judicial, principalmente porque é de competência do requerido analisar as condições insalubres e proceder ao pagamento do adicional 
aos seus servidores. 
O MÉRITO da ação deve ser julgada procedente.
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Não há controvérsia acerca da condição da parte autora, servidora pública exercendo a atividade no Hospital Regional de Buritis.
O laudo pericial, trazido aos autos pela autora, descreve ser insalubre a atividade da autora:
Os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem [...] estão em contato 
permanente e direto com pacientes, expostos a agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento, fazem jus ao adicional 
de insalubridade em seu grau máximo.
Assim sendo, a CONCLUSÃO do laudo foi EXPRESSO no sentido de reconhecer o direito aos agentes dos servidores dos órgãos 
periciados da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU ao recebimento do adicional de insalubridade. Todavia, ainda que ausente o laudo 
ou mesmo que de fato inválido dada a data de sua realização, não verifica-se nos autos a prescindibilidade de tal perícia, porquanto não 
há impedimento no reconhecimento da insalubridade, pois decorrente da lei.
A NR15, constante na Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, estabelece quais as operações e atividades são consideradas 
insalubres e especifica no anexo n. 14 quais as atividades dentre as que envolvem agentes biológicos, são assim consideradas, in 
verbis:
“Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em:
-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados 
da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não previamente esterilizados);
-hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);
-contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;
-laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);
-gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);
-cemitérios (exumação de corpos);
-estábulos e cavalariças;
-resíduos de animais deteriorados.”
Outrossim, é pacífico o entendimento de que os servidores, sejam os regidos pelo sistema estatutário ou celetista, têm direito ao adicional 
de insalubridade caso trabalhem em atividades insalubre (art. 7º, XXIII da Constituição Federal).
Como se vê da norma acima transcrita, o profissional da medicina/saúde mantém contato direto com pacientes e desempenha, portanto, 
atividade insalubre.
É dos autos que a parte requerente exerce suas atividades em local insalubre, pois labora em hospital e postos de saúde, o que torna a 
realização de exame pericial desnecessária para sua concessão, tendo em vista o prévio reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, de 
que a atividade exercida é insalubre, razão pela qual é devido o pagamento do adicional requerido.
Ressalto, ainda, que deve ser afastada qualquer alegação do requerido de que a elaboração de laudo pericial sem preenchimento dos 
requisitos legais o exime da responsabilidade de efetuar o devido pagamento do adicional
. O requerido não realizou os levantamentos para avaliar a insalubridade/periculosidade dos locais de trabalho de seus servidores e não 
pode agora e em juízo valer-se de sua torpeza.
O laudo pericial apresentado está subscrito por médico do trabalho e inexiste violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, 
haja vista a ciência e oportunidade do requerido manifestar-se nos autos e produzir a devida contraprova do direito sustentado, o que 
não se desincumbiu. Consequentemente, está comprovado que a parte autora está sujeita a condições insalubridades e tem direito ao 
recebimento do respectivo adicional em seu grau máximo de 30% (Lei 2.165/2009, art. 1º, § 2º,, I, “c”). 
No tocante à retroatividade, ressalte-se que o adicional de insalubridade é condição transitória e a legislação exige a sua comprovação 
por meio de laudo pericial. Portanto, o pagamento poderá retroagir à data da confecção do laudo. 
Majorada ou cessada a condição insalubre, o requerido estará autorizado, desde que amparado em laudo pericial, a aumentar, reduzir 
o percentual ou interromper o pagamento do adicional. Quanto a base de cálculo utilizável para apuração do adicional de insalubridade, 
deve ser usado o valor de R$500,00 (quinhentos reais) até dezembro/2017 e a partir de janeiro/2018 o valor de R$600,00 (seiscentos 
reais) posto que em tal mês entrou em vigor a Lei Estadual n. 3.961/2016 (art. 2º,§ 3º). Transcrevo: Art. 2º. O §3º do artigo 1º, da Lei nº 
2.165, de 28 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º. (…) §3º. A insalubridade, periculosidade e penosidade 
terão como base de cálculo o valor correspondente à R$600,90 (seiscentos reais e noventa centavos), tendo como indexador o percentual 
correspondente ao aumento geral do Setor Público e/ou outro índice adotado pela Administração Pública. 
III- DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: ROBSON DENIS DE ALMEIDA MIRANDA em 
face da ESTADO DE RONDÔNIA para condenar o requerido a: a) reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento do adicional 
de insalubridade em seu percentual máximo, qual seja, 30% sobre o valor base estipulado na legislação (desde a confecção do laudo), 
até que se elimine, neutralize, majore ou minimize a insalubridade em seu ambiente de trabalho.
b) pagar à requerente o valor retroativo do adicional de insalubridade que será apurado quando do cumprimento de SENTENÇA, desde a 
emissão do laudo , a ser corrigido monetariamente a partir do vencimento mensal das prestações, com incidência de juros moratórios de 
0,5% ao mês a contar da citação válida (índices da caderneta de poupança após a citação). Eventual parcela paga administrativamente 
deverá ser amortizado do montante global, respeitando-se o prazo quinquenal.
A implementação da medida consignada no item “a” deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado do 
presente provimento condenatório, sob pena de providências.
Eventual pedido de cumprimento de SENTENÇA da parte requerente que inclua o item “c” deverá ser apresentado com os cálculos 
aritméticos e contracheques indicativos do inadimplemento para demonstração do crédito, bem como, comprovação da data de sua 
implantação para fins do cálculo final. 
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I). Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27). 
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
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Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
Buritis, 1 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Número do processo: 7001124-75.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ADRIEL NAGILDO DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FIAMA RAMOS DE SOUZA, OAB nº RO11756
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado.
II-FUNDAMENTOS:
Inicialmente, a parte autora detém o cargo junto ao Estado de Rondônia e não recebe Plantão Especial/Extra, mas sim adicional de horas 
extras, por isso, deixarei de apreciar a alegação de inconstitucionalidade da Lei 2.754/2012.
Passo à análise do MÉRITO quanto ao valor pago a título de adicional de horas extraordinárias.
Trata-se de ação com pedido de natureza declaratória e condenatória, tendo por fundamento a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Complementar Estadual 68/1992 (Estatuto do Servidor Público Estadual), a Lei Estadual 1.067/2002 (antigo Plano 
de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) e a Lei Estadual 5.243/2021 (atual Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) alegando recebimento a menor de horas extras em virtude do fator divisor utilizado e do 
valor base (remuneração integral).
Relata a parte requerente, contratada para prestar 40 horas semanais de serviço, mas labora além da jornada normal. Em virtude da 
forma de prestação do serviço, recebe adicional de horas extras, porém, essas são calculados levando em consideração o divisor de 
240 ou 220 mas entende que o divisor correto é de 200, além do Estado utilizar apenas o vencimento básico como valor-base, quando o 
correto é o valor integral da remuneração.
A LC 68/1992 prevê o pagamento do adicional de serviços extraordinários:
art. 86. Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais:
III- adicionais pela prestação de serviços extraordinários;
IV- adicionais noturnos.
art. 92 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.
O atual Plano (L 5.243/2021) remota à LC 68/1992:
Art. 38. Ao Grupo Ocupacional Saúde, aplicam-se as definições genéricas contidas nas Leis Complementares n° 67 e n° 68, ambas de 9 
de dezembro de 1992, desde que não conflitem com as prescrições da presente Lei e não cumulem direitos, assim observado:
(…)
II - em relação à Lei Complementar n° 68, de 1992, não se aplicam os DISPOSITIVO s referentes a Direitos e Vantagens, salvo quanto 
à Ajuda de Custo, Diárias, Auxílio Transporte, Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, Adicional de Férias, Gratificação 
Natalina e o Adicional Noturno, os quais serão regulamentados por Decreto.
Qual, então, o valor da hora normal de trabalho da parte requerente a ser levado em consideração para acrescer 50% do adicional de 
serviço extraordinário 
Para estabelecer o valor da hora normal para cálculo da hora extra, a parte requerente menciona a necessidade de somar ao vencimento 
base valores recebidos a título de “vencimento, gratificação de atividade específica, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação, 
adicional noturno, insalubridade/periculosidade, diferenças de enquadramento, vantagens pessoais”.
A Lei Complementar de nº 68/1992, dispõe:
Art. 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei.
Art. 65. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei.
Aqui, temos mudança de entendimento e, atualmente, a Turma Recursal tem considerado a remuneração (com exclusão das verbas 
indenizatórias) e não somente o vencimento base como outrora para o cálculo das horas extras, conforme jurisprudência:
SERVIDOR SAÚDE – PLANTÃO EXTRA – HORA EXTRA – O PLANTÃO EXTRA DEVE SER REMUNERADO COMO HORA EXTRA – 
A BASE DE CÁLCULO DEVE SER FORMADA PELO VENCIMENTO E AS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – RECURSO 
PROVIDO. (TJRO. Turma Recursal. Recurso Inominado 7046912-80.2019.8.22.0001. Relator Arlen José Silva de Souza. Julgamento 
04/08/2021).
Fundamentação do acórdão:
(…) A remuneração, portanto, abrange as verbas de natureza indenizatória e remuneratória.
O pedido principal do recorrente não pode prosperar, pois, as verbas de natureza indenizatória não serão incorporadas à aposentadoria 
do servidor, razão pela qual não podem ser incluídas na base de cálculo das horas extras.
Já o pedido subsidiário é no sentido que a base de cálculo seja formada pelo vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Essa segunda tese é a mais correta.
Isso porque o vencimento e as verbas de natureza remuneratória são incorporadas para todos os efeitos e serão pagas, inclusive, durante 
a aposentadoria do servidor.
Nesse sentido, o cálculo das horas extras deve ter como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Ante o exposto, VOTO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora, determinando que o cálculo das horas extras deve ter 
como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Analisando a fundamentação acima, fica fácil verificar quais são as verbas de natureza remuneratórias (as não indenizatórias), bastando 
analisar o valor sobre o qual é calculada a contribuição previdenciária, posto que a Turma Recursal compara que “as verbas de natureza 
remuneratória são as incorporadas para todos os efeitos e serão pagas durante a aposentadoria do servidor”. Ou seja, as verbas de 
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natureza remuneratória pode ou não coincidir só com o vencimento base, a depender dos tipos de verbas recebidas pelo servidor.
Ressalto que, nos casos dos servidores estaduais, nas fichas financeiras há campo com a nomenclatura 9995 BASE DE CALC. IPERON, 
ficando fácil identificar o valor da hora normal que deve ser usado para calcular a hora extra.
Fixado o valor base (o valor base para cálculo da contribuição previdenciária para as horas extras) para cômputo da hora normal, passamos 
a discutir o fator divisor, sendo que a parte requerente defende o fator divisor de 200 e o Estado o fator divisor de 240 ou 220.
O atual entendimento firmado pela Turma Recursal é de que o fator divisor é de 200, por se tratar de servidor público contratado para 
prestar 40 horas semanais:
Hora Extra. Servidor Público. Município de Buritis. Recurso Improvido. SENTENÇA Mantida. Conforme vasta e pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo próprio TJ-RO, o divisor de horas extras a ser aplicado aos servidores públicos que laboram 
de segunda a sexta feira com carga horária semanal de 40 horas é o de 200. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7005120-
52.2020.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 20/02/2022)
Agente de Segurança Socioeducativo. Adicional Noturno. Pagamento Retroativo. Implantação. Lei Estadual N. 1.068/2002. Divisor de 
200 Horas. SENTENÇA mantida. O cálculo do adicional noturno deve-se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, 
art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009297-73.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, Data de julgamento: 26/02/2022)
RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o 
exercício do trabalho no período noturno por agente penitenciário, surge para o Estado de Rondônia o dever de pagar o respectivo 
adicional noturno, o qual deve ser calculado sobre o vencimento básico, utilizando-se o divisor de 200 horas mensais e o percentual do 
adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007052-
89.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 18/02/2022)
No caso do serviço público, em que a jornada legal é de 40 horas, o fator é de 200 horas, independente do trabalho aos sábados ser feito 
ou não. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000635-05.2021.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021)
Isso ocorre devido ao cômputo do sábado como dia útil, ainda que não ocorra expediente em tal dia da semana deve o mesmo ser 
contabilizado no momento do cálculo do divisor de horas extras.
Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 
(duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora.
Desta forma, considero que o Estado deverá calcular as horas extras levando em conta a remuneração utilizada para cálculo da contribuição 
previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor de 200 e a soma do adicional de 50%.
Ressalto que o cálculo do valor retroativo deverá respeitar a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932) que deve ser contada a partir 
da interposição da presente demanda:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Quando da liquidação de SENTENÇA, deverá ser formulada uma tabela para cálculo das horas extras, individualizando cada mês, horas 
trabalhadas normais, valor da hora normal, total de horas extraordinárias trabalhadas, acréscimo de 50%, valores pagos, valores devidos 
e a CONCLUSÃO com a diferença a ser paga.
Ainda, deverá ter acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da 
caderneta de poupança) a contar da citação.
III-DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: ADRIEL NAGILDO DA SILVA em face 
do ESTADO DE RONDÔNIA condenando o requerido ao pagamento da diferença das horas extras trabalhadas, devendo ser levado em 
conta a remuneração do requerente utilizada para cálculo da contribuição previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor 
de 200 e a soma do adicional de 50%, respeitado o prazo quinquenal de prescrição a contar da distribuição da ação, com acréscimo de 
correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da caderneta de poupança) a contar 
da citação.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I).
Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27).
Publicação e registros automáticos.
Intimem-se (serve a presente SENTENÇA de intimação ao requerente via DJ e ao requerido via sistema).
Transitada em julgado a SENTENÇA e nada requerido, arquive-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ADRIEL NAGILDO DA SILVA, RUA CÍCERO BARBOSA DA SILVA S/N SETOR 10 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
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Número do processo: 7000597-26.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ELZA REGINA ANDRADE BERG
ADVOGADO DO REQUERENTE: FIAMA RAMOS DE SOUZA, OAB nº RO11756
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado.
II-FUNDAMENTOS:
Inicialmente, a parte autora detém o cargo junto ao Estado de Rondônia e não recebe Plantão Especial/Extra, mas sim adicional de horas 
extras, por isso, deixarei de apreciar a alegação de inconstitucionalidade da Lei 2.754/2012.
Passo à análise do MÉRITO quanto ao valor pago a título de adicional de horas extraordinárias.
Trata-se de ação com pedido de natureza declaratória e condenatória, tendo por fundamento a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Complementar Estadual 68/1992 (Estatuto do Servidor Público Estadual), a Lei Estadual 1.067/2002 (antigo Plano 
de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) e a Lei Estadual 5.243/2021 (atual Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) alegando recebimento a menor de horas extras em virtude do fator divisor utilizado e do 
valor base (remuneração integral).
Relata a parte requerente, contratada para prestar 40 horas semanais de serviço, mas labora além da jornada normal. Em virtude da 
forma de prestação do serviço, recebe adicional de horas extras, porém, essas são calculados levando em consideração o divisor de 
240 ou 220 mas entende que o divisor correto é de 200, além do Estado utilizar apenas o vencimento básico como valor-base, quando o 
correto é o valor integral da remuneração.
A LC 68/1992 prevê o pagamento do adicional de serviços extraordinários:
art. 86. Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais:
III- adicionais pela prestação de serviços extraordinários;
IV- adicionais noturnos.
art. 92 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.
O atual Plano (L 5.243/2021) remota à LC 68/1992:
Art. 38. Ao Grupo Ocupacional Saúde, aplicam-se as definições genéricas contidas nas Leis Complementares n° 67 e n° 68, ambas de 9 
de dezembro de 1992, desde que não conflitem com as prescrições da presente Lei e não cumulem direitos, assim observado:
(…)
II - em relação à Lei Complementar n° 68, de 1992, não se aplicam os DISPOSITIVO s referentes a Direitos e Vantagens, salvo quanto 
à Ajuda de Custo, Diárias, Auxílio Transporte, Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, Adicional de Férias, Gratificação 
Natalina e o Adicional Noturno, os quais serão regulamentados por Decreto.
Qual, então, o valor da hora normal de trabalho da parte requerente a ser levado em consideração para acrescer 50% do adicional de 
serviço extraordinário 
Para estabelecer o valor da hora normal para cálculo da hora extra, a parte requerente menciona a necessidade de somar ao vencimento 
base valores recebidos a título de “vencimento, gratificação de atividade específica, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação, 
adicional noturno, insalubridade/periculosidade, diferenças de enquadramento, vantagens pessoais”.
A Lei Complementar de nº 68/1992, dispõe:
Art. 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei.
Art. 65. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei.
Aqui, temos mudança de entendimento e, atualmente, a Turma Recursal tem considerado a remuneração (com exclusão das verbas 
indenizatórias) e não somente o vencimento base como outrora para o cálculo das horas extras, conforme jurisprudência:
SERVIDOR SAÚDE – PLANTÃO EXTRA – HORA EXTRA – O PLANTÃO EXTRA DEVE SER REMUNERADO COMO HORA EXTRA – 
A BASE DE CÁLCULO DEVE SER FORMADA PELO VENCIMENTO E AS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – RECURSO 
PROVIDO. (TJRO. Turma Recursal. Recurso Inominado 7046912-80.2019.8.22.0001. Relator Arlen José Silva de Souza. Julgamento 
04/08/2021).
Fundamentação do acórdão:
(…) A remuneração, portanto, abrange as verbas de natureza indenizatória e remuneratória.
O pedido principal do recorrente não pode prosperar, pois, as verbas de natureza indenizatória não serão incorporadas à aposentadoria 
do servidor, razão pela qual não podem ser incluídas na base de cálculo das horas extras.
Já o pedido subsidiário é no sentido que a base de cálculo seja formada pelo vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Essa segunda tese é a mais correta.
Isso porque o vencimento e as verbas de natureza remuneratória são incorporadas para todos os efeitos e serão pagas, inclusive, durante 
a aposentadoria do servidor.
Nesse sentido, o cálculo das horas extras deve ter como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Ante o exposto, VOTO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora, determinando que o cálculo das horas extras deve ter 
como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Analisando a fundamentação acima, fica fácil verificar quais são as verbas de natureza remuneratórias (as não indenizatórias), bastando 
analisar o valor sobre o qual é calculada a contribuição previdenciária, posto que a Turma Recursal compara que “as verbas de natureza 
remuneratória são as incorporadas para todos os efeitos e serão pagas durante a aposentadoria do servidor”. Ou seja, as verbas de 
natureza remuneratória pode ou não coincidir só com o vencimento base, a depender dos tipos de verbas recebidas pelo servidor.
Ressalto que, nos casos dos servidores estaduais, nas fichas financeiras há campo com a nomenclatura 9995 BASE DE CALC. IPERON, 
ficando fácil identificar o valor da hora normal que deve ser usado para calcular a hora extra.
Fixado o valor base (o valor base para cálculo da contribuição previdenciária para as horas extras) para cômputo da hora normal, passamos 
a discutir o fator divisor, sendo que a parte requerente defende o fator divisor de 200 e o Estado o fator divisor de 240 ou 220.
O atual entendimento firmado pela Turma Recursal é de que o fator divisor é de 200, por se tratar de servidor público contratado para 
prestar 40 horas semanais:
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Hora Extra. Servidor Público. Município de Buritis. Recurso Improvido. SENTENÇA Mantida. Conforme vasta e pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo próprio TJ-RO, o divisor de horas extras a ser aplicado aos servidores públicos que laboram 
de segunda a sexta feira com carga horária semanal de 40 horas é o de 200. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7005120-
52.2020.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 20/02/2022)
Agente de Segurança Socioeducativo. Adicional Noturno. Pagamento Retroativo. Implantação. Lei Estadual N. 1.068/2002. Divisor de 
200 Horas. SENTENÇA mantida. O cálculo do adicional noturno deve-se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, 
art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009297-73.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, Data de julgamento: 26/02/2022)
RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o 
exercício do trabalho no período noturno por agente penitenciário, surge para o Estado de Rondônia o dever de pagar o respectivo 
adicional noturno, o qual deve ser calculado sobre o vencimento básico, utilizando-se o divisor de 200 horas mensais e o percentual do 
adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007052-
89.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 18/02/2022)
No caso do serviço público, em que a jornada legal é de 40 horas, o fator é de 200 horas, independente do trabalho aos sábados ser feito 
ou não. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000635-05.2021.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021)
Isso ocorre devido ao cômputo do sábado como dia útil, ainda que não ocorra expediente em tal dia da semana deve o mesmo ser 
contabilizado no momento do cálculo do divisor de horas extras.
Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 
(duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora.
Desta forma, considero que o Estado deverá calcular as horas extras levando em conta a remuneração utilizada para cálculo da contribuição 
previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor de 200 e a soma do adicional de 50%.
Ressalto que o cálculo do valor retroativo deverá respeitar a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932) que deve ser contada a partir 
da interposição da presente demanda:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Quando da liquidação de SENTENÇA, deverá ser formulada uma tabela para cálculo das horas extras, individualizando cada mês, horas 
trabalhadas normais, valor da hora normal, total de horas extraordinárias trabalhadas, acréscimo de 50%, valores pagos, valores devidos 
e a CONCLUSÃO com a diferença a ser paga.
Ainda, deverá ter acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da 
caderneta de poupança) a contar da citação.
III-DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos em face do ESTADO DE RONDÔNIA condenando o requerido ao 
pagamento da diferença das horas extras trabalhadas, devendo ser levado em conta a remuneração do requerente utilizada para cálculo 
da contribuição previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor de 200 e a soma do adicional de 50%, respeitado o prazo 
quinquenal de prescrição a contar da distribuição da ação, com acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada 
mês apurado e de juros de mora (regras da caderneta de poupança) a contar da citação.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I).
Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27).
Publicação e registros automáticos.
Intimem-se (serve a presente SENTENÇA de intimação ao requerente via DJ e ao requerido via sistema).
Transitada em julgado a SENTENÇA e nada requerido, arquive-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ELZA REGINA ANDRADE BERG, RUA TRIUNFO 1672 SETOR 05 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA

Número do processo: 7006142-82.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: EVANILDA REPKE
ADVOGADOS DO AUTOR: HELBA GONCALVES BIAGGI, OAB nº RO9295, ALBERTO BIAGGI NETTO, OAB nº RO2740A
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
ATA DE AUDIÊNCIA
Aos 30 dias do mês de agosto de 2022, na sala de audiências da 2ª Vara, Comarca de Buritis, onde se encontrava o MM. Juiz, Dr. Pedro 
Sillas Carvalho supervisionando o mutirão realizado por assessores e estagiários. Foi aberta a audiência designada para esta data. 
Efetuado o pregão, constatou-se a presença da parte autora, seu patrono (a) e suas testemunhas. Ausente a Autarquia. O termo de 
inquirição segue anexo.
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I-Relatório: A parte autora, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação visando obter a condenação da parte requerida, igualmente 
qualificada, a conceder-lhe aposentadoria rural por invalidez ou subsidiariamente auxílio doença. Como fundamento de sua pretensão, 
alega preencher todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a percepção do benefício em questão. Com a inicial, 
juntou procuração e documentos. DECISÃO inaugural determinou-se a realização de perícia e a citação da parte requerida após a juntada 
do relatório médico. Regularmente citado, o requerido ofertou contestação, apresentando os requisitos para concessão dos benefícios de 
auxílio doença e aposentadoria por invalidez, e nulidade do laudo pericial. Com esses argumentos, requereu a improcedência do pleito 
autoral.
II- Fundamentação: Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como 
as partes estão regularmente representadas. Não foram constatadas ilegitimidades, nulidades processuais ou vícios de representação. 
Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, 
cumprindo a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 
laborativa. In verbis: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 
segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. De acordo com a legislação específica, 
a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação, concomitante, dos seguintes requisitos: (a) incapacidade total 
e permanente para o exercício de qualquer atividade que seja apta a garantir a sua subsistência; b)(b) a qualidade de segurado; e c)(c) 
o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, I, da Lei 8.213/91), dispensada esta no caso de a incapacidade 
decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa (art. 26, II, primeira parte). A previdência social divide os seus segurados em duas 
espécies: os obrigatórios e os facultativos. O art. 11 da Lei 8.213/1991 prevê como segurado obrigatório: Art. 11 (…) VII – como segurado 
especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 
assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 
(quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º 
da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado 
que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) 
anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com 
o grupo familiar respectivo. Logo, o segurado incapaz, insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laborativa ou 
afastado de seu trabalho ou função habitual por mais de 15 (quinze) dias, que tenha essas condições reconhecidas em exame médico 
pericial (art. 42, § 1º), cumprindo a carência igual a 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I) e conservando a qualidade de segurado 
(art. 15) terá direito ao benefício. 
Neste ponto, vale ressaltar que a concessão deste benefício em favor de trabalhador rural independe do cumprimento da carência exigida 
em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91). Com efeito, o fato do requerido não ter concedido auxílio doença ao requerente 
e que houve não reconhecimento administrativo quanto à qualidade de segurada exigida pela lei pois, restou demonstrado nos autos 
pela vasta documentação trazida pela parte autora. Aliás, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a atividade agrícola exercida 
pela requerente por todo período exigido por Lei, completando assim a prova material, conforme termo de inquirição anexa. Desse modo, 
tenho por incontroversa a condição de segurado da parte autora e o cumprimento da carência exigida. No laudo pericial ID.58746423, o 
médico perito nomeado pelo Juízo constatou que a enfermidade da parte autora a incapacita para o trabalho total e definitivamente, bem 
como que a doença não tem cura, porém orientou auxílio doença. Sabe-se que o juízo não está adstrito as conclusões do laudo médico 
pericial, nos termos do art. 479 do CPC “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.371, indicando na SENTENÇA 
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo 
perito”. No tocante aos termos “limitação” e “incapacidade”, conquanto sejam tecnicamente diversos, indicam impedimento laboral e 
devem ser analisados sob a perspectiva das atividades inerentes à função do segurado. No caso em análise, trata-se de trabalhador 
braçal, com histórico de desempenho de suas atividades laborais na zona rural. Com base nisto, deve-se considerar que o trabalhador 
rural nem sempre tem plenas condições de ser reabilitado ao procedimento de reabilitação profissional; isto porque a pouca instrução 
educacional são limitantes para tal intento, além disso a existência de patologia/lesão ou mesmo a informação de recuperação, diante 
deste contexto, acaba por ser agravante prejudicial que sempre acompanhará o autor e será considerada por eventual empregador quando 
do momento da contratação. Diante disso, não obstante a CONCLUSÃO do expert pelo auxílio doença, analisando o conjunto probatório 
e notadamente o laudo do perito revelando a incapacidade total e permanentemente, parece-me improvável que a parte autora reúna 
condições de exercer seu labor habitual como agricultor. Assim, considerando as conclusões extraídas da análise do conjunto probatório, 
apontam que a parte autora encontra-se incapacitada para o exercício de seu trabalho como agricultor, assim como comprovada a 
qualidade de segurado especial, faz jus parte autora ao recebimento da aposentadoria por invalidez, sendo de rigor a procedência da 
ação. Assim, pelo que consta nos autos, resta claro que a autora perdeu totalmente a sua capacidade para o trabalho, encontrando-se em 
situação de total invalidez para o exercício de suas atividades habituais. Quanto à data do início do benefício, segundo a jurisprudência 
do STJ, não há como adotar, como termo inicial, a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que constata a incapacidade, haja 
vista que esse documento constitui simples prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática preexistente. 
Apelação do INSS improvida. (TRF-3 – Ap: 00334376620124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data 
de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 19/03/2018). 
Neste caso, o benefício previdenciário devido é a aposentadoria por invalidez, previsto no art. 18, inciso I, letra a, da Lei nº 8.213/91, cujos 
requisitos de concessão vêm insertos no art. 42, do mesmo diploma. Note-se a diferença entre esse benefício e o de auxílio-doença. 
A contingência coberta pelo auxílio-doença é a incapacidade total e temporária para o exercício das atividades habituais, mas que é 
passível de recuperação. Já a aposentadoria por invalidez protege a incapacidade total e definitiva para o trabalho. Caso, este, que se 
verifica nos autos. Pelo que consta dos autos, resta claro que o autor perdeu totalmente a sua capacidade para o trabalho habitual e não 
apenas parcialmente, tendo em vista que a atividade anteriormente exercida a plenitude das condições físicas da parte autora, o que não 
alcançara em nenhuma hipótese, com as doenças que lhe acomete. 
Assim, comprovada a qualidade de segurado da previdência, o período de carência exigível e a incapacidade laboral permanente do (a) 
autor (a) e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez. Quanto 
ao termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, este será da data da cessação do benefício/indeferimento do requerimento 
administrativo, 18/03/2019 (Id. 31378514). 
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Importante ressaltar que prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que deveriam ter sido 
pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social 
(art. 103, parágrafo único, Lei nº 8.213/91), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos artigos 3º, inciso I e 198, inciso I, 
do atual Código Civil. 
III-DISPOSITIVO: Ante o exposto, com base no reconhecimento de que existe incapacidade permanente, bem como pautado na premissa 
de não há possibilidade de reabilitação do beneficiário para o trabalho, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de determinar à 
autarquia ré a pagar à parte autora o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, com 
termo inicial a partir da data do requerimento administrativo em 18/03/2019. 
Em se tratando de verba alimentar determino que seja imediatamente implantado o benefício buscado. Quanto à eventual valor retroativo 
este deverá ser acrescido de juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal aplicável aos benefícios 
previdenciários, a qual deverá ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), devendo ser preenchidos como verba alimentar, bem 
como valerá como título executivo judicial. 
CONDENO, ainda, a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido. 
Não obstante o teor da Súmula n. 178 do STJ, isento o INSS do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista 
o disposto no art. 5º da Lei Estadual n. 3.896/2016. Apesar de ilíquida a SENTENÇA, tendo em vista o período de cálculo do crédito 
retroativo e considerando o valor mínimo do benefício previdenciário concedido, dispenso o reexame necessário com fulcro no art. 496, 
§1º do CPC, pois evidente que a condenação em 1º grau não ultrapassa o equivalente a 1000 salários mínimos. Além disso, o valor 
atribuído à causa, e que pode ser levado em conta para alçada recursal, não foi impugnado pela autarquia requerida, o que reforça a 
dispensa do recurso de ofício. 
Determino, portanto, a implantação do benefício previdenciário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Condeno a 
autarquia ré ao pagamento de honorários periciais médicos. Os honorários periciais foram fixados valor de R$400,00 (quatrocentos reais), 
em favor do Perito Dr. Eder Aparecido Bueno, inscrito no CRM/RO sob o n. 2110. 
Disposições para o cartório:
a) intimem-se as partes da SENTENÇA. Intimação da parte autora via DJe, e da autarquia ré via Pje, bem como Publicação e Registros 
automáticos pelo sistema.
b) intime-se a parte requerida para implementação da aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa.
c) Expeça-se ofício para o pagamento dos honorários periciais no sistema AGJ da Justiça Federal. d) Transitada em julgado e nada sendo 
requerido, arquivem-se os autos. Nada mais havendo, encerrou-se o presente ato, que depois de lida e achada conforme, foi devidamente 
assinada. Eu, Isadora Emilli de Siqueira, Secretária do Juízo, digitei e subscrevi.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: EVANILDA REPKE, LINHA C18, KM 12 Lote 71 ZONA RURAL - P.A SÃO JOSÉ - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AC CENTRAL DE PORTO VELHO, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 
CENTRO - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

7001430-44.2022.8.22.0021
REQUERENTE: HAROLDO ZORZETO
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA, OAB nº RO9854
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Dispensado o relatório, nos moldes da lei de regência.
II-FUNDAMENTOS:
Trata-se de ação de concessão do adicional de insalubridade no percentual de 30% bem como o recebimento do retroativo do adicional 
de insalubridade ajuizada pelo(a) servidor(a) público(a) estadual acima nominado em face do Estado de Rondônia. 
Afasto a preliminar de incompetência pela complexidade da causa pois a parte autora já produziu a prova pericial. Também afasto a 
preliminar de ausência de interesse de agir pois julgo desnecessário o requerido administrativo anterior para a interposição da ação 
judicial, principalmente porque é de competência do requerido analisar as condições insalubres e proceder ao pagamento do adicional 
aos seus servidores. 
O MÉRITO da ação deve ser julgada procedente.
Não há controvérsia acerca da condição da parte autora, servidora pública exercendo a atividade no Hospital Regional de Buritis.
O laudo pericial, trazido aos autos pela autora, descreve ser insalubre a atividade da autora:
Os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem [...] estão em contato 
permanente e direto com pacientes, expostos a agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento, fazem jus ao adicional 
de insalubridade em seu grau máximo.
Assim sendo, a CONCLUSÃO do laudo foi EXPRESSO no sentido de reconhecer o direito aos agentes dos servidores dos órgãos 
periciados da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU ao recebimento do adicional de insalubridade. Todavia, ainda que ausente o laudo 
ou mesmo que de fato inválido dada a data de sua realização, não verifica-se nos autos a prescindibilidade de tal perícia, porquanto não 
há impedimento no reconhecimento da insalubridade, pois decorrente da lei.
A NR15, constante na Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, estabelece quais as operações e atividades são consideradas 
insalubres e especifica no anexo n. 14 quais as atividades dentre as que envolvem agentes biológicos, são assim consideradas, in 
verbis:
“Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em:
-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados 
da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não previamente esterilizados);
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-hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);
-contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;
-laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);
-gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);
-cemitérios (exumação de corpos);
-estábulos e cavalariças;
-resíduos de animais deteriorados.”
Outrossim, é pacífico o entendimento de que os servidores, sejam os regidos pelo sistema estatutário ou celetista, têm direito ao adicional 
de insalubridade caso trabalhem em atividades insalubre (art. 7º, XXIII da Constituição Federal).
Como se vê da norma acima transcrita, o profissional da medicina/saúde mantém contato direto com pacientes e desempenha, portanto, 
atividade insalubre.
É dos autos que a parte requerente exerce suas atividades em local insalubre, pois labora em hospital e postos de saúde, o que torna a 
realização de exame pericial desnecessária para sua concessão, tendo em vista o prévio reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, de 
que a atividade exercida é insalubre, razão pela qual é devido o pagamento do adicional requerido.
Ressalto, ainda, que deve ser afastada qualquer alegação do requerido de que a elaboração de laudo pericial sem preenchimento dos 
requisitos legais o exime da responsabilidade de efetuar o devido pagamento do adicional
. O requerido não realizou os levantamentos para avaliar a insalubridade/periculosidade dos locais de trabalho de seus servidores e não 
pode agora e em juízo valer-se de sua torpeza.
O laudo pericial apresentado está subscrito por médico do trabalho e inexiste violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, 
haja vista a ciência e oportunidade do requerido manifestar-se nos autos e produzir a devida contraprova do direito sustentado, o que 
não se desincumbiu. Consequentemente, está comprovado que a parte autora está sujeita a condições insalubridades e tem direito ao 
recebimento do respectivo adicional em seu grau máximo de 30% (Lei 2.165/2009, art. 1º, § 2º,, I, “c”). 
No tocante à retroatividade, ressalte-se que o adicional de insalubridade é condição transitória e a legislação exige a sua comprovação 
por meio de laudo pericial. Portanto, o pagamento poderá retroagir à data da confecção do laudo. 
Majorada ou cessada a condição insalubre, o requerido estará autorizado, desde que amparado em laudo pericial, a aumentar, reduzir 
o percentual ou interromper o pagamento do adicional. Quanto a base de cálculo utilizável para apuração do adicional de insalubridade, 
deve ser usado o valor de R$500,00 (quinhentos reais) até dezembro/2017 e a partir de janeiro/2018 o valor de R$600,00 (seiscentos 
reais) posto que em tal mês entrou em vigor a Lei Estadual n. 3.961/2016 (art. 2º,§ 3º). Transcrevo: Art. 2º. O §3º do artigo 1º, da Lei nº 
2.165, de 28 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º. (…) §3º. A insalubridade, periculosidade e penosidade 
terão como base de cálculo o valor correspondente à R$600,90 (seiscentos reais e noventa centavos), tendo como indexador o percentual 
correspondente ao aumento geral do Setor Público e/ou outro índice adotado pela Administração Pública. 
III- DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: HAROLDO ZORZETO em face da ESTADO 
DE RONDÔNIA para condenar o requerido a: a) reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento do adicional de insalubridade 
em seu percentual máximo, qual seja, 30% sobre o valor base estipulado na legislação (desde a confecção do laudo), até que se elimine, 
neutralize, majore ou minimize a insalubridade em seu ambiente de trabalho.
b) pagar à requerente o valor retroativo do adicional de insalubridade que será apurado quando do cumprimento de SENTENÇA, desde a 
emissão do laudo , a ser corrigido monetariamente a partir do vencimento mensal das prestações, com incidência de juros moratórios de 
0,5% ao mês a contar da citação válida (índices da caderneta de poupança após a citação). Eventual parcela paga administrativamente 
deverá ser amortizado do montante global, respeitando-se o prazo quinquenal.
A implementação da medida consignada no item “a” deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado do 
presente provimento condenatório, sob pena de providências.
Eventual pedido de cumprimento de SENTENÇA da parte requerente que inclua o item “c” deverá ser apresentado com os cálculos 
aritméticos e contracheques indicativos do inadimplemento para demonstração do crédito, bem como, comprovação da data de sua 
implantação para fins do cálculo final. 
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I). Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27). 
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
Buritis, 1 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Número do processo: 7001276-26.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: HAROLDO ZORZETO
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA, OAB nº RO9854
Polo Ativo: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS DOS REU: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, OAB nº PE23289, PROCURADORIA ZURICH MINAS 
BRASIL SEGUROS S.A., PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado.
II-FUNDAMENTOS:
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Inicialmente, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal, já que a justificativa apresentada pela autora seria para comprovar a 
extensão do dano, o qual entendo não existir, pelas razões que serão ao final lançadas. 
a) Da Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam do ESTADO DE RONDÔNIA
Não o que se falar em ilegitimidade do Estado de Rondônia. O ente público é responsável pela consignação dos valores descontados no 
contracheque do servidor a título de seguro pecúlio, função esta que era desempenhada pela Superintendência de Gestão de Pessoas 
do Estado de Rondônia.
Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade do Estado.
b) Da Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam de ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Alega a empresa ré que as cobranças ocorreram por culpa exclusiva do Poder Público.
No entanto, a responsabilidade dos débitos é matéria atrelada ao MÉRITO da demanda. Ademais, se houve ou não culpa da requerida 
em proceder nos descontos, certo que ela foi beneficiária, fato que, por si só, já é capaz de torná-la legítima para figurar no feitos, pois se 
beneficiou de eventual erro administrativo.
Assim, rejeito a preliminar.
c) Prejudicial - Prescrição parcial
A parte requerida alega existência de prescrição, uma vez que ao caso aplicaria a incidência prevista no art. 206, §3º, inciso IV do CC. No 
entanto, a referida previsão refere-se aos casos de pagamento de cobertura do seguro por morte do segurado.
Na presente situação, aplica-se o art. 205 do CC, uma vez que se trata de reparação civil por responsabilidade contratual. Neste sentido, 
o STJ:(STJ - EREsp 1.280.825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra Nancy Andrighi).
Dessa forma, afasto a prejudicial levantada.
Superadas as preliminares, passo à análise do MÉRITO.
Dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, que à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa se 
não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, elementos que possam 
modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/2015).
A parte autora afirmou que o Estado de Rondônia vem fazendo desconto em folha de pagamento do requerente sob a rubrica identificada 
de “seguro V.G. (Pecúlio), e após aposentadoria o IPERON continuou a fazer os descontos do seguro pecúlio, ambos sem qualquer 
autorização da requerente. Ocorre que, os descontos são efetuados mensalmente na folha de pagamento do autor, desconto indevido 
feito pelas requeridas; conforme fichas financeiras em anexo, observa-se que em determinados períodos eles deixam de efetuar os 
descontos, porém retornam a efetuar os descontos, descontos estes indevidos; com valores diversos aparentemente com o intuito de 
confundir o autor. 
Na contestação, as requeridas afirmam que não tiveram responsabilidade pelos descontos e que não realizou contrato com o Estado de 
Rondônia, de modo que a responsabilidade decorre de fato de terceiro.
A Lei Estadual de nº 135/1986 previa em seu art. 18 o recolhimento compulsório do seguro de vida-pecúlio:
Art. 18: Os associados do IPERON contribuirão compulsoriamente para um seguro de vida-pecúlio, cujo benefício, valor de contribuição 
e demais condições serão estipulados no regulamento.
Todavia, com o advento da emenda Constitucional de nº 20/1988, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, tornou-se 
facultativo o seguro-pecúlio, sendo, portanto, ilícito os descontos compulsórios nos vencimentos do servidor.
Com a edição da Lei Complementar Estadual de n.º 228/00, que revogou integralmente a Lei Estadual de n.º 135/1986, operou-se a 
revogação tácita do seguro- pecúlio, já que a nova Lei não contemplou mais este benefício.
Nesse passo, vejo que não consta nos autos o termo de adesão, persistindo até então os descontos na remuneração da servidora, o que 
seria ilícito, uma vez que não poderia o IPERON ter efetuado compulsoriamente os descontos a título de seguro de vida-pecúlio. 
Neste sentido, cito julgado da Turma Recursal: Recurso inominado. Preliminar Rejeitada. Seguradora. Seguro de vida. Pecúlio. Ausência 
de contratação. Devolução devida. Recurso Improvido. SENTENÇA Mantida. 1 – É indevido o desconto feito pelo instituto de previdência 
a título de seguro de vida, sem a devida permissão do servidor público. 2 – Havendo descontos indevidos, faz jus o ofendido a restituição 
dos valores cobrados indevidamente. Recurso Inominado, Processo nº 7000647-34.2021.8.22.0006, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz José Torres Ferreira, Data de julgamento: 24/11/2021).
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PRECLUSÃO. SEGURADORA. LEGITIMIDADE. DESCONTO EM 
FOLHA. ÓBITO DO SEGURADO. COBERTURA. PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
É preclusa e não deve ser conhecida a matéria deduzida apenas em sede recursal, relativa a incompetência do juízo, ao argumento de 
conexão por prejudicialidade, entendendo a parte haver necessidade de julgamento em conjunto a outro feito que tramita em juízo diverso. 
Caberia à parte ter suscitado a questão em preliminar de contestação. Em contrato de seguro de vida com cobertura securitária em caso 
de falecimento, há de se reconhecer a manutenção do vínculo jurídico e o adimplemento da segurada, em razão da continuidade de 
descontos do prêmio em sua folha até o ocorrência do seu óbito, mesmo sendo verificados curtos períodos de suspensão dos descontos, 
porquanto não se demonstrou indubitável notificação da segurada. Nessa perspectiva evidencia-se a legitimidade passiva da seguradora 
para figurar na lide. Inviável a aplicação da taxa SELIC, pois sua incidência em dívidas civis pressupõe a fluência simultânea de juros e 
correção, o que não ocorre, geralmente, em indenizações civis. (TJ-RO - AC: 70374722620208220001 RO 7037472-26.2020.822.0001, 
Data de Julgamento: 12/08/2021).
RECURSO INOMINADO. IPERON. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE POLO PASSIVO AFASTADA. RESPONSABILIDADE 
DE PROCEDER A REGULARIZAÇÃO OU EXCLUSÃO DOS SERVIDORES DO SEGURO DO IPERON RESTITUIÇÃO DE 
SEGURO DE VIDA PECÚLIO. QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. SITUAÇÃO NÃO 
REGULARIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ILÍCITO OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS NO VENCIMENTOS DO SERVIDOR. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI de n. 0007460-07.2014.8.22.0601, Relator: Arlen José Silva de Souza, data do julgamento: 
04.05.2016) JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PECÚLIO. QUANTIA PAGA 
INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. SITUAÇÃO NÃO REGULARIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ILÍCITO OS 
DESCONTOS COMPULSÓRIOS NO VENCIMENTOS DO SERVIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
INOMINADO, Processo nº 7012608-89.2018.8.22.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator (a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de julgamento: 04/12/2019. 
Analisando os fatos e documentos, verifico que assiste razão à parte autora, restando evidenciado os descontos indevidos tanto é que 
a instituição requerida sequer juntou contrato/termo de adesão da parte autora ratificação a contratação do serviço , devendo os valores 
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serem restituídos, de forma simples, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em razão da 
restrição patrimonial, passível de condenação ao pagamento de danos morais.
Com respeito a fixação do valor da indenização a título de danos morais, são levados em consideração os seguintes fatores: a) extensão 
do dano; b) grau de culpa do causador; c) capacidade econômica e condição social das partes, além do d) caráter pedagógico da 
reparação (parâmetros do art. 944, do CC).
Considerando os postulados da compensação e do desestímulo, entendo que o quantum indenizatório não deve ser tão expressivo, de 
forma que se converta em fonte de enriquecimento à parte autora, nem tão ínfimo que se torne ineficaz, não servindo para desestimular 
o requerido a cometer conduta semelhante.
Por todos estes elementos, entendo que o valor do dano moral a ser pago deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face dos 
requeridos.
Sobre o tema a Turma Recursal já decidiu:
TJ-MG - Apelação Cível AC 10024062155635001 MG (TJ-MG)Jurisprudência. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA 
- DESCONTOS INDEVIDOS - CONTRACHEQUE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR - REDUÇÃO. - Dano moral é o que atinge 
o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do 
dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima 
receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido - A quantificação da indenização pelo dano moral requer: 
(1) capacidade/possibilidade do que indeniza, pois este não pode ser levado à ruína, e (2) suficiência ao que é indenizado, pela satisfação 
diante da compensação obtida, sem que ocorra enriquecimento ilícito ou exploração do PODER JUDICIÁRIO como nascedouro de 
proventos. Data de publicação: 14/06/2019.
Ressalta-se, que a restituição deverá ser a partir do momento que pediu a exclusão do seguro, eis que no período anterior a parte 
requerente era beneficiada com o seguro, bem como poderia se beneficiar dele caso algum sinistro ocorresse, sendo que o valor correto 
será apurado em liquidação de SENTENÇA, ou não havendo o pedido administrativo, o termos inicial será da citação.
III- DISPOSITIVO 
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte requerente para:
a) DETERMINAR que o ESTADO DE RONDÔNIA pare de descontar dos vencimentos da parte requerente valores relacionados com o 
seguro de vida-pecúlio em sua folha de pagamento.
b) CONDENAR tão somente o requerido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. a restituir/devolver os valores descontados dos 
vencimentos da parte requerente a título de seguro de vida-pecúlio, na forma simples, com correção monetária a partir dos descontos 
mensais, e juros a contar da citação, nos termos do RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ), 
desde o efetivo pedido de cancelamento, ou não havendo desde a citação, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios e correção monetária a contar do arbitramento, consoante Súmulas 54 e 362 do 
Superior Tribunal de Justiça, devendo ser aplicado em face do requerido juros e correção na forma da lei.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC. 
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09. 
Desde já fica indeferido o eventual pedido da gratuidade da justiça, devendo a parte interessada promover o recolhimento do preparo em 
caso de recurso, sob pena de deserção.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: HAROLDO ZORZETO, AV. PORTO VELHO, Nº 1494, SETOR 02 1494 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REU: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, AVENIDA GETÚLIO VARGAS 1423, - DE 1122/1123 AO FIM FUNCIONÁRIOS - 30112-
021 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7001300-54.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS, OAB nº RO4634
Polo Ativo: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS
SENTENÇA 
I - Relatório.
A parte autora narra que na data de 25 de dezembro de 2021 foi visitar os seus parentes para comemorar o natal, tendo que se deslocar à 
Linha C-42 situada em Buritis/RO. Reverbera que adentrou à referida linha pelo menos 18 km, quando de repente, realizou uma pequena 
travessia na ponte do rio candeias, sendo surpreendido com o desmoronamento da cabeceira da indigitada ponte enquanto passava por 
ela.
Relata que teve a sua motocicleta modelo NXR 160 bros ESDD, marca Honda, placa NCT2282 derrubada dentro do rio, além do que 
teve seus dentes quebrados na hora da queda. Afirma, outrossim, que realizou a retirada do veículo no dia seguinte, tendo que realizar 
os orçamentos da motocicleta, os quais foram anexados no processo.
Por fim, o autor enfatiza que devido à queda, teve prejuízos odontológicos, e terá que passar por diversos tratamentos, além dos que já 
estava sendo feito, conforme documentos que atestam os danos estéticos sofridos.
Por essa dinâmica, o autor sente-se constrangido e abalado emocionalmente, visto que não logrou em visitar a sua família, sofrendo 
prejuízos de toda ordem. Requer, portanto, que seja a ação julgada procedente no sentido de que a requerida seja condenada a ressarcir 
os danos materiais sofridos no que tange a troca de peça da moto que apontou o montante de R$2.175,04 (dois mil, centos e setenta 
e cinco reais e quatro centavos), e em relação ao prejuízo odontológico realizado anterior ao acidente no valor de R$8.250,00 (oito mil, 
duzentos e cinquenta reais) e, ao gasto que terá para novamente realizar os procedimentos no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos 
reais). Finalmente, pugna pela condenação da requerida a indenizar o requerente pelos danos morais sofridos no valor de R$15.000,00 
(quinze mil reais).
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Com a inicial juntou-se os documentos indispensáveis.
DESPACHO inicial acostado ao evento de Num. 74116102 - Pág. 1.
Devidamente citado (ID Num. 76710317 - Pág. 1), a parte requerida elencou os seguintes pontos: a) da ausência de responsabilidade do 
Município, ao argumento que responsabilidade da fazenda pública, nos casos de acidentes automobilísticos, é de natureza subjetiva e 
depende da comprovação de culpa, o que não teria ocorrido no caso; b) da teoria do risco concorrente, suscitando que o Juízo reconheça 
o previsto no art. 945 do Código Civil no caso em questão; c) da ausência de comprovação do dano material, ante a dúvida de que os 
danos materiais tenham sido ocasionados pela existência do suposto buraco que conferiu o acidente; d) do dano moral que compreende 
sequer existir no caso em tela; e) do valor exacerbado pleiteado a título de indenização, devendo ser observado pelo Juízo os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade que determina que a indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento; e) do 
ônus da prova, o qual deve incumbir a quem alega, já que a simples presunção não pode ser admitida para se deferir pedidos. Ao final, 
requereu a improcedência da ação.
Impugnação à contestação inserta no ID de Num. 77350583 - Pág. 6.
Eis o relatório necessário.
Passo a decidir.
II - Fundamento:
As partes estão devidamente representadas, e a demanda encontra-se apta para julgamento.
Como se sabe, o Código de Processo Civil anota, no art. 371, que ao conduzir a instrução processual, “O juiz apreciará a prova constante 
dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido e indicará na DECISÃO as razões da formação de seu convencimento.”
Em análise aos autos, verifico os pontos controvertidos são: a responsabilidade civil do Município pelo acidente; se há excludente de 
responsabilidade civil do Município pelo acidente; culpa concorrente; e se o autor faz jus ao recebimento dos danos materiais, morais.
Pois bem.
A responsabilidade civil estatal tem por fundamento básico o art. 37, § 6º, da CF/88 (As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa), que demonstra o acolhimento preponderante pelo 
nosso ordenamento jurídico da Teoria do Risco Administrativo (responsabilidade objetiva), segundo a qual a vítima para ser indenizada 
precisa demonstrar tão somente a conduta, o dano e o nexo de causalidade, observadas as excludentes do dever de indenizar (culpa 
exclusiva da vítima, força maior e fato de terceiro).
Todavia, quando o tema diz respeito a faute du service, tem sido adotada a chamada teoria da culpa do serviço público, ou seja, quando 
o dano não decorreu de ato comissivo, mas sim de omissão do poder público, é de se aplicar a regra da responsabilidade subjetiva.
Nessas situações, portanto, é preciso que fique demonstrada a culpa da pessoa política, de modo que reste caracterizado o nexo de 
causalidade entre o fato ocorrido e a omissão da administração, consoante o disposto no art. 186 do Código Civil, sendo esta a hipótese 
em foco. 
O Tribunal de Justiça de Rondônia recentemente decidiu no mesmo sentido. Veja-se:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Pista esburacada e mal conservada. Óbito do motorista. Imputação de 
responsabilidade ao DER/RO. Falta de conservação. Omissão. Configuração. Prova do precário estado da pista e de sua potencialidade 
para causar acidentes. Danos morais. 1. Tratando-se de hipótese de dano decorrente de omissão estatal, é devida a aplicação da teoria 
da responsabilidade civil subjetiva, na qual devem estar comprovados: o elemento subjetivo (dolo ou a culpa – imperícia, imprudência 
ou negligência), a omissão da autarquia (a má conservação da estrada), o dano causado ao requerente e nexo de causalidade entre as 
duas premissas anteriores. 2. Uma vez comprovados todos os requisitos, a condenação ao dever de indenizar é medida que se impõe. 
3. O dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, condizente com o grau da culpa das partes e a extensão do 
prejuízo sofrido, não havendo motivos para modificar a quantia fixada na origem quando observados tais critérios. 4. No pagamento de 
indenização por danos morais, deve ser abatido o valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT do quantum indenizatório, a rigor do 
que estabelece a Súmula n. 246 do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001457-10.2020.822.0017, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 
25/05/2022 (grifo nosso).
O conjunto probatório constante dos autos afigura-se suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a mencionada omissão 
administrativa - consubstanciada na falta de manutenção da ponte e o acidente ocorrido, ocasionando grande perda material ao requerente 
- conforme comprovação acostada.
Assim, vislumbro nos autos provas robustas, como boletim de ocorrência, fotos do acidente, orçamentos dos danos causados no veículo, 
inclusive estéticos – ausência de dentes (ID Num. 74066449 - Pág. 1; Num. 74066427 - Pág. 1; Num. 74066428 - Pág. 1; Num. 74066431 
- Pág. 1).
Neste teor, a própria omissão caracterizaria a culpa, elemento essencial da responsabilidade civil subjetiva. Assim, a ausência do serviço 
obrigacional é a condição do dano proporcionando sua ocorrência. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público pelos 
atos ilícitos causados por seus agentes é objetiva, com base no risco administrativo, ou seja, pode ser abrandada ou excluída diante da 
culpa da vítima, mas em se tratando de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade passa a ser subjetiva, exigindo dolo ou culpa, 
numa de suas três vertentes, negligência, imprudência ou imperícia, não sendo entretanto, necessário individualizá-la.
Assim, ainda que se adote a teoria da responsabilidade subjetiva, que exige para sua configuração a prova da existência: a) do fato lesivo 
voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) da ocorrência de um dano patrimonial ou 
moral, sendo possível a cumulação de ambas as indenizações; e c) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente, 
é possível a análise deste caso concreto. Para a configuração da responsabilidade do Município no caso vertente sob o aspecto da 
responsabilidade subjetiva, faz-se necessário aferir, em um primeiro momento, se houve ação ou omissão na prestação do serviço, e se 
esta foi determinante para a ocorrência do sinistro
É fato incontroverso que a referida ponte está localizada no Município de Buritis, e é muito utilizada a transição de veículos à comunidade. 
Também ficou evidenciado que não havia placa de sinalização na referida ponte, proibindo tráfego. 
É fato público e notório para a comunidade local, o inadequado estado da ponte. É evidente que o Município deixou de adotar as cautelas 
devidas, a fim de evitar acidentes, assumindo, assim, o ônus de sua omissão. A análise conjugada das provas permite concluir que as 
irregularidades apontadas contribuíram significativamente para o acidente que ocasionou vários danos ao requerente. Consequentemente, 
restou configurado o comportamento omissivo culposo do Município, em razão da sua inércia na conservação das vias públicas. Assim, 
está devidamente comprovada a responsabilidade da requerida, eis que, de forma negligente, deixou de promover a manutenção da 
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ponte e de colocar sinalização proibindo o tráfego de veículos no local, devendo, portanto, indenizar o requerente. Nesse sentido é o 
entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação. Indenização. Dano material. Lucros cessantes. Vias públicas. Má conservação. Ponte de madeira. Rompimento. Queda de 
veículo. Culpa concorrente. Inexistência. Responsabilidade. Município. Dano moral. Não configurado. A ausência de manutenção e 
conservação de ponte de madeira pelo município, de modo a causar o seu rompimento na passagem de veículo, acarreta o dever de 
indenizar. Não cabe ao condutor do veículo aferir as condições de segurança e estrutura da ponte, bem como presumir se esta comporta 
o peso do veículo antes de proceder com a travessia; tampouco é exigível que tenha seguro do veículo para minimizar os transtornos de 
eventual acidente; assim, descaracterizada a culpa concorrente. Para a caracterização do dano moral mister se faz a demonstração de 
agravo anormal dirigido à pessoa, que supera o mero aborrecimento, susto ou desconforto, causando-lhe sofrimento ou lesão incompatível 
com os direitos da personalidade que lhe são reconhecidos. Apelo parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000958-
71.2016.822.0015, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Renato Martins Mimessi, 
Data de julgamento: 31/07/2019.
Apelação cível. Indenização. Danos materiais e morais. Buraco na pista. Culpa concorrente. Inexistência. Nexo de causalidade. 
Responsabilidade subjetiva. Dever de indenizar. Dano estético. Possibilidade de cumulação. Deformidade provisória não indenizável. 
Sucumbência em parte mínima. Depósito integral do dano material. 1. A ausência de manutenção adequada de via pública e sinalização 
hábil a evidenciar a existência de buraco na pista configura omissão específica da Administração, o que lhe impõe o dever de indenizar. 2. 
Não comprovado ter a vítima, de qualquer modo, concorrido para o evento danoso, não há se falar em culpa concorrente. 3. Evidenciada 
o nexo de causalidade entre a culpa da Administração Pública e o dano, impõe-se, com fulcro na teoria subjetiva, o dever de indenizar 
pelos danos provenientes. 4. A indenização por dano material em caso de lesão ou outra ofensa à saúde abrange as despesas do 
tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Inteligência do 
art. 949 do Código Civil. 5. O dano material a ser ressarcido deve estar efetivamente comprovado nos autos. 6. A indenização do dano 
moral deve ser fixada com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta não só 
as condições sociais e econômicas das partes, mas também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa 
significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento 
injustificado para o lesado. 7. É razoável a indenização por dano moral em R$8.000,000 em razão de acidente em buraco não sinalizado 
em via pública que acarretou trauma maxilar, perda de quatro dentes e cortes no queixo e na boca da vítima. 8. É lícita a cumulação das 
indenizações por danos estético e moral. Inteligência da Súmula 387 do STJ. 9. Não é indenizável o dano estético temporário, corrigido 
por breve tratamento médico e que não resultou em deformidade permanente. 10. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, 
o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo único, CPC. 11. O dano material pode 
ser pago de uma só vez, nos termos do art. 950 do Código Civil. 12. Apelos parcialmente providos. Apelação, Processo nº 0010875-
49.2014.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data 
de julgamento: 31/05/2019.
Nesse sentido, a manutenção da estrutura física das pontes, bem como a indicação de capacidade de peso é responsabilidade do 
município, que na falta, conclui-se que qualquer veículo, dentro das normas máximas de capacidade de peso podem transitar na ponte 
sem problemas, eis que não há indicação de peso máximo por eixo.
Deste modo, resta comprovado o ato ilícito por omissão praticado pelo requerido, ainda sua culpa no evento relatado, eis que se houvesse 
manutenção na ponte, poderia ter evitado o acidente acometido pelo autor.
O nexo de causalidade também resta aparente, eis que fora pela omissão do réu na manutenção periódica da ponte que ocasionou o 
acidente.
Portanto, revelam-se presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Município em indenizar o dano.
Deste modo, resta averiguar a comprovação dos efetivos danos suportados pelos autores.
a) Do dano material.
A condenação da parte requerida no pagamento de indenização por danos materiais deve ser acolhido (art. 5º, X, da CF; art. 12 do CC), 
no importe mais próximo possível da justa reparação, ou seja, sem enriquecimento indevido da parte autora, e ao mesmo tempo capaz 
de produzir efeito pedagógico no ofensor.
Pelas fotos juntadas aos IDS Num. 74067401 - Pág. 1; Num. 74066445 - Pág. 1, não resta dúvidas dos danos materiais causados no 
veículo e na arcada dentária do requerente.
Nesta esteira, pois, para o caso concreto o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) é devido, conforme comprovação dos orçamentos 
juntados ao ID Num. 74066445 - Pág. 1.
Ademais, não é segredo que as ruas de Buritis contam com inúmeros buracos e vias enfraquecidas em razão de ausência de zelo e 
cuidados por parte do ente municipal, ocasionando por vezes prejuízos materiais à comunidade Buritiense. 
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência da corte superior:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL QUEDA EM 
BUEIRO ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO. NEXO CAUSAL DANO MORAL COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO 
DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. CONSENTÂNEO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem trata-se de ação de responsabilidade da administração por queda em bueiro. Na SENTENÇA 
o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo a SENTENÇA foi mantida. II - A parte agravante repisa os mesmo 
argumentos já analisados na DECISÃO recorrida. A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: “In 
casu, ao contrário do que é afirmado no apelo, as provas carreadas aos autos, comprovam que os danos causados a demandante foram 
causados por má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o requerido ao permitir que uma tampa de bueiro localizado na 
rua permanecesse com desnível de asfalto, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitavam, o que está corroborado 
pelos depoimentos das testemunhas arroladas e fotografias de fls. 23/24, restando provada a responsabilidade do município em indenizá-
la, ante a negligência do requerido, eis que incumbe ao mesmo fiscalizar e promover, permanentemente, as necessárias reparações 
nas vias públicas, realizando os investimentos e trabalhos exigidos para garantir a segurança dos transeuntes, evitando, assim, a 
ocorrência de danos como a dos autos”. III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em 
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à CONCLUSÃO diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual “A pretensão de simples reexame de provas não 
enseja recurso especial”. IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1895889/ ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL 2021/0163442-7. RELATOR. Ministro FRANCISCO FALCÃO. ÓRGÃO JULGADOR. T2 - SEGUNDA TURMA. DATA DO 
JULGAMENTO 07/12/2021. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE. DJe 13/12/2021).
Ademais, os tribunais pátrios têm entendimento harmônico sobre a questão, senão veja-se:
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. INDENIZATÓRIA. 
BURACO NA CALÇADA. QUEDA COM TORSÃO DE TORNOZELO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA 
MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pretende indenização por danos materiais e morais, devido a queda 
sofrida em decorrência de buraco na via de pedestres, julgada parcialmente procedente na origem. 2. Os documentos trazidos aos autos 
comprovam que a autora sofrera os danos alegados, devendo ser indenizada pela recorrente. 3. SENTENÇA de parcial procedência 
mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 
UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007766843, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 
Julgado em 30/01/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007766843 RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 30/01/2019, 
Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2019).
Acrescenta-se:
BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER LEGAL DE O 
MUNICÍPIO CONSERVAR VIAS E CALÇAMENTOS DENTRO DE SEU TERRITÓRIO, INCLUSIVE DE SINALIZAR ADEQUADAMENTE 
EVENTUAIS AVARIAS ATÉ QUE SEJAM CONSERTADAS, EVITANDO A OCORRÊNCIA DE DANO. TEORIA DO RISCO 
ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO 
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 
RECURSO DE FRANCISCO CAMILO DE LIMA CONHECIDO E PREJUDICADO. (TJ-AL - APL: 00025011020118020001 AL 0002501-
10.2011.8.02.0001, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
13/07/2020).
Em relação ao pedido de pagamento do procedimento realizado antes do acidente, no patamar de R$8.250,00 (oito mil e oitocentos e 
cinquenta reais), não merece acolhimento, pois, o Juízo se convence que o procedimento dentário realizado após o acidente não tem 
relação com o procedimento realizado anteriormente.
b) Do dano moral.
Com relação à quantificação do dano moral suportado pelo autor, inegável que a sequência de fatos vivenciados pelo autor gerou 
desconforto e aflição que extrapolam a situação de mero aborrecimento da vida cotidiana, pois, ele estava indo visitar a sua família em 
data comemorativa (natal) e teve que interromper a sua ida em razão da queda na ponte existente entre as linhas de Buritis/RO. 
No caso, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento 
indevido, com manifestos abusos e exageros recomendando-se que o arbitramento opere com moderação proporcionalmente ao grau 
de culpa a capacidade financeira das partes orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com 
razoabilidade valendo-se da experiência e do bom senso atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
Sobre a questão colaciono os julgados oriundos dos tribunais pátrios:
BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER LEGAL DE O 
MUNICÍPIO CONSERVAR VIAS E CALÇAMENTOS DENTRO DE SEU TERRITÓRIO, INCLUSIVE DE SINALIZAR ADEQUADAMENTE 
EVENTUAIS AVARIAS ATÉ QUE SEJAM CONSERTADAS, EVITANDO A OCORRÊNCIA DE DANO. TEORIA DO RISCO 
ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO 
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 
RECURSO DE FRANCISCO CAMILO DE LIMA CONHECIDO E PREJUDICADO. (TJ-AL - APL: 00025011020118020001 AL 0002501-
10.2011.8.02.0001, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
13/07/2020).
Outra: 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AFOGAMENTO NO PARQUE ECOLÓGICO DO 
MUNICÍPIO - MUNICÍPIO DE PARACATU - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DEVER 
DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO. 1- A responsabilidade civil 
objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos 
sociais: a) dano; b) ação e; c) o nexo de causalidade. 2. Demonstrado que o falecimento do irmão da autora decorreu da ausência de 
sinalização e fiscalização no local público pelo ente estatal - Parque Ecológico Municipal -, resta evidente o dever de indenizar pelo 
dano moral sofrido. 3. Considerando que o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sua 
manutenção é medida de rigor. (TJ-MG - AC: 10000212755607001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras 
Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022).
Analisando os parâmetros citados e as peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja proporcional e 
razoável, a fim de indenizar o autor pelos danos morais sofridos.
Por todo o exposto, afasto qualquer alegação de culpa concorrência da vítima em relação ao sinistro, visto que devidamente comprovado 
o nexo de causalidade (queda em via pública oriundo de buracos) e o dano moral e material sofrido pelo autor, em razão da ausência de 
fiscalização do ente municipal de suas vias.
II. DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA em face do 
MUNICÍPIO DE BURITIS, para condenar este último para:
a) PAGAR ao autor o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo 
(Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde a citação;
b) PAGAR ao autor o valor de R10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do 
STJ).
Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
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Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, AVENIDA RONDÔNIA SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: MUNICIPIO DE BURITIS, AVENIDA PORTO VELHO 1446 CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

7001316-08.2022.8.22.0021
REQUERENTE: NILCE REINHEIMER
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA, OAB nº RO9854
REU: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Dispensado o relatório, nos moldes da lei de regência.
II-FUNDAMENTOS:
Trata-se de ação de concessão do adicional de insalubridade no percentual de 30% bem como o recebimento do retroativo do adicional 
de insalubridade ajuizada pelo(a) servidor(a) público(a) estadual acima nominado em face do Estado de Rondônia. 
Afasto a preliminar de incompetência pela complexidade da causa pois a parte autora já produziu a prova pericial. Também afasto a 
preliminar de ausência de interesse de agir pois julgo desnecessário o requerido administrativo anterior para a interposição da ação 
judicial, principalmente porque é de competência do requerido analisar as condições insalubres e proceder ao pagamento do adicional 
aos seus servidores. 
O MÉRITO da ação deve ser julgada procedente.
Não há controvérsia acerca da condição da parte autora, servidora pública exercendo a atividade no Hospital Regional de Buritis.
O laudo pericial, trazido aos autos pela autora, descreve ser insalubre a atividade da autora:
Os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem [...] estão em contato 
permanente e direto com pacientes, expostos a agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento, fazem jus ao adicional 
de insalubridade em seu grau máximo.
Assim sendo, a CONCLUSÃO do laudo foi EXPRESSO no sentido de reconhecer o direito aos agentes dos servidores dos órgãos 
periciados da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU ao recebimento do adicional de insalubridade. Todavia, ainda que ausente o laudo 
ou mesmo que de fato inválido dada a data de sua realização, não verifica-se nos autos a prescindibilidade de tal perícia, porquanto não 
há impedimento no reconhecimento da insalubridade, pois decorrente da lei.
A NR15, constante na Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, estabelece quais as operações e atividades são consideradas 
insalubres e especifica no anexo n. 14 quais as atividades dentre as que envolvem agentes biológicos, são assim consideradas, in 
verbis:
“Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em:
-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados 
da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não previamente esterilizados);
-hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);
-contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;
-laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);
-gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);
-cemitérios (exumação de corpos);
-estábulos e cavalariças;
-resíduos de animais deteriorados.”
Outrossim, é pacífico o entendimento de que os servidores, sejam os regidos pelo sistema estatutário ou celetista, têm direito ao adicional 
de insalubridade caso trabalhem em atividades insalubre (art. 7º, XXIII da Constituição Federal).
Como se vê da norma acima transcrita, o profissional da medicina/saúde mantém contato direto com pacientes e desempenha, portanto, 
atividade insalubre.
É dos autos que a parte requerente exerce suas atividades em local insalubre, pois labora em hospital e postos de saúde, o que torna a 
realização de exame pericial desnecessária para sua concessão, tendo em vista o prévio reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, de 
que a atividade exercida é insalubre, razão pela qual é devido o pagamento do adicional requerido.
Ressalto, ainda, que deve ser afastada qualquer alegação do requerido de que a elaboração de laudo pericial sem preenchimento dos 
requisitos legais o exime da responsabilidade de efetuar o devido pagamento do adicional
. O requerido não realizou os levantamentos para avaliar a insalubridade/periculosidade dos locais de trabalho de seus servidores e não 
pode agora e em juízo valer-se de sua torpeza.
O laudo pericial apresentado está subscrito por médico do trabalho e inexiste violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, 
haja vista a ciência e oportunidade do requerido manifestar-se nos autos e produzir a devida contraprova do direito sustentado, o que 
não se desincumbiu. Consequentemente, está comprovado que a parte autora está sujeita a condições insalubridades e tem direito ao 
recebimento do respectivo adicional em seu grau máximo de 30% (Lei 2.165/2009, art. 1º, § 2º,, I, “c”). 
No tocante à retroatividade, ressalte-se que o adicional de insalubridade é condição transitória e a legislação exige a sua comprovação 
por meio de laudo pericial. Portanto, o pagamento poderá retroagir à data da confecção do laudo. 
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Majorada ou cessada a condição insalubre, o requerido estará autorizado, desde que amparado em laudo pericial, a aumentar, reduzir 
o percentual ou interromper o pagamento do adicional. Quanto a base de cálculo utilizável para apuração do adicional de insalubridade, 
deve ser usado o valor de R$500,00 (quinhentos reais) até dezembro/2017 e a partir de janeiro/2018 o valor de R$600,00 (seiscentos 
reais) posto que em tal mês entrou em vigor a Lei Estadual n. 3.961/2016 (art. 2º,§ 3º). Transcrevo: Art. 2º. O §3º do artigo 1º, da Lei nº 
2.165, de 28 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º. (…) §3º. A insalubridade, periculosidade e penosidade 
terão como base de cálculo o valor correspondente à R$600,90 (seiscentos reais e noventa centavos), tendo como indexador o percentual 
correspondente ao aumento geral do Setor Público e/ou outro índice adotado pela Administração Pública. 
III- DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: NILCE REINHEIMER em face da ESTADO 
DE RONDÔNIA para condenar o requerido a: a) reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento do adicional de insalubridade 
em seu percentual máximo, qual seja, 30% sobre o valor base estipulado na legislação (desde a confecção do laudo), até que se elimine, 
neutralize, majore ou minimize a insalubridade em seu ambiente de trabalho.
b) pagar à requerente o valor retroativo do adicional de insalubridade que será apurado quando do cumprimento de SENTENÇA, desde a 
emissão do laudo , a ser corrigido monetariamente a partir do vencimento mensal das prestações, com incidência de juros moratórios de 
0,5% ao mês a contar da citação válida (índices da caderneta de poupança após a citação). Eventual parcela paga administrativamente 
deverá ser amortizado do montante global, respeitando-se o prazo quinquenal.
A implementação da medida consignada no item “a” deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado do 
presente provimento condenatório, sob pena de providências.
Eventual pedido de cumprimento de SENTENÇA da parte requerente que inclua o item “c” deverá ser apresentado com os cálculos 
aritméticos e contracheques indicativos do inadimplemento para demonstração do crédito, bem como, comprovação da data de sua 
implantação para fins do cálculo final. 
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I). Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27). 
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
Buritis, 1 de setembro de 2022.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

Processo: 7001625-29.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
REQUERENTE: JOSE GERALDO BISPO
ADVOGADO DO REQUERENTE: POLIANY LOURENCO MENDES, OAB nº RO10858
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB nº BA29442, PROCURADORIA ITAU 
UNIBANCO S.A.
SENTENÇA 
I - Relatório.
Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais por descontos indevidos ajuizada por 
APARECIDA DE AZEVEDO MEDEIROS, devidamente qualificada, em desfavor do BANCO BMG S/A, também qualificado, pretendendo, 
liminarmente, que se suspendam os descontos efetuados irregularmente em seu benefício do INSS e, no MÉRITO, ver declarada a 
inexistência de relação jurídica, bem como a reparação por danos materiais e morais em razão dos constrangimentos decorrentes de 
descontos indevidos. 
A Tutela de Urgência foi concedida nos autos Id.75231686.
Citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente, ausência de condição da ação - da falta de interesse de 
agir, incompetência do juizado especial cível, no MÉRITO requer o julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
É o relatório do necessário. Decido.
II – Fundamentação.
No presente caso concreto a questão de MÉRITO dispensa maior produção de prova, de modo que permite se promover o julgamento 
no estado em que se encontra.
a) Das preliminares:
Sustenta o requerido a falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que esta não comprovou que a pretensão autoral foi resistida, 
bem como pugna pela condenação da parte autora por litigância de má-fé. Sem razão o requerido em suas alegações. Para o ajuizamento 
de ação desta natureza não é necessária a comprovação de resistência administrativa, bem como pelos documentos constantes nos 
autos não se caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual afasto as preliminares arguidas.
Afasto ainda a preliminar de incompetência, vez antes as provas apresentadas nos autos, dispensa-se a realização de perícia.
Superadas as preliminares, passo à análise do MÉRITO.
Do MÉRITO 
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como as partes estão 
regularmente representadas.
Trata-se de ação pretendendo fazer cessar os descontos relativos a cartão de crédito bem como ver declarada a inexistência de relação 
jurídica e a restituição material, na forma de indébito, dos valores descontados indevidamente, bem como a reparação por danos 
morais.
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Em suma, a parte autora alega que o banco requerido efetuou descontos indevidos correspondentes a empréstimo consignado que afirma 
jamais ter contratado/solicitado.
A relação de consumo existente é evidente, devendo o conflito ser dirimido à luz do Código de Defesa do Consumidor. Como se trata de 
relação de consumo, é praticamente impossível a parte autora trazer aos autos prova de que não solicitou o serviço objeto da presente 
contenda, cabendo então ao réu provar o contrário (art. 373, II, do NCPC). Na espécie cabe ao requerido demonstrar ter pactuado o 
contrato com a autora oriundas dos consignados existentes.
Em sede de contestação a parte requerida alegou ser devido os descontos efetuado, vez que a autora consentiu com os valores e taxa 
para realização de transações junto a instituição requerida, estando expressamente consignado no contrato acostados Id.77966787.
Inicialmente, ante a notória semelhança entre a assinatura do contrato e as assinaturas constantes nos documentos juntados nestes 
autos, não há razão para realização de perícia grafotécnica.
Ao analisar os documentos juntados aos autos, notadamente pelo contrato de empréstimo juntado pelo requerido, verifica-se que as 
assinaturas apostas no referido documento e as assinaturas constantes nos documentos juntados aos autos pela requerente são idênticas, 
comprovando que realmente houve a contratação do empréstimo em litígio. 
Em que pese às alegações do(a) autor(a) no sentido de que desconhece o débito referido na inicial e que, por isso, seria indevida os 
descontos em sua conta, certo é que a parte Requerida, por intermédio dos documentos acostados aos autos, provou a existência do 
débito.
Ressalto que, sem prejuízo da aplicação da regra constante no artigo 373, do Código de Processo Civil (distribuição estática ou apriorística), 
que a teoria processual moderna adota a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, com o intuito de ver materializado o direito 
fundamental a tutela efetiva, devido processo legal e a isonomia substancial, através da qual cabe ao magistrado, no caso concreto, a 
atribuição deste encargo a parte que possui melhor condição de suportá-lo, sempre em busca da verdade aproximativa – dever de todos 
os personagens da relação processual instaurada. 
Portanto, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a 
necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório materializado durante a 
instrução processual, ver acolhida a pretensão.
Analisando-se o conjunto probatório colacionado ao feito, verifica-se que, em que pese a parte autora tenha deixado expresso na 
exordial que não contratou o serviço objeto da demanda, há prova suficiente da existência da dívida/vínculo negocial que deu origem aos 
descontos que possuem como credor a empresa requerida.
Assim, diante da comprovação da existência de vínculo contratual entre as partes, logrou o réu desincumbir-se do ônus de comprovar a 
existência de fato extintivo do direito da parte adversa, à exegese do art. 373, inciso II, do CPC.
Neste contexto, colaciono arestos do e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Prova documental. Impugnação. Ausência. Presunção de 
autenticidade. O contrato juntado aos autos comprova a existência da relação jurídica entre as partes. Não cabe, em sede de apelação, 
impugnar o documento quando já encerrada a instrução processual, impossibilitado ao réu que produza provas acerca da legitimidade 
da assinatura lá constante. (TJRO -APELAÇÃO, Processo nº 7033829-02.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 26/04/2019) (Grifei).
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Prova documental. Assinatura não impugnada. Presunção 
de autenticidade. O contrato juntado aos autos comprova a existência da relação jurídica entre as partes. Em que pese o art. 429, II, 
do CPC/73, ao tratar da contestação de assinaturas, impõe o ônus da prova à parte que produziu o documento. Não cabe, em sede de 
apelação, impugnar o documento, quando já encerrada a instrução processual, impossibilitado ao réu que produza provas acerca da 
legitimidade da assinatura lá constante. (TJRO - APELAÇÃO, Processo nº 7005426-47.2017.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 23/04/2019)
Dessarte, os descontos realizado na conta bancária da parte autora constitui exercício regular de um direito, e não configura ato ilícito 
passível de indenização.
Vejamos:
Apelação. Inexistência de débito. Negativação. Danos morais. Multa por litigância de má-fé. Art. 80 do CPC/15. A multa por litigância de 
má-fé é cabível quando ocorre alguma das hipóteses elencadas pelo art. 80 do CPC/15. Havendo prova documental que aponta para a 
efetiva relação jurídica entre as partes, não sendo afastada, pelo autor, a alegação da inadimplência que culminou na negativação do 
seu nome, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral decorrente do ato, posto que se trata de exercício regular 
de direito do credor. (TJRO -APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7018995-91.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 09/05/2019).
Diante dos fatos e documentos apresentados nos autos, não resta outra alternativa senão julgar improcedente o pleito autoral.
III. DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o(s) pedido(s) inicial(is) formulado(s) pelo(a) 
autor(a) em face da, revogando a concessão de tutela de urgência. Havendo valores depositados em juízo expeça-se alvará em favor da 
parte autora.
Retifique-se o polo passivo, passando a constar BANCO ITAÚ CONSGNADOS S.A.
Sem custas e honorários, nos termos da Lei 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
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REQUERENTE: JOSE GERALDO BISPO, CPF nº 62094955753, LINHA 04 S/N, DISTRITO DE JACINÓPOLIS ZONA RURAL - 76857-
000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 100 PARQUE JABAQUARA - 
04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Taguatinga Processo: 7006573-19.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
AUTOR: JOVELINA TEIXEIRA BATISTA
ADVOGADO DO AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO, OAB nº RO5089
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de ação de concessão de amparo social ao deficiente, ajuizada por JOVELINA TEIXEIRA BATISTA, em desfavor de Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados nos autos em epígrafe. 
Juntou a inicial e documentos probantes que entendeu necessários.
A inicial foi recebida ao Id. 32139017.
O laudo social foi anexado ao Id. 58055013.
O INSS apresentou contestação, alegando que a demanda não merece prosperar, uma vez que o requerente não preencheu os requisitos 
legais para a concessão do benefício guerreado, já que não ficou constatada a deficiência permanente. Pugnou pela total improcedência 
do pedido inicial (Id. 62076535). 
Sobreveio manifestação da autora do laudo social, como se vê ao Id. 66673918.
Houve juntada do laudo médico judicial ao Id. 58055013.
É o breve relatório. Decido.
II - Fundamentação
Trata-se de pedido de amparo social a deficiente, proposto em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social.
Pois bem. O amparo social é benefício de prestação continuada, concedido na forma do art. 20 da Lei nº 8.742/93, independentemente 
de contribuição, “à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família”.
O requerente se enquadra nos requisitos objetivos descritos na lei, no que tange à renda mensal per capta da família, já que menor 
não é superior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo (Lei nº 8.742/93, art. 20, § 3º), como constato no relatório de estudo social de 
Id. 58055013.
O laudo pericial em relação ao exame das condições físicas da autora, elucidou que esta se encontra incapaz para o trabalho, no 
momento. Contudo, essa incapacidade é temporária.
A Perita anotou em sua CONCLUSÃO e respostas de quesitos (Id. 34227881):
“(…)
A incapacidade é temporária ou permanente 
Temporária.
8) Caso a incapacidade seja temporária, qual o prazo ideal para tratamento durante o qual o(a) periciando(a) não poderia trabalhar 
Beneficio Previdenciário por 1 ano.
9) Preste o Sr. Médico Perito outras informações que considerar úteis ao esclarecimento da lide de forma clara e em linguagem 
acessível.
Continuar seu acompanhamento com medico assistente (Ortopedista), Fisioterapia especifica para Coluna Lombar, Ressonância 
atualizada, relatório medico descrevendo lesão e possível seqüela incapacitante.
Com isso, apesar de atualmente apresentar incapacidade temporária, essa não é permanente. 
Essa condição física temporária afasta a condição de deficiência exigida pelo art. 20, §3°, da Lei nº 8.742/93, que se trata de requisito 
essencial para configurar incapacidade para a vida independente e para o trabalho.
A Lei nº 8.742/93, elenca:
“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 
família. 
(...)
§ 3° Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior 
a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.” 
No caso, como há tratamento e recuperação das enfermidades que a requerente ora apresenta, fica representada uma condição 
temporária, e não definitiva como exige a lei. E, por isso, o LOAS não deve ser concedido a autora.
Nesse sentido, a jurisprudência assevera:
ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O benefício de prestação continuada é devido à 
pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-
la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo não é capaz de prover de forma digna 
a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras 
formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. O estudo social foi realizado (fls. 
134/135). 4. A perícia médica (fls. 255/257) constatou que a parte autora é portadora de depressão que a incapacita apenas temporária 
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e parcialmente. 5. A ausência de comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do 
benefício de amparo social. 6. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação 
do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 7. Mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os 
em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação de pobreza 
da parte autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 8. Apelação desprovida. (AC 1014612-67.2019.4.01.9999, 
DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 16/12/2019 PAG.) 
ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 
INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O benefício de prestação continuada é devido 
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo não é capaz de prover de forma 
digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu 
outras formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. O laudo social não chegou 
a ser produzido, todavia, inócuo seria a sua produção, em atenção ao princípio da economia processual, já que o laudo pericial de fls. 
67 constatou a incapacidade total e temporária (120 dias) da parte autora portadora de lesões em ambos os membros inferiores. 4. 
Considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º da 
Lei nº da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435, de 06/07/2011), situação não verificada nos autos. 5. Nos termos da Lei 
n. 8.742/1993, considera-se impedimento de longo prazo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 6. Mantidos 
os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do 
CPC, ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação de pobreza da parte autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando 
estará prescrita. 7. A ausência de comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do 
benefício de amparo social. 8. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação 
do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 9. Apelação não provida.(AC 0028887-47.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR 
FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 26/03/2019 PAG.)
Desnecessária qualquer consideração a respeito da renda familiar quando verificado que a parte requerente não preenche o primeiro 
requisito para o recebimento do benefício pleiteado, qual seja: a condição de deficiente.
Desse modo, afasto qualquer eventual alegação acerca do afastamento da CONCLUSÃO do (a) perito (a) do Juízo, não que a prova 
pericial do juízo seja inafastável, mas que em não havendo convicção certa e segura nos autos de outro modo, deve prevalecer o laudo 
elaborado pelo (a) expert do juízo.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos. 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOVELINA TEIXEIRA BATISTA, com resolução do MÉRITO e 
fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil c/c art. 20, §3°, da Lei nº 8.742/93.
Em virtude da sucumbência, condeno o requerente a pagar custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor 
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão da gratuidade 
da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo legal. 
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juíza de Direito
AUTOR: JOVELINA TEIXEIRA BATISTA, CPF nº 80447678272, RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA 2312 SETOR 07 - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR 
OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

Número do processo: 7000457-46.2022.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: N. D. S. A.
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS, OAB nº RO3044A
Polo Ativo: N. A. F.
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Declinou-se a competência do Juízo em razão da residência do detentor da guarda das crianças, portanto, recebo os autos para 
processamento.
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Anote-se o segredo de justiça.
O caso demanda cautela e atenção, diante das notícias de que o genitor vem obstaculizando o direito de convivência das crianças em 
face da genitora.
Pois bem.
Antes de deliberar a respeito da tutela provisória de urgência para o fim de modificar eventual a guarda pretendida, intime-se a parte 
requerente a fim de trazer aos autos a SENTENÇA que fixou a guarda unilateral das crianças em favor do genitor.
Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a regularização.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos para deliberações.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: N. D. S. A., RUA SEBASTIÃO ARRABAL 2490, DISTRITO DE TARILÂNDIA TARILÂNDIA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REU: N. A. F., LINHA 09 KM 5, RABO DO TAMANDUÁ ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Número do processo: 7001497-09.2022.8.22.0021
Classe: Divórcio Litigioso
Polo Ativo: M. A. A. S.
ADVOGADO DO REQUERENTE: MICHELY APARECIDA OLIVEIRA FIGUEIREDO, OAB nº RO9145
Polo Ativo: J. B. D. S. F.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Recebo a emenda à inicial.
Custas recolhidas (ID 75661965)
1. Processe-se em segredo de justiça.
2. Cuida-se de ação de divórcio litigioso 
2.1 Análise da tutela
A requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência, a fim de ser decretado o imediato divórcio entre as partes.
Decido.
É cediço que o processo civil prioriza o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo, pois, a tutela de urgência um das exceções 
previstas no artigo 9º, do CPC.
Nesse toar, vislumbra-se que a pretensão da autora não atende ao contraditório diferido, pois o fato de o requerido ter abandonado o lar 
por si só não lhe garante a decretação do divórcio neste momento processual, visto que anteciparia o próprio da ação.
Note-se que para concessão da tutela de urgência, deve ser demonstrado pela parte a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de reversibilidade dos efeitos da DECISÃO, conforme se depreende 
da leitura do art. 300, caput e §3º do CPC.
Assim, constata-se que há probabilidade do direito, porém a autora carece de perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo. 
Desse modo, ausente um dos requisitos da medida excepcional e, ainda, pelo fato de de o pedido estar atrelado ao MÉRITO, INDEFIRO 
o pedido de tutela de urgência.
3 – Da marcha processual.
Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 24 de outubro de 2022 às 08h30min (art. 334, CPC), a ser realizada no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, localizado na Rua Taguatinga, nº1380, Setor 03, Buritis-RO.
Disposições para o Cartório:
a) Intime(m)-se o (a) (s) requerente(s) para a audiência na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). A intimação será pessoal caso 
assistido(s) pela Defensoria Pública, servindo vias desta DECISÃO de MANDADO /carta.
b) Cite(m)-se o (a) (s) requerido (a) (s) para integrar(em) a relação processual e, no mesmo ato, intime(m)-se para comparecer(em) à 
audiência designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público (arts. 238 e 250, CPC). Comunique-se que o prazo para 
contestar é de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação/mediação, se não houver acordo ou não comparecer qualquer das 
partes (art. 335, CPC). Advirta-se que, se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se habilitar no processo por 
meio do sistema PJE/RO, sob pena de os prazos correrem independentemente de intimação. 
c) Atente-se o Cartório que o MANDADO de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado 
de cópia da petição inicial, assegurado à parte ré o direito de examinar o seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, § 1º, CPC).
d) Sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública ou havendo interesse de incapaz, o Cartório dará ciência à DPE e/ou MP.
Advertência às partes: 
a) As partes deverão comunicar eventuais alterações de endereços no curso do processo, considerando-se válidas as intimações enviadas 
ou cumpridas no endereço informado nos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC).
b) Não tendo condições de constituir advogado, a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública na Comarca onde reside (art. 69, 
DGJ).
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: M. A. A. S., LINHA SANTA HELENA, KM 13, GLEBA 01, N 234 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: J. B. D. S. F., LINHA C-34, AO LADO DA TRAVASSAO DA LINHA 38, s/n PROX AO CAMPO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA

Número do processo: 7000408-53.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: WEMERSON NUNES MARTINS
ADVOGADO DO AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES MICALZENZEN, OAB nº RO4988
Polo Ativo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
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SENTENÇA 
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de ação de concessão de amparo social ao deficiente, ajuizada por WEMERSON NUNES MARTINS, em desfavor de Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados nos autos em epígrafe. 
Juntou a inicial e documentos probantes que entendeu necessários.
A inicial foi recebida ao Id. 31211988.
O laudo social foi anexado ao Id. 65873431.
O INSS apresentou contestação, alegando que a demanda não merece prosperar, uma vez que o requerente não preencheu os requisitos 
legais para a concessão do benefício guerreado, já que não ficou constatada a deficiência permanente. Pugnou pela total improcedência 
do pedido inicial (Id. 40006205). 
Sobreveio manifestação da autora do laudo social, como se vê ao Id. 65873431.
Houve juntada do laudo médico judicial ao Id. 32975595.
Instada, a autarquia previdenciária pugnou pela improcedência, ante a ausência de cumprimento do requisitos legal de incapacidade (Id. 
40006205).
É o breve relatório. Decido.
II - Fundamentação
Trata-se de pedido de amparo social a deficiente, proposto em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social.
Pois bem. O amparo social é benefício de prestação continuada, concedido na forma do art. 20 da Lei nº 8.742/93, independentemente 
de contribuição, “à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família”.
O requerente se enquadra nos requisitos objetivos descritos na lei, no que tange à renda mensal per capta da família, já que menor 
não é superior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo (Lei nº 8.742/93, art. 20, § 3º), como constato no relatório de estudo social de Id. 
65873431.
O laudo pericial em relação ao exame das condições físicas da autora, elucidou que esta se encontra incapaz para o trabalho, no 
momento. Contudo, essa incapacidade é temporária.
A Perita anotou em sua CONCLUSÃO e respostas de quesitos (Id. 32975595):
“(…)
A incapacidade é temporária ou permanente 
Temporária.
8) Caso a incapacidade seja temporária, qual o prazo ideal para tratamento durante o qual o(a) periciando(a) não poderia trabalhar 
Beneficio Previdenciário por 6 meses.
9) Preste o Sr. Médico Perito outras informações que considerar úteis ao esclarecimento da lide de forma clara e em linguagem 
acessível.
Continuar seu acompanhamento com médico assistente (Neurologista de Adulto), realizar exames de imagem especifico como: 
Ressonância e/ou Tomografia, Eletroencefalografia, relatório médico atualizado.
Com isso, apesar de atualmente apresentar incapacidade temporária, essa não é permanente. 
Essa condição física temporária afasta a condição de deficiência exigida pelo art. 20, §3°, da Lei nº 8.742/93, que se trata de requisito 
essencial para configurar incapacidade para a vida independente e para o trabalho.
A Lei nº 8.742/93, elenca:
“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 
família. 
(...)
§ 3° Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior 
a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.” 
No caso, como há tratamento e recuperação das enfermidades que a requerente ora apresenta, fica representada uma condição 
temporária, e não definitiva como exige a lei. E, por isso, o LOAS não deve ser concedido a autora.
Nesse sentido, a jurisprudência assevera:
ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O benefício de prestação continuada é devido à 
pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-
la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo não é capaz de prover de forma digna 
a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras 
formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. O estudo social foi realizado (fls. 
134/135). 4. A perícia médica (fls. 255/257) constatou que a parte autora é portadora de depressão que a incapacita apenas temporária 
e parcialmente. 5. A ausência de comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do 
benefício de amparo social. 6. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação 
do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 7. Mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os 
em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação de pobreza 
da parte autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 8. Apelação desprovida. (AC 1014612-67.2019.4.01.9999, 
DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 16/12/2019 PAG.) 
ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 
INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O benefício de prestação continuada é devido 
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo não é capaz de prover de forma 
digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu 
outras formas de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. O laudo social não chegou 
a ser produzido, todavia, inócuo seria a sua produção, em atenção ao princípio da economia processual, já que o laudo pericial de fls. 
67 constatou a incapacidade total e temporária (120 dias) da parte autora portadora de lesões em ambos os membros inferiores. 4. 
Considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º da 
Lei nº da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435, de 06/07/2011), situação não verificada nos autos. 5. Nos termos da Lei 
n. 8.742/1993, considera-se impedimento de longo prazo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 6. Mantidos 
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os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do 
CPC, ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação de pobreza da parte autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando 
estará prescrita. 7. A ausência de comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do 
benefício de amparo social. 8. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação 
do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 9. Apelação não provida.(AC 0028887-47.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR 
FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 26/03/2019 PAG.)
Desnecessária qualquer consideração a respeito da renda familiar quando verificado que a parte requerente não preenche o primeiro 
requisito para o recebimento do benefício pleiteado, qual seja: a condição de deficiente.
Desse modo, afasto qualquer eventual alegação acerca do afastamento da CONCLUSÃO do (a) perito (a) do Juízo, não que a prova 
pericial do juízo seja inafastável, mas que em não havendo convicção certa e segura nos autos de outro modo, deve prevalecer o laudo 
elaborado pelo (a) expert do juízo.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca 
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o 
disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos. 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por WEMERSON NUNES MARTINS, com resolução do MÉRITO e 
fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil c/c art. 20, §3°, da Lei nº 8.742/93.
Em virtude da sucumbência, condeno o requerente a pagar custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor 
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão da gratuidade 
da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo legal. 
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
P. R. I. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
AUTOR: WEMERSON NUNES MARTINS, RUA 15 DE NOVEMBRO 1920 SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA JULHO DE CASTILHO 500 CENTRO - 76900-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA

Número do processo: 7001389-77.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: MARCIA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: FIAMA RAMOS DE SOUZA, OAB nº RO11756
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Relatório dispensado.
II-FUNDAMENTOS:
Inicialmente, a parte autora detém o cargo junto ao Estado de Rondônia e não recebe Plantão Especial/Extra, mas sim adicional de horas 
extras, por isso, deixarei de apreciar a alegação de inconstitucionalidade da Lei 2.754/2012.
Passo à análise do MÉRITO quanto ao valor pago a título de adicional de horas extraordinárias.
Trata-se de ação com pedido de natureza declaratória e condenatória, tendo por fundamento a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Complementar Estadual 68/1992 (Estatuto do Servidor Público Estadual), a Lei Estadual 1.067/2002 (antigo Plano 
de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) e a Lei Estadual 5.243/2021 (atual Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde) alegando recebimento a menor de horas extras em virtude do fator divisor utilizado e do 
valor base (remuneração integral).
Relata a parte requerente, contratada para prestar 40 horas semanais de serviço, mas labora além da jornada normal. Em virtude da 
forma de prestação do serviço, recebe adicional de horas extras, porém, essas são calculados levando em consideração o divisor de 
240 ou 220 mas entende que o divisor correto é de 200, além do Estado utilizar apenas o vencimento básico como valor-base, quando o 
correto é o valor integral da remuneração.
A LC 68/1992 prevê o pagamento do adicional de serviços extraordinários:
art. 86. Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais:
III- adicionais pela prestação de serviços extraordinários;
IV- adicionais noturnos.
art. 92 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.
O atual Plano (L 5.243/2021) remota à LC 68/1992:
Art. 38. Ao Grupo Ocupacional Saúde, aplicam-se as definições genéricas contidas nas Leis Complementares n° 67 e n° 68, ambas de 9 
de dezembro de 1992, desde que não conflitem com as prescrições da presente Lei e não cumulem direitos, assim observado:
(…)
II - em relação à Lei Complementar n° 68, de 1992, não se aplicam os DISPOSITIVO s referentes a Direitos e Vantagens, salvo quanto 
à Ajuda de Custo, Diárias, Auxílio Transporte, Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, Adicional de Férias, Gratificação 
Natalina e o Adicional Noturno, os quais serão regulamentados por Decreto.
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Qual, então, o valor da hora normal de trabalho da parte requerente a ser levado em consideração para acrescer 50% do adicional de 
serviço extraordinário 
Para estabelecer o valor da hora normal para cálculo da hora extra, a parte requerente menciona a necessidade de somar ao vencimento 
base valores recebidos a título de “vencimento, gratificação de atividade específica, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação, 
adicional noturno, insalubridade/periculosidade, diferenças de enquadramento, vantagens pessoais”.
A Lei Complementar de nº 68/1992, dispõe:
Art. 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei.
Art. 65. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei.
Aqui, temos mudança de entendimento e, atualmente, a Turma Recursal tem considerado a remuneração (com exclusão das verbas 
indenizatórias) e não somente o vencimento base como outrora para o cálculo das horas extras, conforme jurisprudência:
SERVIDOR SAÚDE – PLANTÃO EXTRA – HORA EXTRA – O PLANTÃO EXTRA DEVE SER REMUNERADO COMO HORA EXTRA – 
A BASE DE CÁLCULO DEVE SER FORMADA PELO VENCIMENTO E AS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – RECURSO 
PROVIDO. (TJRO. Turma Recursal. Recurso Inominado 7046912-80.2019.8.22.0001. Relator Arlen José Silva de Souza. Julgamento 
04/08/2021).
Fundamentação do acórdão:
(…) A remuneração, portanto, abrange as verbas de natureza indenizatória e remuneratória.
O pedido principal do recorrente não pode prosperar, pois, as verbas de natureza indenizatória não serão incorporadas à aposentadoria 
do servidor, razão pela qual não podem ser incluídas na base de cálculo das horas extras.
Já o pedido subsidiário é no sentido que a base de cálculo seja formada pelo vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Essa segunda tese é a mais correta.
Isso porque o vencimento e as verbas de natureza remuneratória são incorporadas para todos os efeitos e serão pagas, inclusive, durante 
a aposentadoria do servidor.
Nesse sentido, o cálculo das horas extras deve ter como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Ante o exposto, VOTO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora, determinando que o cálculo das horas extras deve ter 
como base o vencimento mais as verbas de natureza remuneratória.
Analisando a fundamentação acima, fica fácil verificar quais são as verbas de natureza remuneratórias (as não indenizatórias), bastando 
analisar o valor sobre o qual é calculada a contribuição previdenciária, posto que a Turma Recursal compara que “as verbas de natureza 
remuneratória são as incorporadas para todos os efeitos e serão pagas durante a aposentadoria do servidor”. Ou seja, as verbas de 
natureza remuneratória pode ou não coincidir só com o vencimento base, a depender dos tipos de verbas recebidas pelo servidor.
Ressalto que, nos casos dos servidores estaduais, nas fichas financeiras há campo com a nomenclatura 9995 BASE DE CALC. IPERON, 
ficando fácil identificar o valor da hora normal que deve ser usado para calcular a hora extra.
Fixado o valor base (o valor base para cálculo da contribuição previdenciária para as horas extras) para cômputo da hora normal, passamos 
a discutir o fator divisor, sendo que a parte requerente defende o fator divisor de 200 e o Estado o fator divisor de 240 ou 220.
O atual entendimento firmado pela Turma Recursal é de que o fator divisor é de 200, por se tratar de servidor público contratado para 
prestar 40 horas semanais:
Hora Extra. Servidor Público. Município de Buritis. Recurso Improvido. SENTENÇA Mantida. Conforme vasta e pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo próprio TJ-RO, o divisor de horas extras a ser aplicado aos servidores públicos que laboram 
de segunda a sexta feira com carga horária semanal de 40 horas é o de 200. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7005120-
52.2020.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 20/02/2022)
Agente de Segurança Socioeducativo. Adicional Noturno. Pagamento Retroativo. Implantação. Lei Estadual N. 1.068/2002. Divisor de 
200 Horas. SENTENÇA mantida. O cálculo do adicional noturno deve-se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, 
art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009297-73.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, Data de julgamento: 26/02/2022)
RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o 
exercício do trabalho no período noturno por agente penitenciário, surge para o Estado de Rondônia o dever de pagar o respectivo 
adicional noturno, o qual deve ser calculado sobre o vencimento básico, utilizando-se o divisor de 200 horas mensais e o percentual do 
adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007052-
89.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Audarzean Santana da Silva, 
Data de julgamento: 18/02/2022)
No caso do serviço público, em que a jornada legal é de 40 horas, o fator é de 200 horas, independente do trabalho aos sábados ser feito 
ou não. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000635-05.2021.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma 
Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 02/12/2021)
Isso ocorre devido ao cômputo do sábado como dia útil, ainda que não ocorra expediente em tal dia da semana deve o mesmo ser 
contabilizado no momento do cálculo do divisor de horas extras.
Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 
(duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora.
Desta forma, considero que o Estado deverá calcular as horas extras levando em conta a remuneração utilizada para cálculo da contribuição 
previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor de 200 e a soma do adicional de 50%.
Ressalto que o cálculo do valor retroativo deverá respeitar a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932) que deve ser contada a partir 
da interposição da presente demanda:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Quando da liquidação de SENTENÇA, deverá ser formulada uma tabela para cálculo das horas extras, individualizando cada mês, horas 
trabalhadas normais, valor da hora normal, total de horas extraordinárias trabalhadas, acréscimo de 50%, valores pagos, valores devidos 
e a CONCLUSÃO com a diferença a ser paga.
Ainda, deverá ter acréscimo de correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da 
caderneta de poupança) a contar da citação.
III-DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: MARCIA BATISTA DOS SANTOS em face 
do ESTADO DE RONDÔNIA condenando o requerido ao pagamento da diferença das horas extras trabalhadas, devendo ser levado em 
conta a remuneração do requerente utilizada para cálculo da contribuição previdenciária (9995 BASE DE CALC. IPERON), o fator divisor 
de 200 e a soma do adicional de 50%, respeitado o prazo quinquenal de prescrição a contar da distribuição da ação, com acréscimo de 
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correção monetária (IPCA-E) a contar do último dia de cada mês apurado e de juros de mora (regras da caderneta de poupança) a contar 
da citação.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I).
Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27).
Publicação e registros automáticos.
Intimem-se (serve a presente SENTENÇA de intimação ao requerente via DJ e ao requerido via sistema).
Transitada em julgado a SENTENÇA e nada requerido, arquive-se.
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARCIA BATISTA DOS SANTOS, RUA PARANA 5720 BAIRRO EMPRESARIAL - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA 
- RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA

Número do processo: 7002963-38.2022.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
Polo Ativo: BABETOM PAULA NASCIMENTO
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA, OAB nº RO9854
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I-RELATÓRIO:
Dispensado o relatório, nos moldes da lei de regência.
II-FUNDAMENTOS:
Trata-se de ação de concessão do adicional de insalubridade no percentual de 30% bem como o recebimento do retroativo do adicional 
de insalubridade ajuizada pelo(a) servidor(a) público(a) estadual acima nominado em face do Estado de Rondônia. 
Afasto a preliminar de incompetência pela complexidade da causa pois a parte autora já produziu a prova pericial. Também afasto a 
preliminar de ausência de interesse de agir pois julgo desnecessário o requerido administrativo anterior para a interposição da ação 
judicial, principalmente porque é de competência do requerido analisar as condições insalubres e proceder ao pagamento do adicional 
aos seus servidores. 
O MÉRITO da ação deve ser julgada procedente.
Não há controvérsia acerca da condição da parte autora, servidora pública exercendo a atividade no Hospital Regional de Buritis.
O laudo pericial, trazido aos autos pela autora, descreve ser insalubre a atividade da autora:
Os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem [...] estão em contato 
permanente e direto com pacientes, expostos a agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento, fazem jus ao adicional 
de insalubridade em seu grau máximo.
Assim sendo, a CONCLUSÃO do laudo foi EXPRESSO no sentido de reconhecer o direito aos agentes dos servidores dos órgãos 
periciados da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU ao recebimento do adicional de insalubridade. Todavia, ainda que ausente o laudo 
ou mesmo que de fato inválido dada a data de sua realização, não verifica-se nos autos a prescindibilidade de tal perícia, porquanto não 
há impedimento no reconhecimento da insalubridade, pois decorrente da lei.
A NR15, constante na Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, estabelece quais as operações e atividades são consideradas 
insalubres e especifica no anexo n. 14 quais as atividades dentre as que envolvem agentes biológicos, são assim consideradas, in 
verbis:
“Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em:
-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados 
da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não previamente esterilizados);
-hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);
-contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;
-laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);
-gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);
-cemitérios (exumação de corpos);
-estábulos e cavalariças;
-resíduos de animais deteriorados.”
Outrossim, é pacífico o entendimento de que os servidores, sejam os regidos pelo sistema estatutário ou celetista, têm direito ao adicional 
de insalubridade caso trabalhem em atividades insalubre (art. 7º, XXIII da Constituição Federal).
Como se vê da norma acima transcrita, o profissional da medicina/saúde mantém contato direto com pacientes e desempenha, portanto, 
atividade insalubre.
É dos autos que a parte requerente exerce suas atividades em local insalubre, pois labora em hospital e postos de saúde, o que torna a 
realização de exame pericial desnecessária para sua concessão, tendo em vista o prévio reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, de 
que a atividade exercida é insalubre, razão pela qual é devido o pagamento do adicional requerido.
Ressalto, ainda, que deve ser afastada qualquer alegação do requerido de que a elaboração de laudo pericial sem preenchimento dos 
requisitos legais o exime da responsabilidade de efetuar o devido pagamento do adicional
. O requerido não realizou os levantamentos para avaliar a insalubridade/periculosidade dos locais de trabalho de seus servidores e não 
pode agora e em juízo valer-se de sua torpeza.
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O laudo pericial apresentado está subscrito por médico do trabalho e inexiste violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, 
haja vista a ciência e oportunidade do requerido manifestar-se nos autos e produzir a devida contraprova do direito sustentado, o que 
não se desincumbiu. Consequentemente, está comprovado que a parte autora está sujeita a condições insalubridades e tem direito ao 
recebimento do respectivo adicional em seu grau máximo de 30% (Lei 2.165/2009, art. 1º, § 2º,, I, “c”). 
No tocante à retroatividade, ressalte-se que o adicional de insalubridade é condição transitória e a legislação exige a sua comprovação 
por meio de laudo pericial. Portanto, o pagamento poderá retroagir à data da confecção do laudo. 
Majorada ou cessada a condição insalubre, o requerido estará autorizado, desde que amparado em laudo pericial, a aumentar, reduzir 
o percentual ou interromper o pagamento do adicional. Quanto a base de cálculo utilizável para apuração do adicional de insalubridade, 
deve ser usado o valor de R$500,00 (quinhentos reais) até dezembro/2017 e a partir de janeiro/2018 o valor de R$600,00 (seiscentos 
reais) posto que em tal mês entrou em vigor a Lei Estadual n. 3.961/2016 (art. 2º,§ 3º). Transcrevo: Art. 2º. O §3º do artigo 1º, da Lei nº 
2.165, de 28 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º. (…) §3º. A insalubridade, periculosidade e penosidade 
terão como base de cálculo o valor correspondente à R$600,90 (seiscentos reais e noventa centavos), tendo como indexador o percentual 
correspondente ao aumento geral do Setor Público e/ou outro índice adotado pela Administração Pública. 
III- DISPOSITIVO:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por REQUERENTE: BABETOM PAULA NASCIMENTO em face 
da ESTADO DE RONDÔNIA para condenar o requerido a: a) reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento do adicional de 
insalubridade em seu percentual máximo, qual seja, 30% sobre o valor base estipulado na legislação (desde a confecção do laudo), até 
que se elimine, neutralize, majore ou minimize a insalubridade em seu ambiente de trabalho.
b) pagar à requerente o valor retroativo do adicional de insalubridade que será apurado quando do cumprimento de SENTENÇA, desde a 
emissão do laudo , a ser corrigido monetariamente a partir do vencimento mensal das prestações, com incidência de juros moratórios de 
0,5% ao mês a contar da citação válida (índices da caderneta de poupança após a citação). Eventual parcela paga administrativamente 
deverá ser amortizado do montante global, respeitando-se o prazo quinquenal.
A implementação da medida consignada no item “a” deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado do 
presente provimento condenatório, sob pena de providências.
Eventual pedido de cumprimento de SENTENÇA da parte requerente que inclua o item “c” deverá ser apresentado com os cálculos 
aritméticos e contracheques indicativos do inadimplemento para demonstração do crédito, bem como, comprovação da data de sua 
implantação para fins do cálculo final. 
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (NCPC 487 I). Sem custas e honorários advocatícios (LJE 55 e LJFP 27). 
Desde já indefiro a gratuidade da justiça, ficando desde já a parte interessada que deverá promover o recolhimento do preparo em caso 
de recurso, sob pena de deserção.
Advirto as partes que a apresentação de embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do Código de 
Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, certifique-se a CPE a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, intime-se a parte 
contrária para apresentação das contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Estando presentes todos os requisitos, remetam-se os autos à 
turma recursal para análise e processamento do recurso.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, quinta-feira, 1 de setembro de 2022
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
REQUERENTE: BABETOM PAULA NASCIMENTO, AV. TIRADENTES N° 601 601 CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, RUA DOM PEDRO II 608, - DE 608 A 826 - LADO PAR CENTRO - 76801-066 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Buritis - 2ª Vara Genérica
Processo: 7002153-97.2021.8.22.0021
Classe: TERMO CIRCUNSTANCIADO (278)
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
AUTOR DO FATO: FLAVIA CORDEIRO CAMPOS
Advogado(s) do reclamado: IASMIM DE MIRANDA GOMES
Advogado do(a) AUTOR DO FATO: IASMIM DE MIRANDA GOMES - RO11981
INTIMAÇÃO - DJE
Fica a parte Ré, por intermédio de sua patrona, INTIMADA a apresentar o documento que comprova a recuperação da área, no prazo de 
15 dias.
Buritis, 1 de setembro de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Buritis - 2ª Vara Genérica
Processo: 2000285-43.2019.8.22.0021
Classe: TERMO CIRCUNSTANCIADO (278)
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PENA EXTINTA): FRANCISCO DE SOUZA
Advogado(s) do reclamado: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA
Advogado do(a) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PENA EXTINTA): BARBARA SIQUEIRA PEREIRA - RO8318
INTIMAÇÃO - DJE
Fica a parte Ré, por intermédio de sua patrona, INTIMADA do que se segue:
Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (ID 80113726 ), pois adequado e tempestivo.
Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, dê-se vista à Defesa para contrarrazões no prazo legal.
Buritis, 1 de setembro de 2022
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COMARCA DE COSTA MARQUES 

1ª VARA CÍVEL

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000639-27.2021.8.22.0016
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: EZEQUIAS LEITE DA SILVA, BR 429 KM 52 LT 12 ST CAUTARINHO, SITIO SPERANDIO ZONA RURAL - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REVOGAÇÃO DE PRISÃO: WELINTON DE LIMA FREITAS, OAB nº RO11716, EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 
OAB nº RO11524, SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR, OAB nº RO1372, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
I – RELATÓRIO
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação penal pública incondicionada instaurada para apuração da prática do crime previsto no artigo 50 da Lei n.º 9.605/98, 
pelo réu Ezequias Leite da Silva.
Não havendo preliminares a serem decididas nem nulidades a serem declaradas, passo a analisar o MÉRITO.
Referido comportamento típico consiste em Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora 
de mangues, objeto de especial preservação.
Nota-se que para configurar o crime é necessário que o agente destrua ou danifique florestas nativas ou plantadas.
A materialidade do delito descrito na denúncia está demonstrada pelo termo circunstanciado, auto de infração, termo de embargo, bem 
como pelo depoimento das testemunhas e o interrogatório do réu.
A conduta delitiva descrita na denúncia, portanto, é materialmente certa.
A autoria é igualmente certa e recai sobre a pessoa do denunciado, vez que foi confirmada pelo mesmo.
Além disso, em seu interrogatório, realizado por videoconferência na audiência de ID 77344352, confessou o desmatamento, disse que 
na área já havia passado fogo diversas vezes, que comprou a propriedade em 1993 e desmatou no período de 2016 a 2020, que comprou 
o imóvel rural em benefício da família, para transmitir a herança de seu pai.
Em consonância com as demais provas dos autos, a testemunha Diana afirmou que conhece o réu há onze anos, que ele planta para 
despesa em agricultura familiar, e afirmou que o réu “mexeu na terra” há uns dois ou três anos. A testemunha SD PM Cassio Farias 
Barboza informou que recorda da ocorrência, que faz a carta imagem por meio de satélite e que a polícia ambiental vai até a propriedade 
fazer análise do local, verificando se realmente foi efetuado o desmate e quem é o proprietário do imóvel, o que foi efetivamente feito 
neste caso, tendo o Sr. Ezequias confirmado o desmatamento, e que identificaram que a área era recentemente degrada e tinha capim. 
A testemunha SGT PM Genildo Aparecido da Silva informou que realizou a operação Hileia, que não se recorda do acusado e não se 
recorda de ter ido na propriedade fazer análise. Ademais, a testemunha SGT PM Claudio Aparecido da Silva afirmou que recorda da 
operação, que fazia a parte criminal e na ausência do fiscal da Sedam, os mesmos fazem o auto de infração e termo de embargo; que 
foi até a propriedade fazer análise e o Sr. Ezequias confirmou o desmatamento e afirmou que fez para deixar um legado aos filhos; que 
o desmatamento ocorreu entre junho e setembro de 2020, segundo apurações realizadas; que realizou/assinou o termo de embargo; Sr. 
Ezequias não apresentou o documento da propriedade e não assinou os documentos; que tinha gado na propriedade.
Portanto, demonstrado que o acusado desmatou grande parte de sua propriedade, ao longo dos anos, sem licença ambiental.
Enfim, provada a materialidade e a autoria delitiva, presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo, e os elementos da culpabilidade, 
exsurge inevitável a condenação.
Pelas provas coligidas aos autos, em especial pelos documentos, bem como pela confissão do acusado, a condenação é medida 
imperiosa.
Neste sentido, vale colacionar o julgado do TJRO:
Apelação criminal. Crime ambiental. Destruição de floresta em Área de Preservação Ambiental. Prefacial de Prescrição da pena. Não 
verificada. MÉRITO. Dolo evidenciado. Acervo probatório robusto. Absolvição. Inviabilidade. Substituição da pena restritiva de direitos por 
sursis processual. Impossibilidade. Considerando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da SENTENÇA não transcorreu 
o lapso temporal de quatro anos, não há que se falar em prescrição da pena quando a pena privativa de liberdade fixada em um ano. 
Deve ser mantida a condenação do agente, quando as provas coligidas nos autos não emergem dúvida quanto à destruição do objeto 
jurídico tutelado pela norma, em área de preservação ambiental. A suspensão condicional do processo só pode ser concedida se além 
da pena mínima cominada ao delito for igual ou inferior a um ano e quando presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 
condicional da pena. (Apelação 0001165-47.2015.822.0009, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 
2ª Câmara Criminal, julgado em 03/02/2021. Publicado no Diário Oficial em 18/02/2021.)
Assim, comprovadas autoria e materialidade, conclui-se que estão presentes os elementos do tipo penal previsto no artigo 50 da Lei n.º 
9.605/98.
III – DISPOSITIVO 
Diante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia para condenar o denunciado EZEQUIAS LEITE 
DA SILVA como incurso nas penas cominadas ao crime previsto no artigo 50 da Lei n.º 9.605/98.
Passo a dosar-lhe a pena.
Em observância ao critério trifásico de aplicação da pena, inicio a fixação da reprimenda analisando as circunstâncias judiciais previstas 
no artigo 59 do Código Penal, considerando:
Culpabilidade: consubstanciada na reprovabilidade, não excede àquela abstratamente sugerida pelo tipo penal qualificado. O acusado 
não registra antecedentes criminais (id. 57179741). Conduta social e personalidade não há elementos para apurar tais critérios. Os 
motivos são os próprios do crime. Circunstâncias e consequências do crime são comuns ao tipo penal em estudo. A vítima (coletividade) 
em nada contribuiu para o delito.
Assim, com base nessas diretrizes fixo, a pena-base em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa.
Não vislumbro agravantes da reprimenda. Reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de operá-la, porquanto a pena-base já foi 
fixada no mínimo legal.



3607DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.
Ante a ausência de outras causas modificadoras da pena, torno-a DEFINITIVA em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Considerando o montante da pena aplicada, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Nos termos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na 
prestação pecuniária de um salário mínimo, a ser depositada em conta do juízo.
Considerando que o réu respondeu por este processo em liberdade, assim deverá permanecer em caso de recurso, salvo se por outros 
motivo estiver preso.
Custas pelo réu.
Intime-se o acusado para pagamento e comprovação neste Cartório, da respectiva multa fixada no prazo de 10 (dez) dias. Em não sendo 
adimplidas, expeça-se certidão de multa penal para que seja executada no juízo da execução penal pelo Ministério Público.
Expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.
Após o trânsito em julgado, faça as anotações e comunicações de praxe (TRE, INI/DF, II/RO, etc). 
Certificado o trânsito em julgado, cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se 
os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO /CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: EZEQUIAS LEITE DA SILVA, BR 429 KM 52 LT 12 ST CAUTARINHO, SITIO SPERANDIO ZONA RURAL - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 30 de agosto de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Processo nº: 0019590-14.2009.8.22.0016
Requerente: MARIA ARAUJO DA CRUZ & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO182
Requerido(a): SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: JESS JOSE GONCALVES - RO0001739A
Advogado do(a) EXECUTADO: CLEVERSON PLENTZ - RO1481
Advogado do(a) EXECUTADO: CLEVERSON PLENTZ - RO1481
Intimação À PARTE REQUERIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Costa Marques, 31 de agosto de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Costa Marques - Vara Única
Endereço: Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
=======================================================================================================
========
Processo nº: 7001151-73.2022.8.22.0016 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: BRAUNI GOMES FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA MIRANDA - RO10582
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Promovo a intimação das partes para, em 5 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente 
sua pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
Costa Marques/RO, 31 de agosto de 2022

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Costa Marques - Vara Única
Endereço: Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
=======================================================================================================
========
Processo nº: 7000305-56.2022.8.22.0016 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: IRACILDA COSTA DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO0002394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - 
RO0003505A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
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FINALIDADE: Considerando que a parte requerida apresentou recurso em face à r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte autora 
para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
Costa Marques/RO, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Processo: 7000900-65.2016.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia e outros
EXECUTADO: ELIO MACHADO DE ASSIS
INTIMAÇÃO
Fica a parte AUTORA intimada a apresentar seus dados bancários para expedição de Alvará, nos termo do DESPACHO ID 76273149.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Processo: 7001128-30.2022.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: PATRICIA MONICA BATISTA PEDRISCH 85217522291 e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Processo: 7001498-43.2021.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PRISCILA MORAES BORGES - RO6263, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO 
PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: NN BORCHARDT DE SANTANA EIRELI e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
e-mail: ijcpepvh@tjro.jus.br
Processo: 7001565-71.2022.8.22.0016
Classe: AÇÃO DE ALIMENTOS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (1389)
REQUERENTE: V.P.S.
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO182
REQUERIDO: D.R. M.
Intimação
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu Advogado/Procurador, a se manifestar acerca ID 81271342.
Prazo: 15 dias.
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Técnico(a) Judiciário(a)
(assinado digitalmente por ordem do Juiz de Direito)

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de 
Costa Marques - Vara Única
Endereço: Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7001163-87.2022.8.22.0016 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: JOSEANE PEDRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA MIRANDA - RO10582
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Costa Marques/RO, 1 de setembro de 2022.
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1ª VARA CÍVEL

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000560-58.2015.8.22.0016
CLASSE: Procedimento Sumário
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: ROGERIO PAVANI, BR 429 KM 58, ZONA RURAL DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DO GUAPORÉ - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se o presente de cumprimento de sentença movido em desfavor de ROGERIO PAVANI.
A pesquisa no sistema SISBAJUD nas contas da executada resultou infrutífera (ID 77457662).
Em atendimento ao pedido do Ministério Público (ID 79305819) procedi a pesquisa de veículos registrados em nome do requerido por 
meio do RENAJUD, que resultou frutífera em parte considerando que foram localizados três veículos em nome do executado, sendo que 
os dois primeiros veículos presentes no espelho estão com restrição em outros processos, estando livre de restrição em outros processos 
apenas o veículo M. BENZ/ L 1313, ANO 1977, PLACA AEU7962.
Portanto, intime-se o Ministério Público para que indique endereço de localização do veículo, manifestando interesse na penhora e 
avaliação e avaliação do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Com o endereço, fica desde já deferida a avaliação dos veículos, de propriedade da parte executada, nos endereços indicados pelo 
Ministério Público, expedindo-se mandado de avaliação e intimação da parte executada de todos os atos praticados, dando-lhe ciência 
de que o prazo para opor-se à penhora realizada ou à execução, se for o caso, é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado 
de penhora e avaliação, devidamente cumprido, aos autos, por via do Sistema de Automação Processual.
DEFIRO o pedido da expedição de ofícios para o INCRA para que informe a existência de bens imóveis em nome da executada; ao 
IDARON de Costa Marques para a verificação de semoventes registrados em nome do executado; à JUCER para informar se a executada 
é sócia ou administradora de sociedade empresarial; ao Cartório de Registro de Imóveis de Costa Marques para verificação de bens 
imóveis registrados em nome do executado e ao Ministério do Trabalho e Emprego a fim de informar sobre a existência de algum vínculo 
empregatício relacionado à executada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
Quanto ao pedido de suspensão da CNH do executado, entendo que é diligência que não guarda relação com o direito de crédito da 
parte autora, tampouco mostra-se hábil à satisfação do débito objeto da execução, à localização de bens do executado ou sequer a 
evitar a dilapidação patrimonial, caracterizando-se, em sentido contrário, medida desarrazoada, que ofende a pessoa do devedor, e não 
o seu patrimônio, além de, notadamente, ofender os direitos fundamentais esculpidos no art. 5º da Constituição Federal, nesse sentido 
é o entendimento do TJ\RO, cita-se: 
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Suspensão da CNH. Medida executiva atípica. Art. 139, IV, do Código de Processo 
Civil. Proporcionalidade e efetividade da medida. Recurso desprovido. De fato, com o advento do novo Código de Processo Civil, os 
magistrados têm adotado medidas para compelir o devedor a pagar o débito, entretanto, pedidos como a suspensão do CPF, CNH ou até 
mesmo apreensão do passaporte não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu 
patrimônio. Tais medidas, não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam uma medida punitiva que 
restringe vários direitos constitucionais, motivo porque não podem ser utilizadas no processo executivo. A determinação de suspensão 
da CNH do executado se opõe a um dos princípios do processo de execução, segundo o qual a execução é real, ou seja, respondem 
pelas dívidas do devedor seus bens, presentes e futuros e o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, não tem o alcance pretendido 
pelo exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800530-55.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 03/10/2018
Agravo de Instrumento. Execução. Gradação legal da penhora. Suspensão de CNH. Bloqueio de cartão de crédito. Medida extrema. 
Inviabilidade. A gradação legal da penhora determina que esta se inicie pelos meios menos gravosos até que se chegue às medidas 
extremas, sendo estas medidas coercitivas para casos em que resta evidenciado que o devedor, mesmo com a dívida em aberto, leva 
uma vida de “ostentação e luxo”, situação não demonstrada no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0803044-
78.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data 
de julgamento: 19/02/2019.
Agravo de instrumento. Execução. Gradação legal da penhora. Suspensão de CNH. Medida extrema. Inviabilidade. A gradação legal 
da penhora determina que esta se inicie pelos meios menos gravosos até que se chegue às medidas extremas, sendo estas medidas 
coercitivas para casos extremos em que resulta evidenciado que o devedor, mesmo com a dívida em aberto, leva uma vida de “ostentação 
e luxo”. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802524-21.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara 
Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 23/01/2019.
Portanto, não merece prosperar o pedido de suspensão da CNH da Executada, uma vez que não há comprovação de que este ostenta 
vida de luxo, bem como se trata de uma medida coercitiva extrema, não sendo o caso de deferimento por ora. Portanto, INDEFIRO o 
pedido de bloqueio/suspensão da CNH.
Cumpre dizer que o pedido do exequente para suspensão e bloqueio de CNH, no momento é medida desproporcional e excessiva.
Em que pese a sistemática prevista no art. 139, IV do CPC/2015, o tema deve ser analisado com a luz da Constituição Federal, em seu 
art. 5º, inciso XV, que consagra o direito de ir e vir, bem como na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve atentar para aos fins 
sociais e às exigências do bem comum, observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
Ademais, DEFIRO a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
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AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REU: ROGERIO PAVANI, BR 429 KM 58, ZONA RURAL DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DO GUAPORÉ - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000728-50.2021.8.22.0016
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: LUCIANA DEODATO BRANDAO, BR 429, KM 15, LINHA 16, SÍTIO NOVA VIDA ZONA RURAL - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REVOGAÇÃO DE PRISÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Ante ao teor da sentença homologando a transação penal, permaneça o feito suspenso até o decurso do prazo, conforme outrora 
determinado na ata de audiência de id 81251755
Após, certifique-se a CPE quanto ao cumprimento do acordo. E posteriormente, dê-se vistas ao Ministério Público, no prazo de 15 
(quinze) dias.
Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: LUCIANA DEODATO BRANDAO, BR 429, KM 15, LINHA 16, SÍTIO NOVA VIDA ZONA RURAL - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000866-17.2021.8.22.0016
CLASSE: Termo Circunstanciado
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AUTOR DO FATO: ALAGONES GONCALVES FERREIRA, AV. CHIANCA, Nº 1646 n 1646 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR DO FATO: JOSE TEIXEIRA VILELA NETO, OAB nº RO4990
SENTENÇA
Trata-se de ação penal em desfavor de ALAGONES GONCALVES FERREIRA em razão de suposta prática do crime previsto no previsto 
no art. 50 da Lei 9.605/98.
O Ministério Público manifestou-se (Id 80749192) pela ilegitimidade passiva vez que o denunciado realizou a venda do imóvel para a 
pessoa de CEZAR DE OLIVEIRA na data de 29 de junho de 2018 (Id 80109981). 
Considerando tal fato, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva uma vez que o crime o 
suposto crime praticado tem pena culminada de detenção, de três meses a um ano, e multa. O art. 109, inciso VI, do Código Penal 
preceitua que a pretensão punitiva prescreve em 03 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. 
Assim, considerando que desde a data do fato até a presente data já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem o oferecimento da 
denúncia, assiste razão o MP quanto à necessidade do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CEZAR DE OLIVEIRA, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, 
assim como DECLARO ALAGONES GONCALVES FERREIRA como parte ilegítima, aja vista não ser o autor dos fatos, determinando o 
arquivamento do presente feito.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Providencie-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA 
AUTOR DO FATO: ALAGONES GONCALVES FERREIRA, AV. CHIANCA, Nº 1646 n 1646 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito
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Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001884-73.2021.8.22.0016
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário
REQUERENTE: D. D. P. C. D. C. M., AV. CHIANCA s/n CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
SENTENCIADO: ALEX JUNIOR GOMES DA ROCHA, RUA JULIO ORTO ALPHA PARQUE - 76965-396 - CACOAL - RONDÔNIA, BRUNO 
VEIGA CRUZ CHOQUE, RUA TANCREDO NEVES PRINCESA ISABEL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS SENTENCIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, recebo o recurso de apelação (ID 81047934).
Considerando que as razões de apelação já se encontram juntadas aos autos, dê-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões.
Após, remetam-se os autos ao Tribunal, com as nossas homenagens.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: D. D. P. C. D. C. M., AV. CHIANCA s/n CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
SENTENCIADO: ALEX JUNIOR GOMES DA ROCHA, RUA JULIO ORTO ALPHA PARQUE - 76965-396 - CACOAL - RONDÔNIA, BRUNO 
VEIGA CRUZ CHOQUE, RUA TANCREDO NEVES PRINCESA ISABEL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000504-78.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: D. A. O., RUA T45 2310 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AV.: CHIANCA SETOR 
3 2005 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: S. F. F., AVENIDA PEDRAS NEGRAS NÃO CADASTRADO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, N. V. A. F., RUA T45 
C/ 07 DE ABRIL 2310 NÃO CADASTRADO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, N. A. F., RUA T45 C/ 07 DE ABRIL 2310 
NÃO CADASTRADO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Considerando a necessidade do reconhecimento da união estável da parte autora em procedimento próprio, defiro o pedido da autora e 
SUSPENDO o feito por 90 (noventa dias).
Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a requerente para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se foi ajuizada a respectiva 
ação de reconhecimento de união estável bem como se já houve sentença reconhecendo a união estável supostamente existente entre 
a autora e o de cujus.
Providencie-se o necessário.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTORES: D. A. O., RUA T45 2310 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AV.: CHIANCA SETOR 
3 2005 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REU: S. F. F., AVENIDA PEDRAS NEGRAS NÃO CADASTRADO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, N. V. A. F., RUA T45 
C/ 07 DE ABRIL 2310 NÃO CADASTRADO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, N. A. F., RUA T45 C/ 07 DE ABRIL 2310 
NÃO CADASTRADO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000530-76.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MARILENE GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/09.
Versam os autos sobre ação de cobrança proposta por MARILENE GONÇALVES OLIVEIRA, em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, 
a qual pleiteia que seja o réu condenado ao pagamento de férias e 13º (décimo terceiro) não gozadas pelo autor.
Primeiramente, cabe afastar a alegação do Estado de Rondônia buscando a atribuição da responsabilidade à União, pois a parte autora 
fez parte do quadro de servidores do Estado até sua transposição, quando passou para o quadro da União. Nesse sentido, verifica-
se que o período em questionamento corresponde a data anterior à transposição, devendo o Estado de Rondônia responder única e 
exclusivamente, vez que, não tratamos aqui de servidor federal demandando contra Estado, mas sim, ex-servidor estadual demandando 
contra o ente que lhe empregava.
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Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo, não havendo que se falar em legitimidade da união ao presente caso, bem como ficou 
demonstrado o interesse processual da parte autora com o ingresso da ação. Dessa forma, AFASTO AS PRELIMINARES.
É o necessário. DECIDO.
Aduz a parte autora que era servidor público pertencente ao quadro de servidores do Estado de Rondônia e que fora foi transposto para 
o quadro de servidores federais. Afirmou que não recebeu suas verbas rescisórias de férias com adicional de 1/3 e 13º salário.
Cumpre anotar que o presente processo já comporta julgamento antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas da análise da 
prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual favorável à plena cognição da matéria de mérito, e convencimento do juízo no particular.
A parte autora foi servidora público do Estado de Rondônia, ocupante de cargo efetivo de Técnico Educacional – Nível I, desde 1984, até 
o momento da sua transposição para o quadro de servidores federais, ocorrida em Jun/2018.
Conforme consta dos autos, após muitos anos de serviço prestado ao Estado de Rondônia, a autora foi transposta ao quadro de servidores 
federais. Requer, portanto, a conversão em pecúnia das férias não gozadas, adicional de 1/3 de férias e o pagamento de 13º proporcional, 
sob o argumento que faz jus ao benefício.
Sobre o direito do servidor estatutário à férias anuais reza a Lei Complementar Estadual n. 68/92:
Art. 86 - Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais: (...) V - adicional 
de férias. (...) Art. 98 - Independentemente de solicitação será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 
1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. Art. 110 - O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, de acordo com 
escala organizada. Deste modo, exercendo o autor suas atividades no Estado de Rondônia, em cargo de Técnico Educacional – Nível I, 
desde 1984 até Março/2018, teria direito a 30 (trinta) dias de férias anuais, além de 13ª salário.
A jurisprudência pátria assentou que as férias não gozadas pelo servidor quando em atividade, devem ser indenizadas em pecúnia para 
impedir o ilícito enriquecimento da Administração.
À guisa de exemplo, apresento o seguinte precedente:
Reexame. Aposentadoria. Férias não gozadas. Pecúnia. Incidência do Imposto de Renda. Juros de mora contra a Fazenda Pública. O 
servidor público aposentado faz jus ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas. [] Reexame Necessário n. 100.001.2007.022955-3. 
Rel. Des. Junior. Walter Waltenberg Silva.
No mesmo sentido, será devido o pagamento de 13º (décimo terceiro) proporcional, já que, do contrário, caracterizaria enriquecimento 
ilícito pela administração pública.
Há que se ressaltar que a vedação sobre pagamento a qualquer título de diferenças remuneratórias prevista no art. 89 da EC n. 60/2009, 
não significa que os servidores que optassem pela inclusão no quadro em extinção da administração federal renunciariam a todos os 
direitos decorrentes do quadro anterior. Significa que não poderiam cobrar qualquer diferença remuneratória, entre um e outro, em virtude 
desta alteração.
Deste modo, procede os pedidos formulados pelo autor, devendo ser convertida em pecúnia as férias não gozadas, adicional de 1/3 de 
férias bem como correto o pagamento de 13º proporcional ao tempo de serviço anterior à transposição.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulado por MARILENE GONÇALVES OLIVEIRA, para condenar o ESTADO DE 
RONDÔNIA na obrigação de pagar ao autor as verbas rescisórias referentes:
a) Férias adquiridas e não gozadas integrais referentes ao ano de 2017, com acréscimo de 1/3 proporcional.
b) Férias proporcionais referentes ao ano de 2018, com acréscimo de 1/3 proporcional.
c) Décimo terceiro salário proporcional quanto ao ano de 2018.
Ressalta-se que deverá ser descontada eventual parcela já adimplida administrativamente.
Quanto à correção monetária, esta é devida a partir do pagamento da respectiva parcela mensal inadimplida, de acordo com o IPCA-E, e 
com relação aos juros moratórios, eles são devidos apenas a partir da citação válida, segundo os índices de variação mensal estabelecida 
na caderneta de poupança – TR (art. 1° - F da Lei n.9.494/97, com redação dada pela Lei n.11.960/09).
Por fim, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios, em cumprimento ao disposto no artigo 27 da Lei 12.153/09 e artigo 55 da Lei 9.099/95,
Dispensado o reexame necessário, nos termos do art. 11 da Lei 12.153/2009.
Publique-se. Registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, não havendo cumprimento voluntário, a parte autora deverá requerer o 
que de Direito.
Não havendo manifestação, arquivem-se
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: MARILENE GONCALVES OLIVEIRA 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001180-26.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
REQUERENTE: IRACEMA TOMICHA SALVATIERRA, AV. 13 DE SETEMBRO 2026 SETOR 01 - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA MIRANDA, OAB nº RO10582
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, AV. CHIANCA s/n CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Considerando que a parte requerida pugnou em sede de contestação pela produção de provas.
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Intimem-se as partes para que informem, no prazo de 10 (dez) quais são as provas que pretendem produzir nos autos, indicando os 
pontos controvertidos que pretendem sanar com a produção da prova ou se têm interesse no julgamento antecipado do processo.
Pratique-se o necessário.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: IRACEMA TOMICHA SALVATIERRA, AV. 13 DE SETEMBRO 2026 SETOR 01 - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, AV. CHIANCA s/n CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001573-48.2022.8.22.0016
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
EXECUTADO: GEIDIANE RUIZ RAMOS, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 1178 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se o presente de ação de execução de título extrajudicial movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP em face de GEIDIANE RUIZ RAMOS.
Compulsando os autos verifiquei que este carece de emenda, considerando que não foi comprovado o recolhimento das custas processuais 
pelo autor. 
Sendo assim, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias emende à inicial, recolhendo as custas processuais (2%) e 
apresentando comprovante nos autos, sob pena de indeferimento da inicial.
Transcorrido o prazo sem comprovação do recolhimento das custas, venham-me os autos conclusos para decisão.
Comprovado o recolhimento das custas pela parte autora, recebo a inicial devendo prossiguir o feito nos seguintes termos:
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829 do NCPC), efetuar o pagamento da dívida ou, querendo, oferecer 
embargos (sem efeito suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias, art. 915 do NCPC.
Acrescente-se ao mandado de citação penhora e avaliação a advertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá 
a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 
de advogado, apresentar proposta de pagamento do restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 916 do NCPC.
Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo, nos termos do art. 827, caput do NCPC, sendo 
que, em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o sr. oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens e a sua avaliação (NCPC, art. 829, § 
1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem de prioridade legal, bem como a natureza impenhorável dos bens listados na 
lei federal n. 8009/90 - bens de família -, lavrando-se respectivo auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de oficio determina-se a intimação da parte executada para indicar onde se encontram os bens sujeitos à 
execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que 
dificulte ou embarace a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da penhora, certifique o sr. oficial de justiça, detalhadamente, as diligências 
realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as 
exigências do art. 830 e § 1º do NCPC.
Efetuado o arresto, intime-se a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora, NCPC, 
art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora o prazo a que se refere o art. 829 do NCPC, convertendo-se o arresto em 
penhora em caso de não pagamento.
Após, requeira a parte exequente o que entender de direito, referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular ou em 
hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos termos do art. 825 do NCPC.
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do artigo 212 e §§ do NCPC.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP 
EXECUTADO: GEIDIANE RUIZ RAMOS, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 1178 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001060-80.2022.8.22.0016
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
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EXEQUENTE: VJ COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, AVENIDA CHIANCA 1696, KASA PRONTA CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, OAB nº RO9248
EXECUTADO: JOSIMAR ROJAS, AV. HASSIB CURY 2296, . SETOR 3 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Expeça-se mandado de citação do requerido, nos mesmos termo do despacho inicial (ID 78944743), no novo endereço indicado pela 
autora ao ID 80566228, qual seja: Avenida Hassib Cury, n° 2296, setor 3, em Costa Marques/RO.
Designo audiência de conciliação para o dia 25 de Outubro de 2022 às 13h00m a ser realizada por videoconferência. 
No mais, reitero o despacho de ID 78944743 em sua integralidade.
Expeça-se o necessário.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: VJ COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, AVENIDA CHIANCA 1696, KASA PRONTA CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
EXECUTADO: JOSIMAR ROJAS, AV. HASSIB CURY 2296, . SETOR 3 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000562-23.2018.8.22.0016
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, GEISIELI DA SILVA ALVES, OAB nº RO9343, EDER 
TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930
EXECUTADO: LUCIANA ZIMERMANN DA SILVA, LINHA P-34 km 28, DISTRITO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS ZONA RURAL - 
76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos. 
O exequente requereu pesquisa no sistema SISBAJUD, todavia, considerando o lapso temporal entre o pedido/último cálculo e a presente 
data, verifica-se a necessidade de atualização do débito.
Portanto, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado.
Com a juntada, venham-me os autos conclusos para pesquisa.
Pratique-se o necessário.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
EXECUTADO: LUCIANA ZIMERMANN DA SILVA, LINHA P-34 km 28, DISTRITO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS ZONA RURAL - 
76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001059-32.2021.8.22.0016
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: RAIMUNDO GEDSON OLIVEIRA LOPES, BR 429, KM 04 INDUSTRIAL - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REVOGAÇÃO DE PRISÃO: RODRIGO DA SILVA MIRANDA, OAB nº RO10582, DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Ante ao teor da sentença homologando a transação penal, permaneça o feito suspenso até o decurso do prazo (26/10/2022), conforme 
outrora determinado na ata de audiência de id 76100835.
Após, certifique-se a CPE quanto ao cumprimento do acordo. E posteriormente, dê-se vistas ao Ministério Público, no prazo de 15 
(quinze) dias.
Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
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AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: RAIMUNDO GEDSON OLIVEIRA LOPES, BR 429, KM 04 INDUSTRIAL - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001534-85.2021.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: GENY ANTUNES DA CRUZ, AVENIDA HASSIB CURY 1447 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA MIRANDA, OAB nº RO10582
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, AVENIDA CHIANCA 1381 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
1 - Trata-se de cumprimento de sentença - ALTERE-SE A CLASSE PROCESSUAL.
2 - Assim, intime-se o executado a promover a implantação da progressão funcional em favor da parte autora com o consequente 
enquadramento determinado em sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de 
descumprimento. Instrua-se com cópia da sentença.
3 - Com a resposta da implantação, intime-se o exequente a apresentar cálculo dos valores retroativos, no prazo de 05 (cinco) dias.
4 - Na sequência, intime-se a parte executada para que, caso entenda, apresente impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Advirto que, caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, deve a 
parte executada apresentar fundamentos sobre a discordância e informar o valor que entende devido.
5 - Caso apresente impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Persistindo a discordância, 
remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se as partes para que se manifestem, também em 05 (cinco) 
dias.
6 - Com a concordância do exequente em relação aos cálculos apresentados pelo executado ou com a concordância do executado 
quanto aos cálculos apresentados pelo exequente ou, ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos apresentados 
pelo contador, expeça-se RPV ou precatório, conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado como concordância.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: GENY ANTUNES DA CRUZ, AVENIDA HASSIB CURY 1447 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, AVENIDA CHIANCA 1381 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000629-46.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: THAIS ALANA GALDINO CAYRES, AVENIDA GUAPORÉ 1349 SETOR 2 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: QUEILA JORGE TURBAY, OAB nº RO9793, THAIS ALANA GALDINO CAYRES, OAB nº RO9395
REU: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ COSTA DE MESQUITA 200, GALPÃO 6 A 10 
CHÁCARA ALVORADA - 13337-200 - INDAIATUBA - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REU: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, OAB nº PE26571A
DECISÃO
1. Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é um dever processual das partes, que encontra amparo no princípio 
da cooperação, estabelecido no artigo 6º do CPC. Em razão disso, o não comparecimento injustificado de uma das partes à audiência 
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, in verbis:
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 
efetiva. [...]
Art. 334 - omissis [...] 
§8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
ou do Estado.
§9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.
§10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.
1.1 Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada e não compareceu a audiência de tentativa de conciliação realizada 
(ID 77719566), aplico-lhe a sanção da multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, a qual deve ser revertida em favor do ESTADO DE 
RONDÔNIA, por meio de depósito ao Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU, uma vez 
que o PODER JUDICIÁRIO representa o Estado de Rondônia(art. 334, §8°, do CPC), devendo esta ser apurada pela contadoria judicial, 
se necessário. 
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1.1.1 Em seguida, INTIME-SE a parte requerida, via CARTA com aviso de recebimento (AR), para comprovar o pagamento, no prazo de 
05 dias úteis, sob pena de inscrição em dívida ativa ou protesto, que desde já fica autorizada em caso de omissão.
2. Intimem-se as partes, via seus advogados, para esclarecer as provas que pretendem produzir ou se tem interesse no julgamento 
antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
AUTOR: THAIS ALANA GALDINO CAYRES, AVENIDA GUAPORÉ 1349 SETOR 2 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REU: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ COSTA DE MESQUITA 200, GALPÃO 6 A 10 
CHÁCARA ALVORADA - 13337-200 - INDAIATUBA - SÃO PAULO
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000915-24.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: FRANCISCO ADEMAR DE AZEVEDO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR, OAB nº RO2394A, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA, OAB nº 
RO3505A
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDONIA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, - 
DE 1 AO FIM - LADO ÍMPAR CIDADE MONÇÕES - 04576-010 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos;
Recebo a emenda (Id 78164589).
Houve a juntada de contestação de uma das partes requeridas (Id 78822155).
Deixo de designar a audiência de conciliação, prevista no art. 7º da Lei nº 12.153/2009, em razão da impossibilidade da aplicação dos 
efeitos da revelia a entes públicos, e bem ainda em atenção ao Ofício de nº 022, da Procuradoria Geral do Estado, datado de 29 de janeiro 
de 2014, que assim o solicita em vista da impossibilidade da celebração de acordos.
1) Cite-se o(s) réu(s), advertindo-se que deverá(ão) apresentar contestação(ões) no prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao disposto 
no art. 7º da Lei nº 12.153/2009, sob pena de preclusão.
1.1)Consigne-se ainda que o(s) requerido(s) deverá(ão) apresentar, no mesmo prazo da defesa, a documentação que disponha para 
esclarecimento da causa, art. 9º, Lei nº 12.153/2009 - em especial, porquanto a apresentação de tais documentos constitui-se em 
ônus da(s) parte(s) requerida(s), a exemplo de folhas de frequência dos dias trabalhados referentes ao período postulado na inicial e 
correspondentes valores de verbas remuneratórias, bem como os seus respectivos reajustes dentro do período postulado, pertinentes à 
realidade funcional da parte requerente, visto que se trata de informações indispensáveis à quantificação do eventual montante devido, em 
caso de condenação, e sob pena de serem acolhidos os cálculos apresentados pela parte autora em fase de cumprimento de sentença.
2) Havendo interesse da parte Requerida em apresentar proposta de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os autos deverão vir conclusos para apreciação. 
3) Intime-se a parte autora, do teor da presente decisão, advertindo-lhe de que qualquer alteração de endereço deverá ser comunicada 
ao Juízo sob pena de reputarem-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado (§ 2º, art. 19, Lei nº 9.099/95).
4) Em seguida, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua pertinência e relevância 
em relação ao desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
5) Após, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: FRANCISCO ADEMAR DE AZEVEDO 
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDONIA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, - 
DE 1 AO FIM - LADO ÍMPAR CIDADE MONÇÕES - 04576-010 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001152-29.2020.8.22.0016
CLASSE: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: ALVARO ALVES DO NASCIMENTO, AVENIDA GUAJARÁ MIRIM 488 FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962, LUZINETE PAGEL GALVAO, OAB nº 
RO4843, VINICIUS ALEXANDRE SILVA, OAB nº RO8694A
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
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Considerando que não houve o decurso de prazo para a Autarquia manifestar a cerca de expedição de RPV, aguarde-se o decurso de 
prazo em cartório.
Caso haja manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberações.
Não havendo manifestação da Autarquia, expeça-se RPV/precatório e encaminha-se os autos ao arquivo.
Com a comprovação do cumprimento da(s) RPV(s):
Expeça-se o(s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde 
que ele possua poderes específicos para tanto.
Após, intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, para levantar o(s) alvará(s) expedido(s), devendo, no prazo de 5 dias, 
comprovar o levantamento do(s) mesmo(s), sob pena de extinção pelo pagamento.
Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: ALVARO ALVES DO NASCIMENTO, AVENIDA GUAJARÁ MIRIM 488 FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000692-08.2021.8.22.0016
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: SORIANO MEDEIROS PEREIRA CHAGAS, RAMAL PORTO VITÓRIA, KM 10 ZONA RURAL - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos. 
Ante ao teor da certidão de ID. 79386885, permaneça o feito suspenso até o decurso do prazo de suspensão, conforme outrora determinado 
na despacho ID. 79380128.
Após, certifique-se a CPE quanto ao cumprimento do acordo. E posteriormente, dê-se vistas ao Ministério Público, no prazo de 15 
(quinze) dias.
Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: SORIANO MEDEIROS PEREIRA CHAGAS, RAMAL PORTO VITÓRIA, KM 10 ZONA RURAL - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001136-41.2021.8.22.0016
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: EDUARDA ALVES ROBERTO, LINHA 01, KM 27, POSTE 170 S/N ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO, OAB nº RO4843, THATY RAUANI PAGEL ARCANJO, OAB nº RO10962, 
VINICIUS ALEXANDRE SILVA, OAB nº RO8694A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de cumprimento de sentença.
1. INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, nos próprios autos, impugnar a execução no prazo de 30 
(trinta) dias (art. 535, caput do Novo CPC).
2. Em havendo a oferta de impugnação, intime-se o exequente, através de seu advogado/procurador, para manifestação no prazo de 10 
(dez) dias. 
2.1 Se o exequente concordar com os valores apresentados na impugnação, expeça-se RPV/precatório em favor do exequente, 
independente de nova decisão. Nesse caso, arbitro honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da 
execução (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC), deduzidos os honorários da fase de conhecimento, cujo montante deverá ser acrescido ao débito 
principal (art. 85, § 13, CPC).
2.2 Não havendo concordância do exequente, encaminhem-se os autos ao contador judicial, após, dê-se vista às partes, somente então 
promova-se a conclusão do feito.
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3. Em caso de concordância ou decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao contador judicial para atualização e 
proceda-se ao necessário para expedição de RPV/PRECATÓRIO (art. 910, §1º CPC), tornando assim possível o pagamento do valor e 
disponibilização para o exequente. Nesse caso, não são devidos honorários advocatícios, vez que não terá ocorrido impugnação (art. 85, 
§ 7º, CPC).
4. Expedida a(s) RPV(s), aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art.535, §3º, II do CPC).
5. Com a comprovação do cumprimento da(s) RPV(s):
5.1 - Expeça-se o(s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, 
desde que ele possua poderes específicos para tanto.
5.2 - Após, intime-se o patrono da parte autora para retirar o(s) alvará(s) expedido(s), podendo fazê-lo via internet, devendo, no prazo de 
5 dias, comprovar o levantamento do(s) mesmo(s), sob pena de extinção pelo pagamento.
5.3 - Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: EDUARDA ALVES ROBERTO, LINHA 01, KM 27, POSTE 170 S/N ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000918-76.2022.8.22.0016
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: J. G. NUNES MACHADO EIRELI - ME, AVENIDA CHIANCA 1904 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, OAB nº RO9248
EXECUTADO: DINALVA PEREIRA DA SILVA, RUA CABIXI 2061 SETOR 01 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança ajuizado por LEANDRO NERY DA SILVA EIRELI, com nome fantasia CONSTRUAGRO MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO E AGROPECUARIO em desfavor de DINALVA PEREIRA DA SILVA.
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Pois bem.
O processo comporta julgamento antecipado da lide, haja vista que depende apenas da análise da prova documental, já nos autos, 
conforme preceitua o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sem preliminares, passo ao exame do mérito.
Sustenta, em síntese, que a requerida realizou compras de mercadorias da autora, que somadas perfazem o valor de R$ 542,00 
(quinhentos e quarenta e dois reais).
Aduz a requerente que tentou negociar com a requerida com o objetivo de receber os valores, todavia, não obteve êxito, motivo pelo qual 
busca a tutela jurisdicional.
Juntou aos autos (ID. 77985978) notas promissórias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) com vencimento em 07/02/2019; 
R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais com vencimento em 27/03/2019 e R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) com vencimento 
em 08/04/2019, que totalizam segundo o autor o valor atualizado R$ 940,30 (novecentos e quarenta reais e trinta centavos).
Mesmo devidamente citado/intimado (ID 78790906) para comparecer em sessão de conciliação, a parte requerida fez-se ausente, sem, 
contudo, justificar sua falta.
A esse propósito, o art. 20 da Lei nº 9.099/95, estabelece:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz” - Grifei.
Desse modo, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, DECRETO-LHE A REVELIA e aplico-lhe o efeito de reputar verdadeiros os fatos 
narrados pelo autor, todavia, ressalvo quanto ao marco inicial para a aplicação dos juros e correção monetária, não considerando 
verossímel/verdadeiro, nos termos do art. 345, IV, a planilha de cálculo juntada ao ID 77985977, visto que, a correção monetária incide a 
partir do vencimento das prestações, todavia, os juros moratórios incidem tão somente a partir da citação do requerido, que no caso em 
tela ocorreu em 24/06/2022, devendo ser portanto, este o marco inicial do cálculo dos juros.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial desta ação de cobrança para CONDENAR a parte requerida a 
pagar à parte requerente o valor de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária a 
partir do vencimento das prestações e juros moratórios a partir da data da citação (24/06/2022).
Por consequência, declaro o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do 
disposto no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer o que entende por direito, contudo, caso nada 
seja requerido, arquivem-se os autos.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: J. G. NUNES MACHADO EIRELI - ME, AVENIDA CHIANCA 1904 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA 
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EXECUTADO: DINALVA PEREIRA DA SILVA, RUA CABIXI 2061 SETOR 01 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001119-68.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, AV. COSTA MARQUES 8833, LOJA DE MÓVEIS CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, OAB nº RO9248
REQUERIDO: PATRICK CAMARGO DO ESPIRITO SANTO, AVENIDA CHIANCA, OBS (AO LADO DO LABORATÓRIO) CENTRO - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Atendendo ao pedido da parte exequente, com base no art. 854 do CPC/2015, procedi consulta junto ao sistema SISBAJUD.
Requisitado por meio eletrônico o bloqueio de valores em relação à parte executada indicada, a ordem de bloqueio foi cumprida em parte, 
conforme espelho anexo. Tendo sido bloqueado a quantia de R$ 75,80 (setenta e cinco reais e oitenta centavos). 
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, nos termos do art. 854, §3º do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Havendo impugnação, com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, 
tornando os autos conclusos em sequência.
Sendo informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de substituição da penhora, venham os autos conclusos.
Decorrido o prazo, sem manifestação da parte executada, CONVERTO o bloqueio em penhora, sem necessidade de termo (art. 854, § 
5º, do CPC). Nessa ocasião, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar seus dados bancários, 
cabendo a serventia do Juízo expedir ofício à instituição bancária para que seja realizada a transferência dos valores bloqueados para a 
conta indicada OU promover a expedição de alvará de levantamento dos valores. 
Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, AV. COSTA MARQUES 8833, LOJA DE MÓVEIS CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REQUERIDO: PATRICK CAMARGO DO ESPIRITO SANTO, AVENIDA CHIANCA, OBS (AO LADO DO LABORATÓRIO) CENTRO - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001231-37.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: VJ COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, AVENIDA CHIANCA 1696, KASA PRONTA CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, OAB nº RO9248
REQUERIDO: BENEDITO GOMES DA SILVA, AVENIDA GUAPORÉ n 923 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança.
Realizada audiência de conciliação, as parte entraram em composição, conforme documento de id 81255486.
Por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO o acordo entabulado, a fim de que este produza seus efeitos jurídicos e legais.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 
Civil.
Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica (CPC, artigo 1.000).
Sem custas e honorários.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Expeça-se o necessário.
Oportunamente, não havendo pendências, arquivem-se os autos.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: VJ COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, AVENIDA CHIANCA 1696, KASA PRONTA CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REQUERIDO: BENEDITO GOMES DA SILVA, AVENIDA GUAPORÉ n 923 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito
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Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001285-03.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: J. G. NUNES MACHADO EIRELI - ME, AV: CHIANCA 1904, CONSTRUMAIS CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, OAB nº RO9248
REQUERIDO: DENILSON PEDRO DA SILVA, AVENIDA LIMOEIRO 2256 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança
A exequente peticionou requerendo a desistência da ação em razão do pagamento do débito cobrado extrajudicialmente.
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a autora manifestou a sua ausência de interesse pelo prosseguimento do feito.
Oportunamente, vale lembrar que o enunciado 90 do FONAJE prevê que a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 
implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão para os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e, 
consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, VIII, do CPC.
Sem custas e honorários.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, razão pela qual 
considero o trânsito em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: J. G. NUNES MACHADO EIRELI - ME, AV: CHIANCA 1904, CONSTRUMAIS CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA 
REQUERIDO: DENILSON PEDRO DA SILVA, AVENIDA LIMOEIRO 2256 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001378-63.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MORAIS, AVENIDA LIMOEIRO 1325 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: JOÃO BURRAIO, SERRA GRANDE, LINHA 16, SITIRO DO MARANHÃO VIZINHO DO MARIVALDO MEJIA ZONA RURAL 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOÃO BATISTA DE MORAIS em face de CLÁUDIO GOMES DOS SANTOS. 
Realizada audiência de conciliação, as parte entraram em composição, conforme documento de id 81303396. 
Por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO o acordo entabulado, a fim de que este produza seus efeitos jurídicos e legais.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 
Civil.
Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica (CPC, artigo 1.000).
Sem custas e honorários.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Expeça-se o necessário.
Oportunamente, não havendo pendências, arquivem-se os autos.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MORAIS, AVENIDA LIMOEIRO 1325 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REQUERIDO: JOÃO BURRAIO, SERRA GRANDE, LINHA 16, SITIRO DO MARANHÃO VIZINHO DO MARIVALDO MEJIA ZONA RURAL 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000160-68.2020.8.22.0016
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: RUY BARBOSA FARIAS LIMA, AV. MAMORÉ 752 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA, OAB nº RO182
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
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DESPACHO
Expeça-se o competente precatório em favor da parte exequente no valor indicado pelo ao ID 66831190.
Expedido o precatório arquive-se provisoriamente os autos até a comprovação de seu pagamento.
Com a informação do pagamento do precatório/RPV expeça-se o competente alvará judicial, em nome da parte exequente ou de seu 
patrono (se possuir poderes para tanto, conforme procuração juntada aos autos), intimando-se, em sequência, para o levantamento 
dos valores, oportunidade em que a parte deverá informar eventual interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção pelo 
cumprimento da obrigação.
Cumpridas todas as disposições, façam os autos conclusos para extinção.
Expeça-se o necessário.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: RUY BARBOSA FARIAS LIMA, AV. MAMORÉ 752 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
NÃO DENUNCIADO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000698-78.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, AV COSTA MARQUES 8224 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, OAB nº RO9248
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES n 939, 
ANDAR 9, EDIFÍCIO JATOBÁ TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB nº DF39280, IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB 
nº SP426363, PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
EVELYN EMAELI ZANGRADI SILVA ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S/A, partes qualificadas no feito.
Narra a inicial, em síntese, que a autora realizou a compra de passagens aéreas com a requerida com voo programado para o dia 
14/02/2022 com embarque em Vilhena (BVH) às 13h55min, com conexão em Cuiabá (CGB) e Campinas (VCP), com previsão de chegada 
em Imperatriz (IMP) às 01h35min.
Narrou que o voo foi cancelado e remarcado por mais de cinco vezes, sendo que, em 13/02/2022, em contato com a companhia aérea 
conseguiu ter seu voo reacomodado para o dia 09/03/2022, saindo às 03h45min de Ji-Paraná (JPR) com destino final Imperatriz/MA com 
previsão de chegada às 16h00min. Descreveu ainda que conseguiu embarcar no dia 05/03/2022, chegando em Imperatriz/MA somente 
no dia 06/03/2022 às 02h30min. 
Alega que experimentou danos morais, decorrentes da falha na prestação do serviço da requerida, por isso requer a procedência 
da demanda, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Juntou 
documentos.
Recebida a inicial, foi determinada a designação de audiência de conciliação (ID. 75889108).
A audiência de conciliação restou infrutífera, conforme ata acostada ao (ID 77643623).
A parte requerida foi citada e apresentou contestação argumentando que as alterações nos voos contratados decorreram da pandemia do 
coronavírus, sendo que os passageiros foram avisados com antecedência acerca das alterações. Informou que quando ocorre o ajuste na 
malha aérea o passageiro é informado sobre a mudança no trajeto original e pode optar pela realocação em outro voo que atenda seus 
interesses ou receber o reembolso integral do valor pago. Asseverou que cumpriu com o disposto na resolução 400 e 556 da ANAC e 
que inexiste dano moral, não passando a situação ocorrida de mero aborrecimento e que no caso em apreço a alteração na malha aérea 
deu-se por força maior. Diante do exposto, requereu a improcedência da demanda (ID. 77611992).
Houve réplica (ID. 77636723).
Instadas as partes na fase de especificação de provas, ambas as partes informaram a inexistência de outras provas, pugnando pelo 
julgamento antecipado da lide (IDs 79375315 e 79544526)
É a síntese do necessário. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil.
A questão posta refere-se a alteração de voo que teria acarretado transtornos ao requerente, configurando dano moral.
A relação de consumo existente é evidente, devendo o conflito ser dirimido à luz do Código de Defesa do Consumidor. Segundo 
estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade da empresa requerida pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva, ou seja, 
se assenta na equação binária cujos polos são o dano e a autoria do evento danoso.
Outrossim, o transporte aéreo é considerado serviço essencial para fins de aplicação do art. 22, caput, e parágrafo único, do CDC e, como 
tal, envolve a responsabilidade pelo fornecimento dos serviços com adequação, eficiência, segurança e continuidade, sob pena de ser o 
prestador compelido a cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial.
A requerida confirmou que os voos contratados pela autora inicialmente foram alterados devido a alteração da malha aérea, sendo 
possibilitado à autora remarcar os voos.
A controvérsia nos autos sob análise reside em saber se a alteração de voo pela requerida atendeu a Resolução 400/2016 e 556/2020 da 
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) ou se tal fato foi gerador de danos morais.
Pois bem,
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Restou incontroverso nos autos que a requerida cancelou o voo contratado inicialmente pela autora em decorrência de alteração na 
malha aérea e que a autora foi informada com antecedência acerca das alterações, o que possibilitou a sua reacomodação em outro voo, 
conforme documentos de ID 75853677.
Extrai-se dos autos que o voo da autora estava agendado para o dia 14/02/2022, todavia, que foi remarcado para o dia 23/02/2022. 
Informou que o voo do dia 23/02/2022 foi novamente alterado para o dia 21/02/2022. 
A autora informa na inicial que no dia 13/02/2022, considerando a sua necessidade de embarcar para Imperatriz/MA entrou em contato 
com a companhia aérea para solicitar a reacomodação do seu voo, o que foi atendido pela companhia aérea, com a reacomodação para 
o dia 09/03/2022 saindo às 03h45min de Ji-Paraná e chegada prevista em Imperatriz/MA às 16h00m.
Tem-se que a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC admite a possibilidade de alteração programada do voo, desde que os 
passageiros sejam informados com até 72h de antecedência do horário previsto para a partida.
No caso em apreço, a alteração do voo foi solicitado pela autora diretamente perante a requerida, tendo a autora concordado com a nova 
contratação de reacomodação em voo.
Extrai-se do documento de ID 75853677 que a autora estava ciente no momento em que aceitou a reacomodação do voo para o dia 
05/03/2022 que o trajeto da viagem duraria mais de 24 horas.
Consta do documento que o voo contratado foi programado com saída de Ji-Paraná para o dia 05/03/2022, com chegada em Imperatriz 
em 06/03/2022 às 02h30min.
A juntada pela própria autora do voucher com o itinerário alterado bem como a informação de que entrou em contato diretamente com 
a requerida e conseguiu a reacomodação do voo para a data acima descrita leva à conclusão de que a autora teve ciência da alteração 
do seu voo previamente e teve a oportunidade de remarcar, tendo sido oportunizando à autora se reorganizar para viajar sem maiores 
transtornos.
Neste sentido, tem-se que os transtornos que possam ter sido causados à autora, apesar de compreensível, devem ser interpretados 
como mero aborrecimento, não ensejando, portanto, reparação por dano moral, uma vez que as orientações previstas na legislação a 
serem observadas pela requerida foram seguidas.
Do que extrai-se dos autos, os cancelamentos do voo ocorreram de forma antecipada ao embarque agendado e a autora consentiu com 
o novo voo oferecido pela requerida, mesmo sabendo que ele seria de longa duração, logo, não há que se falar em dano moral e material 
por um serviço que foi prestado nos moldes contratado/aceito pela autora.
Não vislumbro, portanto, no caso concreto, abusividade por parte da empresa aérea, que agiu dentro dos limites das normas que 
disciplinam o transporte aéreo.
Por fim, destaco:
[…] O dano moral, em casos de situações ocorridas no âmbito do transporte aéreo, seja ele nacional ou internacional, em regra, não se 
caracteriza na sua por pura, in re ipsa, sendo necessária a prova do abalo moral sofrido pelo passageiro, conforme fora recentemente 
reconhecido pela legislação pátria, no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei Lei nº 10.034, de 2020). Ademais, em casos de 
atraso ou cancelamento do voo sem que haja comprovação de maiores transtornos pelo passageiro, não há de se falar em dano moral 
presumido pela simples demora ou desconforto, conforme já decidiu o STJ no REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
[...] (TJ-PR - RI: 00210070920198160019 Ponta Grossa 0021007-09.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de 
Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021).
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em recentíssimos julgamento sobre a matéria, dispõe:
Apelação cível. Transporte aéreo. Alteração de voo. Reestruturação da malha aérea. Informação obtida com antecedência. Dano moral. 
Não configurado. Não configura dano moral a alteração do horário de voo originalmente contratada se o consumidor toma conhecimento 
da informação com antecedência superior a 24 horas, prevista no art. 2º da Resolução 556 da ANAC, vigente à época dos fatos. Conforme 
vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, os casos de atraso ou cancelamento do voo sem que haja comprovação de maiores 
transtornos pelo passageiro, não configuram dano moral presumido pela simples demora ou desconforto. APELAÇÃO CÍVEL, Processo 
nº 7030719-19.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre 
Miguel, Data de julgamento: 26/05/2022.
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Alteração de voo. Aviso prévio. Aceitação pelo usuário. Inexistência de dano 
moral. Recurso não provido. A alteração/cancelamento de horários de voo inicialmente contratados, por si só, não gera indenização por 
danos morais, especialmente quando há comunicação prévia ao passageiro e por ele aceito a nova configuração de data de partida e 
retorno. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001511-75.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Data de julgamento: 08/04/2022.
Apelação cível. Ação de indenização. Passagem aérea. Modificação de horário originalmente contratado. Notificação prévia realizada. 
Dano moral não configurado. Recurso desprovido. A modificação de horários de voo originalmente contratados, por si só, não gera 
indenização por danos morais, especialmente quando há notificação prévia. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7042266-27.2019.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 
06/08/2020).
Apelação cível. Alteração do horário de voo. Informação acerca das alterações obtidas com antecedência à partida. Dano moral não 
configurado. Mero dissabor. Recurso não provido. A antecipação do horário de voo pela companhia aérea com aviso prévio ao passageiro 
não caracteriza danos morais, mas simples dissabores. Para que fique configurado o dever de indenizar em desfavor da empresa aérea, 
deve ficar comprovada a existência de situações concretas que representem situação aflitiva em grau significativo para o passageiro, tal 
como a impossibilidade de cumprir eventual compromisso em razão do voo antecipado (Apelação n. 0000043-48.2014.822.0004, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Rel. do acórdão: Des. Kiyochi Mori, data de julgamento: 3/3/2016).
Frisa-se que em que pese as alegações da autora de que teria perdido compromissos em Rondônia em decorrência das alterações do 
voo feitas pela requerida, tal fato não foi comprovado nos autos, não tendo sido apresentado nos autos qualquer tipo de documento que 
comprove os danos alegados nem mesmo solicitada a produção da prova.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de EVELYN EMAELI ZANGRADI 
SILVA , em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55, da Lei n. 9.099/95.
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Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em caso de interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se; Registre-se e Intimem-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, AV COSTA MARQUES 8224 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES n 939, 
ANDAR 9, EDIFÍCIO JATOBÁ TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001230-52.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: VJ COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, AVENIDA CHIANCA 1696, KASA PRONTA CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, OAB nº RO9248
REQUERIDO: ADEMEDISSON ALVES DE SOUZA, AVENIDA P2 1658 SETOR 04 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Compulsando os autos, verifica-se que as partes anunciaram celebração de acordo, conforme documento de ID n° 81255497.
Por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO o acordo entabulado, a fim de que este produza seus efeitos jurídicos e legais.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 
Civil.
Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica (CPC, artigo 1.000).
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Expeça-se o necessário.
Oportunamente, não havendo pendências, arquivem-se os autos.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: VJ COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, AVENIDA CHIANCA 1696, KASA PRONTA CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REQUERIDO: ADEMEDISSON ALVES DE SOUZA, AVENIDA P2 1658 SETOR 04 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001318-90.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: CAROLINE FIGUEROA DOS SANTOS, ANGELINA DOS ANJOS 2641 - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: VANDERLUCIA FELICIANO DOS SANTOS, AV: 10 DE ABRIL 1673, SETOR 03 CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c liminar e danos morais. 
Realizada audiência de conciliação, as parte entraram em composição, conforme documento de ID. 81304402. 
Por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO o acordo entabulado, a fim de que este produza seus efeitos jurídicos e legais.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 
Civil.
Confirmo a liminar outrora deferida ao ID. 80035238
Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica (CPC, artigo 1.000).
Sem custas e honorários.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Expeça-se o necessário.
Oportunamente, não havendo pendências, arquivem-se os autos.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: CAROLINE FIGUEROA DOS SANTOS, ANGELINA DOS ANJOS 2641 - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA 
REQUERIDO: VANDERLUCIA FELICIANO DOS SANTOS, AV: 10 DE ABRIL 1673, SETOR 03 CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito



3624DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001570-93.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: RAFAEL SOARES JUNIOR, AVENIDA JOAO SURIADAKIS 1428, SETOR 2 SETOR 2 - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
RAFAEL SOARES JÚNIOR ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de ENERGISA, sob o 
argumento de que mantém relação de consumo com a requerida, sob a unidade consumidora n. 20/142931-6. Alega que no dia 22 de 
Agosto de 2022 recebeu uma carta ao cliente da requerida informando que foi lavrado o termo de ocorrência TOI n. 94749668 informando 
que havia desvios nos bornes do medidor que teria impedido a apuração do consumo, motivo pelo qual o requerente deveria pagar a 
recuperação de consumo no valor de RD 1.637,55 (Hum mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
Aduziu que em seu relógio não havia nenhuma irregularidade a ser imputada a sua pessoa, visto que o relógio sempre permaneceu 
lacrado por ato da própria requerida.
Sendo assim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ver suspensa a cobrança do débito em questão, que está sendo 
feita diretamente em sua fatura de energia, bem como a requerida se abstenha de interromper a prestação de serviço.
Relatei. Decido.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre os fatos 
e documentos juntados com a inicial, decide sobre a conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da concessão da medida, independente de justificação prévia, eis que o histórico 
de consumo do autor demonstra a média proporcional e que unidade consumidora foi periciada de forma unilateral, havendo assim a 
necessidade de maiores informações e transparência do processo de recuperação de consumo, logo, restou demonstrada a probabilidade 
de direito.
Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, consiste nas privações que poderá o autor sofrer em decorrência 
da restrição de crédito e no aborrecimento advindo da suspensão dos serviços prestados pela requerida enquanto se encontra pendente 
de julgamento o presente feito.
Consigne-se que não há perigo de irreversibilidade da presente decisão, eis que se reconhecida a legalidade da dívida, poderá a requerida 
se utilizar de todos os meios coercitivos legais para receber o que lhe é devido, inclusive a suspensão dos serviços. Além disso, a medida 
ora adotada evitará a geração de danos à parte autora e, por outro lado, não trará qualquer prejuízo a requerida.
Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida pela requerente e, consequentemente, determino que a requerida 
seja INTIMADA para que suspenda a cobrança dos valores apurados em recuperação de consumo, no termo de ocorrência (TOI) nº 
94749668, e se abstenha de suspender a prestação de seu serviço à parte autora e, caso já o tenha feito, deverá, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, realizar o religamento da unidade consumidora nº 20/142931-5, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de 
descumprimento.
Designo audiência de conciliação para o dia 25 de Outubro de 2022, às 12h00min, por videoconferência.
No prazo de 05 (cinco) dias, as partes deverão informar nos autos número de telefone apto a receber videochamada.
1) Cite-se a parte requerida para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, apresentar contestação em audiência de tentativa 
de conciliação.
2) Se o requerido não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, de forma injustificada, acarretará 
a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte requerente e no julgamento antecipado do mérito (Lei nº 9.099/95, art. 23). 
Lado outro, caso seja o requerente que deixe de comparecer, o feito será extinto (Lei nº 9.099/95, art. 51, inciso I).
3) Não havendo conciliação, após resposta da parte requerida, franqueie-se à parte autora suficiente oportunidade de manifestação oral 
- em audiência - aos termos da contestação então apresentada.
4) Em seguida, ainda em audiência, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua 
pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
5) Após, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Desde já, determino:
No caso de não localização da parte demandada e não indicação de novo endereço pelo autor venham os autos conclusos.
Na hipótese de restar ausente a citação/intimação do demandado, caso - após intimado o autor para fornecer novo endereço no prazo de 
05 dias e esse o faça -, poderão se descortinar duas situações:
I) Havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endereço indicado antes da audiência já designada, essa deve ser mantida, 
determinando-se que se intime as partes pelo cartório;
II) Não havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endereço antes da audiência já designada, fica delegado ao CEJUSC a 
redesignação do ato por ser esse (fixação da data de audiência) mero ato ordinatório, uma vez que já tendo a realização dessa sido 
determinada pelo Juízo, sua estipulação pode ser realizada pelo CEJUSC; hipótese na qual as partes deverão ser intimadas pelo cartório, 
servido o termo de redesignação de carta/mandado de citação/intimação/carta precatória.
Obs.: a intimação realizada no mínimo 48 horas antes da audiência será considerada válida para efeitos de revelia.
Aguarde-se a solenidade.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
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REQUERENTE: RAFAEL SOARES JUNIOR, AVENIDA JOAO SURIADAKIS 1428, SETOR 2 SETOR 2 - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA 
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001541-43.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARINETE GOMES PAPADOPULOS, TRAVESSA 19 1912 SETOR 04 - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEIVID DE MELO VARGAS, OAB nº RO11808
REQUERIDO: EDSON DA SILVA, RUA NOVE 21, LOT PRQ N ESPERANCA III JARDIM INDUSTRIÁRIO - 78099-479 - CUIABÁ - MATO 
GROSSO
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
MARINETE GOMES PAPADOPULOS ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência em desfavor de 
EDSON DA SILVA, sob o argumento de que caiu em um golpe, visto que o requerido se passou por sua filha e pediu dinheiro, tendo a 
parte autora transferido a quantia de R$ 1.500,00. Sendo assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que o juízo realize 
bloqueio judicial via sisbajud e gratuidade judiciária.
Recebo a inicial. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, por ora, uma vez que a requente não apresentou comprovantes de sua 
hipossuficiência financeira. Oportunamente, esclareço que deixo de abrir prazo para a requerente emendar à inicial, pois o indeferimento 
não lhe trará qualquer prejuízo, ante a inexiste da obrigação de pagar custas nesta fase processual e a possibilidade de apresentar 
eventual pedido de gratuidade em sede de recurso.
Aprecio, doravante, o pedido liminar.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre os fatos 
e documentos juntados com a inicial, decide sobre a conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
Não merece prosperar o pedido de antecipação de tutela, visto que nesse momento inicial não se mostram presentes os elementos 
suficientes, sendo necessário o estabelecimento do devido contraditório para melhor análise da situação.
Dessa forma, INDEFIRO, por ora, a concessão da tutela de urgência, ressalvando a análise da mesma caso venham a ser carreadas 
novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido.
Designo audiência de conciliação para o dia 25 de OUTUBRO de 2022, às 12h30min, por videoconferência.
No prazo de 05 (cinco) dias, as partes deverão informar nos autos número de telefone apto a receber videochamada.
1) Cite-se a parte requerida para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, apresentar contestação em audiência de tentativa 
de conciliação.
2) Se o requerido não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, de forma injustificada, acarretará 
a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte requerente e no julgamento antecipado do mérito (Lei nº 9.099/95, art. 23). 
Lado outro, caso seja o requerente que deixe de comparecer, o feito será extinto (Lei nº 9.099/95, art. 51, inciso I).
3) Não havendo conciliação, após resposta da parte requerida, franqueie-se à parte autora suficiente oportunidade de manifestação oral 
- em audiência - aos termos da contestação então apresentada.
4) Em seguida, ainda em audiência, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente sua 
pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, sob pena de indeferimento.
5) Após, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Desde já, determino:
No caso de não localização da parte demandada e não indicação de novo endereço pelo autor venham os autos conclusos.
Na hipótese de restar ausente a citação/intimação do demandado, caso - após intimado o autor para fornecer novo endereço no prazo de 
05 dias e esse o faça -, poderão se descortinar duas situações:
I) Havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endereço indicado antes da audiência já designada, essa deve ser mantida, 
determinando-se que se intime as partes pelo cartório;
II) Não havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endereço antes da audiência já designada, fica delegado ao CEJUSC a 
redesignação do ato por ser esse (fixação da data de audiência) mero ato ordinatório, uma vez que já tendo a realização dessa sido 
determinada pelo Juízo, sua estipulação pode ser realizada pelo CEJUSC; hipótese na qual as partes deverão ser intimadas pelo cartório, 
servido o termo de redesignação de carta/mandado de citação/intimação/carta precatória.
Obs.: a intimação realizada no mínimo 48 horas antes da audiência será considerada válida para efeitos de revelia.
Aguarde-se a solenidade.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
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REQUERENTE: MARINETE GOMES PAPADOPULOS, TRAVESSA 19 1912 SETOR 04 - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA 
REQUERIDO: EDSON DA SILVA, RUA NOVE 21, LOT PRQ N ESPERANCA III JARDIM INDUSTRIÁRIO - 78099-479 - CUIABÁ - MATO 
GROSSO
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000330-40.2020.8.22.0016
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: VIA VIP CM LTDA, AVENIDA CHIANCA 1108 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WILLIAN SILVA SALES, OAB nº RO8108
EXECUTADO: AMABILE DOS SANTOS COELHO, BR 429KM 30, SÍTIO LUAR DO SERTÃO DISTRITO SAO DOMINGO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.
Intimada a impulsionar o feito, a exequente permaneceu inerte (ID 80821090).
Relatei. Decido.
Ante ao fato relatado, está nítida a ausência de interesse da exequente pelo prosseguimento do feito, o que enseja na sua extinção.
No mais, em que pese a executada tenha sido citada, esta deixou de apresentar defesa. Portanto, é dispensável a sua intimação, uma 
vez que não houve resistência a pretensão da exequente.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: VIA VIP CM LTDA, AVENIDA CHIANCA 1108 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
EXECUTADO: AMABILE DOS SANTOS COELHO, BR 429KM 30, SÍTIO LUAR DO SERTÃO DISTRITO SAO DOMINGO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 2000099-35.2019.8.22.0016
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, RUA CAUCHEIRO 1546, 3º COMPANHIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL 
NOVA BRASÍLIA - 76908-518 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: PAULO ODAIR SERVELIN, LINHA 16 KM 10, NÃO INFORMADO ZONA RURAL - 99999-999 - NÃO 
INFORMADO - ACRE, WAGNER PEREIRA DE CASTRO, LINHA 10 ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO, NÃO INFORMADO ZONA RUAL 
- 99999-999 - NÃO INFORMADO - ACRE, WILSON MODESTO DE CASTRO, LINHA N-17 KM 14, NÃO INFORMADO ZONA RUAL - 
99999-999 - NÃO INFORMADO - ACRE
ADVOGADO DOS REVOGAÇÃO DE PRISÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Ante ao teor da sentença homologando a transação penal, permaneça o feito suspenso até o decurso do prazo (25/02/2023), conforme 
outrora determinado na ata de audiência de id 81199215.
Após, certifique-se a CPE quanto ao cumprimento do acordo. E posteriormente, dê-se vistas ao Ministério Público, no prazo de 15 
(quinze) dias.
Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
AUTOR: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, RUA CAUCHEIRO 1546, 3º COMPANHIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL 
NOVA BRASÍLIA - 76908-518 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: PAULO ODAIR SERVELIN, LINHA 16 KM 10, NÃO INFORMADO ZONA RURAL - 99999-999 - NÃO 
INFORMADO - ACRE, WAGNER PEREIRA DE CASTRO, LINHA 10 ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO, NÃO INFORMADO ZONA RUAL 
- 99999-999 - NÃO INFORMADO - ACRE, WILSON MODESTO DE CASTRO, LINHA N-17 KM 14, NÃO INFORMADO ZONA RUAL - 
99999-999 - NÃO INFORMADO - ACRE
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito
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Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000675-69.2021.8.22.0016
CLASSE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS, BR 429, KM 33, SÍTIO BOAS NOVAS ZONA RURAL - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REVOGAÇÃO DE PRISÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Em virtude da decisão proferida em audiência (Id 74078177), permaneça o feito suspenso até decisão nos autos nº 7000868-
84.2021.8.22.0016, devendo a serventia a cada 2 (dois) meses consultar o processo supramencionado a fim de verificar a prolatação de 
sentença e o translado da decisão para este feito, conforme consignado.
Após o translado, dê-se vistas ao Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias.
Providencie-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO: MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS, BR 429, KM 33, SÍTIO BOAS NOVAS ZONA RURAL - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001530-48.2021.8.22.0016
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: LUCAS ALVES SILVA, AVENIDA 13 DE SETEMBRO 1280 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ELER, OAB nº RO10601, RENATO PEREIRA DA SILVA, OAB nº RO6953
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO NÃO DENUNCIADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Trata-se de cumprimento de sentença, retifique-se a classe processual.
Indefiro o pedido de remessa dos autos a contadoria judicial para apuração do saldo devido pelo requerido, haja vista ser responsabilidade 
do exequente trazer aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes determinados pelo art. 524 do Código 
de Processo Civil.
Portanto, intime-se o exequente para que apresente nos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito nos moldes determinados 
na legislação processual civil no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
Sobrevindo aos autos memorial descritivo do crédito apresentado pelo exequente, cumpra-se os demais itens:
1) Desnecessária nova citação do requerido, haja vista que o procedimento tramita de acordo com o microssistema dos Juizados Especiais, 
sendo que de acordo com a Lei nº 12.153/2009 dispõe no seu art. 12 que o cumprimento de sentença depende apenas de intimação, esta 
realizável por meio da Procuradoria Regional.
2) Tendo em vista o pedido e cumprimento de sentença e o procedimento especial disciplinado na Lei nº 12.153/09, intime-se o requerido 
(via sistema Pje) para que, tomando ciência do pedido de prosseguimento, manifeste-se favorável a expedição de RPV/precatório ou 
ofereça impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias (CPC 535).
3) Havendo impugnação, o requerente deverá ser intimado para apresentar resposta (prazo de 15 dias).
3.1) Caso haja discordância entre as partes acerca dos valores devidos, remeta-se os autos ao contador judicial para que apure o valor 
devido.
3.2) Sobrevindo cálculos do contador judicial, abra-se vista às partes para que, querendo, manifestem-se no prazo comum de 05 (Cinco) 
dias.
3.3) Após, tornem os autos conclusos para decisão.
4) Na hipótese de expressa concordância com os cálculos apresentados ou silêncio do requerido, requisite-se o pagamento por RPV em 
favor do requerente, caso o débito não ultrapasse 10 salários mínimos, que deverá ser paga em 60 (sessenta dias), contados da entrega 
da requisição.
5) Cientifique-se o requerente que o limite da Requisição de Pequeno Valor para o pagamento pelo procedimento simplificado é de 
10 salários mínimos e que os créditos superiores sujeitam-se ao regime de precatório. Havendo renúncia ao excedente deverá haver 
expressa manifestação nos autos que, desde já, fica homologada.
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6) Caso o débito ultrapasse 10 salários mínimos, expeça-se o competente precatório suspendendo o feito por 1 ano, contados da 
entrega da requisição, para verificação de pagamento. Autorizo, desde já, o destacamento de honorários contratuais caso devidamente 
comprovados e assim solicitado.
6.1) Havendo valores a serem recebidos a título de honorários sucumbenciais que não ultrapasse 10 salários mínimos, autorizo a 
expedição de RPV para seu pagamento.
7) Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado para 
providências no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
8) Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquive-se.
9) Com a comprovação do cumprimento da(s) RPV(s):
9.1) Expeça-se o(s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, 
desde que ele possua poderes específicos para tanto.
9.2) Após, intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, para levantar o(s) alvará(s) expedido(s), devendo, no prazo de 5 
dias, comprovar o levantamento do(s) mesmo(s), sob pena de extinção pelo pagamento.
9.3)Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: LUCAS ALVES SILVA, AVENIDA 13 DE SETEMBRO 1280 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
NÃO DENUNCIADO: ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000347-08.2022.8.22.0016
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ANACLETO RIGON, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 1631, - DE 1395 A 1777 - LADO ÍMPAR JOTÃO - 76908-309 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOVEM VILELA FILHO, OAB nº RO2397A
EXECUTADO: AGNALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, AC COSTA MARQUES 2332, AVENIDA LIMOEIRO 1174 CENTRO - 76937-
970 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Atendendo o pedido da parte exequente, procedi consulta junto ao sistema SISBAJUD, conforme espelho anexo. Todavia, a pesquisa 
restou infrutífera.
Ademais, procedi a busca de veículos registrados em nome do executado por meio do RENAJUD e logrei êxito na localização de veículos 
em nome do executado. 
Portanto, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique endereço de localização do veículo, manifestando 
interesse na avaliação. 
Com o endereço, fica desde já deferida a avaliação dos veículos, de propriedade da parte executada, nos endereços indicados pela parte 
credora, expedindo-se mandado de avaliação e intimação da parte executada de todos os atos praticados, dando-lhe ciência de que o 
prazo para opor-se à penhora realizada ou à execução, se for o caso, é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do presente mandado, 
devidamente cumprido, aos autos, por via do Sistema de Automação Processual.
Pratique-se o necessário.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: ANACLETO RIGON, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 1631, - DE 1395 A 1777 - LADO ÍMPAR JOTÃO - 76908-309 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA 
EXECUTADO: AGNALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, AC COSTA MARQUES 2332, AVENIDA LIMOEIRO 1174 CENTRO - 76937-
970 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000519-47.2022.8.22.0016
CLASSE: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: JULIA JUSTINIANO DE MIRANDA, 05 DE MAIO 720, CASA CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: JOSIANA GOMES ANDRE, AVENIDA CHIANCA S/N, FINAL DA AVENIDA, CASA VERDE E BRANCA NÃO CADASTRADO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
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REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Atendendo o pedido da parte exequente, procedi consulta junto ao sistema SISBAJUD, conforme espelho anexo. Todavia, a pesquisa 
restou infrutífera.
Desta forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 
extinção.
Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: JULIA JUSTINIANO DE MIRANDA, 05 DE MAIO 720, CASA CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REQUERIDO: JOSIANA GOMES ANDRE, AVENIDA CHIANCA S/N, FINAL DA AVENIDA, CASA VERDE E BRANCA NÃO CADASTRADO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000882-34.2022.8.22.0016
CLASSE: Guarda de Infância e Juventude
REQUERENTES: R. M. D. S., RUA MACEIÓ 2116 ALTO ALEGRE - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, D. P. 
D. E. D. R., AV.: CHIANCA SETOR 3 2005 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: A. R. G., RUA T-35 S/N SETOR 04 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos. 
Trata-se de modificação de guarda c/c regulamentação de visitas c/c pedida de tutela antecipada. Em se de especificação de provas, as 
partes pugnaram pela realização de estudo social com os envolvidos.
Defiro o pedido e determino a elaboração de estudo social entre os litigantes a ser realizado pela equipe do NUPS. 
O laudo a ser elaborado pelo NUPS deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.
Sobrevindo o Laudo encaminhem os autos para as partes se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, encaminhem os autos ao Ministério Público para manifestação.
Posteriormente tornem os autos conclusos para sentença.
Remetam-se os autos ao NUPS. Intime-se as partes. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTES: R. M. D. S., RUA MACEIÓ 2116 ALTO ALEGRE - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, D. P. 
D. E. D. R., AV.: CHIANCA SETOR 3 2005 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REQUERIDO: A. R. G., RUA T-35 S/N SETOR 04 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001181-11.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: E. V. D. N., AVENIDA MAMORÉ 1.087, . SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, P. M. F. N., AVENIDA 
MAMORÉ 1.087, . SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, V. F. V., AVENIDA CHIANCA 0504, . SETOR 02 - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, N. D. N. F., AVENIDA MAMORÉ 1.087, . SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AV.: CHIANCA SETOR 3 2005 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REU: E. L. D. N., AVENIDA CHIANCA 504 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Intime-se o Ministério Público para manifestação, tendo em vista o interesse de incapaz no presente feito (art. 178, II do Código de 
Processo Civil).
Após, tornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
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AUTORES: E. V. D. N., AVENIDA MAMORÉ 1.087, . SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, P. M. F. N., AVENIDA 
MAMORÉ 1.087, . SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, V. F. V., AVENIDA CHIANCA 0504, . SETOR 02 - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, N. D. N. F., AVENIDA MAMORÉ 1.087, . SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA, D. P. D. E. D. R., AV.: CHIANCA SETOR 3 2005 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
REU: E. L. D. N., AVENIDA CHIANCA 504 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000807-63.2020.8.22.0016
CLASSE: Ação Civil Pública
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: SERGIO PAULO BENICIO SARAIVA, LINHA 95, KM 38 ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, S. P. 
SARAIVA LTDA - ME, LINHA 95, KM 38 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 
2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REU: AECIO DE CASTRO BARBOSA, OAB nº RO4510, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Em atenção a manifestação do perito (id 77934238), aduz, em síntese, que o valor dos honorários periciais arbitrados não são suficientes 
para custear nem seu deslocamento.
Assim, é certo que o juiz está autorizado a ultrapassar em até cinco vezes o limite máximo, observando detidamente critérios, sendo a 
complexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o tempo de duração do ato e o tempo de tramitação do processo e, nesse 
sentido, majoro os honorários periciais para o valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais).
Justifico o valor arbitrado, estabelecido na Instrução Conjunta n. 009/2021-TJRO-PR-CGJ, haja vista a ausência de profissional engenheiro 
ambiental na comarca e nas comarcas da região, ainda, a complexidade do trabalho é notório, aliado ao grau de especialização do perito 
e da natureza da perícia, a necessidade das informações técnicas ao deslinde da questão. Ademais, a distância entre o endereço do 
perito e local a ser realizada a perícia.
Logo, a quantia arbitrada tem respaldo em razão de não se encontrar, pelos parâmetros indicados pela instrução supra, profissionais com 
localização mais próxima para realizar a perícia.
Intime-se o perito via e-mail. E prossiga com o feito nos termos da decisão de id 77103716.
Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO/OFÍCIO - CASO ENTENDA 
CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA 
REU: SERGIO PAULO BENICIO SARAIVA, LINHA 95, KM 38 ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, S. P. 
SARAIVA LTDA - ME, LINHA 95, KM 38 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 
2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001111-62.2020.8.22.0016
CLASSE: Termo Circunstanciado
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia
ADVOGADO DO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AUTORES DOS FATOS: VALDENILSON FARIAS SORIA, AV. FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA, PRÓXIMO ESTAÇÃO DE ESGOTO 
SETOR 01 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, TAMARA FUENTES CHAVID, RUA T11 1249 SETOR 04 - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
AUTORES DOS FATOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Ante ao teor da sentença homologando a transação penal, permaneça o feito suspenso até o decurso do prazo (30/02/2023), conforme 
outrora determinado na ata de audiência de id 81199224.
Após, certifique-se a CPE quanto ao cumprimento do acordo. E posteriormente, dê-se vistas ao Ministério Público, no prazo de 15 
(quinze) dias.
Cumpra-se.
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SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE 
A ESCRIVANIA:
AUTORIDADE: Ministério Público do Estado de Rondônia 
AUTORES DOS FATOS: VALDENILSON FARIAS SORIA, AV. FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA, PRÓXIMO ESTAÇÃO DE ESGOTO 
SETOR 01 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, TAMARA FUENTES CHAVID, RUA T11 1249 SETOR 04 - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001628-33.2021.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: DELIO RODRIGUES DE ALENCAR, AVENIDA MAMORÉ 731 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA MIRANDA, OAB nº RO10582
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, AVENIDA CHIANCA 1381 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Vistos.
Considerando o trânsito em julgado (ID. 79446585), e o decurso de prazo sem a manifestação da parte autora.
Arquive-se os autos, com as devidas baixas. 
Cumpra-se. 
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: DELIO RODRIGUES DE ALENCAR, AVENIDA MAMORÉ 731 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, AVENIDA CHIANCA 1381 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7000090-80.2022.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
PROCURADOR: ODAIR SILVA DOS SANTOS, DEP LUIZ EDUARDO MAGALHAES 8017, SÃO DOMINGOS CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO PROCURADOR: TATIANE BRAZ DA COSTA, OAB nº RO5303A, GLAUCIA ELAINE FENALI, OAB nº RO5332A
PROCURADOR: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, CENTRO 2026 AVENIDA CABIXI - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I e II, do NCPC, porquanto a matéria fática está evidenciada nos 
autos e os documentos acostados são suficientes à formação do convencimento deste juízo, sendo dispensável a produção de prova em 
audiência.
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, bem como as partes estão 
regularmente representadas.
Tratam estes autos de Ação de Restabelecimento e Cobrança de Parcelas Retroativas do Auxílio Emergencial da Lei nº 899/2020 em face 
do MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES.
Aduz a parte requerente que é servidor público do município, pertencente ao quadro de Servidores da Secretaria de Saúde ocupante do 
cargo efetivo na função de motorista de ambulância.
Alegou ainda que fora criada a Lei Municipal nº 899/2020 que instituiu através de lei temporária o auxílio emergencial extraordinário em 
saúde pública para enfrentamento da pandemia. A Lei prevê ainda que o pagamento prevê o auxílio emergencial para os servidores que 
estiverem exercendo atividades diretamente relacionados ao enfrentamento da pandemia.
Consta dos autos que o autor recebeu o auxílio emergencial extraordinário de Agosto a Dezembro de 2020 bem como as parcelas 
retroativas correspondente a 4 meses do auxílio, em razão da lei ter sido publicada e entrado em vigor com data retroativa a contar de 
março de 2020.
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Instado a se manifestar, o Município de Costa Marques alegou em sede de contestação que o auxílio Extraordinário de combate à COVID-
19 aos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de saúde e de outras secretarias por serviços essenciais prestados em 
exposição ao Coronavírus seria pago mediante disponibilidade orçamentária e financeira da Prefeitura do Município de Costa Marques 
e que o pagamento do auxílio foi interrompido em razão da ausência de repasse do Governo Federal (Ministério da Saúde) no ano 2021 
referente à COVID-19.
Em que pese as alegações do Município, extrai-se dos autos que a lei municipal encontra-se em vigor e que não foram juntados pelo 
Município qualquer documento que demonstre a inexistência da disponibilidade orçamentária e financeira da prefeitura de Costa Marques 
para o adimplemento do auxílio, sendo que, a legislação municipal não condicionou o pagamento do auxílio emergencial extraordinário 
aos repasses do Ministério da Saúde para o enfrentamento da COVID-19.
Frisa-se que o art. 7º da lei municipal em análise informa que a lei entraria em vigor na data de sua publicação e que teria efeitos 
retroativos a março de 2020, sendo que, o pagamento do auxílio seria realizado até que se encerre o Estado de Calamidade decretado 
no Município.
Quanto ao encerramento do Estado de Calamidade decretado no município, cumpre esclarecer que não restou comprovado nos autos o 
marco final do estado de calamidade, nem que tenha sido decretado o fim deste por meio das autoridades municipais.
Portanto, tem-se que a parte autora com sua pretensão trouxe aos autos comprovações para assegurar o seu direito ao recebimento do 
auxílio emergencial extraordinário, comprovando ser servidor da área da saúde, comprovou o recebimento do auxílio pelo período de 
Agosto a Dezembro 2020 e de 4 parcelas retroativas bem como trouxe aos autos a lei municipal vigente que resguarda tal benefício.
Ressalto que caberia ao Ente Requerido fazer provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, demonstrando 
que o estado de calamidade pública no município já foi revogado, qual o marco final deste, que a lei que prevê o benefício já teria perdido 
sua vigência ou que a prefeitura de Costa Marques não teria disponibilidade orçamentária e financeira para continuar pagando o auxílio, 
fato este que não ocorreu.
Nesse sentido tem-se o disposto no inciso II do artigo 373 e assevera a jurisprudência:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DESVIO DE 
FUNÇÃO, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E 
DEMAIS REFLEXOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ATÉ A DATA EM QUE CESSOU O DESVIO (JULHO DE 2017). 
INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DE SEU 
DIREITO (ART. 373, I DO CPC). DOCUMENTOS E PROVA TESTEMUNHAL QUE COADUNAM COM SUAS ALEGAÇÕES. PARTE RÉ 
QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PARTE AUTORA, NOS 
TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCIA ATIVIDADES PRÓPRIAS DO CARGO DE TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. RECURSO DA AUTORA. PLEITO 
DE COBRANÇAS DAS DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE AOS PERÍODO DE AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO (FÉRIAS 
E LICENÇA) COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 82 DA LEI MUNICIPAL (...) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (..) Juiz de Direito da Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Marco Vinicius Schiebel - (TJPR-4ª Turma Recursal- 0000424-96.2019.8.16.0182 - Curitiba, (TJ - PR -RI 
00006999420198160004 Curitiba (Decisão Monocrática, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 04/08/2021, 4ª 
Turma Recursal, Data de Publicação: 04/08/2021); (grifo nosso).
No mais, incontroversa é a relação jurídica entre as partes, pois o autor possui vínculo com o ente, faz provas que é servidor atuante 
da área da saúde, bem como apresentou documentos que comprovam o recebimento anterior do auxílio, sendo que, o requerido não 
impugnou a condição de servidor do autor.
Portanto, verifico que razão assiste ao autor no pleito de recebimento do auxílio emergencial extraordinário previsto na lei municipal 
enquanto decretada a calamidade pública no Município de Costa Marques e enquanto estiver vigente a Lei Municipal nº 899/2020.
III- Dispositivo:
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora para condenar a Fazenda Pública 
do Município de Costa Marques a incluir o pagamento em folha o auxílio emergencial extraordinário previsto na Lei Municipal 899/2020 
enquanto perdurar o estado de Calamidade Pública decretado no Município de Costa Marques, considerando ser o marco final da 
vigência da lei, bem como, a pagar o valor retroativo desde março de 2020, descontadas as parcelas já adimplidas administrativamente, 
com correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros a contar da citação, na forma da legislação aplicável à Fazenda 
Pública.
Frisa-se que incumbe ao Município comprovar se a Lei Municipal nº 899/2020 encontra-se vigente e qual o marco final do estado de 
calamidade pública decretado no Município de Costa Marques para possibilitar a liquidação da sentença e fixação do marco final da 
concessão do auxílio emergencial extraordinário ao autor.
Por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I , do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, honorários advocatícios e reexame necessário, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 e artigos 11 e 
27, da Lei 12.153/09.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Providencie-se o necessário.
Transitada em julgado, não havendo manifestação, arquive-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
PROCURADOR: ODAIR SILVA DOS SANTOS, DEP LUIZ EDUARDO MAGALHAES 8017, SÃO DOMINGOS CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
PROCURADOR: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, CENTRO 2026 AVENIDA CABIXI - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
Costa Marques-RO, 1 de setembro de 2022.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito
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COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE 

1ª VARA CÍVEL

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7003012-85.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOVITA SILVA DAMASCENO
Advogados do(a) AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES - RO4695, SIMONI DE MATOS LOPES - RO10406
REU: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS
Advogado(s) do reclamado: ELAINE DE SOUZA
Advogado do(a) REU: ELAINE DE SOUZA - RO0004255A
ATO ORDINATÓRIO
Manifestem-se as partes autora e requerida, no prazo de 15 dias úteis, especificando as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 
dias. 
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
INTIMAÇÃO
Processo nº 7002193-85.2021.8.22.0019
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: BELKISS MARIA MACIEL KUDLAVICZ, MIECESLAU KUDLAVICZ, BARBARA ROMPAVA, MIGUEL KUDUAVEK, 
MARIA DE LOURDES KUDUAVEK, SERGIO BORON, CRISLEIDE FERREIRA PRESTES BORON, CELIA MARIA BORON ZANOTTI, 
REINALDO JOSE ZANOTTI
Advogado: ANDRESSA NEVES DE OLIVEIRA OAB: MS20500 Endereço: desconhecido 
DE: BELKISS MARIA MACIEL KUDLAVICZ
Rua Francisco Xavier, 1465, Casa, Interlagos, Três Lagoas - MS - CEP: 79640-040 
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da juntada das informação de 
transferência de valores efetivada.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001568-51.2021.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDVALDO CEZAR ARCANJO
Advogado do(a) AUTOR: LORENI HOFFMANN ZEITZ - RO7333
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu procurador, para no prazo de 10 dias, requerer o que de direito.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste
Processo n.: 7007438-65.2020.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO, OAB nº SE6101
ENERGISA RONDÔNIA
REU: ANA MARIA MEDEIROS, RUA GOIÁS 3050 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 64.145,68
DECISÃO 
Vistos, etc.
Chamo o feito à ordem.
O objeto da perícia compreende imóvel rural, a perícia técnica ainda não foi iniciada, motivo pelo qual, neste caso específico, a destituição 
do perito anteriormente nomeado não ensejará prejuízo ao andamento processual.
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No mais, a Resolução n. 218/1973 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia denota a especialidade do engenheiro agrônomo 
para perícias em áreas rurais. Sendo possível nomear o referido profissional, torna-se dispensável a nomeação de perito que precisaria 
ampliar a sua equipe técnica para alcançar a especialidade exigida.
Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência proveniente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO:
Agravo de Instrumento. Perícia em imóvel rural. Nomeação de engenheiro civil. Impugnação. Profissional especialista qualificado. 
Engenheiro Agrônomo. Provimento. O art. 465 do CPC/15 determina que a nomeação para perito deve recair sobre profissional habilitado 
especializado no objeto da perícia. No caso de perícia em área rural, havendo disponibilidade de engenheiro agrônomo habilitado 
na localidade, este é o profissional que deve ser nomeado como perito por ser especializado no objeto da perícia (TJRO, Agravo de 
Instrumento, Processo n° 0802543-90.2019.8.22.0000, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de 
julgamento 16/12/2020).
Ante as razões lançadas, ACOLHO a impugnação de ID. 67768576 e DESTITUO o perito JOÃO PAULO SOUSA DE MORAIS, nomeado 
ao ID. 59710930.
Intime-se o perito destituído para tomar ciência desta DECISÃO.
Ato contínuo, NOMEIO como perito do juízo o engenheiro agrônomo ACIR BRAIDO DE OLIVEIRA, perito cadastrado junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, com endereço na Rua Jacareí n°. 4682, Condomínio São Paulo, na cidade de Ariquemes/RO, podendo 
ser contatado por e-mail (acirbraido@yahoo.com.br) e telefone (69 99997-7703).
Intime-se o perito nomeado para informar se aceita e apresentar proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização, 
no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 465, § 2º, do CPC.
Cumprido o item anterior, INTIME-SE as partes para se manifestarem em relação à nomeação, ficando a parte autora intimada para 
comprovar nos autos o depósito judicial dos valores correspondentes aos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando 
que o ônus que lhe recaiu por determinação judicial (ID. 61034612).
Comprovado o depósito, expeça-se alvará ou ofício de transferência em favor do perito, autorizando-se o levantamento de 50% da 
quantia correspondente para o início dos trabalhos, e o remanescente somente após a apresentação de todos os esclarecimentos nestes 
autos (art. 465, §4°, CPC).
Após o cumprimento do item 4, INTIME-SE o perito para informar, no prazo de 10 (dez) dias, data, local e horário para a realização dos 
trabalhos, com intervalo de, pelo menos 30 (trinta) dias, entre o agendamento e a consecução dos atos, a fim de que a intimação das 
partes e todas as providências de praxe possam ser tomadas pela escrivania.
Vindo o laudo pericial aos autos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a prova, no prazo comum de 30 (trinta) dias, e 
havendo pedido de esclarecimentos ou impugnação, INTIME-SE o perito para trazer complementação, em 10 (dez) dias. 
O perito deverá responder, de forma clara e objetiva, aos quesitos formulados pelo juízo (ID. 59710930).
Ficam as partes advertidas para não promoverem a juntada de documentos evasivos e/ou que não repercutam diretamente no debate 
travado entre parte autora e ré, pois o processo é extenso e isso dificulta o manuseio, a compreensão e o download via sistema PJE.
Cumpra-se, intimem-se e expeça-se o necessário.
Machadinho do Oeste/RO, 19 de agosto de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001948-45.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AIRTON LEITE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO - RO7353
REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para no prazo de 10 dias, requerer o que de direito.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7000168-75.2016.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA ARGAMAZON LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ CARLOS STORCH - RO3903
REU: VALDIR DOS SANTOS PRADO e outros
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu procurador, para no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 0001936-68.2010.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, ESTADO DE RONDONIA
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REPRESENTANTE PROCESSUAL: MARLUCIA CHIANCA DE MORAIS, OLIVAL RODRIGUES GONCALVES FILHO
EXECUTADO: ROCHAEL BORGES PIRES, FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE RIBEIRO
Advogado: LUCIANO DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS SILVA OAB: RO3091 Endereço: Avenida Diomero Moraes Borba, 2440, 
Escritório, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
DE: ROCHAEL BORGES PIRES
Avenida José Lopes de Oliveira, 3091, Escritório Dr. Luciano, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE RIBEIRO
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 30 dias. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7004777-28.2021.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Advogado: PEDRO ROBERTO ROMAO OAB: SP209551 Endereço: desconhecido 
EXECUTADO: WERLEY DIAS BATISTA
DE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Quadra 513, Bloco A, Lojas 05 e 06, SCR/Sul, Brasília - DF - CEP: 70380-510
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7001841-93.2022.8.22.0019
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado: ALEXANDRE PAIVA CALIL OAB: RO2894 Endereço: desconhecido 
REU: WELIQSON FERNANDO BRAGA DA COSTA
DE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Rua Benjamin Constant, 308, - de 107/108 a 393/394, Arigolândia, Porto Velho - RO - CEP: 76801-200
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
Certidão
Processo nº 7001079-24.2015.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSIANE MARQUES ALMEIDA SANTANA
Advogado: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO OAB: RO7353 Endereço: desconhecido 
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
DE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
AVENIDA DOS IMIGRANTES, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devidamente intimada para, no prazo de 15(quinze) dias, comprovar o 
pagamento das custas processuais a que foi condenado, sob pena de inscrição na dívida ativa bem como nos demais órgãos de 
restrições. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003291-71.2022.8.22.0019 
AUTOR: ABRAAO FARIAS PEREIRA, LINHA MA 28, KM 90, GLEBA 05 S/N, TD BELA VISTA ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: ELIANE PAULA DE SOUZA ARAUJO, OAB nº RO8754, VINICIUS ALEXANDRE SILVA, OAB nº RO8694A 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO 
Vistos.
Inicialmente, verifico que o autor esclarece que o benefício foi cessado em 29.04.2022. Contudo, não foi apresentada a comunicação da 
DECISÃO do INSS, na qual consta a data de início e cessação do benefício.
Desta forma, intime-se o autor para emendar sua inicial, devendo apresentar o respectivo documento.
Cumpra-se.
Machadinho D´Oeste/RO, 31 de agosto de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000123-61.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCO CHAGAS FLORES
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 Endereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA 
OAB: RO0005750A Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 1732/1733 ao fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
DE: FRANCISCO CHAGAS FLORES
R. MARIO COVAS, 2667, DISTRITO 5 BEC, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002096-22.2020.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE CARLOS MALAQUIAS NUNES
Advogado: LIVIA RAQUEL BORGES SILVA OAB: RJ188700 Endereço: ESTR DE ITARARE, 872, SOBRADO 2, BONSUCESSO, Rio de 
Janeiro - RJ - CEP: 21061-240 
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: JOSE CARLOS MALAQUIAS NUNES
Linha 11, PA Belo Horizonte, Poste 28, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
INTIMAÇÃO
Processo nº 7002937-46.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA BELZA DA CUNHA NASCIMENTO
REPRESENTANTE PROCESSUAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE, ESTADO DE RONDONIA
DE: MARIA BELZA DA CUNHA NASCIMENTO
LINHA MA 23, S/N, SETOR DE CHÁCARAS, ZONA RURAL, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada através de seu representante legal para se manifestar no prazo de 
15 (quinze) dias, acerca da contestação apresentada.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000617-23.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RADIGIA CAROLAINI DA SILVA
Advogado: MICHELLE CORREIA DA SILVA OAB: RO9333 Endereço: desconhecido 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: RADIGIA CAROLAINI DA SILVA
LINHA TB 01, KM 05, ZONA RURAL, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Atendimento: (69)3309-8110 cpeariquemes@tjro.jus.br, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 
76872-853 - Fone: (69) 3422-1784 e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br
Processo: 7013728-28.2022.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: L. D. S. S.
Advogados do(a) AUTOR: NILTON LEITE JUNIOR - RO8651, ATALICIO TEOFILO LEITE - RO7727, THOMAS ARIEL SERAFIM - 
RO12327
REU: V. C. D. S.
Intimação AUTOR - DESPACHO 
Fica a parte AUTORA intimada acerca do DESPACHO: “[...] Vistos. Cuida-se de ação de guarda c/c alimentos entre as partes em 
epígrafe. Prevalece o foro de competência do domicílio do responsável para a ação de guarda dos menores, a teor do art. 147, inciso 
I, do ECA, sendo a referida competência de natureza absoluta, uma vez que é regra definida pela necessidade de proteger o interesse 
das crianças. Infere-se que a autora reside com a filha na Tancredo Neves, nº 3094, Bairro Darlan Novo, na cidade de Machadinho 
D’Oeste/RO (id. 81046618), o que atrai a competência para processar e julgar a demanda originária para o Juízo Estadual daquela 
comarca. Quanto à necessidade de intimação prévia das partes, constata-se que o Enunciado nº 4 da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados estabeleceu que “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte 
final, do CPC/2015.” Com efeito, a força cogente da norma protetiva dos interesses da criança confere, ainda, ao princípio do juiz imediato 
força maior do que a perpetuatio juriditiones, conforme se depreende do seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO 
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE 
DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ 
IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a competência 
determina-se no momento da propositura da ação e, em se tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser modificada 
ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a FINALIDADE de proteger a parte, a regra da estabilização da competência 
(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente 
para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA, é determinado 
pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja 
compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente 
porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar 
a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido de que deve prevalecer 
a regra especial em face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. Recurso não provido. (REsp 1404036/GO, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017 - grifei). Aliado a isso, o art. 53, I do CPC 
veio a corroborar com tal entendimento, constituindo o domicílio do menor para as ações ali elencadas, exatamente o que ocorre nos 
autos, eis que este reside noutra Comarca. Deste modo, considerando a mudança de endereço, o declínio da competência é medida 
que se impõe. Posto isto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Comarca de Machadinho do Oeste/RO. Proceda-se a redistribuição dos 
autos, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se.” .
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 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 0001993-47.2014.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
REU: CLAUDINEI DA SILVA CARVALHO e outros
ATO ORDINATÓRIO
Comprove a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, o pagamento das custas necessárias à realização da pesquisa solicitada na petição 
de ID 79141351.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 30 dias)
Processo n. 7001716-96.2020.8.22.0019
Classe judicial: MONITÓRIA (40)
Assunto: Cheque (4970)
AUTOR: SOUBHIA & CIA LTDA
ADVOGADO AUTOR: MICHEL ERNESTO FLUMIAN - OAB SP213274 - CPF: 269.519.338-63
REU: SPRICIGO E RIBEIRO AGROPECUARIA LTDA - ME
Requerente: Nome: SOUBHIA & CIA LTDA
Endereço: Avenida Marcelino Pires, 1.070, - de 0714 a 1356 - lado par, Centro, Dourados - MS - CEP: 79801-001
Valor da causa: R$ 24.016,59
DE: SPRICIGO E RIBEIRO AGROPECUARIA LTDA - ME
Em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o réu para, no prazo de 15 dias, após escoado o prazo fixado no edital, apresentar contestação, querendo, desde 
que o faça por meio de advogado
PRAZO PARA RESPOSTA: Decorrido o prazo estabelecido no edital, e não havendo resposta do citando, fica nomeada a Defensoria 
Pública para atuar como curadora dos citandos, na forma do art. 72, inciso II do CPC.
Sede do Juízo: Fórum da Comarca de Machadinho do Oeste, Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho do Oeste/RO, 76868000 - Fax: 
(69)3581-2442 - Fone: (69)3581-2442 – e-mail mdo1civel@tjro.jus.br. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
Diretor de Secretaria
(Assinatura Digital registrada abaixo)
Obs.: Não tendo a parte citada condições de constituir advogado particular deverá dirigir-se à Defensoria Pública local.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002763-42.2019.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: A. K. D. S. N.
Advogado: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES OAB: RO0004813A Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MACHADINHO DO OESTE - IMPREV
Advogado: VINICIUS ALEXANDRE SILVA OAB: RO0008694A Endereço: Avenida Castelo Branco, 2749, Centro, Machadinho D’Oeste 
- RO - CEP: 76868-000 
DE: ANA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO
na RO-257, Gleba 02, Km 2, lote 1121, sentido 5 Bec Ariquemes, zona rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, dos cálculos do requerido de ID 81307612.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000785-59.2021.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: VALDI CANDIDA DA SILVA
Advogado: ELIANE PAULA DE SOUZA ARAUJO OAB: RO8754 Endereço: desconhecido 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: VALDI CANDIDA DA SILVA
Linha MA 28, 77, ZONA RURAL, ZONA RURAL, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da remessa do recurso ao 
TRF1.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
INTIMAÇÃO
Processo nº 7000581-49.2020.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALMIRO RIBEIRO SOBRAL
Advogado: EVANDRO ALVES DOS SANTOS OAB: PR0052678A Endereço: desconhecido 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: VALMIRO RIBEIRO SOBRAL
Linha SME 06, Lt 32 - P.A Santa Maria, s/n, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada através de seu representante legal para se manifestar no prazo de 
15 (quinze) dias, acerca da APELAÇÃO apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 0027677-47.2009.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AMANDA DE SOUZA OLIVEIRA
Advogado: MARCIA CRISTINA QUADROS DUARTE OAB: RO0005036A Endereço: Rua Tocantins, 3172, Centro, Machadinho D’Oeste 
- RO - CEP: 76868-000 
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: Amanda de Souza Oliveira
Linha MA 28, lote 142, km 63, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada para retirar o alvará judicial em seu favor. 
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002354-66.2019.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: EDILSON DE CARVALHO
Advogado: FAGNER REZENDE OAB: RO5607 Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: EDILSON DE CARVALHO
Linha C-1, Lote 88, s/n, Gleba 04, Km 12, S/N, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da expedição da RPV dos 
honorários sucumbenciais, bem como para providenciar o necessário para regularização do CPF do autor, tendo em vista a informação 
constante na certidão de ID 81248226, o que impossibilitou a confecção da RPV do principal.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002387-56.2019.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MIGUEL KOCHEM
Advogado: EVANDRO ALVES DOS SANTOS OAB: PR0052678A Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: MIGUEL KOCHEM
Lh MA 05, Lote 49, GB 02, s/n, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da expedição das RPVS.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
Certidão
Processo nº 7000275-85.2017.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IZIQUIEL JOSE DO NASCIMENTO, SENIVAL GOMES DA SILVA
Advogado: CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB: RO4848 Endereço: desconhecido Advogado: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI OAB: 
RO6464 Endereço: Avenida Guaporé, - de 3197 a 3599 - lado ímpar, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP: 76870-575 
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB: RO6207 Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000 Advogado: MARCIO MELO 
NOGUEIRA OAB: RO2827 Endereço: Rua Salgado Filho, 2686, - de 2365/2366 a 2704/2705, São Cristovão, Porto Velho - RO - CEP: 
76804-054 
DE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
AVENIDA DOS IMIGRANTES, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063 
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devidamente intimada para, no prazo de 15(quinze) dias, comprovar o 
pagamento das custas processuais a que foi condenado, sob pena de inscrição na dívida ativa bem como nos demais órgãos de 
restrições.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002044-55.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SANDRA DA COSTA AQUINO
Advogado: MARCIA CRISTINA QUADROS DUARTE OAB: RO0005036A Endereço: desconhecido 
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: SANDRA DA COSTA AQUINO
Linha LJ 14, Gleba 02, LT 277, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da expedição das RPVs.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000823-71.2021.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOSE SOUZA DOS SANTOS
Advogado: CARINE MARIA BARELLA RAMOS OAB: RO0006279A Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: JOSE SOUZA DOS SANTOS
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LINHA MP 13, GLEBA 2, LOTE 92, ZONA RURAL, Vale do Anari - RO - CEP: 76867-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da expedição das RPVs.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000495-10.2022.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: AVELINA GOMES
Advogado: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES OAB: RO0004813A Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: AVELINA GOMES
Linha MC-03 Gleba 02, lote 35, PA Cedro Jequitibá, zona rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da expedição das RPVs.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001139-21.2020.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SANDRA MEDEIROS
Advogado do(a) AUTOR: EVANDRO ALVES DOS SANTOS - PR0052678A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.
Machadinho D’Oeste, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000836-70.2021.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LAURIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 Endereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA 
OAB: RO0005750A Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 1732/1733 ao fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
REU: BANCO BMG S.A.
Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB: PE23255 Endereço: AVENIDA VISCONDE DE SUASSUNA, 639, Escritório, 
Boa Vista, Recife - PE - CEP: 50050-540 
DE: BANCO BMG S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2 10 Andar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP: 04543-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003073-43.2022.8.22.0019 
AUTORES: SANDRA MARIA VELOSO CARRIJO MARQUES, RUA GENERAL OSÓRIO 495, - ATÉ 508/509 PRINCESA ISABEL - 
76964-030 - CACOAL - RONDÔNIA, MARCOS VIEIRA MARQUES, RUA GENERAL OSÓRIO 495, - ATÉ 508/509 PRINCESA ISABEL 
- 76964-030 - CACOAL - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: RODRIGO PERFEITO GUIMARAES, OAB nº MG169139, WALTER ERNANI GUIMARAES JUNIOR, 
OAB nº TO2997, DIERLE JOSE COELHO NUNES, OAB nº MG76702, HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB nº MG79738, WALSIR 
EDSON RODRIGUES JUNIOR, OAB nº MG70807, MARCELO DE FARIA CAMARA, OAB nº MG83066, SILVIA MARCIA SANTOS DE 
JESUS, OAB nº MG123857 
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REU: ANGELINA CORRADI CARMINATI, AVENIDA PADRE ADOLFO ROHL 2644 CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, HELIO 
MANSUETO CARMINATI, NA AVENIDA PADRE ADOLFO ROHL 2644 CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos.
Intime-se o autor para recolher as custas complementares, nos termos da legislação vigente, em 15 dias, considerando o valor da causa 
e o valor apresentado como pagamento ao id. 80534204, p. 01, no prazo de 15 dias.
Pois bem.
Trata-se de Ação Ordinária c.c Pedido Liminar, ajuizada por MARCOS VIEIRA MARQUES e SANDRA MARIA VELOSO em face de 
HÉLIO MANSUETO CARMINATI e ANGELINA CORRADI CARMINATI, todos devidamente qualificados nos autos. Narra em síntese 
que formularam contrato de compra e venda de imóvel rural, equipamentos agrícolas e semoventes, com os requeridos, no valor de 
R$35.000.000,00, sendo R$25.300.000,00 referentes aos imóveis, e parcela de pagamento de 15.595,27 arrobas de boi, equivalente a 
R$ 4.837.148,00, com data de vencimento em 05.08.2022, com 06 (seis) dias úteis de carência, com data limite em 15.08.2022. 
Contudo, ao iniciar as tratativas para transferência dos imóveis, alegam os autores que foram surpreendidos com a informação de que 
em 04 (quatro) lotes rurais constam restrições/embargos desde o dia 11.10.2003, por desmatar floresta nativa, sem autorização do 
órgão competente, com área total de 507.9833084689379, tendo como penalidade o pagamento de multa, embargo da área autuada e 
apreensão de bens, com a necessidade de reparação do dano ambiental e, ante a ausência de pagamento das penas de multa, houve a 
inscrição em dívida ativa, nos processos administrativos de nº. 02005.003072/2003-45 e 02005.003073/2003-90. 
Informam ainda que diante das irregularidades constatadas, referente ao embargo da área autuada e do CAR, pois a área ali descrita 
é inferior ao contrato, foi realizada a notificação extrajudicial dos requeridos, contudo, mesmo sendo reconhecido os fatos acima, não 
houve solução. Requer assim, em sede de liminar autorização para retenção do depósito feito em juízo, referente ao pagamento da 
próxima parcela, com vencimento no dia 15.08.2022, declarando o pagamento e o cumprimento da obrigação, afastando os efeitos da 
mora, devendo a parcela ficar retida ao processo, até o cumprimento integral da obrigação pelos requeridos; ao final, a condenação dos 
requeridos ao pagamento de indenização, referente aos custos para regularização da área; a inversão da multa contratual de 10% (dez 
por cento); a regularização do CAR, quanto ao lote 04, nos termos do contrato firmado entre as partes, na fração de 3.637,20ha do imóvel 
T.D Bela Vista e regularização do georreferenciamento e, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios 
e custas processuais. Juntou documentos.
Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre os fatos 
e documentos juntados com a inicial, decide sobre a conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da concessão da medida independente de justificação prévia, eis que os documentos 
juntados demonstram a existência dos fatos narrados na inicial, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes é claro em suas 
cláusulas (Id. 80521985, p. 01 e seguintes), de modo que ao menos, neste momento processual, as provas apresentadas dão conta de 
que parte da área, objeto da demanda, está embargada (id. 80521992).
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, consiste nas consequências que poderão advir do não acolhimento 
do pagamento, pois, a parcela tem como data de vencimento o dia 15.08.2022, da qual não sendo reconhecido o pagamento, poderá 
acarretar em multa contratual em desfavor dos autores.
Consigne-se que não há perigo de irreversibilidade da presente DECISÃO, eis que o valor já está depositado em Juízo.
Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida pela parte autora para DETERMINAR a RETENÇÃO judicial dos valores 
depositados, como forma de pagamento da parcela, com vencimento no dia 15.08.2022 e/ou em data próxima, bem como das demais 
que vencerem no curso da demanda, com o referido depósito, nos termos do contrato firmado entre as partes, afastando os efeitos da 
mora, declarando cumprida a obrigação, quanto a referida parcela, com sua retenção até o cumprimento integral dos termos do contrato 
firmado entre as partes, visando evitar prejuízos ao requerente. Esclareço ainda que a tutela deferida deverá ser mantida, até segunda 
ordem, ou seja, até o deslinde da presente ação e/ou o cumprimento integral das obrigações contraídas.
DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO para o dia 19.10.2022, às 11h00min, ser realizada pelo Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos – CEJUSC por VIDEOCONFERÊNCIA, ficando a cargo do CEJUSC, definir a plataforma a ser utilizada (WhatsApp 
ou Hangouts Meet), podendo ser utilizado, pelas partes, aparelho celular, notebook ou computador que possua sistema de vídeo e áudio 
regularmente funcionando.
Assim, CITE-SE a parte requerida dos termos da presente ação, anexando-se a contrafé, para querendo, contestar o pedido em 15 dias, 
a contar da data da realização da audiência de conciliação, caso não haja acordo entre as partes, sob pena de presunção de veracidade 
dos fatos alegados na inicial (CPC, arts. 335, III e 344) e intime-se para informar e-mail e telefone no prazo de 10 (dez) dias a contar 
de sua intimação e/ou no próprio ato de intimação pelo Sr. Oficial de Justiça, a fim de possibilitar os meios de participação da audiência 
designada nos autos por videoconferência.
Decorrido o prazo para contestação, deverá a parte autora se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oportunidade em 
que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, 
deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais.
Caso não constem os dados de e-mail e telefone da parte autora no processo, intime-se para em igual prazo se manifestar nos autos 
indicando tais dados.
Após a apresentação dos dados necessários (e-mail e telefone das partes), encaminhe-se o processo ao CEJUSC para realização da 
audiência e envio do link correspondente às partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da solenidade, sendo de responsabilidade 
das partes e seus advogados a informação, sob pena de cancelamento do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicados, 
a fim de que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a 
entrarem na sala virtual.
Os advogados e as partes deverão comprovar suas respectivas identidades no início da audiência, mostrando documento oficial com foto, 
para conferência e registro. 
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A parte autora deverá estar de posse de seus dados bancários a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial. 
Caso alguma das partes NÃO tenha meios tecnológicos para participar da audiência por videoconferência, deverá entrar em contato com 
o setor de conciliação mediante os contatos que seguem: via email cejuscmdo@tjro.jus.br e telefone fixo – (69) 3309-8640. Caso ambas 
as partes estejam impossibilitadas de participar da audiência por videoconferência, ambas poderão utilizar os meios mencionados acima 
para prestar informações.
Os fatos alegados/narrados pelas partes, no dia da audiência de conciliação/mediação, irão constar em ata de audiência, de forma 
pormenorizada pelo conciliador, a qual dependerá de análise e homologação do magistrado.
Fica expressamente consignado que caso até a data designada para realização da audiência de conciliação/mediação, já tenha superado 
a situação de calamidade pública, o ato ocorrerá da mesma forma, sendo realizado de forma presencial nas dependências deste Poder.
Ultimadas as providências retro, voltem os autos conclusos para deliberação.
Expeça-se o necessário. 
Machadinho D´Oeste/RO, 15 de agosto de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003073-43.2022.8.22.0019 
AUTORES: SANDRA MARIA VELOSO CARRIJO MARQUES, RUA GENERAL OSÓRIO 495, - ATÉ 508/509 PRINCESA ISABEL - 
76964-030 - CACOAL - RONDÔNIA, MARCOS VIEIRA MARQUES, RUA GENERAL OSÓRIO 495, - ATÉ 508/509 PRINCESA ISABEL 
- 76964-030 - CACOAL - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: RODRIGO PERFEITO GUIMARAES, OAB nº MG169139, WALTER ERNANI GUIMARAES JUNIOR, 
OAB nº TO2997, DIERLE JOSE COELHO NUNES, OAB nº MG76702, HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB nº MG79738, WALSIR 
EDSON RODRIGUES JUNIOR, OAB nº MG70807, MARCELO DE FARIA CAMARA, OAB nº MG83066, SILVIA MARCIA SANTOS DE 
JESUS, OAB nº MG123857 
REU: ANGELINA CORRADI CARMINATI, AVENIDA PADRE ADOLFO ROHL 2644 CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, HELIO 
MANSUETO CARMINATI, NA AVENIDA PADRE ADOLFO ROHL 2644 CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DESPACHO 
Vistos.
Intime-se o autor para recolher as custas complementares, nos termos da legislação vigente, em 15 dias, considerando o valor da causa 
e o valor apresentado como pagamento ao id. 80534204, p. 01, no prazo de 15 dias.
Pois bem.
Trata-se de Ação Ordinária c.c Pedido Liminar, ajuizada por MARCOS VIEIRA MARQUES e SANDRA MARIA VELOSO em face de 
HÉLIO MANSUETO CARMINATI e ANGELINA CORRADI CARMINATI, todos devidamente qualificados nos autos. Narra em síntese 
que formularam contrato de compra e venda de imóvel rural, equipamentos agrícolas e semoventes, com os requeridos, no valor de 
R$35.000.000,00, sendo R$25.300.000,00 referentes aos imóveis, e parcela de pagamento de 15.595,27 arrobas de boi, equivalente a 
R$ 4.837.148,00, com data de vencimento em 05.08.2022, com 06 (seis) dias úteis de carência, com data limite em 15.08.2022. 
Contudo, ao iniciar as tratativas para transferência dos imóveis, alegam os autores que foram surpreendidos com a informação de que 
em 04 (quatro) lotes rurais constam restrições/embargos desde o dia 11.10.2003, por desmatar floresta nativa, sem autorização do 
órgão competente, com área total de 507.9833084689379, tendo como penalidade o pagamento de multa, embargo da área autuada e 
apreensão de bens, com a necessidade de reparação do dano ambiental e, ante a ausência de pagamento das penas de multa, houve a 
inscrição em dívida ativa, nos processos administrativos de nº. 02005.003072/2003-45 e 02005.003073/2003-90. 
Informam ainda que diante das irregularidades constatadas, referente ao embargo da área autuada e do CAR, pois a área ali descrita 
é inferior ao contrato, foi realizada a notificação extrajudicial dos requeridos, contudo, mesmo sendo reconhecido os fatos acima, não 
houve solução. Requer assim, em sede de liminar autorização para retenção do depósito feito em juízo, referente ao pagamento da 
próxima parcela, com vencimento no dia 15.08.2022, declarando o pagamento e o cumprimento da obrigação, afastando os efeitos da 
mora, devendo a parcela ficar retida ao processo, até o cumprimento integral da obrigação pelos requeridos; ao final, a condenação dos 
requeridos ao pagamento de indenização, referente aos custos para regularização da área; a inversão da multa contratual de 10% (dez 
por cento); a regularização do CAR, quanto ao lote 04, nos termos do contrato firmado entre as partes, na fração de 3.637,20ha do imóvel 
T.D Bela Vista e regularização do georreferenciamento e, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios 
e custas processuais. Juntou documentos.
Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre os fatos 
e documentos juntados com a inicial, decide sobre a conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da concessão da medida independente de justificação prévia, eis que os documentos 
juntados demonstram a existência dos fatos narrados na inicial, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes é claro em suas 
cláusulas (Id. 80521985, p. 01 e seguintes), de modo que ao menos, neste momento processual, as provas apresentadas dão conta de 
que parte da área, objeto da demanda, está embargada (id. 80521992).
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, consiste nas consequências que poderão advir do não acolhimento 
do pagamento, pois, a parcela tem como data de vencimento o dia 15.08.2022, da qual não sendo reconhecido o pagamento, poderá 
acarretar em multa contratual em desfavor dos autores.
Consigne-se que não há perigo de irreversibilidade da presente DECISÃO, eis que o valor já está depositado em Juízo.
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Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida pela parte autora para DETERMINAR a RETENÇÃO judicial dos valores 
depositados, como forma de pagamento da parcela, com vencimento no dia 15.08.2022 e/ou em data próxima, bem como das demais 
que vencerem no curso da demanda, com o referido depósito, nos termos do contrato firmado entre as partes, afastando os efeitos da 
mora, declarando cumprida a obrigação, quanto a referida parcela, com sua retenção até o cumprimento integral dos termos do contrato 
firmado entre as partes, visando evitar prejuízos ao requerente. Esclareço ainda que a tutela deferida deverá ser mantida, até segunda 
ordem, ou seja, até o deslinde da presente ação e/ou o cumprimento integral das obrigações contraídas.
DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO para o dia 19.10.2022, às 11h00min, ser realizada pelo Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos – CEJUSC por VIDEOCONFERÊNCIA, ficando a cargo do CEJUSC, definir a plataforma a ser utilizada (WhatsApp 
ou Hangouts Meet), podendo ser utilizado, pelas partes, aparelho celular, notebook ou computador que possua sistema de vídeo e áudio 
regularmente funcionando.
Assim, CITE-SE a parte requerida dos termos da presente ação, anexando-se a contrafé, para querendo, contestar o pedido em 15 dias, 
a contar da data da realização da audiência de conciliação, caso não haja acordo entre as partes, sob pena de presunção de veracidade 
dos fatos alegados na inicial (CPC, arts. 335, III e 344) e intime-se para informar e-mail e telefone no prazo de 10 (dez) dias a contar 
de sua intimação e/ou no próprio ato de intimação pelo Sr. Oficial de Justiça, a fim de possibilitar os meios de participação da audiência 
designada nos autos por videoconferência.
Decorrido o prazo para contestação, deverá a parte autora se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oportunidade em 
que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, 
deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais.
Caso não constem os dados de e-mail e telefone da parte autora no processo, intime-se para em igual prazo se manifestar nos autos 
indicando tais dados.
Após a apresentação dos dados necessários (e-mail e telefone das partes), encaminhe-se o processo ao CEJUSC para realização da 
audiência e envio do link correspondente às partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da solenidade, sendo de responsabilidade 
das partes e seus advogados a informação, sob pena de cancelamento do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicados, 
a fim de que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a 
entrarem na sala virtual.
Os advogados e as partes deverão comprovar suas respectivas identidades no início da audiência, mostrando documento oficial com foto, 
para conferência e registro. 
A parte autora deverá estar de posse de seus dados bancários a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial. 
Caso alguma das partes NÃO tenha meios tecnológicos para participar da audiência por videoconferência, deverá entrar em contato com 
o setor de conciliação mediante os contatos que seguem: via email cejuscmdo@tjro.jus.br e telefone fixo – (69) 3309-8640. Caso ambas 
as partes estejam impossibilitadas de participar da audiência por videoconferência, ambas poderão utilizar os meios mencionados acima 
para prestar informações.
Os fatos alegados/narrados pelas partes, no dia da audiência de conciliação/mediação, irão constar em ata de audiência, de forma 
pormenorizada pelo conciliador, a qual dependerá de análise e homologação do magistrado.
Fica expressamente consignado que caso até a data designada para realização da audiência de conciliação/mediação, já tenha superado 
a situação de calamidade pública, o ato ocorrerá da mesma forma, sendo realizado de forma presencial nas dependências deste Poder.
Ultimadas as providências retro, voltem os autos conclusos para deliberação.
Expeça-se o necessário. 
Machadinho D´Oeste/RO, 15 de agosto de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7003378-32.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOZADAQUE ARAUJO DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: LORENI HOFFMANN ZEITZ - RO7333
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de sua advogada, para no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.
Machadinho D’Oeste, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7003065-71.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LOURDES IRENO DE CAMPOS
Advogado: EVANDRO ALVES DOS SANTOS OAB: PR0052678A Endereço: desconhecido 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: LOURDES IRENO DE CAMPOS
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SME 14, LT 167, GB 01, s/n, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento. 
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7003742-33.2021.8.22.0019
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: W. P. D. S., FRANCISLAINE PECA DA SILVA
REQUERIDO: ROMILDO MAURI
Advogado: CLAUDIO CANCELIERI OAB: ES19217 Endereço: DR ADEMAR M FONSECA, 100, CASA, CENTRO, Itarana - ES - CEP: 
29620-000 
DE: FRANCISLAINE PECA DA SILVA
Rodovia RO 133, s/n, Próximo da Quadra, Zona Rural, Distrito Estrela Az, zona rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
WALAS PECA DA SILVA
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
INTIMAÇÃO
Processo nº 7001546-27.2020.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: S. S. B., SONIA MARQUES DA SILVA
Advogado: ROSANE DA CUNHA OAB: RO6380 Endereço: desconhecido 
REU: DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Advogado: GLICIA LAILA GOMES OLIVEIRA OAB: RO6899-A Endereço: Avenida Rio Madeira, 5045, Casa 14, Industrial, Porto Velho - 
RO - CEP: 76821-191 Advogado: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB: RO7238 Endereço: Avenida Rio Madeira, 5045, Condomínio 
San Marcos Casa 14, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-191 Advogado: PRYSCILA LIMA ARARIPE OAB: RO7480 Endereço: 
Avenida Rio Madeira, - de 4913 a 5169 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-191 
DE: SAMARA SILVA BORSATTO
Linha MC 03, Lote 920, Estrada 99, 920, ZONA RURAL, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
SONIA MARQUES DA SILVA
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada através de seu representante legal para se manifestar no prazo de 
05 dias, acerca do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
INTIMAÇÃO
Processo nº 7004494-05.2021.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO BATISTA
Advogado: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR OAB: RO2640-A Endereço: desconhecido 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO BATISTA
gleba 06, km 17, lote 151, linha ma 30, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada através de seu representante legal para se manifestar no prazo de 
15 (quinze) dias, acerca da contestação apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000522-61.2020.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: APARECIDO DONIZETI TOSTA
Advogado: HIAGO FRANKLIN SOUZA BORGES OAB: RO8895 Endereço: desconhecido Advogado: FILIPH MENEZES DA SILVA OAB: 
RO0005035A Endereço: RUA DOS COQUEIROS, 971C, JARDIM TROPICAL, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76940-000 Advogado: 
HERBERT WENDER ROCHA OAB: RO3739 Endereço: RUA DOS COQUEIROS, 971C, JARDIM TROPICAL, Ouro Preto do Oeste - RO 
- CEP: 76940-000 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: APARECIDO DONIZETI TOSTA
lote rural n. 99, gleba 19, linha C62, km 18, Zona Rural, Vale do Anari - RO - CEP: 76867-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da expedição da RPV.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002605-04.2020.8.22.0002
Classe: INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
REQUERENTE: GABRIEL JOSE DE SOUZA
Advogado: ROSEMARI MARTIMIANO FERREIRA OAB: RO10270 Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: NEUZA ALVES CARDOSO
DE: GABRIEL JOSE DE SOUZA
Zona Rural, sn, 69 999515044, Linha C 95, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da juntada do relatório social 
para, querendo, apresentar manifestação.
Machadinho D’Oeste, RO, 31 de agosto de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002267-08.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA OLGA FELIPE SANTIAGO SOARES
Advogado: ERICA DA SILVA NASCIMENTO OAB: RO9990 Endereço: desconhecido 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: MARIA OLGA FELIPE SANTIAGO SOARES
zona rural, lote 186, gleba 06, Linha MA, 28, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para tomar conhecimento da 
DECISÃO proferida nos autos em epígrafe, bem como fica intimado a comparecer a audiência de instrução e julgamento designada para 
o dia 27 de setembro de 2022, às 10 horas, que realizar-se-á por videoconferência através do link: meet.google.com/maq-rrcn-naf 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
INTIMAÇÃO
Processo nº 7000612-06.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SELMA ALVES DA SILVA, SELIA ALVES DA SILVA, SELOIR ALVES DA SILVA, SIDENIR PEREIRA DA SILVA, SILVIO 
PEREIRA DA SILVA
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Advogado: EVANDRO ALVES DOS SANTOS OAB: PR0052678A Endereço: desconhecido 
REU: CLEUDIMAR DE SOUZA
Advogado: LEIDE DIEL BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB: RO9229 Endereço: ANCHIETA, 1530, MARIANA, Porto Velho - RO 
- CEP: 76900-000 Advogado: KELEN CRISTINA LEITE OAB: RO9289 Endereço: RIO DE JANEIRO, 4312, - de 4000 a 4578 - lado par, 
NOVA PORTO VELHO, Porto Velho - RO - CEP: 76820-050 Advogado: ROSANE DA CUNHA OAB: RO6380 Endereço: Av. Rivelino 
Campos de Amoedo, 3145, centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
DE: SELIA ALVES DA SILVA
DE: SELOIR ALVES DA SILVA
DE: SIDENIR PEREIRA DA SILVA
DE: CLEUDIMAR DE SOUZA
DE: SILVIO PEREIRA DA SILVA
DE: SELMA ALVES DA SILVA
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada através de seu representante legal para se manifestar no prazo de 
10 dias, acerca do LAUDO PERICIAL apresentado. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001448-42.2020.8.22.0019
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
REQUERENTE: BRUNA SILVA DO VALE SCARPATTI e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: EVANDRO ALVES DOS SANTOS - PR0052678A
Advogado do(a) REQUERENTE: EVANDRO ALVES DOS SANTOS - PR0052678A
REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A e outros
Advogado(s) do reclamado: PAULO EDUARDO PRADO
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para no prazo de 10 dias, manifestar acerca da 
expedição do alvará judicial em seu favor, bem como informar seu levantamento.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022
Certidão
Processo nº 7002194-41.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIZABETE PINHEIRO BORGES
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 Endereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA 
OAB: RO0005750A Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 1732/1733 ao fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
REU: BANCO CETELEM S.A.
Advogado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB: RO7828 Endereço:, Inexistente, Porto Velho - RO - CEP: 76871-
468 
DE: BANCO CETELEM S.A.
Alameda Rio Negro, 161, 17 E 18 ANDAR, Alphaville Industrial, Barueri - SP - CEP: 06454-000 
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devidamente intimada para, no prazo de 15(quinze) dias, comprovar o 
pagamento das custas processuais a que foi condenado, sob pena de inscrição na dívida ativa bem como nos demais órgãos de 
restrições.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7001071-37.2021.8.22.0019 
REQUERENTE: SILEZIA SALINO DA SILVA MARIANO, LINHA LJ 31, GLEBA 3, LOTE 112 s/n ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO, OAB nº RO2761A, FLAVIO ANTONIO RAMOS, OAB nº 
RO4564A 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA DOS IMIGRANTES 3360, - DE 3112 A 3528 - LADO 
PAR LIBERDADE - 76803-850 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
SENTENÇA 
Vistos.
Deflui-se dos autos que houve o cumprimento da obrigação.
Desse modo, verifico que o montante objeto de execução encontra-se devidamente pago, razão pela qual, a extinção do feito pelo total 
adimplemento da obrigação é medida que se impõe.
Conforme o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação.
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Assim, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento art. 924, inc. II, do Código de Processo 
Civil.
Expeça-se Alvará/Ofício para levantamento do crédito da parte autora.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
P.R.I.
Machadinho D’Oeste,31 de agosto de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7003306-40.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GILBERTO PLINIO KUNRATH DE MOURA
Advogados do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO - RO5890, BEATRIZ FERREIRA CAMPOS - RO7925
REU: ALEX CEZAR RIBEIRO
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, por meio de seu representante legal, no prazo de 15 dias úteis, para emendar a peça inicial, sob pena de 
indeferimento.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7001650-48.2022.8.22.0019 
AUTOR: JANETE LONGUINHO SOUZA DE JESUS, RUA ACRE 3827 UNIÃO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELLE CORREIA DA SILVA, OAB nº RO9333 
REU: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ 
ADVOGADOS DO REU: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330, BRADESCO 
SENTENÇA 
I. RELATÓRIO
Vistos.
ELIANA SOUZA DE JESUS ajuizou a presente Ação dew Repetição de indébito c.c Indenização por Danos Morais pela Cobrança 
Indevida de Taxas e Tarifas Bancárias em face do Banco CBC-BRADESCO. Narra em síntese que recebe seu benefício previdenciário, 
través do banco requerido, desde o ano de 2012, sendo que foi descontado em seu benefício no ano de 2019, o valor de R$ 311,85 
(trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos); R$ 367,80 (trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), no ano de 2020. 
Sustenta que não contratou referida tarifa e que o requerido informou que os valores foram devidamente descontados e que se tratam de 
“cesta de serviços”, o qual conta com contrato de adesão, denominado de pacote padronizado I, onde a requerente estava responsável 
ao pagamento mensal de R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos), referente a tarifas bancárias. Requer a concessão da gratuidade 
judiciária e a inversão do ônus da prova. No MÉRITO, pede a procedência da ação para declarar a inexistência do débito e condenar 
a requerida ao pagamento de repetição de indébito, e dano moral, mais custas e honorários advocatícios. A inicial veio instruída de 
documentos.
DECISÃO inicial (id 76963165).
Citado, o requerido apresentou Contestação (id 78325569), arguindo que a cobrança da tarifa questionada é lícita, uma vez que a 
contratação entre as partes se deu na modalidade de conta-corrente tarifável, e que o autor utiliza regularmente serviços não essenciais, 
os quais são passiveis de tarifação. Aduz inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos morais alegados, assim como repetição de 
indébito requerida. Afirma que a Resolução n.º 3.919/2010 enumera os serviços considerados essenciais e, portanto, gratuitos, ao mesmo 
tempo em que prevê a possibilidade de cobrança, inclusive os pacotes de serviços, entre eles a cesta de serviços, conforme insculpido 
em seu artigo 1º. Assevera que ante a regularidade da cobrança não há que se falar em dano moral. Juntou documentos.
Réplica (id 78962292).
Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, o autor requer o julgamento antecipado da lide (id 79569898), enquanto o 
deMANDADO, prova testemunhal, através do depoimento da parte autora.
Vieram-me os autos conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Versam os autos sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.
Inicialmente, no que tange a preliminar de prescrição, tenho que não merece prosperar, pois, nos termos do artigo 27, da Lei 8.078/90 
consta que o prazo é de 05 anos, de modo que não merece guarida as alegações do requerido. Assim, afasto a preliminar.
Houve impugnação à concessão da gratuidade judiciária, benefício que deve ser mantido, pois os elementos de convicção acostados aos 
autos demonstram a hipossuficiência da parte autora, o que é razão do reconhecimento da ausência de capacidade contributiva.
Também não procede a alegação de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, primeiro porque não é requisito para 
propor ação judicial indenizatória o esgotamento de via administrativa e, segundo, que o Banco réu apresentou contestação, apresentando, 
assim, sua resistência.
Assim, ficam afastadas todas as preliminares lançadas.
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DO MÉRITO 
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 
que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida 
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento ou outras 
diligências para a produção de novas provas.
Alega a parte autora que merece reparação pelo dano moral sofrido, em razão de descontos de seu benefício previdenciário, sob o 
argumento de que não contratou a chamada “tarifa bancária/cesta b. bancária”, caracterizando-se, assim, indevidos os descontos.
Acentua que a questão da ilicitude se encontra no fato de que os descontos foram efetuados sem que tenha contratado tal tarifa.
Pois bem.
Cinge-se a questão quanto à legalidade dos descontos realizados pela parte ré do benefício previdenciário do autor, quando este 
supostamente não solicitou o serviço ora em discussão, bem como a potencialidade de caracterização do direito à indenização por dano 
moral.
De proêmio, verifico que restou devidamente comprovado que o requerido descontou no ano de 2019, o valor de R$ 311,85 (trezentos e 
onze reais e oitenta e cinco centavos); R$ 367,80 (trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), no ano de 2020 e R$ 13,60 (treze 
reais e sessenta centavos), conforme comprovante de id 76833787; id 76833780.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que o requerido enquadra-se como fornecedor de serviços, enquanto o autor, 
na qualidade de consumidor, motivo pelo qual decreto a inversão do ônus da prova.
Em que pese a alegação de regularidade da cobrança, ao argumento de que o contrato firmado com o autor era de conta tarifável, o 
requerido não trouxe ao processo o mencionado contrato, bem como não comprovou ter dado ciência inequívoca ao demandante acerca 
dos encargos referentes à conta aberta.
Sem comprovar ter prestado as informações de forma adequada e clara sobre o custo de seus serviços, a cobrança passa a ser ilegítima, 
pois o réu deixou de cumprir o disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
Especificamente sobre as tarifas discutidas nos autos, observo, pelos documentos de id 76833787, que o réu descontou mais de uma vez 
a tarifa denominada “Tarifa Bancária Cesta B”, o que não se mostra razoável.
Sobre o tema, o Banco Central baixou a Resolução n.º 3.518, que assim estabelece:
Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço 
previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.
Dessa forma, para que se pudesse aferir a regularidade da cobrança, imprescindível que viesse ao processo o contrato firmado entre as 
partes, ônus que caberia ao deMANDADO apresentar.
Nesta senda, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Além disso, “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado 
quando provar […] que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (art. 14, caput, 
primeira parte, e § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor).
Portanto, à ré cabia comprovar a licitude dos descontos realizados na conta da parte autora, contudo assim não procedeu.
Pois bem. Certo que evidenciada a ilicitude dos descontos realizados no benefício, também se mostra cabível a devolução do montante 
cobrado indevidamente, em dobro, porquanto desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor, nos termos do que 
dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
No tocante ao dano moral, ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a 
fraude na contratação de empréstimo que privou o idoso de perceber a integralidade dos seus rendimentos, verba de natureza alimentar, 
é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.
Nesse sentido, confira-se:
Ação declaratória. Inexistência de relação jurídica. Descontos consignados. Benefício previdenciário. Pessoa idosa. Repetição de 
indébito. Danos morais. O consumidor tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, consoante estabelece 
o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a menos que a fornecedora do serviço comprove a ocorrência de 
engano justificável, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. Embora a mera cobrança indevida não gere, a priori, indenização de 
cunho moral, os transtornos apontados extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando que um idoso teve parcelas debitadas 
de sua singela aposentadoria, verba de natureza alimentar. (TJ-RO – APL: 70016632020178220020 RO 7001663-20.2017.822.0020, 
Data de Julgamento: 02/04/2019).
O dano moral possui caráter subjetivo, devido à natureza do fato, que parta uma carga ofensiva à honra, à boa fama, à dignidade, ao 
conceito social e ao bom nome da pessoa alvejada. Contudo, em relação ao crédito perturbado, tais cargas são evidentes e, pondo às 
claras, invoca-se a lição do eminente Yussef Said Cahali, para quem:
O crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas 
comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas 
atividades especulativas; o abalo de credibilidade molesta igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a sua 
imagem, reduzindo o seu conceito perante os cidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa a nossa 
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade 
da vida privada. (Dano Moral, 2ª ed., RT).
No caso em liça, os danos morais são patentes pelos abalos, transtornos e desequilíbrio emocional que lhe foram impostos, inclusive com 
a sensação de impotência em face do descaso da parte ré, que atuou de forma desidiosa e contrária ao direito.
No tocante à verba indenizatória, sabe-se que o valor imposto a título de indenização não deve representar um enriquecimento sem causa 
para quem o pleiteia, devendo a quantia imposta ser suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática danosa.
Destarte, cabe ao prudente arbítrio do juiz fixar verba que deva corresponder, possivelmente, à situação socioeconômica de ambas as 
partes, avaliando-se a repercussão do evento danoso na vida pessoal da vítima.
Além disso, frise-se entendimento pacífico das Cortes de Justiça deste país, no sentido de que o valor arbitrado na indenização por 
dano moral deve ser moderado e equitativo, atendo-se às circunstâncias de cada caso. Desta feita, ao fixar o quantum ressarcitório 
respeitar-se-á o seu duplo efeito: ressarcitório e punitivo. A indenização não pode ser irrisória, de modo a estimular a reiteração da prática 
danosa.
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Assim, ante essas peculiaridades, no presente caso e, observadas tais premissas, a verba há de ser fixada no patamar de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), estabelecendo-se, dessa maneira, um critério de razoabilidade tendente a reconhecer e condenar o infrator a pagar valor 
que não importe enriquecimento sem causa para aquele que suporta o dano, e que sirva de reprimenda ao autor do ato lesivo a fim 
desestimular a reiteração da prática danosa.
III. DISPOSITIVO 
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:
a) DECLARAR a inexistência do débito, oriundo de descontos por cobrança de taxas, denominados de cesta de serviços/tarifas, em valor 
a ser apurado em fase de cumprimento de SENTENÇA, devendo o banco requerido apresentar todos os extratos bancários, com as 
respectivas cobranças, desde o ano de 2017.
b) CONDENAR o requerido a restituir à parte requerente os valores descontados indevidamente, a título de repetição do indébito, com 
fluência de correção monetária e juros de mora a contar da data do desembolso e juros a contar da citação (CC 405 e CPC 240).
c) CONDENAR a instituição financeira ré a pagar à parte autora indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data do evento danoso (Súmula n.º 54/STJ) e sem prejuízo da 
correção monetária, esta calculada a partir da data da prolação desta SENTENÇA (Súmula n.º 362/STJ).
d) CONDENAR a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 
valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Para fins de correção monetária, deverá ser utilizada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC).
Custas na forma da lei.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.C.
Machadinho D’Oeste quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 10:56 .
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7000941-81.2020.8.22.0019 
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO, OAB nº SE6101, ENERGISA RONDÔNIA 
REU: ANDRE GERALDO FERREIRA, RO 133, LOTE 15 E 16, GLEBA 11 S/N ZONA RURAL - 76867-000 - VALE DO ANARI - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO, OAB nº RO7353 
DECISÃO 
Vistos.
Analisando os autos, verifico que nos termos da petição de id. 38257640, o perito Acir Braido de Oliveira apresentou como valor dos 
honorários o importe de R$ 8.822,00 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais), ante a recusa da parte autora, o valor homologado foi o de 
R$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais).
Contudo, o perito nomeado apresentou informação nos autos, recusando o valor arbitrado (id. 53773409).
Em seguida, consta nomeação de outro perito (id. 56419127), o qual apresentou como valor dos honorários o importe de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), o que foi homologado (Id. 66233498).
Entretanto, tenho que o valor apresentado pelo perito Acir Braido Oliveira deve ser homologado, por ser inferior.
Desta forma, revogo a DECISÃO de id. 56419127 e, via de consequência, HOMOLOGO os valores apresentados ao id. 38257640, no 
importe de R$ 8.822,00 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais), apresentado por Acir Braido de Oliveira.
Considerando que já consta data para realização da perícia, intimem-se as partes.
Quanto aos valores depositados ao id. 79974515, determino a reserva do valor mencionado acima e o restante, expeça-se alvará judicial 
e/ou transferência bancária em favor do autor. Certifique-se nos autos.
Expeça-se alvará judicial em favor do perito, no limite de 50% do valor total.
No mais, aguarde-se em cartório até a realização do ato.
Cumpra-se.
Machadinho D´Oeste/RO, 31 de agosto de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7004902-93.2021.8.22.0019 
AUTOR: ROBINSON JOSE DA SILVA, RUA PARANÁ 3815 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: CARINE MARIA BARELLA RAMOS, OAB nº RO6279A 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
SENTENÇA 
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Vistos.
Diante da concordância da parte autora, com a proposta de acordo apresentada pela parte requerida, homologo o acordo formulado entre 
as partes, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos (ID. 81192143 e ID. 80683854).
Expeça-se RPV.
Intime-se a parte requerida para comprovar a implementação do benefício no prazo de 30 dias.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará para levantamento, intimando-se à parte autora e seu advogado para retirá-los, em cartório, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de transferência do valor para Conta Judicial Centralizadora nº 01529904-5 de titularidade do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Operação 040, Agência 2848, Caixa Econômica Federal.
Intime-se o advogado da parte autora para, igualmente no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que mais entender de direito.
Por fim, conclusos para extinção.
Machadinho D’Oeste quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 10:56 .
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7000443-19.2019.8.22.0019 
AUTOR: NECI PINHEIRO BARBOSA, RUA FALCÃO 4445 BOM FUTURO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO AUTOR: ALLEN HANNA VIEIRA DE LIMA, OAB nº RO12531, PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº 
RO2640, FERNANDO MARTINS GONCALVES, OAB nº RO834, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, OAB nº RO5750A 
REU: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO REU: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, OAB nº MG63440, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº 
RO11434, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
SENTENÇA 
Vistos.
Deflui-se dos autos que houve o cumprimento da obrigação.
Desse modo, verifico que o montante objeto de execução encontra-se devidamente pago, razão pela qual, a extinção do feito pelo total 
adimplemento da obrigação é medida que se impõe.
Conforme o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação.
Assim, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento art. 924, inc. II, do Código de Processo 
Civil.
Expeça-se Alvará/Ofício para levantamento do crédito da parte autora.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
P.R.I.
Machadinho D’Oeste,31 de agosto de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001379-73.2021.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADELIA HONORIO DE MENEZES REYES
Advogado do(a) AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES - RO4695
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte atora na pessoa de sua advogada, para no prazo de 10 dias, requerer o que de direito.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001699-89.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JHONATAN MONTEIRO NUNES e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: ORLANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - RO9031, GLEISSON VIANA DE SOUZA - RO11454
Advogados do(a) AUTOR: ORLANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - RO9031, GLEISSON VIANA DE SOUZA - RO11454
Advogados do(a) AUTOR: ORLANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - RO9031, GLEISSON VIANA DE SOUZA - RO11454
REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado(s) do reclamado: FERNANDO ROSENTHAL
Advogado do(a) REU: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada através de seu representante legal para se manifestar no prazo de 
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15 (quinze) dias, acerca da contestação apresentada.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7000395-60.2019.8.22.0019 
EXEQUENTE: ELOINA ALVES TEIXEIRA, LINHA LH 228, KM 17 s/n, PA LAJES ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE 
- RONDÔNIA 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640, FERNANDO MARTINS GONCALVES, OAB 
nº RO834, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, OAB nº RO5750A 
EXECUTADO: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-
133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A 
SENTENÇA 
Vistos.
Deflui-se dos autos que houve o cumprimento da obrigação.
Desse modo, verifico que o montante objeto de execução encontra-se devidamente pago, razão pela qual, a extinção do feito pelo total 
adimplemento da obrigação é medida que se impõe.
Conforme o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação.
Assim, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento art. 924, inc. II, do Código de Processo 
Civil.
Expeça-se Alvará/Ofício para levantamento do crédito da parte autora.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
P.R.I.
Machadinho D’Oeste,31 de agosto de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000812-08.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA JOSE LIMA BRAVIN
Advogado: SIMONI DE MATOS LOPES OAB: RO10406 Endereço: desconhecido Advogado: VIVIANE MATOS TRICHES OAB: RO4695 
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2352, - de 2240 a 2490 - lado par, Setor 04, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000 
REU: UNIMED CLUBE DE SEGUROS, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
Advogado: THACIO FORTUNATO MOREIRA OAB: BA31971 Endereço: DOS BANDEIRANTES, 811, - lado ímpar, MATATU, Salvador - 
BA - CEP: 40260-001 Advogado: LUIZ FELIPE CONDE OAB: RJ087690 Endereço:.,.,., Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
DE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
Travessa Belas Artes, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
UNIMED CLUBE DE SEGUROS
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000311-88.2021.8.22.0019
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado: MARCIO SANTANA BATISTA OAB: SP257034 Endereço: desconhecido 
REU: ELIENE BARCELLO DE SOUZA SILVA
DE: BANCO ITAUCARD S.A.
Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, Poá - SP - CEP: 08557-105
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FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7005016-32.2021.8.22.0019
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: MARIA IZABEL DA ROCHA BALDAIA, W. C. R. B.
Advogado: ROSANE DA CUNHA OAB: RO6380 Endereço: desconhecido 
DE: MARIA IZABEL DA ROCHA BALDAIA
Rua Porto Velho, nº 3764, 3764, B. SÃO PEDRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, do ofício juntado nos autos, sob pena de extinção e consequente arquivamento.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7003302-03.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AURILENE DE SOUSA DUTRA DO NASCIMENTO e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982
REU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, para comprovar o recolhimento das custas iniciais, conforme estabelece o 
Regimento de Custas (Lei n. 3.896 de 24 de agosto de 2016), sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito (art. 321, do 
CPC/2015).
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7001071-37.2021.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SILEZIA SALINO DA SILVA MARIANO
Advogado: FLAVIO ANTONIO RAMOS OAB: RO0004564A Endereço: desconhecido Advogado: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO OAB: 
RO0002761A Endereço: AV. DIOMERO MORAIS BORBA, 2400, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: SILEZIA SALINO DA SILVA MARIANO
Linha LJ 31, Gleba 3, Lote 112, s/n, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar, no prazo de 
05 (cinco) dias, da informação de ID 81296692.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
INTIMAÇÃO
Processo nº 7000358-28.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: NIVALDO FAMELI RODRIGUES
Advogado: BRUNA LETICIA GALIOTTO OAB: RO10897 Endereço: desconhecido 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: NIVALDO FAMELI RODRIGUES
Linha MC 01, s/n, Oriente Novo, zona rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada através de seu representante legal para se manifestar no prazo de 
15 (quinze) dias, acerca da contestação apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
JEFERSSON BARROS DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7001442-64.2022.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Advogado: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES OAB: RO4875-A Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: JULIANE MARIN
Advogado: ALAN CESAR SILVA DA COSTA OAB: RO7933 Endereço:, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
DE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A
Banco Santander, 470, Rua Amador Bueno 474, Bloco C, 1 Andar, Santo Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-901
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
Certidão
Processo nº 7000328-90.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDECI MOREIRA SILVA
Advogado: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN OAB: RO2733 Endereço: desconhecido 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: VALDECI MOREIRA SILVA
Linha MC, S/N, KM 15, Linha do Oriente, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, ficam as partes acima mencionadas devidamente intimadas para, no prazo legal, especificarem as provas 
que pretendem produzir justificando sua necessidade e pertinência.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
JEFERSSON BARROS DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7001194-98.2022.8.22.0019
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR: JOSE CAETANO SOBRINHO
Advogado: JOSIAS JOSE DOS SANTOS OAB: RO8380 Endereço: desconhecido 
REU: JOSE WANDER DA SILVA
DE: JOSE CAETANO SOBRINHO
Linha L J-09, Lote 70, Gleba 02, Zona Rural, LOTE 70, ZONA RURAL, ZONA RURAL, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
FINALIDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo 
o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, da juntada da informação do INSS.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
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COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE 
1ª VARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7000778-04.2020.8.22.0019
Classe: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE6101
REU: AGNALDO DE LIMA BARBOSA
Advogado(s) do reclamado: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO
Advogado do(a) REU: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO - RO7353
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para no prazo de 10 dias, manifestara acerca da petição 
de Cumprimento de sentença.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000952-13.2020.8.22.0019
Classe: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO OAB: SE6101 Endereço: desconhecido 
REU: SELMA DE OLIVEIRA
Advogado: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO OAB: RO7353 Endereço: AV. RIO DE JANEIRO, CENTRO, Machadinho 
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
DE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
SELMA DE OLIVEIRA
Finalidade: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo o 
que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000805-84.2020.8.22.0019
Classe: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO OAB: SE6101 Endereço: desconhecido Advogado: DECIO FLAVIO GONCALVES 
TORRES FREIRE OAB: RO6540-A Endereço: RUA DO MERCADO, 11, AND 19 E 23, CENTRO, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20010-120 
REU: JOEL DE SOUZA
Advogado: RENATA SALDANHA REGIS DE MELO OAB: RO9804 Endereço: JATUARANA, 940, CASA69, LAGOA COND JARD VIN, 
Porto Velho - RO - CEP: 76812-052 Advogado: INGRID JULIANNE MOLINO CZELUSNIAK OAB: RO7254 Endereço: , - de 8834/8835 a 
9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76801-006 Advogado: LILIAN FRANCO SILVA OAB: RO6524 Endereço: Avenida Sete de Setembro, 
2161, - até 2797/2798, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-120 
DE: JOEL DE SOUZA
DE: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON 
Finalidade: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo o 
que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, do laudo pericial de ID 81223511.
Machadinho D’Oeste, RO, 1 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)



3656DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7000532-13.2017.8.22.0019 
AUTOR: V. D. O. V., RUA FALCAO 4285 BOM FUTURO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTA SIGOLI, OAB nº RO6936A 
REU: D. T. C., - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: ERONALDO FERNANDES NOBRE, OAB nº RO1041 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por V. D. O. V. em face de D. T. C. e compulsando os autos, verifica-se 
que está pendente de impulso oficial da parte interessada, em que pese ter sido devidamente intimada (id. 81245273; id. 80698969; id. 
79736905).
Ressalto que a inércia da parte autora para dar andamento normal ao feito acarreta a extinção do feito, pois não promoveu os atos e 
as diligências que lhe incumbia, configurando sua desídia e consequente, abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do 
CPC.
Diante do exposto, JULGO extinto o feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.
Sem custas e honorários.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Machadinho D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 14:27 .
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste
Número do processo: 7000901-70.2018.8.22.0019
Classe: Execução Fiscal
Polo Ativo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
Polo Ativo: ADAIL GUEDES DE SOUZA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos. 
Ante a ausência de bens penhoráveis SUSPENDO A EXECUÇÃO pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo art. 40 da Lei 
6830/80, a fim de que a parte localize bens passíveis de penhora.
Aguarde-se o decurso do prazo em cartório.
Conceda vistas à parte exequente, via PJe (art. 40, §1°).
Transcorrido o prazo da suspensão e não localizado o devedor e não sendo indicados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, 
§2°).
Ressalta-se, ainda, que suspensa a execução, os autos somente serão desarquivados para seu prosseguimento se o devedor ou bens 
passíveis de penhora forem encontrados (art. 40, §3°).
Sendo verificado o decurso do prazo prescricional, manifeste-se o exequente quanto a prescrição intercorrente, dentro do prazo legal 
(art. 40, §4°)
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Machadinho D’Oeste/RO, 2 de setembro de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7000557-55.2019.8.22.0019 
REQUERENTE: IZAIAS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, AV. CASTELO BRANCO 4805, BAIRRO BOM FUTURO BOM FUTURO - 
76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSANE DA CUNHA, OAB nº RO6380 
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AC CENTRAL DE PORTO VELHO 3112, AVENIDA CAMPOS 
SALES, N 3132, BAIRRO OLARIA, CEP OLARIA - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos.
Deflui-se dos autos que houve o cumprimento da obrigação.
Desse modo, verifico que o montante objeto de execução encontra-se devidamente pago, razão pela qual, a extinção do feito pelo total 
adimplemento da obrigação é medida que se impõe.
Conforme o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação.
Assim, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento art. 924, inc. II, do Código de Processo 
Civil.
Expeça-se Alvará/Ofício para levantamento do crédito da parte autora.
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Sentença publicada e registrada automaticamente.
P.R.I.
Machadinho D’Oeste,1 de setembro de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002323-46.2019.8.22.0019
Classe: SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
AUTOR: LAZARO RAMOS DA SILVA
Advogado: ROSANE DA CUNHA OAB: RO6380 Endereço: desconhecido 
REU: HELENA ALVES DE OLIVEIRA
DE: LAZARO RAMOS DA SILVA
AV BRASIL, S/N, GUARIBA, DISTRITO GUARIBA, Colniza - MT - CEP: 78335-000 
Finalidade: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para apresentar os cálculos da 
dívida para fins de pesquisa, tendo em vista a não indicação no petitório de ID 81122639.
Machadinho D’Oeste, RO, 2 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001429-70.2019.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
EXECUTADO: TANIA GRACIELLY PEREIRA SANTOS e outros (2)
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devidamente INTIMADA, na pessoa de seu procurador, para tomar 
conhecimento da certidão do Oficial de Justiça em anexo.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7004528-77.2021.8.22.0019 
AUTOR: VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS, LINHA MA 43, LOTE 78, KM 15, GLEBA 03 S/N ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO, OAB nº RO5089 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR 
OLARIA - 76801-281 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Presentes às condições da ação e os pressupostos processuais. Não foram arguidas preliminares. Não há irregularidades a serem 
sanadas, nem nulidades a serem declaradas. Processo em ordem. Declaro saneado o feito.
Fixo como objeto de prova a qualidade de segurado e a incapacidade laborativa.
Portanto, em atenção ao Ato Normativo n. 0001607-53.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, e à RECOMENDAÇÃO 
CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15.12.2015, determino a produção de prova pericial.
NOMEIO como perita a médica Drª. Jardenys Katia de Gusmão Tavares - CRM 2017-RO com o seguinte endereço profissional: “CENTRO 
MÉDICO”, localizado na Avenida Rio de Janeiro, nº 2377, em frente ao Ministério Público, centro, nesta Cidade de Machadinho D´Oeste/
RO.
Diante do grau de qualificação do perito, da complexidade do exame e do local de sua realização, tratando-se de parte autora beneficiária 
da justiça gratuita, nos termos do artigo 28, da Resolução 305, de 07/10/2014 do CJF e da Resolução n. 232/2016 do CNJ, fixo os 
honorários periciais em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que será pago pela Justiça Federal, Seção do Estado de Rondônia, 
na forma da referida resolução.
Fixei o valor da perícia em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com amparo no § único do art. 28 da Resolução n. 305/2014-CJF 
e no art. 2º, §4º da Resolução 232/2016-CNJ em razão da complexidade da matéria, do grau de zelo que a profissional empregará na 
perícia, do lugar e do tempo para a realização da perícia e entrega do laudo e das peculiaridades regionais.
Com efeito, a perita coletará e identificará os dados do(a) periciando(a), indicando informações processuais, dados pessoais e condições 
laborativas, levantando histórico clínico e outras informações que julgar importantes.
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Realizará exame físico e clínico do(a) periciando(a) para apurar quanto às queixas do(a) periciando(a) em detrimento de sua condição 
física e clínica.
Realizará, estudo de todos os documentos apresentados pelo(a) periciando(a) (atestados, laudos, exames, etc) para obter subsídios para 
a avaliação.
Por fim, deverá responder a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, o que representa um número elevado de 
questionamentos.
Logo, deverá dedicar considerável tempo para realizar a perícia e para confeccionar o laudo.
Além disso, o perito detém qualificação profissional e experiência atuando na área de perícias médicas judiciais, razão pela qual o zelo 
profissional também é considerado.
As peculiaridades regionais também justificam o valor fixado, já que, nas Comarcas desta região, meras consultas médicas costumam 
ultrapassar o valor de R$ 300,00, sendo comum o fato de médicos especialistas cobrarem valores bem superiores ao mínimo das tabelas 
das Resoluções (CJF e CNJ) para realizar perícias da amplitude desta designada, conforme já se teve a experiência em várias outras 
nomeações de outros profissionais em processos previdenciários deste juízo, em que uma dezena e meia de médicos recusaram as 
nomeações.
JUSTIFICATIVA PARA SER INFORMADA NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS.
Além de todas as especificidades consignadas, justificam-se os honorários na medida em que o valor mínimo da tabela do CJF (R$ 
200,00) depois de descontados os tributos de IR (27,5%) e ISS (aproximadamente 5%) será reduzido para quantia irrisória e incapaz 
de remunerar o trabalho complexo que será realizado pelo perito, que comprometerá demasiadamente o tempo de avaliação da parte 
com exame clínico e avaliará todos os documentos médicos e exames apresentados, além de ter que elaborar laudo respondendo a um 
elevado número de quesitos.
Ademais, embora o juízo tenha diligenciado exaustivamente na busca de médicos que aceitem realizar as perícias previdenciárias, a 
recusa em massa tem sido a resposta dos profissionais da região, ainda que fixados os honorários no valor mencionado acima. 
Veja-se, inclusive, que uma mera consulta com um médico especialista na região chega a custar valor maior que o ora fixado, sendo 
mais um fator que inviabiliza o interesse dos profissionais em realizem complexas perícias previdenciárias judiciais pelo valor mínimo da 
tabela do CJF.
Portanto, tem-se por justificado o valor fixado para a perícia.
Logo, nos termos do artigo 474, do Código de Processo Civil, DESIGNO a perícia para o dia 13.09.2022, às 15h30min, a ser realizada 
no endereço profissional da perita médica acima mencionado (CENTRO MÉDICO – AV. Rio de Janeiro, nº 2377, em frente ao Ministério 
Público).
Registro desde já, que o não comparecimento da parte autora na data da perícia designada, sem apresentação de justificativa plausível, 
de sua ausência comprovada mediante documento idôneo, importará em extinção do processo, por se tratar de ato que deva ser 
praticado pessoalmente, caracterizando abandono da causa, bem como, aplicação de multa no importe de 10% sobre o valor da causa 
atualizado.
Advirto as partes que deverão utilizar máscaras e respeitar as regras sanitárias para evitar eventual contágio pelo covid-19.
Intime-se a médica perita quanto a sua nomeação, a fim de que examine a parte autora e responda ao formulário de quesitos e informações 
anexo. 
Informe-se ao expert nomeado sobre o procedimento para pagamento dos honorários periciais e prazo médio previsto para depósito em 
conta, nos termos da Resolução n. 305 do CJF e n. 232/2016-CNJ.
Intimem-se as partes, cientificando-as do prazo de 15 dias para indicar assistente técnico, caso ainda não tenham indicado (art. 465, 
incisos II e III do CPC).
É facultado ao perito o uso da autonomia profissional que lhe é conferida legalmente para realização do procedimento pericial, podendo usar 
de todos os meios técnicos legais que dispor a fim de responder aos quesitos arrolados, inclusive no que diz respeito ao acompanhamento 
do(a) periciando(a).
Demais disso, às partes é concedido o direito de nomear assistência técnica para acompanhar a perícia médica, podendo valerem-se 
dessa prerrogativa se assim tiverem interesse.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que, a pedido da perita, deverá estar presente no local da perícia com antecedência mínima de 
15 (quinze) minutos ao horário assinalado, munida com:
- Documentos pessoais: cópias do RG, do CPF e do cartão SUS;
- Documentos médicos: originais e cópias de todos os documentos médicos relacionados à doença afirmada na inicial (laudos, 
encaminhamentos, fichas de atendimentos, relatórios de procedimentos e cirurgias, exames laboratoriais [sangue], exames de imagem 
[raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, eletrocardiograma, eletroencefalograma], laudos e filmes dos exames, CAT – Comunicação 
de Acidente de Trabalho, agendamento de INSS, receitas de medicação, caixas das medicações que faz uso atualmente), entre outros.
Sendo realizada a perícia, concedo ao perito o prazo de 30 dias para apresentação do laudo ao juízo, sob pena de responder por crime 
de desobediência.
Advirta-se ao perito de que deverá responder aos quesitos constantes do formulário anexo integralmente, sob pena de complementação 
do laudo sem ônus posterior às partes ou ao Estado, salvo nos casos de quesitos repetidos.
Na hipótese do laudo não ser remetido ao juízo no prazo estipulado, intime-se o perito para encaminhá-lo no prazo de 10 (dez) dias.
Com a juntada do laudo, dê ciência às partes, com prazo de 30 dias para manifestação.
Tendo interesse em propor acordo, deverá a autarquia previdenciária apresentá-la por escrito ou requerer a designação de audiência 
para esse fim;
Se for apresentada proposta de acordo, intime-se a parte autora para dizer se aceita, no prazo de 10 (dez) dias.
Anexo segue o formulário para a perícia médica com as informações e quesitos necessários para se conhecer do estado clínico da parte 
autora e da alegação de incapacidade.
Constei no referido formulário todos os quesitos e informações disponibilizados no formulário unificado da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 
CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15.12.2015.
Considerando que os quesitos arrolados no formulário anexo são completos e abrangem a totalidade de informações e respostas de 
que se precisa saber para se conhecer do estado clínico da parte autora e acerca da alegada incapacidade laborativa, desde já indefiro 
os quesitos repetitivos que a(s) parte(s) vierem a indicar, ficando o perito desobrigado a responder as perguntas repetidas e de que se 
pretenda obter a mesma resposta, evitando-se repetições desnecessárias e retrabalho sem qualquer utilidade, com vistas, assim, a 
otimizar o trabalho pericial.
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Após decorrido o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial, a escrivania deverá requisitar o pagamento dos honorários 
periciais, conforme determina a Resolução do CJF, independentemente de nova determinação nesse sentido, a fim de se evitar atrasos.
Desde já ofereço os seguintes quesitos judiciais:
1º) O periciando é portador de alguma moléstia grave que o impeça de exercer suas atividades habituais e em caso positivo, qual é esta 
moléstia? CID. Do que se trata? 
2º) Essa moléstia é incurável/irreversível, considerando a medicina atual?
3º) A incapacidade da parte autora é total ou parcial? É temporária ou definitiva? É grave, reversível?
4º) O periciando pode exercer outra atividade que não a atual? Quais por exemplo? Considerando a idade e seu contexto.
Deverá ainda apresentar sua conclusão com todas as informações necessárias.
Intimem-se. Notifique-se.
Expeça-se o necessário.
Aguarde-se em cartório até a realização do ato.
Machadinho D´Oeste/RO, 24 de agosto de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000271-72.2022.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SABRYNA BEZERRA DE CARVALHO
Advogado: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES OAB: RO0004813A Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: SABRYNA BEZERRA DE CARVALHO
Linha MP-01, Lote 08, zona rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Finalidade: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da retificação da RPV.
Machadinho D’Oeste, RO, 2 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7002817-71.2020.8.22.0019 
REQUERENTE: MARLI XAVIER DE QUEIROZ DOS SANTOS, LINHA MA-11 GLEBA 04 Lote 91, ESQUINA COM MA-13- 5 BEC ZONA 
RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES, OAB nº RO4813A 
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2094, - DE 1610/1611 A 2317/2318 
BAIXA UNIÃO - 76805-860 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXCUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Analisando os autos, verifico que houve a intimação do executado (id. 65405215), o qual alega que os honorários da fase de execução 
são indevidos, por não ter havido resistência por sua parte.
A sentença foi proferida no dia 13.09.2021 (Id. 62240667), com intimação do requerido no mesmo dia, conforme id. 62250079, tendo 
a parte exequente apresentado sua planilha de cálculos ao id. 64806530, na qual já consta a inclusão dos honorários da fase de 
execução.
Em seguida, o autor apresentou nova petição, informando que o INSS não havia implementado o benefício, requerendo a homologação 
dos cálculos apresentados, em conjunto com os honorários da fase de execução (id. 64806529).
Após, nova intimação aconteceu (Id. 65405215), ocasião em que o INSS apresentou petição informando que não há discordância quanto 
aos valores retroativos. Contudo, discorda dos honorários da execução (id. 67336379).
O autor foi devidamente intimado e apresentou nova petição (id. 74140936), ratificando os termos do seu pedido.
Nessas condições vieram-me conclusos.
Pois bem.
Considerando que a parte executada foi devidamente intimada, quanto ao teor da sentença proferida e, mesmo assim, quedou-se inerte, 
sendo que o autor promoveu o início da fase de cumprimento de sentença, com pedido de implementação do benefício, inclusive, tenho 
que não há que se falar em impugnação quanto aos honorários da fase de cumprimento de sentença, o qual se mostra justo e adequado, 
ante ao rito processual ora analisado.
Desta forma, afasto os argumentos lançados pelo executado e, via de consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo autor 
(id. 64806530), no qual consta o importe de 10% sobre o valor da condenação e 10% sobre a fase de cumprimento de sentença, mais os 
valores retroativos, fixando o valor da execução em R$ 59.631,63 (cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e três 
centavos).
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Expeça-se RPV’s.
Aguarde-se em cartório até que ocorra a comprovação do pagamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Machadinho D´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7021987-15.2022.8.22.0001 
EXEQUENTE: C. D. C. P., RUA JOÃO ELIAS DE SOUZA 3963 CONCEIÇÃO - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEA TATIANA DA SILVA LEAL, OAB nº RO5730 
EXECUTADO: G. S. D., A LINHA MA 28, GL 06, LOTE 167, PONTO DE REFERÊNCIA PONTE DO RIO BELÉM SENTIDO BALSA, KM 
17 PA - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos.
Deflui-se dos autos que houve o cumprimento da obrigação.
Desse modo, verifico que o montante objeto de execução encontra-se devidamente pago, razão pela qual, a extinção do feito pelo total 
adimplemento da obrigação é medida que se impõe.
Conforme o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação.
Assim, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento art. 924, inc. II, do Código de Processo 
Civil.
Expeça-se Alvará/Ofício para levantamento do crédito da parte autora.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
P.R.I.
Machadinho D’Oeste,1 de setembro de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7002671-30.2020.8.22.0019 
REQUERENTE: ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA, LH MA 33, LOTE 601, POSTE 12 S/N ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA, OAB nº RO7588 
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, EDIFÍCIO CITIBANK 100, RUA DA ASSEMBLÉIA, 
100, 16 AO 26 ANDAR CENTRO - 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO 
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido formulado pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT (id. 78341681), requerendo em síntese, 
esclarecimentos quanto ao termo inicial para correção monetária, tendo em vista o pedido apresentado ao id. 78243036. 
No presente caso concreto, com razão a parte requerida, uma vez que a correção restou determinada desde a citação, quando na 
verdade deveria constar desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 580 do STJ, que diz:
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação 
dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
Do exposto, acolho os argumentos apresentados, para o fim de fazer constar que o valor deverá ser atualizado desde o evento danoso, 
acrescido de juros legais, estes devidos a partir da citação.
Intime-se o autor para apresentar sua planilha de cálculos, no prazo de 10 dias.
Após, intime-se a parte executada, nos termos da certidão anexa ao id. 71182266.
Por fim, conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Machadinho D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 14:27 .
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7000549-44.2020.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: GILBERTO RAMOS DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO - RO4843
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de sua advogada, para no prazo de 05 dias, manifestar acerca do 
comprovante de pagamento do precatório, bem como requerer o que de direito.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003142-75.2022.8.22.0019 
AUTOR: EDESIA SOARES CARVALHO, AV. BRASIL 3823 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: LIVIA RAQUEL BORGES SILVA, OAB nº RJ188700 
REU: LUIZ CARLOS DA SILVA, AV. MAL. DEODORO 2832 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a manifestação da parte autora requerendo a desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por EDESIA SOARES CARVALHO, em face de LUIZ CARLOS DA SILVA, e, em 
consequência, ordeno o seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, razão pela qual 
considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Machadinho D’Oeste quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 14:27 .
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7001096-16.2022.8.22.0019 
AUTOR: VALDIRENE GABRIEL DE OLIVEIRA, LH MA 28, MP 06, LT 53, PA SANTA MARIA, KM 46 S/N ZONA RURAL - 76868-000 - 
MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA, OAB nº RO7588 
REPRESENTADO: ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REPRESENTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Mantenho o teor da decisão proferida anteriormente (Id. 79804381), por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Certifique-se o necessário.
Após, ao arquivo.
Cumpra-se.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001175-68.2017.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CILAS SOARES DE AMORIM
Advogados do(a) EXEQUENTE: FLAVIO ANTONIO RAMOS - RO0004564A, RONALDO DE OLIVEIRA COUTO - RO0002761A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, juntando o contrato de honorários, a fim de possibilitar a expedição do alvará judicial 
na forma solicitada.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7002683-15.2018.8.22.0019 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL, QUADRA SBS QUADRA 4 s/n ASA SUL - 70070-140 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, PROCURADORIA DO BANCO DO 
BRASIL S/A 
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EXECUTADOS: ANILDO PEIXOTO DA SILVA, RUA BAHIA 3853 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA, IHAN 
LOPES DOS SANTOS, RUA BAHIA 3853 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: DILCENIR CAMILO DE MELO, OAB nº RO2343 
DECISÃO
Vistos.
Diante do teor da petição retro, suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo 
Civil, a fim de que a parte localize bens passíveis de penhora.
Transcorrido o prazo da suspensão e não sendo indicados bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que no 
presente caso será de 05 (cinco) anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil e Súmula 150, do STF), atentando-se ao fato de que o prazo de 
prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão 
decretada com base no art. 921, inciso III e §1º, do CPC (Enunciado 195-FPPC).
Advirto a parte exequente da necessidade de indicar medidas concretas aptas à satisfação do crédito, não se limitando a requerer 
medidas genéricas tais como a realização de consultas aos sistemas bacenjud, infojud, etc., devendo instruir seu requerimento com 
demonstrativo atualizado do débito executado, sendo necessário, ainda, para eventual expedição de mandado de penhora e avaliação 
de bens a comprovação de que os bens são de propriedade dos executados, com a indicação expressa do endereço em que possam ser 
localizados. 
Ressalta-se, ainda, que suspensa a execução, os autos somente serão desarquivados para seu prosseguimento se, a qualquer tempo, 
forem encontrados bens penhoráveis (artigo 921, §3º, do CPC).
Assim, não sendo indicados bens penhoráveis e decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intime-se as partes para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, se manifestem, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.
Após, façam os autos conclusos.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Machadinho D’Oeste, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7000502-02.2022.8.22.0019
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: LOJAO DO CONSTRUTOR LTDA - ME
Advogado: ELLEN DORACI WACHIESKI MACHADO OAB: RO10009 Endereço: desconhecido 
REU: JOSIELTON RAMOS PEREIRA
DE: LOJAO DO CONSTRUTOR LTDA - ME
Avenida Getúlio Vargas, 2920, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Finalidade: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, para se manifestar requerendo o 
que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento. 
Machadinho D’Oeste, RO, 2 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7001457-38.2019.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SANDRA APARECIDA PEREIRA MATOS
Advogado: CARINE MARIA BARELLA RAMOS OAB: RO0006279A Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: SANDRA APARECIDA PEREIRA MATOS
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 3901, UNIÃO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Finalidade: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da expedição das RPVs.
Machadinho D’Oeste, RO, 2 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7004982-57.2021.8.22.0019
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Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CECILIA COSTA SANTOS MARTINS
Advogados do(a) AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Certifico que, através desta, fica a parte autora devidamente intimada, na pessoa de seu procurador, para conhecimento do laudo pericial 
sob ID 81340013 e, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7003984-89.2021.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RUTY PEREIRA GUIMARAES
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES - RO0004813A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Certifico que, através desta, fica a parte autora devidamente intimada, na pessoa de seu procurador, para conhecimento do laudo pericial 
sob ID 81341912 e, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Intimação
Processo nº 7002817-71.2020.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARLI XAVIER DE QUEIROZ DOS SANTOS
Advogado: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES OAB: RO0004813A Endereço: desconhecido 
EXCUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: MARLI XAVIER DE QUEIROZ DOS SANTOS
Linha MA-11 Gleba 04, Lote 91, Esquina com MA-13- 5 BEC, zona rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Finalidade: Fica a parte acima mencionada devidamente intimada, através de seu representante legal, da expedição das RPVs.
Machadinho D’Oeste, RO, 2 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7003056-41.2021.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NELSON LUNARDI
Advogados do(a) AUTOR: SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO - RO0001872A, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Certifico que, através desta, fica a parte autora devidamente intimada, na pessoa de seu procurador, para conhecimento do laudo pericial 
sob ID 81344256 e, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003303-85.2022.8.22.0019 
AUTOR: VALDENIS ROSA DE PAULA, LINHA MC 06, KM 04, ÁREA DE CHÁCARA S/N ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ROSANE DA CUNHA, OAB nº RO6380 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Ação para Restabelecimento do Benefício Assistencial LOAS.
Defiro a gratuidade processual. ANOTE-SE.
Indispensável, no caso, a perícia médica e o estudo social, razão pela qual, indefiro por ora, o pedido liminar.
Para sua realização, nomeio como perita a Médica Drª. Jardenys Katia de Gusmão Tavares - CRM 2017-RO com o seguinte endereço 
profissional: “CENTRO MÉDICO”, localizado na Avenida Rio de Janeiro, nº 2377, em frente ao Ministério Público, centro, nesta Cidade 
de Machadinho D´Oeste/RO.
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Diante do grau de qualificação do perito, da complexidade do exame e do local de sua realização, tratando-se de parte autora beneficiária 
da justiça gratuita, nos termos do artigo 28, da Resolução 305, de 07/10/2014 do CJF e da Resolução n. 232/2016 do CNJ, fixo os 
honorários periciais em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que será pago pela Justiça Federal, Seção do Estado de Rondônia, 
na forma da referida resolução.
Fixei o valor da perícia em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com amparo no § único do art. 28 da Resolução n. 305/2014-CJF 
e no art. 2º, §4º da Resolução 232/2016-CNJ em razão da complexidade da matéria, do grau de zelo que a profissional empregará na 
perícia, do lugar e do tempo para a realização da perícia e entrega do laudo e das peculiaridades regionais.
Com efeito, a perita coletará e identificará os dados do(a) periciando(a), indicando informações processuais, dados pessoais e condições 
laborativas, levantando histórico clínico e outras informações que julgar importantes.
Realizará exame físico e clínico do(a) periciando(a) para apurar quanto às queixas do(a) periciando(a) em detrimento de sua condição 
física e clínica.
Realizará, estudo de todos os documentos apresentados pelo(a) periciando(a) (atestados, laudos, exames, etc) para obter subsídios para 
a avaliação.
Por fim, deverá responder a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, o que representa um número elevado de 
questionamentos.
Logo, deverá dedicar considerável tempo para realizar a perícia e para confeccionar o laudo.
Além disso, o perito detém qualificação profissional e experiência atuando na área de perícias médicas judiciais, razão pela qual o zelo 
profissional também é considerado.
As peculiaridades regionais também justificam o valor fixado, já que, nas Comarcas desta região, meras consultas médicas costumam 
ultrapassar o valor de R$ 300,00, sendo comum o fato de médicos especialistas cobrarem valores bem superiores ao mínimo das tabelas 
das Resoluções (CJF e CNJ) para realizar perícias da amplitude desta designada, conforme já se teve a experiência em várias outras 
nomeações de outros profissionais em processos previdenciários deste juízo, em que uma dezena e meia de médicos recusaram as 
nomeações.
JUSTIFICATIVA PARA SER INFORMADA NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS.
Além de todas as especificidades consignadas, justificam-se os honorários na medida em que o valor mínimo da tabela do CJF (R$ 
200,00) depois de descontados os tributos de IR (27,5%) e ISS (aproximadamente 5%) será reduzido para quantia irrisória e incapaz 
de remunerar o trabalho complexo que será realizado pelo perito, que comprometerá demasiadamente o tempo de avaliação da parte 
com exame clínico e avaliará todos os documentos médicos e exames apresentados, além de ter que elaborar laudo respondendo a um 
elevado número de quesitos.
Ademais, embora o juízo tenha diligenciado exaustivamente na busca de médicos que aceitem realizar as perícias previdenciárias, a 
recusa em massa tem sido a resposta dos profissionais da região, ainda que fixados os honorários no valor mencionado acima.
Veja-se, inclusive, que uma mera consulta com um médico especialista na região chega a custar valor maior que o ora fixado, sendo 
mais um fator que inviabiliza o interesse dos profissionais em realizem complexas perícias previdenciárias judiciais pelo valor mínimo da 
tabela do CJF.
Portanto, tem-se por justificado o valor fixado para a perícia.
Logo, nos termos do artigo 474, do Código de Processo Civil, DESIGNO a perícia para o dia 20.09.2022, às 08h30min, a ser realizada 
no endereço profissional da perita médica acima mencionado (CENTRO MÉDICO – AV. Rio de Janeiro, nº 2377, em frente ao Ministério 
Público).
Registro desde já, que o não comparecimento da parte autora na data da perícia designada, sem apresentação de justificativa plausível, 
de sua ausência comprovada mediante documento idôneo, importará em extinção do processo, por se tratar de ato que deva ser 
praticado pessoalmente, caracterizando abandono da causa, bem como, aplicação de multa no importe de 10% sobre o valor da causa 
atualizado.
Advirto as partes que deverão utilizar máscaras e respeitar as regras sanitárias para evitar eventual contágio pelo covid-19.
Intime-se a médica perita quanto a sua nomeação, a fim de que examine a parte autora e responda aos quesitos.
Informe-se ao expert nomeado sobre o procedimento para pagamento dos honorários periciais e prazo médio previsto para depósito em 
conta, nos termos da Resolução n. 305 do CJF e n. 232/2016-CNJ.
Intimem-se as partes, cientificando-as do prazo de 15 dias para indicar assistente técnico, caso ainda não tenham indicado (art. 465, 
incisos II e III do CPC).
É facultado ao perito o uso da autonomia profissional que lhe é conferida legalmente para realização do procedimento pericial, podendo usar 
de todos os meios técnicos legais que dispor a fim de responder aos quesitos arrolados, inclusive no que diz respeito ao acompanhamento 
do(a) periciando(a).
Demais disso, às partes é concedido o direito de nomear assistência técnica para acompanhar a perícia médica, podendo valerem-se 
dessa prerrogativa se assim tiverem interesse.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que, a pedido da perita, deverá estar presente no local da perícia com antecedência mínima de 
15 (quinze) minutos ao horário assinalado, munida com:
- Documentos pessoais: cópias do RG, do CPF e do cartão SUS;
- Documentos médicos: originais e cópias de todos os documentos médicos relacionados à doença afirmada na inicial (laudos, 
encaminhamentos, fichas de atendimentos, relatórios de procedimentos e cirurgias, exames laboratoriais [sangue], exames de imagem 
[raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, eletrocardiograma, eletroencefalograma], laudos e filmes dos exames, CAT – Comunicação 
de Acidente de Trabalho, agendamento de INSS, receitas de medicação, caixas das medicações que faz uso atualmente), entre outros.
Sendo realizada a perícia, concedo ao perito o prazo de 30 dias para apresentação do laudo ao juízo, sob pena de responder por crime 
de desobediência.
Advirta-se ao perito de que deverá responder aos quesitos constantes do formulário anexo integralmente, sob pena de complementação 
do laudo sem ônus posterior às partes ou ao Estado, salvo nos casos de quesitos repetidos.
Na hipótese do laudo não ser remetido ao juízo no prazo estipulado, intime-se o perito para encaminhá-lo no prazo de 10 (dez) dias.
Com a juntada do laudo, dê ciência às partes, com prazo de 30 dias para manifestação.
Por se tratar de ação de concessão de benefício assistencial tenho que se faz necessária a realização de estudo socioeconômico com o 
autor, a fim de confirmar a incapacidade e as condições socioeconômicas do mesmo, a prova pericial é necessária para o desfecho da 
lide.
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Assim, mostra-se necessária a nomeação de profissional externo, razão pela qual nomeio a assistente social Andréia Guth, inscrita no 
CRESS sob nº 1041, residente e domiciliada na Rua Belmiro Rigotti, 3347, Porto Feliz, Machadinho do Oeste, podendo também ser 
encontrada no CREAS desta cidade, para realizar estudo socioeconômico junto à parte autora.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório e arbitro honorários em favor da assistente social no valor de R$ 412,00 
(quatrocentos e doze reais).
Intime-se/notifique-se a perita nomeada para manifestação, cientificando-a, ainda, do disposto nos artigos 157 e 158 do Código de 
Processo Civil.
O relatório social deverá ser encaminhado a este Juízo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data intimação da perita. Advirto a perita 
que, decorrido o prazo sem a apresentação do documento em epígrafe, não haverá pagamento dos honorários periciais.
Sobrevindo o laudo, defiro, desde já, o pagamento dos honorários periciais, devendo o cartório providenciar o necessário para tanto.
Encaminhem-se os seguintes quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pela expert:
1. Dados sobre o grupo familiar (pessoas que residem com o autor): a) nome; b) filiação; c) CPF; d) data de nascimento; e) estado civil; 
f) grau de instrução; g) relação de parentesco; h) atividade profissional; i) renda mensal; j) origem da renda (pensão, aposentadoria, 
benefício assistencial, autônomo, empregado com CTPS, funcionário público, aluguéis, etc.); 2. A residência é própria? 3. Se a residência 
for alugada, qual o valor do aluguel? 4. Descrever a residência: a) alvenaria ou madeira; b) estado de conservação; c) quantos módulos 
(quarto, sala, cozinha, etc.); d) metragem total aproximada; e) se é beneficiada com rede de água tratada e de energia; etc. 5. Indicar 
o estado dos móveis (novos ou antigos, conservados ou em mau estado, etc.); 6. Indicar a existência de telefone (fixo ou celular) na 
residência; 7. Indicar se recebe doações, de quem e qual o valor; 8. Indicar despesas com remédios; 9. Informar sobre a existência de 
parentes que, embora não residam no mesmo local, auxiliem o autor ou tenham condições de auxiliá-lo financeiramente ou através de 
doações, indicando o grau de parentesco, profissão e renda; 10. Informações que julgar importantes para o processo, colhidas com 
vizinhos e/ou comerciantes das proximidades, bem como outras obtidas com a diligência.
As partes têm o prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da presente decisão, para arguir impedimento ou suspeição, indicar 
assistente técnico e apresentar quesitos (incisos I, II e III, do §1º, do artigo 465 do Código de Processo Civil).
Com a vinda do estudo socioeconômico, intimem-se as partes, no prazo legal, requererem o que entenderem oportuno. 
Tendo interesse em propor acordo, deverá a autarquia previdenciária apresentá-la por escrito ou requerer a designação de audiência 
para esse fim;
Se for apresentada proposta de acordo, intime-se a parte autora para dizer se aceita, no prazo de 10 (dez) dias.
Considerando que os quesitos arrolados no formulário anexo são completos e abrangem a totalidade de informações e respostas de 
que se precisa saber para se conhecer do estado clínico da parte autora e acerca da alegada incapacidade laborativa, desde já indefiro 
os quesitos repetitivos que a(s) parte(s) vierem a indicar, ficando o perito desobrigado a responder as perguntas repetidas e de que se 
pretenda obter a mesma resposta, evitando-se repetições desnecessárias e retrabalho sem qualquer utilidade, com vistas, assim, a 
otimizar o trabalho pericial.
Após decorrido o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial, a escrivania deverá requisitar o pagamento dos honorários 
periciais, conforme determina a Resolução do CJF, independentemente de nova determinação nesse sentido, a fim de se evitar atrasos.
Após juntada do laudo, CITE-SE o INSS para responder a ação supra identificada, no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 
246, §2º, CPC e também se intime a parte autora para manifestação.
Expeça-se o necessário para promover o pagamento do perito.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a juntar histórico de contribuições fornecido pelo INSS (CNIS ou outro documento 
comprobatório), se já não houver carreado à inicial.
Desde já ofereço os seguintes quesitos judiciais:
1º) O periciando é portador de alguma moléstia grave que o impeça de exercer suas atividades habituais e em caso positivo, qual é esta 
moléstia? CID. Do que se trata?
2º) Essa moléstia é incurável/irreversível, considerando a medicina atual?
3º) A incapacidade da parte autora é total ou parcial? É temporária ou definitiva? É grave, reversível?
4º) O periciando pode exercer outra atividade que não a atual? Quais por exemplo? Considerando a idade e seu contexto.
Deverá ainda apresentar sua conclusão com todas as informações necessárias.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento antecipado.
Cite-se. Intimem-se. Notifique-se.
Expeça-se o necessário.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
Certidão
Processo nº 7003294-26.2022.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IZAIAS ALVES DA SILVA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: IZAIAS ALVES DA SILVA
MP-81, Lote 02, chácara, zona rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que geramos este movimento a fim de regularizar a movimentação processual.
Machadinho D’Oeste, RO, 2 de setembro de 2022.
PAULO SERGIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003287-34.2022.8.22.0019 
AUTOR: MARIA DE SOUZA CARDOSO, AVENIDA TANGARÁ 3545 BOM FUTURO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA CRISTINA QUADROS DUARTE, OAB nº RO5036A 
REU: BANCO PAN S.A., AV. 7 DE SETEMBRO 508, INEXISTENTE CENTRO - 78900-005 - NÃO INFORMADO - ACRE 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA BANCO PAN S.A 
DECISÃO
Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita. ANOTE-SE.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização Por Danos Materiais e Morais c.c Tutela de Urgência, ajuizada por 
MARIA DE SOUZA CARDOSO em face do BANCO PAN S.A. Narra em síntese que recebe sua aposentadoria por idade rural, através do 
Banco do Brasil e no dia 22 de agosto de 2022, recebeu uma ligação do banco requerido, informando que deveria solicitar o cancelamento 
do cartão de crédito consignado, considerando que os empréstimos de n°. 316979163-3 e 318731233-9 estavam vencendo no fim do 
referido mês de agosto, não sendo possível o cancelamento automático. Ao buscar informações, descobriu que o banco requerido, havia 
realizado dois depósitos em sua conta, um no valor de R$ 9.644,03 e outro no valor de R$ 3.876,73, oriundos de refinanciamento, através 
do contrato de nº. 363324368-2 e nº. 3633243393-3. Alega ao final que jamais realizou contrato de empréstimos junto ao requerido e 
que a cobrança é indevida. Requer assim, a suspensão dos descontos e ao final a condenação na devolução dos valores descontados 
indevidamente e a condenação pelos danos sofridos. Juntou documentos.
Pois bem. Passo a análise do pedido de tutela de urgência.
É sabido que, para concessão da antecipação da tutela pretendida, deve restar demonstrada a probabilidade do direito, bem como o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, consubstanciada nas alegações prestadas na inicial e nos documentos juntados aos autos, se verifica a probabilidade do 
direito, em especial pela apresentação dos descontos realizados.
O perigo na demora é patente, pois os descontos indevidos em seu benefício prejudicam a própria subsistência da parte. Consigna-se, 
ainda, que, em contrapartida, o deferimento não acarretará prejuízos à parte credora já que, caso seja declarada a regularidade da dívida, 
poderá retomar a cobrança.
O autor demonstrou que há supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fazendo-se presumir a ilegalidade, uma vez 
que, segundo alega, não foi realizado nenhum tipo de empréstimo junto ao banco requerido e os descontos estão ocorrendo de forma 
indevida.
Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida pela parte autora, a fim de que a parte requerida proceda a 
IMEDIATA SUSPENSÃO da cobrança, oriunda do débito em discussão, em nome da parte autora, referente aos contratos, objetos da 
demanda, através do nº. nº. 363324368-2 e nº. 3633243393-3 e seus desdobramentos. Em caso de descumprimento, desde já aplico 
multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração.
Aplica-se ao caso o CDC, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes e considerando ainda os fatos ocorridos e 
levando-se em consideração a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da parte autora perante a parte requerida, decreto a inversão 
do ônus da prova.
Intime-se com urgência.
Havendo descumprimento desta ordem judicial, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), sem prejuízo de eventual majoração.
Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no art. 334, do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, da 
instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja vista que, segundo a experiência prática judicial, nas ações movidas em 
desfavor de instituições bancárias, CERON, seguradoras e empresas de telefonia, estas, até mesmo por orientação decorrente de política 
interna e administrativa, não estão aptas a oferecer proposta de acordo, principalmente no início do procedimento judicial, restando em 
sua maioria infrutífera à conciliação, o que não impede que em outra fase processual seja designada nova oportunidade para conciliação 
entre as partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos da 
prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
Apresentada defesa pelo réu, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC).
Intimem-se.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7000955-70.2017.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: G. A. D. S. e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: FLAVIO ANTONIO RAMOS - RO0004564A, RONALDO DE OLIVEIRA COUTO - RO0002761A
Advogados do(a) EXEQUENTE: FLAVIO ANTONIO RAMOS - RO0004564A, RONALDO DE OLIVEIRA COUTO - RO0002761A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
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Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, juntando cópia do comprovante de honorários, a fim de possibilitar a expedição do 
alvará na forma requerida.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003247-52.2022.8.22.0019 
AUTOR: A. M. D., RUA JORGE TEIXEIRA 2525, CASA DISTRITO 5º BEC - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: DANILO WALLACE FERREIRA SOUSA, OAB nº RO6995 
REU: C. J. M., AVENIDA CANAÃ 5956, - DE 5775 AO FIM - LADO ÍMPAR JARDIM PRIMAVERA - 76875-733 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos.
Intime-se o autor para que informe/esclareça o valor pretendido, a título de alimentos, bem como, qual é a empresa em que o requerido 
exerce suas funções, considerando o pedido de desconto em folha de pagamento.
Concedo o prazo de 15 dias para emenda.
Após, conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003328-98.2022.8.22.0019 
AUTOR: MARLENE FLORIANO DA SILVA, LINHA LJ 11, GLEBA 2, LOTE 244, PA LAJES ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: CARINE MARIA BARELLA RAMOS, OAB nº RO6279A 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro a gratuidade processual. ANOTE-SE.
2. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
2.1. Considerando que a parte autora fundamenta este ponto da pretensão no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve-se analisar 
a presença dos pressupostos ali estabelecidos.
A parte autora pleiteia que a autarquia ré promova a implementação/restabelecimento imediato do beneficio previdenciário de auxílio-
doença.
Para a concessão da medida, necessário a presença da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação.
O dano irreparável ou de difícil reparação, a princípio, se encontra presente, já que a parte autora dependeria do benefício para sua 
subsistência.
Porém, a verossimilhança de suas alegações não restou demonstrada, considerando a divergência entre a conclusão dos peritos do INSS 
e os atestados fornecidos por médicos particulares.
Assim INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pedida pela parte autora.
3. Indispensável, no caso, a perícia médica. Para sua realização, nomeio como perita a Médica Drª. Jardenys Katia de Gusmão Tavares 
- CRM 2017-RO com o seguinte endereço profissional: “CENTRO MÉDICO”, localizado na Avenida Rio de Janeiro, nº 2377, em frente ao 
Ministério Público, centro, nesta Cidade de Machadinho D´Oeste/RO.
Diante do grau de qualificação do perito, da complexidade do exame e do local de sua realização, tratando-se de parte autora beneficiária 
da justiça gratuita, nos termos do artigo 28, da Resolução 305, de 07/10/2014 do CJF e da Resolução n. 232/2016 do CNJ, fixo os 
honorários periciais em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que será pago pela Justiça Federal, Seção do Estado de Rondônia, 
na forma da referida resolução.
Fixei o valor da perícia em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com amparo no § único do art. 28 da Resolução n. 305/2014-CJF 
e no art. 2º, §4º da Resolução 232/2016-CNJ em razão da complexidade da matéria, do grau de zelo que a profissional empregará na 
perícia, do lugar e do tempo para a realização da perícia e entrega do laudo e das peculiaridades regionais.
Com efeito, a perita coletará e identificará os dados do(a) periciando(a), indicando informações processuais, dados pessoais e condições 
laborativas, levantando histórico clínico e outras informações que julgar importantes.
Realizará exame físico e clínico do(a) periciando(a) para apurar quanto às queixas do(a) periciando(a) em detrimento de sua condição 
física e clínica.
Realizará, estudo de todos os documentos apresentados pelo(a) periciando(a) (atestados, laudos, exames, etc) para obter subsídios para 
a avaliação.
Por fim, deverá responder a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, o que representa um número elevado de 
questionamentos.
Logo, deverá dedicar considerável tempo para realizar a perícia e para confeccionar o laudo.
Além disso, o perito detém qualificação profissional e experiência atuando na área de perícias médicas judiciais, razão pela qual o zelo 
profissional também é considerado.
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As peculiaridades regionais também justificam o valor fixado, já que, nas Comarcas desta região, meras consultas médicas costumam 
ultrapassar o valor de R$ 300,00, sendo comum o fato de médicos especialistas cobrarem valores bem superiores ao mínimo das tabelas 
das Resoluções (CJF e CNJ) para realizar perícias da amplitude desta designada, conforme já se teve a experiência em várias outras 
nomeações de outros profissionais em processos previdenciários deste juízo, em que uma dezena e meia de médicos recusaram as 
nomeações.
JUSTIFICATIVA PARA SER INFORMADA NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS.
Além de todas as especificidades consignadas, justificam-se os honorários na medida em que o valor mínimo da tabela do CJF (R$ 
200,00) depois de descontados os tributos de IR (27,5%) e ISS (aproximadamente 5%) será reduzido para quantia irrisória e incapaz 
de remunerar o trabalho complexo que será realizado pelo perito, que comprometerá demasiadamente o tempo de avaliação da parte 
com exame clínico e avaliará todos os documentos médicos e exames apresentados, além de ter que elaborar laudo respondendo a um 
elevado número de quesitos.
Ademais, embora o juízo tenha diligenciado exaustivamente na busca de médicos que aceitem realizar as perícias previdenciárias, a 
recusa em massa tem sido a resposta dos profissionais da região, ainda que fixados os honorários no valor mencionado acima. 
Veja-se, inclusive, que uma mera consulta com um médico especialista na região chega a custar valor maior que o ora fixado, sendo 
mais um fator que inviabiliza o interesse dos profissionais em realizem complexas perícias previdenciárias judiciais pelo valor mínimo da 
tabela do CJF.
Portanto, tem-se por justificado o valor fixado para a perícia.
Logo, nos termos do artigo 474, do Código de Processo Civil, DESIGNO a perícia para o dia 20.09.2022, às 10h00min, a ser realizada 
no endereço profissional da perita médica acima mencionado (CENTRO MÉDICO – AV. Rio de Janeiro, nº 2377, em frente ao Ministério 
Público).
Registro desde já, que o não comparecimento da parte autora na data da perícia designada, sem apresentação de justificativa plausível, 
de sua ausência comprovada mediante documento idôneo, importará em extinção do processo, por se tratar de ato que deva ser 
praticado pessoalmente, caracterizando abandono da causa, bem como, aplicação de multa no importe de 10% sobre o valor da causa 
atualizado.
Advirto as partes que deverão utilizar máscaras e respeitar as regras sanitárias para evitar eventual contágio pelo covid-19.
Intime-se a médica perita quanto a sua nomeação, a fim de que examine a parte autora e responda aos quesitos.
Informe-se ao expert nomeado sobre o procedimento para pagamento dos honorários periciais e prazo médio previsto para depósito em 
conta, nos termos da Resolução n. 305 do CJF e n. 232/2016-CNJ.
Intimem-se as partes, cientificando-as do prazo de 15 dias para indicar assistente técnico, caso ainda não tenham indicado (art. 465, 
incisos II e III do CPC).
É facultado ao perito o uso da autonomia profissional que lhe é conferida legalmente para realização do procedimento pericial, podendo usar 
de todos os meios técnicos legais que dispor a fim de responder aos quesitos arrolados, inclusive no que diz respeito ao acompanhamento 
do(a) periciando(a).
Demais disso, às partes é concedido o direito de nomear assistência técnica para acompanhar a perícia médica, podendo valerem-se 
dessa prerrogativa se assim tiverem interesse.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que, a pedido da perita, deverá estar presente no local da perícia com antecedência mínima de 
15 (quinze) minutos ao horário assinalado, munida com:
- Documentos pessoais: cópias do RG, do CPF e do cartão SUS;
- Documentos médicos: originais e cópias de todos os documentos médicos relacionados à doença afirmada na inicial (laudos, 
encaminhamentos, fichas de atendimentos, relatórios de procedimentos e cirurgias, exames laboratoriais [sangue], exames de imagem 
[raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, eletrocardiograma, eletroencefalograma], laudos e filmes dos exames, CAT – Comunicação 
de Acidente de Trabalho, agendamento de INSS, receitas de medicação, caixas das medicações que faz uso atualmente), entre outros.
Sendo realizada a perícia, concedo ao perito o prazo de 30 dias para apresentação do laudo ao juízo, sob pena de responder por crime 
de desobediência.
Advirta-se ao perito de que deverá responder aos quesitos constantes do formulário anexo integralmente, sob pena de complementação 
do laudo sem ônus posterior às partes ou ao Estado, salvo nos casos de quesitos repetidos.
Na hipótese do laudo não ser remetido ao juízo no prazo estipulado, intime-se o perito para encaminhá-lo no prazo de 10 (dez) dias.
Com a juntada do laudo, dê ciência às partes, com prazo de 30 dias para manifestação.
Tendo interesse em propor acordo, deverá a autarquia previdenciária apresentá-la por escrito ou requerer a designação de audiência 
para esse fim;
Se for apresentada proposta de acordo, intime-se a parte autora para dizer se aceita, no prazo de 10 (dez) dias.
Considerando que os quesitos arrolados no formulário anexo são completos e abrangem a totalidade de informações e respostas de 
que se precisa saber para se conhecer do estado clínico da parte autora e acerca da alegada incapacidade laborativa, desde já indefiro 
os quesitos repetitivos que a(s) parte(s) vierem a indicar, ficando o perito desobrigado a responder as perguntas repetidas e de que se 
pretenda obter a mesma resposta, evitando-se repetições desnecessárias e retrabalho sem qualquer utilidade, com vistas, assim, a 
otimizar o trabalho pericial.
Após decorrido o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial, a escrivania deverá requisitar o pagamento dos honorários 
periciais, conforme determina a Resolução do CJF, independentemente de nova determinação nesse sentido, a fim de se evitar atrasos.
Após juntada do laudo, CITE-SE o INSS para responder a ação supra identificada, no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 
246, §2º, CPC e também se intime a parte autora para manifestação.
Expeça-se o necessário para promover o pagamento do perito.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a juntar histórico de contribuições fornecido pelo INSS (CNIS ou outro documento 
comprobatório), se já não houver carreado à inicial.
Desde já ofereço os seguintes quesitos judiciais:
1º) O periciando é portador de alguma moléstia grave que o impeça de exercer suas atividades habituais e em caso positivo, qual é esta 
moléstia? CID. Do que se trata?
2º) Essa moléstia é incurável/irreversível, considerando a medicina atual?
3º) A incapacidade da parte autora é total ou parcial? É temporária ou definitiva? É grave, reversível?
4º) O periciando pode exercer outra atividade que não a atual? Quais por exemplo? Considerando a idade e seu contexto.
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Deverá ainda apresentar sua conclusão com todas as informações necessárias.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento antecipado.
Cite-se. Intimem-se. Notifique-se.
Expeça-se o necessário.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7003444-41.2021.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SAMUEL NIENKE
Advogado do(a) AUTOR: MICHELLE CORREIA DA SILVA - RO9333
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Certifico que, através desta, fica a parte autora devidamente intimada, na pessoa de seu procurador, para conhecimento do laudo pericial 
sob ID 81345417 e, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7000698-69.2022.8.22.0019 
AUTORES: VALDINEIA MEIRA DA CRUZ, LINHA C-10, KM 35, P. A AMIGOS DO CAMPO, ZONA RURA s/n ZONA RURAL - 76868-000 
- MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA, SEBASTIAO BISPO DA CRUZ, LINHA C-10, KM 35, P. A AMIGOS DO CAMPO, ZONA RURA 
s/n ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DOS AUTORES: EVANDRO ALVES DOS SANTOS, OAB nº PR52678A 
REU: NILZA SILVEIRA MENDES, RUA LINHA CARRETEIRA, LT 12, P. A AMIGOS DO CAMPO s/n ZONA RURAL - 76868-000 - 
MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos.
VALDINEIA MEIRA DA CRUZ e SEBASTIÃO BISPO DA SILVA, já qualificada nos autos, move a presente Ação de Reintegração de 
Posse em face de NILZA SILVEIRA MENDES e DAVI DE TAL.
Juntou documentos aos autos.
Foi determinada a intimação da parte autora para apresentar emenda à inicial, para o fim de juntar aos autos alguns documentos, visando 
comprovar as alegações descritas no seu pedido (Id. 73861735).
Em seguida, o autor apresentou pedido de dilação de prazo (Id. 78075989).
Após, ante o decurso do prazo requerido, houve nova intimação (Id. 80496575). Contudo, o autor quedou-se inerte.
Assim, o prazo transcorreu in albis sem a realização da emenda.
Nessas condições vieram-me conclusos.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil/2015, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
Acrescenta o parágrafo único do referido artigo que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
No presente caso, a parte autora foi intimada para emendar a inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. No 
entanto, a parte requerente, embora intimada, deixou transcorrer in albis o prazo sem dar andamento ao feito cumprindo a decisão de 
emenda.
Desta forma, não cumprida a ordem judicial de emenda à inicial, deve a petição inicial ser indeferida, nos termos do artigo 330, IV, do 
Código de Processo Civil/2015.
Posto isso, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC, em consequência, 
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, I do mesmo Código.
Condeno a parte autora às custas processuais.
Intime-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquive-se.
Pratique-se o necessário.
P.R.I.
Machadinho D’Oeste sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 09:32 .
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003327-16.2022.8.22.0019 
AUTOR: RICARDO DA SILVA OLIVEIRA, LINHA C 74, KM 12, GLEBA 15, LOTE 47 ZONA RURAL - 76867-000 - VALE DO ANARI - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: CARINE MARIA BARELLA RAMOS, OAB nº RO6279A 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro a gratuidade processual. ANOTE-SE.
2. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
2.1. Considerando que a parte autora fundamenta este ponto da pretensão no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve-se analisar 
a presença dos pressupostos ali estabelecidos.
A parte autora pleiteia que a autarquia ré promova a implementação/restabelecimento imediato do beneficio previdenciário de auxílio-
doença.
Para a concessão da medida, necessário a presença da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação.
O dano irreparável ou de difícil reparação, a princípio, se encontra presente, já que a parte autora dependeria do benefício para sua 
subsistência.
Porém, a verossimilhança de suas alegações não restou demonstrada, considerando a divergência entre a conclusão dos peritos do INSS 
e os atestados fornecidos por médicos particulares.
Assim INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pedida pela parte autora.
3. Indispensável, no caso, a perícia médica. Para sua realização, nomeio como perita a Médica Drª. Jardenys Katia de Gusmão Tavares 
- CRM 2017-RO com o seguinte endereço profissional: “CENTRO MÉDICO”, localizado na Avenida Rio de Janeiro, nº 2377, em frente ao 
Ministério Público, centro, nesta Cidade de Machadinho D´Oeste/RO.
Diante do grau de qualificação do perito, da complexidade do exame e do local de sua realização, tratando-se de parte autora beneficiária 
da justiça gratuita, nos termos do artigo 28, da Resolução 305, de 07/10/2014 do CJF e da Resolução n. 232/2016 do CNJ, fixo os 
honorários periciais em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que será pago pela Justiça Federal, Seção do Estado de Rondônia, 
na forma da referida resolução.
Fixei o valor da perícia em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com amparo no § único do art. 28 da Resolução n. 305/2014-CJF 
e no art. 2º, §4º da Resolução 232/2016-CNJ em razão da complexidade da matéria, do grau de zelo que a profissional empregará na 
perícia, do lugar e do tempo para a realização da perícia e entrega do laudo e das peculiaridades regionais.
Com efeito, a perita coletará e identificará os dados do(a) periciando(a), indicando informações processuais, dados pessoais e condições 
laborativas, levantando histórico clínico e outras informações que julgar importantes.
Realizará exame físico e clínico do(a) periciando(a) para apurar quanto às queixas do(a) periciando(a) em detrimento de sua condição 
física e clínica.
Realizará, estudo de todos os documentos apresentados pelo(a) periciando(a) (atestados, laudos, exames, etc) para obter subsídios para 
a avaliação.
Por fim, deverá responder a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, o que representa um número elevado de 
questionamentos.
Logo, deverá dedicar considerável tempo para realizar a perícia e para confeccionar o laudo.
Além disso, o perito detém qualificação profissional e experiência atuando na área de perícias médicas judiciais, razão pela qual o zelo 
profissional também é considerado.
As peculiaridades regionais também justificam o valor fixado, já que, nas Comarcas desta região, meras consultas médicas costumam 
ultrapassar o valor de R$ 300,00, sendo comum o fato de médicos especialistas cobrarem valores bem superiores ao mínimo das tabelas 
das Resoluções (CJF e CNJ) para realizar perícias da amplitude desta designada, conforme já se teve a experiência em várias outras 
nomeações de outros profissionais em processos previdenciários deste juízo, em que uma dezena e meia de médicos recusaram as 
nomeações.
JUSTIFICATIVA PARA SER INFORMADA NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS.
Além de todas as especificidades consignadas, justificam-se os honorários na medida em que o valor mínimo da tabela do CJF (R$ 
200,00) depois de descontados os tributos de IR (27,5%) e ISS (aproximadamente 5%) será reduzido para quantia irrisória e incapaz 
de remunerar o trabalho complexo que será realizado pelo perito, que comprometerá demasiadamente o tempo de avaliação da parte 
com exame clínico e avaliará todos os documentos médicos e exames apresentados, além de ter que elaborar laudo respondendo a um 
elevado número de quesitos.
Ademais, embora o juízo tenha diligenciado exaustivamente na busca de médicos que aceitem realizar as perícias previdenciárias, a 
recusa em massa tem sido a resposta dos profissionais da região, ainda que fixados os honorários no valor mencionado acima. 
Veja-se, inclusive, que uma mera consulta com um médico especialista na região chega a custar valor maior que o ora fixado, sendo 
mais um fator que inviabiliza o interesse dos profissionais em realizem complexas perícias previdenciárias judiciais pelo valor mínimo da 
tabela do CJF.
Portanto, tem-se por justificado o valor fixado para a perícia.20.09.2022, às 09h30min, a ser realizada no endereço profissional da perita 
médica acima mencionado (CENTRO MÉDICO – AV. Rio de Janeiro, nº 2377, em frente ao Ministério Público).
Registro desde já, que o não comparecimento da parte autora na data da perícia designada, sem apresentação de justificativa plausível, 
de sua ausência comprovada mediante documento idôneo, importará em extinção do processo, por se tratar de ato que deva ser 
praticado pessoalmente, caracterizando abandono da causa, bem como, aplicação de multa no importe de 10% sobre o valor da causa 
atualizado.
Advirto as partes que deverão utilizar máscaras e respeitar as regras sanitárias para evitar eventual contágio pelo covid-19.
Intime-se a médica perita quanto a sua nomeação, a fim de que examine a parte autora e responda aos quesitos.
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Informe-se ao expert nomeado sobre o procedimento para pagamento dos honorários periciais e prazo médio previsto para depósito em 
conta, nos termos da Resolução n. 305 do CJF e n. 232/2016-CNJ.
Intimem-se as partes, cientificando-as do prazo de 15 dias para indicar assistente técnico, caso ainda não tenham indicado (art. 465, 
incisos II e III do CPC).
É facultado ao perito o uso da autonomia profissional que lhe é conferida legalmente para realização do procedimento pericial, podendo usar 
de todos os meios técnicos legais que dispor a fim de responder aos quesitos arrolados, inclusive no que diz respeito ao acompanhamento 
do(a) periciando(a).
Demais disso, às partes é concedido o direito de nomear assistência técnica para acompanhar a perícia médica, podendo valerem-se 
dessa prerrogativa se assim tiverem interesse.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que, a pedido da perita, deverá estar presente no local da perícia com antecedência mínima de 
15 (quinze) minutos ao horário assinalado, munida com:
- Documentos pessoais: cópias do RG, do CPF e do cartão SUS;
- Documentos médicos: originais e cópias de todos os documentos médicos relacionados à doença afirmada na inicial (laudos, 
encaminhamentos, fichas de atendimentos, relatórios de procedimentos e cirurgias, exames laboratoriais [sangue], exames de imagem 
[raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, eletrocardiograma, eletroencefalograma], laudos e filmes dos exames, CAT – Comunicação 
de Acidente de Trabalho, agendamento de INSS, receitas de medicação, caixas das medicações que faz uso atualmente), entre outros.
Sendo realizada a perícia, concedo ao perito o prazo de 30 dias para apresentação do laudo ao juízo, sob pena de responder por crime 
de desobediência.
Advirta-se ao perito de que deverá responder aos quesitos constantes do formulário anexo integralmente, sob pena de complementação 
do laudo sem ônus posterior às partes ou ao Estado, salvo nos casos de quesitos repetidos.
Na hipótese do laudo não ser remetido ao juízo no prazo estipulado, intime-se o perito para encaminhá-lo no prazo de 10 (dez) dias.
Com a juntada do laudo, dê ciência às partes, com prazo de 30 dias para manifestação.
Tendo interesse em propor acordo, deverá a autarquia previdenciária apresentá-la por escrito ou requerer a designação de audiência 
para esse fim;
Se for apresentada proposta de acordo, intime-se a parte autora para dizer se aceita, no prazo de 10 (dez) dias.
Considerando que os quesitos arrolados no formulário anexo são completos e abrangem a totalidade de informações e respostas de 
que se precisa saber para se conhecer do estado clínico da parte autora e acerca da alegada incapacidade laborativa, desde já indefiro 
os quesitos repetitivos que a(s) parte(s) vierem a indicar, ficando o perito desobrigado a responder as perguntas repetidas e de que se 
pretenda obter a mesma resposta, evitando-se repetições desnecessárias e retrabalho sem qualquer utilidade, com vistas, assim, a 
otimizar o trabalho pericial.
Após decorrido o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial, a escrivania deverá requisitar o pagamento dos honorários 
periciais, conforme determina a Resolução do CJF, independentemente de nova determinação nesse sentido, a fim de se evitar atrasos.
Após juntada do laudo, CITE-SE o INSS para responder a ação supra identificada, no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 
246, §2º, CPC e também se intime a parte autora para manifestação.
Expeça-se o necessário para promover o pagamento do perito.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a juntar histórico de contribuições fornecido pelo INSS (CNIS ou outro documento 
comprobatório), se já não houver carreado à inicial.
Desde já ofereço os seguintes quesitos judiciais:
1º) O periciando é portador de alguma moléstia grave que o impeça de exercer suas atividades habituais e em caso positivo, qual é esta 
moléstia? CID. Do que se trata?
2º) Essa moléstia é incurável/irreversível, considerando a medicina atual?
3º) A incapacidade da parte autora é total ou parcial? É temporária ou definitiva? É grave, reversível?
4º) O periciando pode exercer outra atividade que não a atual? Quais por exemplo? Considerando a idade e seu contexto.
Deverá ainda apresentar sua conclusão com todas as informações necessárias.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento antecipado.
Cite-se. Intimem-se. Notifique-se.
Expeça-se o necessário.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001313-30.2020.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MANOEL VITORINO VIEIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO - RO0002761A, FLAVIO ANTONIO RAMOS - RO0004564A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, apresentando cópia do contrato de honorários, a fim de que seja expedido o alvará 
na forma requerida.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7001788-15.2022.8.22.0019 
AUTOR: IVALDO FIRMINO DA SILVA, LINHA C-70, KM 05 km 05, SITIO ZONA RURAL - 76867-000 - VALE DO ANARI - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: DANILO WALLACE FERREIRA SOUSA, OAB nº RO6995 
REU: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, RUA QUINZE DE NOVEMBRO 45, - ATÉ 150/151 CENTRO 
- 18010-080 - SOROCABA - SÃO PAULO 
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REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos.
Antes da análise do pedido da parte autora é necessário averiguar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade, já que se mostra 
decisivo para o recebimento da presente ação.
Em que pese os argumentos da requerente, não foi comprovada a insuficiência de recursos, não sendo possível aferir a veracidade 
ante a ausência de informações, portanto, não se amolda a requerente aos ditames do que preceitua a benesse da gratuidade. Aliás, há 
entendimento pretoriano nesse sentido. Veja-se:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. JUIZ QUE, DE OFÍCIO, INDEFERE PEDIDO DE 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTO RELEVANTE 
SOLICITADO EM DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. I - A Constituição Federal 
(art. 5º, LXXIV) exige do interessado em obter o benefício da gratuidade de justiça que comprove a insuficiência de recursos, restando não 
recepcionado, neste ponto específico, o dispositivo do art. 4º, da Lei n. 1.060/50 que exigia apenas a mera declaração de hipossuficiência 
econômica. II - A iniciativa do magistrado em verificar a comprovação da situação econômica do pretendente à gratuidade de justiça 
também está justificada pelo fato de que as custas judiciais têm natureza jurídica de tributo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal. III - Autoriza o indeferimento da petição inicial a desobediência a despacho judicial que determina a emenda à inicial para que 
o autor traga aos autos documentos que o juízo considera relevantes para a composição da lide, nos termos do CPC, art. 295, VI, última 
parte.(20050110662405APC, Relator NATANAEL CAETANO, 1ª Turma Cível, julgado em 10/10/2005, DJ 10/11/2005 p. 101-TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL).
A propósito, veja-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 
Justiça gratuita. Indeferimento de plano. Ausência de provas. Não-recolhimento das custas processuais. É faculdade do magistrado 
conceder ou não o benefício da assistência judiciária, sendo-lhe vedado apenas deixar de indicar seus elementos de convicção. Havendo 
elementos que demonstram que a parte interessada detém condições de suportar as despesas do processo, deve o juiz indeferir o 
benefício da assistência judiciária, ainda mais quando a parte é funcionária pública e for pequeno o valor atribuído à causa (Ap Civ 
100.010.2006000031-7, unân., julg. em 26-07-2006, Rel. Juiz Jorge Luiz M. Gurgel do Amaral).
No mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
Ementa – RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. 
LEI 1.060/50, ARTS. 4º E 5º. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. - Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios 
da gratuidade, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os 
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei nº 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a 
pretensão se tiver fundadas razões para isso (art. 5º). (Processo REsp 96054 / RS ; RECURSO ESPECIAL 1996/0031614-7 Relator(a) 
MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento: 15/10/1998 Data da 
Publicação/Fonte DJ 14.12.1998 p. 242).”
Além do mais, constatou-se que a parte autora está constituída por advogado particular o que desconstitui a presunção de pobreza 
alegada nos autos. Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:
“Pessoa que contrata advogado para defender seus direitos e revela nos autos situação financeira que desconstitui a presunção de 
pobreza para a gratuidade da justiça deve ter o seu recurso julgado deserto por lhe faltar o preparo (...) Decisão: Recurso não conhecido, 
deserto; a unanimidade nos termos do voto do relator.” (Recurso Inominado n° 1000674-51.2009.8.22.0003. Turma Recursal de Ji-
Paraná/RO. Relator: Juiz Glauco Antônio Alves. Data do julgamento: 14/04/2010) (grifei)
Ainda, que tenha a parte autora apresentado declaração de pobreza, esta possui presunção relativa . Leia-se o seguinte julgado:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INCONFORMISMO. DECLARAÇÃO 
DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVAS 
NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE EM ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A declaração de 
pobreza, em que se funda o pedido de assistência judiciária gratuita, encerra presunção relativa, que pode ser afastada se o magistrado 
entender, com base nos elementos de que para tanto dispõe, que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 
(TJ-RN - AI: 99424 RN 2010.009942-4, Relator: Des. Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 07/12/2010, 3ª Câmara Cível).” grifei
Deste modo, a parte autora não está dispensada de recolher o valor das custas processuais, sendo que, ao deixar de fazê-lo, a parte 
requerente assume o risco de sua ação não ser recebida.
Considerando que não há prova nos autos que demonstre a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem 
prejuízo do sustento próprio e/ou da família do requerente, intime-se a parte autora, via advogado, para emendar a peça inicial, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC/2015), devendo apresentar o comprovante de pagamento das custas 
processuais ou, na hipótese de insistir a hipossuficiência alegada, deverá apresentar JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS que permitam 
melhor aferir a necessidade do benefício pleiteado, por exemplo cópia da CTPS; declaração da agência IDARON; EMATER; Cartório de 
Registro de Imóveis; DETRAN; Declaração de IR, dos últimos 03 anos; comprovante de renda, entre outros, todos em seu nome e de 
sua esposa.
As custas processuais devem ser recolhidas nos termos do art. 12, I , da Lei 3.896/2016.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
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Por fim, em se tratando de causa sem maior complexidade, poderá a parte autora demandar no Juizado Especial Cível desta Comarca, 
onde não se exige o recolhimento de custas processuais, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95.
Intime-se. Certifique-se.
Expeça-se o necessário.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003316-84.2022.8.22.0019 
AUTOR: TARCISIO ROECKER, LINHA MC 03, KM 02, LOTE 428 ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ELLEN DORACI WACHIESKI MACHADO, OAB nº RO10009 
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Recebo a inicial.
Custas recolhidas ao id. 81243754.
TARCÍSIO ROECKER ingressou em juízo com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS c.c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face da empresa ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 
alegando é consumidor da empresa requerida e recebeu uma notificação/cobrança no importe de R$ 5.358,58 (cinco mil trezentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de recuperação de consumo, com aviso de suspensão do fornecimento de 
energia elétrica, caso não ocorra o pagamento. Requer em sede de liminar que a empresa requerida não suspenda ou interrompa o 
fornecimento da energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como, não inscreva seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Os documentos e as alegações declinadas na inicial evidenciam a plausibilidade do direito e a verossimilhança das alegações, legitimando 
o deferimento da liminar, até por que, a medida não trará nenhum prejuízo para a empresa requerida, pois, em caso de improcedência do 
pedido poderá novamente inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.
Por outro lado, evidencia-se o risco de dano irreparável à parte autora, uma vez na atualidade o acesso ao crédito é indispensável para 
gerir a vida de qualquer pessoa, sendo que a restrição negativa somente é extremamente danosa e prejudicial, justificando o deferimento 
da medida liminar pleiteada.
O entendimento do nosso Tribunal de Justiça é o seguinte:
100.013.2006.000794-2 Apelação Origem: 01320060007942 Cerejeiras/RO (1ª Vara) Apelante : Centrais Elétricas de Rondônia S/A - 
CERON Advogados : Fábio Antônio Moreira (OAB/RO 1.553) e outros Apelado : Centro de Formação de Condutores Vitalis Ltda e outros 
Advogado : Lucir Luiz Mazutti (OAB/RO 360) Relator : Juiz Valdeci Castellar Citon Revisor : Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia 
Energia elétrica. Alegação de fraude. Aferição unilateral. Inadmissibilidade. Corte de energia. Ausência de aviso prévio. Arbitrariedade. 
Serviço público essencial. Continuidade. (grifo nosso) Pessoa jurídica. Honra objetiva. Dano moral presumido. Possibilidade. A aferição 
unilateral realizada pela concessionária não é prova hábil a embasar cobrança de débitos nem o corte no fornecimento de energia 
elétrica. A fraude em medidor de energia deve ser constatada por meio de regular perícia, possibilitando ao consumidor ampla defesa. A 
ausência de aviso prévio no corte do fornecimento de serviço essencial constitui arbitrariedade, pois trata-se de serviço público essencial, 
de caráter contínuo. (grifo nosso) A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, de forma presumida, à sua honra objetiva, como ocorre 
quando, sem aviso prévio, a concessionária interrompe o fornecimento de energia elétrica, deixando o estabelecimento às escuras, à 
vista de todos que por ele passam ou adentram. ACÓRDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores 
da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas em, 
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Porto Velho, 1ª de abril de 2009 
DESEMBARGADOR(A) Roosevelt Queiroz Costa (PRESIDENTE).
Desta forma, considerando o que dos autos consta e, ainda, o declinado acima, DEFIRO o pedido liminar e, em consequência, DETERMINO 
que a parte requerida NÃO SUSPENDA/INTERROMPA o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 20/1965853-3, em 
razão do débito objeto de discussão judicial, no valor total de R$ 5.358,58 (cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito 
centavos), id. 81242598, bem como, NÃO EFETUE A COBRANÇA DA DÍVIDA e NÃO INSCREVA O NOME/ CPF DA PARTE AUTORA 
em órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, igualmente em relação ao débito questionado neste feito. 
Em caso de descumprimento da ordem, desde já aplico multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em que persistir a 
desobediência, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
Intime-se com URGÊNCIA.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno 
a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI).
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Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, cuja cópia da inicial segue em anexo, bem como para contestar, querendo, 
no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o art. 335, III, e com a advertência do art. 344, ambos do CPC.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 
questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 
resposta à reconvenção.
Por se tratar de relação de consumo, decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
Adotadas as providências acima, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado da lide ou saneamento do feito.
Expeça-se o necessário.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003317-69.2022.8.22.0019 
AUTOR: A. C. F. E. I. S., RUA AMADOR BUENO 474, BLOCO C, 1 ANDAR SANTO AMARO - 04752-005 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DO AUTOR: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB nº AC4254, PROCURADORIA AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 
REU: G. B. D. S., AV PRES MEDICI 3125 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
REU SEM ADVOGADO(S) 
DECISÃO
Vistos.
Intime-se o autor para recolher as custas processuais em 15 dias. 
Após, sem a necessidade de nova conclusão, cumpra-se com o seguinte:
Cuida-se de demanda por meio da qual a parte autora pretende liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na Inicial.
No presente caso, há a presença dos requisitos para a concessão do pleito liminar previstos no Decreto-Lei 911/69, quais sejam, 
a comprovação existência da relação contratual entre as partes (id. 81249570), bem como a constituição em mora do devedor (id. 
81249571).
Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a medida de BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na inicial, conforme contrato que acompanha 
este feito, depositando-se o bem com o autor ou com pessoa por ele indicada.
Intime-se a parte requerida da decisão desta decisão liminar e cite-a para contestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe 
facultada ainda, pagar a integralidade do débito no valor de R$ 22.015,45 (vinte e dois mil quinze reais e quarenta e cinco centavos), 
até 05 (cinco) dias após a execução da liminar, caso em que lhe será restituído o bem, livre de ônus, conforme o disposto no art 3º do 
Decreto-Lei n. 911/69.
Abstenho, por ora, objetivando-se otimizar a prática dos atos processuais, de deferir o pedido de inserção de restrição no cadastro 
Renajud, porquanto quando tal medida deve tornar sem efeito tão logo o veículo seja apreendido (situação iminente), conforme dispõe o 
Decreto-Lei n. 911/69, art. 3, § 9º. Consigne-se, todavia, que a referida medida pode ser pleiteada e deferida posteriormente, em qualquer 
momento processual.
Apreendido o veículo, o Juízo deverá ser imediatamente comunicado, e o respectivo Cartório intimar a instituição financeira para retirar o 
veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, caso seja necessário, conforme o disposto no art. 3º, § 13º, 
do Decreto-lei n. 911/69.
Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 
3º, § 14º do Decreto-lei n. 911/69, incluído pela Lei nº 13.043/14).
Cientifique-se eventuais avalistas. Não contendo endereço nos autos, intime-se a parte autora para trazê-los em 05 (cinco) dias.
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 
mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no art. 4º do Decreto-lei n. 911/69.
Na hipótese do mandado restar negativo, diante da não localização da parte requerida, fica o Cartório autorizado a repetir este comando, 
após apresentação de novo endereço pelo demandante.
Expeça-se o necessário.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003343-67.2022.8.22.0019 
AUTOR: OSMAR TEIXEIRA DA SILVA, MP 13, LT 135, GB 02 s/n ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: EVANDRO ALVES DOS SANTOS, OAB nº PR52678A 



3675DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Ação Para Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio Doença, ajuizada por OSMAR TEIXEIRA DA ILVA, em face do 
INSS - Instituto Nacional do seguro Social.
Pois bem.
O documento apresentado como comprovante de endereço, não consta o nome e endereço do titular.
O pedido apresentado junto ao INSS, se deu em 18.03.2022 (id. 81323028), sendo indeferido por não estar incapaz para o trabalho e 
para atividade rural.
Exame médico ao id. 81323026, realizado em 15.06.2016 e 21.08.2017; Laudo ortopédico, datado em 12.01.2018.
Documentos pessoais e petição inicial ao id. 81323023.
Analisando o pedido apresentado, verifico que o autor alega ser agricultor e se encontra incapaz para o trabalho.
Contudo, o INSS indeferiu seu pedido por não estar comprovada sua incapacidade e sua qualidade de segurado especial, no tempo e na 
forma prescrita em lei.
Desta forma, DETERMINO a emenda da inicial para o fim de:
a) apresentar seu comprovante de endereço, com os dados do titular;
b) laudo médico, atualizado, considerando que o laudo médico apresentado foi elaborado em 12.01.2018, ou seja, há mais de 04 anos;
c) documentos que comprovem sua atividade rural, no tempo e na forma prescrita em lei, em regime de agricultura familiar (declaração da 
agência IDARON; EMATER; INCRA; NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, entre outros);
d) documentos que comprovem sua hipossuficiência, tais como: comprovante de renda; extratos bancários; declaração do cartório de 
imóveis; DETRAN, entre outros.
Para tal comando, concedo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Por fim, façam os autos conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo Processo n. 7003330-68.2022.8.22.0019 
AUTOR: PATRICIO FERREIRA DA SILVA, LINHA MA 45 C.C MP 135, GLEBA 3, KM 18 LOTE 502, SÍTIO CANTINHO DO CÉU ZONA 
RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: CARINE MARIA BARELLA RAMOS, OAB nº RO6279A 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Analisando os autos, verifico que alguns documentos estão ilegíveis (documentos de id. 81277969, pg.14/21/25/28/29). 
Intime-se o autor para nova juntada, bem como, para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira e seu 
comprovante de renda.
Para tal comando, concedo o prazo de 15 dias.
Cumpra-se.
Machadinho D´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7000768-96.2016.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUZIA CAROLINA DE SOUZA MIRANDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO - RO0002761A, FLAVIO ANTONIO RAMOS - RO0004564A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seus procuradores, para no prazo de 05 dias, manifestar acerca da 
expedição do alvará judicial em seu favor
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022
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2ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7002249-21.2021.8.22.0019
REQUERENTE: JOSEFINA DE JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO - RO6559
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Machadinho D’Oeste, 31 de agosto de 2022.
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - ro - cep 76868-000, Fone: (69) 3309-8622, e-mail mdo1criminal@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 7001590-75.2022.8.22.0019
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: CLAUDINEI APARECIDO ARAUJO
Advogado: Reginaldo Ferreira dos Santos (OAB/RO 5947)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima mencionado para, no prazo legal, apresentar alegações finais.
Machadinho do Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7002576-97.2020.8.22.0019
REQUERENTE: BENEVALDO DOS SANTOS RAMOS
Advogado do(a) REQUERENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA - RO8136
REQUERIDO: NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7003310-77.2022.8.22.0019
REQUERENTE: ADAIR CORREIA DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: HALMERIO JOAQUIM CARNEIRO BRITO BANDEIRA DE MELO - RO770, THALES ANTUNES 
BANDEIRA DE MELO - RO11724
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para, no prazo de 15 dias úteis, 
emendar a inicial, a fim de digitalizar nos autos as faturas de consumo de energia elétrica de seu imóvel, referente aos meses de outubro 
de 2021 a julho de 2022, bem como para apresentar uma fotografia legível que demonstre a leitura atual do seu medidor, sob pena de 
indeferimento.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo nº: 7002670-74.2022.8.22.0019.
AUTOR: ROSEMARY APARECIDA DOS SANTOS
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
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Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, apresentar, no prazo de 15 
(quinze) dias, a Contestação.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7001140-35.2022.8.22.0019
EXEQUENTE: RUFINO E FERREIRA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
EXECUTADO: JORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para, no prazo de 5 dias úteis, 
apresentar o memorial de cálculo da dívida atualizada para posterior penhora on line ou penhora de parte do salário do executado, caso 
seja informado o nome e o endereço do empregador.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7004340-84.2021.8.22.0019
REQUERENTE: JOAQUIM VIANA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - ro - cep 76868-000, Fone: (69) 3309-8622, e-mail mdo1criminal@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
RÉU/DENUNCIADO: PAMELA FERREIRA RAMOS DA SILVA - CPF: 015.784.572-97 (REQUERIDO)
nascida em 02/10/1994, natural de Jaru/RO, filha de Iraci Roque Ferreira e Miriam Ferreira Ramos da Silva, atualmente em lugar incerto 
ou não sabido. 
Processo: 0000769-35.2018.8.22.0019
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: PAMELA FERREIRA RAMOS DA SILVA
FINALIDADE: INTIMAR o réu, acima qualificado, no prazo de 10 dias, apresentar o comprovante do pagamento da multa processual, 
por meio do e-mail: mdo1criminal@tjro.jus.br, no valor de R$ 6.752,52 (seis mil e setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 
dois centavos), devendo ser depositado na Conta do Banco do Brasil, Agencia 2757-X, Conta Corrente 12090-1, Titularidade: Fundo da 
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Rondônia, CNPJ: 2757-X, conforme cálculo anexo (p. 60), SOB PENA DE SEU 
NOME SER INCLUSO NA DÍVIDA ATIVA.

Machadinho do Oeste, 1 de setembro de 2022.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Endereço: Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
=======================================================================================================
=========
Processo nº: 7000074-30.2016.8.22.0019 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE 
REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA CRUZ
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO DA CRUZ SILVA - RO0005747A
DESPACHO 
Vistos.
Inverta-se o polo, fazendo constar a parte autora como ré/executada para viabilizar a execução.
Altere-se a classe processual para “Cumprimento de SENTENÇA ”.
Após, cumpra-se o seguinte:
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Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias úteis, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir 
sobre o montante da condenação, multa de 10% (dez por cento) previstas no art. 523, § 1º, do CPC.
Caso efetue o pagamento através de depósito judicial, desde já autorizo a expedição de alvará/ofício em favor do exequente.
Na sequência façam os autos conclusos para SENTENÇA extinção.
Contudo, sendo a parte executada intimada e quedando-se inerte, fica a parte exequente, desde já, intimada a trazer planilha do débito 
atualizada, com a aplicação da multa, para fins de penhora on line ou outros meios de expropriação.
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - ro - cep 76868-000, Fone: (69) 3309-8622, e-mail mdo1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 0002488-96.2011.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DA PENA (386)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: ADEMIR COSTA
Terceiro Interessado: Marilene Demarães de Souza Silva
Advogado: Celio da Cruz (OAB/RO 5443A)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima mencionado para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se a senhora MARILENE DEMARÃES 
DE SOUZA SILVA deseja aditar a inicial incluindo os demais dependentes, conforme manifestação ministerial de Id 80870540.
Machadinho do Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7002171-27.2021.8.22.0019
REQUERENTE: LAURECI ANTUNES FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para, no prazo de 5 dias úteis, 
apresentar o memorial de cálculo da dívida remanescente.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7004342-54.2021.8.22.0019
REQUERENTE: EUZA MARQUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo nº: 7002981-65.2022.8.22.0019.
REQUERENTE: EDVALDA COELHO ARAUJO FREIRE
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
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Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 15 dias 
úteis, apresentar contestação nos autos, sob pena de revelia.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7003312-47.2022.8.22.0019
AUTOR: JOAO BATISTA GOMES
Advogados do(a) AUTOR: HENRIQUE RAMOS DE FREITAS JUNIOR - RO11948, ODAISA DUARTE COSTA - RO12420
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para, no prazo de 5 dias úteis, 
digitalizar nos autos o motivo do corte ou fotografia do lacre colocado no medidor ou qualquer outro documento idôneo que comprove a 
suspensão do serviço em sua unidade consumidora, bem como para digitalizar de forma legível e sem supressão de dados as 6 últimas 
faturas de consumo de energia elétrica, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de indeferimento da 
tutela de urgência.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Processo nº: 7000305-47.2022.8.22.0019
Requerente: DERCIDIA VIEIRA LEONARDO
Advogado do(a) REQUERENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA - RO8136
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo nº: 7004315-71.2021.8.22.0019
Requerente: DALVA MADALENA BASSO CASADO
Advogados do(a) REQUERENTE: JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, 
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE) 
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria.INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS, quanto à impugnação/embargos a execução/cumprimento de SENTENÇA.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Processo nº: 7001095-31.2022.8.22.0019
Requerente: MARIA DAS GRACAS ABREU
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
Requerido(a): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - MG0096864A
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7003622-87.2021.8.22.0019
REQUERENTE: JOAO COSTA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO - RO6559
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Processo n°: 7002475-89.2022.8.22.0019
REQUERENTE: JOAO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDREW DE SENA MACEDO - RO12068, JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO 
APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação, no prazo 
de 15 (quinze) dias.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Processo nº: 7000895-24.2022.8.22.0019
Requerente: SEBASTIAO BERTULINO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDREW DE SENA MACEDO - RO12068, JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO 
APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519
Requerido(a): BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7000532-71.2021.8.22.0019
REQUERENTE: PAULA MICHELLE BESERRA MATOS FROTA
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA DOS SANTOS LIMA - RO0005329A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.
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2ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7004680-28.2021.8.22.0019
REQUERENTE: LEVI SILVA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519, JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO 
APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033
REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para, no prazo de 5 dias úteis, 
apresentar o memorial de cálculo da dívida remanescente.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Processo nº : 7000260-43.2022.8.22.0019
Requerente: PAULO FERREIRA ALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS - RO12069, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519, 
JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo nº: 7003200-15.2021.8.22.0019.
REQUERENTE: IRONE HIRT
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 15 dias 
úteis, efetuar o pagamento, com a imediata comunicação nos autos, sob pena de bloqueio de seus ativos financeiros.
Machadinho D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo nº: 7000720-64.2021.8.22.0019.
REQUERENTE: VANDERLI LOPES DOS SANTOS
REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontaneamente a 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
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DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Processo nº : 7001201-27.2021.8.22.0019
Requerente: MARIA JOSE DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO5471
Requerido(a): Banco Bradesco S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7000055-14.2022.8.22.0019
REQUERENTE: WILSON AMBROSIO DE MELO
ADVOGADO DO REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471
REQUERIDO: ENERGISA
ADVOGADO DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7000275-12.2022.8.22.0019
REQUERENTE: MARIA DA COSTA CIRINO
ADVOGADO DO REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7000685-70.2022.8.22.0019
AUTOR: ERONDINA RAMOS DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR, OAB nº RO2640
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7001748-67.2021.8.22.0019
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral
Requerente/Exequente:DIVINA GOMES DA SILVA, LINHA MC 03, s/n . - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
Advogado do requerente: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº RO6559
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, - LADO PAR VILA NOVA 
CONCEIÇÃO - 04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido:ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA
Vistos;
Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924,II, Código de Processo Civil, e determino 
o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Expeça-se alvará judicial, em prol da parte autora, para levantamento da quantia depositada em conta judicial ou proceda-se a transferência 
do numerário disponível na conta judicial vinculada aos autos, com eventuais acréscimos financeiros, para conta corrente indicada pela 
credora, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos autos.
Após o saque, a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere bônus ou ônus até que decorra o prazo estabelecido pelo Banco 
Central do Brasil para a sua extinção.
Confirmado o levantamento do alvará/realizada a transferência e não havendo resíduo na conta judicial, arquive-se.
Fica dispensado o prazo recursal.
DÊ CIÊNCIA AS PARTES SEM ABERTURA DE PRAZO NO PJE. APÓS A LEITURA, e NÃO HAVENDO PENDÊNCIA, ARQUIVE-SE.
P.R e Cumpra-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7002630-29.2021.8.22.0019
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
Requerente/Exequente:JUARES MARQUES LOPES, AVENIDA COSTA E SILVA 3016 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE 
- RONDÔNIA
Advogado do requerente: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº 
RO10517, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
Requerido/Executado: Banco Bradesco S.A, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido:
DESPACHO
Vistos.
Expeça-se o necessário para transferência do valor pago, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos 
autos.
Após o saque, a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere ônus ou bônus até que decorra o prazo estabelecido pelo Banco 
Central do Brasil para a sua extinção.
Atendida a determinação acima, cumpra-se o seguinte:
1) Intime-se o credor para, no prazo de 5 dias úteis, apresentar o memorial de cálculo da dívida remanescente;
2) caso já tenha apresentado o memorial de cálculo da dívida remanescente, intime-se o devedor para, no prazo de 15 dias úteis, efetuar 
o pagamento, com a imediata comunicação nos autos, sob pena de bloqueio de seus ativos financeiros.
3) Efetuado o pagamento, voltem os autos conclusos para sentença de extinção e liberação do numerário em prol do credor.
4) Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para realização da penhora on line.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 7000890-02.2022.8.22.0019
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: EDSON DA SILVA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS, OAB nº RO12069, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº 
RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A
DECISÃO
Vistos.
1-Defiro a gratuidade.
2- Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. 
3- Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 dias úteis. 
4- Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal de Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7002315-98.2021.8.22.0019
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
Requerente/Exequente:MARCELINO FIRMINO DA CONCEICAO, RUA PERNAMBUCO 2991 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº 
RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 10,11,13 E 14 / BLOCO 
01 E 02 VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido:FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, 
OAB nº RO11434, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA
Vistos;
Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924,II, Código de Processo Civil, e determino 
o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Expeça-se alvará judicial, em prol da parte autora, para levantamento da quantia depositada em conta judicial ou proceda-se a transferência 
do numerário disponível na conta judicial vinculada aos autos, com eventuais acréscimos financeiros, para conta corrente indicada pela 
credora, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos autos.
Após o saque, a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere bônus ou ônus até que decorra o prazo estabelecido pelo Banco 
Central do Brasil para a sua extinção.
Confirmado o levantamento do alvará/realizada a transferência e não havendo resíduo na conta judicial, arquive-se.
Fica dispensado o prazo recursal.
DÊ CIÊNCIA AS PARTES SEM ABERTURA DE PRAZO NO PJE. APÓS A LEITURA, e NÃO HAVENDO PENDÊNCIA, ARQUIVE-SE.
P.R e Cumpra-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 7000281-19.2022.8.22.0019
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JAIME TORRES
ADVOGADO DO REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A
DECISÃO
Vistos.
1- DEFIRO a gratuidade judiciária.
2- Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. 
3- No mais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens de 
praxe.
Cumpra-se.

7003333-23.2022.8.22.0019
Seguro
REQUERENTE: GERALDO MARTINUZO FILHO
ADVOGADO DO REQUERENTE: BRUNA LETICIA GALIOTTO, OAB nº RO10897
REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Relatório dispensado.
Observa-se que a parte autora está representada por procurador nos autos, conforme instrumento juntado ao id. : 81293625.
Todavia, nos Juizados Especiais Cíveis não há a possibilidade de a parte ser representada por terceiro em virtude da necessidade de 
comparecimento pessoal em todos os atos do processo, em atenção ao disposto nos artigos 8º e 9º da Lei nº. 9.099/95, bem como na 
jurisprudência. Vejamos:
EMENTA RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. 
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DA PARTE RECLAMANTE, PESSOA FÍSICA, SER REPRESENTADA POR PROCURADOR 
NOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE COMPARECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência. 
2. É vedada a figura de representação nos Juizados Especiais Cíveis, em face da necessidade do comparecimento pessoal das partes 
nos atos processuais. Inteligência do art. 8, § 1º e art. 9º, da Lei 9.099/95. 3. Ausência de pressuposto processual. Processo extinto sem 
resolução do mérito. 4. Recurso prejudicado. (TJ-MT - RI: 10001034420198110033 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, 
Data de Julgamento: 18/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2020).
Neste caso, não é possível que se aplique a pessoalidade, pois a parte autora intenta expressamente se fazer representar por terceira 
pessoa em juízo, logo, decorre logicamente que a demanda não pode tramitar perante a Justiça Especializada, urgindo que o litígio seja 
resolvido perante o Juízo Cível, onde se admite a sobredita representação.
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Posto isso, declaro a incompetência deste juízo para processamento e julgamento desta ação, tendo em vista a inadmissibilidade do 
procedimento no âmbito do Juizado Especial Cível. 
Por conseguinte, julgo extinto o processo, sem o exame do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 
Sem ônus.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sentença registrada automaticamente e publicada no DJE.
Machadinho D’Oeste, sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Gleucival Zeed Estevão
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7004935-83.2021.8.22.0019
REQUERENTE: DJALMA JOSE DE AMORIM
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, 
OAB nº RO9033, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7000475-19.2022.8.22.0019
AUTOR: ANA PEREIRA DE ARAUJO BARROS
ADVOGADO DO AUTOR: NATIANE CARVALHO DE BONFIM, OAB nº RO6933
REU: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7000165-13.2022.8.22.0019
REQUERENTE: DARCI CAMILO SANCHES
ADVOGADO DO REQUERENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA, OAB nº RO8136
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
7003314-17.2022.8.22.0019
Procedimento do Juizado Especial Cível
Abatimento proporcional do preço 
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AUTOR: JOAO BEVITORIO
ADVOGADO DO AUTOR: DIEGO RUFINO DE LIMA, OAB nº RO11925
REQUERIDO: E. R. -. D. D. E. S.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos. 
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar o projeto de construção da rede elétrica junto a Ceron/Energisa, bem 
como para esclarecer qual o local em que foi construída a rede elétrica e instalada a subestação, se DENTRO ou FORA da propriedade 
rural, descrevendo qual o tamanho da rede elétrica, qual a quantidade de poste utilizada e a sua metragem, e qual a capacidade/potência 
da subestação (5, 10, 15 KVA). Se possível, registrar tudo com fotografias, sob pena de indeferimento.
Decorrido o prazo, certifique e voltem os autos conclusos;
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7004335-62.2021.8.22.0019
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
Requerente/Exequente:MARIA DO CARMO RODRIGUES, ZONA RURAL 133 RODOVIA RO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº 
RO10517, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519
Requerido/Executado: BANCO BRADESCO S/A, AC MACHADINHO DO OESTE 2606, AVENIDA SÃO PAULO 3057 CENTRO - 76868-
970 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA, Banco Bradesco S.A, - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado do requerido:
DESPACHO
Vistos.
Remetam-se os autos à contadoria judicial para apurar o valor da dívida, deduzindo do montante pago o valor cobrado na execução, com 
aplicação da multa de 10%, caso o pagamento tenha ocorrido fora do prazo legal estabelecido no artigo 523, 1° do CPC.
O valor pago em excesso será devolvido ao executado.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7002225-90.2021.8.22.0019
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
Requerente/Exequente:PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA, AVENIDA DIOMERO MORAES BORBA 5390 CENTRO - 76868-000 - 
MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519, 
THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033
Requerido/Executado: Banco Bradesco S.A, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido:
DESPACHO
Vistos.
Expeça-se o necessário para transferência do valor pago, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos 
autos.
Remetam-se os autos a contadoria judicial para apurar eventual saldo remanescente da divida, observando os comandos da sentença/
acórdão recursal e legislação processual civil vigente, com a dedução do valor pago.
Atendida a determinação, abra-se vista as partes para, querendo, se manifestarem acerca dos cálculos.
Não havendo manifestação, desde já, fica homologado os cálculos da contadoria.
Após, conclusos.
Cumpra-se.

7002046-07.2021.8.22.0004
REQUERENTE: CREUZA MUNIZ SCHMIDT, CPF nº 24234710253, RUA PAU BRASIL 307 . - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR JUNIOR, OAB nº RO9477A, GETULIO DA COSTA SIMOURA, 
OAB nº RO9750A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
Despacho
Vistos.
Altere-se a classe processual para “Cumprimento de Sentença”.
Após, cumpra-se o seguinte:
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Intime-se a parte executada, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias úteis, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir 
sobre o montante da condenação, multa de 10% (dez por cento) previstas no art. 523, § 1º, do CPC.
Caso efetue o pagamento através de depósito judicial, desde já autorizo a expedição de alvará/ofício em favor do exequente e do 
advogado, conforme consta na petição inicial.
Na sequência façam os autos conclusos para sentença extinção.
Contudo, sendo a parte executada intimada e quedando-se inerte, fica a parte exequente, desde já, intimada a trazer planilha do débito 
atualizada, com a aplicação da multa, para fins de penhora on line ou outros meios de expropriação.
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
Processo: 7003331-53.2022.8.22.0019
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: MERCIDIO MARCOLINO
AUTOR SEM ADVOGADO(S)
REU: AUREO GARCIA PARENTE
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
1-Recebo a inicial.
2-DESIGNO AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO para o dia 08/06/2022, às 11h00, a ser realizada pelo Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos – CEJUSC por VIDEOCONFERÊNCIA, ficando a cargo do CEJUSC, definir a plataforma a ser utilizada (WhatsApp 
ou Hangouts Meet), podendo ser utilizado, pelas partes, aparelho celular, notebook ou computador que possua sistema de vídeo e áudio 
regularmente funcionando.
3-Outrossim, poderá a CEJUSC flexibilizar a data da audiência de conciliação agendada acima, sem necessidade de autorização do 
Juízo, caso haja disponibilidade de tempo e desde que avisadas as partes com antecedência e haja anuência destas.
4-Assim, CITE-SE a parte requerida dos termos da presente ação, anexando-se a contrafé, para querendo, contestar o pedido em ATÉ 
24 HORAS, CONTADOS DO DIA DA AUDIÊNCIA, CASO NÃO HAJA ACORDO ENTRE AS PARTES, nos termos do artigo 7º, inciso XIV, 
do Provimento n. 18/2020 da CGJ/RO. sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 
5- Na ocasião da citação/intimação, o oficial de justiça deverá anotar o número do watsapp do réu para viabilizar a realização da audiência 
de conciliação.
6-Se já houver contestação nos autos, fica a parte autora intimada do prazo de até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior da 
audiência conciliatória para apresentar impugnação, nos termos do artigo 7º, inciso XV, do Provimento n. 18/2020 da CGJ/RO.
7-Caso não constem os dados de e-mail e telefones das partes no processo (advogado/autor/réu/preposto), ficam, desde já, intimadas 
para se manifestarem nos autos, no prazo 24 horas antes da solenidade conciliatória, indicando tais dados, sob pena de extinção do 
feito com condenação em custas para a parte autora ou revelia para o réu
8-Após a apresentação dos dados necessários (e-mail e telefone das partes), encaminhe-se o processo ao CEJUSC para realização da 
audiência e envio do link correspondente às partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da solenidade, sendo de responsabilidade 
das partes e seus advogados a informação, sob pena de cancelamento do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
9-No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicado, 
a fim de que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a 
entrarem na sala virtual.
10-Os advogados e as partes deverão comprovar suas respectivas identidades no início da audiência, mostrando documento oficial com 
foto, para conferência e registro.
11-A parte autora deverá estar de posse de seus dados bancários a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
12-Caso alguma das partes NÃO tenha meios tecnológicos para participar da audiência por videoconferência, deverá entrar em contato 
com o setor de conciliação mediante os contatos que seguem: via e-mail cejuscmdo@tjro.jus.br e telefone fixo – (69) 3581-3719. Caso 
ambas as partes estejam impossibilitadas de participar da audiência por videoconferência, ambas poderão utilizar os meios mencionados 
acima para prestar informações.
13-Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 7000951-57.2022.8.22.0019
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: CASTORINA MARTA TIBURCIO
ADVOGADO DO REQUERENTE: LIVIA RAQUEL BORGES SILVA, OAB nº RJ188700
REPRESENTADO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REPRESENTADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG 
S.A
DECISÃO
Vistos.
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1- DEFIRO a gratuidade judiciária.
2- Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. 
3- No mais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens de 
praxe.
Cumpra-se.
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - ro - cep 76868-000, Fone: (69) 3309-8622, e-mail mdo1criminal@tjro.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO
(denúncia e aditamento)
RÉU/DENUNCIADO: 
GETULIO TAVARES DE CASTRO JUNIOR, CPF: 701.318.722-49, vulgo “Coroa”, brasileiro, união estável, pedreiro, portador da CI/RG 
n° 19961510 SESP/AM, inscrito no CPF sob o n° 701.318.722-49, nascido no dia 22/01/1979, natural de Porto Velho/RO, filho de Maria 
Creuza Nascimento dos Santos e Getúlio Tavares de Castro, atualmente em lugar incerto ou não sabido. 
MATHEUS SANTOS SIQUEIRA VAZ, brasileiro, casado, serviços gerais, nascido no dia 24/06/1999, natural de Rolim de Moura/RO, filho 
de Vanuza de Oliveira Santos e Celso Siqueira Vaz, atualmente em local incerto e não sabido.
Processo : 0000512-73.2019.8.22.0019
Classe : AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Autor : Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido : GETULIO TAVARES DE CASTRO JUNIOR e outros (2)
Finalidade: CITAR os réus, acima qualificados, dos termos da Ação Penal em epígrafe, para no prazo de 10 dias, responder à acusação 
por escrito. Na resposta inicial, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário. Havendo exceção serão processadas em apartado, nos termos do art. 95 a 113, CPP (art. 396-A, § 1º, CPP). No caso de 
citação por edital, aplicar-se-á o disposto na Lei 9.271/96, que alterou o art. 366, CPP - suspensão do processo e prazo prescricional, com 
possibilidade de se decretar a prisão preventiva. Nessa hipótese, o prazo para a Defesa só fluirá com a localização do réu ou constituição 
de advogado (art. 396-A, parágrafo único, CPP, c.c. 394 § 5º).
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: “[…] Fato 1 No dia 21 de junho de 2019, no período matutino, na residência localizada na Avenida Costa e 
Silva, 3080, centro, cidade e comarca de Machadinho do Oeste/RO, o denunciado GETÚLIO TAVARES DE CASTRO JÚNIOR possuía e 
mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fabricação caseira, calibre .22, sem . a devida autorização e em desacordo com determinação 
legal e regulamentar, conforme descrito no Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 22. Fato 2 No mesmo dia e local do fato anterior, 
o denunciado GETÚLIO TAVARES DE CASTRO JÚNIOR livre e consciente, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, 01 (um) rack, 01 
(uma) mala de viagem, marca IKA, cor verde e 02 (dois) pares de botinas, um da marca Caterpillar e o outro sem marca, ambos cor 
amarela, furtados no dia 03/06/2019,da vitima Edvaldo Polisel, bem que sabia ser produto de crime, conforme Ocorrência Policial n. 
99.347/2019 de fIs.09/11 e Termo de Restituição de fI. 24 e 35. Fato 3 No mesmo dia e local do fato anterior, o denunciado MATHEUS 
SANTOS SIQUEIRA VAZ livre e consciente, recebeu e ocultou, em proveito próprio, 01 (uma) necessaire com estampa florida, 01 (um) 
par de brincos, cor amarela, 04 (quatro) anéis, 01 (um) brinco, cor dourada, 01 (um) brinco, cor prata, 01 (uma) gargantilha com correntes 
douradas, furtados no dia 03/06/2019, da vítima Edvaldo Polisel, bem que sabia ser produto de crime, conforme Ocorrência Policial 
n. 99.347/2019 de fIs.09/11 e Termo de Restituição de fl. 35. Apurou-se que a tia de MATHEUS acionou a guarnição e informou que 
haviam muitos objetos suspeitos no quarto deste e, no local, localizou-se dentro da mochila de MATHEUS as joias pertencentes à vítima 
Edvaldo Polisel. Na sequência, MATHEUS informou que pegou a mochila emprestada de um indivíduo conhecido como “Cowboy” e que 
este também haviavendido01 (um) racke 01 (uma)tv para o indiciado GETÚLIO. Ato contínuo, os policiais se deslocaram, ao endereço 
do acusado GETÚLIO e Iograram êxito em localizar parte da res furtiva, além de O1 (uma) arma artesanal, calibre .22, que estava 
enterrada no quintal, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por sua vez, GETÚLIO relatou 
que adquiriu o rack de um terceiro indivíduo e que pagou a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) pelo objeto, bem como relatou que a 
arma pertence a uma pessoa desconhecida. Constatou-se que os referidos objetos eram provenientes do furto registrado na ocorrência 
policial de n. 99.347/2019 de fls.09/11, pertencente ao ofendido Edvaldo Polisel. Ante o exposto, incidiram a) GETÚLIO TAVARESDE 
CASTRO JÚNIOR no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP; e b) MATHEUS 
SANTOS SIQUEIRA VAZ nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, requerendo-se que, recebida e autuada a presente, sejam 
os réus citados e devidamente processados, até ulterior condenação à pena privativa de liberdade e à reparação dos danos causados, 
assim como a requisição, a intimação e a inquirição das testemunhas do rol abaixo”...
ADITAMENTO À DENÚNCIA: “[...] ADITAMENTO à denúncia de fls. 03/04, a fim de, à vista das novas circunstâncias constatadas pelos 
documentos encaminhados pela Autoridade Policial às fls. 79/84, adequar a narrativa e a capitulação jurídica do fato em relação ao réu 
MATHEUS SANTOS SIQUEIRAVAZ, bem como incluir no polo passivo da ação ROSIEL ALVES DE OLIVEIRA. Assim, acrescenta-se 
aos denunciados: ROSIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, autônomo, convivente, filho de Maria José Araújo da Silva e Nilson Alves 
de Oliveira, nascido em 15/06/1993, natural de Pimenta Bueno/RO, portador do RG n. 1271357 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n. 
020.037.972-03, residente na Av. Marechal Dutra, s/n, Bairro União, Município de Machadinho do Oeste/RO, telefone n. (69) 99355-
8493 Do mesmo modo, altera-se a narrativa fática e capitulação jurídica em relação ao Fato 3, devendo passar a constar: Em dia não 
determinado nos autos, sendo certo que entre o mês de maio e junho de 2019, no imóvel localizado na Av. Getúlio Vargas, n. 3085, 
Centro, cidade e comarca de Machadinho do Oeste/RO, os denunciados MATHEUS SANTOS SIQUEIRA VAZ e ROSIEL ALVES DE 
OLIVEIRA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, mediante destruição e rompimento de obstáculo e com 
abuso de confiança, 01 (uma) TV, 48”, marca Semp Toshiba, O2 (duas) botijas de gás, várias jóias, além dos demais objetos descritos 
na Ocorrência Policial n. 99347/2019 (fls. 12/13), pertencentes à vítima Edvaldo Polisel. Ressai dos autos que o denunciado MATHEUS 
residia e trabalhava na fazenda da vítima, sendo que, na data dos fatos, Edvaldo viajou e, ao retornar para sua residência, percebeu 
que havia sido furtado, encontrando sua porta arrombada e as janelas quebradas., Durante as diligências, uma guarnição foi acionada 
pela tia de MATHEUS, a qual localizou parte da res furtiva e em sua posse, na ocasião este afirmou que haveria recebido os bens de 
um indivíduo conhecido por “Cowboy”. Em continuidade as diligências, a Polícia Civil identificou “Cowboy” como sendo ROSIEL, o qual, 
ao ser interrogado, confessou que praticou o furto acompanhado de MATHEUS, o qual conhecia todos os detalhes da casa. Denota-se 
que o furto fora cometido com abuso de confiança, eis que MATHEUS era funcionário da vítima, tinha informações sobre sua ausência e 
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até o auxiliou a fechar o imóvel no dia de sua viagem. Consta, ainda, que após a prática do delito, os denunciados MATHEUS e ROSIEL 
levaram parte dos bens subtraídos para residência de GETÚLIO TAVARES DE CASTRO JÚNIOR, o qual os recebeu em proveito próprio. 
Agindo assim, MATHEUSESANTOS SIQUEIRA VAZ e ROSIEL ALVES DE OLlVEIRA’4e_ncontram-se incurso nas sanções doart.155, 
§4°, incisos I, ll e IV, do Código Penal. Diante o exposto, requer o Ministério Público o recebimento do aditamento, seguindo-se nos termos 
no art. 384 do CPP.”
Machadinho do Oeste, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7003322-91.2022.8.22.0019
REQUERENTE: ZAIRA CRISTINA SANDES SIQUEIRA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: FLAVIO ANTONIO RAMOS, OAB nº RO4564A, RONALDO DE OLIVEIRA COUTO, OAB nº 
RO2761A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
ENERGIA CORTADA, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA! DECISÃO
Vistos.
Recebo a inicial. 
1-A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos critérios 
legais, decide sobre a conveniência da medida, podendo a qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No presente caso, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada nestes autos, 
visto que a manutenção do corte da energia elétrica na residência da autora enquanto se discute a legalidade de dívida pretérita de 
recuperação de consumo se traduz em dano de difícil reparação à qualquer indivíduo.
Ademais, a Jurisprudência do STJ, veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, referente a dívida de 
recuperação de consumo.
Ademais, a documentação que acompanha a inicial dá verossimilhança aos fatos alegados.
Cumpre ainda ressaltar que a concessão da medida não se traduz em provimento irreversível, o que demonstra o cabimento do pedido.
Ante ao exposto, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado nestes 
autos e, em consequência, DETERMINO que a parte requerida RESTABELEÇA, no prazo de até 1 dia útil, contados da intimação, a energia 
elétrica na unidade consumidora da parte autora, localizada na zona urbana do Município de Machadinho do Oeste, bem como para que 
se abstenha de negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao débito em questão (recuperação de consumo), 
enquanto perdurar a presente ação, sob pena de multa a ser fixada pelo magistrado.
Determino que o oficial de justiça acompanhe a diligência para certificar se a energia elétrica no imóvel da autora foi restabelecida dentro 
do prazo assinalado, e se possível instruir o feito com fotografia.
Caso o nome da parte autora já tenha sido negativado nos órgãos de proteção ao crédito, concedo a ré o prazo de até 2 dias para que 
providencie a baixa.
2- Por se tratar de questão exclusivamente de direito, e considerando que a empresa requerida não realizou acordo nas audiências 
de conciliação agendas em autos anteriores com o mesmo objeto desta ação, torna-se inócua e desnecessária a designação de uma 
solenidade para este único fim, até mesmo porque caso haja interesse em apresentar uma proposta de acordo poderá fazê-la no bojo da 
própria contestação, que caso seja aceita será homologada.
3- Assim, cite-se o requerido para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 dias úteis.
4- Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para que apresente réplica em 15 dias úteis.
5- Com ou sem a manifestação das partes, certifique-se e voltem os autos conclusos.
Cumpra-se com urgência.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
Processo: 7003323-76.2022.8.22.0019
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Atraso de vôo
REQUERENTE: ELIZA FERREIRA RABELO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO, OAB nº RO4783, SANDRA FLORENTINO, OAB nº 
RO11795
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DESPACHO
Vistos.
1-Recebo a inicial.
2-DESIGNO AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO para o dia 08/11/2022, às 10h15, a ser realizada pelo Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos – CEJUSC por VIDEOCONFERÊNCIA, ficando a cargo do CEJUSC, definir a plataforma a ser utilizada (WhatsApp 
ou Hangouts Meet), podendo ser utilizado, pelas partes, aparelho celular, notebook ou computador que possua sistema de vídeo e áudio 
regularmente funcionando.
3-Outrossim, poderá a CEJUSC flexibilizar a data da audiência de conciliação agendada acima, sem necessidade de autorização do 
Juízo, caso haja disponibilidade de tempo e desde que avisadas as partes com antecedência e haja anuência destas.
4-Assim, CITE-SE a parte requerida dos termos da presente ação, anexando-se a contrafé, para querendo, contestar o pedido em ATÉ 
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24 HORAS, CONTADOS DO DIA DA AUDIÊNCIA, CASO NÃO HAJA ACORDO ENTRE AS PARTES, nos termos do artigo 7º, inciso XIV, 
do Provimento n. 18/2020 da CGJ/RO. sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 
5- Na ocasião da citação/intimação, o oficial de justiça deverá anotar o número do watsapp do réu para viabilizar a realização da audiência 
de conciliação.
6-Se já houver contestação nos autos, fica a parte autora intimada do prazo de até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior da 
audiência conciliatória para apresentar impugnação, nos termos do artigo 7º, inciso XV, do Provimento n. 18/2020 da CGJ/RO.
7-Caso não constem os dados de e-mail e telefones das partes no processo (advogado/autor/réu/preposto), ficam, desde já, intimadas 
para se manifestarem nos autos, no prazo 24 horas antes da solenidade conciliatória, indicando tais dados, sob pena de extinção do 
feito com condenação em custas para a parte autora ou revelia para o réu
8-Após a apresentação dos dados necessários (e-mail e telefone das partes), encaminhe-se o processo ao CEJUSC para realização da 
audiência e envio do link correspondente às partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da solenidade, sendo de responsabilidade 
das partes e seus advogados a informação, sob pena de cancelamento do ato e/ou extinção do processo, se for o caso.
9-No horário da audiência por videoconferência, as partes devem estar disponíveis através do e-mail e/ou número de celular indicado, 
a fim de que a audiência possa ter início, e, tanto as partes como os advogados acessarão e participarão após serem autorizados a 
entrarem na sala virtual.
10-Os advogados e as partes deverão comprovar suas respectivas identidades no início da audiência, mostrando documento oficial com 
foto, para conferência e registro.
11-A parte autora deverá estar de posse de seus dados bancários a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
12-Caso alguma das partes NÃO tenha meios tecnológicos para participar da audiência por videoconferência, deverá entrar em contato 
com o setor de conciliação mediante os contatos que seguem: via e-mail cejuscmdo@tjro.jus.br e telefone fixo – (69) 3581-3719. Caso 
ambas as partes estejam impossibilitadas de participar da audiência por videoconferência, ambas poderão utilizar os meios mencionados 
acima para prestar informações.
13-Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7004681-13.2021.8.22.0019
AUTOR: MANOEL DOMINGOS FERREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: IRINEU SEIDEL, OAB nº RO9933
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº DF96864, PROCURADORIA BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A.
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7000280-34.2022.8.22.0019
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Cláusulas Abusivas
Requerente/Exequente:JOAO ANTONIO DA SILVA, LINHA MA 2 LOTE 60 S/N ÁREA RURAL - 76867-000 - VALE DO ANARI - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA ÁLVARES CABRAL 1707, - DE 791/792 AO FIM LOURDES - 30170-001 - BELO 
HORIZONTE - MINAS GERAIS
Advogado do requerido:ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA
Vistos;
Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924,II, Código de Processo Civil, e determino 
o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Expeça-se alvará judicial, em prol da parte autora, para levantamento da quantia depositada em conta judicial ou proceda-se a transferência 
do numerário disponível na conta judicial vinculada aos autos, com eventuais acréscimos financeiros, para conta corrente indicada pela 
credora, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos autos.
Após o saque, a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere bônus ou ônus até que decorra o prazo estabelecido pelo Banco 
Central do Brasil para a sua extinção.
Confirmado o levantamento do alvará/realizada a transferência e não havendo resíduo na conta judicial, arquive-se.
Fica dispensado o prazo recursal.
DÊ CIÊNCIA AS PARTES SEM ABERTURA DE PRAZO NO PJE. APÓS A LEITURA, e NÃO HAVENDO PENDÊNCIA, ARQUIVE-SE.
P.R e Cumpra-se. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7003267-77.2021.8.22.0019
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas
Requerente/Exequente:MANOEL RODRIGUES DA SILVA, LINHA C 02, POSTE 64 S/N ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA
Advogado do requerente: THALES CEDRIK CATAFESTA, OAB nº RO8136
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 9 ANDAR. (BANCO BMG) ITAIM BIBI - 04538-
133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido:FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, 
OAB nº RO11434, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA
Vistos;
Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924,II, Código de Processo Civil, e determino 
o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Expeça-se alvará judicial, em prol da parte autora, para levantamento da quantia depositada em conta judicial ou proceda-se a transferência 
do numerário disponível na conta judicial vinculada aos autos, com eventuais acréscimos financeiros, para conta corrente indicada pela 
credora, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos autos.
Após o saque, a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere bônus ou ônus até que decorra o prazo estabelecido pelo Banco 
Central do Brasil para a sua extinção.
Confirmado o levantamento do alvará/realizada a transferência e não havendo resíduo na conta judicial, arquive-se.
Fica dispensado o prazo recursal.
DÊ CIÊNCIA AS PARTES SEM ABERTURA DE PRAZO NO PJE. APÓS A LEITURA, e NÃO HAVENDO PENDÊNCIA, ARQUIVE-SE.
P.R e Cumpra-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7004125-11.2021.8.22.0019
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral
Requerente/Exequente:EVA JULIA MOTA, TORRE DA TELERON ro 257 ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº RO6559
Requerido/Executado: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 
06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
Advogado do requerido:GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, BRADESCO
SENTENÇA
Vistos;
Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924,II, Código de Processo Civil, e determino 
o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Expeça-se alvará judicial, em prol da parte autora, para levantamento da quantia depositada em conta judicial ou proceda-se a transferência 
do numerário disponível na conta judicial vinculada aos autos, com eventuais acréscimos financeiros, para conta corrente indicada pela 
credora, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos autos.
Após o saque, a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere bônus ou ônus até que decorra o prazo estabelecido pelo Banco 
Central do Brasil para a sua extinção.
Confirmado o levantamento do alvará/realizada a transferência e não havendo resíduo na conta judicial, arquive-se.
Fica dispensado o prazo recursal.
DÊ CIÊNCIA AS PARTES SEM ABERTURA DE PRAZO NO PJE. APÓS A LEITURA, e NÃO HAVENDO PENDÊNCIA, ARQUIVE-SE.
P.R e Cumpra-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7000245-74.2022.8.22.0019
REQUERENTE: IDALINA FRANCISCO DE PAULA
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ADVOGADOS DO REQUERENTE: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB 
nº RO10517, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº RO10519, LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS, OAB nº RO12069
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO DO REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO Machadinho do Oeste - 2º Juízo Processo: 7003527-28.2019.8.22.0019
Classe/Assunto: Cumprimento de sentença / Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença 
Distribuição: 20/11/2019 
Requerente: EXEQUENTE: JOSE SANTOS 
Advogado (a) Requerente: EXEQUENTE SEM ADVOGADO(S) 
Requerido: EXECUTADO: IZAILDO DA COSTA SAMPAIO 
Advogado (a) Requerida: EXECUTADO SEM ADVOGADO(S) 
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de ação de execução de título judicial.
No rito especial a parte credora/exequente além de indicar precisamente a localização do devedor, deve indicar bens penhoráveis, caso 
não sejam encontrados na diligência ordinária pelo Oficial de Justiça (art.53, § 4º, da Lei 9.099/95).
Assim, deve a parte autora demonstrar a viabilidade do procedimento.
Nestes autos, instada a promover o necessário ao atendimento da regra, omite-se o(a) autor(a), deixando de indicar bens penhoráveis 
que possam garantir a execução.
Pois bem. Dispõe o § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95, que o processo deverá ser extinto quando não localizado o devedor ou seus bens.
Assim, extingo o processo, determinado o seu arquivamento, com fundamento no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95.
Havendo pedido da parte autora nesse sentido, fica desde já deferida a expedição de certidão de inteiro teor da dívida para fins de 
protesto.
Alerto que a certidão de inteiro teor deverá conter os requisitos existentes no §2º do artigo 517, do CPC, ficando a cargo da parte 
exequente levar o título a protesto, mediante apresentação da certidão acima mencionada, conforme §1º do mesmo dispositivo legal.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Após, arquive-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7004381-51.2021.8.22.0019
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Abatimento proporcional do preço , Indenização por Dano Moral
Requerente/Exequente:AZENIRO NUNES SOARES, NA LH 01, S/N, LOTE 232, POSTE 44, GB 02 ZONA RURAL - 76868-000 - 
MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
Advogado do requerente: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO, OAB nº RO6559
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, - LADO PAR VILA NOVA 
CONCEIÇÃO - 04543-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido:ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA
Vistos;
Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924,II, Código de Processo Civil, e determino 
o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Expeça-se alvará judicial, em prol da parte autora, para levantamento da quantia depositada em conta judicial ou proceda-se a transferência 
do numerário disponível na conta judicial vinculada aos autos, com eventuais acréscimos financeiros, para conta corrente indicada pela 
credora, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos autos.
Após o saque, a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere bônus ou ônus até que decorra o prazo estabelecido pelo Banco 
Central do Brasil para a sua extinção.
Confirmado o levantamento do alvará/realizada a transferência e não havendo resíduo na conta judicial, arquive-se.
Fica dispensado o prazo recursal.
DÊ CIÊNCIA AS PARTES SEM ABERTURA DE PRAZO NO PJE. APÓS A LEITURA, e NÃO HAVENDO PENDÊNCIA, ARQUIVE-SE.
P.R e Cumpra-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
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7001755-25.2022.8.22.0019
REQUERENTE: MANUEL DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADOS DO REQUERENTE: LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS, OAB nº RO12069, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, OAB nº 
RO10519, JURACI ALVES DOS SANTOS, OAB nº RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE, OAB nº RO9033
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB nº MS16264, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº 
PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso no seu duplo efeito.
No mais, considerando que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal de 
Porto Velho, com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Processo nº : 7001400-15.2022.8.22.0019
Requerente: CREUZA RUFINO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LETICIA VITORIA SANTOS DANTAS - RO12069, PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - RO10519, 
JURACI ALVES DOS SANTOS - RO10517, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - RO9033
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
Processo nº: 7003771-83.2021.8.22.0019
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Desconto em folha de pagamento
Requerente/Exequente:APARECIDA DE FATIMA RIZZO NUNES, LINHA C 70 s/n ZONA RURAL - 76867-000 - VALE DO ANARI - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: 
Requerido/Executado: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS 
DO BRASIL, QUADRA SHIS QI 5 BLOCO F sala 203 e 205, GILBERTO SALOMÃO SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - 
71615-560 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Advogado do requerido:
Despacho
Vistos.
Em consulta ao Sisbajud, obtive a resposta de que inexiste saldo nas contas bancárias do (a) devedor (a) - conta zerada, conforme minuta 
anexa.
Por esta razão e considerando os limites de atuação judicial, cumpra-se o seguinte:
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias úteis, indicar bens livres e desembaraçados do (a) devedor (a) ou no mesmo prazo 
requerer o que entender de direito, sob de extinção do feito, nos moldes do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95 (inexistência de bens).
Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme estabelecido no artigo 205, § 3º, do CPC.

7001050-61.2021.8.22.0019
REQUERENTE: MARIO RAMACKOSKI, CPF nº 39502619900, LINHA MA s/n ZONA RURAL - 76867-000 - VALE DO ANARI - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VIVIANE MATOS TRICHES, OAB nº RO4695, SIMONI DE MATOS LOPES, OAB nº RO10406
EXCUTADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO 
BRASIL, CNPJ nº 14815352000100, EDIFÍCIO ANHANGÜERA, SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 ASA SUL - 70315-900 - BRASÍLIA 
- DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS DO EXCUTADO: HUDSON ALVES DE OLIVEIRA, OAB nº GO50314, ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA LOPES, OAB 
nº MG171114
DESPACHO
Vistos;
1- Nesta data, efetuei o protocolo de pesquisa sucessiva junto ao sistema Sisbajud, conforme minuta anexa.
2- Findo o prazo de bloqueio automático, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste 
7001175-92.2022.8.22.0019
ADVOGADOS DO AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890, BEATRIZ FERREIRA CAMPOS, OAB 
nº RO7925
ADVOGADOS DO AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO, OAB nº RO5890, BEATRIZ FERREIRA CAMPOS, OAB 
nº RO7925REU: ALEX CEZAR RIBEIRO
REU SEM ADVOGADO(S)
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A parte autora informou que deseja desistir do prosseguimento da demanda, inexistindo mais interesse na lide.
Desta forma, há que se arquivar o processo, não se justificando mais o prosseguimento da marcha processual, mormente quando a 
citação sequer restou efetivada.
Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da ação e do prazo recursal para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos e, por conseguinte DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, conforme fundamentação supra.
Sem custas processuais nessa instância (art. 55 da Lei 9.099/95).
Cancele a audiência de conciliação.
FICA DISPENSADO O TRANSITO EM JULGADO.
Dê ciência desta decisão a parte autora sem abertura de qualquer prazo no PJe. Após, arquive-se.
Publique-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadinho D’Oeste Processo nº: 7002040-52.2021.8.22.0019
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cláusulas Abusivas
Requerente/Exequente:MARIA ROSA DE PAULA, LINHA MC 06 CHÁCARA S/N ÁREA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE 
- RONDÔNIA
Advogado do requerente: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS, OAB nº RO5471
Requerido/Executado: BANCO BMG S.A., AVENIDA ÁLVARES CABRAL 1707, - DE 791/792 AO FIM LOURDES - 30170-001 - BELO 
HORIZONTE - MINAS GERAIS
Advogado do requerido:
DESPACHO
Vistos.
Expeça-se o necessário para transferência do valor pago, com a posterior digitalização do comprovante da transação bancária nos 
autos.
Após o saque, a conta judicial deverá ser bloqueada para que não gere ônus ou bônus até que decorra o prazo estabelecido pelo Banco 
Central do Brasil para a sua extinção.
Atendida a determinação acima, cumpra-se o seguinte:
1) Intime-se o devedor para, no prazo de 15 dias úteis, efetuar o pagamento da dívida remanescente, já apurada pelo credor, sob pena 
de bloqueio de seus ativos financeiros.
2) Efetuado o pagamento, voltem os autos conclusos para sentença de extinção e liberação do numerário em prol do credor.
3) Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para realização da penhora on line.
Cumpra-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
Processo n°: 7001851-74.2021.8.22.0019
REQUERENTE: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO - RO6559
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG0109730A
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Machadinho D’Oeste, 2 de setembro de 2022.
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COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho
Número do processo: 7000588-67.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento Comum Cível
Polo Ativo: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
Polo Passivo: THAMIRES PEREIRA DA SILVA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos,
Promova o exequente o recolhimento das custas referentes às diligências pretendidas.
Nova Brasilândia D´Oeste - RO, 31 de agosto de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho
Número do processo: 7001647-90.2022.8.22.0020
Classe: Divórcio Consensual
Polo Ativo: J. P. D. C., M. A. F.
ADVOGADO DOS REQUERENTES: RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO4088390
Polo Passivo:
SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Vistos.
Emende-se a inicial no prazo de 15 dias, com o comprovante de recolhimento das custas processuais.
Após, retornem os autos conclusos.
Nova Brasilândia D´Oeste - RO, 31 de setembro de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz(a) de Direito

Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho 
7002053-24.2016.8.22.0020
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, ANA PAULA SANCHES, OAB nº RO9705, EDER 
TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930
EXECUTADOS: ELISEU ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA SILVA, LEONICE LOPES DA SILVA
ADVOGADO DOS EXECUTADOS: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS, OAB nº RO6891
Vistos.
Considerando o disposto nos arts. 9° e 10°, bem como visando evitar a prolação de DECISÃO surpresa, intime-se o exequente a se 
manifestar acerca da petição de id 80139304 em quinze dias. 
Cumpra-se. 
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001531-84.2022.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSELENA APARECIDA GOMES DA SILVA FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - RO6404, MATHEUS DUQUES DA SILVA - RO6318
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, sobre a contestação de ID 81279353, para querendo apresentar impugnação no prazo legal.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho
Número do processo: 7001650-45.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS VELOSO
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713
Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
TRaga a autora comprovante de endereço em seu nome ou comprove a relação com o titular da fatura juntada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Av. Príncipe da Beira, 1491 - Setor 13 - Nova Brasilândia D’Oeste/RO - CEP 76.958-000 - Fone (0xx69) 3309-8671 – e-mail: nbo1civel@
tjro.jus.br
Processo n.: 7001630-54.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios
AUTOR: EDEILSON JACONI, LINHA 134, KM 21, LADO NORTE sn ZONA RURAL - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE, OAB nº RO10817
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO CENTRO - 76958-
000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos
Manifeste-se a respeito da litispendência alusiva aos autos de n. 7001930-82.2018
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFICIO. 
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de Direito

7001128-18.2022.8.22.0020
REQUERENTE: EMANUELLE KURTT, CPF nº 03854893230, CHACARA RIO VERDE s/n, PRÓXIMO AO DEPOSITO COMARGIL 
RURAL - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JURACI MARQUES JUNIOR, OAB nº RO2056, VICTOR HUGO FORCELLI, OAB nº RO11083
REQUERIDO: PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ nº 25089675000180, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 
ESQ COM RUA FORTALEZ 2721, AUTO POSTO PLANALTO SETOR 14 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO, OAB nº RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº 
RO4373
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Ocorre que os elementos existentes nos autos são insuficientes para processar e julgar o pedido, de modo a ser inviável o prosseguimento 
deste feito perante o Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa diante da necessidade de perícia contábil, conforme disposto 
no artigo 3º da Lei 9.099/95.
A incompetência absoluta pode ser declarada de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos exatos termos do art. 113 do CPC, 
que assim diz: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 
independentemente de exceção”. 
No caso em tela, o Juizado Especial Cível é incompetente para julgar a ação proposta de modo a ser inviável o prosseguimento deste feito 
perante o Juizado Especial Cível já que em razão da complexidade da causa faz-se necessário que as partes produzam provas periciais 
incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais.
Não se trata de causa complexa sob o ponto de vista jurídico e sim, sob o ponto de vista probatório já que o objeto do pedido envolve 
questão técnica) que somente pode ser aferida com perícia. Nesse caso, o pedido deve ser extinto e as partes encaminhadas à Justiça 
Comum. 
Além disso, a legislação proíbe a realização de perícias no âmbito do Juizado de modo que, não há como deferir a produção dessa prova, 
o que pode cercear o direito de a parte produzir sua prova, causando-lhe severos prejuízos.
Sobre o assunto, há entendimento pacificado nesse mesmo sentido. Vejamos:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO EM APOSENTADORIA E PENSÃO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. DEMANDA COM CARÁTER REVISIONAL DE 
CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 
Cível, Nº 71009151382, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 
04-02-2020) (TJ-RS - “Recurso Cível”: 71009151382 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 04/02/2020, 
Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/02/2020).
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO 
DE BALCÃO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS ILEGAIS. CARÁTER REVISIONAL DA AÇÃO. 
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME ART. 51, II, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA. A parte autora 
ingressou com o presente feito requerendo o reconhecimento de cobrança excessiva de juros, o que inevitavelmente, implicaria a revisão 
do contrato celebrado com a parte demandada e dos respectivos juros e encargos, caso acolhida. Conforme entendimento consolidado 
das Turmas Recursais Cíveis do Rio Grande do Sul carece de competência o sistema do Juizado Especial para processar e julgar ações 
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revisionais de contratos financeiros, seja por complexidade da matéria, decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da Lei 
nº 9.099/95), seja pela impossibilidade de proferir DECISÃO ilíquida (art. 38, par. único, da mesma Lei). SENTENÇA de extinção mantida, 
a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO DESPROVIDO. UN NIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009074873 RS, Relator: Elaine Maria 
Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/06/2020).
Ainda há de se considerar o que estabelece o art. 98, I, da Constituição Federal, do qual decorre que a competência dos Juizados também 
se estabelece tendo em vista a complexidade da prova técnica que eventualmente seja necessária. Eis o que dispõe a aludida norma:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I. juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de 
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, 
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
Nos Juizados Especiais não há maior dilação probatória, visto que as demandas submetidas a ele devem ser as de menor complexidade, 
uma vez que é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando-se, sempre 
que possível, a conciliação ou a transação, conforme artigo 2º, parágrafo segundo, da Lei 9.099/99.
Portanto, evidencia-se que não devem ser processadas nos Juizados Especiais ações que necessitem da realização de provas 
complexas.
Posto isso, diante da complexidade da matéria, tendo em vista a necessidade de produção de prova técnica incompatível com o rito 
sumaríssimo, com fundamento nos artigos 3 e 51, II da Lei 9.099/95 reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial Cível para 
julgar a causa, extinguindo o feito sem resolução do MÉRITO na forma do art. 485, I, do CPC.
P. R. 
Intime-se a parte autora para extrair cópia dos documentos juntados no PJE e proceder a correta redistribuição na Vara competente.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de intimação/carta precatória/ofício para seu cumprimento.
Ariquemes, data e horário registrados via sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Juíza de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001289-62.2021.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SIDICLEIA BORGES AMARAL
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIEL FELTZ - RO5656, JHONATAN RODRIGUES BARBOSA - RO11424
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, para atualização do débito, incluindo-se o valor dos honorários sucumbenciais desta 
fase.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.: 7001645-23.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Enriquecimento sem Causa
REQUERENTE: ELISEU DE DEUS SANTANA, AVENIDA 7 DE SETEMBRO 2824 ZONA RURAL - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO, CENTRO 
SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos
Visando prestigiar os princípios da segurança jurídica, boa fé e lealdade processual, para recebimento de iniciais pleiteando ressarcimento 
de rede elétrica rural incorporada, urge sejam juntados os seguintes documentos:
1. Código único da unidade consumidora (fatura de energia);
2. Projeto na íntegra com todas as suas laudas, digitalizado a partir do documento original, sem sombreamentos ou rasuras;
3. Documento pessoal da parte autora digitalizado a partir do documento original, sem sombreamentos ou rasuras;
4. ART protocolado junto ao CREA/RO;
5. Comprovação de aprovação do projeto pela CERON;
6. Conferência por parte do advogado(a) subscritor da inicial sobre a existência de processo anterior pleiteando ressarcimento da 
mesma subestação neste juízo ou em outro. Caso seja detectada a duplicidade, que formule desistência e em caso negativo, que junte 
Declaração da parte autora atestando que o direito pleiteado nos autos NÃO foi objeto de demanda anterior neste juízo ou outro, sob pena 
de responsabilidade e aplicação de multa por litigância de má-fé caso posteriormente seja detectado o ingresso de demanda anterior ao 
presente processo.
7. Documento pessoal e procuração de TODOS os proprietários da subestação OU renúncia de um deles em pleitear o direito que lhe 
compete.
8. Documento pessoal do cônjuge ou companheiro. bem como sua inclusão no pólo ativo
9. Inteiro teor do imóvel
10. Caso tenha sido divida a rede com outras familia deverá esclarecer qual o valor gasto exclusivamente pela parte autora



3698DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial juntando tais documentos no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento 
da inicial.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /Ofício/Carta Precatória para o cumprimento da DECISÃO e intimação 
das partes.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001143-21.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ILSON LINO DE LIMA
Advogados do(a) AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, para atualização do débito, incluindo-se o valor dos honorários sucumbenciais desta 
fase.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.: 7001158-53.2022.8.22.0020
Classe: Inquérito Policial
Assunto:Tráfico de Drogas e Condutas Afins
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INDICIADO: BRENO MUNIZ NUNES, DOS PIONEIROS 3002, FUNDO DA OFICINA DE LANTERNAGEM DO PIMENTEL SETOR 14 - 
76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO INDICIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13.10.2022 às 10h30min, a ser realizada de forma telepresencial através do 
link: meet.google.com/vgy-mkkq-cwi.
Intime-se o acusado e testemunhas para o ato.
Caso se trate de policiais militares, civis ou outros servidores públicos estes poderão participar do ato de forma remota, ou seja, através 
do link acima indicado.
O acusado e demais testemunhas também devem ser ouvidos, preferencialmente de forma remota. Caso estes não possuam acesso a 
internet ou haja qualquer dificuldade com os meios tecnológicos deverão comparecer ao prédio do fórum munidos de máscara.
O oficial de justiça ao cumprir a diligência deverá certificar o número de telefone das partes e alertá-las quanto à possibilidade de 
comparecerem ao fórum, caso não tenham meios disponíveis para acesso ao ambiente virtual
Ciência ao MPE/DPE e advogado
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.: 7001189-73.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas
REQUERENTE: ELBA SOUZA DE ALBUQUERQUE E SILVA CHIAPPETTA, RUA PRESIDENTE JOÃO FIGUEIREDO 2866C, (61) 
9.9271-1036 SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS, OAB nº RO3044A
WANDERSON FERNANDES VARGAS, OAB nº RO8518
REQUERIDOS: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 3000 3003 BONFIM - 06233-
903 - OSASCO - SÃO PAULO, Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA 
YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: EDUARDO CHALFIN, OAB nº AC4580, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº 
RO5546, BRADESCO
Vistos
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20.10.2022 às 10 horas, a ser realizada de forma telepresencial através do 
link: meet.google.com/vnb-gvjp-npk.
O procedimento a ser observado seguirá a ordem abaixo descrita:
a) será criada uma sala para conferência no Google Meet, pelo juízo, com a FINALIDADE de registrar a audiência, a qual é integrada 
no sistema gravação de audiências do TJRO, denominado DRS, que automaticamente incluirá a audiência no PJe, nos moldes como já 
ocorre atualmente.
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b) ao ingressar no ambiente virtual da audiência, a fim de que a interação seja a mais próxima possível de uma audiência presencial, 
deverão ser habilitados áudio e câmera.
c) para evitar ruídos, o microfone, depois de habilitado, deve ser mantido desligado e ser ligado tão somente os momentos em que o 
participante for efetuar alguma intervenção oral.
Com o link da videoconferência, tanto partes quanto advogados acessarão e participarão da audiência, por meio da internet, utilizando 
celular, notebook ou computador, que possua vídeo e áudio regularmente funcionando.
Registro que a solenidade por videoconferência ocorrerá pela plataforma de comunicação Google Meet, sendo gravada e disponibilizada 
por este juízo na aba “audiências” do Pje.
No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através de email e número 
de celular informado para que a audiência possa ter início. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento 
de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha sido pedido depoimento pessoal, devendo respeitar a incomunicabilidade entre elas, sob 
pena de ser processada criminalmente.
Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente no momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha sido 
pedido depoimento pessoal. Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua 
oitiva, mostrando o documento oficial com foto, para conferência e registro.
Os advogados da partes, em face do princípio da cooperação e boa fé, assumem o compromisso de respeitarem a incomunicabilidade 
entre as testemunhas, sob pena de responsabilização criminal.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho
Número do processo: 7001651-30.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: JOSE LAFAIETE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS DO AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO4088390, ALAN CARLOS DELANES MARTINS, OAB nº 
RO10173
Polo Passivo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Junte o autor procuração atualizada. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS Nova 
Brasilândia do Oeste - Vara Única Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Porto Velho - RO - CEP: 76932-000,(69) 34182599 
Processo nº 7001205-27.2022.8.22.0020 AUTOR: JOSE DONIZETE MENDES
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO0004195A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências do NUCOMED, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: NBO - Sala de Conciliação (Cejusc) Data: 29/09/2022 Hora: 08:00 Devido a videoconferência, deve a parte informar 
número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a impossibilidade de 
fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL PELAS AUDIÊNCIAS:
Fone: (69) 3309-8690
E-mail: cejuscnbo@tjro.jus.br
CONTATO COM O CARTÓRIO LOCAL:
Fone: (69) 3309-8671
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular 
ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível 
durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo 
no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que 
o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que 
fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO 
de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o 
acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; 
(art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto 
acessem o ambiente virtual com o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. 
pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de 
carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos 
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sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se 
tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado; (art. 9° X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não 
atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; 
(art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de 
ligações que forem realizadas para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, 
reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por 
videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados 
de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta 
judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável 
e manifestar desejo ter outra oportunidade de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 
ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas no processo eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; 
(art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que 
ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 
(vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos 
estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo 
previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das 
partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência 
por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer 
de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será 
juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 
7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
Nova Brasilândia D’Oeste/RO, 1 de setembro de 2022. 

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001355-08.2022.8.22.0020
Classe: AÇÃO DE ALIMENTOS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (1389)
REQUERENTE: M. B. F. R. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATO CESAR MORARI - RO10280
REQUERIDO: MAYCON DOUGLAS SOBRINHO RATEIRO
Advogado(s) do reclamado: FERNANDO HENRIQUE ALVES ROSSI
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO HENRIQUE ALVES ROSSI - RO7704
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas da redesignação de audiência de conciliação, conforme DESPACHO nos autos. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000924-71.2022.8.22.0020
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: JOAO GAMA AMARAL
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL
Advogado(s) do reclamado: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
Advogado do(a) EMBARGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875-A
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte requerida, para querendo especificar a necessidade de produção de outras provas, motivando sua necessidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Endereço: Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Porto Velho - RO - CEP: 76932-000
======================================================================================
Processo nº: 7000514-52.2018.8.22.0020 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ELISABETE LEITE DE CAMPOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SALVADOR LUIZ PALONI - RO299-A
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REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Intimação 
(APRESENTAR DADOS BANCÁRIOS)
Certifico que, compulsando os autos, foi constatado que o advogado não apresentou os dados bancários (nome, cpf, agência, conta 
corrente e banco), razão pela qual promovo a sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os seus dados bancários para 
viabilizar a expedição de RPV de honorários de sucumbência, sob pena de arquivamento.
Porto Velho/RO, 1 de setembro de 2022.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000795-66.2022.8.22.0020
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
REU: PEDRO ELISON MARCOS DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias úteis, para se manifestar quanto ao prosseguimento dos autos, sob pena de extinção.

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000838-37.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
REU: MARCIO ALVES DOMINGUES
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias úteis, sobre a diligência de ID 80077272.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7000247-80.2018.8.22.0020
Classe: Execução de Alimentos
Autor: K. D. S. S.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GABRIEL FELTZ, OAB nº RO5656
Réu: V. B. D. S.
ADVOGADO DO EXECUTADO: LIGIA VERONICA MARMITT, OAB nº RO4195A
DECISÃO 
Vistos;
Trata-se de Ação de Execução de Alimentos. 
O exequente na tentativa de receber o débito, requereu a penhora online, contudo, em consulta ao sistema SISBAJUD constatou-se que 
o executado não é titular de conta bancária, conforme espelho de pesquisa que segue anexo.
Ante ao exposto defiro o pedido constante na petição de ID 80332484.
1. Oficie-se ao INSS, via e-mail, solicitando as seguintes informações sobre o executado, VALDIRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 
604.111.982-20:
- se há registro de vínculo empregatício ou fontes pagadoras. E em caso positivo, indicar quem é o empregador, seu endereço e CPF ou 
CNPJ;
- se recebe algum benefício previdenciário.
A resposta deve ser enviada pelo e-mail institucional deste Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos.
Junte-se o comprovante do envio, recebimento e resposta do e-mail nos autos.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVIRÁ DE OFÍCIO, devendo ser instruída com as cópias necessárias para o cumprimento do ato.
2. Com as informações, intime-se a exequente, via seu procurador, para requerer o que de direito no prazo de 10 dias úteis.
Cumpra-se.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 31 de agosto de 2022.
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho 
Av. Príncipe da Beira, 1491 - Setor 13 - Nova Brasilândia D’Oeste/RO - CEP 76.958-000 - Fone (0xx69) 3309-8671 – e-mail: nbo1civel@
tjro.jus.br
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Processo n.: 7002258-53.2016.8.22.0020
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Assunto: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Juros, Execução Previdenciária
EXEQUENTE: VALDERI DIAS MACIEL, LINHA 21 km 08 LADO SUL - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: REJANE MARIA DE MELO GODINHO, OAB nº RO1042
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1044 CENTRO - 76801-096 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA COM ALVARÁ
Tendo em vista que o executado quitou o débito, extingo o feito, o que faço com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil.
Determino a expedição de alvará devendo a instituição bancária conveniada observar os seguintes dados:
ALVARÁ JUDICIAL
FAVORECIDO: EXEQUENTE: VALDERI DIAS MACIEL, CPF nº 01306202116 e/ou ADVOGADO DO EXEQUENTE: REJANE MARIA DE 
MELO GODINHO, OAB nº RO1042.
FINALIDADE: Proceder ao levantamento e/ou retirada do valor constante nos autos e seus rendimentos de conta, existentes na conta 
judicial vinculada a este Juízo, nº 2100128353679, do Banco do Brasil S.A, Agência 4200, devendo encerrar esta conta judicial ao final.
PRAZO DE VALIDADE: 30 dias (art. 447 das Diretrizes Gerais Judiciais), em caso de expiração do prazo deverá o favorecido peticionar 
novo alvará, em até 05 dias, sob pena de encaminhamento dos valores à conta centralizadora deste tribunal.
Recomenda-se que a parte favorecida levante os valores no prazo de 5 dias a fim de otimizar os trâmites finais do processo. Para tanto 
deve imprimir esta DECISÃO e dirigir-se à agência da do Banco do Brasil S.A, portando documentos pessoais.
Intime-se via sistema PJE.
P. R. I., arquivem-se os autos, com as cautelas devidas.
Nova Brasilândia D´Oeste - RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho 7001106-57.2022.8.22.0020 
Procedimento Comum Cível Auxílio-Doença Previdenciário 
AUTOR: DJAILSON CAVALCANTE SILVA ADVOGADO DO AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES, OAB nº RO6440 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
SENTENÇA 
AUTOR: DJAILSON CAVALCANTE SILVA, já qualificadas, ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social pleiteando 
a concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez.
Foi indeferida a gratuidade judiciária, e determinando a citação da autarquia e realização de perícia médica.
Juntado do laudo.
Intimada acerca do laudo, a requerida apresentou proposta de acordo.
Intimada a parte autora aceitou a proposta.
Deste modo, por estarem presentes os requisitos legais, HOMOLOGO por SENTENÇA, o acordo celebrado entre as partes, para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 
487, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse mesmo ato, determino o integral cumprimento do acordo suso citado, devendo, para isso, o Requerido, INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL – INSS, implantar o benefício, no prazo de 20 dias, bem como junte o cálculo do valor devido a parte.
Juntado o cálculo expeça-se a RPV, sendo efetuado o pagamento expeça-se alvará de levantamento.
Se não juntado o cálculo no prazo indicado intime-se a autora para juntar cálculo.
Sem custas (art. 12, I, in fine, da Lei Estadual nº 3.896/2016 c/c art. 90, §3º, CPC). 
Consigno, desde já, confirmado a implantação do benefício e o pagamento do retroativo, arquivem-se os autos.
Ante a preclusão lógica, a presente SENTENÇA transita em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nova Brasilândia D´oeste/RO quinta-feira, 1 de setembro de 2022 
Denise Pipino Figueiredo 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho 
Av. Príncipe da Beira, 1491 - Setor 13 - Nova Brasilândia D’Oeste/RO - CEP 76.958-000 - Fone (0xx69) 3309-8671 – e-mail: nbo1civel@
tjro.jus.br
Processo n.: 7001967-53.2016.8.22.0020
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Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
AUTOR: JOSE ADELSON DE CARVALHO, LINHA 130, KM 3,5, LADO SUL ZONA RURAL - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO4373
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870 1 andar CENTRO - 76900-082 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA COM ALVARÁ
Tendo em vista que o executado quitou o débito, extingo o feito, o que faço com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil.
Determino a expedição de alvará devendo a instituição bancária conveniada observar os seguintes dados:
ALVARÁ JUDICIAL
FAVORECIDO: AUTOR: JOSE ADELSON DE CARVALHO, CPF nº 62104888204 e/ou ADVOGADO DO AUTOR: EDSON VIEIRA DOS 
SANTOS, OAB nº RO4373.
FINALIDADE: Proceder ao levantamento e/ou retirada do valor constante nos autos e seus rendimentos de conta, existentes na conta 
judicial vinculada a este Juízo, nº 1600128353572 e conta de n. 1600128353573, do Banco do Brasil S.A, Agência 4200, devendo 
encerrar esta conta judicial ao final.
PRAZO DE VALIDADE: 30 dias (art. 447 das Diretrizes Gerais Judiciais), em caso de expiração do prazo deverá o favorecido peticionar 
novo alvará, em até 05 dias, sob pena de encaminhamento dos valores à conta centralizadora deste tribunal.
Recomenda-se que a parte favorecida levante os valores no prazo de 5 dias a fim de otimizar os trâmites finais do processo. Para tanto 
deve imprimir esta DECISÃO e dirigir-se à agência da do Banco do Brasil S.A, portando documentos pessoais.
Intime-se via sistema PJE.
P. R. I., arquivem-se os autos, com as cautelas devidas.
Nova Brasilândia d´Oeste - RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho 
AUTOS: 7000163-50.2016.8.22.0020
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
EXEQUENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 1555, RUA JAMARY 
OLARIA - 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: AMARILDO VALENTIM PINTO
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Tentada a penhora online por intermédio do convênio SISBAJUD, esta restou infrutífera por não haver saldo em contas da parte executada, 
conforme detalhamento anexo. 
Foram localizados veículos na pesquisa realizada via sistema RENAJUD, sendo que um deles o veiculo HONDA/NXR150 BROS ESD 
ano 2004, está alienado, conforme comprovante em anexo.
Consigno que, em relação aos veículos alienados, estes não podem ser transferidos sem a aquiescência do credor fiduciário, muito 
menos vendidos.
No entanto, não há impedimento para a penhora do futuro e eventual crédito decorrente do contrato.
Assim, desejando a penhora de eventual crédito referente ao contrato de alienação, deverá a exequente, informar nome e endereço do 
credor fiduciário para fins de notificação, requerendo o que for pertinente para constrição judicial.
Quanto ao veiculo HONDA/CG 125 TITAN, ano 1988, a pesquisa realizada via SISBAJUD revela que já consta restrição judicial nos 
veículo da parte executada no presente processo, por isso, intime-se o credor a se manifestar, indicando bens passíveis de constrição judicial 
ou informando se houve o pagamento espontâneo do crédito, e, caso negativo, desde logo apresentar o seu requerimento, apresentando 
demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura do pedido.
Segue, em anexo, o detalhamento do Renajud. 
No tocante ao pedido de pesquisa de bens imóveis junto ao sistema SREI.
Pois bem.
O SREI se destina ao cumprimento de ordens judiciais, não se justificando que a pesquisa de imóveis seja realizada por este meio, haja 
vista que a parte reúne plenas condições de fazê-la diretamente.
Razão pela qual indefiro o pedido de pesquisa junto ao SREI.
Sendo assim, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, indicando bens passíveis de penhora, ou requerendo o que 
entender de direito, no prazo de quinze dias, sob pena de imediata suspensão do feito.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO /CARTA AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
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EXEQUENTE: Ministério Público do Estado de Rondônia, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 1555, RUA JAMARY 
OLARIA - 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
EXECUTADO: AMARILDO VALENTIM PINTO
Nova Brasilândia do Oeste-RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho
Número do processo: 7002389-52.2021.8.22.0020
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: TILP COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: NAIANY CRISTINA LIMA, OAB nº RO7048, ADRIANA JUSTINIANO DE OLIVEIRA, OAB nº RO9007
Polo Passivo: JAQUELINE RAMOS LEMES
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO 
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção 
nos termos do art. 485, III do CPC.
Pratique-se o necessário.
Nova Brasilândia D’Oeste - RO, 01 de setembro de 2022. 
{{orgao_julgador.magistrado}}
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Autos n. 7000422-06.2020.8.22.0020 
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Protocolado em: 16/03/2020
Valor da causa: R$ 119.099,78
EXEQUENTE: JOSIVAN MARQUES DA SILVA JUNIOR, LINHA 09 Km 09 LADO SUL - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: REJANE MARIA DE MELO GODINHO, OAB nº RO1042
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA SETE DE SETEMBRO, - DE 984 A 1360 - LADO PAR 
CENTRO - 76801-096 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que na certidão de ID 81292325, consta que houve a distribuição de duas ações de execução 
(7000422-06.2020.8.22.0020 e 7000428-13.2020.8.22.0020) com as mesmas partes, pedido ambas oriunda da ação principal 0000411-
77.2012.8.22.0020. Sendo expedido Precatório/RPV e efetuado o depósito do principal nos dois processos, conforme documentos anexos. 
Certifica ainda que os honorários sucumbenciais foram levantados nos dois processos.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para, no prazo de 15 
dias, se manifestar quanta a litis pendência e coisa julgada, conforme certidão de ID 81292325.
Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação. 
Apense-se os autos.
Expeça-se o necessário.
Nova Brasilândia do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7000428-13.2020.8.22.0020
Classe: Cumprimento de SENTENÇA 
Autor: JOSIVAN MARQUES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO DO EXEQUENTE: REJANE MARIA DE MELO GODINHO, OAB nº RO1042
Réu: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que na certidão de ID 81293652, consta que houve a distribuição de duas ações de execução 
(7000422-06.2020.8.22.0020 e 7000428-13.2020.8.22.0020) com as mesmas partes, pedido ambas oriunda da ação principal 0000411-
77.2012.8.22.0020. Sendo expedido Precatório/RPV e efetuado o depósito do principal nos dois processos, conforme documentos anexos. 
Certifica ainda que os honorários sucumbenciais foram levantados nos dois processos.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para, no prazo de 15 
dias, se manifestar quanta a litis pendência e coisa julgada, conforme certidão de ID 81293652.
Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação. 
Apense-se os autos.
Expeça-se o necessário.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7001282-36.2022.8.22.0020
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Autor: CREDIBRAS COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE DE RONDONIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO, OAB nº RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº 
RO4373
Réu: JHONATAN RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JHONATAN RODRIGUES BARBOSA, OAB nº RO11424
SENTENÇA 
Trata-se de EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  proposto por EXEQUENTE: CREDIBRAS 
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE DE RONDONIAem face de EXECUTADO: 
JHONATAN RODRIGUES BARBOSA
A exequente comunicou pagamento integral do débito e requereu extinção do feito. 
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO. 
Cumprida a obrigação, a extinção do processo se impõe.
Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no artigo 924, II do CPC. 
Havendo penhora, libere-se.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho PROCESSO N. 7001891-24.2019.8.22.0020 
AUTOR: ELVIO ROMARIO MIGUEL DE SOUSA 
ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL FELTZ, OAB nº RO5656 
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO 
Vistos.
Em que pese informe a parte autora que já promoveu o recolhimento das custas, verifica-se no Id 34342939, que as custas recolhidas se 
referem as custas iniciais. Portanto, devidas as custas finais.
Nesse sentido, intime-se novamente o autor para comprovar nos autos o pagamento das custas finais, nos termos da legislação 
vigente, atualizadas pelo sistema de custas processuais constante no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, endereço eletrônico: 
https://www.tjro.jus.br/boleto-bancario-opcoes.).
Intimem-se no prazo de 15 (quinze) dias.
Certificado o decurso de prazo sem pagamento das custas processuais, providencie o envio de certidão para protesto, art. 3° do Provimento 
002/2017-PR-CG.
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Após, recebido o comunicado do protesto e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento, encaminhe para a inscrição na dívida 
ativa, com a informação de que já foi protestado, arquivando em seguida, art. 4°, parágrafo único do Provimento 002/2017-PR-CG.
Com a comprovação de pagamento, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Nova Brasilândia do Oeste/RO aos 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho
Número do processo: 7002018-64.2016.8.22.0020
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI, OAB nº RO4937, EDSON ROSAS JUNIOR, OAB nº AM1910, LUCIA 
CRISTINA PINHO ROSAS, OAB nº AM10075
Polo Passivo: VAGNICE DE SOUZA DO CARMO 81160348200, VAGNICE DE SOUZA DO CARMO, RENE NORBERTO DA SILVA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Intime-se a parte autora sobre a manifestação do requerido em ID 8116388.
Nova Brasilândia D´Oeste - RO, 1 de setembro de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz(a) de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002493-44.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IRACEMA DA SILVA VERDI
Advogados do(a) AUTOR: LETICIA SANTOS CORBOLIN - RO10574, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado(s) do reclamado: WILSON BELCHIOR REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO WILSON BELCHIOR
Advogado do(a) REU: WILSON BELCHIOR - RO6484
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas do retorno dos autos, bem como, requeiram o que entenderem de direito para 
prosseguimento ao feito. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho 
Fone: (069) 3341-77212 – e-mail: klo1criminal@tjro.jus.br
AUTOS: 7001158-53.2022.8.22.0020
CLASSE: Inquérito Policial
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INDICIADO: BRENO MUNIZ NUNES, DOS PIONEIROS 3002, FUNDO DA OFICINA DE LANTERNAGEM DO PIMENTEL SETOR 14 - 
76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO INDICIADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Compulsando os autos, não vislumbro qualquer das hipóteses de rejeição da denúncia, previstas no artigo 395 do Código de Processo 
Penal, quais sejam, a inépcia da petição, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou a falta de justa 
causa para o exercício da ação penal, razão pela qual a recebo, pelo rito especial previsto na Lei n. 11.343/2006.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13.10.2022 às 10h30min, a ser realizada de forma telepresencial através do 
link: meet.google.com/vgy-mkkq-cwi. solenidade na qual proceder-se-á ao interrogatório dos réus, à inquirição das testemunhas arroladas 
pela acusação e pela defesa, nesta ordem e serão oferecidas alegações finais orais, por vinte minutos, respectivamente, pela acusação 
e pela defesa, sendo, se possível, proferida a SENTENÇA, nos termos do artigo 57 da Lei n. 11.343/2006.
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O ato ocorrerá por sistema de videoconferência pelo aplicativo Google Meet, sendo necessário as testemunhas e o réu informarem 
um número de telefone com os aplicativos WhatsApp e GoogleMeet instalados e, caso não possuam aparelho eletrônico e conexão 
à internet que permita sua oitiva virtualmente, informará ao oficial de justiça para constar em certidão, sendo que poderão ser ouvidas 
presencialmente neste fórum.
As testemunhas optantes em prestarem seus depoimentos na Sala de Audiências deste Juízo, deverão chegar com, no máximo, 10 
minutos de antecedência ao Fórum da audiência designada para se evitar aglomerações nos corredores.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS RÉUS.
Intimem-se, servindo a presente de MANDADO e ofício, caso necessário.
Porto Velho- , 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001834-35.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: ALFREDO DA PAZ VALIM
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO0004195A
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado(s) do reclamado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas do retorno dos autos, bem como, requeiram o que entender de direito para 
prosseguimento ao feito. 
Porto Velho, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº 7001293-02.2021.8.22.0020 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REU: SONIA JACINTO CASTILHO, OAB nº RO2617 
AUTOR: C. F. D. S. 
REU: C. A. D. N. 
SENTENÇA 
Vistos, etc.
I - Relatório
CIDINEI FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, por meio da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, propôs a presente ação 
de modificação de guarda com pedido de tutela provisória de urgência requerendo a modificação da guarda dos filhos MATEUS ALVES 
FERREIRA e PRISCILA ALVES FERREIRA em face de CRISTIANE ALVES DO NASCIMENTO. 
Afirma o requerente que já exerce a guarda de fato dos filhos.
Instruiu a inicial com documentos.
Postergada a analise do pedido de tutela de urgência.
Citada e intimada a parte requerida apresentou contestação, requerendo a concessão da guarda dos filhos em seu favor.
O Ministério Público manifestou-se pela procedência dos pedidos (ID: 81228602).
No decorre do processo as parte firmaram acordo extrajudicial (ID 66664849),especificamente para tratar das férias escolares de final de 
ano – 2021/2022, recesso de Natal e Ano Novo, dos menores envolvidos, sem adentrar ao MÉRITO da guarda postulada nos autos.
É o breve relatório. DECIDO.
II - Fundamentação
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.
A pretensão do genitor, requerente é de exercer a guarda dos filhos de forma unilateral.
Anoto que tratando-se de fixação de guarda, a prestação jurisdicional, não é imutável, já que se modificadas as situações de fato poderá 
haver modificação da guarda, desde que o interessado prove ser a reversão da guarda o melhor para os interesses do menor.
O art. 1.630, do Código Civil prevê que “Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”.
Ademais, o art. 1.634 do Códex aduz que “Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do 
poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584”.
O Estatuto da Criança e do Adolescente proclama que o bem-estar do menor deve sobrepujar a quaisquer outros interesses juridicamente 
tutelados, mormente porque a criança e o adolescente necessitam de um ambiente estável e seguro, a fim de estabelecer segurança 
material, emocional e psicológica necessária ao seu desenvolvimento.
Assim leciona Sílvio de Salvo Venosa: (...) o juiz deverá procurar a solução prevalente que melhor se adapte ao menor, sem olvidar-se 
dos sentimentos e direitos dos pais (Direito Civil. Direito de família. Atlas: 2003, 3. ed., v. VI, p. 228).
Oportuno citar o ensinamento de Yussef Said Cahali:
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“Não há dúvida de que a mudança da guarda pode ocorrer tantas vezes quantas se fizerem necessárias em razão do interesse do menor; 
não se revela aconselhável, contudo, a modificação muito frequentemente da guarda, pois tal fato pode comprometer a estabilidade 
emocional do mesmo, criando-lhe uma situação de insegurança pessoal. Por esta razão, deferida originariamente a guarda do menor a 
uma determinada pessoa, somente motivos muito graves e ponderáveis, e com vistas sempre à melhoria da situação do menor, devem 
autorizar sua modificação posterior. (Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais. Coordenadores: 
Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio García Mendez. São Paulo: Malheiros Editores, 1992. p. 132)”.
In casu, o requerente - é a genitor dos menores, e, já tendo a guarda de fato destes, pleiteia sua regularização definitiva. Insista-se em 
que, nos casos de guarda, embora se respeite os sentimentos das partes, o valor maior envolvido é o bem-estar do menor.
Ademais, cabe ressaltar que a guarda é um instituto temporário, não sendo permanente e irrevogável; logo, poderá ser modificada ou 
alterada a qualquer momento, visando sempre o interesse dos menores (art. 35, ECA).
Outrossim, não constatado qualquer óbice ao exercício da guarda dos filhos pelo genitor.
Assim, considerando que o menor está sob a guarda da terceira requerente, o melhor interesse dele estará assegurado com a modificação 
da guarda em seu favor. 
Pelo que consta nos autos, os infantes MATEUS e PRISCILA já estão convivendo com o genitor/requerente, além de estarem habituados 
com a rotina, regularmente matriculados e convivem harmoniosamente com os familiares paternos, razão pela qual não há motivos para 
alterar a situação fática vivenciada por eles. No que se refere aos alimentos e dever de sustento dos filhos, o art. 229, da Constituição 
Federal, preconiza que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever e amparar os 
pais na velhice, carência ou enfermidade. 
Ademais, considerando que as crianças estão sob os cuidados do genitor, o pedido relacionado à desoneração dos alimentos antes 
devido à menor PRISCILA também deve ser deferido, uma vez que, atualmente, as necessidades de ambos os filhos estão sendo 
supridas pelo genitor.
Assim, os pedidos devem ser julgados procedentes.
III - DISPOSITIVO 
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE e ESTABELEÇO que a guarda dos filhaos MATEUS ALVES FERREIRA e PRISCILA ALVES 
FERREIRA. será exercida de forma unilateral pelo genitor CIDINEI FERREIRA DE SOUZA com fundamento nos artigo 1.630 e seguintes 
do Código Civil.
Ainda, HOMOLOGO acordo dos requerentes, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no ID 66664849 e, via de 
consequência: 
Com fulcro no art. 487, I e III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, extingo o processo, com exame do MÉRITO.
Sem custas e honorários.
Se preciso, a Serventia cuidará de intimar a parte requerente para comparecer em cartório, a fim de prestar compromisso de guarda 
(definitiva) e responsabilidade das crianças, de modo a priorizar-lhe o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal, entregando-lhe 
certidão desta nomeação.
Esta SENTENÇA servirá como MANDADO de averbação ao Cartório de Registro Civil, se necessário.
A parte autora é beneficiária da gratuidade do ato notarial e registral - Provimento n. 13/2009 de 29/05/2009 e art. 3º, inciso II, da Lei n. 
1.060/50 c/c o art. 98, parágrafo 1º, inciso IX, do CPC.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Ciência ao Ministério Público. 
SERVE A PRESENTE COMO TERMO DE GUARDA dos(as) menores em questão em favor do(a) genitor(a) CIDINEI FERREIRA DE 
SOUZA. 
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Nova Brasilândia do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo 
Juíza de Direito

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002253-55.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PEDRINA RIBEIRO CARDOSO
Advogado do(a) AUTOR: CRISLEY NAIARA HELBE DE JESUS - RO11741
REU: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado(s) do reclamado: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO
Advogado do(a) REU: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas a manifestarem, no prazo de 5 dias úteis, sobre resposta do ofício de id 80456463. 



3709DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE
1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7000291-60.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento Comum Cível
Autor: MILTON BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS DO AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO, OAB nº RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº 
RO4373
Réu: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB nº MG108112, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DECISÃO
Vistos.
Manifeste-se o perito, bem como a parte autora quanto à petição de ID 81065342. Prazo de 10 dias.
Após, conclusos.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7001279-81.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Autor: PAULO SANTOS DE LIMA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713
Réu: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Por se tratar de direito disponível e, sendo as partes capazes, HOMOLOGO o acordo de vontades entabulado, o qual será regido pelas 
cláusulas e condições indicadas no termo de acordo de ID 81261892, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. 
Sem custas e honorário (art. 12, I, in fine, da Lei Estadual nº 3.896/2016 c/c art. 90, §3º, CPC).
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se.
Ante a preclusão lógica, a presente sentença transita em julgado nesta data, feitas as intimações de praxe e cumpridos os atos ordinários, 
arquive-se imediatamente.
Pratique-se o necessário. C.
Nova Brasilândia D´Oeste - RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7001802-64.2020.8.22.0020
Classe: Procedimento Comum Cível
Autor: IDELFONSO JOSE DA MATA
ADVOGADOS DO AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO, OAB nº RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº 
RO4373
Réu: EDSON DE SOUZA PEREIRA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Defiro o pedido de ID.81177658.
Suspenda-se os autos até a realização do leilão.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo: 7000942-29.2021.8.22.0020
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Assunto: Empréstimo consignado
Valor da Causa: R$ 10.377,96
AUTOR: BENEDITO FERNANDES, CPF nº 60586974253, RUA OSVALDO PIANA FILHO 5616 CENTRO - 76956-000 - NOVO 
HORIZONTE DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS, OAB nº RO5822
REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., RUA LÍBERO BADARÓ 377, - LADO ÍMPAR CENTRO - 01009-000 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO REU: FELICIANO LYRA MOURA, OAB nº AC3905, PROCURADORIA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A
Vistos. 
Altere-se a classe para o cumprimento de sentença.
Em seguida, remetam-se os autos à contadoria para que apresente o valor correto da presente execução, tendo em vista a controvérsia 
entre os valores exequendo apresentados pelas partes.
Com a vinda dos cálculos, sem necessidade de nova conclusão, intime-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, digam 
acerca dos cálculos apresentados pelo contador judicial.
Em seguida, tornem os autos conclusos.
Nova Brasilândia do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 0029082-52.2008.8.22.0020
Classe: Inventário
Autor: JOSE CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: VANESSA MENDONCA GEDE, OAB nº RO3854A, EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA, OAB nº RO1280A, 
DIEISON WALACI MIRANDA PIRES, OAB nº RO7011A
Réu: ORLANDO SILVA, SOFIA MARIA DO NASCIMENTO
INVENTARIADOS SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Intime-se a parte a autora para, no prazo de 10 dias dar o correto andamento ao feito. Sob pena de arquivamento do autos.
I.C
Serve a presente de intimação.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.: 7000783-52.2022.8.22.0020
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: CREDIBRAS COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE DE RONDONIA, 
CNPJ nº 05597773000110, AV. JK 3047 CENTRO - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: JOSE JAIR RODRIGUES VALIM, OAB nº RO7868
KARINA DA SILVA MENEZES MATTOS, OAB nº RO7834
RODRIGO DE MATTOS FERRAZ, OAB nº RO6958
EXECUTADO: MARCIA DE LIMA LOURO, CPF nº 97068624200, AVENIDA MACEIÓ 6430 SÃO CRISTÓVÃO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Valor da causa:R$ 2.276,77
DESPACHO
Deferi a ordem de busca do endereço do devedor pelo sistemas requeridos pelo exequente, que retornou resposta positiva, conforme 
tela que segue em anexo.
Doravante, a parte autora fora intimada para comprovar o recolhimento do montante necessário para repetição da diligência de citação/
intimação, conforme preceitua o artigo 2º, §2º, da Lei Estadual n. 3.896/2016, devendo dar o andamento ao feito.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Sem impulso, arquivem os autos, ficando permitido o desarquivamento a qualquer tempo, a pedido do credor e sem ônus, uma vez 
localizados bens passíveis de penhora.
Int.
Nova Brasilândia do Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de Direito 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7001108-27.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Autor: BRAULIO KESTER
ADVOGADOS DO AUTOR: ALAN CARLOS DELANES MARTINS, OAB nº RO10173, RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº 
RO4088390
Réu: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Por se tratar de direito disponível e, sendo as partes capazes, HOMOLOGO o acordo de vontades entabulado, o qual será regido pelas 
cláusulas e condições indicadas na Ata de Audiência Id 81304515 , para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. 
Sem custas e honorário (art. 12, I, in fine, da Lei Estadual nº 3.896/2016 c/c art. 90, §3º, CPC).
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se.
Ante a preclusão lógica, a presente sentença transita em julgado nesta data, feitas as intimações de praxe e cumpridos os atos ordinários, 
arquive-se imediatamente.
Pratique-se o necessário. C.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho
Número do processo: 0001138-07.2010.8.22.0020
Classe: Cumprimento de sentença
Polo Ativo: C. D. M.
EXEQUENTE SEM ADVOGADO(S)
Polo Passivo: I. M. M.
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Vistos.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, apresentou prestação de contas aos valores destinados à 
aquisição de equipamentos de kits escolares.
Juntou nota fiscal, com valor idêntico ao concedido e utilizado na forma em que deferido pelo Juízo (id. 79932875).
O Ministério Púbico manifestou-se favoravelmente à homologação da prestação de contas (id. 80921630).
Pois bem. Decido.
Considerando que o pleito observou o disposto nos artigos 6º, 11 e 12, todos do Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº 
007/2017, além do parecer favorável do Ministério Público, a homologação da prestação de contas é medida que se impõe.
Dessa forma, por não haver irregularidades, HOMOLOGO a prestação de contas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, em relação aos valores liberados.
Ciência ao Ministério Público.
Após, em não havendo pendências, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas e comunicações de praxe.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Nova Brasilândia D´Oeste - RO, 1 de setembro de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7000253-48.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento Comum Cível
Autor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADOS DO AUTOR: NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, 
PROCURADORIA DA SICOOB CREDIP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
Réu: EDILSON JOSE DA SILVA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Procedi a busca de endereços do requerido pelo sistema SISBAJUD e, consoante recibo em anexo, foi infrutífera, eis que apresentou o 
mesmo endereço constante nos autos.
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Em consulta ao sistema RENAJUD, consta dois endereços ainda não diligenciados. 
Assim, intime-se o exequente para indicar o endereço que pretende seja a diligência renovada, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena 
de arquivamento/extinção.
Indicado, renove-se a diligência de citação, nos termos do despacho inicial.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / PRECATÓRIA / MANDADO DE AVERBAÇÃO / CERTIDÃO DE 
HONORÁRIOS.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000793-96.2022.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DENIZIANA MARIA SCHOWENCK DIAS
Advogados do(a) AUTOR: LETICIA SANTOS CORBOLIN - RO10574, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado(s) do reclamado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a petição de ID 80687825, para dar prosseguimento ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001104-24.2021.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: GENESI DE OLIVEIRA CAMPOS
Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR HUGO FORCELLI - RO11083, JURACI MARQUES JUNIOR - RO2056
REQUERIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, no prazo de 5 dias úteis, para atualização do débito.
aguardando levantamento de alvará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001705-98.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LAMINADORA BBX LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA SCHULTZ DE MORAIS - RO9744
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado(s) do reclamado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a impugnação de ID 80915334.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000567-28.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDECIRA RIBEIRO DA CRUZ registrado(a) civilmente como VALDECIRA RIBEIRO DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS - RO5822
REU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE
Advogado(s) do reclamado: LARISSA GEOVANA ROCHA VIANA, RONEI MILLER ROSA
Advogado do(a) REU: RONEI MILLER ROSA - RO12415
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a petição de ID 81237605.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001448-05.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MARCOS FURTADO LITE
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Advogado do(a) AUTOR: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS - RO6891
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado(s) do reclamado: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RENATO CHAGAS 
CORREA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas do retorno dos autos, bem como, requeiram o que entenderem de direito para 
prosseguimento ao feito. 
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001862-71.2019.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA SANCHES - RO9705, PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE - RO10592, NOEL NUNES DE 
ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: RODRIGO JESSE DE MORAES
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 dias úteis, sobre a diligência de ID 81029994, para dar prosseguimento ao feito.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002265-11.2017.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PRISCILA MORAES BORGES - RO6263, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO 
PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: CAVALCANTE TRANSPORTES LTDA - ME e outros
Advogado(s) do reclamado: EDSON VIEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se o exequente, quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias úteis.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001480-10.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ENEIAS SANTANA DOS REIS
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS - RO5822
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, para atualização do débito, incluindo-se o valor dos honorários sucumbenciais desta 
fase.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001189-10.2021.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA PAULA SANCHES - RO9705, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS - RO2930
EXECUTADO: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES DUARTE
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, requerendo o que entender de direito para prosseguimento ao feito, sob pena de 
arquivamento dos autos. 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
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Processo: 7002372-16.2021.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: THAINARA COUTINHO SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS - RO5822
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a petição de ID 80934901.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000461-66.2021.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARIA DA PENHA OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISLEY NAIARA HELBE DE JESUS - RO11741, TIAGO GOMES CANDIDO - RO7858, ARISTIDES 
GONCALVES JUNIOR - RO0004303A
REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Advogado(s) do reclamado: PAULO ROBERTO VIGNA
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a petição de ID 81044538, 81044539 e 81044540.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000302-89.2022.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SIVALDO SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, para atualização do débito, incluindo-se o valor dos honorários sucumbenciais desta 
fase.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.:7001629-69.2022.8.22.00207001629-
69.2022.8.22.0020 
Classe:Procedimento Comum CívelProcedimento Comum Cível 
Assunto:Salário-Maternidade (Art. 71/73), Honorários Advocatícios
AUTOR: LUCIANA BERNARDO DOS SANTOS, LINHA 134, KM 06, LADO NORTE sn, CHACARA ZONA RURAL - 76958-000 - NOVA 
BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
I - DA GRATUIDADE PROCESSUAL E TUTELA DE URGÊNCIA
Defiro a gratuidade processual.
No que tange à tutela de urgência, os elementos trazidos aos autos não permitem a conclusão da verosimilhança das alegações aduzidas, 
uma vez que não há prova quanto á qualidade de segurado especial.
II - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Prefacialmente deixo de designar a audiência preliminar, porquanto a autarquia não tem apresentado qualquer proposta de acordo, 
tampouco seus representantes comparecem ao ato, o que demonstra não apenas a desnecessidade do ato como grande prejuízo ao 
direito fundamental a razoável duração do processo.
Ademais, caso as partes manifestem-se em outra oportunidade quanto ao interesse na realização da solenidade, a mesma será designada 
o mais breve possível. Afinal, o magistrado deve primar pela autocomposição.
III - CITAÇÃO
Cite-se a parte requerida para querendo apresentar resposta no prazo de trinta dias( artigo 183 c/c 335, todos do CPC, observando-se 
que o prazo para resposta iniciar-se-á a partir dos termos assinalados no artigo 231 e incisos do Código de Processo Civil.
Na resposta, a autarquia deverá desde já especificar as provas que pretende produzir, justificando a pertinência das mesmas sob pena 
de indeferimento
IV - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 18.10.2022 às 12h10min, através do link meet.google.com/cbr-txdt-
pdf.
V - DEMAIS DELIBERAÇÕES 
Somente será feito a abertura de vistas para réplica caso a requerida apresente preliminares ou junte algum documento. Se a defesa for 
apenas de mérito, torna-se despiciendo o ato. 
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A autora para que junte extrato informando se já recebe algum benefício do INSS. Em caso positivo, deverá informar sobre qual benefício 
incidirá a sua opção, nos termos da reforma previdenciária.
Outrossim, caso a parte autora também deseje a produção de provas desde a intimação da presente deverá especificá-las, inclusive, 
pretenda a prova testemunhal, desde já depositar o rol, sob pena também de indeferimento.
A presente serve como carta/mandado de citação/intimação/carta precatória
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo nº: 7000884-26.2021.8.22.0020
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: AGRO-SOLO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO SCHULTZ DE MORAIS, OAB nº RO6951A
EXECUTADO: MARILENE BORGES DA SILVA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos e examinados.
1. Atento a todo o contexto dos autos, certo é que merece acolhimento o pedido de citação por edital, Desta forma, DEFIRO o pedido de 
citação por edital, advertindo a parte, contudo, quanto ao disposto no art. 258 do CPC/2015.
2. Cite-se na forma requerida, anotando-se no edital a advertência do art. 344 do CPC/2015, bem como que este conta com prazo de 20 
(vinte) dias e que o prazo da contestação de 15 (quinze) dias será contado a partir do término do prazo retro indicado.
2.1. Deverá o cartório publicar o edital na plataforma de publicações de editais e sentenças deste TJ/RO, bem como na plataforma de editais 
do Conselho Nacional de Justiça, a tudo certificando, consoante art. 257, II, do CPC/2015. Acaso ainda não esteja em funcionamento a 
plataforma de editais e sentenças do Conselho Nacional de Justiça, dispensada fica a publicação no referido portal.
2.2. Tratando-se de medida de pouca efetividade nos dias atuais, fica dispensada a publicação do edital em jornal periódico (art. 257, 
parágrafo único, do CPC/2015).
2.3. Não havendo contestação no prazo legal, fica desde já reconhecida a revelia e nomeado Curador Especial na pessoa do Defensor 
Público que atua perante este Juízo nesse mister (art. 72, II, do CPC/2015).
2.4. Oportunamente, intime-se o Curador Especial para manifestação nos autos. Após, conclusos.
3. Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única Av. Príncipe da Beira , 1491 - Setor 13 - Nova Brasilândia D’Oeste/RO - CEP 76.958-000 - Fone 
(0xx69) 3309-8671 – e-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Processo n.: 7001653-97.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Material
AUTORES: MARIA PEREIRA DA SILVA, LINHA 156 KM 10,5 ZONA RURAL - 76956-000 - NOVO HORIZONTE DO OESTE - RONDÔNIA, 
NELCINO DIAS DA SILVA, LINHA 156 10,5 ZONA RURAL - 76956-000 - NOVO HORIZONTE DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: RODRIGO FERREIRA BARBOSA, OAB nº RO4088390
ALAN CARLOS DELANES MARTINS, OAB nº RO10173
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, 13 DE MAIO CENTRO 
- 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos,
Encaminhe-se a CEJUSC para designação de audiência de conciliação com antecedência mínima de 30(trinta) dias, devendo o réu ser 
citado com pelo menos 20 dias de antecedência, a ser realizada por videoconferência.
Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça na audiência de conciliação, consignando-se a advertência de que a sua ausência 
implicará em revelia, aceitação dos fatos articulados na inicial como verídicos, e o julgamento imediato do processo, conforme art. 3º, VIII 
do Provimento Conjunto nº 001/ 2017 – TJ RO. 
Outrossim, deverá a requerida ser informada que a contestação deverá ser apresentada até a audiência de conciliação, conforme art. 4º, 
IV, do Provimento Conjunto nº 001/2017 – TJRO. 
O autor fica intimado via patrono (a).
Serve a presente como carta/ mandado de citação, intimação, ofício. 
Pratique-se o necessário. 
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, data da assinatura.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.: 7001655-67.2022.8.22.0020
Classe: Monitória
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Assunto: Nota de Crédito Comercial
AUTOR: COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP, RUA VENCESLAU BRÁS 146, - ATÉ 178/179 SÃO PEDRO - 76913-645 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RODRIGO RODRIGUES, OAB nº RO2902A
RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA, OAB nº RO8590
REU: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA D’OESTE - RO., PIRARARA, 4395 SETOR 14 - 76958-
000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, juntar o comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do 
processo.
Caso haja a comprovação do pagamento das custas, independentemente de nova conclusão dos autos, prossiga-se conforme abaixo 
segue:
A pretensão inicial visa cumprimento de obrigação, porém não esta adequada ao procedimento da execução, vem instruída com prova 
escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).
Defiro, pois, de plano, o presente mandado monitório e, em consequência, cite-se a parte requerida acima identificada para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, pague o débito atualizado que está descrito na inicial R$ 2.632,26(dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e 
seis centavos), e honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) sobre valor valor atribuído à causa , conforme previsto no art. 701 do 
NCPC.
Cientifique-a ainda que:
1- no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, poderá opor embargos nos próprios autos; e
2-não havendo pagamento ou oposto embargos, constituir-se-á de pleno direito o título em executivo judicial independentemente de 
qualquer outra formalidade, (art. 701, §2º do NCPC) prosseguindo-se no que couber, conforme o Título II do Livro I da Parte Especial – 
NCPC.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO CARTA/ PRECATÓRIA/ MANDADO DE INTIMAÇÃO - CITAÇÃO, para REU: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA D’OESTE - RO., PIRARARA, 4395 SETOR 14 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA 
D’OESTE - RONDÔNIA
Caso de conflitos, tornem-me conclusos.
Int. Cumpra-se.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho 7001765-37.2020.8.22.0020
MonitóriaCheque
AUTOR: JODAIR SILVA DE OLIVEIRAADVOGADO DO AUTOR: LORENA JHULIAN CASSIANO DE OLIVEIRA, OAB nº RO11444, AV 
JK CENTRO - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
REU: DANIEL DE OLIVEIRA NETO MACHADOREU SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Por se tratar de direito disponível e, sendo as partes capazes, HOMOLOGO o acordo de vontades entabulado, o qual será regido pelas 
cláusulas e condições indicadas no termo de acordo juntado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas e sem honorários. 
Ante a preclusão lógica, a presente sentença transita em julgado nesta data, feitas as intimações de praxe e cumpridos os atos ordinários, 
arquive-se imediatamente.
Pratique-se o necessário.
P. R. I. Cumpra-se.
Porto Velhosexta-feira, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.: 7001655-67.2022.8.22.0020
Classe: Monitória
Assunto: Nota de Crédito Comercial
AUTOR: COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP, RUA VENCESLAU BRÁS 146, - ATÉ 178/179 SÃO PEDRO - 76913-645 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RODRIGO RODRIGUES, OAB nº RO2902A
RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA, OAB nº RO8590
REU: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA D’OESTE - RO., PIRARARA, 4395 SETOR 14 - 76958-
000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, juntar o comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do 
processo.
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Caso haja a comprovação do pagamento das custas, independentemente de nova conclusão dos autos, prossiga-se conforme abaixo 
segue:
A pretensão inicial visa cumprimento de obrigação, porém não esta adequada ao procedimento da execução, vem instruída com prova 
escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).
Defiro, pois, de plano, o presente mandado monitório e, em consequência, cite-se a parte requerida acima identificada para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, pague o débito atualizado que está descrito na inicial R$ 2.632,26(dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e 
seis centavos), e honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) sobre valor valor atribuído à causa , conforme previsto no art. 701 do 
NCPC.
Cientifique-a ainda que:
1- no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, poderá opor embargos nos próprios autos; e
2-não havendo pagamento ou oposto embargos, constituir-se-á de pleno direito o título em executivo judicial independentemente de 
qualquer outra formalidade, (art. 701, §2º do NCPC) prosseguindo-se no que couber, conforme o Título II do Livro I da Parte Especial – 
NCPC.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO CARTA/ PRECATÓRIA/ MANDADO DE INTIMAÇÃO - CITAÇÃO, para REU: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA D’OESTE - RO., PIRARARA, 4395 SETOR 14 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA 
D’OESTE - RONDÔNIA
Caso de conflitos, tornem-me conclusos.
Int. Cumpra-se.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000787-89.2022.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
REQUERIDO: DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, em termos de prosseguimento, considerando o resultado da diligência de ID 
79995285.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.:7001640-98.2022.8.22.00207001640-
98.2022.8.22.0020 
Classe:Procedimento Comum CívelProcedimento Comum Cível 
Assunto:Salário-Maternidade (Art. 71/73)
AUTOR: GEISIELE BENTO DA SILVA, LINHA 130 km 18 LADO NORTE - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Despacho COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
I - DA GRATUIDADE PROCESSUAL E TUTELA DE URGÊNCIA
Defiro a gratuidade processual.
No que tange à tutela de urgência, os elementos trazidos aos autos não permitem a conclusão da verosimilhança das alegações aduzidas, 
uma vez que não há prova quanto á qualidade de segurado especial.
II - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Prefacialmente deixo de designar a audiência preliminar, porquanto a autarquia não tem apresentado qualquer proposta de acordo, 
tampouco seus representantes comparecem ao ato, o que demonstra não apenas a desnecessidade do ato como grande prejuízo ao 
direito fundamental a razoável duração do processo.
Ademais, caso as partes manifestem-se em outra oportunidade quanto ao interesse na realização da solenidade, a mesma será designada 
o mais breve possível. Afinal, o magistrado deve primar pela autocomposição.
III - CITAÇÃO
Cite-se a parte requerida para querendo apresentar resposta no prazo de trinta dias( artigo 183 c/c 335, todos do CPC, observando-se 
que o prazo para resposta iniciar-se-á a partir dos termos assinalados no artigo 231 e incisos do Código de Processo Civil.
Na resposta, a autarquia deverá desde já especificar as provas que pretende produzir, justificando a pertinência das mesmas sob pena 
de indeferimento
IV - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 18.10.2022 às 12 horas, através do link meet.google.com/waz-nyyw-
fcz.
V - DEMAIS DELIBERAÇÕES 
Somente será feito a abertura de vistas para réplica caso a requerida apresente preliminares ou junte algum documento. Se a defesa for 
apenas de mérito, torna-se despiciendo o ato. 
A autora para que junte extrato informando se já recebe algum benefício do INSS. Em caso positivo, deverá informar sobre qual benefício 
incidirá a sua opção, nos termos da reforma previdenciária.
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Outrossim, caso a parte autora também deseje a produção de provas desde a intimação da presente deverá especificá-las, inclusive, 
pretenda a prova testemunhal, desde já depositar o rol, sob pena também de indeferimento.
A presente serve como carta/mandado de citação/intimação/carta precatória
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7001652-15.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento Comum Cível
Autor: ANIBAL WALDINEZ STEGANI
ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE, OAB nº RO10817
Réu: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
1. Trata-se de ação previdenciária com pedido de revisão de aposentadoria.
2. DEFIRO a assistência judiciária gratuita enquanto perdurar a incapacidade econômica da parte autora. 
3. A parte autora requer a tutela provisória fundada na evidência para obrigar a parte ré a corrigir o valor de seu benefício concedido 
administrativamente e descrito na exordial.
Pois bem.
3.1 Uma vez que o tema objeto deste caso ainda está em discussão nas Cortes Superiores, com repercussão geral, INDEFIRO, por ora, 
o pedido de tutela de evidência, até que haja tese definitiva firmada a respeito do tema.
4. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do órgão de representação judicial não comparecer em audiência, o que torna 
inócua a sua realização do ato (interpretação analógica do art. 334, § 4º, CPC).
5. Cite-se o requerido para integrar a relação processual (art. 238, CPC), comunicando que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, 
contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
6. Após, intime-se a parte autora para, querendo apresentar réplica no prazo de 15 dias (art. 350 e ss do CPC).
7. Deverá a parte autora por seu advogado, coligir ao feito o contato eletrônico para os fins de intimações (número de telefone, e-mail, 
whatsapp, etc.), no prazo da defesa.
8. Tendo em vista o reconhecimento da hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.
9. Proceda-se a tramitação prioritária termos do art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 1.048, inciso I do Código de Processo 
Civil.
10. Valor da causa: R$ 41.014,80 
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000906-50.2022.8.22.0020
Classe: PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA (193)
REQUERENTE: CLARICE DE OLIVEIRA FONSECA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE REATO - RO2061
REQUERIDO: UMBERTO FONSECA
Advogado(s) do reclamado: ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO - RO3518
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas do agendamento da perícia conforme documento juntado aos autos. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Av. Príncipe da Beira , 1491 - Setor 13 - Nova Brasilândia D’Oeste/RO - CEP 76.958-000 - Fone (0xx69) 3309-8671 – e-mail: nbo1civel@
tjro.jus.br
Processo n.: 7000281-16.2022.8.22.0020
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
Assunto:Compra e Venda, Retificação de Área de Imóvel, Sucessão
REQUERENTE: ANAIR ROZENILDA MARQUES FABRIZIO, RUA TABAJARA 3308, ESQUINA COM A RUA CANAÃ SETOR 14 - 76958-
000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO4373
LETICIA SANTOS CORBOLIN, OAB nº RO10574
SEM ADVOGADO(S)
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Vistos,
Promova o peticionário o recolhimento das custas para emissão de 2º via do alvará.
Comprovado o pagamento, expeça-se novo alvará.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFICIO. 
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho
Número do processo: 7001339-54.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Polo Ativo: LUIZ MANOEL DA SILVA
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Polo Passivo: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB nº DF45892, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, decorrente de suposta demora para realização de disponibilização de serviço 
de fornecimento de energia
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra.
No mérito, dispõe o artigo 373, I, do CPC, que à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa 
se não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que 
possam modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).
Expõe o autor, em resumo, ter requerido em 07/03/2022 a instalação e fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, para realizar uma 
construção, sendo orientado a providenciar a instalação do padrão. Na rua do imóvel não existe rede de distribuição e é necessário sua 
construção, que não ocorreu até a presente data. Em 10/05/2022 recebeu uma carta da concessionária informando o prazo de 60 dias 
para realização da obra. Voltou a concessionária no dia 12/07/2022, sendo orientado a retornar em outra data.
O fornecimento de energia elétrica caracteriza-se um serviço de natureza essencial ao qual deve ser aplicado o princípio da continuidade, 
sendo de certo modo integrante do próprio exercício da cidadania elemento da dignidade. O acesso, portanto, a este serviço básico 
deve, como política programática, destinar-se a todas a população, obviamente sendo norteado por critérios normativos, bem como por 
elementos econômicos indispensáveis.
No caso em exame, o autor ajuizou a ação com dúplice propósito, sendo o primeiro e mais relevante a ligação de energia elétrica e a 
segunda, a condenação em danos morais da requerida por não haver atuado com eficiência e desconsiderado o direito que detinha a 
autora na utilização da energia elétrica para suas atividades de rotina.
Em relação ao primeiro pedido, é evidente que a requerida tem o dever de fornecer energia elétrica a residência do autor, sobremaneira 
por se tratar de um serviço essencial. O fornecimento de energia elétrica é tido pela norma constitucional vigente como um dos bens 
essenciais para que se possa ter uma existência digna dentro dos parâmetros básicos estabelecidos, bem como conforme disposto no 
art. 10, I, da Lei 7.783/89,conforme transcrito a seguir:
Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
As concessionárias de serviço público de energia elétrica são legítimas representantes do Estado na prestação desse serviço, logo, possuem 
o dever de prestar um serviço eficiente e que atenda aos anseios da população Imperioso ressaltar no presente caso, que estamos diante de 
uma relação deconsumo e, portanto, há aplicação das normas de defesa do consumidor, disposta na Lei 8.078/90, Código de Defesa do 
Consumidor – CDC, conforme disposto em seu art. 22, Vejamos: 
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 
são obrigados afornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigaçõesreferidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e areparar os danos causados, na forma prevista neste código.
Neste sentindo, o descumprimento do dever legal de prestar um serviço adequado e eficiente, faz com que as concessionárias respondam 
pelos danos causados.
Sobre o pedido indenizatório, resta evidente a má prestação serviço essencial e indispensável, o dano moral existiu e deve ser reparado. 
Saliente-se que, não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (dano in re 
ipsa). 
As concessionárias de serviço público devem e tem o compromisso de prestarem serviços seguros, contínuos e eficientes, sendo que 
não atendendo a estas exigências, respondem pelos danos daí decorrentes. Por conta da ineficiência e do descaso da requerida, o autor 
está a meses esperando o fornecimento de energia elétrica e atrasando sua obra.
Definida a ocorrência do dano moral pela má prestação do serviço, deve haver sua fixação, quando o magistrado deve se ater aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento fácil e ao mesmo tempo estipulando um montante que 
tenha alguma significância para o infrator.
Levando-se em consideração tais fatos, bem como a capacidade financeira da ofendida e da instituição de ensino ofensora, já que a 
indenização não pode constituir em enriquecimento indevido, entendo justa a fixação na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 
de indenização por danos morais, atendendo, satisfatoriamente, aos interesses do requerente, compensando-lhe o constrangimento e 
representando sanção à requerida.
Ante o exposto, com base no artigo 487,I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para determinar a 
requerida a obrigação de fornecer o serviço de energia elétrica no imóvel do autor no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 
100,00 (cem) reais, no limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 
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(três mil reais), a título de indenização, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da data do 
arbitramento.
Em caso de recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões e em sequencia subam os autos a Turma Recursal.
Decorrido o prazo, começará automaticamente o prazo de 15 dias para pagamento voluntário da condenação, sob pena de incidência de 
multa de 10%.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Nova Brasilândia D´Oeste - RO, 2 de setembro de 2022.
{orgao_julgador.magistrado}
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Autos n. 7000274-34.2016.8.22.0020 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 16/02/2016
Valor da causa: R$ 12.625,19
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AV. 
PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: ANA PAULA SANCHES, OAB nº RO9705, PRISCILA MORAES BORGES, OAB nº RO6263, EDER 
TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586
EXECUTADOS: ALBERTO TEODORO DE MELO, LINHA 144 LADO SUL KM 09, MIGRANTINÓPOLIS ZONA RURAL - 76956-000 - 
NOVO HORIZONTE DO OESTE - RONDÔNIA, ADRIANO SILVA DE MELO, LINHA 144 LADO SUL KM 1,5, MIGRANTINÓPOLIS ZONA 
RURAL - 76956-000 - NOVO HORIZONTE DO OESTE - RONDÔNIA
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Vistos.
INDEFIRO o pedido de pesquisa na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, pois a diligência poderá ser 
realizada pela própria parte, mediante cadastro no sítio eletrônico (https://censec.org.br/ e http://censec.org.br/cadastro/certidaoOnline/).
Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão.
Vilhena,RO, 2 de setembro de 2022
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1500, Bairro Setor 13, CEP 76932-000, Porto Velho Processo n.: 7000825-38.2021.8.22.0020
Classe: Monitória
Assunto:Câmbio
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE, OAB nº RO10592
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS, OAB nº RO2930
NOEL NUNES DE ANDRADE, OAB nº RO1586
REU: ALEXANDRE CLAYTON FERREIRA DIAS, LOTE 29, GLEBA 03, LINHA 120 KM 10 ZONA RURAL - LADO SUL - 76958-000 - 
NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
Despacho
Oficie-se ao INSS a fim de que informe quanto à existência de vínculos empregatícios em nome do executado.A presente serve como 
ofício a ser entregue diretamente pela exequente ao INSS, comprovando em cinco dias a realização da diligência.
Dados do executado:
REU: ALEXANDRE CLAYTON FERREIRA DIAS, CPF nº 73027332287
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Av. Príncipe da Beira , 1491 - Setor 13 - Nova Brasilândia D’Oeste/RO - CEP 76.958-000 - Fone (0xx69) 3309-8671 – e-mail: nbo1civel@
tjro.jus.br
Processo n.: 0000605-43.2013.8.22.0020
Classe: Ação Civil de Improbidade Administrativa
Assunto:Violação aos Princípios Administrativos
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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REU: VALCIR SILAS BORGES, RUA UIRAPURU 2737, NÃO CONSTA SETOR 13 - 76958-000 - NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: EDSON VIEIRA DOS SANTOS, OAB nº RO4373
Vistos
Considerando o adimplemento do acordo, arquive-se os autos. O executado deverá juntar comprovantes nos autos, sendo desnecessário 
o desarquivamento deste.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFICIO. 
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7000261-93.2020.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Autor: OLICES MARTINS DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GABRIEL FELTZ, OAB nº RO5656
Réu: BANCO BMG S.A.
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB nº RO11434, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 
TEIXEIRA, OAB nº MG108112
DECISÃO
Vistos.
Pois bem.
Em manifestação no ID 79880217, requer a parte requerida que a requerente promova a devolução do valor de R$ 1.393,07, , uma vez 
que a execução apresentada pelo exequente era apenas sobre o dano moral e honorários. Contudo, tal pretensão não merece prosperar, 
considerando que já foi devolvido ao banco o valor excedente no cumprimento de sentença.
Verifica-se por meio do ID 54205435, que foi devolvido à requerida o valor cobrado a maior, sendo enviado oficio à Caixa Econômica 
Federal para realização da transferência, sendo está confirmada no ID 56459303.
Ademais, quanto ao pedido da parte autora no ID 81210863, também não merece guarida, uma vez que não há que se falar em devolução 
em dobro dos valores descontados indevidamente, tendo em vista que na petição de cumprimento de sentença se limitou a parte autora 
apenas ao pedido da condenação em danos morais e honorários advocatícios, nada mencionando acerca da devolução dos valores.
Retorne os autos ao arquivo.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única 
Rua Príncipe da Beira, nº 1491, Setor 13, Nova Brasilândia do Oeste/RO, CEP: 76.958-000
Fone: (69) 3309-8671 E-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7000463-02.2022.8.22.0020
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Autor: MARIA JOSE DA SILVA TOSETTO 68755490263
REQUERENTE SEM ADVOGADO(S)
Réu: MABELA CRISTIANE DE OLIVEIRA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Intime-se a requerida.
Nova Brasilândia d´Oeste/RO, 2 de setembro de 2022.
Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001370-74.2022.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CREDIBRAS COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA MENEZES MATTOS - RO7834, JOSE JAIR RODRIGUES VALIM - RO7868, 
RODRIGO DE MATTOS FERRAZ - RO6958
EXECUTADO: ARIEL JUNIOR PEREIRA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 dias úteis, sobre a diligência de ID 80829159, para prosseguimento do feito.
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COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI

1ª VARA CÍVEL

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001429-07.2022.8.22.0006
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: BLUAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA, BR 364, KM 20, LOTE 07,GLEBA PYRINEUS ZONA RURAL - 
76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEOLAMARA LUCINDO BONFA, OAB nº RO1561
REU: AMILTON DA SILVA CONSTRUTOR, RUA PEDRO DE OLIVEIRA 3210 CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - 
RONDÔNIA
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Ação de Regresso em que BLUAMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COURO LTDA demanda em face de AMILTON DA 
SILVA CONTRUTOR ME.
Narra o Requerente, em síntese, que foi deMANDADO pelos empregados da Requerida em ação trabalhista, na busca de recebimento 
de verbas decorrentes do encerramento dos contratos de trabalhos com a Requerida e, de forma subsidiária postularam condenação da 
Requerente ao pagamento de tais verbas. As ações tramitaram perante a Justiça do Trabalho, na cidade e Comarca de Ji-Paraná/RO 
(1ª e 2ª varas). 
Nos processos nº 0010356-69.2014.514.0092 / 0010365-31.2014.514.0092 foram proferidas SENTENÇA s de MÉRITO em 11/06/2014, 
reconhecendo a responsabilidade subsidiária da Requerente em relação aos débitos de natureza trabalhista, da Requerida com seus 
funcionários conforme dispõe Súmula nº 331, VI do Tribunal Superior do Trabalho.
Nos autos do processo nº 0004977-02.2016.8.22.0148 que tramita na vara cível de Rolândia/PR. Houve depósito pela parte Requerente 
em favor do Requerido valor total de R$ 788.723,22 (setecentos e oitenta e oito mil setecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), 
pelo motivo de pagamento dos ônus decorrentes da rescisão do contrato de empresa firmada pelas partes. Alega a parte Requerente 
que o juízo da Comarca de Rolândia/PR deixou de analisar pedido de contraposto, não ocorrendo compensação dos valores a serem 
ressarcidos pela Requerida à Requerente, decorrentes do pagamento das ações trabalhistas. No qual, ao final sendo a única forma 
de recebimento do crédito já confessado pela própria Requerida, é através do provimento deste juízo a fim de assegurar em tutela de 
urgência, reserva de numerário correspondente ao valor discutido na presente ação, requerendo através da expedição de ofício ao juízo 
da Comarca de Rolândia/PR para que promova reserva de numerário no importe de R$ 579.002,26 (quinhentos e setenta e nove mil dois 
reais e vinte e seis centavos) a ser cumprido como depósito judicial promovido naquele procedimento ou vinculado neste juízo, ou se 
houver formalização de acordo entre as partes, quando será requerido conjuntamente os temos da liberação. Juntou documentos.
Comprovado os pagamento das custas, recebo a inicial. 
Brevemente relatados. Decido.
No que concerne ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, como é curial, é uma medida que atende diretamente à 
pretensão de direito material da parte Requerente, antes da SENTENÇA final de MÉRITO, desde que, segundo disposto no art. 294 e 
seguintes c/c art. 300 do Código de Processo Civil, haja evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo.
Neste momento, entendo que não há prova inequívoca do direito alegado, considerando que os fatos narrados pela parte Requerente 
demandam uma maior dilação probatória.
Ademais, e presente demanda trata-se de uma ‘’expectativa’’, tendo em vista que a ação de indenização proposta em face da Requerida, 
ainda não chegou ao seu término com a SENTENÇA de MÉRITO, e mais, é impossível afirmar com precisão que os Requerentes serão 
vencedores na presente demanda, de modo que, não há o que se falar em ‘’fumaça do bom direito’’ a ser protegido. Pelas mesmas 
razões, impossível falar-se em ‘’perigo da demora’’.
A Lei nº 11.277/06 criou expressamente em nosso sistema a possibilidade de julgamento de improcedência do pedido do Requerente 
antes da citação do Requerido, nos termos do disposto no art. 332 do Código de Processo Civil, vejamos:
‘’Art. 332 - Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente 
o pedido que contrariar:
I - Enunciado de Súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
II - Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos respectivos.
III - Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
IV - Enunciado de Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local.
§1º - O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de 
prescrição.
§2º - Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da SENTENÇA, nos termos do art. 241.
§3º - Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 05 (cinco) dias.
§4º - Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, 
determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.’’
O objetivo do DISPOSITIVO legal é o encerramento de demandas repetitivas, típicas da sociedade de massa em que vivemos atualmente, 
nas quais a mesma questão jurídica é alegada em diversas demandas individuais. A economia processual e a celeridade do processo 
mais uma vez são os fundamentos principais que levaram o legislador a prever um instituto processual que possibilita um encerramento 
definitivo da demanda (SENTENÇA de MÉRITO produzido coisa julgada material) antes mesmo da complementação da relação jurídica 
processual com a citação do réu.
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Essa espécie de julgamento sumaríssimo de improcedência só é possível em causas que dispensem a fase instrutória. A dispensa da 
instrução probatória é consequência da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Requerente. É como se o juiz disse: ‘’mesmo 
que o autor tenha alegado somente fatos verdadeiros não tem o direito que se alega, nos termos dos incisos e DISPOSITIVO, oque 
justifica o julgamento de liminar improcedência de seu pedido’’.
Além da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Requerente, o julgamento liminar de improcedência depende do preenchimento 
de um dos requisitos previstos nos incisos do supracitado artigo, que dizem respeito a diferentes formas de consolidação de entendimentos 
com eficácia vinculante do STF ou STJ. De tal modo, havendo enunciado de Súmula, acordão proferido em julgamento de recursos 
repetitivos e entendimento firmado em incidente de resoluções de causas repetitivas ou de assunção de competência, será cabível o 
julgamento liminar de improcedência.
Daí que, a constrição dos valores, no presente momento processual, em sede de pedido liminar, no intuito de assegurar uma execução 
de uma possível SENTENÇA favorável que ainda nem foi proferida é completamente descabida.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, a qual poderá ser analisada em outro momento.
Portanto, designo Audiência de Conciliação pelo CEJUSC para o dia 25/10/2022 às 08:00hrs, a ser realizada por videoconferência 
através do aplicativo Google Meet link: https//meet.google.com/whw-zffe-rxk.
Intime-se.
INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL:
COMO ENTRAR NA AUDIÊNCIA:
1. Acesse o aplicativo Google Meet (se não tiver baixe-o pelo Play Store/App Store);
2. Clique na opção participar da reunião com código;
3. Insira o link:https//meet.google.com/whw-zffe-rxk.(apenas o final);
4. Clique em participar;
5. Aguarde o(a) Conciliador(a) autorizar sua entrada na sala virtual.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO:
1. Deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, sobre como acessar o aplicativo Google Meet de seu celular ou no computador 
com webcam (art. 7° III, Prov. 018/2020- CG);
2. Deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações do PODER JUDICIÁRIO; (art. 7° V, 
Prov. 018/2020-CG);
3. Atualizar o aplicativo no celular ou no computador;
4. Certificar-se de estar conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência;
5. Certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente;
6. Manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência.
ADVERTÊNCIAS GERAIS:
1. o advogado da parte deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da 
audiência (art. 2°, § 1°, Prov. 018/2020-CG);
2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos 
(art. 7° II, Prov. 018/2020-CG);
3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer contato com a unidade judiciária por petição 
ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 7°, IV, Prov. 018/2020-CG);
4. assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 7° VII, Prov. 018/2020-CG);
5. pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação munida de carta de preposto, 
sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em Juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 7° VIII, Prov. 018/2020-CG);
6. em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova; (art. 7° IX, Prov. 018/2020-CG);
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 
7°, X, Prov. 018/2020-CG);
8. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, que somente poderá ser 
desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 7°, XI, Prov. 018/2020-CG);
9. a falta de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas 
para o telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; (art. 7° XII, Prov. 018/2020-CG);
10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu advogado deverão estar munidos de documentos de identificação 
válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 7° XIII, Prov. 018/2020-CG);
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 7°, XIX, Prov. 018/2020-CG);
Atenção! Não haverá contato telefônico por parte do PODER JUDICIÁRIO, devendo a parte acessar o link acima mencionado no horário 
designado para a audiência. Caso não possua condições de utilizar as ferramentas tecnológicas (Internet, Google Meet, etc) para participar 
da audiência, entrar em contato por meio do telefone (69) 3309-8190 (WhatsApp).
CONTATO COM O CEJUSC/NUCOMED: E-mail: cejuscprm@tjro.jus.br - Telefone: (69) 3309- 8190 (WhatsApp e Ligações) - Horário de 
atendimento: 07h às 14h.
CONTATO COM DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI: (69) 99217-2583 
(WhatsApp)
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO / CARTA / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA.
Presidente Médici-RO, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito
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Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69) 3309-8151 
ATA DE AUDIÊNCIA
Vara Vara Única de Presidente Médici
Processo 7000686-65.2020.8.22.0006
Assunto Defeito, nulidade ou anulação (4703) 
Juíza de Direito Marisa de Almeida
Autores Valdivio Leolino Ruas Jose Carlos Leolino Ruas Valdir Leolino Ruas Valdete Leolino Ruas Vanildo Leolino Ruas Elizete Rosa 
Ruas Medrades Maria de Lourdes Rosa Onorio Cristina Aparecida Rosa Ruas 
Advogado (a) Elisangela de Oliveira Teixeira Miranda
Requerido (a) Gilmar de Castro
Advogado (a) Gilvan de Castro Araujo
Estagiário de Direito Leonardo Avaroma Galdino Andreina Beatriz Serafim de Almeida
Testemunha (s) Gilson Borges de Souza Valdir Batista de Souza Aparecido Calegare Manoel Borges de Souza Antonio Soares da Silva 
João Alves Pereira Vandelei Agripino
Ausentes 
Data/hora 16 de agosto de 2022 às 11:00h
OCORRÊNCIAS: Iniciados os trabalhos, feito o pregão, constatou-se a presença e ausência das pessoas acima nominadas. Foi informado 
pelo Magistrado que, em atenção ao Ato Conjunto 003/2021 PR-CGJ, a audiência foi realizada através de videoconferência, por meio 
da plataforma do Google Meet, sendo as partes informadas de que a oitiva das testemunhas e/ou interrogatório do réu e o conteúdo das 
postulações das partes terão registro audiovisual, que será gravado, publicado e armazenado no programa DRS, bem como exportado 
para o computador da sala de audiências, na forma do Provimento Conjunto n.001/2002-PR-CG c/c art.171, § 1º, das DGJ e art. 8º, § 2º, 
da Resolução 213/2015 do CNJ. Por essa razão foi dispensada a assinatura das partes na Ata de Audiência. As partes foram advertidas 
de que a gravação se destina única e exclusivamente para instrução processual, expressamente vedada a utilização ou divulgação por 
qualquer meio. Audiência restou prejudicada ante a necessidade de readequação da pauta de audiências. Pela MM. Juíza foi Decidido. “1. 
Redesigno a audiência para o dia 28/03/2023 às 09h30min. A solenidade será realizada por videoconferência utilizando-se do aplicativo 
Google Meet por meio do link: meet.google.com/gfw-xupf-rda. 2. Intime-se as partes.”. Nada mais havendo, encerro o presente termo. Eu 
Bruno Iglesias Dinato, Secretário do Juízo nomeado para o ato, digitei.
(assinado digitalmente)
Marisa Almeida
Juíza de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 0001278-78.2013.8.22.0006
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: OSMAR SILVA BUENO, AV. ANTONIO RICARDO DE LIMA 279 SERINGAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KLEBER FREITAS PEDROSA ALCANTARA, OAB nº RO3689A
EXECUTADO: SERGIO FERREIRA ALVES, AV 30 DE JUNHO ESQ. C/ RUA INDEPENDÊNCIA CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por OSMAR SILVA BUENO em face de SÉRGIO FERREIRA ALVES, 
ambas regularmente representadas e qualificadas nos autos.
Os autos estavam suspensos durante o período de 01 (um) ano, decorrido o prazo de suspensão. O Exequente na petição retro, informou 
nos autos endereço onde os veículos estão para que seja efetivada a penhora.
Assim, expeça-se MANDADO de avaliação, REMOÇÃO e penhora dos veículos:
‘’R/VERTRUCKS CAB01 RBSC2E – Placa: NBF-3661 – Ano/Modelo: 2010/2010 – Chassi: 9A9RCBL1EAJDY5010’’.
‘’HONDA/XLR 125 – Placa: NCB-5547 – Ano/Modelo: 2001/2001 – Chassi: 9C2JD17101R013561’’.
‘’FIAT/UNO MILLE FIRE – Placa: HSA-6244 – Ano/Modelo: 2002/2003 – Chassi: 9BD15822534420596’’.
Nos endereços possíveis do Executado sendo:
Av. 30 de Junho, esquina com Rua Noé Inácio, no Município de Presidente Médici/RO.
Av. 30 de Junho, Esquina com Rua Independência, Centro, CEP: 76.916-000, no Município de Presidente Médici/RO
Av. Marechal Rondon, nº 660, Centro, no Município de Presidente Médici/RO
Para tanto deverá ser observado o valor atualizado da execução.
Os bens móveis, consigno que estes ficarão em poder do Exequente (art. 840, II, §1º do Código de Processo Civil), salvo nos casos 
de difícil remoção ou quando anuir o Exequente, os bens poderão ser depositados em poder do Executado (art. 840, §2º do Código de 
Processo Civil).
Fica desde já advertido o Exequente que os custos da remoção serão por sua conta, devendo dispor dos meios necessários para 
remoção do bem.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas dos arts. 212 e §§ e art. 252 do Código de Processo Civil.
O Executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e §§ do Código de Processo Civil.
Feito o pedido de substituição o Exequente deverá ser intimado a se manifestar em 03 (três) dias úteis.
Aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 03 (três) dias, torne-se ela por termo (art. 853 e 849 do Código de 
Processo Civil).
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Consigno que se o Executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens ou qualquer ato atentatório, o que deverá 
ser certificado pelo Oficial de Justiça, estará configurado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, III do Código de Processo Civil), 
motivo pelo qual o Executado arcará também com o pagamento de multa, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito 
em execução, que será revertido em proveito do Exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de 
natureza processual ou material.
Neste caso, tornem conclusos.
Cumprida as diligências, deverá a parte Exequente ser instada para se manifestar em termos de prosseguimento do feito.
Silenciando-se quanto ao dar prosseguimento ao feito, será extinto, sem resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do Código 
de Processo Civil.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
Presidente Médici-RO, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
PROCESSO: 7000251-62.2018.8.22.0006
EXEQUENTE: MARIA URANIA WANDERLEI NOGUEIRA, CPF nº 28613112234
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, OAB nº RO1032, ARYADNE CRHISTINE DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO10948
EXECUTADO: APARECIDA RABELO DA SILVA ROCHA, CPF nº 13978098253
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO 
Vistos 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA.
Após decurso de prazo de suspensão a parte autora apresentou manifestação informando que há saldo remanescente no importe de R$ 
831,05 (oitocentos e trinta e um reais e cinco centavos), entretanto não informa meios de satisfação do débito. 
Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito 
para a satisfação do débito. 
Consigne-se que eventuais pedidos de realização de diligências deverão vir acompanhados dos respectivos comprovantes de recolhimento 
das taxas pertinentes.
Providenciem-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médiciquarta-feira, 31 de agosto de 2022
Marisa de Almeida
Juiz (a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7000052-35.2021.8.22.0006
REQUERENTE: MILTON JOSE DE ARRUDA
Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNO OLIVEIRA DE ALMEIDA - RO5185
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Presidente Médici, 1 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000657-78.2021.8.22.0006
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOAQUIM AFONSO GOMES, RUA PADRE ADOLPHO 2430 CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: RUBIA GOMES CACIQUE, OAB nº RO5810, PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA, OAB nº RO7354
REU: Banco Bradesco S.A, BANCO BRADESCO S.A. S/N, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADOS DO REU: LARISSA SENTO SE ROSSI, OAB nº BA16330, BRADESCO
SENTENÇA 
I – RELATÓRIO 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por 
danos morais proposta por JOAQUIM AFONSO GOMES em face de BANCO BRADESCO S/A.
Aduz o Requerente que é beneficiário do INSS e sempre o recebeu na agência do Requerido, que sem contratação prévia, o Requerido 
passou a realizar descontos diretamente de sua conta bancária, valores relativos à TARIFAS DE CESTAS BANCÁRIAS, desde 2016. 
Fora deferida a justiça gratuita em favor da parte Autora (ID. 58849931).
O Requerido apresentou Contestação (ID. 60476741), alegando preliminarmente incompetência em razão da matéria, inépcia da inicial 
e falta de interesse de agir, bem como alegou a prescrição quinquenal como prejudicial de MÉRITO. No MÉRITO, alegou, em suma, a 
regularidade da contratação, a inexistência de dano material e moral, que a cobrança da tarifa é legal, tendo em vista que a conta bancária 
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do autor é do tipo “conta-corrente”, fato que justificam a cobrança de tarifas bancárias. Aduziu ainda que a cobrança das tarifas e encargos 
da conta-corrente do autor estava, desde a abertura da mesma, autorizada de forma expressa, constituindo assim, exercício regular de 
direito a efetivação das mesmas
O Requerente apresentou manifestação, alegando que não reconhece a assinatura presente no contrato de ID. 60476743, assim, foi 
deferida a realização de perícia grafotécnica (ID. 62064722).
O Perito nomeado apresentou o laudo (ID. 77746319), com a CONCLUSÃO de que a assinatura do contrato foi emanada do punho do 
Requerente.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO 
Do Julgamento Antecipado
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 
produção de outras provas além daquelas já existentes nos autos.
Longe de configurar qualquer cerceamento de defesa ou de ação, o julgamento antecipado da lide revela o cumprimento do mandamento 
constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, que garante a todos a razoável duração do processo.
PRELIMINARES
a) Da incompetência em razão da matéria – necessidade de perícia grafotécnica;
A preliminar não merece prosperar, visto que os autos foram remetidos ao procedimento da vara comum cível. 
b) Inépcia da Petição Inicial;
Alega o Requerido que a petição inicial é inepta, por não apresentar comprovante de residência em nome do autor, mas sim de terceiro.
Todavia, a preliminar não merece prosperar, visto que o Autor, representado por sua filha, Leidijane Vieira Gomes, apresentou declaração 
de residência (ID. 5760190), com o mesmo endereço exposto na fatura de energia.
Dessa forma, deixo de acolher a preliminar arguida.
c) Ausência de Interesse Processual – Inexistência de Pretensão Resistida – Extinção do processo sem resolução do MÉRITO.
Aduz o Requerido que jamais foi acionado administrativamente acerca do problema dos autos, nesse sentido, não restando presente a 
pretensão resistida, devendo o processo ser extinto sem resolução do MÉRITO.
Diante do exposto, há o entendimento que as esferas judiciais e administrativas são independentes e que não há necessidade de prévio 
requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas judiciais, salvo algumas exceções, que não vem ao caso.
Nesse sentido:
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. Quanto a carência de ação por falta de interesse de agir, diante 
da inexistência de prévio requerimento na via administrativa, ressalto que inexiste no direito pátrio DISPOSITIVO legal que obrigue o 
pedido ou o esgotamento total da via administrativa para que possa ingressar no judiciário com o fito de obter determinada tutela judicial. 
APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO 
DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. PAGAMENTO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA QUE DISCIPLINOU A 
MATÉRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO NCPC. 
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA. Havendo 
previsão legal, normatizando específica e suficientemente as situações de Adicional por Tempo de Serviço no Município deMANDADO, é 
devido o pagamento da referida verba a partir da entrada em vigor da norma que regulamentou a matéria. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO 
do Processo Nº 00007866120148150551, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 28-05-2019)
(Grifo não original)
Portanto, não acolho a preliminar.
d) Da Prejudicial de MÉRITO - Prescrição quinquenal
Afirma a Requerida que a pretensão da parte autora está prescrita, pois de acordo com suas alegações no caso dos autos a prescrição 
ocorre após quatro anos, e como o autor em sua inicial afirma que o primeiro desconto ocorreu em abril de 2016.
Antes de qualquer deliberação, vejamos o que dispõe o art. 27 do Código de defesa do consumidor:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 
deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Sendo assim, não há o que se discutir, no caso dos autos a prescrição ocorre em cinco anos, entretanto o fato de o autor afirmar que 
os descontos ocorreram desde Janeiro de 2016, não significa que este teve conhecimento do dano de forma imediata, e considerando 
a hipossuficiência técnica do autor, entendo que o autor só teve conhecimento do dano no momento da propositura da ação, a saber: 
12/05/2021.
Diante do exposto, entendo que a pretensão do autor não está prescrita, devendo apenas ser considerada prescrita as cobranças 
anteriores a 12/05/2016, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de MÉRITO e dou prosseguimento ao feito.
MÉRITO 
A parte autora alega que o banco Requerido vem descontando valores referente ao serviço de tarifa bancária denominado “CESTA B. 
EXPRESSO”, contudo, aduz que jamais contratou o serviço, motivo pelo qual as cobranças são indevidas.
O banco o requerido, por sua vez, alega que não há nenhuma irregularidade na cobrança da tarifa de cesta básica de serviços, uma vez 
que o autor, no momento da abertura da conta-corrente foi informado sobre as cobranças de possíveis tarifas tendo concordado com 
os termos e assinado o contrato de abertura de conta junto ao requerido (comprovado a assinatura com o laudo grafotécnico em ID. 
7746319).
Primeiramente, cumpre registrar que a cobrança de tarifas para remuneração dos serviços prestados pelas instituições bancárias é 
atualmente regulamentada pela Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil (BACEN).
Tal resolução classifica os serviços prestados a pessoas naturais em quatro espécies, a saber: essenciais, prioritários, especiais e 
diferenciados (art. 1°, § 1°, II). Os serviços bancários essenciais, previstos no rol dos incisos I e II do art. 2°, devem ser fornecidos 
gratuitamente, sendo vedada a cobrança de tarifas em tais casos, conforme disposto no caput do mesmo artigo.
Assim, todo cliente tem direito a uma conta-corrente com serviços essenciais, sem que tenha que pagar qualquer tarifa pela sua 
manutenção. Nesses casos, porém, não poderá utilizar sua conta para FINALIDADE s diversas das elencadas no DISPOSITIVO acima 
mencionado.
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Já quanto aos demais serviços (prioritários, especiais e diferenciados), a cobrança de tarifas é permitida, conforme estabelecido nos 
caput dos arts. 3°, 4° e 5°, respectivamente. 
Porém, há que se observar a previsão contida no art. 1° da resolução em comento, de que a cobrança de remuneração dos serviços por 
meio de tarifas deve estar expressamente prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente, ou então ser feita mediante prévia 
solicitação ou autorização do cliente para o respectivo serviço:
Art. 1° A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado 
entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário (grifo não 
original).
Contempla-se ainda, nos Arts. 6° e 7°, a hipótese de oferta de pacotes de serviços. Vejamos:
Art. 6° É obrigatória a oferta de pacote padronizado de serviços prioritários para pessoas naturais, na forma definida na Tabela II anexa 
a esta resolução.
§ 1° O valor cobrado mensalmente pelo pacote padronizado de serviços mencionado no caput não pode exceder o somatório do valor das 
tarifas individuais que o compõem, considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.
§ 2° Para efeito do cálculo do valor de que trata o § 1°:
I - deve ser computado o valor proporcional mensal da tarifa relativa a serviço cuja cobrança não seja mensal; e
II - devem ser desconsiderados os valores das tarifas cuja cobrança seja realizada uma única vez.
§ 3° A exigência de que trata o caput aplica-se somente às instituições que oferecem pacotes de serviços aos seus clientes vinculados a 
contas de depósitos à vista ou de poupança.
Art. 7° É facultado o oferecimento de pacotes específicos de serviços contendo serviços prioritários, especiais e/ou diferenciados, 
observada a padronização dos serviços prioritários, bem como a exigência prevista no § 1° do art. 6°.
Parágrafo único. É vedada a inclusão nos pacotes de que trata o caput:
I - de serviços vinculados a cartão de crédito; e
II - de serviços cuja cobrança de tarifas não é admitida pela regulamentação vigente.
O que ocorre, portanto, é que, em vez de efetuar a cobrança individualizada por serviço utilizado, as instituições bancárias podem 
oferecer aos clientes pacotes (ou “cestas”) com determinada combinação de serviços disponíveis e cobrar pelo pacote escolhido um valor 
mensal predeterminado, desde que não exceda o somatório do valor das tarifas individuais que o compõem.
Contudo, é faculdade do cliente optar pela contratação de pacote de serviços, a qual deverá ser realizada mediante contrato especifico, 
nos termos dos Arts. 8° e 9° da Resolução n. 3.919/2010 – BACEN:
Art. 8° A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.
Art. 9° Observadas as vedações estabelecidas no art. 2°, é prerrogativa do cliente:
I - a utilização e o pagamento somente por serviços individualizados; e/ou
II - a utilização e o pagamento, de forma não individualizada, de serviços incluídos em pacote. É o que também se depreende da leitura 
do art. 1° da Resolução n. 4.196/2013 – BACEN, a qual dispõe sobre medidas de transparência na contratação e divulgação de pacotes 
de serviços:
“Art. 1° As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às 
suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela 
utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.
Parágrafo único. A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de 
forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos.”
No caso dos autos, está comprovada a existência de descontos efetuados pelo banco recorrente na conta da parte autora a título de 
remuneração de pacote de serviços. Comprovada a cobrança discutida, resta saber se é válida. Para tanto, é imprescindível verificar se 
houve a contratação expressa pela parte consumidora do referido pacote de serviços.
A parte requerida apresentou contrato, (ID. 60476743), contudo, em que pese o contrato constar a assinatura de fato do Requerente, o 
mesmo não dispõe de maneira clara e coesa acerca da cobrança de tarifas bancárias, o que levaria ao desconhecimento do Requerente 
quanto as cobranças de tarifas, visto que o mesmo não tomou efetiva ciência do teor do contrato, dessa forma, em desacordo com o art. 
1° da Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.
Desse modo, não comprovada a efetiva autorização dos serviços, a cobrança no presente caso é ilegítima, motivo pelo qual, a pretensão 
ao ressarcimento dos valores descontados a título de cesta de serviços deve ser julgada procedente.
Em relação ao dano moral é ônus do autor demonstrar o sofrimento, a angústia e o transtorno eventualmente sofridos, sendo certo que dos 
fatos narrados e as provas acostadas não se mostram suficientes a demonstrar a violação da honra da parte autora ou mesmo qualquer 
sofrimento psicológico pelo qual tenha passado, ainda que se possa afirmar que possam ter causado aborrecimentos ou dissabores.
Ocorre que o mero aborrecimento ou dissabor causado por descontentamentos cotidianos não dão ensejo à reparação moral, mas, por 
outro lado, ensejaria o enriquecimento sem causa da parte que pretende a reparação em tais circunstâncias.
Ressalta-se que não houve inscrição do nome da parte autora no rol de maus pagadores, bem assim que a simples cobrança, por si só, 
sem maiores desdobramentos não tem o condão de causar danos aos direitos de personalidade.
A propósito, cito julgado do TJRO, in verbis:
Apelação Cível. Declaratória de inexistência de débito. Cobrança indevida. Dano moral. Ausente. A mera cobrança indevida de débitos 
caracteriza incômodo e dissabor naturais da vida cotidiana, que devem ser tolerados pelo cidadão em suas relações e não caracterizam 
dano moral. A indenização por danos morais só é devida na hipótese de o evento repercutir de maneira negativa na vida do indivíduo, 
atingindo sobremaneira sua honra, imagem ou intimidade, provocando abalos psicológicos que ultrapassam o mero dissabor. Ausentes 
tais requisitos, é descabida a indenização por dano moral. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7034174-26.2020.822.0001, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 20/01/2022.)
Em sendo assim, entendo que a situação vivenciada pela parte autora não evidencia abalo psicológico capaz de ensejar a indenização 
por danos morais, razão pela qual entendo pela improcedência do pedido de indenização por dano moral.
Com relação ao pedido de repetição em dobro das tarifas cobradas indevidamente, faz jus o pedido da parte Requerente, diante do 
acontecido narrado acima, pois possui direito de receber não só a quantia paga, mas o dobro de seu valor, vez que se trata de cobrança 
indevida, conforme artigo 42, parágrafo único, o qual diz que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 
justificável”.
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Esclareço, em arremate, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 
precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-
se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não 
infringindo o disposto no §1°, inciso IV, do aludido artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a DECISÃO, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os 
seus argumentos” (STJ – 1a Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 
44).
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento 
de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a CONCLUSÃO 
do julgado.
Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.
III - DISPOSITIVO 
Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por JOAQUIM AFONSO GOMES em desfavor de BANCO BRADESCO 
S.A., para o fim de:
a) CONDENAR o Requerido à restituição, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente a título de TARIFA BANCÁRIA 
relacionada a denominação “Cesta b. Expresso”, observado o prazo prescricional quinquenal a ser contado da propositura da ação 
(12/05/2021), acrescidos de juros a partir da citação.
b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelas razões supracitadas.
Em consequência, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em face da sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao pagamento de 50% das custas processuais, mais honorários advocatícios 
ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
E Condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, 
estes fixados em 10% do valor da condenação, ressalvada a assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade 
a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010), sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta, observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.C., promovendo-se as baixas devidas no sistema.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000858-70.2021.8.22.0006
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: HUIRIAN ANTUNES DA SILVA, 30 DE JUNHO 1377 CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL FONDAZZI, OAB nº PR58844
REU: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 14.261, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR VILA 
GERTRUDES - 04794-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., BB ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS, SBS QUADRA 02 BLOCO E 5 ANDAR ASA SUL - 70073-900 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS DOS REU: MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB nº SP175513, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB 
nº RO4875A, PROCURADORIA DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Prestamista com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada pelo ESPÓLIO 
DE HUIRIAN ANTUNES DA SILVA representado por seu irmão e inventariante CLIMAR ANTUNES DA SILVA em desfavor de BB 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ambas partes regularmente representadas e 
qualificadas nos autos.
A parte Requerida BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS apresentou alegações finais, por este motivo os autos vieram conclusos.
Em audiência foi deferido aos autos juntada do inquérito e aproveitamento de provas do depoimento do Policial Rodoviário Federal, com 
cumprimento das diligências foi determinada vistas as partes 05 (cinco) dias para manifestar-se.
Compulsando os autos verifica-se que na movimentação processual não foi concedido o prazo para alegações finais determinada.
Assim, INTIME-SE as partes para que não ocorra alegação de nulidade, determino a intimação da Requerente e da Requerida Brasilseg 
Companhia de Seguro para que, no prazo 15 (quinze) dias (conforme determinada na ata de audiência), apresentem alegações finais.
Após, decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para Julgamento.
Intime-se.
Presidente Médici-RO, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito
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Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001269-50.2020.8.22.0006
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA, AV. NOVO ESTADO 809 CUNHA E SILVA - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS DEMONER, OAB nº RO7311
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVENIDA MARECHAL RONDON 870, 1 ANDAR ED. RONDON SHOPPING 
CENTER CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA 
Vistos.
I – Relatório
Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença Acidentário com Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência ajuizada por VERA 
LUCIA DA SILVA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambas partes regularmente representadas e 
qualificadas.
A parte Requerente alega em síntese, que está inapta ao labor, tendo em vista que está acometida de enfermidade cujo nexo causal 
está relacionado ao trabalho, conforme laudo médico. Relata que no dia dos fatos, durante a jornada de trabalho no Hospital Municipal, 
caiu dentro de uma fossa séptica em razão do rompimento da tampa. O acidente provocou múltiplas lesões. Em razão disso, em 
16/04/2020, formulou requerimento de benefício por incapacidade com apresentação de documentação médica perante o INSS, sendo 
registrado sob o protocolo de requerimento nº 236170826, conforme comprovante na inicial. O pedido restou indeferido pelo motivo de 
‘’em razão da não apresentação de atestado médico, nos termos da lei nº 13.982/2020, ou da não conformação dos dados com a forma 
e requisitos estabelecidos na porta conjunta nº 9.381/2020, não foi reconhecido o direito à antecipação do pagamento’’. Desta forma a 
Requerente postula a revisão da DECISÃO administrativa e a concessão do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho. Juntou 
documentos.
DESPACHO inicial concedendo os benesses da Justiça Gratuita, e indeferindo o pedido de antecipação de tutela (ID: 47923069).
Intimado o Requerido, decorrido o prazo para contestar, manteve-se inerte.
Pericia realizada, o perito juntou laudo pericial (ID: 77876145).
A Requerente manifestou sobre o laudo (ID: 78551273).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
II – Fundamentação
Sem preliminares, passo a analise do MÉRITO.
Cuida-se de ação previdenciária ajuizada contra o INSS, com pedido de condenação do Requerido a concessão de auxílio doença 
acidentário.
Impende destacar que o acidente do trabalho deve ser entendido como o evento de origem traumática, conforme lei nº 8.213/91:
‘’Art. 19 – Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados 
referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e 
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado 
e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.’’
Constada a ocorrência do acidente de trabalho, basta tão somente averiguar a condição favorável ou não da segurada da previdência 
social para continuar exercendo suas atividades laborais, o que se comprova através de pericial judicial realizada.
No presente caso, pelas provas coligidas ao autos, principalmente pelo laudo pericial, tem-se que a parte Requerente se encontra com 
invalidez temporária e total, preenchendo os requisitos para a concessão do auxílio doença acidentário.
Logo, não restam dúvidas de que a parte Requerente realmente se encontra com a capacidade reduzida para o trabalho, haja vista a 
limitação relatada e comprovada através do laudo pericial.
Assim, não há como se concluir de outra forma, senão que a parte Requerente encontra-se com incapacidade temporária do labor 
habitual. O art. 59 da Lei nº 8.213/91, bem como os artigos 71 / 77 / 78 do Decreto nº 3.048/99, amparam o direito pleiteado pela 
Requerente no presente caso.
‘’Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.’’
A parte Requerente faz jus ao benefício previdenciário auxílio doença acidentário, B-91, devidos a partir do indeferimento administrativo 
(16/04/2020).
No laudo pericial, realizado, o perito elencou que o tempo estimado de recuperação é de 06 (seis) meses, desde que seja submetida ao 
tratamento adequado, e que necessita realizar reabilitação fisioterápica e acompanhamento ortopédico neste período. Em razão disso, 
deverá a Requerente se submeter ao tratamento indicado pelo perito e comparecer ao INSS, sempre que solicitado administrativamente 
para passar por novas perícias administrativas, para reavaliar se as lesões persistem.
No tocante às parcelas vencidas, ou seja, os auxílios doença acidentário que deixou de receber por conta do proceder indevido da autarquia 
Requerida, tenho que faz jus a Requerente ao recebimento dessas a partir do indeferimento indevido do benefício, em 21/05/2020, até a 
efetiva concessão. Para realização dos cálculos, as verbas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada mês, com 
juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação proposta 
por VERA LUCIA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para:
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a) Conceder o auxílio doença acidentário (B-91), pelo período de 06 (seis) meses (prazo de tratamento descrito pelo perito), a contar 
da presente SENTENÇA, devendo a Requerente realizar o tratamento adequado e comparecer ao INSS, sempre que solicitado 
administrativamente, para passar por novas perícias administrativas, para reavaliar se as lesões ainda persistem.
b) Condenar a instituição Requerida ao pagamento das parcelas vencidas a partir do indeferimento administrativo até a data de sua 
concessão, considerando-se o valor do auxílio doença acidentário para fins de realização dos cálculos.
CONCEDO a tutela antecipada para implantação imediata do benefício auxílio doença acidentário.
As prestações vencidas deverão ser pagas de uma vez adotando-se a forma de calcular anterior à vigência da EC nº 103/2019 condenando, 
ainda, o Requerido a pagar as parcelas vencidas a partir da DER. Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 
113/2021.
CONDENO a parte Requerida no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 
termos do art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará/ofício para transferência dos valores para a conta do perito.
A SENTENÇA não se sujeita à remessa obrigatória, conforme dicção do art. 496, §3º, I do Código de Processo Civil.
Sem custas, uma vez a autarquia Requerida ser isenta.
Após o trânsito em julgado, arquiva-se.
Publica-se. Registre-se. Intime-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO / CARTA DE INTIMAÇÃO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO 
/ NOTIFICAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO
Presidente Médici-RO, 30 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
PROCESSO: 7001281-69.2017.8.22.0006
EXEQUENTE: A. M. BRAVIN - ME, CNPJ nº 09084890000131
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH, OAB nº RO1374
EXECUTADO: A. R. DE OLIVEIRA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos 
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA. 
Foi realizado cálculo pela Contadoria do Juízo, anexado aos autos em id nº 80161947. 
Dê-se vistas às partes acerca do referido cálculo. 
Sem prejuízo da determinação anterior, intime-se a parte autora acerca da necessidade de recolhimento das custas relativas às diligências 
que pretende ver realizadas. 
Após, remetam-se os autos conclusos para deliberação.
Providenciem-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médiciquarta-feira, 31 de agosto de 2022
Marisa de Almeida
Juiz (a) de Direito

Comarca de Presidente Presidente Médici/RO - Cartório Cível
Rua Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 – Fone: (69) 3309-8171 - E-Mail: pme1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002071-14.2021.8.22.0006.
AUTOR: MARIA IVONEIDE VIEIRA DE SOUSA ARAUJO
REU: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, RIO MACHADO REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) REU: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - SP287894
Advogado do(a) REU: MARCIA ALEXSANDRA ALVES TUMA DE ANDRADE - GO48245
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a cumprir a DECISÃO 
proferida em audiência, confome abaixo, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:
Pela MM. Juíza foi Decidido. “1. Em razão do pedido de perícia grafotécnica no contrato pela parte autora em que consistiria em perícia 
quanto ao preenchimento por terceiros dos dados inseridos no contrato, observo que tal produção probatória é incompatível com o rito 
do juizado, sendo assim, declino a competência para o juízo comum. Proceda-se a redistribuição. 2. Desde logo, considerando o pedido 
de depoimento do preposto que teria acompanhado a negociação do contrato questionado e que essa mesma pessoa não pertence mais 
ao quadro de funcionários, determino que o requerido apresente aos autos os dados que constam da rescisão contratual como último 
telefone, endereço, nome completo, considerando que o nome do funcionário é Pablo e Cadastro de Pessoa Física (CPF) no prazo de 
10 (dez) dias. 3. Homologo a desistência do pedido de expedição de Ofício à operadora TIM. 4. Feitas as retificações, voltem os autos 
conclusos para deliberação quanto a prova pericial. 5. Considerando o pedido de justiça gratuita feita nesta solenidade, concedo o prazo 
de 5 (cinco) dias, contatos da juntada da Ata de Audiência nos autos, para comprovar a hipossuficiência de recursos para custear esta 
demanda processual.”
Presidente Médici, 1 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000256-79.2021.8.22.0006
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: MARCIO RIBEIRO SALES, RUA 01 5483 SÃO JOSÉ - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, MARCIA LIMA 
SILVA, JAMBURELO 0, S/N VILA NOVA - 78330-000 - COTRIGUAÇU - MATO GROSSO
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ADVOGADO DOS AUTORES: MARCELA DE SA SALES, OAB nº RO10605
REU: ARAGAO - COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, ROD BR-364, KM 17 LOTE 01, GLEBA PERYNEOS - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REU: JOVEM VILELA FILHO, OAB nº RO2397A
DESPACHO 
Cuida-se de ação indenizatória.
Considerando que a audiência de instrução ora designada não foi realizada, redesigno a solenidade para o dia 28 de março de 2023 às 
8h30, a ser realizado por meio através do link: https://meet.google.com/gfw-xupf-rda.
Por ora, cumpra-se as determinações impostas na DECISÃO de id. 65392462.
As partes serão intimadas através de seus advogados.
Intime-se pessoalmente e por oficial de justiça a testemunha: CLAUDECIR RODRIGUES PRIMO, o Neno, portador do RG 822.087 SSP/
RO, inscrito no CPF sob nº 754.450.772-68, podendo ser encontrado a Rua Horácio Spadare, nº 326, Bairro Jotão, em Ji-Paraná, CEP 
76.908-306. 
Caso haja a necessidade do comparecimento presencial das partes e das testemunhas nas dependências do Fórum desta Comarca, para 
os fins da audiência designada, desde já informo que o uso de máscaras não é obrigatória, sendo facultativo o seu uso, conforme o Ato 
Conjunto n. 017/2022 – TJRO – PR – CGJ.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7000860-06.2022.8.22.0006
REQUERENTE: RENATA BATISTA ESTEVAM
Advogado do(a) REQUERENTE: DALVA DE ALMEIDA CATRICHI - RO8716
REQUERIDO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Presidente Médici, 1 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
AUTOS: 7001608-09.2020.8.22.0006
CLASSE: Execução Fiscal
REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, AVENIDA FARQUAR, - DE 2882 A 3056 - LADO 
PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS - 
76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: J P DA SILVA SUPERMERCADO - EPP, R MACAPA 1369 CUNHA E SILVA - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: NADIR ROSA, OAB nº RO5558
DESPACHO 
Trata-se de Execução Fiscal.
A consulta ao Sisbajud restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 445,43. 
Determino a intimação do(s) executado(s) na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para querendo impugnar a 
apreensão em até 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854, § 3º, do NCPC. 
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente sobre os assuntos tratados no art. 854, § 3º do CPC, intime-se a parta 
autora para se manifestar em igual prazo. 
Caso decorrido o prazo para tanto, venham os autos conclusos para DECISÃO. 
Desde logo advirto à(s) parte(s) devedora(s) que a inércia ensejará a conversão do bloqueio em penhora e a liberação do valor bloqueado 
à parte exequente. 
Pratique-se o necessário. 
Cópia do DESPACHO servirá de Carta/MANDADO de Intimação.
Presidente Médici-RO, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001459-47.2019.8.22.0006
CLASSE: Cumprimento de SENTENÇA 
REQUERENTE: CELINA FERREIRA DE JESUS, SÃO JOÃO BATISTA 763 CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS DEMONER, OAB nº RO7311
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
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1. Recebo o pedido de Cumprimento de SENTENÇA.
2. ARBITRO honorários de execução no percentual de 10% sobre o valor do débito.
3. A parte exequente já apresentou os cálculos exequendos com a inclusão dos honorários de execução ora fixados.
4. Intimada o INSS, manifestou ciência do pedido de cumprimento de SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa, concordou com 
os cálculos.
5. Requisite-se as RPVs, junte-se cópia nos autos e intime-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem ratificando ou 
não as informações e valores contantes nas guias, ciente de que, nada sendo manifestado, a guia será remetida ao TRF para pagamento 
tal qual expedida.
6. Suspensão do processo com baixa até posterior informação de pagamento.
7. Comunicado o pagamento, EXPEÇA-SE ALVARÁ, devendo a parte credora comprovar o levantamento em até 05 (cinco) dias.
8. Comprovado o pagamento, conclusos para extinção.
9. Cumpra-se.
Presidente Médici-RO, 25 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000276-46.2016.8.22.0006
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: GERALDO RAMOS DA CRUZ, KM 1, NOS FUNDOS DA GR PNEUS s/n, ZONA RURAL BR 429 - 76916-000 - 
PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALTER CARNEIRO, OAB nº RO2466
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDONIA, DIRCEU GONCALVES MENDES, DUQUE DE CAXIAS 1833, AP 02 CENTRO - 76963-818 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS ROBERTO, OAB nº RO6595, ALTEMIR ROQUE, OAB nº 
RO1311A, CHRISTIANE RODRIGUES LIMA, OAB nº RO7220, ELIZANGELA RODRIGUES LIMA, OAB nº RO5451, PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Cuida-se de ação indenizatória.
Considerando que a audiência de instrução ora designada não foi realizada, redesigno a solenidade para o dia 21 de março de 2023 às 
10h, a ser realizado por meio através do link: https://meet.google.com/gfw-xupf-rda.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art. 357, 
§ 6º do CPC.
As testemunhas arroladas pelas partes não serão intimadas por via judicial. Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial 
quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art. 455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer em 
tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
O Rol de testemunhas deverá ser depositado nos autos até 3 (três) dias antes das audiências, nos termos do artigo 455, §1º, do Código 
de Processo Civil, sendo a ausência do depósito com a respectiva intimação, entendida como desistências (Art. 455, §3º).
As partes serão intimadas através de seus advogados.
O Estado deverá indicar as testemunhas até 30 (trinta) dias antes da audiência, a fim de viabilizar a intimação.
Caso haja a necessidade do comparecimento presencial das partes e das testemunhas nas dependências do Fórum desta Comarca, para 
os fins da audiência designada, desde já informo que o uso de máscaras não é obrigatória, sendo facultativo o seu uso, conforme o Ato 
Conjunto n. 017/2022 – TJRO – PR – CGJ.
Por ora, determino que escrivania exclua do polo passivo da presente demanda o requerido Dirceu Gonçalves Medes, conforme a 
DECISÃO de id. 62063728.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 31 de agosto de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Comarca de Presidente Presidente Médici/RO - Cartório Cível
Rua Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 – Fone: (69) 3309-8171 - E-Mail: pme1civel@tjro.jus.br 
Processo nº: 7000545-46.2020.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Alimentos]
Parte Ativa: G. D. S. S. A. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: DANNA BONFIM SEGOBIA - RO7337
Advogado do(a) REQUERENTE: DANNA BONFIM SEGOBIA - RO7337
Parte Passiva: LEONE APARECIDO SANT ANNA
ATO ORDINATÓRIO
Intimação da parte credora para extrair tantas vias quanto necessárias para conservação e exercício de direito da certidão acostada aos 
autos sob id. 81195559, bem como dar seguimento ao processo, sob pena de extinção e arquivamento fundado na falta de direito em agir. 
PM. 01.09.2022. (a) Bel. Gilson Antunes Pereira, Escrivão Judicial.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone: (69) 3309-8190
Processo nº: 7002123-10.2021.8.22.0006
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Indenização por Dano Material]
Parte Ativa: MARIA LUCIA DE LIMA FERNANDES
Advogados do(a) AUTOR: RUBIA GOMES CACIQUE - RO5810, PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA - RO7354
Parte Passiva: GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados do(a) REU: JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - PR33390, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - PR33389, ARMANDO SILVA 
BRETAS - PR31997
Intimação
Intimações das partes para ciência acerca de todo o teor da petição acostada aos autos no id. 81017709 pela perita grafotécnica, em que 
foi agendado o dia 27 de novembro de 2022 (domingo), às 17 horas, para coleta de padrões grafoscópicos da requerente, na Avenida 
Trinta de Junho, 1773, Centro – OLIVEIRA PALACE HOTEL, cidade de PRESIDENTE MÉDICI/RO. Presidente Médici/RO. 01/09/2022. 
(a) MARIA APARECIDA PINTO, Técnico(a) Judiciário(a). 

Comarca de Presidente Presidente Médici/RO - Cartório Cível
Rua Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 – Fone: (69) 3309-8171 - E-Mail: pme1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000275-56.2019.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Rural (Art. 48/51)]
Parte Ativa: JOSE DIAS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS DEMONER - RO0007311A
Parte Passiva: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ATO ORDINATÓRIO
Intimação da parte credora/requerente para retirar o alvará judicial vinculado ao presente expediente, promover o saque do quantum 
depositado em Juízo, sob pena de transferência para a conta centralizadora do TJ/RO, bem como para pleitear o que mais entender de 
direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo. PM. 01.09.2022. (a) Gilson Antunes Pereira, Escrivão Judicial.
Comarca de Presidente Presidente Médici/RO - Cartório Cível
Rua Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 – Fone: (69) 3309-8171 - E-Mail: pme1civel@tjro.jus.br 
Processo nº: 7001511-43.2019.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Aposentadoria por Invalidez]
Parte Ativa: ADRIANO DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RUBIA GOMES CACIQUE - RO5810, PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA - RO7354
Parte Passiva: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ATO ORDINATÓRIO
Intimação da parte credora/requerente para retirar o alvará judicial vinculado ao presente expediente, promover o saque do quantum 
depositado em Juízo, sob pena de transferência para a conta centralizadora do TJ/RO, bem como para pleitear o que mais entender de 
direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo. PM. 01.09.2022. (a) Gilson Antunes Pereira, Escrivão Judicial.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone: (69) 3309-8190
Processo nº: 7000223-60.2019.8.22.0006
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
Assunto: [Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Imissão na Posse, Reintegração de Posse]
Parte Ativa: NEUCIMAR NUNES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MIRANDA - RO0001043A
Parte Passiva: GERALDA BARBOSA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: VALTER CARNEIRO - RO2466-A
Intimação
Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar suas alegações finais. Presidente Médici/RO. 01/09/2022. (a) MARIA 
APARECIDA PINTO, Técnico(a) Judiciário(a). 

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8172 - Email: pme1criminal@tjro.jus.br
Processo nº: 0000319-34.2018.8.22.0006
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto: [Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Parte Ativa: Ministério Público do Estado de Rondônia
Parte Passiva: ROZANGELA MORAES DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) DENUNCIADO: ALEXANDRE BARNEZE - RO2660
Intimação
Vista a defesa para ciente de audiência designada nos autos supra, bem como informar atual endereço do denunciado Anderson Haack 
dos Santos, ante a sua não localização para intimação na audiência retro. 
Presidente Médici/RO, 1 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7000090-13.2022.8.22.0006
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REQUERENTE: POLLYANE DA SILVA RODRIGUES, CPF nº 62874829234 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALTER CARNEIRO, OAB nº RO2466
REQUERIDOS: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 
nº 17197385000121, ESTADO DE RONDONIA, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, CNPJ nº 32191644000109
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, OAB nº PE23289, EVELYSE DAYANE 
STELMATCHUK, OAB nº PR100778, BRUNO MARIO DA SILVA, OAB nº PR82064, PROCURADORIA DO IPERON, PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Rondônia.
O Estado de Rondônia aduz que houve omissão na SENTENÇA em relação a suspensão do feito em razão da prejudicialidade, conforme a 
ação de n°. 7020057-35.2017.8.22.0001, bem como alega que não há obrigação solidária, pugnando pela improcedência dos pedidos.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os presentes embargos preenchem todos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual 
devem ser reconhecidos.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Consoante DISPOSITIVO supra, os embargos de declaração tem por objetivo corrigir obscuridade, contradição ou omissão na DECISÃO 
combatida.
Da análise dos autos, verifica-se que a SENTENÇA proferida (ID. 79087733) fundamentou as questões levantadas pelo Estado, dessa 
forma, os presentes embargos traduzem apenas inconformismo com a SENTENÇA.
Importante ressaltar que o juiz não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os fundamentos invocados pelas partes litigantes, 
bastando que sejam referidos na DECISÃO apenas aqueles que interessem para a resolução do caso submetido à apreciação. A 
propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO RETIDO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. NECESSIDADE DA 
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE 
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão 
no presente acórdão, uma vez que a embargante demonstra, apenas, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada 
no aresto atacado, visto que a DECISÃO em tela lhe foi desfavorável. 2. O Juiz ou o Tribunal não estão obrigados a se manifestar a 
respeito de todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que sejam referidos na DECISÃO apenas aqueles que interessam à 
resolução do caso submetido à apreciação. 3. A parte ré prequestionou de forma inespecífica a matéria versada no apelo, objetivando a 
interposição de recurso à Superior Instância. No entanto, a DECISÃO deste Colegiado foi devidamente motivada, atendendo ao princípio 
do livre convencimento a que alude o art. 131 do CPC, inexistindo no caso em tela negativa de vigência a quaisquer dos DISPOSITIVO 
s legais invocados em sede de embargos. 4. Ausência dos pressupostos insculpidos no art. 535 do CPC, impondo-se o desacolhimento 
do recurso. 5. No caso em exame, trata-se de DECISÃO recorrida publicada até 17 de março de 2016. Assim, segundo os enunciados 
do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do novel Código de Processo Civil, há a incidência da legislação anterior, de acordo 
o entendimento uniformizador daquela Egrégia Corte que tem a competência para regular a forma de aplicação da lei federal. 6. A 
interpretação precitada coaduna com os princípios conformadores da atual legislação processual civil, que dizem respeito a não ocasionar 
prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados, consoante estabelece 
o art. 9º, caput, e art. 10, ambos do novel Código Processo Civil. Embargos declaratórios desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 
70068193309, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/03/2016).
Não há que se falar em omissão conforme alegado, pois demonstram tão somente insatisfação quanto às razões jurídicas e a solução 
adotada no decisum.
Ainda, caso o embargante entenda que houve análise equivocada, os embargos não são a sede adequada para sua correção. 
Vejamos:
Embargos de Declaração. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. 1. A via estreita dos embargos de declaração 
não comporta rediscussão de matéria já enfrentada pela DECISÃO judicial que se pretende aclarar, o que se deve buscar por outra via 
recursal. 2. Embargos rejeitados. (TJ/RO. N. 00014954220138220000, Rel. Des. Gilberto Barbosa Batista dos Santos, J. 18/10/2013).
Ante o exposto, CONHEÇO e NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Rondônia, assim mantenho a 
SENTENÇA como foi lançada.
Ademais, a irresignação do pronunciamento judicial possui meio próprio para satisfação da pretensão, qual seja, recurso. 
Intime-se as partes acerca desta DECISÃO. No mais, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a interposição de recurso, caso queira. 
Com a apresentação de recurso, intime-se a parte Exequente para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
Após, concluso para remessa.
Decorrido o prazo, sem a manifestação do Embargante, aguarde-se o Trânsito em julgado. 
Ademais, a Zurich Minas Brasil Seguros S/A procedeu com o pagamento parcial da condenação (ID. 79855592).
Dessa forma, determino que esta DECISÃO sirva de alvará judicial n. 0414/2022, para que o Procurador da Requerente, VALTER 
CARNEIRO, OAB/RO 2466, promova o levantamento da quantia depositada junto a Caixa Econômica Federal, Agência 3664, Operação 
040, Conta 01506835-6, e seus acréscimos legais.
Após o saque, as contas judiciais deverão serem zeradas e encerradas, em razão da perda de seu objeto.
VALIDADE: 30 (trinta) dias, contados da data do lançamento da assinatura digital mencionada no rodapé da presente DECISÃO. 
Decorrido o prazo, à escrivania para averiguar o saldo em conta; se houve o levantamento do valor, e se houve o encerramento da(s) 
conta(s), devendo certificar nos autos. 
Sendo o caso, transfira-o para conta judicial centralizadora do Tribunal de Justiça (CNPJ 04.293.700/0001-72) - Caixa Econômica Federal, 
agência 2848, operação 040, conta 01529904-5, servindo a presente DECISÃO de ofício/ alvará judicial referente os valores bloqueados 
em contas bancárias, devendo a instituição bancária, comprovar o cumprimento da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.
Havendo erro material ou qualquer controvérsia na presente DECISÃO apontado por qualquer das partes, autorizo desde já a expedição 
de outro alvará se for o caso.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici/RO, segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito
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Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7000354-30.2022.8.22.0006
AUTOR: UEMILY JHEINYS NOGUEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ANDRE DA SILVA MORONG - RO0002478A
REU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a informar os dados necessários para expedição 
da RPV, no prazo de 15 dias.
Presidente Médici, 1 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7001185-78.2022.8.22.0006
REQUERENTE: ANTONIO GODOY
Advogado do(a) REQUERENTE: VALTER CARNEIRO - RO2466-A
REQUERIDO: ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Presidente Médici, 1 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7001472-12.2020.8.22.0006
EXEQUENTE: NILTON CAETANO DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES - RO9136, JOSE ANDRE DA SILVA - RO9800
EXECUTADO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar acerca dos documentos retro, NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Presidente Médici, 1 de setembro de 2022. 
Comarca de Presidente Presidente Médici/RO - Cartório Cível
Rua Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 – Fone: (69) 3309-8171 - E-Mail: pme1civel@tjro.jus.br
Processo nº : 7000171-93.2021.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto : [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Parte Ativa : FRANCISCO PEDRO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS DEMONER - RO0007311A
Parte Passiva : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Intimações das partes para ficarem cientes de que o recurso de apelação foi protocolado no TRF1, conforme expediente acostado aos 
autos sob id. 81331343. PM. 02.09.2022. (a) Bel. Gilson Antunes Pereira, Escrivão Judicial.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone: (69) 3309-8190
Processo nº : 7001013-15.2017.8.22.0006
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto : [Exoneração]
Parte Ativa : NEOVANES BERNARDINO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA - RO1643
Parte Passiva : Fernando Bernardino da Silva
Intimação
Intimação do exequente para, ciente da petição acostada aos autos no id. 81084949, requerer o que entender pertinente. Presidente 
Médici/RO. 02/09/2022. (a) MARIA APARECIDA PINTO, Técnico(a) Judiciário(a). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone: (69) 3309-8190
Processo nº : 0015144-32.2008.8.22.0006
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto : [Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Parte Ativa : Mileny Gabrielly Fernandes Kruger e outros (2)
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Advogado do(a) EXEQUENTE: DHEIME SANDRA DE MATOS - RO3658
Advogado do(a) EXEQUENTE: DHEIME SANDRA DE MATOS - RO3658
Advogado do(a) EXEQUENTE: DHEIME SANDRA DE MATOS - RO3658
Parte Passiva : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Intimações das partes para ficarem cientes dos cálculos retificados elaborados pela contadoria judicial , conforme id. 80734535 , e em 
querendo, apresentarem manifestações. Presidente Médici/RO. 02/09/2022. (a) MARIA APARECIDA PINTO, Técnico(a) Judiciário(a). 

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo nº : 7001099-10.2022.8.22.0006
Requerente: KELLY CRISTINA CARLOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O
Requerido(a): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), 
Advogados do(a) REQUERIDO: DANIEL FRANCA SILVA - DF24214, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Presidente Médici, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone: (69) 3309-8190
Processo nº : 7001603-89.2017.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto : [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Parte Ativa : IGOR WILLIAN VIEIRA CUSTODIO
Advogado do(a) AUTOR: DALVA DE ALMEIDA CATRICHI - RO8716
Parte Passiva : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) REU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Intimação
Intimação do requerente para, ciente da petição acostada aos autos no id. 80701838, requerer o que entender pertinente. Presidente 
Médici/RO. 02/09/2022. (a) MARIA APARECIDA PINTO, Técnico(a) Judiciário(a). 

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7000510-52.2021.8.22.0006
REQUERENTE: VALDECI JOSE DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE LUIZ MIRANDA HOLANDA - RO1017-E, EDSON CESAR CALIXTO - RO0001873A, EDSON 
CESAR CALIXTO JUNIOR - RO0003897A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Presidente Médici, 2 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7001462-94.2022.8.22.0006
REQUERENTE: EDELTIDE FRANCISCA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO MATHEUS VASSOLER - RO10015
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e indicar 
as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no 
estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Presidente Médici, 2 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7001099-83.2017.8.22.0006
REQUERENTE: E. C. PASCHOALINO & CIA LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO ANTUNES DE ASSIS - RO10963, BRENDA SABRINA NUNES ARRUDA - RO7976
REQUERIDO: CANDICE MEDEIROS BARROS DA CUNHA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito tendo em vista a juntada de AR negativo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Presidente Médici, 2 de setembro de 2022.
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Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001033-30.2022.8.22.0006
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MARIA APARECIDA SOARES DA CRUZ, 2º LINHA S/N, VILA CAMARGO ZONA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015, PAULO ROGERIO DOS SANTOS, OAB nº RO10109
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, - DE 953 AO FIM - 
LADO ÍMPAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB nº DF96864, PROCURADORIA BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A.
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
Versam os presentes sobre ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado –RMC, c/c repetição de indébito 
c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência antecipada proposta por MARIA APARECIDA SOARES DA CRUZ em face do 
Banco Santander (Brasil) S.A.
A parte autora alega, em síntese, que não realizou contrato sobre sua margem consignada (RMC) com o banco requerido, todavia, o 
mesmo vem realizando sucessivos descontos em seu benefício, de modo que requer o reconhecimento da prática como abusiva, com 
a condenação na devolução de valores descontados e danos morais, pois não era o produto desejado, bem como não foi lhe informado 
adequadamente o que estava contratando.
De outro lado réu, preliminarmente, arguiu incompetência do juizado pela necessidade de perícia técnica; necessidade de atualização da 
atualização da procuração da parte autora; ausência de documentos indispensáveis; carência de ação por ausência de prévia reclamação 
na via administrativa; prejudicial de prescrição; no mérito, alega que a cobrança é regular, houve a contratação de cartão de crédito 
consignado junto à instituição financeira pela parte autora, não havendo que se falar em nulidade da contratação. Pugnando ao final pela 
improcedência do pedido.
É o relatório. Fundamento e Decido.
A lide comporta julgamento no estado em que se encontra por incidir à hipótese vertente o disposto do artigo 355, I, do Código de 
Processo Civil, por ser desnecessária a produção de outras provas.
Da incompetência do juízo 
Em sede de contestação o requerido aduz a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento do pedido formulado, visto se tratar 
de causa de complexidade incompatível com o rito dos juizados, pois necessita de prova pericial grafotécnica.
Tal alegação não deve prosperar, visto que o que se discute nos presentes autos é o fato de se verificar a existência da contratação dos 
serviços do banco requerido pela parte autora, bem como a fruição dos mesmos. Verificação esta que deve ser feita não apenas através 
de contrato celebrado entre as partes, mas através de demais documentos que comprovem que efetivamente a transação ocorreu.
Assim, se a ação se resume em discutir a legalidade dos descontos realizados no benefício da autora, sem que, para tanto, haja 
necessidade de produção de prova pericial, o que é o caso dos autos, a matéria se amolda perfeitamente a competência dos Juizados 
Especiais Cíveis, até porque permite que haja o julgamento da demanda pela simples análise dos elementos de prova produzidos nos 
autos.
Afasto a preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, vez que não constam nos autos nenhum questionamento sobre 
assinatura falsa.
Inépcia da inicial - ausência de prévia reclamação na via administrativa. inexistência de pretensão resistida
Também não procede a alegação de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, primeiro porque não é requisito para 
propor ação judicial indenizatória o esgotamento de via administrativa e, segundo, que o Banco réu apresentou contestação, apresentando, 
assim, sua resistência.
Inépcia da inicial – ausência de prova mínima do direito alegado nos autos
A preliminar de inépcia não merece prosperar, eis que o fundamento utilizado se confunde com o próprio mérito. Por não se tratar de 
matéria processual preliminar, portanto, rejeito-a.
Inépcia da inicial. ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação
Desnecessária a juntada de escritura pública para representação, uma vez que o processo tramita no juizado especial, dispensando-se 
representação por advogado até 20 salários mínimos.
Do mesmo modo, a ausência de comprovante de residência atualizado não é hipótese de indeferimento da exordial, haja vista que tal 
documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide, em casos como tal. 
O Requerido faz menção aos extratos bancários como documentos indispensáveis para a propositura da ação. Em análise, observa-se 
que a preliminar não merece acolhimento, visto que o documento mencionado pelo Requerido, por si só, não é motivo para indeferimento 
da inicial.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTOS 
NÃO INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO – 
COMPROVANTE VÁLIDO – INICIAL APTA. (…). II – Conforme consta no art. 320 do CPC, “a petição inicial será instruída com os 
documentos indispensáveis à propositura da ação”. III – Como os extratos bancários não se tratam de documentos imprescindíveis, 
deve ser anulada a sentença que indeferiu a petição inicial. (…). (TJ-MG – AC: 10000210023818001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de 
Queiroz, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021) (grifo não original)
Outrossim, a peça exordial está apta a produzir efeitos, não apresentando vícios ou incoerências capazes de dificultar o julgamento do 
feito, e preenchendo os requisitos legais.
Portanto, rejeito as preliminares aventadas.
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Prescrição
A requerida, em sede de contestação, alegou a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que entre a data do débito até a presente 
demanda, decorreram o prazo de 03 anos, conforme previsão no Código Civil, contudo, suas alegações não prosperam.
Embora o autor esteja questionando débito referente à 2017, apenas tomou conhecimento recentemente, tanto é que propôs a presente 
demanda no ano de 2022.
Assim, deve-se levar em consideração a data da ciência do fato e não a do débito, no caso sub judice.
Ademais, tratando-se de relação consumerista, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.
Por oportuno:
Art. 27 do CDC que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista 
na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 
Portanto, afasto a prejudicial de mérito.
Mérito 
Não havendo outras questões preliminares passo a analise do mérito propriamente dito.
Inicialmente é necessário esclarecer que os bancos ou instituições financeiras são considerados prestadores de serviços de modo que 
estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa expressamente sobre o assunto no art. 3º, § 2º.
A Súmula 297 do STJ dispõe que as operações bancárias estão sujeitas ao CDC, norma especial e de caráter público.
O cerne da questão posta aqui em discussão consiste em aferir se a parte autora realizou, ou não, a contratação do Cartão de Crédito 
Consignado denominado de “Reserva de Margem Consignada (RMC) que vem causando sucessivos descontos em seu benefício”.
Pois bem, a parte requerida apenas fez alegações da existência de contrato bancário, contudo, não juntou aos autos nenhum documento 
capaz de demonstrar a transferência de valores para a conta do autor.
É de interesse do requerido juntar o contrato firmado entre as partes, bem como comprovante de transferência, entretanto, apenas fez 
meras alegações, bem como junta print de de tela do sistema do que supostamente seria o contrato, contudo, as telas de computador 
anexadas à contestação são provas unilaterais e que não são suficientes para demonstrar a contratação. Ademais, o suposto contrato 
constante na tela juntada pela requerida sequer consta o número do contrato constante na inicial e que resultou na negativação.
Entendo, portanto, que o requerido não demonstrou que o serviço discutido fora realmente realizado pela parte autora.
Nesse prisma, em se tratando de relação de consumo, existe a responsabilidade objetiva do requerido de reparar os danos causados à 
parte requerente (artigo 14 do CDC), decorrentes da falta de cuidado na execução de suas atividades e da falha na fiscalização, o que 
desencadeou nas cobranças indevidas.
No que diz respeito ao dano moral, porém, a pretensão do requerente não merece acolhida.
Na realidade, do que se vê na exposição contida na petição inicial, a autora pretende o reconhecimento do dano moral em razão dos 
descontos indevidos na sua conta corrente, praticados sem a devida autorização.
Dos fatos descritos não remanesce direito à indenização por dano moral, porquanto não houve prova da ofensa significativa a bens 
imateriais da parte autora, uma vez que não há nos autos nenhum elemento demonstrando que os descontos indevidos causaram algum 
abalo psicológico.
É preciso ter presente que o dano moral só se caracteriza quando há prova de que a ofensa é significativa, vez que não se trata aqui de 
dano in re ipsa, ou seja, não é o dano moral aqui não é presumido.
O que se permite indenizar a título de dano moral não é o dissabor experimentado nas contingências da vida, do cotidiano, mas as 
agressões psicológicas significativas, situação que o histórico dos autos não ostentam.
Dispositivo
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARLENE CARNEIRO OLIVEIRA para:
a) Declarar a nulidade do contrato de Reserva de Margem Consignado – RMC n. 852092387-41, cobrado no benefício da requerente;
b) Declarar a inexistência do débito e Condenar o requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente desde fevereiro 
de 2017 até a presente. Tais valores devem ser devidamente corrigidos, segundo tabela TJ-RO, acrescidos de juros legais, a contar da 
citação;
O pedido de danos morais é improcedente, pelos motivos expostos acima. 
Fica autorizado a compensação de crédito, desde que a demandada prove nos autos que houve pagamento na conta pessoal da 
autora.
Assim, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 
2015.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação
Oportunamente, arquivem-se.
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7000587-27.2022.8.22.0006
REQUERENTE: ELIANA MAIA DE MELIERO, CPF nº 49857045200 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB nº RO4875A, BRADESCO
DESPACHO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 
As partes interpuseram recurso inominado, oportunidade em que a Requerente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça 
Gratuita. 
Defiro a gratuidade judiciária requerida pela autora. 
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Recebo ambos os recursos no efeito devolutivo, por serem próprios e tempestivos.
Embora intimado, o Requerido não apresentou contrarrazões.
Assim, encaminhe-se os autos à Turma Recursal para apreciação, com as nossas sinceras homenagens.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
PROCESSO: 7000987-41.2022.8.22.0006
EXEQUENTE: TERRA VIVA AGROPECUARIA LTDA - ME, CNPJ nº 14609342000118
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713
EXECUTADO: INACIO CERINO BARROS, CPF nº 01895806232
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
Decisão
Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial. 
Decretada a revelia da parte Requerida
A parte exequente pugnou pela continuidade da execução por meio de expedição de mandado de avaliação e penhora de bens moveis 
no endereço do Executado, qual seja Linha 4 ASS, Chico Mendes 1 Lote 20 S/N, na cidade de Presidente Médici-RO, CEP: 76916-000 , 
autorizando, desde logo a apreensão e depósito desses bens. 
Neste sentido, expeça-se mandado de avaliação e penhora de quantos bens bastem para satisfazer a obrigação, para tanto deverá ser 
observado o valor atualizado da Execução.
Se a penhora recair sobre bens móveis, consigno que estes ficarão em poder do exequente (art. 840, II, § 1º do CPC), salvo nos casos de 
difícil remoção ou quando anuir o exequente, os bens poderão ser depositados em poder do executado (art. 840, §2º do CPC).
Fica desde já advertido o Exequente que os custos de remoção serão por sua conta, devendo dispor dos meios necessários para 
remoção do bem.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas dos arts. 212 e §§ e art. 252 do CPC. 
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 3 (três) dias úteis. 
Aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
Consigno que se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens ou qualquer ato atentatório, o que deverá 
ser certificado pelo Oficial de Justiça, estará configurado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, III do CPC), motivo pelo qual o 
executado arcará também com o pagamento de multa, a qual fixo em 10% do valor atualizado do débito em execução, que será revertido 
em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. 
Neste caso, tornem conclusos.
Cumprida as diligências, deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de prosseguimento. 
Intimem-se ainda o credo hipotecário, nos termos o artigo 799, inciso I, do Código de Processo Civil, se houver; 
Silenciando-se quanto ao impulsionamento, o feito será extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médicisexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Av. Príncipe da Beira , 1491 - Setor 13 - Nova Brasilândia D’Oeste/RO - CEP 76.958-000 - Fone (0xx69) 3309-8671 – e-mail: nbo1civel@
tjro.jus.br
Processo n.: 7000549-15.2022.8.22.0006
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
REQUERENTE: WELITON MOREIRA DO NASCIMENTO, RUA AGROVILA 05 ZONA RURAL - 76804-421 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos da Lei.
Cuida-se de ação indenizatória na qual a parte requerente pretende a reparação por danos morais, alegando a negativação de seu nome 
pela ré.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de direito em debate não requerem a produção de outras provas além das 
que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Quanto ao mérito, em relação à atuação da concessionária e o consequente dever de indenizar, alegou a parte autora que, 
embora não possua relacionamento com a empresa requerida, teve seus dados negativados indevidamente.
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A demandada, por sua vez, alegou que não ocorreram condutas que pudessem ofender o requerente ou qualquer ato ilícito de sua parte 
que ensejasse reparação. 
Nesse cenário, nada falou a requerida na contestação sobre a negativação indevida, nem juntou documentos ou pretendeu a produção de 
provas, assim, tenho por claro que praticou conduta ilícita, que a parte autora demonstrou ter sido vítima da conduta negligente da ré.
Por conseguinte, a conjuntura justifica a indenização por danos morais. Afinal, a negativação indevida configura defeito que viola os 
direitos da personalidade do consumidor, notadamente sua imagem e sua honra.
Na hipótese, vejo plenamente caracterizada a falha no serviço, impondo-se o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC, já que foi 
a parte ré a responsável pela negativação dos dados da parte autora ilicitamente.
In casu o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorrendo da gravidade do ilícito em si, existindo in re ipsa, simplesmente presumido 
nesta circunstância, decorrendo da ofensa repercutida sobre a parte, sendo o bastante para fundamentar a indenização. Justifico assim 
o arbitramento de indenização por danos morais.
A reparação deve apresentar caráter de desestímulo, no sentido de incentivar que as empresas adotem mecanismos que impeçam 
a reiteração de condutas lesivas aos consumidores em geral, além de mitigar o mal sofrido. Também não pode haver a banalização 
econômica da reparação moral, de modo a desprezar as consequências do fato e instigar a conduta irresponsável do infrator.
Deve-se atentar para que um evento como a casuística dos autos não gere indenização módica e nem excessiva, a configurar 
enriquecimento sem relação com a gravidade do ocorrido.
Na espécie, a parte requerida consiste em pessoa jurídica de grande abrangência, enquanto que a parte autora é simples pessoa idosa 
e enferma, vulnerável na relação. O corte de serviço essencial foi desprovido de licitude e decorrentes da ingerência da ré.
Nesse cotejo, sopesadas as circunstâncias, tenho por adequado o montante indenizatório na quantia de R$ 5.000,00, pois o referido é 
apropriado e suficiente à reparação do dano sofrido, com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por WELITON MOREIRA DO NASCIMENTO em desfavor da ENERGISA 
RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e CONDENO a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido do juro de mora de 1% ao mês a contar desta data, pois se trata de 
fixação de valor atualizado.
Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios nessa fase, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de 
jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95.
Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em julgado esta decisão, ficará a demandada automaticamente intimada 
para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) 
dias, nos moldes do art. 523, §1º, do NCPC, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Ocorrendo o pagamento expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores.
Em havendo recurso, sendo ele tempestivo e devidamente preparado, situação que deve ser certificada pela escrivania, intime-se a parte 
recorrida para apresentar as contrarrazões e após remeta-se a Turma Recursal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Serve a presente sentença de carta/ofício/mandado.
Presidente Médici/RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici Processo n.: 7000208-23.2021.8.22.0006
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Material
REQUERENTES: AILTON FRANCISCO DA SILVA, ROD. 364 - TRAVESSÃO DA BALSA S/N ZONA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA, MARLENE MARIA DA SILVA, RUA TOCANTINS S/N ZONA RURAL - 76915-500 - NOVA LONDRINA (JI-PARANÁ) 
- RONDÔNIA, GILBERTO BOTELHO DE ASSIS, RUA PAVÃO 2579, - DE 2335 AO FIM - LADO ÍMPAR BOA ESPERANÇA - 76909-545 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800
ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 13.456,80
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
Tendo havido o cumprimento da obrigação pela executada, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA DE CARTA/OFÍCIO/MANDADO.
Pratique-se o necessário.
Sem custas ou honorários. 
Ante a preclusão lógica prevista no art. 1000, CPC/2015, intimadas as partes, considerar-se-á transitada em julgado automaticamente.
Cumprido o comando e, nada mais havendo, arquive-se imediatamente.
Publicado e registrado no PJE. Intimem-se. 
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici Processo: 7002076-36.2021.8.22.0006
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
REQUERENTE: JADIR GOMES DA SILVA, CPF nº 61960225200, 1º LINHA LOTE 04 ZONA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARILENE RAIMUNDA CAMPOS, OAB nº RO9018
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. TANCREDO 
NEVES, 2824 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
Despacho
Ao contador judicial para apurar o valor devido.
Após retornem conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici Processo n.: 7001068-87.2022.8.22.0006
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: MARIA INEZ PAULO FERREIRA, LINHA 132 , LOTE 45, POSTE 03 s/n DISTRITO DE ESTRELA DE RONDÔNIA - 76916-000 
- PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARILENE RAIMUNDA CAMPOS, OAB nº RO9018
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. TANCREDO 
NEVES, 2824 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 12.204,31
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
A parte autora ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência do débito relativo a recuperação de consumo.
Da preliminar de incompetência absoluta – prova pericial.
Em sua contestação, a requerida alega incompetência do juizado especial cível, em vista da complexidade da matéria e necessidade de 
produção de prova pericial para o caso.
Sem razão, contudo.
De se ressaltar que a incompetência do juizado especial no caso alegado somente se justifica quando a prova pericial se mostrar o único 
meio disponível para o deslinde do feito, o que não ocorre no presente caso, já que a controvérsia também poderá ser analisada por 
meio de prova documental. Desse modo, a simples alegação de necessidade de prova complexa não é suficiente, por si só, para afastar 
a competência deste juízo.
Destaque-se que a prova pericial no presente caso seria inútil, pois segundo informações da ré, a irregularidade já foi devidamente 
sanada por meio da intervenção de seus técnicos, mediante a troca do aparelho. Ademais, por certo, após a medida adotada, o aparelho 
retirado já não se encontra nas mesmas condições em que estava, quando a suposta irregularidade foi constatada.
De todo modo, ainda que houvesse a constatação de irregularidade no aparelho, não me parece razoável imputá-la ao consumidor, 
especialmente porque que cabe à concessionária requerida utilizar equipamentos seguros e que se enquadrem dentro dos parâmetros 
de qualidade.
Por essa razão, afasto a incompetência alegada e passo à análise do mérito.
Da Alegada Ausência de interesse processual.
Alega que a parte autora não esgotou as vias administrativas antes de ingressar com a ação, mesmo diante das diversas opções como 
‘consumidor.gov’, restando como carecedora de ação por ausência de interesse processual.
Razão não lhe assiste, na medida em que já existe entendimento firmado pela jurisprudência pátria acerca da desnecessidade de 
esgotamento das vias administrativas para o ingresso judicial.
Não bastasse, a autora juntou manifestação apresentada administrativamente a empresa ré, não obtendo satisfação.
O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto que a relação contratual 
que se estabeleceu entre os litigantes é inegavelmente de consumo, competindo à empresa concessionária de energia elétrica o ônus 
operacional e administrativo, bem como o conhecimento técnico necessário e as ações de fiscalização para garantir serviço satisfatório e 
regularidade dos “relógios medidores” da energia fornecida.
Em contestação, a ré alegou que o débito discutido na presente ação tem origem em Processo de Fiscalização, após inspeção de 
rotina realizada pelos seus técnicos, na Unidade Consumidora de titularidade da parte autora. Salientou que a inspeção, bem como os 
procedimentos adotados para verificação da irregularidade na medição foram realizados com o acompanhamento, e que, na ocasião, foi 
constatada a irregularidade “desvio de energia”, e, logo após a constatação de elementos irregulares que levavam ao não pagamento dos 
valores corretos, e consequente correção deles, procedeu-se ao cálculo da recuperação de consumo.
Contudo, a tese de defesa não merece prosperar, pois não há provas no feito de qualquer irregularidade que tenha impedido que a ré 
medisse o consumo mês a mês.



3742DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

É da concessionária, exclusivamente, a responsabilidade pela eficiência do equipamento de medição de energia elétrica, não se podendo 
atribuir ao consumidora a obrigação de pagar despesas complementares relativas aos meses anteriores, apuradas mediante estimativa.
Incumbe à ré proceder regularmente à vistoria no relógio/medidor dos consumidores de forma a garantir a correta medição pelo 
equipamento, não pode, a seu bel prazer, deixar de proceder a aferição e depois efetuar a cobrança de forma brusca, a atitude onera 
excessivamente a parte autora, em confronto total aos ditames do CDC.
Sendo assim, diante da desconfiança da ocorrência de desvio ou furto de energia, a ré deveria ter reportado o fato à autoridade policial e 
submetido o medidor à perícia técnica, na forma do que dispõe o artigo 129, § 1°, I a IV, da Resolução Normativa n° 414/2010, da ANEEL. 
Veja-se:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 
procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando 
for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL n° 479, de 03.04.2012).
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
Competia à ré comprovar que o consumidor é o responsável pela violação do equipamento de modo a justificar a cobrança realizada a 
título de recuperação de consumo.
Note-se que a cobrança de recuperação de receita prevista no art. 130, da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, utilizada pela ré, depende 
da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor.
De acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, não é possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo 
sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
Desse modo, uma vez apresentada pela autora a prova mínima do direito alegado, caberia à ré evidenciar a inexistência da falha do 
serviço ou a ocorrência de qualquer circunstância excludente da sua responsabilidade, o que não fez.
Não comprovado que eventual falha na aferição do consumo tenha sido produzida pela consumidora, impõe-se reconhecer a inexigibilidade 
da fatura e/ou do débito no valor de R$ 2.204,31 (dois mil duzentos e quatro reais e trinta um centavos).
No tocante ao dano moral em razão da inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento da fatura 
relativa a recuperação de consumo, a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes não se trata de mero aborrecimento, ao contrário, 
configura dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação de sua extensão, sendo desnecessária, portanto, a prova do efetivo 
prejuízo.
Nesse sentido é a jurisprudência:
Responsabilidade civil. Cobrança indevida. Recuperação de consumo. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. 
Valor. É devida indenização ao consumidor que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida 
decorrente de cobrança irregular de fatura de energia elétrica, apurada mediante recuperação de consumo. Se a indenização por dano 
moral se mostra suficiente ante a extensão da lesão causada ao ofendido, impõe-se a manutenção do valor, sobretudo, considerando que 
a reparação deve desestimular o causador do dano, objetivando evitar a repetição de conduta do mesmo gênero, mas também compensar 
a vítima sem provocar enriquecimento ilícito. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004073-71.2018.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 23/05/2019
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. 
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a negativação do nome da parte autora ocorreu indevidamente, o dano 
moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação de sua extensão. Impõe-se a manutenção do valor indenizatório quando a quantia 
fixada na origem se mostrar adequada, considerando os precedentes do órgão julgador para casos semelhantes. Recurso a que se nega 
provimento. (Apelação, Processo nº 0000306-26.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator 
do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 18/07/2018).
É sabido que para ser definida a indenização por danos morais, o magistrado não deve permitir o enriquecimento fácil, mas, ao mesmo 
tempo, deve perseguir um montante que, ao menos, sirva de alerta ou freie atitudes semelhantes no futuro, por parte do infrator.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em consideração, ainda, o caráter dúplice da medida, visando a punição do 
agente e a compensação da dor sofrida.
Assim, levando em consideração os elementos dos autos, bem como a teoria do desestímulo e da proporcionalidade na fixação do dano 
moral, entendo como valor razoável para compensar a dor sofrida e responsabilizar a requerida a importância R$ 6.000,00 (seis mil 
reais).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, formulado em desfavor de ENERGISA RONDÔNIA – 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.204,31 (dois mil duzentos e 
quatro reais e trinta um centavos) em razão do Termo de Ocorrência nº 65180977 - UC 20/1225529-5, Fatura Nº 29687745, devendo a 
requerida proceder a baixa de eventual anotação junto ao SPC/SERASA; 2 - CONDENAR a requerida a pagar a autora a importância 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverão ser pagos em parcela única, sendo corrigida pela 
tabela prática do TJRO, corrigidos desde a data do arbitramento Súmula 362 do STJ e juros desde a citação (art. 405 do Código Civil).
Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Torno definitiva a antecipação de tutela concedida.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em julgado esta decisão, ficará a demandada automaticamente intimada 
para pagamento integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) 
dias, nos moldes do art. 523, §1º, do NCPC, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo.
Havendo o pagamento expeça-se alvará para levantamento dos valores.
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Em havendo recurso, sendo ele tempestivo e devidamente preparado, situação que deve ser certificada pela escrivania, intime-se a parte 
recorrida para apresentar as contrarrazões e após remeta-se a Turma Recursal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Serve a presente sentença de carta/ofício/mandado.
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
PROCESSO: 7001289-70.2022.8.22.0006
EXEQUENTES: ALINE DOS REIS VIEIRA, CPF nº 96014504249, LUCAS VIEIRA SAITO, CPF nº 07264574261
ADVOGADO DOS EXEQUENTES: SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA, OAB nº RO5099A
EXECUTADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, CNPJ nº 04487255000181
ADVOGADO DO EXECUTADO: THIAGO PESSOA ROCHA, OAB nº PE29650A
Decisão
Trata-se de cumprimento provisório de sentença. 
A parte Exequente pugnou pelos bloqueios via Sisbajud, bem como pugnou pela intimação da Requerida para pagamento das 
astreintes.
Referente ao bloqueio bancário pugnado foi realizada penhora sobre os valores integrais pugnados, conforme anexo. 
No mais, intime-se a parte Executada para efetuar o pagamento das astreintes nos termos da decisão de id. 79194185.
Findado o prazo para manifestação da parte Executada, intime-se a parte Exequente para pugnar o que entender por direito. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médicisexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz (a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
PROCESSO: 7000523-17.2022.8.22.0006
REQUERENTE: ANTONIA DOS SANTOS SILVA, CPF nº 86112716291
ADVOGADO DO REQUERENTE: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015
REQUERIDO: Banco Bradesco S.A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, BRADESCO
Decisão
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por 
dano moral e material proposta por ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A
Intimado, o requerido manifestou-se no sentido de não há previsão legal para juntada de via original de contrato e requereu a manifestação 
expert para dizer se é possível a realização do exame por meio da cópia do documento. 
Nesse sentido, conforme o disposto na Resolução 4474/16 do BACEN, bem entendimento do TJRO, é possível fazer a perícia com base 
em cópia do contrato desde que haja qualidade suficiente para viabiliza-la, o que será atestado pelo profissional técnico nomeado.
Assim, providencie a escrivania contato com os peritos cadastrados junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, pelo menos três, 
para que se manifestem quanto ao interesse na realização da perícia, bem como apresentar valores de honorários e a possibilidade de 
realizar a prova técnica com base no documento de ID n. 76812612.
Como a aludida prova é ônus do Requerido, em virtude da ora inversão da prova, do disposto no art. 429, II, do CPC, caberá ao Requerido 
o pagamento dos honorários periciais. 
Com a apresentação da proposta de honorários, intime-se a parte Requerida para se manifestar em cinco (05) dias: a) na hipótese de 
impugnação, manifeste-se o perito, também, em cinco (05) dias; b) na hipótese de aceitação do valor dos honorários, ainda que tácita, a 
parte interessada deverá depositá-los em 10 dias. 
Uma vez efetuado o depósito da verba honorária, o perito nomeado deverá informar ao Juízo a data e hora da realização da perícia, 
para intimação das partes, com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias, e para comparecimento do autor para coleta do material 
necessário. 
Após, remeta-se o documento original para confecção de laudo grafotécnico, de modo que o expert averigue se a assinatura disposta no 
contrato de mútuo (juntado na contestação) é de fato do autor. 
Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, em 5 dias. 
Desde já, determino a remessa dos autos ao juízo comum. Intimem-se. Serve o presente de mandado e/ou expeça-se o necessário.
Intime-se as partes da presente decisão para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 
Após, conclusos para deliberação.
Vistos.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médicisexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz (a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7001654-27.2022.8.22.0006
REQUERENTE: JOSEFINA VIEIRA DE SOUZA, CPF nº 31584500204 
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ADVOGADO DO REQUERENTE: LEISE PROCHNOW MOURAO, OAB nº RO8445
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Recebo a inicial.
Trata-se de ação de cobrança de valores retroativos de abono de permanência proposta por JOSEFINA VIEIRA DE SOUZA em face de 
ESTADO DE RONDÔNIA.
O pedido de gratuidade não merece análise, ao menos neste momento, uma vez que o acesso a este rito não depende de pagamento 
de custas (art. 54 da Lei n. 9.099/95).
Deixo de designar audiência de conciliação.
CITE-SE a parte Requerida para responder a presente, apresentar sua defesa e todos os documentos de prova pertinentes, inclusive os 
documentos funcionais da Autora, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência.
Com a juntada da contestação, dê-se vistas a parte Autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, intimem-se para especificação de provas, no prazo de 5 dias, desde que de forma pormenorizada, justificando sua pertinência, sob 
pena de preclusão e julgamento conforme o estado do processo.
Expeça-se o necessário para a citação do Requerido.
Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici Processo n.: 7000558-74.2022.8.22.0006
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Material
AUTOR: DARIO MEDEIROS, LINHA 106, LOTE 23, GLEBA 44 S/N ZONA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136
JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 19.168,90
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
A Constituição Federal no seu art. 5º, caput, e a legislação ordinária (arts. 840, 841 e 1228, do CC) garantem ampla liberdade de 
disposição de alguns direitos.
Assim, após verificar que as partes são legítimas e capazes, e que inexiste nos autos indicação de que haja colusão para burlar a lei ou 
prejudicar direito de terceiros, HOMOLOGO o acordo formulado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos e, via de consequência, 
declaro extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios por se tratar de procedimento regido pela Lei 9.099/95.
Tratando-se de homologação de acordo, verifica-se a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, razão pela qual 
considero o trânsito em julgado nesta data. Arquive-se.
Sentença publicada e registrada no Sistema PJE. Intimem-se.
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juíza de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000901-07.2021.8.22.0006
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: JULIANA DIEGUES E SILVA, AV DOM BOSCO 1587 CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAIO ANTUNES DE ASSIS, OAB nº RO10963
EXECUTADO: FRANCIELI APARECIDA DE SOUSA, AV. DAS ORQUÍDEAS 1547 COLINA PARK - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JEFFERSON DIEGO DA SILVA, OAB nº RO8574A
SENTENÇA
Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial.
As partes apresentaram petição de acordo (ID. 78977271), sendo este homologado em Decisão (ID. 80410278).
A parte Exequente informa que já houve o pagamento da execução (ID. 79020068).
A Executada informa que não há mais restrição em seu nome (ID. 80882413).
É o necessário, decido.
O art. 924, II do Código de Processo Civil prevê que se extingue o processo de execução quando a obrigação for satisfeita, in verbis:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(…)
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II – a obrigação for satisfeita;
Posto isso, ante a obrigação satisfeita, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 924, II, do CPC.
Sem custas ou honorários.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
P. R. I. C.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7001607-53.2022.8.22.0006
REQUERENTE: CRISTIANO LUIZ GOMES, CPF nº 78997283200 
ADVOGADOS DO REQUERENTE: MARIA STELLA MARINHO SETTE, OAB nº RO10585, DANIEL DE PADUA CARDOSO DE FREITAS, 
OAB nº RO5824
REQUERIDO: ELLEN LORRAINE CARLOS ME - ME, CNPJ nº 16875493000143
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela proposta 
por CRISTIANO LUIZ GOMES em face de ELLEN LORRAINE CARLOS LTDA (LOJAS ELLEN).
Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não está instruída com informações claras acerca da residência da parte Autora, não 
preenchendo, desta forma, o requisito do art. 319, II, do CPC.
O nome presente no comprovante de residência é de terceiro não relacionado ao processo, qual seja: “Adalberto de Oliveira”. Dessa 
forma, deve o Autor informar e comprovar a relação com o mesmo, ou apresentar declaração de que reside no endereço informado, sob 
as penas da Lei.
Dessa forma, emende-se a inicial. 
Intime-se a parte Autora, por meio de seu Patrono, para emendar a inicial, a fim de informar e comprovar a relação entre o Autor e o 
terceiro, “Adalberto de Oliveira”, titular do comprovante de residência em ID. 81057561, ou apresentar declaração de residência.
Cumpra-se as determinações no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
Intime-se para cumprimento da determinação supra.
Após, voltem os autos conclusos na caixa “(JEC) Despacho Emendas”.
Cumpra-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7001626-59.2022.8.22.0006
AUTOR: IVANILDES PEREIRA DE AZEVEDO ISSLER, CPF nº 68753357272 
ADVOGADOS DO AUTOR: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS DEMONER, OAB nº RO7311, GESIANE DE SOUZA VEIGA, OAB nº 
RO10964
REU: MINASCRED ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ nº 04051232000120
REU SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais por negativação indevida c/c pedidos de tutela 
de urgência proposta por IVANILDE PEREIRA DE AZEVEDO ISSLER em face de MINASCRED ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS 
LTDA.
Aduz a Requerente que solicitou crédito consignado junto à Requerida no valor de R$1.360,90 (mil, trezentos e sessenta reais e noventa 
centavos), a ser pago em 07 (sete) parcelas de R$194,44 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), que todos os 
pagamentos das parcelas foram realizados (ID. 81116733).
Ocorre que no início no mês de agosto de 2022, na tentativa de realizar compras em uma loja, a Requerente tomou conhecimento de que 
estava com o crédito negativado, com o nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito.
A Requerente informa que a negativação foi realizada pela Ré em razão da parcela vencida em 04/04/2022, valor de R$194,44, como 
referência o Contrato/Fatura n° 7383. Informa a Autora que a referida parcela se encontra quitada.
Pugna a Autora pela concessão da Tutela de Urgência para que seja excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/
SERASA).
É o relatório, decido.
Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova.
Postergo a análise da justiça gratuita, por força do artigo 54 da Lei 9.099/95.
Tendo em vista que, nesta comarca, em ações desta natureza normalmente não há acordo nas conciliações e observando os princípios 
que norteiam o procedimento do Juizado Especial Cível, como o da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 
2º da Lei 9.099/95), deixo de designar audiência de conciliação.
Contudo, havendo interesse de a parte Requerida apresentar proposta de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os autos deverão vir conclusos para apreciação. 
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Passo a análise da tutela.
Para a concessão da tutela pretendida deve restar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 
do processo.
Os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte Autora, pois evidenciam que a parte Requerida inseriu o 
seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão de uma dívida que a Autora aduz já estar quitada.
Há também urgência no pedido e o perigo de dano, pois a manutenção do nome da Requerente em cadastro restritivos gera, 
presumidamente, danos de ordem moral. Ademais, não há como deixar de considerar que redundará em gravame à Autora a manutenção 
de seus dados no cadastro de proteção ao crédito até que seja prolatada a sentença.
Consigna-se, ainda, que o deferimento não acarretará prejuízos à parte credora já que, caso seja declarada a regularidade da dívida, 
poderá retomar a cobrança. 
Assim, em sede de cognição sumária, resta preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.
Nessa seara e pelas razões acima expostas, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para que a Requerida providencie e comprove junto 
a este processo, no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua intimação, a baixa/retirada do nome da Requerente presente nos órgãos 
restritivos (SPC/SERASA), em razão da dívida no valor de R$194,44, n° da fatura 7383, com data de inclusão em 12/07/2022.
Intime-se a parte Ré para dar cumprimento à liminar no prazo estabelecido, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), 
até o limite de 30 (trinta) dias-multa. 
Cite-se ainda as partes Requeridas dos termos da presente ação, para, caso queira, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, oportunidade 
em que:
I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 
II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais.
Após, tornem conclusos.
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito
Comarca de Presidente Presidente Médici/RO - Cartório Cível
Rua Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 – Fone: (69) 3309-8171 - E-Mail: pme1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001782-81.2021.8.22.0006.
REQUERENTE: RONALDO PEREIRA KRAUZE
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontaneamente a 
sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal (Provimento 
001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO 
NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO 
DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, 
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, 
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO 
DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Presidente Médici, 2 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000994-67.2021.8.22.0006
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JOSE ROMILDO ALVES, DOM BOSCO 2070, CASA CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO ROGERIO DOS SANTOS, OAB nº RO10109
REU: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AV. SAO JOAO BATISTA SN 
CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença.
A Executada procedeu com o pagamento da condenação, conforme ID. n. 80914638.
Posto isso, considerando o pagamento espontâneo da condenação, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II do CPC, ante a 
satisfação da obrigação.
Determino que esta DECISÃO sirva de alvará judicial n. 0420/2022, para que o procurador do Requerente, PAULO ROGÉRIO DOS 
SANTOS, OAB/RO sob n° 10109, promova o levantamento da quantia depositada junto a Caixa Econômica Federal, Agência 3664, 
Operação 040, Conta 01506856-9, e seus acréscimos legais.
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Após o saque, as contas judiciais deverão serem zeradas e encerradas, em razão da perda de seu objeto.
VALIDADE: 30 (trinta) dias, contados da data do lançamento da assinatura digital mencionada no rodapé da presente decisão. 
Decorrido o prazo, à escrivania para averiguar o saldo em conta; se houve o levantamento do valor, e se houve o encerramento da(s) 
conta(s), devendo certificar nos autos. 
Sendo o caso, transfira-o para conta judicial centralizadora do Tribunal de Justiça (CNPJ 04.293.700/0001-72) - Caixa Econômica Federal, 
agência 2848, operação 040, conta 01529904-5, servindo a presente DECISÃO de ofício/ alvará judicial referente os valores bloqueados 
em contas bancárias, devendo a instituição bancária, comprovar o cumprimento da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.
Havendo erro material ou qualquer controvérsia na presente decisão apontado por qualquer das partes, autorizo desde já a expedição 
de outro alvará se for o caso.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Oportunamente, arquivem-se. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000760-51.2022.8.22.0006
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: AURELIANO GINO SANTANA, RUA JK 2140 CUNHA E SILVA - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, ESTADO DE RONDONIA, AVENIDA DOS IMIGRANTES 3503, - DE 3129 A 
3587 - LADO ÍMPAR COSTA E SILVA - 76803-611 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos;
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/09.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por AURELIANO GINO SANTANA, em desfavor do Estado de Rondônia e Município 
de Presidente Médici/RO, com o objetivo de que os requeridos providenciem a cirurgia de troca valvar aórtica ou outro procedimento 
necessário, com urgência. Atribuiu-se à causa o valor de 22.350,00, com base segundo o manual de referencial de cirurgia cardíaca.
O Estado de Rondônia apresentou contestação, onde discorreu sobre o princípio da isonomia na fila de espera do SUS, bem como a 
respeito da não ingerência do 
PODER JUDICIÁRIO nas políticas públicas de saúde. Requereu a improcedência da demanda. Em caso de procedência, requereu a 
fixação de prazo razoável para o cumprimento da decisão. Destacou o não cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria 
Pública.
O Município de Presidente Médici apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a 
improcedência da ação, afirmando que a realização da cirurgia é de responsabilidade do Estado. Discorreu sobre a hermenêutica 
constitucional do art. 196 da Constituição Federal, bem como sobre a estrutura e funcionamento do SUS. Destacou a necessidade de 
direcionamento para o cumprimento da obrigação.
Fundamento e decido.
Preliminar de Ilegitimidade passiva do Município de Presidente Médici
A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Município, não prospera.
Tratando-se de matéria relacionada à saúde pública, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos requeridos para a 
realização de cirurgia, conforme já assentado pelo TJRO:
Apelação. Ação Civil Pública. Constitucional. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Responsabilidade solidária. Dever do Estado. 
Presente a competência da Justiça Estadual. Fornecimento de medicamento. Tratamento de idoso. Medicamentos não padronizados. 
Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Ausência de opção nas listagens do SUS. Possibilidade. Recurso não provido. 1. 
A União, os Estados-membros e os Municípios são, solidariamente, responsáveis no que se refere à proteção ao direito da saúde. 2. A 
saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo este garantir mediante políticas sociais e econômicas medidas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e 
recuperação. 3. Pode o 
PODER JUDICIÁRIO, no tocante ao direito à saúde, determinar ao Estado a implementação de políticas públicas quando inexistente, 
sem que haja violação ao poder discricionário do Poder Executivo. 4. Para o fornecimento pelo Poder Público de medicamento não 
constante dos atos normativos do SUS, o que é cabível em caráter excepcional, já estabeleceu o STJ, em acórdão sob a sistemática dos 
recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por 
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da 
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência 
de registro na ANVISA do medicamento. 5. No caso, demonstrado o preenchimento dos requisitos, remanescendo a necessidade da 
medicação requerida para o tratamento da doença que acomete o idoso, é medida de rigor que o apelante, enquanto ente da federação, 
proporcione o que for necessário para efetivar o atendimento. 6. Recurso não provido. (TJ-RO - AC: 70052442020198220005 RO 
7005244-20.2019.822.0005, Data de Julgamento: 26/08/2020)
Portanto, rejeito a preliminar.
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Mérito
De início, cumpre anotar que o presente processo comporta julgamento antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas da análise 
da prova documental já carreada aos autos, conforme art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, diante da atual realidade do caderno 
processual favorável à plena cognição da matéria de mérito, e convencimento do juízo.
Está consagrado na Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, este último entendido como qualquer um dos 
entes federativos.
Dito isto, como se sabe, a Constituição da República atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde 
pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada 
esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato 
aos cidadãos (vide art. 30, VII da Constituição da República).
Neste contexto, é legítimo que o cidadão postule a qualquer ente público a realização de cirurgia necessário para tratamento de sua 
saúde, tendo em vista o procedimento cirúrgico realizado. A proteção constitucional à saúde pública, consentânea com a necessidade 
de o Estado democrático assegurar o bem-estar da sociedade, é concebida como direito de todos e dever do Estado, que deve garantir, 
mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças.
Qualquer iniciativa que contrarie tais formulações será repelida veementemente, visto que fere um direito fundamental do ser humano 
(artigo 196, CF/88).
A Lei n. 8.080/90 estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado, incumbindo aos entes federativos, em caráter solidário, 
o dever de prestar assistência à população, nos moldes previstos na Constituição Federal. Repise-se que a pretensão ora em análise, é 
amparada pelo princípio constitucional da dignidade do ser humano, instituto que foi erigido à condição de fundamento da República (art. 
1º, III, CF).
Como se pode observar, a pretensão da parte à realização da cirurgia, amparados pelo laudos juntados ao feito mostra-se devidamente 
prestigiada mesmo porque, a teor da norma constitucional acima mencionada, é dever do Estado, lato sensu, assegurar aos cidadãos o 
direito à saúde.
Assim, tanto o Estado como o Município são parte legítimas para se postular assistência de serviços de saúde, sendo de competência 
dos entes, solidariamente, executar os serviços públicos de saúde.
Nesse sentido:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. 
CHAMAMENTO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da 
federação (união, estado e município) os medicamentos que necessite, sendo desnecessário o chamamento ao processo dos demais 
entes públicos. (Agravo de Instrumento, n. 00048011920138220000, Rel. Juiz Glodner Luiz Pauletto, J. 19/09/2013).
O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela 
necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por 
determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio 
maior, que é a garantia à vida digna (REsp. n. 430526/SP, STJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª. Turma, j. 1.10.2002, DJ 28.10.2002, p.245).
No caso dos autos, o laudo médico carreado aos autos no ID 76934615, declara que o requerente possui hiperplasia benigna de próstata 
(CID: N40) e calculose de trato urinário inferior (CID: N21.0), com a solicitação de cirurgia para correção com urgência.
Ainda, o laudo juntado ao ID 76934615 atesta o risco de óbito em caso de atraso no procedimento cirúrgico.
Ademias, as contestações apresentadas não discorreram sobre a capacidade ou necessidade do requerente, sendo tal ponto incontroverso 
nos autos, de modo que os requeridos apenas se insurgiram a respeito da responsabilidade de cada ente federativo.
De todo modo, o princípio constitucional da igualdade, e seu corolário, o da não discriminação, norteia as ações e serviços públicos 
de saúde, bem como os serviços públicos privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de saúde SUS. O art. 
7º, inciso IV da Lei 8.080/90 dispõe expressamente ser um princípio do SUS a ‘igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie.’
De resto, conforme já foi afirmado, a responsabilidade do Estado parte de preceito constitucional. A relevância do fundamento da demanda 
tem assentos constitucional, no art. 196, e no Princípio do Atendimento Integral (art. 198 da CF, inciso II).
Comprovada a necessidade da parte autora, que precisa da cirurgia, para evitar a piora do seu estado de saúde, conforme laudos 
aportados aos autos, surge a responsabilidade do ente estatal, como integrante e responsável pela execução de ações e serviços de 
saúde.
Assim, havendo a necessidade, os requeridos devem garantir o adimplemento da saúde da parte autora, custeando o procedimento, até 
que seja estabilizada a enfermidade.
A respeito da tese lançada pelo Município de Presidente Médici sobre o conflito entre os direitos sociais e a reserva do possível, enfatizo 
que uma vez demonstrada a necessidade da cirurgia, bem como comprovados os requisitos para sua concessão, deve-se dar prevalência 
aos comandos constitucionais, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação. Ação Obrigação fazer. Constitucional. Direito à saúde e à vida. Medicamentos, insumos e tratamentos. Responsabilidade 
solidária. Dever do Estado. Possibilidade. Reserva do possível. Violação. Inocorrência. Recurso não provido. 1. A saúde é direito de todos 
e dever do Estado, devendo ser implementado, inclusive através do SUS, de forma a prestar assistência de forma integral, na forma do 
art. 196 e seguintes da Constituição Federal. 2. A União, os Estados-membros e os Municípios são, solidariamente, responsáveis no 
que pertine à proteção ao direito da saúde. Igualmente, a cada um desses entes compete fornecer medicamentos, alimentos enterais 
e insumos, de acordo com a comprovada necessidade de sua população. 3. Não pode o poder público se esquivar de suas atribuições 
essenciais e vitais instituídas pela Constituição da República, por meio da simples suscitação do princípio da reserva do possível e 
indisponibilidade financeira ou orçamentária, já que a saúde e a vida das pessoas constituem um conjunto de valor supremo a ser tutelado 
no ordenamento jurídico pátrio. 4. Apelo não provido. (TJ-RO - AC: 70021549320188220019 RO 7002154-93.2018.822.0019, Data de 
Julgamento: 20/11/2020)
Portanto, em face dos fundamentos expostos, são procedentes os pedidos iniciais.
Dispositivo
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial formulada por AURELIANO GINO SANTANA e o faço para confirmar a 
tutela antecipada deferida nos autos, e condenar os requeridos nos seguintes termos:
1) DETERMINAR que o ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio do chefe do poder executivo, sua Secretaria de Saúde e respectiva 
autoridade, providencie o fornecimento, à parte autora, dos meios necessários a realização do procedimento cirúrgico de prostatectomia 
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transvesical ou outro procedimento necessário, a ser realizado com máxima urgência, pois corre o autor risco de morte, nos termos 
do laudo médico e além de todo o procedimento necessário, consultas, e demais procedimentos de saúde, de médio e alto custo, 
necessários a promoção da saúde da requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação desta decisão, tudo sob 
pena de responsabilização civil e criminal, além de demais medidas de efetivação que acaso se façam necessárias, à disposição do juízo, 
inclusive sequestro;
2) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, por intermédio do chefe do poder executivo, sua Secretaria de Saúde 
e respectiva autoridade, providencie o fornecimento, à parte autora, das passagens e/ou outros meios necessários ao transporte/
deslocamento da autora até o local dos exames e cirurgia, de ida e volta, em tempo hábil a efetivação, tão logo agendado pelo Estado, 
bem como tratamento fisioterapêutico pós-cirúrgico, tudo sob pena de responsabilização civil e criminal, além de demais medidas de 
efetivação que acaso se façam necessárias, à disposição do juízo, inclusive sequestro.
Desde já, caso não haja cumprimento da obrigação, deverá a parte autora apresentar orçamentos atualizados para possibilitar o bloqueio 
de valores, sem prejuízo da apuração de eventual crime de desobediência, além de outras medidas eventualmente necessárias para o 
cumprimento da obrigação, nos termos do art. 12 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.
Isento de custas por se tratar de ente público. Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório.
P.R.I.C.
Serve a presente de carta/mandado/ofício.
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000253-90.2022.8.22.0006
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BARBOSA & SILVA LTDA - ME, AV. 30 DE JUNHO 1205, LOJA DA ECONOMIA CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015
EXECUTADO: ANA KAROLYNE CANGUSSU CEZAR, AV. MARINGÁ 2912, CASA CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - 
RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. 
O feito tramitava regularmente quando as partes entabularam acordo, requerendo a homologação.
É o relatório. Decido.
Verifico que as partes são legítimas e capazes. O objeto da demanda possui natureza disponível. Considerando que a Constituição 
Federal (art. 5º, caput), a legislação ordinária (CC, arts. 840, 841 e 1.228) garantem ampla liberdade de disposição e inexistindo nos autos 
indicação de que haja colusão para burlar a lei ou prejudicar direito de terceiros, impõe-se a homologação do acordo.
Posto Isso, HOMOLOGO O ACORDO entabulado pelas partes (id. n. 79758101), para que surta os seus legais e jurídicos efeitos e, via 
de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do Código 
de Processo Civil/2015.
Sem custas finais.
Intimem-se.
Ante a preclusão lógica prevista no art. 1000, CPC/2015, intimadas as partes, considerar-se-á transitada em julgado automaticamente. 
Cumprido o comando e, nada mais havendo, arquive-se imediatamente.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000464-29.2022.8.22.0006
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
PROCURADOR: M.M TEIXEIRA-ME, AV CAPITÃO SILVIO 145 CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO PROCURADOR: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713
EXECUTADO: BETANIA TEIXEIRA, LINHA 5 º, LOTE 27, LADO DIREITO ST LEITÃO S/N ZONA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
SENTENÇA
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.
A parte Exequente peticionou nos autos informando que houve a renegociação da dívida entre as partes, requerendo o arquivamento e 
extinção da execução com base no inciso II do art. 924 do CPC (ID. 76962496).
É o necessário, decido.
Inicialmente, HOMOLOGO o acordo feito entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais
O art. 924, II do Código de Processo Civil prevê que se extingue o processo de execução quando a obrigação for satisfeita, in verbis:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(…)
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II – a obrigação for satisfeita;
Posto isso, ante a obrigação satisfeita, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 924, II, do CPC.
Sem custas ou honorários.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
P. R. I. C.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000322-30.2019.8.22.0006
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: PALMIRA LEONARDO DOS SANTOS, RUA FREI HENRIQUE 2294 HERNANDES GONÇALVES - 76916-000 - 
PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR, OAB nº RO3897A
EXECUTADO: BANCO BMG S.A., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 9 ANDAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADOS DO EXECUTADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, Procuradoria do BANCO BMG S.A
DESPACHO
Trata-se de cumprimento de sentença.
Na decisão de id. 64074142, foi determinado a expedição de ofício ao INSS para que informasse qual a sigla do executado e de quem é 
a sigla 217, bem como trazer aos autos extrato de todos os descontos realizados na conta da exequente em favor da executada.
Expedido o ofício, a autarquia manteve-se inerte.
Desta forma, considerando que a informação solicitada é de extrema importância para o deslinde da ação, determino, novamente, a 
expedição de ofício ao INSS para que cumpra com as determinações impostas na decisão de id. 64074142, sob pena de incorrer em 
crime de desobediência.
Prazo de 30 dias.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da autarquia, abre-se vistas as partes para requererem o que entenderem por direito, 
sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici Processo n.: 7002056-45.2021.8.22.0006
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Material
REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA, 4 LINHA, LOTE 08 S/N, SETOR LEITÃO ZONA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERENTE: JOSE ANDRE DA SILVA, OAB nº RO9800
ALESSANDRO RIOS PRESTES, OAB nº RO9136
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 26.167,89
DECISÃO
As partes transigiram e pugnam pela homologação de acordo entabulado, todavia a decisão do ID 77917649 determinou a realização de 
vistoria por eletrotécnico nomeado pelo juízo devendo os honorários serem rateados entre as partes.
Quando o autor apresentou manifestação no ID 79649219 já havia sido realizada a vistoria e juntado relatório aos autos, sendo portando 
devido o pagamento dos honorários do perito nomeado.
Ademais, ao realizarem acordo as partes não se manifestaram em relação ao pagamento dos citados honorários.
Antes de homologar o acordo firmado, intimem-se as partes para que efetuem o pagamento dos honorários periciais.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7000459-07.2022.8.22.0006
EXEQUENTE: M.M TEIXEIRA-ME, CNPJ nº 28651411000166 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713
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EXECUTADO: ELISMAR RODRIGO DE ALMEIDA, CPF nº 34263831870
EXECUTADO SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de execução de titulo extrajudicial ajuizada por M.M. TEIXEIRA – ME em face de ELISMAR RODRIGO DE ALMEIDA, fundada 
no titulo executivo de duplicata, fundada em compra de produtos no estabelecimento da parte autora. 
a Parte Requerida juntou impugnação a execução, verberando não reconhecer um dos títulos anexados como comprovação no importe 
de 314,70 (trezentos e quatorze reais e setenta centavos)
Desta forma intime-se a parte Exequente para se manifestar quanto a impugnação juntada pelo Requerido. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito
EXEQUENTE: M.M TEIXEIRA-ME, CNPJ nº 28651411000166, AV CAPITÃO SILVIO 145 CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ - RONDÔNIA
EXECUTADO: ELISMAR RODRIGO DE ALMEIDA, CPF nº 34263831870, AVENIDA MARGARIDAS 1336 CENTRO - 76916-000 - 
PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001132-97.2022.8.22.0006
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: WALDECY AVELINO DE SOUZA PEREIRA, LINHA 124, LOTE 1A, GLEBA 3 ZONA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO AUTOR: BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA, OAB nº RO10259, FELIPE WENDT, OAB nº RO4590
REU: BANCO BMG S.A., AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, - LADO PAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-
000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DO REU: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB nº PE32766, Procuradoria do BANCO BMG S.A
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
Trata-se ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito c/c tutela de 
urgência, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta por VALDECY AVELINO DE SOUZA contra e BANCO BMG 
S/A.
A parte autora alega, em síntese, que não realizou contrato sobre sua margem consignada (RMC), todavia, foi ludibriado com a contratação 
de cartão de crédito consignado, o que lhe vem causando sucessivos descontos, de modo que requer o reconhecimento da prática como 
abusiva, com a condenação na devolução de valores descontados e danos morais, pois não era o produto desejado, bem como não foi 
lhe informado adequadamente o que estava contratando.
A parte requerida, em contestação, arguiu preliminarmente incompetência do juizado; irregularidade na representação; ausência de prova 
mínima do direito alegado; ausência de comprovante de residência válido; ausência de pretensão resistida; impugnação à justiça gratuita. 
No mérito, sustentou a requerida que a contratação foi regular e que a parte autora realizou saques no cartão de crédito contratado, o qual 
também foi utilizado para compras. Defende a legalidade da contratação em questão e, por fim, pugna pela improcedência dos pedidos 
iniciais. 
Fundamentação 
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, de modo que não se justifica o pleito de dilação probatória, nos moldes 
pretendido pelo requerido, para produção de prova oral, porquanto as provas já carreadas aos autos se bastam para tornar o processo em 
ordem e “maduro” para julgamento, com a entrega imediata da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em apreço. 
Da incompetência do juízo 
Em sede de contestação o requerido aduz a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento do pedido formulado, visto se tratar 
de causa de complexidade incompatível com o rito dos juizados, pois necessita de prova pericial grafotécnica.
Tal alegação não deve prosperar, visto que o que se discute nos presentes autos é o fato de se verificar a existência da contratação dos 
serviços do banco requerido pela parte autora, bem como a fruição dos mesmos. Verificação esta que deve ser feita não apenas através 
de contrato celebrado entre as partes, mas através de demais documentos que comprovem que efetivamente a transação ocorreu.
Assim, se a ação se resume em discutir a legalidade dos descontos realizados no benefício da autora, sem que, para tanto, haja 
necessidade de produção de prova pericial, o que é o caso dos autos, a matéria se amolda perfeitamente a competência dos Juizados 
Especiais Cíveis, até porque permite que haja o julgamento da demanda pela simples análise dos elementos de prova produzidos nos 
autos.
Afasto a preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, vez que não constam nos autos nenhum questionamento sobre 
assinatura falsa.
Da representação
Desnecessária a juntada de escritura pública para representação, uma vez que o processo tramita no juizado especial, dispensando-se 
representação por advogado até 20 salários mínimos. Contudo, uma vez juntada procuração, é caso de simples regularização.
Portanto, rejeito a preliminar.
Da ausência de prova mínima do direito alegado nos autos
A preliminar de inépcia não merece prosperar, eis que o fundamento utilizado se confunde com o próprio mérito. Por não se tratar de 
matéria processual preliminar, portanto, rejeito-a.
Da ausência de validade do documento
Alega o requerido a preliminar de invalidade de documento juntado pela parte autora, uma vez que esta juntou o comprovante de 
endereço com data desatualizada.
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A ausência de comprovante de residência atualizado não é hipótese de indeferimento da exordial, haja vista que tal documento não 
encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide, em casos como tal. Outrossim, a peça exordial está apta 
a produzir efeitos, não apresentando vícios ou incoerências capazes de dificultar o julgamento do feito, e preenchendo os requisitos 
legais.
Da ausência de pretensão resistida.
Não acolho tal preliminar, pois há interesse de agir sempre que a ação judicial seja o meio hábil a garantir a pretensão perseguida pela 
parte, de modo que a própria apresentação de contestação revela a pretensão resistida e a necessidade de ação judicial para solução da 
controvérsia. A interposição da medida judicial mostra-se útil e adequada, portanto, revelando o interesse processual do postulante. 
Da impugnação à gratuidade da justiça
No tocante a impugnação ao pedido de justiça gratuita da parte requerente, entendo que as ações processadas nos Juizados Especiais 
Cíveis, são regidos pelo Princípio da Gratuidade Procedimental, conforme descrito no art. 54, da Lei nº 9099/1995: “O acesso ao Juizado 
Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.
Portanto, no procedimento em 1º grau nos Juizados Especiais é gratuito, não havendo incidência de custas, tampouco condenação em 
honorários advocatícios.
À vista disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao pedido de justiça gratuita, o qual deverá ser analisado em eventual apresentação de recurso 
inominado.
Do mérito
Inicialmente, convém destacar que a presente demanda, que envolve discussão em torno de contratação de cartão de crédito consignado 
(RMC), difere de outras que já tramitaram neste juízo, cujo resultado culminou em sentença de mérito para acolher-se os pedidos 
iniciais. 
Cinge-se a controvérsia quanto à efetiva celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes.
Na hipótese, a autora reconhece a realização de negócio jurídico com a instituição bancária, porém alega que contratou/acreditava ter 
contratado produto diverso (empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, como comumente acontece).
O banco requerido, em contestação, defende que a autora tinha ciência de contratar cartão de crédito e não empréstimo consignado. 
Com a defesa, apresentou cópia do “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” (ID 79528889), o qual está devidamente subscrito pela 
autora.
Em que pese a autora suscite falta de informações acerca da contratação realizada, infere-se que a própria denominação do sobredito 
instrumento estabelece tratar-se de um contrato de cartão de crédito, havendo previsão expressa quanto ao desconto mensal do valor 
mínimo indicado na fatura. Confira-se:
“II-Serviços contratados. II-1 Cartão de crédito consignado. 1-valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura - R$ 
49,90”.
Vale salientar que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) para utilização de cartão de crédito não é ilícita, sendo 
possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/
PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso. In verbis:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão 
constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 
desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio 
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou 
anuidade;”
Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o 
princípio pacta sunt servanda.
Nesse sentido é a jurisprudência recentíssima do TJRO: 
“Contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Benefício previdenciário. Relação jurídica comprovada. 
Pacta sunt servanda. Comprovado que o consumidor aderiu à aquisição de cartão de crédito consignado com ciência do tipo de transação 
pactuada, tanto que o utilizou na forma de cartão para realização diversos saques, sem comprovar o pagamento integral do valor das 
faturas, há que prevalecer a modalidade contratada, por observância ao princípio do pacta sunt servanda, não havendo que se falar 
em nulidade do instrumento pactuado”. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010594-30.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 12/05/2022).
“Apelação cível. Empréstimo. Cartão de crédito consignado (RMC). Prejudicial de mérito. Afastada. Desconto mensal. Benefício 
previdenciário. Valor mínimo. Legalidade. Exercício regular de direito. Dano moral. Inexistente. O prazo prescricional da pretensão de 
repetição do indébito relativo a desconto de valores em folha de pagamento e/ou benefício previdenciário é a data do último desconto. 
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto 
mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do 
dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda”. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000654-38.2021.822.0002, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 25/02/2022).
“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Benefício previdenciário. Reserva de margem consignável - RMC. Ausência de 
informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito 
com margem consignável, sua utilização e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na 
fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o 
princípio pacta sunt servanda”. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7011317-80.2020.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 14/02/2022).
Diante deste cenário, com respaldo nos escólios jurisprudenciais, estou convencida de que os termos da contratação se encontravam 
claramente previstos no contrato, especialmente no título da operação, que contém a informação de se tratar de contratação de cartão 
de crédito.
Muito embora a requerente alegue não ter contratado a modalidade do cartão de crédito consignado, admite a realização do negócio 
jurídico que, inclusive, fora subscrito por ela própria, não tendo se insurgido à assinatura ali aposta em sede de réplica.
Dessa forma, alternativa não há, a não ser a de reconhecer que o banco requerido agiu no estrito exercício regular do direito, ao efetuar 
os descontos de valores em folha de pagamento da autora.
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Assim, ante a ausência de ilícito civil, fica inviável a concessão dos pleitos contidos na inicial.
Por fim, tenho que a configuração da litigância de má-fé está condicionada à prática de ato previsto no rol do artigo 80 do CPC e deve 
ficar clara ou ao menos dissimulada na intenção da parte, o que no caso dos autos não se verificou por parte da autora, razão pela qual 
não acolho o pedido formulado pelo réu, na contestação, de condenação da autora em litigância de má-fé. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
dou por extinto o feito com resolução do mérito. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância, haja vista tratar-se de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no 
âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. 
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7001578-03.2022.8.22.0006
REQUERENTE: GEMIRIA MARIA DA COSTA, CPF nº 66531187204 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FLAVIO MATHEUS VASSOLER, OAB nº RO10015
REQUERIDO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA BANCO PAN S.A
DECISÃO
Recebo a emenda.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de 
Urgência Antecipada proposta por GEMIRIA MARIA DA COSTA em face de BANCO PANAMERICANO S/A.
Diz a Requerente que recebe benefício de aposentadoria por idade e pensão por morte junto ao INSS, sob os números 117.727.581-0 e 
104.161.839-2, respectivamente.
Aduz que verificou a existência de descontos realizados pela Requerida em seus benefícios, resultante de Empréstimo Bancário 
Consignado, onde na aposentadoria por idade está sendo descontado o valor de R$162,29 (cento e sessenta e dois reais e vinte e nove 
centavos) desde 10/2019, sob o contrato n. 329059310-6, emprestado o valor de R$5.965,72 (cinco mil, novecentos e sessenta e cinco 
reais e setenta e dois centavos) a ser pago em 72 parcelas de R$162,29.
Já na pensão por morte está sendo descontado o valor de R$158,06 (cento e cinquenta e oito reais e seis centavos) desde 10/2019, 
referente ao contrato n. 329058728-0, emprestado o valor de R$5.810,01 (cinco mil, oitocentos e dez reais e um centavo) a ser pago em 
72 parcelas de R$158,06.
Argumenta a Requerente que não contratou os dois empréstimos consignados citados e os valores não caíram em sua conta.
Assim, requer a parte Autora a concessão da Tutela de Urgência para paralisar os descontos referente aos contratos realizado diretamente 
em seus benefícios.
É o relatório. Decido.
Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do 
ônus da prova.
Postergo a análise da justiça gratuita, por força do artigo 54 da Lei 9.099/95.
Tendo em vista que, nesta comarca, em ações desta natureza normalmente não há acordo nas conciliações e observando os princípios 
que norteiam o procedimento do Juizado Especial Cível, como o da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 
2º da Lei 9.099/95), deixo de designar audiência de conciliação.
Contudo, havendo interesse de a parte Requerida apresentar proposta de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os autos deverão vir conclusos para apreciação. 
Passo a análise da tutela.
Consubstanciada nas alegações prestadas na inicial e nos documentos juntados aos autos, se verifica a probabilidade do direito, em 
especial pela apresentação do histórico de créditos do benefício da Autora (IDs. 80819894 e 80819895). 
Os documentos que instruem a inicial e as alegações declinadas nela evidenciam a plausibilidade do direito e a verossimilhança das 
alegações. No mais, o perigo da demora está presente no fato de serem realizados descontos supostamente indevidos nos benefícios da 
Autora mensalmente, legitimando o deferimento da tutela, contudo, cabe dizer que a medida não trará nenhum prejuízo ao Requerido, já 
que no caso de improcedência do pedido, poderá tomar todas as medidas legais para o recebimento de seu crédito.
É certo que somente após a instrução do feito, inclusive com a análise detida da defesa a ser ofertada nos autos e as demais provas a 
serem produzidas, poder-se-á aferir se procedem ou não os fatos narrados na inicial. Todavia, ao menos neste momento, o deferimento 
do pedido tem lugar para se afastar a possibilidade de maiores prejuízos à Requerente. 
Assim, em sede de cognição sumária, resta preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.
Nessa seara e pelas razões acima expostas, DEFIRO o pedido de tutela de urgência (art. 300 do CPC) para que o Requerido providencie 
e comprove junto a este processo, no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua intimação, a cessação e se abstenha de lançar os 
descontos: de R$162,29 na aposentadoria por idade da Requerente, NB 117.727.581-0, referente ao contrato n. 329059310-6; de 
R$158,06 na pensão por morte da Requerente, NB 104.161.839-2, referente ao contrato 32905872-0.
Intime-se a parte Ré para dar cumprimento à liminar no, prazo estabelecido, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem 
reais), até o limite de 30 (trinta) dias-multa. 
Cite-se ainda a parte Requerida dos termos da presente ação, para, caso queira, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de ser-lhe decretada a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, oportunidade 
em que:
I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 
II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
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eventuais questões incidentais.
Após, tornem conclusos.
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 - Fone:(69)3309-8171
Processo n°: 7001785-70.2020.8.22.0006
REQUERENTE: JOSE MARTINS CAETANO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ANDRE DA SILVA - RO9800, ALESSANDRO RIOS PRESTES - RO9136
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Presidente Médici, 2 de setembro de 2022.

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7001274-04.2022.8.22.0006
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: PEDRO DE SOUZA BATISTA, AV. VITORIA 1653 CUNHA E SILVA - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALTER CARNEIRO, OAB nº RO2466
REQUERIDOS: SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, INACIO LUSTOSA 755 SAO FRANCISCO - 80510-000 - 
CURITIBA - PARANÁ, ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A, - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: EVELYSE DAYANE STELMATCHUK, OAB nº PR100778, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE 
MOURA JUNIOR, OAB nº PE23289, PROCURADORIA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
SENTENÇA
I - RELATÓRIO 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida e contrato seguro c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito do 
seguro pecúlio c/c tutela de urgência proposta por PEDRO DE SOUZA BATISTA em face de ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A e 
SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A.
Em síntese, a parte Autora sustenta que os Requeridos de forma indevida vem efetivando descontos de parcelas de seguro de vida em 
sua folha de pagamento sem prévia autorização. Requer: o cancelamento do seguro; a repetição de indébito em face da Zurich, dos 
valores cobrados no período do mês 05/2017 ao mês 08/2021; a repetição de indébito em face da Sudaseg, dos valores cobrados no 
período do mês 09/2021 ao mês 05/2022; bem como a condenação dos Requeridos a indenização por danos morais, ambos corrigidos 
monetariamente.
A Tutela foi deferida (ID. 79020927).
A Requerida Zurick apresentou Contestação (ID. 79807491), alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência 
de responsabilidade por fato de terceiro, pugnando pela improcedência da ação.
A Requerida Sudaseg apresentou Contestação na data de 12/08 (ID. 80535574), contudo, intempestiva, visto que o prazo para apresentar 
defesa se encerrava no dia 08/08, conforme a aba “expedientes” do Pje. 
O Requerente apresentou réplica (ID. 80900239).
II - FUNDAMENTAÇÃO 
JULGAMENTO ANTECIPADO
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 
produção de outras provas além daquelas já existentes nos autos.
Longe de configurar qualquer cerceamento de defesa ou de ação, o julgamento antecipado da lide revela o cumprimento do mandamento 
constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, que garante a todos a razoável duração do processo.
DAS PRELIMINARES
a) Da ilegitimidade passiva da Seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Alega a Requerida que o contrato do seguro foi efetuado pelo Autor, que cabe ao estipulante responder por eventuais falhas na venda do 
seguro, assim, a Ré nada contribuiu para a ocorrência dos danos alegados, ademais, o papel se limita a oferta de serviços securitários 
para as empresas, deixando o ato de contratação inteiramente a cargo da estipulante.
Entretanto, em que pese os argumentos explanados pela Requerida Zurick, a preliminar não deve ser acolhida pois, se houve ou não 
culpa da Requerida em proceder com os descontos, certo é que foi beneficiária, motivo pelo qual a torna legítima para figurar no feito, 
pois se beneficiou de eventual erro administrativo.
Assim, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, que à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa se 
não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, elementos que possam 
modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/2015).
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Dos autos consta ficha financeira do Autor desde o ano de 2016 com respectivos descontos sob a rubrica “SEGURO V.G PECULIO”.
A parte autora afirmou que em outubro de 2016 recebeu um comunicado da empresa, via contracheque, informando que os descontos 
do seguro pecúlio seriam paralisados, e que o segurado interessado em prosseguir com o contrato de prestação de serviço, deveria se 
manifestar diretamente a empresa. Afirmou, ainda, que em nenhum momento entrou em contato com a empresa, mas que em outubro de 
2017, a requerida, sem autorização expressa, retornou os descontos em folha de forma indevida. 
A Lei Estadual de nº 135/1986 previa em seu art. 18 o recolhimento compulsório do seguro de vida-pecúlio: 
Art. 18: Os associados do IPERON contribuirão compulsoriamente para um seguro de vida-pecúlio, cujo benefício, valor de contribuição 
e demais condições serão estipulados no regulamento. 
Todavia, com o advento da emenda Constitucional de nº 20/1988, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, tornou-se 
facultativo o seguro-pecúlio, sendo, portanto, ilícito os descontos compulsórios nos vencimentos do servidor.
Com a edição da Lei Complementar Estadual de n.º 228/00, que revogou integralmente a Lei Estadual de n.º 135/1986, operou-se a 
revogação tácita do seguro-pecúlio, já que a nova Lei não contemplou mais este benefício. 
Neste contexto, não há nos autos termo de adesão, seja individual ou coletivo, persistindo os descontos na remuneração do servidor, 
o que seria ilícito, uma vez que não poderia a empresa ré ter efetuado compulsoriamente os descontos a título de vida pecúlio, nem o 
Estado, como órgão gestor das consignações, ter autorizado que alguém o fizesse.
Neste sentido, cito julgado da Turma Recursal:
O recolhimento do seguro de vida pecúlio que era compulsório (na forma do art. 18 da Lei Estadual nº 135/1986), com a emenda 
Constitucional n° 20/1988 (alterou o art. 40 da CF), tornou-se facultativo, sendo, posteriormente, revogado tacitamente com o advento 
da Lei Complementar Estadual nº 228/2000. Havendo descontos indevidos, faz jus o ofendido a restituição dos valores cobrados 
indevidamente. (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7033150-94.2019.822.0001, Rel. Juiz Cristiano Gomes Mazzini, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia: Turma Recursal, julgado em 29/06/2022.)
Analisando os fatos e documentos, verifico que assiste razão a parte autora, restando evidenciado os descontos indevidos, devendo os 
valores serem restituídos em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A respeito da configuração do dano moral, cabe transcrever Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 83/84):
[...] só pode ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, 
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 
nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
Com efeito, o vexame, sofrimento, humilhação e transtornos que acarretam dano moral são aqueles que atingem, de forma intensa, a 
integridade física e psicológica da pessoa.
Com referência ao dano psicológico, todavia, inoportuna a demanda, pois o fato ora em discussão, circunscrito a mero desacerto contratual, 
não seria daqueles a ofender a honra do ser humano e, por conseguinte, reclamar compensação em dinheiro. 
Portanto, não vislumbro nos autos circunstância excepcional que ofendesse a honra e a dignidade do autor, capaz de colocá-lo em 
situação vexatória ou de constrangimento, razão pela qual, mostra-se de rigor o desacolhimento do pedido de fixação de dano moral.
Da prescrição quinquenal
Em relação ao prazo prescricional do direito da parte autora, o Enunciado nº 85 da Súmula do STJ esclarece: “Nas relações jurídicas de 
trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição 
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
O feito foi distribuído neste juízo na data de 04/07/2022, de modo que os valores que seriam devidos em data anterior a 5 (cinco) anos do 
ajuizamento (04/07/2017) inevitavelmente encontram-se alcançados pela prescrição.
III - DISPOSITIVO 
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por PEDRO DE SOUZA BATISTA em face de ZURICH 
MINAS BRASIL SEGUROS S/A e SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A para o fim de:
a) DECLARAR a prescrição da pretensão indenizatória anterior a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação;
b) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre o Requerente e as Seguradoras, devendo as seguradoras procederem com o 
cancelamento do seguro;
c) CONDENAR ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A a devolver as quantias descontadas indevidamente a título de Seguro Pecúlio do 
salário do Autor, a partir de Julho de 2017 ao mês de agosto de 2021, de forma dobrada, com correção monetária a partir dos descontos 
mensais, e juros a contar da citação, nos termos do RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ); 
e
d) CONDENAR SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A a devolver as quantias descontadas indevidamente a título 
de Seguro Pecúlio do salário do Autor, a partir de novembro de 2021 ao mês de maio de 2022, bem como o de valores descontados ao 
decorrer do processo (se houver), de forma dobrada, com correção monetária a partir dos descontos mensais, e juros a contar da citação, 
nos termos do RE 870947/SE (tema 805 do STF) e Recurso Especial 1.492.221 (tema 905 do STJ).
Improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Sem custas, honorários ou reexame necessário, por força dos artigos 51 da Lei n. 9.099/95 e 11 da Lei n. 12.153/2009. Sentença 
publicada e registrada pelo sistema.
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Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por 
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido da parte vencida foi apreciado e rejeitado nos limites em que 
foi formulado.
Ademais, o STJ já pacificou o entendimento que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes 
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”, portanto, o fato de não haver um tópico específico na sentença para 
discorrer sobre a posse do imóvel afetado ou a homologação do TAC, não significa que os argumentos apresentados pelo embargante 
não tenham sido analisados.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
com postulação meramente infringente lhe sujeitará a imposição de multa prevista pelo art. 1026, §2º do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7001653-42.2022.8.22.0006
EXEQUENTE: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR DE ARIQUEMES-FAEPAR, CNPJ nº 08620747000154 
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: FERNANDO MARTINS GONCALVES, OAB nº RO834, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, OAB nº 
RO5750A, ALLEN HANNA VIEIRA DE LIMA, OAB nº RO12531
EXECUTADOS: EDMAR FRANCISCO DA SILVA, CPF nº 52382400234, LUANA NATALI DOS SANTOS, CPF nº 00171846222, ALECIO 
VIEIRA GOMES DOS SANTOS, CPF nº 00540189278
EXECUTADOS SEM ADVOGADO(S)
DESPACHO
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (art. 784, CPC/2015), nos moldes do art. 53 e seguintes, da Lei 9.099/95.
Expeça-se mandado de citação e penhora, nos moldes dos artigo 53, caput, da Lei 9.099/95, e 829, do CPC, para pagamento, em 03 
(três) dias ou oposição de embargos à execução, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, com a respectiva garantia (penhora de bens ou 
depósito garantidor).
Para a hipótese de ocorrência da constrição judicial de bens, suficientes para garantir a execução, o prazo para eventual oposição de 
embargos encerra-se no dia agendado para audiência de conciliação pós-penhora (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95). 
Todos os prazos nos Juizados Especiais contam-se da intimação, excluído o dia do começo, sendo que o prazo de embargos é subsequente 
ao prazo para pagamento.
Efetivada a citação/intimação sem qualquer penhora de bens e transcorrido in albis o tríduo e a quinzena fixados, certifique-se a inércia 
(ausência de pagamento e de embargos à execução, sem garantia do juízo) e intime-se a parte credora para atualização da conta e 
requerer o que entender de direito. 
Não efetivada a citação (devedor em lugar incerto e não sabido), intime-se o(a) credor(a) para que indique o endereço atual do(a) 
devedor(a) em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da Lei 9.099/95), tendo em vista que não se admite a citação por 
edital no âmbito dos juizados. 
Cumpridas todas as providências determinadas, façam os autos conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici
7001661-24.2019.8.22.0006
EXEQUENTE: ARLINDO LIRA LOPES, CPF nº 16210271200 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILCENIR CAMILO DE MELO, OAB nº RO2343
EXECUTADO: JOSE CARLOS SIMOES, CNPJ nº 28554837000100
ADVOGADO DO EXECUTADO: LUCIANA ARANTES GRANZOTTO, OAB nº RO4316A
DESPACHO
Trata-se de ação de execução. 
A parte autora interpôs recurso.
Recebo o recurso no efeito devolutivo, por ser próprio e tempestivo.
Contrarrazões já apresentadas.
Assim, encaminhe-se os autos à Turma Recursal para apreciação, com as nossas sinceras homenagens.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
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SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Presidente Médici/RO, sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Marisa de Almeida
Juiz(a) de Direito

Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, Presidente Médici 
Fone: (069) 3341-7721 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000978-79.2022.8.22.0006
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MEIRE VONE LOVO, RUA GETULIO VARGAS 2812 CENTRO - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, OAB nº MT20812O
REQUERIDO: Oi Móvel S.A, EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A ASA NORTE - 70713-900 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO, OAB nº RO635, Procuradoria da OI S/A
SENTENÇA
Tratam-se de embargos de declaração opostos por OI MÓVEL S.A em face da decisão id 79878424. O embargante alega que a decisão 
padece de contradição. Vieram os autos conclusos. 
É o relatório. DECIDO. 
Inicialmente, cumpre esclarecer que os presentes embargos preenchem todos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual 
devem ser conhecidos. 
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 
III – corrigir erro material.
Consoante dispositivo supra, os embargos de declaração tem por objetivo corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão 
combatida. 
Analisando os argumentos apresentados, verifico que a manifestação do embargante traduz apenas inconformismo com a decisão. 
O juiz não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os fundamentos invocados pelas partes litigantes, bastando que sejam 
referidos na decisão apenas aqueles que interessem para a resolução do caso submetido à apreciação. A propósito: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO RETIDO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. NECESSIDADE DA PRODUÇÃO 
DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no presente acórdão, 
uma vez que a embargante demonstra, apenas, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada no aresto atacado, visto 
que a decisão em tela lhe foi desfavorável. 2. O Juiz ou o Tribunal não estão obrigados a se manifestar a respeito de todos os fundamentos 
invocados pelas partes, bastando que sejam referidos na decisão apenas aqueles que interessam à resolução do caso submetido à 
apreciação. 3. A parte ré prequestionou de forma inespecífica a matéria versada no apelo, objetivando a interposição de recurso à 
Superior Instância. No entanto, a decisão deste Colegiado foi devidamente motivada, atendendo ao princípio do livre convencimento a 
que alude o art. 131 do CPC, inexistindo no caso em tela negativa de vigência a quaisquer dos dispositivos legais invocados em sede 
de embargos. 4. Ausência dos pressupostos insculpidos no art. 535 do CPC, impondo-se o desacolhimento do recurso. 5. No caso em 
exame, trata-se de decisão recorrida publicada até 17 de março de 2016. Assim, segundo os enunciados do Superior Tribunal de Justiça 
sobre a aplicação do novel Código de Processo Civil, há a incidência da legislação anterior, de acordo o entendimento uniformizador 
daquela Egrégia Corte que tem a competência para regular a forma de aplicação da lei federal. 6. A interpretação precitada coaduna com 
os princípios conformadores da atual legislação processual civil, que dizem respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa 
a esta com a modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados, consoante estabelece o art. 9º, caput, e art. 10, ambos do 
novel Código Processo Civil. Embargos declaratórios desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70068193309, Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/03/2016).
Não há que se falar em contradição conforme alegado pela embargante. 
Os presentes embargos demonstram tão somente insatisfação quanto às razões jurídicas e a solução adotada no decisum. 
Ainda, se a embargante entende que houve análise equivocada, os embargos não são a sede adequada para sua correção. Vejamos: 
Embargos de Declaração. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. 1. A via estreita dos embargos de declaração 
não comporta rediscussão de matéria já enfrentada pela decisão judicial que se pretende aclarar, o que se deve buscar por outra via 
recursal. 2. Embargos rejeitados. (TJ/RO. N. 00014954220138220000, Rel. Des. Gilberto Barbosa Batista dos Santos, J. 18/10/2013). 
Ante o exposto, conheço dos embargos, na forma do artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, mas, no mérito, nego-lhes 
prosseguimento, mantendo a decisão combatida nos termos em que foi lançada. 
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Presidente Médici-RO, 2 de setembro de 2022.
Marisa de Almeida
Juiz(a) de direito
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COMARCA DE SANTA LUZIA D´OESTE

1ª VARA CÍVEL

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000406-87.2022.8.22.0018
Polo Ativo: CLAUDIO KAWAN DE JESUS
Endereço: Rua Sebastião Q. F. Barbos, 12, COHAB 3, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RAQUEL BRAZ ODORICO RAMOS - RO10330, INDIANARA POLEIS - RO9519
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) para querendo, manifestar-se acerca da petição ID 81212628.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000049-44.2021.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: VANILDO LOPES GODIN
Endereço: Linha 188 Km 5,5 Lado Sul, S/N, Zona Rural, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado: Advogado do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DAGMAR DE MELO GODINHO KURIYAMA - RO7426
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Ficam as partes intimadas do teor do ofício requisitório de IDs. 81293040 e 81294783 para, desejando, manifestarem-se no prazo comum 
de cinco dias, consoante dispõe o art. 11, da Resolução n. 405/2016, sob pena de encaminhar para pagamento.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7002107-20.2021.8.22.0018
Polo Ativo: DEUZEDINA DE JESUS LOPES
Endereço: Avenida Presidente Medici, 3167, nao cadastrado, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA NEGRI - RO2029
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 1024, - de 904/905 a 1075/1076, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-038
Intimação
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) para querendo, manifestar-se acerca da petição ID 79029173.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000399-32.2021.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: CLEUZA CANDIDA DA SILVA FARIA
Endereço: Linha P-14 Velha, s/n, Travessão, Zona Rural, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL DE PADUA CARDOSO DE FREITAS - RO5824
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Ficam as partes intimadas do teor do ofício requisitório de IDs. 81295740 e 81299163 para, desejando, manifestarem-se no prazo comum 
de cinco dias, consoante dispõe o art. 11, da Resolução n. 405/2016, sob pena de encaminhar para pagamento.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000724-07.2021.8.22.0018
Polo Ativo: ROSANGELA ROSA BAZONI
Endereço: Linha P. 42 km 02, Zona Rural, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: EVALDO ROQUE DINIZ - RO10018
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Linha P 26, km 05, Zona Rural, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Intimação
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) acerca da petição ID 80566758.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Endereço: Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7000703-94.2022.8.22.0018 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: NEUZAIR FREITAS FARIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO CESAR DA SILVA - RO4502
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D OESTE
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Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Santa Luzia D’Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001685-79.2020.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: BANCO DO BRASIL
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 840, PCA.DOS PIONEIROS, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO6673-A
Polo Passivo:
Nome: ALBERTO SIQUEIRA GOMES
Endereço: LINHA 75 KM 18, LOTE 33, PARTE SITIO ESPIRITO SANTO, Zona Rural, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Nome: EDSON DUARTE GOMES
Endereço: RUA JAIR DIAS, 296, CENTRO, Parecis - RO - CEP: 76979-000
Nome: CLEIDIANE ELIAS DA SILVA
Endereço: LH, 3, 90 3, Zona Rural, Parecis - RO - CEP: 76979-000
Intimação
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) para comprovar o recolhimento das custas para as diligências pleiteadas.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, nº, Bairro, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com Tancredo Neves
Número do processo: 7005279-57.2017.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Polo Ativo: JOSE PIERRE MATIAS
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: GABRIELA PIVOTTI MOURA, OAB nº RO7484, CAMILA YURI DE GASPERI, OAB nº RO7459
Polo Passivo: SAMUEL FOERSTE
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANGELICA ALVES DA SILVA, OAB nº RO6061A
Vistos.
Conforme SENTENÇA que julgou improcedentes os embargos â execução (autos 7013489-63.2018.8.22.0002 ), foi indeferida a gratuidade 
de justiça ao embargante, aqui executado. Portanto, sendo ele sucumbente, e tendo sido deferida apenas as custas iniciais em valor 
diferenciado, entendo que nestes autos executivos, por ser sucumbente, a parte executada é responsável pelas custas finais, a serem 
calculadas no importe de 1% sobre o valor atualizado da ação.
Intime-se a parte executada para comprovar em 5 dias o pagamento das custas finais, sob pena de inscrição em dívida ativa, o que desde 
já fica deferido.
Oportunamente, arquivem-se com baixas.
SIRVA A PRESENTE DE MANDADO.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000931-40.2020.8.22.0018
Polo Ativo: MARIA JOSE DA CUNHA MENAO
Endereço: Linha P. 44, Km 17, s/n, Zona Rural, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: DAIANE GLOWASKY - RO7953, EDER JUNIOR MATT - RO3660, BRUNA BARBOSA DA SILVA - 
RO10035
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) para querendo manifestar-se nos termos da r. DECISÃO ID 78349869.
DECISÃO: [...] Com a apresentação dos cálculos pela contadoria judicial, dê-se ciência às partes para caso queiram impugnar no prazo 
de 05 (cinco) dias.[...]
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, nº, Bairro, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com Tancredo Neves Ação Penal - Procedimento Ordinário
Estelionato
0000056-92.2020.8.22.0018
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INDICIADO: GILSON DIRR LIMA FILHO, RO 490, KM 03 ZONA RURAL - 76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO INDICIADO: LUCIMEIRY APARECIDA BONI INACIO, OAB nº RO10236, AV. BRASIL 4085 CENTRO - 76954-000 
- ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, GILSON ALVES DE OLIVEIRA, OAB nº RO549A, AV. BRASIL 4085 CENRO - 76954-000 - 
ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos.
O acusado apresentou resposta à acusação. No presente momento processual não verifico a hipótese de quaisquer excludentes de 
ilicitude ou atipicidade do fato que fundamente a absolvição sumária, devendo os autos seguirem seu curso regular de processamento.
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1. Posto isso, confirmo o recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento pelo sistema de videoconferência para 
08/11/2022 às 08h30min, nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal e Ato Conjunto PR/CGJ/TJRO n° 20/2020.
1.1 A audiência se realizará em ambiente virtual via GOOGLE MEET no Link: meet.google.com/nmr-uqxs-wkp
2. Reforço que a realização será por videoconferência, como forma de contribuir na situação excepcional em que nos encontramos, em 
vista da propagação do vírus SARS-COV2 ou COVID-19.
2.1 Deve o Oficial de Justiça, no ato da intimação, certificar os dados de telefone e e-mail das partes e testemunhas para que seja 
enviado o link de acesso, certificando ainda, caso o sujeito informe se possui condições de prestar seu depoimento via videoconferência, 
fornecendo à mesma todas as orientações à distância para sua participação.
3 DPE, MP e Advogados constituídos, devem ser intimados por ato ordinatório e por telefone para fornecerem e-mail para o qual serão 
enviados os links de acesso à audiência. O processo está disponível na integra de modo virtual no sistema PJE.
3.1 Para ter acesso à sala de reunião e, portanto, à audiência por videoconferência, deverá ter baixado no PC ou smartphone o aplicativo 
(gratuito) Google Meet. 
4. Com base no provimento corregedoria 013/2021, publicado no diário da justiça n.106 em 11/06/2021, consigno que há possibilidade de 
utilização da sala passiva. Anoto que a utilização da sala passiva é excepcional apenas para quem não disponha de recursos tecnológicos 
para participar da audiência, podendo nesse caso se dirigir a sede da comarca onde será disponibilizada sala com recursos para sua 
oitiva.
SERVE A PRESENTE DE INTIMAÇÃO AO RÉU.
Ciência às partes.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
Santa Luzia D’ Oeste/RO, 23 de agosto de 2022.
Ane Bruinjé
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001745-18.2021.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: JOAO CAMILO XAVIER
Endereço: LINHA 80, KM 30, CAPA 18, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA UMEHARA - SP126707
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Ficam as partes intimadas do teor do ofício requisitório de IDs. 81300736 e 81306986 para, desejando, manifestarem-se no prazo comum 
de cinco dias, consoante dispõe o art. 11, da Resolução n. 405/2016, sob pena de encaminhar para pagamento.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000597-35.2022.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Av. Presidente Prudente, 3196, Zona Rural, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: EVALDO ROQUE DINIZ - RO10018
Polo Passivo:
Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - B, - de 953 ao fim - lado ímpar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP 
- CEP: 04543-011
Advogado do(a) REU: DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - ES21447
Intimação
Por determinação judicial, fica a Parte Autora INTIMADA para impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra no 
prazo legal.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000,(69) 34342439
Processo nº: 7001261-66.2022.8.22.0018 Requerente: AUTOR: ADENILSON MARTINS DE OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Santa Luzia D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001569-10.2019.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
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Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL REDIVO - RO3181, JOAO CARLOS DA COSTA - RO1258, KELLY CRISTINE BENEVIDES DE 
BARROS - RO3843
Polo Passivo:
Nome: DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: LINHA P36, KM 3,5, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Intimação
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) para juntar comprovante do pagamento da diligência junto ao INFOJUD, 
bem como, para ciência da certidão do Oficial de Justiça.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001824-65.2019.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: JOAQUIM GOMES FERREIRA
Endereço: LINHA P34 - KM 03, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO - RO4469
Polo Passivo: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Ficam as partes intimadas do teor do ofício requisitório de IDs. 81311624 para, desejando, manifestarem-se no prazo comum de cinco 
dias, consoante dispõe o art. 11, da Resolução n. 405/2016, sob pena de encaminhar para pagamento.
Santa Luzia D`Oeste/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000,(69) 34342439
Processo nº: 7001253-89.2022.8.22.0018 Requerente: AUTOR: GILBERTO AUGUSTO RITA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
Requerido(a): REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado: Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação (RÉPLICA) e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias.
Santa Luzia D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000,(69) 34342439
Processo nº: 7002003-62.2020.8.22.0018 Requerente: AUTOR: SABINO CABRAL DE OLIVEIRA
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS - RO6779, PAMELA CRISTINA PEDRA TEODORO - 
RO8744
Requerido(a): AUTOR: CASA DO ADUBO LTDA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: WESNIL SOUZA ENGELHARDT - ES23060
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, se manifestar acerca da volta dos autos da Turma Recursal.
Santa Luzia D’Oeste, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Intimação DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7002003-62.2020.8.22.0018 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: SABINO CABRAL DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS - RO6779, PAMELA CRISTINA PEDRA TEODORO - RO8744
AUTOR: CASA DO ADUBO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: WESNIL SOUZA ENGELHARDT - ES23060
CASA DO ADUBO LTDA
Avenida República, 178, Centro, Vitória - ES - CEP: 29010-700
Com base em acórdão/SENTENÇA, fica vossa senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial. Assim, para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 
abaixo.
1) Em caso de condenação pela Turma Recursal, o valor das custas corresponderá ao resultado da aplicação da alíquota de 1% (um por 
cento) sobre o valor da ação, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 de 2016 (Regimento de Custas). 
2) Em caso de condenação por desídia do autor ou por deixar de comparecer à audiência do processo, o valor das custas corresponderá 
ao resultado da aplicação da alíquota de 3% (três por cento) sobre o valor da ação. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMNn_
CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Santa Luzia D’Oeste, 1 de setembro de 2022.
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COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 
Processo: 7001077-95.2022.8.22.0023
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: DIEGO DANTAS DA SILVA e outros (2)
CERTIDÃO
Certifico que remeti via email o DESPACHO anterior, conforme anexo. 
São Francisco do Guaporé, 23 de agosto de 2022.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 
Processo: 7000838-91.2022.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDECY INOCENCIO DE AQUINO e outros
Advogado do(a) AUTOR: WELINTON DE LIMA FREITAS - RO11716
Advogado do(a) AUTOR: WELINTON DE LIMA FREITAS - RO11716
REU: DEUZENI DIAS PIMENTA
Intimação AUTOR - AUDIÊNCIA
Fica a parte AUTORA, por intermédio de seu advogado(a), a comparecer a audiência deste processo a ser realizada na Sala de audiência 
da 5ª Vara Cível, localizada na Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SFG - Sala de Conciliação Data: 29/09/2022 Hora: 09:00.
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas 
– independentemente de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Processo: 7001884-23.2019.8.22.0023
Classe: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE6101
REU: EDENIR ANTONIO ROSSO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Processo: 7000383-05.2017.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOELMA ANTONIA RIBEIRO DE CASTRO - RO7052, ANA PAULA SANCHES - RO9705, PRISCILA 
MORAES BORGES - RO6263, GEISIELI DA SILVA ALVES - RO9343, SIDILANE MAI PISSINATI BASTOS - RO6610, EDER TIMOTIO 
PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
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EXECUTADO: RODRIGUES & UBIALI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: POMPILIO NASCIMENTO DE MENDONCA - RO769
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Processo nº: 7001708-10.2020.8.22.0023 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MERQUES GOMES OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEISE PROCHNOW MOURAO - RO0008445A
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação DA PARTE RECORRENTE
ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
AVENIDA TANCREDO NEVES, 3710, Centro, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Com base em acórdão/SENTENÇA, fica vossa senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial. Assim, para gerar o boleto de pagamento, utilize o link 

abaixo.

1) Em caso de condenação pela Turma Recursal, o valor das custas corresponderá ao resultado da aplicação da alíquota de 1% (um por 

cento) sobre o valor da ação, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 de 2016 (Regimento de Custas). 

2) Em caso de condenação por desídia do autor ou por deixar de comparecer à audiência do processo, o valor das custas corresponderá 

ao resultado da aplicação da alíquota de 3% (três por cento) sobre o valor da ação. 

http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMNn_

CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1

São Francisco do Guaporé, 31 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça de Rondônia

São Francisco do Guaporé - Vara Única

Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 33098821

PROCESSO Nº: 7002478-66.2021.8.22.0023

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: ANA PAULA SANCHES - RO9705, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE 
ANDRADE - RO1586
REU: ROSANGELA DA CONCEICAO FERREIRA
FINALIDADE: Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 
no prazo de 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 33098821
PROCESSO Nº: 7000869-48.2021.8.22.0023
CLASSE: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)
REQUERENTE: ALTEMIRO KRAUSE, FERNANDA KRAUSE, FLAVIO ANDRE KRAUSE
Advogado do(a) REQUERENTE: GILSON SYDNEI DANIEL - RO2903
REQUERIDO: LIGA DOS CAMPONESES POBRES - LCP, ROZENO DE ARAÚJO, JO FERNANDES TEIXEIRA
FINALIDADE: Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 
no prazo de 5 (cinco) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 33098821
PROCESSO Nº: 7001028-88.2021.8.22.0023
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: IZAURI MARIA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: GLAUCIA ELAINE FENALI - RO0005332A, TATIANE BRAZ DA COSTA - RO0005303A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a parte exequente intimada, por meio de seus advogados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar valor atualizado 
do débito, inclusive honorários sucumbenciais dessa fase processual, bem como requerer o que entender de direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de São Francisco do Guaporé - Vara Única
Endereço: Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Processo nº: 7001414-84.2022.8.22.0023 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: JUSTINO FERREIRA SOUZA

Advogados do(a) AUTOR: DHORDINES EDUARDO SZUPKA BORBA - RO11718, AKAWHAN DYOGO ODORICO OLIVEIRA - 

RO8582

REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado do(a) REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289

Intimação AO REQUERENTE

Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação.

São Francisco do Guaporé/RO, 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS

Comarca de São Francisco do Guaporé - Vara Única

Endereço: Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Processo nº: 7001693-70.2022.8.22.0023 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: VANESSA FREIRE DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: AKAWHAN DYOGO ODORICO OLIVEIRA - RO8582, DHORDINES EDUARDO SZUPKA BORBA - 
RO11718
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação.
São Francisco do Guaporé/RO, 1 de setembro de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de São Francisco do Guaporé - Vara Única 
Endereço: Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Processo nº: 7001028-88.2021.8.22.0023 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
REQUERENTE: IZAURI MARIA DA SILVA 
Advogados do(a) REQUERENTE: GLAUCIA ELAINE FENALI - RO0005332A, TATIANE BRAZ DA COSTA - RO0005303A
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a parte exequente intimada, por meio de seus advogados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar valor atualizado 
do débito, inclusive honorários sucumbenciais dessa fase processual, bem como requerer o que entender de direito.
São Francisco do Guaporé - Vara Única/RO, 1 de setembro de 2022.
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COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003005-84.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: PAULO ROBERTO BRITO DE ALMEIDA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 08:30 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 Processo: 7002651-59.2022.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: GEZIEL SOUZA OLIVEIRA
Intimação DE: Nome: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Endereço: Avenida Capitão Silvio, 45, Centro, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO URGENTE 
FINALIDADE: Proceda o Sr. Oficial de Justiça a INTIMAÇÃO do Requerente, no endereço mencionado acima, para tomar 
conhecimento acerca da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, 
conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 08:30 
OBSERVAÇÃO: Devido videoconferência, deve o senhor oficial de justiça colher o contato telefônico, número de telefone de preferência 
com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação. 
Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado. 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
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constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003003-17.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: PAULO ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 08:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
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intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7001358-88.2021.8.22.0022
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: TATIANA APARECIDA DE HOLANDA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do MANDADO, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de MANDADO de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002653-29.2022.8.22.0022 REQUERENTE: MENDONCA E NASCIMENTO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713
REQUERIDO: ADAO JANUARIO DE ALMEIDA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 08:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
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telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

Comarca de São Miguel do Guaporé - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
Processo: 7002158-82.2022.8.22.0022
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
DENUNCIADO: GLEIDSON GOMES MARQUES, alcunha “Polaquinho”, brasileiro, solteiro, vereador, nascido aos 14/08/1988, natural de 
Ji-Paraná/RO, filho de João José Marques e Marlene Gomes Marques, portador da cédula de identidade nº 1053760, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob o nº 798.375.962-91, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Advogado do(a) DENUNCIADO: ALVARO MARCELO BUENO - RO6843
Assunto do Processo: [Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
FINALIDADE: 1 - CITAR o(s) denunciado(s) acima qualificado(s) para defender-se na Ação Penal supra, movida pelo Ministério Público 
do Estado de Rondônia contra o mesmo por infração ao art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c §3º, da Lei nº 9.455/97, c/c art. 29, do Código Penal 
(1º fato); art. 121, §2º, incisos II, IV e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal (2º fato); art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c arts. 29 e 14, inciso 
II, todos do Código Penal (3º fato). 2 - NOTIFICÁ-LO(S) para apresentar(em) resposta nos termos dos art. 406 do CPP, no prazo de 10 
(dez) dias por meio de seu(s) advogado(s), e que na ausência de resposta, será nomeada a Defensoria Pública para oferecê-la.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Telefone: (69) 4020-2287.
São Miguel do Guaporé, 18 de julho de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7000479-20.2021.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
SUSCITANTE: SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
Advogado do(a) SUSCITANTE: LARRUBIA DAVIANE HUPPERS - RO3496
SUSCITADO: RENATO CAVALCANTE XAVIER
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR (custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de MANDADO 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá optar por MANDADO com força de precatória (custas do art. 30 da Lei 
3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser recolhidas 
na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
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Processo: 7001519-74.2016.8.22.0022
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DKS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
EXECUTADO: MAURO KRAUSE
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003011-91.2022.8.22.0022
AUTOR: JURANI MARQUES DE MELO
Advogado do(a) AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR - RO6226-A
REQUERIDO: ODAIR SOUTO DOS SANTOS, VANUSA LOIOLA DIAS DOS SANTOS
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 09:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7002289-57.2022.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: JEACOMINE COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
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CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

 ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001562-98.2022.8.22.0022
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
REU: OSMAR ELIAS MARQUES
Advogado(s) do reclamado: AURI JOSE BRAGA DE LIMA
Advogado do(a) REU: AURI JOSE BRAGA DE LIMA - RO0006946A
ATO ORDINATÓRIO
Fica o Advogado intimado para participar da audiência redesignada que ocorrerá por videoconferência no dia 30 de setembro de 2022, 
às 13h00min.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002655-96.2022.8.22.0022 REQUERENTE: MENDONCA E NASCIMENTO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713
REQUERIDO: CLAUDINEI GIOVANI DA ROSA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 09:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 



3771DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002657-66.2022.8.22.0022 REQUERENTE: MENDONCA E NASCIMENTO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713
REQUERIDO: SERGIO VIEIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 09:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 



3772DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002662-88.2022.8.22.0022 REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: JARDEL PEREIRA SONCINE
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 10:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002661-06.2022.8.22.0022 REQUERENTE: MENDONCA E NASCIMENTO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713
REQUERIDO: WILLY RODRIGUES
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
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Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 09:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de São Miguel do Guaporé - Vara Única
Endereço: Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7001784-66.2022.8.22.0022 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: NAYANY LAZARO SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA MACHADO DA SILVA - RO9799
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
São Miguel do Guaporé/RO, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
- Fone: 3642-2660
7003092-40.2022.8.22.0022
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: EDIMILSON DE OLIVIO
Advogado do(a) AUTOR: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) juiz(a) de direito Dra. KATYANE VIANA LIMA MEIRA, fica a parte autora intimada para ciência da proposta apresentada 
pelo perito (vide ID 81259248 e seguintes), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, caso queira, impugná-la, sendo o silêncio entendido 
como aceite, nos termos do art.465, §3º, CPC.
São Miguel do Guaporé/RO, 1 de setembro de 2022.
WELLISSON JHONATAN DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771Processo: 7000237-88.2022.8.22.0022
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
REQUERENTE: EVA PEREIRA ALVES, CPF nº 51736357972, AV. CAPITÃO SILVIO, 2051 ZONA RURAL - 76932-000 - SÃO MIGUEL 
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GERALDO DA MOTA VAZ JUNIOR, OAB nº RO9824
REQUERIDOS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED, CNPJ nº 
02309070000747, AV. CAPITÃO SILVIO, 285 CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, BRB BANCO DE 
BRASILIA AS, CNPJ nº 00000208000100, QUADRA SAUN QUADRA 5 101-201-401, BLOCO B TORRE II BLOCO C TORRE III ASA 
NORTE - 70040-250 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, MARIANA DA SILVA RIBEIRO, CPF nº 05595378166
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: RICARDO LOPES GODOY, OAB nº BA77167
DESPACHO 
Vistos.
Sem prejuízo do julgamento antecipado do MÉRITO e para evitar alegações de cerceamento de defesa, especifiquem as partes, no prazo 
de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade e pertinência para o deslinde da causa, sob pena 
de preclusão.
Velando pelo princípio da economia processual, as partes que tencionarem produzir prova oral, deverão, no mesmo prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da intimação da presente DECISÃO, depositar o rol de testemunhas (com a devida qualificação, incluído a informação de 
e-mail/whatsapp) cuja oitiva pretendem, observando-se o número legal.
As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte (artigo 357, §6º do CPC). Somente será admitida a inquirição de 
testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.
Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 
do CPC).
No silêncio das partes entenda-se não haver prova testemunhal a ser produzida, sendo o caso de julgamento no estado em que se 
encontra os autos.
Havendo indicação de testemunhas a serem ouvidas, voltem os autos conclusos para deliberações.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
São Miguel do Guaporé- RO, quinta-feira, 25 de agosto de 2022. 
Katyane Viana Lima Meira Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771Processo: 7000237-88.2022.8.22.0022
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
REQUERENTE: EVA PEREIRA ALVES, CPF nº 51736357972, AV. CAPITÃO SILVIO, 2051 ZONA RURAL - 76932-000 - SÃO MIGUEL 
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GERALDO DA MOTA VAZ JUNIOR, OAB nº RO9824
REQUERIDOS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED, CNPJ nº 
02309070000747, AV. CAPITÃO SILVIO, 285 CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, BRB BANCO DE 
BRASILIA AS, CNPJ nº 00000208000100, QUADRA SAUN QUADRA 5 101-201-401, BLOCO B TORRE II BLOCO C TORRE III ASA 
NORTE - 70040-250 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, MARIANA DA SILVA RIBEIRO, CPF nº 05595378166
ADVOGADO DOS REQUERIDOS: RICARDO LOPES GODOY, OAB nº BA77167
DESPACHO 
Vistos.
Sem prejuízo do julgamento antecipado do MÉRITO e para evitar alegações de cerceamento de defesa, especifiquem as partes, no prazo 
de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade e pertinência para o deslinde da causa, sob pena 
de preclusão.
Velando pelo princípio da economia processual, as partes que tencionarem produzir prova oral, deverão, no mesmo prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da intimação da presente DECISÃO, depositar o rol de testemunhas (com a devida qualificação, incluído a informação de 
e-mail/whatsapp) cuja oitiva pretendem, observando-se o número legal.
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As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte (artigo 357, §6º do CPC). Somente será admitida a inquirição de 
testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.
Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 
do CPC).
No silêncio das partes entenda-se não haver prova testemunhal a ser produzida, sendo o caso de julgamento no estado em que se 
encontra os autos.
Havendo indicação de testemunhas a serem ouvidas, voltem os autos conclusos para deliberações.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
São Miguel do Guaporé- RO, quinta-feira, 25 de agosto de 2022. 
Katyane Viana Lima Meira Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 Processo n.: 7000114-90.2022.8.22.0022
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Moral
AUTOR: KAMILA RESENDE DOS SANTOS, LINHA 22-C 02 ZONA RURAL - 76934-000 - SERINGUEIRAS - RONDÔNIA
AUTOR SEM ADVOGADO(S)
REQUERIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA., AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 201, 7 ANDAR PINHEIROS 
- 05426-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: CAROLINA DE ROSSO AFONSO, OAB nº DF195972
Valor da causa:R$ 12.600,00
SENTENÇA 
Cuida-se de embargos de declaração, postulado pela ré contra a SENTENÇA prolatada nestes autos, a qual, julgou procedente o pedido 
do autor, declarando inexistente as cobranças e condenando a requerida ao ressarcimento de valores.
O embargante pretende sua modificação, ao argumento de que há julgamento ultra petita e omissões na SENTENÇA prolatada, pois 
condenou-a à restituição em dobro dos valores cobrado, quando na inicial não houve pedido neste sentido, bem como tece considerações 
acerca da fatura do mês 09/2021.
Instada a manifestar-se, a parte autora manteve-se inerte.
Pois bem.
De fato o montante a ser ressarcido deve ser adequado, pois como bem dito pela embargante no ID: 76987268, “a fim de ANULAR o 
item b) do DISPOSITIVO da SENTENÇA, excluindo-se a condenação respectiva”, uma vez que tal pedido não encontra-se arrolado na 
inicial.
Quanto a alegação de omissão acerca da fatura de R$ 129,90, embora não haja um tópico específico na fundamentação, esta encontra-
se contemplada em seu bojo, uma vez que se discute as cobranças realizadas a partira do pedido de cancelamento do serviço, ocorrido 
em agosto de 2021, razão pela qual não merece acolhimento.
Assim, notável o erro existente quanto à restituição determinada, devendo ser sanado. Por esse motivo, com razão os presentes embargos 
de declaração, devendo excluir-se o item “b” do DISPOSITIVO da SENTENÇA: 
Portanto, onde se lê:
a) DECLARAR inexistentes os débitos referentes ao meses de setembro de 2021, no valor de R$ 129,90, e do mês de novembro de 2021, 
no valor de R$ 2.600,00, objetos da presente demanda;
b) ressarcir em dobro o valor das cobranças indevidas, atualizado monetariamente e com juros de mora desde o desconto ilícito (CC, art. 
398);
c) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente, à título de indenização por danos morais, o valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 
título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir desta data, uma vez que na fixação do valor 
foi considerado montante atualizado. 
Leia-se:
a) DECLARAR inexistentes os débitos referentes ao meses de setembro de 2021, no valor de R$ 129,90, e do mês de novembro de 2021, 
no valor de R$ 2.600,00, objetos da presente demanda;
b) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente, à título de indenização por danos morais, o valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 
título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir desta data, uma vez que na fixação do valor 
foi considerado montante atualizado. c) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida no ID. 67137740. 
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando o erro material questionado, nos moldes 
acima delineados, mantendo inalterados os demais termos da SENTENÇA.
Intimem-se.
Reaberto o prazo de recurso.
Intimem-se as partes.
Com o trânsito em julgado da SENTENÇA, certifique-se. Nada sendo requerido, arquivem-se.
Serve a presente como MANDADO de Intimação/Notificação.
Cumpra-se.
São Miguel do Guaporé-RO, 30 de agosto de 2022.
Katyane Viana Lima Meira
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
- Fone: 3642-2660
7003101-02.2022.8.22.0022
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DELVACIR MONTEIRO
Advogado do(a) AUTOR: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REPRESENTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) juiz(a) de direito Dra. KATYANE VIANA LIMA MEIRA, fica a parte autora intimada para ciência da proposta apresentada 
pelo perito (vide ID 81261379 e seguintes), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, caso queira, impugná-la, sendo o silêncio entendido 
como aceite, nos termos do art.465, §3º, CPC.
São Miguel do Guaporé/RO, 1 de setembro de 2022.
WELLISSON JHONATAN DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7001856-53.2022.8.22.0022
REQUERENTE: ZÉ BRANCO AUTO POSTO LTDA ME
Advogado do(a) REQUERENTE: GERALDO DA MOTA VAZ JUNIOR - RO9824
REQUERIDO: R S DE MOURA CORREIA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 03/10/2022 Hora: 09:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 Processo: 7001177-24.2020.8.22.0022 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral
REQUERENTE: CORNELIO DUARTE DE CARVALHO
ADVOGADOS DO REQUERENTE: CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS, OAB nº RO6779, PAMELA CRISTINA PEDRA TEODORO, 
OAB nº RO8744 
REQUERIDO: RONAN ALMEIDA DE ARAUJO 
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R$ 30.000,00trinta mil reais
DESPACHO 
Vistos,
Intime-se a parte autora, pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias entrar em contato com a Defensoria Pública local para requerer 
o patrocínio.
Decorrido o prazo, certifique-se.
Após, conclusos para DECISÃO.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
São Miguel do Guaporé/RO, 30 de agosto de 2022 .
Katyane Viana Lima Meira 
Juiz (a) de Direito
REQUERIDO: RONAN ALMEIDA DE ARAUJO, CPF nº 21557780153, AVENIDA 16 DE JUNHO 1366, (69) 98499-5858 BAIRRO CRISTO 
REI - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
REQUERENTE: CORNELIO DUARTE DE CARVALHO, AV. CAPITÃO SILVIO 1096-C CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ - RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7000181-26.2020.8.22.0022
Classe: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) AUTOR: JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - SE6101
REU: PATRICIA KRAUZE DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REU: EVERTON LANG - SC42151, JOSE ALBERTO BORGES - RO4607
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado, podendo o assistente 
técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, art. 477, §1º).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 
Fone: (69) 3309-8821 - sfg1civel@tjro.jus.br
Procedimento do Juizado Especial Cível
Indenização por Dano Moral
7000244-80.2022.8.22.0022
AUTOR: RAIMUNDO DE SOUZA TORRES, LINHA 101, KM 03 ZONA RURAL - 76934-000 - SERINGUEIRAS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO, OAB nº RO8740
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 580 CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB nº RO7828, RUA ALAGOAS, - ATÉ 
745/0746 JARDIM DOS ESTADOS - 79020-120 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO Concedo ao requerente o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre o informado da petição de id. 79371806.
Após, com ou sem manifestação, conclusos para SENTENÇA.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
São Miguel do Guaporé-RO, 30 de agosto de 2022
Katyane Viana Lima Meira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 
Processo n.: 0000125-49.2019.8.22.0022
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Leve
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
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ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: LUCAS ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO DENUNCIADO: MARCOS UILLIAN GOMES RIBEIRO, OAB nº RO8551
DESPACHO 
Vistos.
Ante ao pedido de id nº 77622532, intime-se o advogado constituído nos autos, Marcos Uillian Gomes Ribeiro (OAB/RO 8551), via Diário 
da Justiça e/ou sistema PJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar “termo de renúncia ao mandato” e a devida comunicação ao réu, vez 
que há endereço e telefone atual nos autos. Caso contrário, fica intimado para comparecimento a audiência designada, a ser realizada 
por videoconferência, sob pena de comunicação à OAB/RO.
Decorrido o prazo, em caso de inércia, informe à OAB/RO e, sem prejuízo, intime-se o réu pessoalmente para constituir novo advogado, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para comparecer a solenidade e representação nos demais atos.
Decorrido o prazo, quedando-se, vista dos autos à Defensoria Pública.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer, considerando a audiência designada.
Pratique-se o necessário. 
São Miguel do Guaporé/RO, 30 de agosto de 2022
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
- Fone: (69) 3642-2660 e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7001778-64.2019.8.22.0022
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: VERONICA FLORA SOAVE e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA BRITO DE ALMEIDA - RO9539
INVENTARIADO: MARCELO CANDIDO FERREIRA
INTIMAÇÃO - CUSTAS 
Fica a parte através do seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: 3642-26607004282-72.2021.8.22.0022
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA DE PROENCA
Advogado do(a) AUTOR: FABIANA MODESTO DE ARAUJO - RO0003122A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. KATYANE VIANA LIMA MEIRA, fica a parte autora, por meio de seu Advogado(a)/procurador, 
intimada para, querendo, apresentar réplica à(s) contestação(ões) apresentada(s) nos autos.
Prazo: 15 dias
São Miguel do Guaporé/RO, 1 de setembro de 2022.
WELLISSON JHONATAN DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 7003861-82.2021.8.22.0022
AUTOR: CLEODIANO GALAO
ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713, MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA, OAB nº 
RO10124
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BV FINANCEIRA 
S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 
face da SENTENÇA prolatada nos autos. Em síntese, o embargante alega omissão quanto a análise de tese aventada na contestação, a 
qual ensejaria na improcedência do pleito inicial do autor. 
Houve manifestação do embargado. 
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É o relato necessário. DECIDO.
O art. 1.023 do Código de Processo Civil prevê que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, 
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.
Os embargos não apontam concretamente nenhumas das hipóteses acima mencionadas, sendo incabível o acolhimento dos declaratórios. 
A matéria se encontra decidida, de modo que os argumentos trazidos à baila pelo embargante reportam situações inteiramente analisadas 
e que se referem ao MÉRITO da ação, que, aliás, não é passível de alteração em sede de embargos de declaração, pois estes não se 
destinam à “reDECISÃO ”, mas ao esclarecimento ou integração da DECISÃO.
Dessarte, entendendo que houve erro de julgamento, deverá a parte se valer do recurso adequado na pretensão do direito alegado. A 
propósito, trago recentíssimos julgados do Superior Tribunal de Justiça cujas ementas ficaram assim redigidas:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO 
NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 
DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO [...] O simples descontentamento da parte com o julgado não tem 
o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da DECISÃO, mas não à sua alteração, que 
só muito excepcionalmente é admitida. 6. Não tendo o recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há motivo para alterar o 
entendimento do acórdão embargado, razão pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 7. À mingua dos pressupostos 
autorizadores dos Embargos de Declaração, não se admite, nesta seara, rediscutir o entendimento adotado pelo decisum ora atacado. 
8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.618.065; Proc. 2019/0337741-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman 
Benjamin; Julg. 24/08/2020; DJE 09/09/2020).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA 
CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE [...] 2. A Turma desproveu o apelo com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, 
contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir 
a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.559.891; 
Proc. 2019/0232485-1; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 31/08/2020; DJE 09/09/2020).
Assim, CONHEÇO dos embargos de declaração por serem tempestivos e, no MÉRITO, REJEITO-OS, mantendo hígida a SENTENÇA 
exarada, porquanto não se verificam presentes os pressupostos da omissão, contradição ou ambiguidade.
Via de consequência, mantenho a SENTENÇA tal como está lançada. 
Intime-se as partes.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes que sejam necessários:
1. Intime-se as partes.
2. Havendo interposição de recurso inominado, deverá o cartório intimar a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 
e, decorrido o prazo, tornar os autos conclusos para DECISÃO.
3. Com o trânsito em julgado:
3.1 Retifique-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA;
2.2 Nada sendo requerido, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
São Miguel do Guaporé-RO, 30 de agosto de 2022.
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 7003861-82.2021.8.22.0022
AUTOR: CLEODIANO GALAO
ADVOGADOS DO AUTOR: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA, OAB nº RO8713, MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA, OAB nº 
RO10124
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB nº PE23255A, PROCURADORIA BV FINANCEIRA 
S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SENTENÇA 
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 
face da SENTENÇA prolatada nos autos. Em síntese, o embargante alega omissão quanto a análise de tese aventada na contestação, a 
qual ensejaria na improcedência do pleito inicial do autor. 
Houve manifestação do embargado. 
É o relato necessário. DECIDO.
O art. 1.023 do Código de Processo Civil prevê que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, 
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.
Os embargos não apontam concretamente nenhumas das hipóteses acima mencionadas, sendo incabível o acolhimento dos declaratórios. 
A matéria se encontra decidida, de modo que os argumentos trazidos à baila pelo embargante reportam situações inteiramente analisadas 
e que se referem ao MÉRITO da ação, que, aliás, não é passível de alteração em sede de embargos de declaração, pois estes não se 
destinam à “reDECISÃO ”, mas ao esclarecimento ou integração da DECISÃO.
Dessarte, entendendo que houve erro de julgamento, deverá a parte se valer do recurso adequado na pretensão do direito alegado. A 
propósito, trago recentíssimos julgados do Superior Tribunal de Justiça cujas ementas ficaram assim redigidas:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO 
NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 
DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO [...] O simples descontentamento da parte com o julgado não tem 
o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da DECISÃO, mas não à sua alteração, que 
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só muito excepcionalmente é admitida. 6. Não tendo o recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há motivo para alterar o 
entendimento do acórdão embargado, razão pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 7. À mingua dos pressupostos 
autorizadores dos Embargos de Declaração, não se admite, nesta seara, rediscutir o entendimento adotado pelo decisum ora atacado. 
8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.618.065; Proc. 2019/0337741-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman 
Benjamin; Julg. 24/08/2020; DJE 09/09/2020).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA 
CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE [...] 2. A Turma desproveu o apelo com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, 
contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir 
a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.559.891; 
Proc. 2019/0232485-1; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 31/08/2020; DJE 09/09/2020).
Assim, CONHEÇO dos embargos de declaração por serem tempestivos e, no MÉRITO, REJEITO-OS, mantendo hígida a SENTENÇA 
exarada, porquanto não se verificam presentes os pressupostos da omissão, contradição ou ambiguidade.
Via de consequência, mantenho a SENTENÇA tal como está lançada. 
Intime-se as partes.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes que sejam necessários:
1. Intime-se as partes.
2. Havendo interposição de recurso inominado, deverá o cartório intimar a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 
e, decorrido o prazo, tornar os autos conclusos para DECISÃO.
3. Com o trânsito em julgado:
3.1 Retifique-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA;
2.2 Nada sendo requerido, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
São Miguel do Guaporé-RO, 30 de agosto de 2022.
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7001931-97.2019.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NILZENI CAETANO RIBEIRO
Advogados do(a) AUTOR: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713, MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA - RO10124
REU: JVG CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME e outros 
Advogado do(a) REU: HIRAM CESAR SILVEIRA - RO547
Advogados do(a) REU: DELMIR BALEN - RO3227, RAISSA BRAGA RONDON - RO8312
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 Processo n.: 7000649-19.2022.8.22.0022
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Valor da causa: R$ 15.000,00 ()
Parte autora: IZABEL TEIXEIRA DE JESUS, LINHA 09 KM 2,5 S/N ZONA RURAL - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ESTRADA DA PENAL, 4405, BLOCO 04, 
AP 1001, SALA 102, AV SETE DE SETEMBRO FLODOALDO PONTES PINTO - 76804-141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Converto o julgamento em diligência.
1. Designo audiência de instrução para o dia 24 de outubro de 2022, às 11h00min, pelo sistema de videoconferência.
2. Intimem-se as partes para cientificá-las da data da solenidade, bem como para que informem nos autos e-mail e número de telefone 
com whatsapp, inclusive, dos advogados e das testemunhas a serem ouvidas, caso ainda não tenham fornecido, para possibilitar o envio 
do link e a entrada na sala da audiência por videoconferência. Na mesma oportunidade, deverá o advogado qualificar as testemunhas a 
serem ouvidas por este Juízo.
2.1. O link da audiência será encaminhado para os e-mails e telefones informados no processo.
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3. Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador).
4. No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através do e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ser iniciada. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente 
no momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha sido deferido o pedido de depoimento pessoal.
5. Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
6. Esclareço, ainda, que caso não ocorra o envio de mensagem confirmatória, visualização do link informado ou acesso à videoconferência 
até o horário de início da audiência, será considerado como ausência à audiência virtual, e, se for de qualquer uma das partes, presumir-
se-á o desinteresse na produção da prova oral.
7. Havendo testemunha funcionário(a) público(a), requisite-se.
Intimem-se as partes por meio de seus advogados/procuradores.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
São Miguel do Guaporé, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 Processo n.: 7000649-19.2022.8.22.0022
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Valor da causa: R$ 15.000,00 ()
Parte autora: IZABEL TEIXEIRA DE JESUS, LINHA 09 KM 2,5 S/N ZONA RURAL - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR, OAB nº RO6226
Parte requerida: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DO REU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ESTRADA DA PENAL, 4405, BLOCO 04, 
AP 1001, SALA 102, AV SETE DE SETEMBRO FLODOALDO PONTES PINTO - 76804-141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ENERGISA 
RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Converto o julgamento em diligência.
1. Designo audiência de instrução para o dia 24 de outubro de 2022, às 11h00min, pelo sistema de videoconferência.
2. Intimem-se as partes para cientificá-las da data da solenidade, bem como para que informem nos autos e-mail e número de telefone 
com whatsapp, inclusive, dos advogados e das testemunhas a serem ouvidas, caso ainda não tenham fornecido, para possibilitar o envio 
do link e a entrada na sala da audiência por videoconferência. Na mesma oportunidade, deverá o advogado qualificar as testemunhas a 
serem ouvidas por este Juízo.
2.1. O link da audiência será encaminhado para os e-mails e telefones informados no processo.
3. Registro que a plataforma disponibilizada pelo TJRO para realização das audiências por videoconferência é o GOOGLE MEET, que 
deverá ser baixado nos DISPOSITIVO s de todos os participantes da audiência (celular, notebook ou computador).
4. No horário da audiência por videoconferência, cada parte e testemunha deverá estar disponível para contato através do e-mail e 
número de celular informado para que a audiência possa ser iniciada. As testemunhas serão autorizadas a entrarem na sessão somente 
no momento de sua oitiva, bem como as partes, caso tenha sido deferido o pedido de depoimento pessoal.
5. Os advogados, partes e testemunhas deverão comprovar sua identidade no início da audiência ou de sua oitiva, mostrando o documento 
oficial com foto, para conferência e registro.
6. Esclareço, ainda, que caso não ocorra o envio de mensagem confirmatória, visualização do link informado ou acesso à videoconferência 
até o horário de início da audiência, será considerado como ausência à audiência virtual, e, se for de qualquer uma das partes, presumir-
se-á o desinteresse na produção da prova oral.
7. Havendo testemunha funcionário(a) público(a), requisite-se.
Intimem-se as partes por meio de seus advogados/procuradores.
Serve a presente de MANDADO /OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.
São Miguel do Guaporé, terça-feira, 30 de agosto de 2022
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: 3642-26607001986-43.2022.8.22.0022
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIA DA COSTA FIRME
Advogados do(a) AUTOR: DELMIR BALEN - RO3227, RAISSA BRAGA RONDON - RO8312
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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INTIMAÇÃO
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. KATYANE VIANA LIMA MEIRA, ficam as partes intimadas para, querendo, especificarem as 
provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. 
Prazo: 05 (cinco) dias / Fazenda Pública: 10 (dez) dias.
São Miguel do Guaporé/RO, 1 de setembro de 2022.
WELLISSON JHONATAN DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 7003854-90.2021.8.22.0022
AUTOR: RAULINO BISPO DOS REIS
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO, OAB nº RO8740
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA EMBARGOS DECLARAÇÃO
Vistos. 
Trata-se de embargos de declaração, com efeito modificativo, opostos por ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, no qual se irresigna contra a SENTENÇA exarada nos autos.
É o necessário. DECIDO.
Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e 
corrigir erro material, CPC, art. 1.022, considerando-se omissas, inclusive, as decisões que deixarem de se manifestar sobre tese firmada 
em julgamentos de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, bem ainda aquelas 
com falta ou defeito de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º e incs. do CPC.
In casu, não existe, a toda evidência, qualquer erro material, visto que todas as conclusões extraídas por este juízo constituem 
consequências lógicas das premissas e provas em que se fundamentam.
Não há, pois, qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição. A embargante pretende a reforma para fazer prevalecer a 
tese afastada, pretendendo, por meio de via imprópria (embargos de declaração) rediscutir o merito causae, ao argumento que o valor 
estipulado a título da danos morais fora desarrazoável.
Cumpre esclarecer que a ré, com embargos de declaração manifestamente protelatórios, não observando o requisito objetivo da 
adequação dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022, do CPC, interpõe o presente recurso no intuito nítido de causar demora 
processual, com recurso infundado, sem preenchimento dos requisitos mínimos.
Ora, o magistrado, em um julgamento de MÉRITO, possui o livre convencimento, inclusive na estipulação de valores indenizatórios.
A ré é recorrente em diversos atos que ferem a proteção ao consumidor, especialmente quanto a demanda discutida nestes autos. Assim, 
o valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado ao fim que se destina, sendo o caráter compensatório ao consumidor, a fim 
de reparar o dano sofrido, bem como a estigma pedagógica, para desestimular o réu em práticas dessa natureza.
Certo é que os embargos de declaração interpostos pela ré se mostraram manifestamente protelatórios. 
No que tange a tal manobra processual, o Código de Processo Civil, considera litigante de má-fé aquele que interpõe recurso 
protelatório.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Ainda, para punir tal prática processual, ante seu caráter prejudicial ao princípio da celeridade processual. Há possibilidade de arbitramento 
de multa para parte que pratica tal ato.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 
a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários 
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
Pelo exposto, julgo REJEITO os presentes embargos com efeitos modificativos, mantendo incólume a SENTENÇA anteriormente 
proferida.
Intime-se e certifique-se. Aguarde-se o trânsito em julgado.
São Miguel do Guaporé, 30 de agosto de 2022
Katyane Viana Lima Meira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 7003854-90.2021.8.22.0022
AUTOR: RAULINO BISPO DOS REIS
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO, OAB nº RO8740
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
ADVOGADOS DO REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB nº RO5546, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA EMBARGOS DECLARAÇÃO
Vistos. 
Trata-se de embargos de declaração, com efeito modificativo, opostos por ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON, no qual se irresigna contra a SENTENÇA exarada nos autos.
É o necessário. DECIDO.
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Cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e 
corrigir erro material, CPC, art. 1.022, considerando-se omissas, inclusive, as decisões que deixarem de se manifestar sobre tese firmada 
em julgamentos de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, bem ainda aquelas 
com falta ou defeito de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º e incs. do CPC.
In casu, não existe, a toda evidência, qualquer erro material, visto que todas as conclusões extraídas por este juízo constituem 
consequências lógicas das premissas e provas em que se fundamentam.
Não há, pois, qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição. A embargante pretende a reforma para fazer prevalecer a 
tese afastada, pretendendo, por meio de via imprópria (embargos de declaração) rediscutir o merito causae, ao argumento que o valor 
estipulado a título da danos morais fora desarrazoável.
Cumpre esclarecer que a ré, com embargos de declaração manifestamente protelatórios, não observando o requisito objetivo da 
adequação dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022, do CPC, interpõe o presente recurso no intuito nítido de causar demora 
processual, com recurso infundado, sem preenchimento dos requisitos mínimos.
Ora, o magistrado, em um julgamento de MÉRITO, possui o livre convencimento, inclusive na estipulação de valores indenizatórios.
A ré é recorrente em diversos atos que ferem a proteção ao consumidor, especialmente quanto a demanda discutida nestes autos. Assim, 
o valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado ao fim que se destina, sendo o caráter compensatório ao consumidor, a fim 
de reparar o dano sofrido, bem como a estigma pedagógica, para desestimular o réu em práticas dessa natureza.
Certo é que os embargos de declaração interpostos pela ré se mostraram manifestamente protelatórios. 
No que tange a tal manobra processual, o Código de Processo Civil, considera litigante de má-fé aquele que interpõe recurso 
protelatório.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Ainda, para punir tal prática processual, ante seu caráter prejudicial ao princípio da celeridade processual. Há possibilidade de arbitramento 
de multa para parte que pratica tal ato.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior 
a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários 
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
Pelo exposto, julgo REJEITO os presentes embargos com efeitos modificativos, mantendo incólume a SENTENÇA anteriormente 
proferida.
Intime-se e certifique-se. Aguarde-se o trânsito em julgado.
São Miguel do Guaporé, 30 de agosto de 2022
Katyane Viana Lima Meira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7001734-11.2020.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: RODRIGUES & CARLOS LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE SILVA DE SOUZA - RO6058, ANA KAROLINE SILVA SOUSA - RO9988
EXECUTADO: MANOEL MARTINS CAMARA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 PROCESSO: 7002973-16.2021.8.22.0022
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ATAIDE DE PAIVA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO, OAB nº RO8740
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SENTENÇA  
Vistos.
Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de Auxílio Doença e eventual conversão em Aposentadoria por Invalidez proposto por 
ATAIDE DE PAIVA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Após a citação e realização da perícia, o INSS apresentou proposta de acordo para pôr fim à lide, com a qual anuiu a parte autora.
ANTE AO EXPOSTO, por vislumbrar os pressupostos legais, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes para que produza seus 
efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.
Intime-se para implantação do benefício nos moldes do acordo, em 30 (trinta) dias, servindo de ofício à APSADJ/INSS.
Requisite-se os honorários periciais do(a) médico(a) nomeado(a).
Após a apresentação dos cálculos e concordância de ambas as partes, as quais deverão ser intimadas para tal, expeça-se RPV para o 
pagamento do crédito retroativo devido à parte requerente e dos honorários, 
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Com a comprovação do depósito judicial do valor requisitado, expeça-se alvará e intime-se a parte autora, via advogado, para fins de 
levantamento.
Sendo a manifestação das partes incompatível com o direito de recurso, DECLARO o trânsito em julgado para esta data, conforme 
parágrafo único do art. 1000 do CPC.
Sem custas, a luz do disposto no art. 3º, inciso III, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Publique-se. Intime-se. E, após o cumprimento das determinações, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
São Miguel do Guaporé- RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Katyane Viana Lima Meira Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771Processo: 7000782-61.2022.8.22.0022
Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional
REQUERENTE: MARIA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 42247608272, RUA NOROESTE, s/n, ENTRE AS AVENIDAS 
AEROPORTO E FILADÉLFIA, CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GERALDO DA MOTA VAZ JUNIOR, OAB nº RO9824
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Rondônia, NÃO INFORMADO, RUA RIO ALTO, S/N, SETOR 02 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO 
Vistos.
Vista ao Ministério Público.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
São Miguel do Guaporé- RO, terça-feira, 30 de agosto de 2022. 
Katyane Viana Lima Meira Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 Procedimento Comum Cível
7000408-50.2019.8.22.0022
AUTOR: LEONALDO LUSITANI DA SILVA, CPF nº 89885406204, LINHA 103, KM 01 S/N ZONA RURAL - 76934-000 - SERINGUEIRAS 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RILDO RODRIGUES SALOMAO, OAB nº RO5335A
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO REU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DECISÃO 
Vistos. 
Em razão da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, o qual poderá modificar a DECISÃO nestes autos, entendo por necessário 
suspender o feito, até que sobrevenha a informação de julgamento.
Aguarde-se o resultado do agravo interposto.
Decorridos 180 dias, deverá a escrivania consultar se houve julgamento do presente agravo. 
Não havendo julgamento de MÉRITO, aguarde-se suspensos.
Oportunamente, com DECISÃO final, junte-se nos autos para o prosseguimento do feito.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. 
SERVE A PRESENTE DE MANDADO. 
São Miguel do Guaporé, 1 de agosto de 2022
Katyane Viana Lima Meira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 Processo n.: 7003078-56.2022.8.22.0022
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Duplicata
Valor da causa: R$ 336,80 (trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
Parte autora: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA., AVENIDA CAPITÃO SILVIO 45 CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA, OAB nº RO9248
Parte requerida: ANDRE PEREIRA DA SILVA, RUA CANELA 2480 BAIRRO: PLANALTO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - 
RONDÔNIA
REQUERIDO SEM ADVOGADO(S)



3785DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

DESPACHO 
Vistos. 
Ante a petição inicial, tendo em vista os princípios que regem os procedimentos dos Juizados Especiais, de acordo com art. 2º, da Lei 
9.099/95, deve-se buscar, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Deste modo, a designação de audiência conciliatória é 
medida mais célere que se impõe.
Assim, determino à CPE para designar audiência de CONCILIAÇÃO, certificando no sistema, bem como, intimando as partes sobre a 
data. Após, cite-se e intime-se a parte requerida, por meio de Carta AR ou MANDADO Judicial, advertindo-a da disposição inserta no 
art.20 da Lei n° 9.099/95, para que compareça à audiência de conciliação a ser designada, com as advertências legais. Agende-se a 
audiência de conciliação no sistema PJE.
Assim. Na forma do art. 829, do CPC, deverá constar no MANDADO:
Após a audiência, o executado terá o prazo de em 03 (três) dias para pagar o débito ou oferecer embargos em 15 dias a contar da data 
da audiência, independentemente de garantia do juízo (arts. 829 c/c 915,caput, ambos do CPC).
Anote-se no MANDADO que os embargos, caso sejam oferecidos, não terão efeito suspensivo, salvo nas hipóteses do art. 919, §1º do 
CPC, bem como de que, mesmo havendo excepcionalmente a concessão desse efeito, não há impedimento a realização dos atos da 
penhora e de avaliação dos bens (§5º do mesmo artigo e Lei).
Ainda, conste no expediente que a realização de um acordo pode ser a melhor maneira de pôr fim a um conflito.
Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, caso houver, advertindo-a dos termos do art. 51, I da Lei dos Juizados Especiais e do 
disposto no Enunciado nº 28 e 126 do Fonaje, bem como, a comparecer à audiência munida do título de crédito original guerreado nos 
autos.
Tratando-se o autor de empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá ser representado em audiência pelo empresário individual 
ou sócio dirigente (Enunciado 141 do Fonaje), sob pena de extinção dos autos com condenação em custas.
A ausência injustificada do autor ensejará no arquivamento do feito com condenação em custas judiciais.
Fica ciente a parte de que a audiência poderá ser realizada de forma não presencial por meio do emprego de recursos tecnológicos 
disponíveis, com transmissão de som e imagem em tempo real (WhatsApp, Google Meet, Hangouts, etc). 
Sendo assim, devem as partes informarem caso não possuam recursos técnicos para realização do ato, tais como celular com câmeras, 
internet, etc. Em se tratando de citação por meio de MANDADO Judicial, desde já determino que o (a) Oficial (a) de Justiça certifique a 
possibilidade/impossibilidade técnica da parte requerida, certificando.
Saliente-se as partes que, caso não informe a impossibilidade/possibilidade da audiência por videoconferência, o silêncio será entendido 
como desinteresse de participar do ato, ao passo que o processo seguirá de acordo com o procedimento da Lei 9099/95.
Serve a presente de MANDADO  de Citação/Intimação.
Cumpra-se.
São Miguel do Guaporé sábado, 27 de agosto de 2022 às 11:32 .
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7003368-08.2021.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUIZ JOSE DE BARROS
Advogado do(a) AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO - RO0002961A
REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO5369
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003082-93.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: JOSE MIGUEL LOPES NETO
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 03/10/2022 Hora: 10:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
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Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7001253-14.2021.8.22.0022
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RO5398-A
REU: JOSE JORGE MACHADO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7003008-73.2021.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE - RO10592, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL 
NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: ISMAEL FEU FERREIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do Edital 
no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas processuais no 
seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003060-35.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: WESLEI RAMLOW
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 03/10/2022 Hora: 10:30 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
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Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003059-50.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: VALQUIMAR PEREIRA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 03/10/2022 Hora: 10:30 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.
Comarca de São Miguel do Guaporé - 1ª Vara Criminal

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 7003970-96.2021.8.22.0022
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DENUNCIADO: VALTER SILVA AMARAL, brasileiro, nascido aos 02/12/1986, natural de Ji-Paraná/RO, filho de José Gonçalves do 
Amaral e Terezinha Alves da Silva, inscrito no CPF nº 034.583.381-36, portador do RG nº 21544794 SSP/MT, em lugar incerto e não 
sabido.
Assunto do Processo: [Ameaça]
FINALIDADE: INTIMAR o réu acima qualificado da audiência de instrução designada neste Juízo, para o dia 14/11/2022 10h:30min, a 
qual será realizada por meio de videoconferência, devendo entrar em contato com o cartório criminal por meio do tel. (whatsapp) 3309-
8772 a fim de obter o link para participar da audiência.
ADVERTÊNCIA: A não participação sem motivo justificado ensejará o prosseguimento do feito à revelia.



3788DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Telefone: (69) 4020-2287.
São Miguel do Guaporé, 31 de agosto de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7000053-35.2022.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE - RO10592, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL 
NUNES DE ANDRADE - RO1586
REU: ANTONIO MARCOS FELBER
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo: 7000203-55.2018.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PRISCILA MORAES BORGES - RO6263, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO 
PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA - EPP e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003054-28.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: ROSANGELA GERALDO
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 03/10/2022 Hora: 11:30 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002646-37.2022.8.22.0022 REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: ELIAS DA SILVA AGUIAR
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 03/10/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002647-22.2022.8.22.0022 REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: ERCI JOSÉ DE SOUZA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 03/10/2022 Hora: 11:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
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do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003050-88.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: CLEIDIOVANIO FERNANDES DOS SANTOS
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 03/10/2022 Hora: 12:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
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números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002648-07.2022.8.22.0022 REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: FRANCIEL FERNANDO PRADO
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 03/10/2022 Hora: 12:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber a intimação, 
sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.acessoaowhatsapp.
com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para atender as ligações 
do PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, 
Prov. 01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, 
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá 
fazer contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no MANDADO; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 
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Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002370-06.2022.8.22.0022 AUTOR: RM DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS EIRELI
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO HENRIQUE SILVA GOMES - GO62489
REU: GEDEONI DA SILVA COSTA 00319892255
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 10:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002728-68.2022.8.22.0022 REQUERENTE: BOM GOSTO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
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Advogado do(a) REQUERENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA - RO7404
REQUERIDO: JAQUELINE DE SOUZA URIZZE
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 12:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002825-68.2022.8.22.0022 REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: JEFERSON BRENER DA ROCHA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 10/10/2022 Hora: 08:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
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a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002837-82.2022.8.22.0022 REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: JOSE APARECIDO DOS SANTOS RODRIGUES
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 10/10/2022 Hora: 08:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
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dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003114-98.2022.8.22.0022
REQUERENTE: ISABELA NERI TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação; Data: 10/10/2022; Hora: 09:00 h.
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
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pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002462-81.2022.8.22.0022 AUTOR: SEBASTIAO SILVA MOREIRA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002480-05.2022.8.22.0022 AUTOR: ARLINDO DE OLIVEIRA
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Advogados do(a) AUTOR: AGNELIO SOARES DE SOUZA - RO12306, LIGIA VERONICA MARMITT - RO0004195A
REU: IZADORA DE SOUZA SILVA 04382415250
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 10:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002459-29.2022.8.22.0022 REQUERENTE: JUAREZ BATISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 11:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
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a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002821-31.2022.8.22.0022 REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: ALEX GORZA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 11:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
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dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo n°: 7001342-37.2021.8.22.0022
REQUERENTE: RICIELI PURPER RIBEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: LETICIA VITORIA DOS ANJOS - RO9330
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo n°: 7000398-35.2021.8.22.0022
AUTOR: LIOMAR HENKERT
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO - RO8740
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo n°: 7000898-04.2021.8.22.0022
REQUERENTE: JOAO BATISTA DE SOUZA, JOSE MEDEIRO DA SILVA, MICIAS MARIA FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA SILVA - RO8713
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo n°: 7003595-95.2021.8.22.0022
AUTOR: ANTONIO PAULINO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR - RO6226-A
REU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo n°: 7000535-80.2022.8.22.0022
AUTOR: JADERSON PEREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746, ERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA - RO10201
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002483-57.2022.8.22.0022 REQUERENTE: DEBORA SOARES FILGUEIRAS
Advogados do(a) REQUERENTE: MARINALVA CORREA DA SILVA - RO11304, JESSICA CORREA DA SILVA - RO11863
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - PE42379
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 10:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
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deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002458-44.2022.8.22.0022 REQUERENTE: JOVENIR FRANCISCO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 04/10/2022 Hora: 11:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
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de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002828-23.2022.8.22.0022 REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: JOAO BATISTA PAULINO DA SILVA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 04/10/2022 Hora: 12:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
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narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002710-47.2022.8.22.0022 REQUERENTE: AQUINO & ARAUJO LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS - RO6891, ESTEFANIA PEREIRA TOMAZ - RO10397, 
FAGNER CORREIA - RO11574
REQUERIDO: MOISES CANDIDO DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação -Sala 01 Data: 10/10/2022 Hora: 08:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 



3804DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo n°: 7000133-33.2021.8.22.0022
REQUERENTE: ANDRE DEMIR FELBER
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
REQUERIDO: ENERGISA DE RONDÕNIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO7828
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará judicial 
expedido em seu favor e a comparecer munido do referido documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento 
para conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003057-80.2022.8.22.0022
AUTOR: MARIA RITA ORCINO DA SILVA, PAULO GOMES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR - RO6226-A
Advogado do(a) AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR - RO6226-A
REU: VANDERLEY LOPES ROCHA 47864923291, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Intimação DA PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a parte autora intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação; Data: 03/10/2022; Hora: 11:00h.
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002701-85.2022.8.22.0022 AUTOR: AQUINO & ARAUJO LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS - RO6891, ESTEFANIA PEREIRA TOMAZ - RO10397, FAGNER 
CORREIA - RO11574
REU: IVANILDO VERISSIMO DE LUNA
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 Por força e 
em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da AUDIÊNCIA de 
CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 10/10/2022 Hora: 08:30 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003010-09.2022.8.22.0022
AUTOR: JURANI MARQUES DE MELO
Advogado do(a) AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR - RO6226-A
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REQUERIDO: ODAIR SOUTO DOS SANTOS, VANUSA LOIOLA DIAS DOS SANTOS
Intimação DA PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação; Data: 10/10/2022; Hora: 09:30H. 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo : 7002359-50.2017.8.22.0022
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA SANCHES - RO9705, PRISCILA MORAES BORGES - RO6263, NOEL NUNES DE 
ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA - EPP e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003080-26.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA
Intimação DA PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação; Data: 10/10/2022; Hora: 11:00H. 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 



3807DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003071-64.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: SABRINA ROSA SOARES
Intimação DA PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação; Data: 10/10/2022; Hora: 10:00H. 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
Processo nº 7003053-43.2022.8.22.0022
REQUERENTE: A. VITAL HENRIQUE & CIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA - RO9248
REQUERIDO: EMERSON TAVARES RAFAIM
Intimação DA PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação; Data: 10/10/2022; Hora: 10:30H. 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
poderá ser designada uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de assistência por 
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Defensor Público, a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer 
ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos 
arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprovação de poderes 
servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código 
de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, contam-se da data da 
intimação ou ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) 
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de 
intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 
6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente de intimação 
– e a documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
São Miguel do Guaporé, 1 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo : 7000255-80.2020.8.22.0022
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
EXEQUENTE: CASA DO ADUBO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - ES15327
EXECUTADO: AMIGAO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo : 7000496-83.2022.8.22.0022
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA MATIAS
Advogado do(a) AUTOR: ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429
REU: BANCO BMG S.A. 
Advogado do(a) REU: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Fórum da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: 3642-26607001148-71.2020.8.22.0022
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARLENE FERREIRA GOMES RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS UILLIAN GOMES RIBEIRO - RO8551
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por ordem da juíza de direito Dra. KATYANE VIANA LIMA MEIRA, fica a parte autora intimada para ciência e manifestação acerca do 
ID 81185321 e seguintes.
Prazo: 05 (cinco) dias.
São Miguel do Guaporé-RO, 2 de setembro de 2022.
WELLISSON JHONATAN DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)



3809DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo : 7002263-64.2019.8.22.0022
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ROMILDA PEREIRA DA SILVA e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCILENE SMITH - PR39759
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCILENE SMITH - PR39759
REQUERIDO: FRANCISCO ALVES BEZERRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
suspensão e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Processo n°: 7000143-43.2022.8.22.0022
AUTOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO - RO8740
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, acerca do retorno dos autos 
da turma recursal, no prazo de 5 (cinco) dias.
São Miguel do Guaporé, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 
- Fone: (69) 3642-2660 e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo : 7003870-44.2021.8.22.0022
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: D. M. DE SA
Advogado do(a) REQUERENTE: GERALDO DA MOTA VAZ JUNIOR - RO9824
REQUERIDO: J. M. S e outros (10)
Intimação AUTOR - DESPACHO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do despacho : “[...Fica a parte autora intimada a se manfiestar quanto aos requeridis não encontrados 
para citação] .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Processo n°: 7000143-43.2022.8.22.0022
AUTOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO - RO8740
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, acerca do retorno dos autos 
da turma recursal, no prazo de 5 (cinco) dias.
São Miguel do Guaporé, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São Miguel do Guaporé, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-
8771 Processo n.: 7002518-85.2020.8.22.0022
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro
AUTOR: CELIO COSTA DA SILVA, LINHA 106 14 ZONA RURAL - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA CRISTINA BATISTA CHAVES, OAB nº RO4539
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REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-
205 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DO REU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB nº AC3592, SEGURADORA LÍDER - DPVAT
Valor da causa:R$ 2.362,50
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - Relatório
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CELIO COSTA DA SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 
SEGURO DPVAT S/A, o qual postula o recebimento de cobertura indenizatória decorrente do seguro DPVAT, ante a circunstância de 
haver sofrido acidente de trânsito que lhe causaram sequelas. Juntou documentos.
Citada, a requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustenta que a pretensão 
é improcedente tendo em vista que a seguradora pagou a título de indenização, o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 
reais e cinquenta centavos) administrativamente, de acordo com o grau de lesão apresentado.
Réplica à id. 55045206.
O exame pericial, realizado, foi juntado aos autos (id. 75805618).
A segurada ré manifestou sobre o laudo e postulou a improcedência da ação (id. 76226884).
Por sua vez, o autor quedou-se silente.
É o relatório. Decido.
II - Fundamentação
Versam os presentes Autos sobre AÇÃO DE COBRANÇA visando o recebimento de complemento de indenização DPVAT.
Arredo a preliminar quanto à comprovação da residência, haja vista a sua declaração e a apresentação de diversos documentos indicando 
o endereço na cidade de São Miguel do Guaporé/RO. 
Passo a analisar o mérito. 
O seguro obrigatório DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores e Vias Terrestres) foi criado pela Lei n. 6.194 de 1974 
com o objetivo de amparar todas as vítimas de acidente automobilístico ocorridos no Brasil, prevendo indenizações em caso de morte 
e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas hospitalares (DAMS). O pagamento da indenização correspondente 
independe de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, quando se basta a prova do sinistro e do dano resultante deste.
No caso, o(a) requerente comprovou que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14/06/2019 (id. 51049685, pag. 9). Também 
demonstrou que o fatídico lhe acarretou lesões corporais, conforme indica prova nos laudos. Não obstante, alega que não lhe foi pago o 
valor devido.
Quanto ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça pontificou que, independentemente da data do sinistro, se antes ou 
depois da Lei n. 11.945/09, a tabela de graduação da indenização deve ser observada em cada caso, pondo uma pá de cal no assunto, 
conforme confere-se da Súmula 474/STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 
forma proporcional ao grau da invalidez.” 
Resta apurar se, em decorrência do acidente, o autor foi acometido de invalidez permanente em membro seu ou respectiva função, e se, 
em decorrência do fato, a seguradora ré ainda deve pagar algum valor a título de indenização.
Em sede pericial, o Expert consignou que há invalidez residual decorrente de trauma de acidente de veículo automotor de via terrestre, 
todavia parcial e leve, que não gerou deformidade ou qualquer dano estético, estimando o percentual de perda funcional em 10%, nos 
termos da tabela da lei 11.945/2009 (id. 75805618).
Assim, com razão a requerida, posto que não restou comprovado, por perito do juízo, alto de grau de incapacidade capaz de ensejar o 
recebimento de valores de seguro, pois já restou devidamente quitado no âmbito administrativo.
A parte autora recebeu os valores de forma correta, de acordo com o grau da lesão que lhe acomete, qual seja na porcentagem de 10%, 
não havendo que se falar em teto máximo, haja vista que o laudo pericial afastou qualquer possibilidade de redução funcional. Logo, em 
que pese o autor tenha tentado comprovar uma perda funcional, as provas carreada aos autos são uníssonas no sentido de que o valor 
pago administrativamente fora adequado à lesão, assim, não há valor a pleitear.
Acrescente-se que, à luz dos elementos de convicção e documentos trazidos aos autos, não há prova bastante a apontar outra conclusão, 
qual seja, de que, por conta do sinistro noticiado nos autos, a parte autora suportou qualquer invalidez definitiva em membro seu ou 
respectiva função, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.
III - Dispositivo
Diante de todo os exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de CELIO COSTA DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, nestes autos de Ação de Cobrança que postula o recebimento de cobertura indenizatória.
Em consequência, julgo extinto o pedido, apreciando-lhe o mérito, com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar o autor nas verbas de sucumbência uma vez que foi deferida a gratuidade processual.
Proceda a liberação dos honorários periciais, em favor da perita nomeada, conforme dados bancários descritos no ID75805618, pag.1.
Providencie-se e expeça-se o necessário, arquivando-se os autos oportunamente, com as cautelas de praxe.
P.R.I.C.
São Miguel do Guaporé/RO, 20 de julho de 2022.
Marisa de Almeida
Juíza de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de São Miguel do Guaporé - Vara Única
Endereço: Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000
===========================================================================================
Processo nº: 7000231-81.2022.8.22.0022 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)
REQUERENTE: ANGELICA NATALIA DE SA MOURA



3811DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

Advogado do(a) REQUERENTE: CLEVERSON PLENTZ - RO1481
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Considerando que a parte requerida apresentou recurso em face à r. sentença, promovo a intimação da parte autora para, em 
10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
São Miguel do Guaporé/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: 3642-26607001342-42.2018.8.22.0022
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ESTACIA BARBOSA BRAGA
Advogado do(a) AUTOR: GIOVANNI DILION SCHIAVI GOMES - RO0004262A
REU: J. S. OLIVEIRA - ME e outros
Advogados do(a) REU: AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - RO243, FABIO JOSE REATO - RO2061
Intimação
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. KATYANE VIANA LIMA MEIRA, fica a parte autora, por meio de seu Advogado/procurador, 
intimado(a) para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto nos autos.
Prazo: 15(quinze) dias.
São Miguel do Guaporé-RO, 2 de setembro de 2022.
WELLISSON JHONATAN DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de São Miguel do Guaporé - Vara Única
Endereço: Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 
76932-000
=====================================================================================================
Processo nº: 7002623-91.2022.8.22.0022 (Processo Judicial eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695) 
REQUERENTE: NEIRONEIDE CAUTULINO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: MIKAELE RICARTE DE OLIVEIRA SILVA - RO10124
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
São Miguel do Guaporé/RO, 2 de setembro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS São Miguel 
do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé 
- RO - CEP: 76932-000,(69) 36422660 
Processo nº 7002687-04.2022.8.22.0022 REQUERENTE: MARISETE DAQUES DE MELO CALEGARI
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746, ERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA - RO10201
REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
INTIMAÇÃO DAS PARTES - AUDIÊNCIA PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 08/06/2017 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), acerca da 
AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA, na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: (JEC) Juizado Especial Cível-Conciliação - Sala 02 Data: 10/10/2022 Hora: 09:00 Devido a videoconferência, 
deve a parte informar número de telefone, de preferência com o aplicativo whatsapp e Hangouts Meet, para posterior comunicação, ou a 
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da realização da audiência.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA USAR O RECURSO TECNOLÓGICO: 1. deverá buscar orientação, assim que receber 
a intimação, sobre como acessar os aplicativos whatsapp e Hangouts Meet de seu celular ou no computador, a partir do link www.
acessoaowhatsapp.com (art. 9° III, Prov. 01/2020-CG); 2. deverá estar com o telefone disponível durante o horário da audiência, para 
atender as ligações do 
PODER JUDICIÁRIO; (art. 9° V, Prov. 01/2020-CG); 3. atualizar o aplicativo no celular ou no computador; 4. certificar-se de estar 
conectado a internet de boa qualidade no horário da audiência; 5. certificar-se de que o aparelho telefônico esteja com bateria suficiente; 
6. manter-se em local onde esteja isolado e em silêncio para participar da audiência. ADVERTÊNCIAS GERAIS: 1. o advogado da parte 
deverá comunicar a ela da audiência por videoconferência e lhe orientar sobre o que fazer para participar da audiência (art. 3°, § 1°, Prov. 
01/2020-CG); 2. as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços físicos ou eletrônicos e telefones, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art. 9° II, Prov. 01/2020-CG); 3. se tiver algum problema que dificulte ou impeça o acesso à audiência virtual, deverá fazer 
contato com a unidade judiciária por petição ou outro meio indicado no instrumento de intimação; (art. 9° IV, Prov. 01/2020-CG); 4. 
assegurará que na data e horário agendados para realização da audiência, seu procurador e preposto acessem o ambiente virtual com 
o link fornecido, munidos de poderes específicos para transacionar; (art. 9° VII, Prov. 01/2020-CG); 5. pessoa jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 



3812DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

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

revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia; (art. 9° VIII, Prov. 01/2020-CG); 6. em se tratando de pessoa jurídica e relação 
de consumo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; (art. 9° IX, Prov. 01/2020-CG); 
7. nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; (art. 9° 
X, Prov. 01/2020-CG); 8. a falta de acesso a audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações 
que forem realizadas para o telefone da parte requerente e ou seu advogado poderá implicar na extinção e arquivamento do processo, 
que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas processuais; (art. 9° XI, Prov. 01/2020-CG); 9. a falta 
de acesso à audiência de conciliação por videoconferência e o não atendimento injustificado de ligações que forem realizadas para o 
telefone da parte requerida e ou seu advogado poderá ser classificado pelo magistrado como revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial; (art. 9° XII, Prov. 01/2020-CG); 10. durante a audiência de conciliação por videoconferência a parte e seu 
advogado deverão estar munidos de documentos de identificação válidos e de posse de seus dados de seus dados bancários, a fim de 
permitir a instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial; (art. 9° XIII, Prov. 01/2020-CG); 
11. se na hipótese do inciso anterior o ausente justificar a impossibilidade por motivo razoável e manifestar desejo ter outra oportunidade 
de conciliação, poderá ser agendada nova audiência virtual; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); ADVERTÊNCIAS QUANTO A PRAZOS: 1. 
os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 9° 
I, Prov. 01/2020-CG); 2. nos processos dos Juizados Especiais, a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, 
com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico 
até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XIV, Prov. 01/2020-CG); 3. nos processos dos 
Juizados Especiais, se a parte requerente desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da audiência, preliminares, hipóteses do 
art. 350, do CPC ou documentos juntados com a defesa, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia posterior ao da audiência por 
videoconferência realizada; (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 4. nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, a contestação 
e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo 
probatório, deverão ser apresentadas no processo eletrônico dentro do prazo previsto no mandado; (art. 9° XVI, Prov. 01/2020-CG); 5. 
nos processos estranhos ao rito dos Juizados Especiais, se alguma das partes desejar se manifestar sobre o que ocorreu até o final da 
audiência, terá prazo até às 24 (vinte e quatro) horas do dia da audiência por videoconferência realizada; (art. 9° XVII, Prov. 01/2020-CG); 
6. Se não comparecer na audiência virtual alguma das partes, qualquer de seus advogados e ou outros profissionais que devem atuar no 
processo, o fato deverá ser registrado na ata de audiência, que será juntada no processo e, em seguida, movimentado para deliberação 
judicial (art. 23, da lei n° 9.099/95). (art. 9° XVIII, Prov. 01/2020-CG); 7. havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. (art. 9° XV, Prov. 01/2020-CG); 
São Miguel do Guaporé, 2 de setembro de 2022. 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001217-69.2021.8.22.0022
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: Ministério Público do Estado de Rondônia
DENUNCIADO: VALDIR VALERIO PURPER e outros
Advogado(s) do reclamado: RONNY TON ZANOTELLI
Advogado do(a) DENUNCIADO: RONNY TON ZANOTELLI - RO1393
Advogado do(a) DENUNCIADO: RONNY TON ZANOTELLI - RO1393
ATO ORDINATÓRIO
Fica o Advogado intimado a participar da audiência redesignada que ocorrerá por videoconferência no dia 07 de outubro de 2022, às 
09h00min.
São Miguel do Guaporé, 2 de setembro de 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Tel Central Atend (Seg a sex, 7h-14h): 69 3309-8771, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - 
Fone: (69) 3642-2660
e-mail: cpe1civsmg@tjro.jus.br
Processo : 7002846-44.2022.8.22.0022
Classe : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: J PAULO VIANA DE SOUZA SERVICOS
Advogados do(a) AUTOR: ESTEFANI APARECIDA MOUZA - RO10197, JAIRO REGES DE ALMEIDA - RO7882
REQUERIDO: MARIA APARECIDA PASCHOATO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para a 
repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 1008.1, 
para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 
2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não realização do ato.
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ServentiaS de regiStroS CiviS daS PeSSoaS naturaiS do eStado 
de rondônia

editaiS de ProCLaMaS e  ProteSto

CoMarCa de Porto veLHo

1º oFÍCio de regiStro CiviL

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 053424 - Livro nº D-144 - Folha nº 31
Faço saber que pretendem se casar: JÉFERSON MENDES MACIEL, divorciado, brasileiro, professor, nascido em Porto Velho-RO, em 
18 de Dezembro de 1888, residente e domiciliado em Porto Velho-RO, filho de Francisco Valdir Maciel Filho - aposentado - nascido em 
21/07/1956 - naturalidade: Aquiraz - Ceará e Neuza Mendes de Lima - auxiliar de serviços gerais - falecida em 12/12/2021 - naturalidade: 
Porto Velho - Rondônia -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e ALINE PAMELA DA SILVA PRUDÊNCIO, solteira, brasileira, 
professora, nascida em Porto Velho-RO, em 30 de Julho de 1991, residente e domiciliada em Porto Velho-RO, filha de Wilson Alves 
Prudêncio - falecido em 30/11/2013 - naturalidade: Rio Branco - Acre e Eleda de Nazaré Ribeiro e Silva - do lar - nascida em 25/03/1960 - 
naturalidade: Porto Velho - Rondônia -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 
Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e publicado na 
imprensa local. Quem souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 1 de Setembro de 2022
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador

1º taBeLionato de ProteSto

1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS
AV. CARLOS GOMES,1223 - Salas 412/414 - 4º Andar Porto Shopping - Centro CEP. 76.801-123 - Porto Velho/RO - Fone/Fax: (69) 
3223-8524
Tabelião: Albino Lopes do Nascimento
EDITAL DE INTIMAÇÃO

  Pelo presente Edital, o 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, localizado no endereço acima, FAZ SABER 
às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder título apontado para protesto, com as seguintes características:

Protocolo: 1178049     
Devedor: QUELSON OLIVEIRA DE SOUZA                                    
CPF/CNPJ: 718.950.942-91      
_________________________________________
Protocolo: 1178050     
Devedor: QUELSON OLIVEIRA DE SOUZA                                    
CPF/CNPJ: 718.950.942-91      
_________________________________________
Protocolo: 1178051     
Devedor: QUELSON OLIVEIRA DE SOUZA                                    
CPF/CNPJ: 718.950.942-91      
_________________________________________
Protocolo: 1178087     
Devedor: GOIAS COMERCIO E SERVICOS DE E                               
CPF/CNPJ: 20.347.591/0001-85  
_________________________________________
Protocolo: 1178088     
Devedor: FORTE 3 ESQUADARIA DE ALUMINIO                               
CPF/CNPJ: 20.347.591/0001-85  
_________________________________________
(5 Apontamentos). 
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  E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado em 05/09/2022, 
na forma legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, por não terem sido encontrados, 
intimados para todos os fins de direito, cientificando-os de que os protestos serão lavrados em 06/09/2022 (prazo limite), se antes não 
forem evitados. Quitação de títulos das 9:00 às 15:00 horas no Tabelionato.

PORTO VELHO,  02/09/2022

Albino Lopes do Nascimento  -  Tabelião1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS
AV. CARLOS GOMES,1223 - Salas 412/414 - 4º Andar Porto Shopping - Centro CEP. 76.801-123 - Porto Velho/RO - Fone/Fax: (69) 
3223-8524
Tabelião: Albino Lopes do Nascimento
EDITAL DE INTIMAÇÃO

  Pelo presente Edital, o 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, localizado no endereço acima, FAZ SABER 
às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder título apontado para protesto, com as seguintes características:

Protocolo: 1178405     
Devedor: J.P.P APLAINADOS MADEIRAS LTDA                               
CPF/CNPJ: 44.570.883/0001-40  
_________________________________________
Protocolo: 1178406     
Devedor: MARCOS ANDERSON FERREIRA REGO                                
CPF/CNPJ: 663.193.742-68      
_________________________________________
Protocolo: 1178411     
Devedor: ALEX ADRIANO DIAS VIEIRA                                     
CPF/CNPJ: 850.130.992-34      
_________________________________________
Protocolo: 1178415     
Devedor: CRISTIANO PESTANA BARROS                                     
CPF/CNPJ: 004.638.872-98      
_________________________________________
Protocolo: 1178420     
Devedor: J.LUIS COSTA CUNHA - ME                                      
CPF/CNPJ: 00.903.359/0001-79  
_________________________________________
(5 Apontamentos). 

  E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado em 05/09/2022, 
na forma legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, por não terem sido encontrados, 
intimados para todos os fins de direito, cientificando-os de que os protestos serão lavrados em 08/09/2022 (prazo limite), se antes não 
forem evitados. Quitação de títulos das 9:00 às 15:00 horas no Tabelionato.

PORTO VELHO,  02/09/2022

Albino Lopes do Nascimento  -  Tabelião1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS
AV. CARLOS GOMES,1223 - Salas 412/414 - 4º Andar Porto Shopping - Centro CEP. 76.801-123 - Porto Velho/RO - Fone/Fax: (69) 
3223-8524
Tabelião: Albino Lopes do Nascimento
EDITAL DE INTIMAÇÃO

  Pelo presente Edital, o 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, localizado no endereço acima, FAZ SABER 
às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder título apontado para protesto, com as seguintes características:

Protocolo: 1178213     
Devedor: JANAINA SANTOS DA SILVA PENA                                 
CPF/CNPJ: 034.782.652-07      
_________________________________________
Protocolo: 1178277     
Devedor: DECIO DE GOES AMARAL                                         
CPF/CNPJ: 395.232.179-68      
_________________________________________
Protocolo: 1178284     
Devedor: ADSON KLEBER SANTOS MUNIZ                                    
CPF/CNPJ: 602.420.512-00      
_________________________________________
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Protocolo: 1178291     
Devedor: RENATO DE SOUSA MOURA                                        
CPF/CNPJ: 029.099.623-69      
_________________________________________
Protocolo: 1178294     
Devedor: ANTONIO JOSE ALVES DE LIMA                                   
CPF/CNPJ: 599.542.992-20      
_________________________________________
Protocolo: 1178303     
Devedor: JESSICA MELGAR DE SOUZA                                      
CPF/CNPJ: 037.463.102-61      
_________________________________________
Protocolo: 1178309     
Devedor: TEREZA CRISTINA                                              
CPF/CNPJ: 821.451.303-06      
_________________________________________
Protocolo: 1178310     
Devedor: F & F HOLDING LTDA                                           
CPF/CNPJ: 17.929.771/0001-60  
_________________________________________
Protocolo: 1178381     
Devedor: GJ SEGURANCA VIGILANCIA LTDA M                               
CPF/CNPJ: 21.361.698/0001-40  
_________________________________________
Protocolo: 1178393     
Devedor: TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR                               
CPF/CNPJ: 10.513.668/0001-96  
_________________________________________
(10 Apontamentos). 

  E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado em 05/09/2022, 
na forma legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, por não terem sido encontrados, 
intimados para todos os fins de direito, cientificando-os de que os protestos serão lavrados em 06/09/2022 (prazo limite), se antes não 
forem evitados. Quitação de títulos das 9:00 às 15:00 horas no Tabelionato.

PORTO VELHO,  02/09/2022

Albino Lopes do Nascimento  -  Tabelião

2º taBeLionato de ProteSto

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, o 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO, 
localizado à Rua Dom Pedro II, 637, salas 905 e 907, 9º Andar Edifício Centro Empresarial Porto Velho - Centro, CEP. 76.801-151, em 
Porto Velho-RO, Fone 69 3224-4402 / 98446-3440, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder 
título apontado para protesto, com as seguintes características:

Protocolo: 598503
Devedor: CLAYTON MAYA OLIVEIRA , CPF/CNPJ: 43.047.991/0001-70 

Protocolo: 598559
Devedor: JOSE ALESSANDRO BARROS RAMOS , CPF/CNPJ: 535.526.362-34 

Protocolo: 598566
Devedor: JOSE CARLOS CROTTI , CPF/CNPJ: 277.308.322-91 

Protocolo: 598590
Devedor: LEANDRO GONCALVES COSTA , CPF/CNPJ: 042.408.101-67 

Protocolo: 598591
Devedor: LEANDRO GONCALVES COSTA , CPF/CNPJ: 042.408.101-67 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(5 Apontamentos).
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado em 05/09/2022, na forma legal e afixado 
em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, por não terem sido encontrados, intimados para todos os fins 
de direito, cientificando-os de que os protestos serão lavrados em 06/09/2022 (prazo limite), se antes não forem evitados. Quitação de 
títulos das 9:00 às 15:00 horas no Tabelionato.

Porto Velho 02/09/2022
JOSILEIDE PASSOS DE MELLO LEITE - Tabeliã Interina

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, o 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO, 
localizado à Rua Dom Pedro II, 637, salas 905 e 907, 9º Andar Edifício Centro Empresarial Porto Velho - Centro, CEP. 76.801-151, em 
Porto Velho-RO, Fone 69 3224-4402 / 98446-3440, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder 
título apontado para protesto, com as seguintes características:

Protocolo: 598618
Devedor: GOL LINHAS AEREAS S.A , CPF/CNPJ: 07.575.651/0001-59 

Protocolo: 598624
Devedor: TIM S/A , CPF/CNPJ: 02.421.421/0001-11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2 Apontamentos).
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado em 05/09/2022, na forma legal e afixado 
em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, por não terem sido encontrados, intimados para todos os fins 
de direito, cientificando-os de que os protestos serão lavrados em 19/09/2022 (prazo limite), se antes não forem evitados. Quitação de 
títulos das 9:00 às 15:00 horas no Tabelionato.

Porto Velho 02/09/2022
JOSILEIDE PASSOS DE MELLO LEITE - Tabeliã Interina

3º taBeLionato de ProteSto

COMARCA DE PORTO VELHO
3º TABELIONATO DE PROTESTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, o 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - TABELIONATO FACHIN, localizado à Rua Dom Pedro II, 637, 
salas 505 e 507 (5º andar) Edifício Centro Empresarial Porto Velho, fone 69 3211 4141 - Centro, em PORTO VELHO-RO, FAZ SABER às 
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas e que não foi possível realizar a intimação no endereço indicado pelo Apresentante, que 
tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características:

Protocolo: 385018
Devedor: GERSON PINTO DE SOUZA CPF/CNPJ: 192.113.252-34
(Motivo: MUDOU-SE)

Protocolo: 385069
Devedor: J C NOGUEIRA IND E COM DE MADEIRAS CPF/CNPJ: 41.368.285/0001-03
(Motivo: RUA DESCONHECIDA/ NÃO EXISTE O Nº INDICADO)

Protocolo: 385082
Devedor: MAICON DOUGLAS AIRES DA SILVA CPF/CNPJ: 064.590.062-10
(Motivo: DESCONHECIDO NO ENDEREÇO)

Protocolo: 385086
Devedor: VALDERIA SOARES DA SILVA CPF/CNPJ: 626.814.942-49

(Motivo: DESCONHECIDO NO ENDEREÇO)
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado em 05/09/2022 na forma legal e afixado 
em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados para todos os fins de direito cientificando-os de 
que os protestos serão lavrados em 06/09/2022 se antes não forem evitados. Informações para Quitação de títulos das 9 as 15 horas, 
no Tabelionato.
PORTO VELHO, 02 de setembro de 2022.
(4 apontamentos)
Priscila Damschi Dolfini - 2ª Tabelia Substituta
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COMARCA DE PORTO VELHO
3º TABELIONATO DE PROTESTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, o 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - TABELIONATO FACHIN, localizado à Rua Dom Pedro II, 637, 
salas 505 e 507 (5º andar) Edifício Centro Empresarial Porto Velho, fone 69 3211 4141 - Centro, em PORTO VELHO-RO, FAZ SABER às 
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas e que não foi possível realizar a intimação no endereço indicado pelo Apresentante, que 
tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características:

Protocolo: 385131
Devedor: VALDEMILSON MANOEL DA PENHA 575466734 CPF/CNPJ: 40.714.176/0001-20
(Motivo: MUDOU-SE)

Protocolo: 385150
Devedor: L. A. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME CPF/CNPJ: 23.229.262/0001-28
(Motivo: MUDOU-SE)

Protocolo: 385160
Devedor: ANTONIO SAMUEL PORTELA DE FREITAS CPF/CNPJ: 075.350.473-19
(Motivo: MUDOU-SE)

Protocolo: 385164
Devedor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 331.090.012-68
(Motivo: ENDEREÇO INSUFICIENTE)

Protocolo: 385165
Devedor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 331.090.012-68
(Motivo: ENDEREÇO INSUFICIENTE)

Protocolo: 385166
Devedor: PAULO BALTAZAR RODRIGUES NETO 01997096293 CPF/CNPJ: 40.459.519/0001-57
(Motivo: NÃO EXISTE O Nº INDICADO)

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado em 05/09/2022 na forma legal e afixado 
em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados para todos os fins de direito cientificando-os de 
que os protestos serão lavrados em 08/09/2022 se antes não forem evitados. Informações para Quitação de títulos das 9 as 15 horas, 
no Tabelionato.
PORTO VELHO, 02 de setembro de 2022.
(6 apontamentos)
Priscila Damschi Dolfini - 2ª Tabelia Substituta

COMARCA DE PORTO VELHO
3º TABELIONATO DE PROTESTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, o 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - TABELIONATO FACHIN, localizado à Rua Dom Pedro II, 637, 
salas 505 e 507 (5º andar) Edifício Centro Empresarial Porto Velho, fone 69 3211 4141 - Centro, em PORTO VELHO-RO, FAZ SABER às 
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas e que não foi possível realizar a intimação no endereço indicado pelo Apresentante, que 
tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características:

Protocolo: 385151
Devedor: BANCO ITAUCARD S.A. CPF/CNPJ: 17.192.451/0001-70
Intimado na forma do Artigo 277, V, das DGE-RO, por ser fora da competencia territorial do Tabelionato.

Protocolo: 385152
Devedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CPF/CNPJ: 09.296.295/0001-60
Intimado na forma do Artigo 277, V, das DGE-RO, por ser fora da competencia territorial do Tabelionato.

Protocolo: 385153
Devedor: SMILES S.A. CPF/CNPJ: 15.912.764/0001-20
Intimado na forma do Artigo 277, V, das DGE-RO, por ser fora da competencia territorial do Tabelionato.

Protocolo: 385155
Devedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CPF/CNPJ: 09.296.295/0001-60
Intimado na forma do Artigo 277, V, das DGE-RO, por ser fora da competencia territorial do Tabelionato.

Protocolo: 385156
Devedor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO CPF/CNPJ: 07.707.650/0001-10



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

3818DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

Intimado na forma do Artigo 277, V, das DGE-RO, por ser fora da competencia territorial do Tabelionato.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado em 05/09/2022 na forma legal e afixado 
em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados para todos os fins de direito cientificando-os de 
que os protestos serão lavrados em 20/09/2022 se antes não forem evitados. Informações para Quitação de títulos das 9 as 15 horas, 
no Tabelionato.
PORTO VELHO, 02 de setembro de 2022.
(5 apontamentos)
Priscila Damschi Dolfini - 2ª Tabelia Substituta

4º taBeLionato de ProteSto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE RONDÔNIA
4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
RUA D. PEDRO II, Nº 637,CENTRO EMPRESARIAL, 9º ANDAR, SALAS 901/903, BAIRRO CAIARI, PORTO VELHO
TELEFONE: (69) 3229-2135
Roberto Nogueira Mota - Tabelião Interino
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente EDITAL, o 4° TABELIONATO DE PROTESTO DE PORTO VELHO/RO, faz saber às pessoas físicas e jurídicas abaixo 
relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características:

Protocolo:332534
Devedor :ARTHUR DIONIZIO GUSMAO 
CPF/CNPJ :632.414.802-59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantidade: 1
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma legal e afixado em lugar público 
da Serventia, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, por não terem sido encontrados, intimados para todos os fins de 
direito, certificando-os de que os protestos serão lavrados em 19/09/2022, se antes não forem evitados. Quitação de títulos das 9:00 às 
15:00 horas, no Tabelionato.
Porto Velho 05 de setembro de 2022
IASMIN BRAGA BARBOSA>Tabeliã substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE RONDÔNIA
4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
RUA D. PEDRO II, Nº 637,CENTRO EMPRESARIAL, 9º ANDAR, SALAS 901/903, BAIRRO CAIARI, PORTO VELHO
TELEFONE: (69) 3229-2135
Roberto Nogueira Mota - Tabelião Interino
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente EDITAL, o 4° TABELIONATO DE PROTESTO DE PORTO VELHO/RO, faz saber às pessoas físicas e jurídicas abaixo 
relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características:

Protocolo:332483
Devedor :BANCO DO BRASIL S..A 
CPF/CNPJ :00.000.000/2743-05 
-----------------------------------------
Protocolo:332460
Devedor :CSS COMERCIO DE PRODUTO
CPF/CNPJ :20.918.273/0001-27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332253
Devedor :EDER SEIXAS DE SOUZA 
CPF/CNPJ :738.413.662-87 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332482
Devedor :FOURTEC - FOUR TECNOLOG
CPF/CNPJ :02.736.061/0001-47 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332454
Devedor :IZABEL LOPES SOARES 
CPF/CNPJ :204.813.902-78 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332456
Devedor :J. LEANDRO ALVES 
CPF/CNPJ :23.165.155/0001-83 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Protocolo:332457
Devedor :J. LEANDRO ALVES 
CPF/CNPJ :23.165.155/0001-83 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332314
Devedor :JEFERSON HENRIQUE GLORI
CPF/CNPJ :048.189.592-27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332493
Devedor :LUCAS MIRANDA PAIVA 
CPF/CNPJ :969.328.802-53 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332378
Devedor :M MARCAL DO NASCIMENTO 
CPF/CNPJ :06.194.173/0001-74 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332432
Devedor :MARIA MARLENE GON ALVES
CPF/CNPJ :272.230.782-00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332450
Devedor :MEGA BLOCOS ALUGUEL MAQ
CPF/CNPJ :26.326.858/0001-34 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo:332451
Devedor :SEM FRONTEIRAS 
CPF/CNPJ :12.902.471/0001-74 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantidade: 13
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma legal e afixado em lugar público 
da Serventia, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, por não terem sido encontrados, intimados para todos os fins de 
direito, certificando-os de que os protestos serão lavrados em 06/09/2022, se antes não forem evitados. Quitação de títulos das 9:00 às 
15:00 horas, no Tabelionato.
Porto Velho 05 de setembro de 2022
IASMIN BRAGA BARBOSA>Tabeliã substituta

5º oFÍCio de regiStro CiviL

5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO
ROBERTA DE FARIAS FEITOSA
LIVRO D-009 FOLHA 253 TERMO 002653
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.653
157586 01 55 2022 6 00009 253 0002653 36
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ANTONIO PAULINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, de profissão Bombeiro Civil, de estado civil 
divorciado, natural de Labrea-AM, onde nasceu no dia 30 de novembro de 1989, residente e domiciliado à Rua da Fortuna, 957, Floresta, 
em Porto Velho-RO, , filho de MARIA PAULINO DE SOUZA; e JACKELINE JÉSSICA SAUCEDO FERREIRA de nacionalidade brasileira, 
de profissão auxiliar administrativo, de estado civil solteira, natural de Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 17 de setembro de 1994, 
residente e domiciliada à Rua Fortuna, nº 957, Bairro Floresta, em Porto Velho-RO, , filha de ALCIDES CORDEIRO FERREIRA e de 
CÁRMEN SAUCEDO AVELHANEDA. O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão Parcial de Bens. E que após 
o casamento, o contraente continuou a adotar o nome de ANTONIO PAULINO DE SOUZA e a contraente continuou a adotar o nome de 
JACKELINE JÉSSICA SAUCEDO FERREIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Porto Velho-RO, 01 de setembro de 2022.
Roberta de Farias Feitosa
Tabeliã/Oficiala

5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO
ROBERTA DE FARIAS FEITOSA
LIVRO D-009 FOLHA 254 TERMO 002654
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.654
157586 01 55 2022 6 00009 254 0002654 34
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ALLAN RODRIGUES AUGUSTO, de nacionalidade brasileiro, de profissão arquiteto, de estado civil divorciado, 
natural de Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 22 de abril de 1989, residente e domiciliado à Avenida Engº Anysio da Rocha Compasso, 
nº 18142, Condomínio Verana, Casa nº 319, Quadra 546, Aponiã, em Porto Velho-RO, , filho de CÁSSIO JOSÉ DO PRADO AUGUSTO 
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e de ROSELETE RODRIGUES AUGUSTO; e DÉBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA de nacionalidade brasileira, de profissão engenheira 
civil, de estado civil solteira, natural de Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 28 de julho de 1996, residente e domiciliada à Avenida Engº 
Anysio da Rocha Compasso, 18142, Condomínio Verana, Casa nº 319, Quadra 546, Aponiã, em Porto Velho-RO, , filha de RAIMUNDO 
NONATO RODRIGUES DAS NEVES e de MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA. O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da 
Comunhão Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuou a adotar o nome de ALLAN RODRIGUES AUGUSTO e 
a contraente passou a adotar o nome de DÉBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUGUSTO. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Porto Velho-RO, 01 de setembro de 2022.
Roberta de Farias Feitosa
Tabeliã/Oficiala

5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO
ROBERTA DE FARIAS FEITOSA
LIVRO D-009 FOLHA 255 TERMO 002655
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.655
157586 01 55 2022 6 00009 255 0002655 32
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes: RICHARLES DA SILVA XAVIER, de nacionalidade brasileiro, de profissão autônoma, de estado civil solteiro, natural de 
Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 29 de março de 1985, residente e domiciliado à Rua Angico, 2960, Eletronorte, em Porto Velho-
RO, , filho de SEBASTIÃO NERES XAVIER e de MARIA DE FATIMA DA S XAVIER; e MARIA ANA PAULA FERREIRA DA SILVA de 
nacionalidade brasileira, de profissão acessora técnica, de estado civil solteira, natural de Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 29 de 
julho de 1995, residente e domiciliada à Rua Angico, 2960, Eletronorte, em Porto Velho-RO, , filha de FRANCISCO VIDAL DA SILVA e 
de MARIA ANANETE FERREIRA MELO. O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão Parcial de Bens. E que após 
o casamento, o contraente continuou a adotar o nome de RICHARLES DA SILVA XAVIER e a contraente continuou a adotar o nome de 
MARIA ANA PAULA FERREIRA DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital 
de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Porto Velho-RO, 02 de setembro de 2022.
Roberta de Farias Feitosa
Tabeliã/Oficiala

5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO
ROBERTA DE FARIAS FEITOSA
LIVRO D-009 FOLHA 256 TERMO 002656
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.656
157586 01 55 2022 6 00009 256 0002656 30
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, de profissão professor, de estado civil divorciado, 
natural de Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 08 de dezembro de 1976, residente e domiciliado à Rua Dener, 9206, Socialista, em 
Porto Velho-RO, CEP: 76.829-156, , filho de CLAUDIOMAR DUARTE DA SILVA e de MARIA RUDMA RAMOS DA SILVA; e DEUSLENE 
GOMES FERREIRA de nacionalidade brasileira, de profissão do lar, de estado civil solteira, natural de Pauini-AM, onde nasceu no dia 
05 de julho de 1988, residente e domiciliada à Rua Dener, 9206, Socialista, em Porto Velho-RO, CEP: 76.829-156, , filha de VENANCIO 
DOS SANTOS FERREIRA e de DAMIANA MENDES GOMES. O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão Parcial 
de Bens. E que após o casamento, o contraente continuou a adotar o nome de RAIMUNDO RAMOS DA SILVA e a contraente passou a 
adotar o nome de DEUSLENE GOMES FERREIRA RAMOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Porto Velho-RO, 02 de setembro de 2022.
Roberta de Farias Feitosa
Tabeliã/Oficiala

CandeiaS do JaMari

LIVRO D-012 FOLHA 012 TERMO 002712
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.712
095869 01 55 2022 6 00012 012 0002712 55
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasilei-
ro, os contraentes: LEONARDO VISCARDI CARNOSKI e MARIA DANIELE OLIVEIRA SILVA. 
ELE, de nacionalidade brasileira, agricultor, solteiro, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 09 de janeiro de 1998, residente e domici-
liado na Linha 639, s/nº, zona rural, em Candeias do Jamari-RO, filho de Arlindo Carnoski e de Roseli Garcia Viscardi; 
ELA, de nacionalidade brasileira, agricultora, solteira, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 23 de setembro de 2002, residente e 
domiciliada na Linha 621, Km 52, zona rural, em Governador Jorge Teixeira-RO, filha de Marcos Ferreira da Silva e de Sandra Regina 
Oliveira Silva. 
O regime adotado é o da Comunhão Parcial de Bens. 
A noiva após o casamento continuará a assinar: MARIA DANIELE OLIVEIRA SILVA e o noivo continuará a usar o nome de LEONARDO 
VISCARDI CARNOSKI. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume e publicado pela imprensa. 
Recebi o Edital de Proclamas do Oficial do Cartório de Registro Civil da cidade de Governador Jorge Teixeira/RO, que foi afixado no Ofício 
do domicílio e residência do contraente, para os efeitos do artigo 1.527 do Código Civil Brasileiro. 
Candeias do Jamari-RO, 02 de setembro de 2022.
Francielen da Silva Oliveira
Substituta 
 

união BandeiranteS
LIVRO D-002 FOLHA 159 TERMO 000459
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 459
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Bra-
sileiro, os contraentes: ELIONALDO VIANA SILVA, de nacionalidade brasileiro, agricultor, solteiro, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, 
onde nasceu no dia 09 de março de 1983, residente e domiciliado na Linha 06, Km-10, União Bandeirantes, em Porto Velho-RO, filho de 
JOSÉ PEREIRE DA SILVA e de SIRLENE FRANCISCA VIANA SILVA; e ELIETE ROSA DE SOUZA de nacionalidade brasileira, agri-
cultora, divorciada, natural de Paulista-ES, onde nasceu no dia 31 de maio de 1984, residente e domiciliada na Linha 06, Km-10, União 
Bandeirantes, em Porto Velho-RO, filha de GABRIEL ROSA SOUZA e de NOEME MACHADO DE SOUZA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume.
União Bandeirantes-RO, 01 de setembro de 2022.
 Adilson Nunes de Souza
Tabelião e Oficial Interino 
 
LIVRO D-002 FOLHA 160 TERMO 000460
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 460
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasi-
leiro, os contraentes: FLAVIO VIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, agricultor, solteiro, natural de Urupá-RO, onde nasceu no 
dia 12 de dezembro de 1996, residente e domiciliado na Linha 06, Km-10, Lado Direito, União Bandeirantes, em Porto Velho-RO, filho de 
JOSE PEREIRA DA SILVA e de SIRLENE FRANCISCA VIANA SILVA; e ALINE GOMES CARNEIRO LIMA de nacionalidade brasileira, 
agricultora, solteira, natural de Buritis-RO, onde nasceu no dia 19 de agosto de 2003, residente e domiciliada na Linha 06, Km-10, Lado 
Direito, União Bandeirantes, em Porto Velho-RO, filha de MILTON CARNEIRO LIMA e de VERONICA DOLORES GOMES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume.
União Bandeirantes-RO, 01 de setembro de 2022.
 Adilson Nunes de Souza
Tabelião e Oficial Interino 

CoMarCa de Ji-ParanÁ

1° oFÍCio de regiStroS CiviS

LIVRO D-058 FOLHA 124 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 32.644
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: EDUARDO FERASSO ZAVAGLIA, de nacionalidade brasileira, gerente, 
solteiro, natural de Monte Negro-RO, onde nasceu no dia 10 de dezembro de 1994, residente e domiciliado à Rua Terezinha Pereira de 
Souza, 225, Lote 02, Quadra 12-A, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome de EDUARDO FERASSO ZAVAGLIA, filho de AMA-
RILDO ZAVAGLIA e de SANDRA FERASSO; e BELMIRA ALVES FONTES de nacionalidade brasileira, bacharel em direito, solteira, 
natural de Goiânia-GO, onde nasceu no dia 27 de julho de 1994, residente e domiciliada à Rua Terezinha Pereira de Souza, 225, Lote 
02, Quadra 12-A, em Ji-Paraná-RO, passou a adotar no nome de BELMIRA ALVES FONTES FERASSO ZAVAGLIA, filha de MAURICIO 
EUSTAQUIO FONTES e de SIMONE ALVES DA CUNHA FONTES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa. 
Ji-Paraná-RO, 01 de setembro de 2022.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficiala

LIVRO D-058 FOLHA 124 vº 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 32.645
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: LUCAS ENRIQUE DIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, tape-
ceiro, solteiro, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 18 de janeiro de 2000, residente e domiciliado à Rua Rio Madeira, 1805, Bela 
Vista, em Ji-Paraná-RO, passou a adotar o nome de LUCAS ENRIQUE DIAS DA SILVA OLIVEIRA, filho de ROBERTO JOSÉ DA SILVA 
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e de CERLI DIAS NETO; e EDILENE OLIVEIRA CAETANO de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, natural de Ji-Paraná-RO, 
onde nasceu no dia 25 de maio de 2003, residente e domiciliada à Rua Rio Madeira, 1805, Bela Vista, em Ji-Paraná-RO, passou a ado-
tar no nome de EDILENE OLIVEIRA CAETANO DA SILVA, filha de EDIVALDO CARVALHO CAETANO e de MARIA ODETE LEITE DE 
OLIVEIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado 
em lugar de costume e publicado pela imprensa. 
Ji-Paraná-RO, 01 de setembro de 2022.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficiala

LIVRO D-058 FOLHA 125 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 32.646
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: MOUAD TAKHSI, de nacionalidade marroquina, engenheiro, solteiro, 
natural de Rabat - MARROCOS, onde nasceu no dia 13 de agosto de 1984, residente e domiciliado à Rua Pedro Teixeira, 2068, Casa 
Preta, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome de MOUAD TAKHSI, filho de BEN SALEM e de LATIFA; e DURBIA AGUIAR DOS 
SANTOS de nacionalidade brasileira, lavradora, solteira, natural de Rondon do Pará-PA, onde nasceu no dia 16 de julho de 1994, resi-
dente e domiciliada à Rua Pedro Teixeira, 2068, Casa Preta, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar no nome de DURBIA AGUIAR DOS 
SANTOS, filha de WALTER CARVALHO DOS SANTOS e de JOSENIRA AGUIAR DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa. 
Ji-Paraná-RO, 01 de setembro de 2022.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficiala

LIVRO D-058 FOLHA 125 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 32.647
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: FÁBIO CABRAL REIS, de nacionalidade brasileira, policial militar, 
viúvo, natural de Montalvânia-MG, onde nasceu no dia 29 de abril de 1982, residente e domiciliado à Rua Céus de Rondônia, 120, Colina 
Park II, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome de FÁBIO CABRAL REIS, filho de WALDEMAR HONÓRIO DOS REIS e de MARIA 
DO SOCORRO CABRAL REIS; e GENISLAINE DE ANDRADE CLERES de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, natural de Ji-Paraná-
-RO, onde nasceu no dia 25 de abril de 1988, residente e domiciliada à Rua Céus de Rondônia, 120, Colina Park II, em Ji-Paraná-RO, 
continuou a adotar no nome de GENISLAINE DE ANDRADE CLERES, filha de JULIO JUSTINO CLERES e de IVONE DE ANDRADE 
CLERES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado 
em lugar de costume e publicado pela imprensa. 
Ji-Paraná-RO, 01 de setembro de 2022.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficiala

LIVRO D-058 FOLHA 126 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 32.648
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: KÉLVIN MESSIAS DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, micro 
empreendedor, solteiro, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 20 de outubro de 1996, residente e domiciliado à Rua 
Joel Lucio da Silva, 4199, Milão, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome de KÉLVIN MESSIAS DE FRANÇA, filho de JOSÉ MILTON 
DE FRANÇA e de CLARISSE DE SOUZA MESSIAS; e ADRIELY CRISTINA MAGALHÃES BUENO de nacionalidade brasileira, micro 
empreendedora individual, solteira, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 17 de maio de 1997, residente e domiciliada à Rua 
Joel Lucio da Silva, 4199, Milão, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar no nome de ADRIELY CRISTINA MAGALHÃES BUENO, filha de 
FRANCISCO BUENO e de DILAINE CRISTINA LOPES MAGALHÃES BUENO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa. 
Ji-Paraná-RO, 01 de setembro de 2022.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficiala

LIVRO D-058 FOLHA 126 vº 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 32.649
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: ELIÉZER CORRÊA SILVA, de nacionalidade brasileira, arquiteto 
e urbanista, divorciado, natural de Tucuruí-PA, onde nasceu no dia 21 de dezembro de 1995, residente e domiciliado à Rua Ipê, 1239, 
Cafezinho, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome de ELIÉZER CORRÊA SILVA, filho de NAZARENO DE FREITAS SILVA e de 
IRACEMA CORRÊA SILVA; e BIANCA DOS SANTOS DUARTE de nacionalidade brasileira, agente de registro, solteira, natural de Ji-
-Paraná-RO, onde nasceu no dia 10 de setembro de 2001, residente e domiciliada à Rua Vila Velha, 522, São Francisco, em Ji-Paraná-
-RO, passou a adotar no nome de BIANCA DOS SANTOS DUARTE CORRÊA, filha de JOSÉ HENRINQUE DUARTE e de ELIANE LIMA 
DOS SANTOS DUARTE. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para 
ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa. 
Ji-Paraná-RO, 01 de setembro de 2022.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficiala
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1º taBeLionato de ProteSto

COMARCA DE JI-PARANÁ - ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Mal. Rondon, 870, Centro, CEP: 76900-082 - Telefone: (69) 99208-7602

Horário de atendimento: De Segunda a Sexta-Feira das 9:00 às 15:00 horas 
E D I T A L D E P R O T E S T O Nº 5065
Pelo presente EDITAL, o Tabelionato de protesto desta comarca de , Estado de localizado à , nos termos do art. 15 da Lei 9.492 de 10/09/97, 
faz saber as pessoas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes características: 

Protocolo Devedor Documento
00.462.260 JURANDIR ALVES BARBOSA CPF 219.890.012-20
00.462.263 K B DE MORAIS - ME CNPJ 24.230.130/0002-60
00.462.266 JOSE VICENTE CARDOSO DOS SANTOS CPF 190.763.552-15
00.462.268 IVONETE LACERDA DOS SANTOS CPF 238.994.502-30
00.462.269 IARA THAIS TEIXEIRA DA COSTA CPF 871.941.982-15
00.462.270 LUIS CARLOS DOS SANTOS CPF 534.136.872-04
00.462.271 ERIKSON JUSTINO DA SILVA CPF 631.983.122-72
00.462.272 RENAN RODRIGUES DE SIQUEIRA CPF 924.649.392-34
00.462.273 FRANCIELE DA SILVA ROSSI CPF 322.768.028-98
00.462.274 SILVIA MARIA BRESTOT MATOS CPF 408.603.102-72
00.462.275 VALDIRENE BARBOSA MOREIRA 56207298268 CNPJ 37.465.749/0001-14
00.462.276 J A PEREIRA IMPORTACAO ME CNPJ 00.692.074/0001-36
00.462.277 CARLOS RODRIGUES DE SOUZA CPF 736.659.082-72
00.462.279 ROSA NOGUEIRA VIANA CPF 190.513.362-68
00.462.281 EDER MARIANO GOLDNER CPF 956.379.662-49
00.462.282 JOAREZ FRANCISCO REINOSO CPF 731.999.077-68
00.462.283 MARLY ESTEVAM DOS ANJOS CPF 763.806.022-91
00.462.284 JOSE ROBERTO ALVES CPF 421.051.372-53
00.462.285 GELIAN DA SILVA SANTANA CPF 016.236.322-26
00.462.286 ANDRESSA PEREIRA CAMPOS TORRES CPF 010.150.142-08
00.462.287 RAFAEL FERNANDES MATTOS. CPF 943.210.192-49
00.462.288 HUANDERSON ALVES DOS SANTOS CPF 890.649.412-20
00.462.289 IVANIR DE SOUZA MATTOS CPF 408.197.952-91
00.462.290 UNIVERSAL RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP CNPJ 01.682.312/0001-95
00.462.292 ADENILDO FONSECA TEIXEIRA CPF 897.566.492-91
00.462.293 WEVERSON FRAGA DE SOUZA CPF 998.928.802-00
00.462.294 VENEZA REPRESENTACOES LTDA CNPJ 02.983.319/0001-00
00.462.296 DEVANIR ANTONIO DA SILVA CPF 151.433.769-04
00.462.298 PAN VET - COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETER CNPJ 03.027.936/0001-02
00.462.299 CELIO GOMES DA SILVA JUNIOR CPF 512.638.072-91
00.462.300 MARCIO FABIANO DA SILVA CPF 665.396.502-30
00.462.301 CARLOS ARARA CPF 422.708.632-91
00.462.303 ELISANGELA SILVA OLIVEIRA CPF 995.300.402-10
00.462.305 ELINE KEYCE DE OLIVEIRA CPF 898.968.072-72
00.462.308 VALDEIR DIAS DOS SANTOS CPF 698.950.312-20
00.462.309 IVANILDO LUCIO DE SOUZA CPF 348.358.812-49
00.462.310 G13 CONFECCOES E CALCADOS EIRELI CNPJ 26.220.560/0001-45
00.462.312 SERGIO LUIZ CORDEIRO LANA CPF 115.738.302-59
00.462.313 SONIA SOUZA DE MELO CPF 837.945.492-87
00.462.314 JURANDIR ROGACIANO DOS SANTOS CPF 102.888.992-53
00.462.315 JOAO DOMINGOS NETO CPF 115.692.472-34
00.462.316 NIVALDO GOMES PECHIM CPF 622.025.702-25
00.462.317 VALDINEI DA CONCEICAO CPF 009.484.882-39
00.462.320 BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA CPF 497.918.422-72
00.462.321 ALESSANDRO BARROSO DUARTE CPF 010.295.742-86
00.462.322 MARIANE DA MOTTA PAZ 65273907268 CNPJ 11.653.164/0001-34
00.462.323 AILTON ALIENDRE ANDRADE CPF 418.877.782-68
00.462.324 UILIAN ROGER PRADO CPF 755.932.622-68
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00.462.325 MARIA DE FATIMA NIEMICZ CPF 286.253.582-68
00.462.326 RICARDO PADEREPEHV GAVIAO CPF 025.469.072-63
00.462.330 RILDO DA SILVA RAMOS CPF 658.686.842-49
00.462.331 CLEYTON PISSINATI MAI CPF 790.552.142-72
00.462.332 UNIVERSAL RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP CNPJ 01.682.312/0001-95
00.462.333 CLEYTON PISSINATI MAI CPF 790.552.142-72
00.462.334 CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 020.028.362-64
00.462.335 MIRIAN RODRIGUES DE ALCANTARA CPF 976.647.822-87
00.462.339 ROSA DA ROCHA CARVALHO CPF 616.905.032-20
00.462.340 EZIMAR GOMES CPF 619.552.722-04
00.462.341 FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS CPF 367.709.224-87
00.462.342 CARLINHO ANDRE DE SOUZA CPF 485.660.042-72
00.462.343 DIONATO PESTH VERONESI CPF 943.275.482-00
00.462.344 ANTONIO LUIZ MARTINS DO NASCIMENTO CPF 350.185.262-20
00.462.345 WILLIAN MENDES CODECO CPF 807.066.902-06
00.462.346 SERGESON ANEZ SEREJO CPF 988.374.432-34
00.462.347 EDINILSON SOARES SANTOS CPF 771.814.682-00
00.462.350 PAMELA CAROLINE ZANETTIN CPF 031.663.382-84
00.462.351 CHAMA GAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ 20.392.629/0001-31
00.462.353 JOSENILDO DOS SANTOS WENCESLAU CPF 632.956.012-91
00.462.354 ROGERIO DA SILVEIRA ETIENI CPF 017.112.442-10
00.462.356 JOSE ROBERTO SERRE DA SILVA CPF 340.668.022-49
00.462.357 CICERO SALVADOR PIERRE DIAS CPF 673.850.362-87
00.462.358 VALDEMIR JOSE MARQUES CPF 386.546.952-34
00.462.359 SIDINALVA GARCIA CPF 406.519.672-87
00.462.360 JL RADIADORES EIRELI - ME CNPJ 22.880.550/0001-85
00.462.361 MP COMERCIO DE DOCES EIRELI - ME CNPJ 24.281.705/0001-92
00.462.362 GESSIANE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 005.109.722-25
00.462.363 ROSEMEIRE BASTOS CAMILO CPF 595.624.632-49
00.462.364 IZABEL DE LIMA ANTUNES CPF 800.406.592-91
00.462.365 EDILSON LUIZ PRIORE CPF 759.152.602-25
00.462.366 SERGIO LUIZ CORDEIRO LANA CPF 115.738.302-59
00.462.367 MANOEL FERNANDO DOS SANTOS FILHO CPF 981.193.202-63
00.462.368 MICHELLY QUINELATO CPF 944.411.382-53
00.462.369 RUEDA & CIA. LTDA - ME CNPJ 23.484.418/0001-17
00.462.370 HIGOR RAFAEL DE OLIVEIRA ARAUJO CPF 875.225.002-49
00.462.371 PEDRO FROTA FONTINELLI CPF 136.660.452-00
00.462.372 TARCISIO DA COSTA CANDIDO CPF 151.739.841-04
00.462.373 UELITON DA COSTA FREIRE CPF 054.760.601-03
00.462.375 WELLINGTON SANTOS TILP CPF 891.476.932-15
00.462.376 ADRIANO DA SILVA FERREIRA CPF 001.209.172-38
00.462.377 ROSALINA RODRIGUES RAMOS TEIXEIRA CPF 554.942.181-04
00.462.378 JOAO CARLOS APARECIDO DOS SANTOS TEIXEIRA CPF 553.983.672-34
00.462.379 SERGIO ADRIANO MACANEIRO CPF 457.694.432-00
00.462.381 JOSE CARLOS DE SOUZA CPF 588.227.122-34
00.462.382 CLAUDIA GONCALVES DA SILVA CPF 470.403.002-49
00.462.383 LARISSA CARVALHO ARAUJO SOARES CPF 001.981.262-04
00.462.386 CHARLES TRANSP ESCOLAR E EM GERAL PASSAGEIROS CNPJ 31.003.278/0001-46
00.462.387 CHARLES TRANSP ESCOLAR E EM GERAL PASSAGEIROS CNPJ 31.003.278/0001-46
00.462.388 CHARLES TRANSP ESCOLAR E EM GERAL PASSAGEIROS CNPJ 31.003.278/0001-46
00.462.389 WELLYTON MARTINS M SOUZA CPF 024.477.652-07
00.462.390 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA EIRELI CNPJ 37.842.786/0001-02
00.462.391 BRUNO JANSEN DE LIMA CPF 021.744.542-03
00.462.403 ANESIO DE PAULA CABRAL CPF 113.969.202-00
00.462.404 ATILA SANTOS CPF 525.013.962-00

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi lavrado o presente EDITAL, afixado na sede deste Tabelionato, 
ficando os responsáveis pelos documentos intimados a comparecerem neste Tabelionato, até o dia 08/09/2022, impreterivelmente até às 
15:00 horas, para efetuarem os pagamentos ou manifestarem suas recusas, sob pena de lavratura de prostesto.
/, 02 de setembro de 2022 
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2º taBeLionato de ProteSto

2º taBeLionato de ProteSto de tÍtuLoS
SERVENTIA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA

FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA
AV. MARECHAL RONDON, Nº 870, SALA 12, TÉRREO, CENTRO, CEP 76900-082 

FONE: (69) 3421-4953

EDITAL DE INTIMAÇÕES Nº 2951/2022

Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Ji-Paraná/RO, localizado na Av. 
Marechal Rondon, Nº 870, Sala 12, Térreo, Centro, nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c 
§ 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que 
tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes características:

Devedor: ADEVAIR NOGUEIRA DOS SANTOS

Protocolo: 91915 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
CPF/CNPJ: 907.098.611-68

Devedor: ANA LUCIA DOURADO

Protocolo: 91930 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
CPF/CNPJ: 091.052.122-00

Devedor: DANIEL FRANCO

Protocolo: 91910 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
CPF/CNPJ: 328.581.759-34

Devedor: EUNICE GOMES BRAZ DOS SANTOS

Protocolo: 91969 Data Limite Para Comparecimento: 19/09/2022
CPF/CNPJ: 497.628.182-53

Devedor: MAGNO MOREIRA DA SILVA CRUZ

Protocolo: 91911 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
CPF/CNPJ: 003.705.362-07

Devedor: MARIDO ATACADO EIRELI

Protocolo: 91879 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
CPF/CNPJ: 40.218.915/0001-92

Devedor: PAULA MORAIS DO NASCIMENTO

Protocolo: 91927 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
CPF/CNPJ: 890.611.952-68

Devedor: SELMA FREIRE DA ROCHA GUEDES

Protocolo: 91925 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
CPF/CNPJ: 930.222.122-91

Devedor: SIMONE CRISTINA DE PAULA KLOOS

Protocolo: 91916 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
CPF/CNPJ: 005.808.742-73

Devedor: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Protocolo: 92047 Data Limite Para Comparecimento: 19/09/2022
CPF/CNPJ: 11.669.325/0001-88

Ji-paraná-ro, 02 de Setembro de 2022

FLavia zaMai rigoni FariaS
ESCREVENTE AUTORIZADA

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, 
publicado na forma da lei, ficando o(s) responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a 
comparecer(em) no tabelionato das 9:00 horas às 15:00 horas, para efetuar(em) o pagamento 
antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso 
o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia 
nesta data.
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2º taBeLionato de ProteSto de tÍtuLoS
SERVENTIA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA

FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA
AV. MARECHAL RONDON, Nº 870, SALA 12, TÉRREO, CENTRO, CEP 76900-082 

FONE: (69) 3421-4953

EDITAL DE INTIMAÇÕES Nº 2952/2022

Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Ji-Paraná/RO, localizado na Av. 
Marechal Rondon, Nº 870, Sala 12, Térreo, Centro, nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c 
§ 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que 
tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes características:

Devedor: MARIDO ATACADO EIRELI

Protocolo: 91879 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
CPF/CNPJ: 40.218.915/0001-92

Ji-paraná-ro, 02 de Setembro de 2022

FLavia zaMai rigoni FariaS
ESCREVENTE AUTORIZADA

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, 
publicado na forma da lei, ficando o(s) responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a 
comparecer(em) no tabelionato das 9:00 horas às 15:00 horas, para efetuar(em) o pagamento 
antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso 
o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia 
nesta data.

CoMarCa de  ariQueMeS

1º taBeLionato de ProteSto

COMARCA: ARIQUEMES
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE ARIQUEMES
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE ARIQUEMES ESTADO DE RONDÔNIA DR MARCELO LESSA DA 
SILVA - TABELIÃO DE PROTESTO RUA FORTALEZA, N 2178 - SETOR 03 - CEP 76870-505, FONE: (69) 3535-4155 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Ariquemes/RO, localizado na Rua: Fortaleza, 2178 
- Setor 03, nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo 
relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes características: 
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195771 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195772 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195773 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195770 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195769 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195774 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195777 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195778 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195779 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195780 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195776 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DANIELA MOTTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 007.745.582-70 Protocolo: 195775 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: EDMAR ANTONIO DE SA TELES CPF/CNPJ: 624.566.602-34 Protocolo: 195736 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: EUDO FRANCO DE FARIAS CPF/CNPJ: 968.638.382-49 Protocolo: 195699 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: FETTER E FETTER CPF/CNPJ: 30.554.605/0001-95 Protocolo: 195708 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: FRANCIELE RODRIGUES GOMES CPF/CNPJ: 008.067.562-09 Protocolo: 195915 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: FRANCIELE RODRIGUES GOMES CPF/CNPJ: 008.067.562-09 Protocolo: 195913 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: JANETE SELTER CPF/CNPJ: 638.840.112-00 Protocolo: 195882 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JANETE STELTER CPF/CNPJ: 44.844.849/0001-17 Protocolo: 195881 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JANETE STELTER CPF/CNPJ: 44.844.849/0001-17 Protocolo: 195892 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: RAFAEL VINICIUS DE SOUZA COSTA CPF/CNPJ: 866.048.642-00 Protocolo: 195701 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: SERGIO AUGUSTO DE CARVALH.DONIZETE BA CPF/CNPJ: 027.384.591-88 Protocolo: 195887 Data Limite Para 
Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: SIMONE V. GUEDES VEZA CPF/CNPJ: 844.952.782-15 Protocolo: 195914 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: THAINA DOS SANTOS CHAGAS CPF/CNPJ: 044.331.232-00 Protocolo: 195895 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato das 09:00 às 15:00, para efetuar(em) o pagamento 
antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou 
suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Ariquemes-RO, 02 de Setembro de 2022 Dr. MARCELO LESSA 
DA SILVA TABELIÃO DE PROTESTO 

CoMarCa de  CaCoaL

2° oFÍCio de regiStroS CiviS

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula
095794 01 55 2022 6 00026 220 0002120 10
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:^al 
SINVALDO JOSÉ DUARTE, de nacionalidade brasileiro, vendedor, divorciado, natural de Maria Helena-PR, onde nasceu no dia 16 de 
outubro de 1978, residente e domiciliado à Rua Mario Quintana, 207, Nova Esperança, em Cacoal-RO, CEP: 76.961-728, continuou 
a adotar o nome de SINVALDO JOSÉ DUARTE, filho de José Alves Duarte e de Juraci Pereira Duarte; e OGLA GIDEONI TEIXEIRA 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, empreendedora, solteira, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 06 de outubro de 1981, 
residente e domiciliada à Rua Mario Quintana, 207, Nova Esperança, em Cacoal-RO, CEP: 76.961-728, continuou a adotar no nome de 
OGLA GIDEONI TEIXEIRA FERREIRA, filha de Elisio Ambrosio Ferreira e de Edite Teixeira Ferreira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula
095794 01 55 2022 6 00026 221 0002121 19
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: GIOVANE BRUNO JUSTINIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, 
advogado, solteiro, natural de Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 25 de junho de 1994, residente e domiciliado em Cacoal-RO, continuou 
a adotar o nome de GIOVANE BRUNO JUSTINIANO DOS SANTOS, filho de Nivaudo Alves dos Santos e de Júlia Justiano de Miranda; e 
KARINE BELIZARIO CORSO, de nacionalidade brasileira, contadora, solteira, natural de Ji-Parana-RO, onde nasceu no dia 15 de junho 
de 1997, residente e domiciliada em Cacoal-RO, continuou a adotar no nome de KARINE BELIZARIO CORSO, filha de Antônio Carlos 
Corso e de Maria de Lourdes Belizario. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente que será 
afixado nesta serventia e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
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MiniStro andreazza

LIVRO D-010 FOLHA 285 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 585
matrícula
095976 01 55 2022 6 00010 285 0000585 15
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: VALDERO CARLOS DA SILVA, de nacionalidade Brasileiro, 
agricultor, solteiro, natural de Ecoporanga-ES, onde nasceu no dia 04 de março de 1986, residente e domiciliado na Localidade Linha 
06 Lote 121, Zona Rural, em Ministro Andreazza-RO, CEP: 76.919-000, continuou a adotar o nome de VALDERO CARLOS DA SILVA, 
filho de Joao Vieira da Silva e de Maura Carlos da Silva; e MARLETE ROSA NEVES de nacionalidade Brasileira, agricultora, divorciada, 
natural de São Mateus-ES, onde nasceu no dia 21 de julho de 1973, residente e domiciliada na Localidade Linha 06 Lote 121, centro, em 
Ministro Andreazza-RO, CEP: 76.919-000, passou a adotar no nome de MARLETE ROSA NEVES DA SILVA, filha de Mobel Rosa Neves 
e de Maria Elza Boni Neves. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas 
para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Ministro Andreazza-RO, 29 de agosto de 2022.
Cleudineia Sardinha Kester
Tabeliã Oficial Interina

CoMarCa de  CereJeira

CereJeiraS

COMARCA: CEREJEIRAS
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE CEREJEIRAS
ÚNICO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS, 
REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE CEREJEIRAS ESTADO DE RONDÔNIA CARLOS ROBERTO SOARES 
MELO - TABELIÃO DE PROTESTO RUA PORTUGAL, 2.229, CENTRO - FONE: (69)3342-2440 E-MAIL: CRSMCEREJEIRAS@GMAIL.
COM 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Nº 140/2022 Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Cerejeiras-RO, localizado na Rua 
Portugal, 2.229, Centro - Fone: (69)3342-2440 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às 
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes características: 
Devedor: A M HERNANDES SERVICOS CPF/CNPJ: 27.044.323/0001-33 Protocolo: 78067 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: A P DA SILVA& SILVA LTDA EPP CPF/CNPJ: 34.739.557/0001-60 Protocolo: 78076 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: ALISON PEREIRA SOARES CPF/CNPJ: 011.008.032-70 Protocolo: 78039 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: ANA SCHOLLEMBERG DA SILVA CPF/CNPJ: 33.166.988/0001-12 Protocolo: 78078 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: ANDRENE AMORIM DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 929.309.212-34 Protocolo: 78080 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: D S LASCOLA CPF/CNPJ: 43.631.534/0001-29 Protocolo: 78084 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: E. F. CALADO CPF/CNPJ: 37.295.435/0001-10 Protocolo: 78075 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: EDSON CLAUDIANO BARBOSA CPF/CNPJ: 907.522.102-97 Protocolo: 78047 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: EDVALDO ALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 996.055.202-06 Protocolo: 78046 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: ELIZEU BRUNO DE FREITAS CPF/CNPJ: 012.507.192-24 Protocolo: 78045 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: ERONILSON ANTONIO BONADIMAN CPF/CNPJ: 039.675.989-00 Protocolo: 78070 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: FABIO NERES PEREIRA CPF/CNPJ: 823.884.742-72 Protocolo: 78044 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: FARMACIA PRECO BAIXO CEREJEIRAS LTDA CPF/CNPJ: 20.051.373/0001-07 Protocolo: 78063 Data Limite Para 
Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: FARMACIA PRECO BAIXO CEREJEIRAS LTDA CPF/CNPJ: 20.051.373/0001-07 Protocolo: 78062 Data Limite Para 
Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: GEORGES MATEUS ALVES MOTA CPF/CNPJ: 26.264.935/0001-79 Protocolo: 78041 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: GEORGES MATEUS ALVES MOTA CPF/CNPJ: 26.264.935/0001-79 Protocolo: 78072 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: GILMAR PROENCO ME CPF/CNPJ: 11.398.717/0001-50 Protocolo: 78042 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: GILMAR PROENCO ME CPF/CNPJ: 11.398.717/0001-50 Protocolo: 78073 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: IVANUSA LEANDRO SILVA CPF/CNPJ: 836.625.882-34 Protocolo: 78083 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: J.JORGE FILHO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.248.901/0001-13 Protocolo: 78079 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: JEOVANE FRANCISCO DIOGO CPF/CNPJ: 618.744.002-10 Protocolo: 78040 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: JEOVANE FRANCISCO DIOGO CPF/CNPJ: 618.744.002-10 Protocolo: 78071 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
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Devedor: LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA CPF/CNPJ: 34.761.254/0001-44 Protocolo: 78066 Data Limite Para 
Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: LUCILEIA DA SILVA ROCHA CPF/CNPJ: 728.766.202-78 Protocolo: 78061 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 008.252.562-59 Protocolo: 78060 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: MARIA ELIDA FIORAVANTE CPF/CNPJ: 311.343.861-68 Protocolo: 78059 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MARIA INES AMARANTE CPF/CNPJ: 419.497.142-68 Protocolo: 78058 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MARIA VERGINIA DALLA COSTA CPF/CNPJ: 682.444.289-53 Protocolo: 78057 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MERCY SORDI MOREIRA CPF/CNPJ: 107.352.912-68 Protocolo: 78064 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MERCY SORDI MOREIRA CPF/CNPJ: 107.352.912-68 Protocolo: 78056 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MICHAEL VIEIRA DE ASSUNCAO CPF/CNPJ: 026.916.302-69 Protocolo: 78081 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: RODRIGO AUGUSTO GONCALVES CPF/CNPJ: 778.473.932-04 Protocolo: 78055 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: RUIZ COM DE CALCADOS EIRELI CPF/CNPJ: 03.094.069/0001-10 Protocolo: 78082 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: SADI PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 500.819.501-87 Protocolo: 78054 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: SANDRA VILMA DE FREITAS CPF/CNPJ: 648.780.402-97 Protocolo: 78077 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: SIDINEI AVELINO RODRIGUES CPF/CNPJ: 686.180.852-00 Protocolo: 78068 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: SIDINEIA PINHEIRO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 012.718.882-70 Protocolo: 78053 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: SIDNEY DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ: 994.792.652-49 Protocolo: 78052 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: SILVANIA MARIA DE BARROS CPF/CNPJ: 022.104.662-37 Protocolo: 78065 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: SILVANIA MARIA DE BARROS CPF/CNPJ: 022.104.662-37 Protocolo: 78051 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: VALE DO GUAPORE LTDA CPF/CNPJ: 10.202.260/0001-01 Protocolo: 78074 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: VALE DO GUAPORE LTDA CPF/CNPJ: 10.202.260/0001-01 Protocolo: 78043 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: VICTOR HUGO RIBEIRO CABRAL DA SILVA. CPF/CNPJ: 037.422.652-02 Protocolo: 78050 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: W F DOS SANTOS CPF/CNPJ: 28.527.507/0001-17 Protocolo: 78069 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: WELIOMAR DE OLIVEIRA ROSA CPF/CNPJ: 615.734.852-68 Protocolo: 78049 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: WERBSON DE SOUZA NEVES CPF/CNPJ: 419.262.262-91 Protocolo: 78048 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando 
o(s) responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato das 08:00 hs às 16:00 hs, para efetuar(em) 
o pagamento antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não 
pague(m), ou suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Cerejeiras-RO, 02 de Setembro de 2022 CARLOS 
ROBERTO SOARES MELO TABELIÃO DE PROTESTO 

  CoruMBiara

LIVRO D-003   FOLHA 291   TERMO 001521
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.521
095752 01 55 2022 6 00003 291 0001521 85
Faço saber que pretendem CONVERTER A UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
JOSÉ NOBRE GOMES DE SOUZA e MAURA BALBO
Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público, solteiro, natural de Paratinga/BA, onde nasceu no dia 20 de janeiro de 1972, residente 
e domiciliado à Rua A 03, 444, em Corumbiara/RO, CEP: 76.995-000, filho de JOSÉ ONOFRE GOMES DE SOUZA e de DOMINGAS 
SOUZA GOMES; 
Ela, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, solteira, natural de Vilhena/RO, onde nasceu no dia 30 de maio de 1986, residente e 
domiciliada à Rua A 03, 444, em Corumbiara/RO, CEP: 76.995-000, filha de APARECIDA BALBO FERREIRA. 
Os contraentes coabitam há 20 (vinte) anos, e pretendem continuar juntos, com firme vontade de constituírem família e legalizar sua 
situação. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume.
Corumbiara-RO, 31 de agosto de 2022. 
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CoMarCa de eSPigão d´oeSte

eSPigão d´oeSte

COMARCA: ESPIGÃO D’OESTE
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE ESPIGÃO D’OESTE
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE ESPIGÃO D`OESTE ESTADO DE RONDÔNIA HÉLIO KOBAYASHI - 
TABELIÃO DE PROTESTO RUA INDEPENDÊNCIA, ESQ CEARÁ, Nº 2169, CENTRO TELEFONE: (69) 3481-2539 (WhatsApp) 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Espigão D’Oeste-RO, localizado na Rua Indepen-
dêcia, Esq. Ceará, Nº 2169, Espigão D`Oeste-RO, CEP 76974000 Tel. (69) 3481-2539 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 
5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para 
protesto com as seguintes características: 

Devedor: IRINEU SCHRAMM CPF/CNPJ: 419.247.892-72
Protocolo: 17634
Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022

Devedor: MR LOCACOES CPF/CNPJ: 35.470.409/0001-56
Protocolo: 17656
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ADIMILSON FELBERG CPF/CNPJ: 709.499.132-00
Protocolo: 17658
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES FRANCO CPF/CNPJ: 011.827.562-39
Protocolo: 17679
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: M D S CONFECCAES EIRELI CPF/CNPJ: 13.938.990/0001-55
Protocolo: 17688
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: A. L. DE ARAUJO ME CPF/CNPJ: 13.645.355/0001-80
Protocolo: 17690
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: EDSON MORAES ALVES CPF/CNPJ: 728.049.392-00
Protocolo: 17697
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: CLAUDINEI DE SOUZA JESUS CPF/CNPJ: 971.241.332-20
Protocolo: 17699
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: GILENO VICENTE DE SOUZA CPF/CNPJ: 944.598.942-20
Protocolo: 17702
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: LEANDRO DA COSTA THOME CPF/CNPJ: 048.455.239-22
Protocolo: 17707
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: AGUILAR GABRECHK CPF/CNPJ: 351.518.892-49
Protocolo: 17710
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: LILIANA ANDREIA ROSMUSSEN ARAUJO CPF/CNPJ: 752.008.052-87
Protocolo: 17714
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: LILIANA ANDREIA ROSMUSSEN ARAUJO CPF/CNPJ: 752.008.052-87
Protocolo: 17715
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: LUIZ HENRIQUE SANTOS RODRIGUES CPF/CNPJ: 019.316.272-58
Protocolo: 17718
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
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E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato de segunda a sexta feira 08:00 às 16:00 horas, para 
efetuar(em) o pagamento, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Espigão D’Oeste-RO, 02 de Setembro de 
2022 NORMA SUELI BARBOZA KOBAYASHI TABELIÃ SUBSTITUTA 

CoMarCa de  guaJarÁ-MiriM

1º taBeLionato de ProteSto

COMARCA: GUAJARÁ-MIRIM
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE GUAJARÁ-MIRIM
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE GUAJARÁ-MIRIM ESTADO DE RONDÔNIA ENEIDE OLIVEIRA 
CAVALCANTE - TABELIÃ DE PROTESTO AV. QUINTINO BOCAIUVA, Nº 495 - CENTRO - CEP 76850-000, FONE: (69) 3541-2075 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Guajará-mirim-RO, localizado na Av Quintino 
bocaiuva, N 495, Centro, Guajará-Mirim-RO, CEP 76850000 Tel. (69) 3541-2075 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º 
do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para 
protesto com as seguintes características: 

Devedor: CLAUDETE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 911.778.472-72
Protocolo: 252623
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: WANDERSON ABIDIAS PACHECO DE ANDRADE CPF/CNPJ: 635.145.672-04
Protocolo: 252668
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: MANOEL DE LEMOS FILHO CPF/CNPJ: 138.928.272-49
Protocolo: 252673H
Data Limite Para Comparecimento: 16/09/2022

Devedor: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE RONDO CPF/CNPJ: 22.822.464/0001-16
Protocolo: 252674
Data Limite Para Comparecimento: 16/09/2022

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato de segunda a sexta feira 09:00 às 15:00 horas, para 
efetuar(em) o pagamento, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Guajará-mirim-RO, 02 de Setembro de 2022 
ENEIDE OLIVEIRA CAVALCANTE TABELIÃ DE PROTESTO 

CoMarCa de  Jaru

oFÍCio de regiStroS CiviS

LIVRO D-057 FOLHA 294 TERMO 019277
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 19.277
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes: MATHEUS DUTRA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, Construtor, solteiro, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 
18 de outubro de 1997, residente e domiciliado à Av. Governador Jorge Teixeira, 1933, Jardim Esperança, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, 
, filho de ADÃO DUTRA DA SILVA e de JULINDA TAVARES DA SILVA DUTRA; e JAINE OLEGARIO DA SILVA de nacionalidade brasileira, 
Operadora de Caixa, solteira, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 16 de maio de 2003, residente e domiciliada à Av. Governador 
Jorge Teixeira, 1933, Jardim Esperança, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filha de JAIR OLEGARIO DA SILVA e de LINDAURA AMARO 
DE OLIVEIRA SILVA, determinando que o regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome de MATHEUS DUTRA DA SILVA.
Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome de JAINE OLEGARIO DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br - 
Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 01 de setembro de 2022.
 Elza dos Santos Lacerda
Oficiala e Tabeliã 
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EDITAL DE PROCLAMAS Nº 8.368
095844 01 55 2022 6 00016 147 0008368 31
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes: JOSUÉ PALMA PAIVA e FABIANA CRISTINA COSTA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileiro, militar, solteiro, portador 
do RG n° 2894375-9/SESDEC/AM - Expedido em 03/02/2020, CPF/MF n° 029.182.802-75, natural de Manaus-AM, onde nasceu no dia 
13 de setembro de 1998, residente e domiciliado à Av. Madeira Mamoré, 363, apt 03, Tamandaré, em Guajará-Mirim-RO, CEP: 76.850-
000, , filho de FRANCISCO GOMES PAIVA e de JUCINEIA SÁ DA PALMA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, portador do 
RG n° 3334571-6/SESDEC/AM - Expedido em 27/01/2016, CPF/MF n° 917.190.462-04, natural de Manaus-AM, onde nasceu no dia 29 
de novembro de 1997, residente e domiciliada à Av. Madeira Mamoré, 363, apt 03, Tamandaré, em Guajará-Mirim-RO, CEP: 76.850-000, 
, filha de JOSÉ PINHEIRO DA SILVA e de EDEUZOILA FREITAS COSTA. O regime de bens do casamento dos pretendentes será o 
de Comunhão Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, passará a adotar o nome de JOSUÉ PALMA PAIVA. Que após o 
casamento, a declarante, passará a adotar o nome de FABIANA CRISTINA COSTA DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume. 
Guajará-Mirim-RO,01 de setembro de 2022.
Joel Luiz Antunes de Chaves. Oficial Registrador

 
1º taBeLionato de ProteSto

COMARCA: JARU
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE JARU
1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE JARU ESTADO DE RONDÔNIA ANA ANGÉLICA DOS SANTOS 
MELQUISEDEC - TABELIÃ DE PROTESTO Rua Rio de Janeiro, 3135, Sala 1, Galeria Florata, Setor 2, Jaru-RO, CEP 7689000 Tel. 
(69)3521-6495 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Jaru-RO, localizado na Rua Rio de Janeiro, 3135, 
Sala 2, Galeria Florata, Setor 2, Jaru-RO, CEP 7689000 Tel. (69)3521-6495 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 
277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto 
com as seguintes características: 

Devedor: GILGLEICE VASCONCELOS GOMES CPF/CNPJ: 778.333.502-06
Protocolo: 200599
Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022

Devedor: JOSE LUCAS SILVA BASTO ZE LUCAS CPF/CNPJ: 703.637.032-76
Protocolo: 200621
Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022

Devedor: EUQUIAS DA SILVA TRAVAGIN QUI CPF/CNPJ: 996.454.672-68
Protocolo: 200628
Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022

Devedor: JOAQUIM TEIXEIRA SAITER CPF/CNPJ: 591.749.192-53
Protocolo: 200635
Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022

Devedor: TAMILY DOS SANTOS ROSA CPF/CNPJ: 006.064.012-02
Protocolo: 200663
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: TAMILY DOS SANTOS ROSA CPF/CNPJ: 006.064.012-02
Protocolo: 200669
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: GUSTAVO KAYQUI MAZZALLI CPF/CNPJ: 976.826.672-49
Protocolo: 200670
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: GUSTAVO KAYQUI MAZZALLI CPF/CNPJ: 976.826.672-49
Protocolo: 200671
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ALEX VIERA DE SOUZA CPF/CNPJ: 958.976.662-53
Protocolo: 200675
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: SIMONE NERES DA COSTA CPF/CNPJ: 27.864.014/0001-00
Protocolo: 200679
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: EDVALDO DA SILVA SILVESTRE CPF/CNPJ: 777.971.162-53
Protocolo: 200682
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: DRP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CPF/CNPJ: 17.231.476/0001-36
Protocolo: 200685
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ALMERINDA ROSA NEUBANER CPF/CNPJ: 847.313.462-15
Protocolo: 200688
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: DEVRALGAS SOUZA LIMA CPF/CNPJ: 036.930.106-41
Protocolo: 200689
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JUSCELIO DE SOUSA MACHADO CPF/CNPJ: 813.611.572-91
Protocolo: 200690
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JEFFERSON CARDOSO DAMASCENO CPF/CNPJ: 014.076.332-52
Protocolo: 200691
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: OSIEL VIEIRA CAMPOS CPF/CNPJ: 773.740.452-04
Protocolo: 200698
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: DAVI FERREIRA CPF/CNPJ: 139.502.822-20
Protocolo: 200699
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JOEL DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 673.394.412-04
Protocolo: 200711
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ANDREIA CRISTINA LOPES PINTO CPF/CNPJ: 784.570.412-15
Protocolo: 200712
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: VALTAIR RODRIGUES CHAVES CPF/CNPJ: 408.690.912-04
Protocolo: 200718
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: CRISTIANO REVEILLEAU CPF/CNPJ: 665.654.642-00
Protocolo: 200726
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: DIEGO SANTIAGO LEITAO CPF/CNPJ: 898.290.342-91
Protocolo: 200731
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ELENILDO ALVES SANTOS CPF/CNPJ: 024.051.452-19
Protocolo: 200734
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ADILSON PEGO DE MACEDO CPF/CNPJ: 350.459.142-00
Protocolo: 200735
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: GENILDE LOPES DE LIMA CPF/CNPJ: 421.021.702-68
Protocolo: 200724
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JANA GUSMAO DUTRA DE LIMA CPF/CNPJ: 701.077.772-15
Protocolo: 200727
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022



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

3834DIARIO DA JUSTIÇAANO XL NÚMERO 165 SEGUNDA-FEIRA, 05-09-2022

Devedor: LUIZ FERNANDO DE CAMARGO ALVES CPF/CNPJ: 787.336.002-44
Protocolo: 200728
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: EVILA CARLA MOLINO DE SOUZA CPF/CNPJ: 947.120.852-15
Protocolo: 200741
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: CERAMICA BOARO LTDA ME CPF/CNPJ: 84.746.619/0001-30
Protocolo: 200742
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ROSILENE LUIZA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 736.657.542-91
Protocolo: 200743
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: PABLO NASCIMENTO DA COSTA CPF/CNPJ: 787.127.852-53
Protocolo: 200745
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ANDRIEL FELIPE DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 033.182.532-51
Protocolo: 200749
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: MANOEL DOMINGOS FERREIRA CPF/CNPJ: 079.084.582-20
Protocolo: 200750
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: DENILSON ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 620.193.842-72
Protocolo: 200752
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ANDREA BIANCHINI CPF/CNPJ: 904.041.812-87
Protocolo: 200754
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: IVANIR HILARIO ALVES CPF/CNPJ: 631.565.392-87
Protocolo: 200755
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato de segunda a sexta feira 09:00 às 15:00 horas, 
para efetuar(em) o pagamento, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Jaru-RO, 02 de Setembro de 2022 ANA 
ANGÉLICA DOS SANTOS MELQUISEDEC TABELIÃ DE PROTESTO 

governador Jorge teixeira

LIVRO D-003 FOLHA 296 TERMO 000896
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 896
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: REINALDO BARBOSA, de nacionalidade brasileiro, Empresário Individual, divorciado, natural de Itaguaçu-
ES, onde nasceu no dia 04 de junho de 1971, residente e domiciliado à Rua Artur Bual, nº 9 2B, Urbanização Mem Martins Pont, Mem 
Martins Sintra, CEP: 2.725-532, filho de ARCIDIO BARBOSA e de MARIA DE LURDES PINTO BARBOSA; e WANDERLEIA DA SILVA 
de nacionalidade brasileira, Esteticista e Cosmetologista, divorciada, natural de Guajara-Mirim-RO, onde nasceu no dia 24 de março de 
1976, residente e domiciliada à Rua Artur Bual, nº 9 2B, Urbanização Mem Martins Poente - Mem Martins Sintra, CEP: 2.725-532, filha 
de ARISTON FERREIRA DA SILVA e de MARIA DE FATIMA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume.
Envio cópia ao Oficial do Registro Civil competente, para ser afixado no Ofício do domicílio e residência dos contraentes, para os efeitos 
do artigo 1.527 do Código Civil Brasileiro.
Governador Jorge Teixeira-RO, 01 de setembro de 2022.
 Laercia Aguiar Rodrigues
Escrevente Autorizado 
Prazo para Edital: 12/09/2022
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CoMarCa de  ouro Preto do oeSte

ouro Preto do oeSte

COMARCA: OURO PRETO DO OESTE
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE OURO PRETO DO OESTE
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE OURO PRETO DO OESTE ESTADO DE RONDÔNIA MARIA ELIZABETH 
DIAS FERREIRA - TABELIÃ DE PROTESTO Av. Daniel Comboni, 1338 B, União, Ouro Preto do Oeste-RO, CEP 76920000 Tel. (69)3461-
3866 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Ouro Preto Do Oeste-RO, localizado na Av. Daniel 
Comboni, 1338 B, União, Ouro Preto do Oeste-RO, CEP 76920000 Tel. (69)3461-3866 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 
5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para 
protesto com as seguintes características: 

Devedor: ADEILDES DA SILVA MENEZES CPF/CNPJ: 975.377.212-20
Protocolo: 161408
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: ADEILDES DA SILVA MENEZES CPF/CNPJ: 975.377.212-20
Protocolo: 161409
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: NATALICIO ABDOM FILHO CPF/CNPJ: 834.170.952-04
Protocolo: 161410
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: NATALICIO ABDOM FILHO CPF/CNPJ: 834.170.952-04
Protocolo: 161411
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: NADIR PEREIRA TERTUR DE ASSIS CPF/CNPJ: 729.249.692-04
Protocolo: 161427
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: NADIR PEREIRA TERTUR DE ASSIS CPF/CNPJ: 729.249.692-04
Protocolo: 161428
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: NADIR PEREIRA TERTUR DE ASSIS CPF/CNPJ: 729.249.692-04
Protocolo: 161429
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: NADIR PEREIRA TERTUR DE ASSIS CPF/CNPJ: 729.249.692-04
Protocolo: 161430
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: MICHEL JAKSON PORTO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 40.035.595/0001-35
Protocolo: 161483
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato de segunda a sexta feira 09:00 às 15:00 horas, para 
efetuar(em) o pagamento, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Ouro Preto Do Oeste-RO, 02 de Setembro de 
2022 TAUANA BROSEGHINI VAZ ESCREVENTE AUTORIZADA 

COMARCA: OURO PRETO DO OESTE
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE OURO PRETO DO OESTE
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE OURO PRETO DO OESTE ESTADO DE RONDÔNIA MARIA ELIZABETH 
DIAS FERREIRA - TABELIÃ DE PROTESTO Av. Daniel Comboni, 1338 B, União, Ouro Preto do Oeste-RO, CEP 76920000 Tel. (69)3461-
3866 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Ouro Preto Do Oeste-RO, localizado na Av. Daniel 
Comboni, 1338 B, União, Ouro Preto do Oeste-RO, CEP 76920000 Tel. (69)3461-3866 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 
5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para 
protesto com as seguintes características: 

Devedor: SERGIO CATARINO ALVES CPF/CNPJ: 890.645.692-15
Protocolo: 161399
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
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Devedor: LUCAS CORDEIRO DA COSTA CPF/CNPJ: 022.786.172-81
Protocolo: 161422
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: LUCAS CORDEIRO DA COSTA CPF/CNPJ: 022.786.172-81
Protocolo: 161423
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JEFFERSON PEREIRA DOSA SANTOS CPF/CNPJ: 703.785.432-88
Protocolo: 161465
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ANA PRISCILA DA SILVA CPF/CNPJ: 001.469.542-11
Protocolo: 161466
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: THIAGO LOPES DA SILVA LTDA CPF/CNPJ: 40.917.062/0001-87
Protocolo: 161469
Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022

Devedor: ARAUJO E SILVA COM VAR DE GAS LTDA CPF/CNPJ: 27.754.107/0001-81
Protocolo: 161473
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ELIZEU DA SILVA FERNANDES CPF/CNPJ: 866.057.042-15
Protocolo: 161503
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: POLIERLEN DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 887.408.112-04
Protocolo: 161566
Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022

Devedor: SILAS EMIDIO DA SILVA CPF/CNPJ: 004.450.551-54
Protocolo: 161489
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: CLEICY KELLY NUNES WERLICH CPF/CNPJ: 022.197.322-23
Protocolo: 161492
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: CLAUDECIR VIEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 994.622.812-20
Protocolo: 161493
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: WILLIAM PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 955.648.702-63
Protocolo: 161498
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: MARINALVA ROSA SILVA DE ABREU CPF/CNPJ: 892.269.842-04
Protocolo: 161501
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: DARCI ALVES TEIXEIRA CPF/CNPJ: 29.140.529/0001-92
Protocolo: 161502
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: DEROELSON BARRETO DE SOUSA CPF/CNPJ: 892.845.421-20
Protocolo: 161506
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: TCN COMERCIO DE CONFECCAES LTDA CPF/CNPJ: 04.820.220/0001-12
Protocolo: 161509
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: REGINALDO LOPES DE BARROS CPF/CNPJ: 805.208.632-91
Protocolo: 161510
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: NEUVAIR FERREIRA BRAGANCA CPF/CNPJ: 004.105.507-10
Protocolo: 161516
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 527.968.682-49
Protocolo: 161523
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: CLAUDECIR VIEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 994.622.812-20
Protocolo: 161524
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: SIDINEI MENESES CPF/CNPJ: 575.678.242-72
Protocolo: 161525
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: EDMAR GONCALVES SA ZEFERINO CPF/CNPJ: 866.644.842-34
Protocolo: 161526
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: NILCEIA NOBRE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 711.854.532-53
Protocolo: 161532
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: DAIANE MARIA RODRIGUES CPF/CNPJ: 921.797.702-00
Protocolo: 161535
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: THIENE MAMBRINI GONCALVES CPF/CNPJ: 903.964.992-87
Protocolo: 161537
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JOSE RODRIGUES BARBOSA CPF/CNPJ: 190.650.432-68
Protocolo: 161538
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ALISON DE OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ: 981.441.702-53
Protocolo: 161539
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: EDISON FRANCISCO VAZ CPF/CNPJ: 625.104.102-10
Protocolo: 161540
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: VANDERLEI JOSE DA SILVA CPF/CNPJ: 654.521.782-87
Protocolo: 161542
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: VALTER JHONATAN BESSA PRUDENTE CPF/CNPJ: 014.325.412-00
Protocolo: 161557
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JOSE DE JESUS ARAUJO FILHO CPF/CNPJ: 389.095.102-34
Protocolo: 161561
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: MARIANO VALENTINO DOS PASSOS CPF/CNPJ: 106.967.092-87
Protocolo: 161562
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ROSELY MACHADO VIEIRA CPF/CNPJ: 280.408.008-03
Protocolo: 161563
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: VALDECI RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 557.920.492-20
Protocolo: 161565
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: LUIZ TADEU M. MACHADO CPF/CNPJ: 303.610.440-20
Protocolo: 161569
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: LEANDRO DA SILVA CPF/CNPJ: 522.149.152-49
Protocolo: 161575
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ANA LUCIA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 779.116.792-15
Protocolo: 161576
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato de segunda a sexta feira 09:00 às 15:00 horas, para 
efetuar(em) o pagamento, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Ouro Preto Do Oeste-RO, 02 de Setembro de 
2022 TAUANA BROSEGHINI VAZ ESCREVENTE AUTORIZADA 

vaLe do ParaÍSo

1 º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, Vale do Paraíso -RO
LIVRO D-007 FOLHA 004 TERMO 001504
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.504
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes: BRUNO FERNANDES ESPINDOLA, de nacionalidade brasileiro, Lavrador, solteiro, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, 
onde nasceu no dia 28 de setembro de 1994, residente e domiciliado na Localidade Linha 200, Lote 61, Gleba 58-A, s/n, Zona rural, em 
Vale do Paraiso-RO, CEP: 76.923-000, , filho de HENRIQUE ALVES ESPINDOLA e de BERNADETE FERNANDES ESPINDOLA; e 
SHEILA DOS SANTOS VIEIRA de nacionalidade brasileira, lavradora, solteira, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 
23 de outubro de 1998, residente e domiciliada na Localidade Linha 199, Lote 53, Gleba 25-A, s/n, Zona rural, em Vale do Paraiso-RO, 
CEP: 76.923-000, , filha de FRANCIMAR FERREIRA VIEIRA e de ELIETE DOS SANTOS SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume e publicado pela imprensa.
Vale do Paraiso-RO, 02 de setembro de 2022.
José Helio Pereira dos Santos
Oficial e Tabelião 
 

CoMarCa de PiMenta Bueno

PiMenta Bueno

LIVRO D-030 FOLHA 028 TERMO 013118
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 13.118
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes:
ÍGOR JOSÉ SANTANA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, de profissão eletrotécnico, de estado civil divorciado, natural de 
Vitória-ES, onde nasceu no dia 21 de julho de 1986, residente e domiciliado à Rua Monte Sinai, 220, Jardim das Oliveiras, em Pimenta 
Bueno-RO, CEP: 76.970-000, filho de IGOR ANTONIO DE CARVALHO e de DOROTÉIA TEREZINHA SANTANA DE CARVALHO, sendo 
que após o casamento continuou a adotar o nome de ÍGOR JOSÉ SANTANA DE CARVALHO; e CLAUDIA RIBEIRO SEBASTIÃO de 
nacionalidade brasileira, de profissão massoterapeuta, de estado civil solteira, natural de Vilhena-RO, onde nasceu no dia 18 de outubro 
de 1992, residente e domiciliada à Rua Monte Sinai, 220, Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, filha de 
JOSÉ DEODATO SEBASTIÃO e de LUZIA RIBEIRO SEBASTIÃO, sendo que após o casamento passou a adotar o nome de CLAUDIA 
RIBEIRO SEBASTIÃO SANTANA. O regime a adotado pelos nubentes é o da Comunhão Parcial de Bens 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume e publicado pela imprensa local.^
Pimenta Bueno-RO, 01 de setembro de 2022.
Lenise Hentschke
Tabeliã e Oficiala 

LIVRO D-030 FOLHA 029 TERMO 013119
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 13.119
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes:^
JEFERSON SANTANA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, de profissão pintor, de estado civil solteiro, natural de Pimenta Bueno-RO, 
onde nasceu no dia 28 de dezembro de 1989, residente e domiciliado à Av. Fortaleza, 1274, Nova Pimenta, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 
76.970-000, filho de FRANCISCO SANTANA DE JESUS e de LIDIA LOPES DOS SANTOS SANTANA, sendo que após o casamento 
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continuou a adotar o nome de JEFERSON SANTANA DE JESUS; e ANA PAULA PEICHER DOS REIS de nacionalidade brasileira, de 
profissão operadora de caixa, de estado civil solteira, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no dia 04 de março de 1994, residente 
e domiciliada à Rua Ademir Fredi, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, filha de CLAUDIONOR FRANCISCO DOS REIS e de 
LUZENETE PEICHER DOS REIS, sendo que após o casamento continuou a adotar o nome de ANA PAULA PEICHER DOS REIS. O 
regime a adotado pelos nubentes é o da Comunhão Parcial de Bens
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume e publicado pela imprensa local.
Pimenta Bueno-RO, 01 de setembro de 2022.
Lenise Hentschke
Tabeliã e Oficiala 
 
LIVRO D-030 FOLHA 030 TERMO 013120
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 13.120
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes:^al
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, natural de Presidente 
Venceslau-SP, onde nasceu no dia 08 de julho de 1970, residente e domiciliado à Rua 09 de julho, 974, em Pimenta Bueno-RO, filho de 
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e de FRANCISCO OLINDA DOS SANTOS, sendo que após o casamento continuou a adotar o nome de JOSÉ 
FRANCISCO DOS SANTOS; e DALVA REGINA ANTÉVERE de nacionalidade brasileira, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
natural de Paulicéia-SP, onde nasceu no dia 10 de abril de 1975, residente e domiciliada à Rua 09 de Julho, 974, em Pimenta Bueno-RO, 
filha de BENEDITO ANTÉVERE e de MARIA DAS DORES PEREIRA, sendo que após o casamento passou a adotar o nome de DALVA 
REGINA ANTÉVERE DOS SANTOS. O regime a adotado pelos nubentes é o da Comunhão Parcial de Bens 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume e publicado pela imprensa local.
^Pimenta Bueno-RO, 01 de setembro de 2022.
Lenise Hentschke
Tabeliã e Oficiala 
 

COMARCA: PIMENTA BUENO
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE PIMENTA BUENO
1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE PIMENTA BUENO ESTADO DE RONDÔNIA ARACI MENDES DE 
BRITO LIMA - TABELIÃ DE PROTESTO Avenida Rotary Clube, 581 - Pioneiros - Pimenta Bueno, CEP 76970000 TEL. (69)3451-2869 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Tabelionato de Protesto de Pimenta Bueno/RO, localizado na Av. Presidente Dutra, 
582, Sala E, Pioneiro, Pimenta Bueno, CEP 76970000 Tel. (69)3451-2869 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997, FAZ SABER às 
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes características: 

Devedor: ADALTO FERREIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 017.023.042-21
Protocolo: 255063
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: EDCELSO DE FREITAS NOGUEIRA CPF/CNPJ: 774.980.462-53
Protocolo: 255045
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: D. F. FILHO COMERCIO DE GASNEROS ALIMENTICIOS CPF/CNPJ: 28.975.881/0001-85
Protocolo: 255078
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato de segunda a sexta feira 09:00 às 15:00 horas, para 
efetuar(em) o pagamento, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Pimenta Bueno-RO, 02 de Setembro de 2022 
DEBORA PEREIRA DA ROCHA TABELIÃ SUBSTITUTA 

COMARCA: PIMENTA BUENO
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE PIMENTA BUENO
1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE PIMENTA BUENO ESTADO DE RONDÔNIA ARACI MENDES DE 
BRITO LIMA - TABELIÃ DE PROTESTO Avenida Rotary Clube, 581 - Pioneiros - Pimenta Bueno, CEP 76970000 TEL. (69)3451-2869 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Tabelionato de Protesto de Pimenta Bueno/RO, localizado na Av. Presidente Dutra, 
582, Sala E, Pioneiro, Pimenta Bueno, CEP 76970000 Tel. (69)3451-2869 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997, FAZ SABER às 
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes características: 

Devedor: ANA CAROLINA SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 982.025.962-20
Protocolo: 255030
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: TALLIS WILLIAN DA SILVA CPF/CNPJ: 048.248.002-50
Protocolo: 255034
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: TASSO FERNANDO GUEDES CPF/CNPJ: 950.318.712-53
Protocolo: 255035
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ALCEBIADES DA S. BITTENCOURT CPF/CNPJ: 626.846.712-49
Protocolo: 255044
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ADEMILSON LEMES GONCALO CPF/CNPJ: 15.225.551/0001-20
Protocolo: 255046
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JESUS DELGADO RODRIGUES CPF/CNPJ: 047.722.101-72
Protocolo: 255049
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JOAO SALGUEIRO NETO CPF/CNPJ: 671.355.522-53
Protocolo: 255050
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: IZAQUEU GONCALVES PEREIRA CPF/CNPJ: 408.253.102-53
Protocolo: 255051
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JOANICE PASTENE CPF/CNPJ: 172.672.932-04
Protocolo: 255052
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: STEFANY MARTINS BORBA MARQUES CPF/CNPJ: 37.162.326/0001-25
Protocolo: 255054
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ROMARIO PEREIRA ROQUE CPF/CNPJ: 35.402.399/0001-11
Protocolo: 255055
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: R. ROSSI LTDA CPF/CNPJ: 37.913.510/0001-60
Protocolo: 255056
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 25.424.605/0001-30
Protocolo: 255058
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: CLAUDINEI PEREIRA MEIRELES CPF/CNPJ: 008.020.892-40
Protocolo: 255059
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 862.189.642-72
Protocolo: 255060
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: GILMAR DE SOUZA GONCALVES CPF/CNPJ: 470.360.872-34
Protocolo: 255061
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: WENNER DANIELE VENANCIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 35.631.007/0001-96
Protocolo: 255062
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: WESLEY VALBUSA BORGHI CPF/CNPJ: 849.143.352-04
Protocolo: 255065
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JULIO CESAR LAZZARI CPF/CNPJ: 918.448.949-91
Protocolo: 255066
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: QUANZ E MACHADO LTDA ME. CPF/CNPJ: 13.445.605/0001-38
Protocolo: 255067
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: RODRIGO DE MARCOS JESUS CPF/CNPJ: 031.568.962-50
Protocolo: 255074
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: NATIELE PINHEIRO DA SILVA CPF/CNPJ: 25.022.093/0001-86
Protocolo: 255075
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA CPF/CNPJ: 755.172.052-91
Protocolo: 255076
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: BIANCA STEFFANY DA SILVA FAUSTINO CPF/CNPJ: 005.638.492-07
Protocolo: 255077
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ANA PAULA NOCETE ORLANDO FERREIRA CPF/CNPJ: 927.054.722-15
Protocolo: 255081
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: MARCOS INACIO GOMES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 030.468.832-00
Protocolo: 255083
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: EUGENIA SOUZA ANDRADE CPF/CNPJ: 001.180.092-57
Protocolo: 255086
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: EUGENIA SOUZA ANDRADE CPF/CNPJ: 001.180.092-57
Protocolo: 255087
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: REINALDO KRAUSER NETO CPF/CNPJ: 282.326.072-20
Protocolo: 255080
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: FENIX GRILL LTDA CPF/CNPJ: 13.504.249/0001-86
Protocolo: 255104
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato de segunda a sexta feira 09:00 às 15:00 horas, para 
efetuar(em) o pagamento, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Pimenta Bueno-RO, 02 de Setembro de 2022 
DEBORA PEREIRA DA ROCHA TABELIÃ SUBSTITUTA 

CoMarCa de  roLiM de Moura 

roLiM de Moura

COMARCA: ROLIM DE MOURA
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE ROLIM DE MOURA
1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE ROLIM DE MOURA ESTADO DE RONDÔNIA SAMUEL LOPES DE 
CARVALHO JÚNIOR - TABELIÃO DE PROTESTO AV. NORTE SUL, Nº 5963, SALA B, PLANALTO, CEP 76940-000, FONE: (69) 3442-
3273 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Nº 167/2022 Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Rolim De Moura-RO, localizado na 
Av. Norte Sul, Nº 5963, Sala B, Planalto, Fone: (69) 3442-3273 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, 
FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes 
características: 
Devedor: ELCI MARIA MACHADO CPF/CNPJ: 289.936.242-91 Protocolo: 39420 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: EDWARD IKENNA NJOKU CPF/CNPJ: 706.601.692-07 Protocolo: 39419 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: FATIMA DE ARAUJO SILVA BERGAMIN CPF/CNPJ: 332.028.699-49 Protocolo: 39418 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: LUCIANA GONCALVES DA SILVA CORREA CPF/CNPJ: 916.866.522-91 Protocolo: 39346 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
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Devedor: APARECIDA ALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 351.425.882-15 Protocolo: 39327 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: EDLAINE CONCEICAO DA CRUZ CPF/CNPJ: 470.781.202-30 Protocolo: 39417 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOAO LOURENCO NIENKE CPF/CNPJ: 015.306.272-06 Protocolo: 39415 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: THIAGO BIAGGI CPF/CNPJ: 898.959.912-15 Protocolo: 39347 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ADALBERTO DA SILVA LUZINI CPF/CNPJ: 567.771.321-04 Protocolo: 39394 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: GILVAN GOMES DA SILVA CPF/CNPJ: 970.035.068-15 Protocolo: 39406 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOCIMAR DA CUNHA FAUSTINO CPF/CNPJ: 000.844.862-01 Protocolo: 39356 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: RENALDO AVELINO DA SILVA CPF/CNPJ: 288.113.802-00 Protocolo: 39350 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: EFRAIN FRANCISCO DO PRADO CPF/CNPJ: 390.313.222-53 Protocolo: 39344 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOSE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 628.949.352-34 Protocolo: 39393 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: FLORISVALDO MARTINI CPF/CNPJ: 390.312.502-44 Protocolo: 39384 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MILTON MAMEDO CPF/CNPJ: 240.190.466-20 Protocolo: 39378 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MIGUEL RODRIGUES COUTINHO CPF/CNPJ: 152.164.542-68 Protocolo: 39371 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: OSEBIO FRANCISCO CORREIA CPF/CNPJ: 284.020.142-91 Protocolo: 39368 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOSE NUNES DA SILVA CPF/CNPJ: 691.041.312-15 Protocolo: 39361 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOAO ANTONIO RODRIGUES CPF/CNPJ: 088.060.719-04 Protocolo: 39360 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: OSVALDO PEREIRA DA CRUZ CPF/CNPJ: 183.405.802-30 Protocolo: 39342 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ROSARIA MACHADO CPF/CNPJ: 007.278.891-76 Protocolo: 39411 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: WELLINGTON DO AMARAL CPF/CNPJ: 889.640.782-68 Protocolo: 39405 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MARIA SIMONE LUCAS SILVA CPF/CNPJ: 640.335.622-49 Protocolo: 39404 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: IND MAD SAO JOSE LTDA CPF/CNPJ: 63.794.879/0001-00 Protocolo: 39403 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DELAIAS SOARES XAVIER CPF/CNPJ: 422.473.652-72 Protocolo: 39401 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: NELSON MARTINELLI CPF/CNPJ: 401.289.388-20 Protocolo: 39400 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MARA MARIA IZAR DE MAIO GODOI CPF/CNPJ: 826.480.698-87 Protocolo: 39398 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: CLECIO CEZAR DA SILVA CPF/CNPJ: 010.807.121-94 Protocolo: 39397 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: LINDOMAR DA SILVA CPF/CNPJ: 784.908.392-04 Protocolo: 39396 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: OMERO PINTO RODRIGUES CPF/CNPJ: 560.722.019-20 Protocolo: 39395 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ELIEZER FERREIRA PINTO CPF/CNPJ: 369.292.982-04 Protocolo: 39392 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: EVANETE SILVA DE ANDRADE CPF/CNPJ: 007.362.202-83 Protocolo: 39391 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ELTON DE SOUZA CPF/CNPJ: 698.484.082-15 Protocolo: 39390A Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: VALCIRA RODRIGUES DE SOUZA CPF/CNPJ: 874.966.742-49 Protocolo: 39390 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: NOEMIA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA CPF/CNPJ: 220.242.552-72 Protocolo: 39387 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: MARIA BERNADETE DOS SANTOS CARVALHO CPF/CNPJ: 734.826.682-72 Protocolo: 39386 Data Limite Para Compareci-
mento: 06/09/2022
Devedor: NATALICIO DE JESUS MOREIRA CPF/CNPJ: 441.544.709-06 Protocolo: 39377 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: VICENTE MANOEL DE SOUZA CPF/CNPJ: 312.864.022-04 Protocolo: 39375 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ELISETE MARIA RIBEIRO CPF/CNPJ: 387.184.562-00 Protocolo: 39359 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: CARLOS ANDRE DA SILVA MORAIS CPF/CNPJ: 023.689.164-23 Protocolo: 39357 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: BENICIA ALVES DE FREITAS DA SILVA CPF/CNPJ: 710.993.102-10 Protocolo: 39355 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ANA MARIA DE SOUZA DO CARMO CPF/CNPJ: 234.367.862-68 Protocolo: 39354 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: MARIA JOSE DA SILVA LOPES CPF/CNPJ: 203.382.012-20 Protocolo: 39349 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DOMINGOS ALVES MOREIRA CPF/CNPJ: 219.855.532-87 Protocolo: 39333 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ESLI FERNANDES CPF/CNPJ: 618.042.662-72 Protocolo: 39298 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
Devedor: EDEILSON MIGUEL CPF/CNPJ: 049.962.146-86 Protocolo: 39289 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
Devedor: ELIZEO VANZIN CPF/CNPJ: 244.383.409-34 Protocolo: 39276 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
Devedor: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS CPF/CNPJ: 618.494.212-34 Protocolo: 39270 Data Limite Para Comparecimento: 
05/09/2022
Devedor: HELLEN DOS SANTOS CORREA E OUTROS CPF/CNPJ: 899.160.182-00 Protocolo: 39269 Data Limite Para Comparecimen-
to: 05/09/2022
Devedor: CRISTIANE ANTUNES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 912.590.292-04 Protocolo: 39268 Data Limite Para Comparecimento: 
05/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato das 9:00 horas às 15:00 horas, para efetuar(em) 
o pagamento antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não 
pague(m), ou suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Rolim De Moura-RO, 02 de Setembro de 2022 
ANDREA GOMES VERÍSSIMO AIRES Tabeliã Substituta 



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

1° oFÍCio de regiStroS CiviS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-048 FOLHA 212 TERMO 016012
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 16.012
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: Ele: JACINTO CHAGAS DA COSTA, divorciado, com cinquenta e nove (59) anos de idade, de nacionalidade 
brasileiro, carpinteiro, natural de Rio Branco-AC, onde nasceu no dia 03 de julho de 1963, residente e domiciliado à Rua 1810, 4939, Bela 
Vista, em Vilhena-RO, , filho de BERNARDO MANOEL DA COSTA e de OTHILIA CHAGAS DA COSTA; Ela: FRANCISCA ZILDAY DE 
MORAIS, divorciada, com sessenta e três (63) anos de idade, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem aposentada, natural 
de Vila Brasil, em Glória de Dourados-MT, onde nasceu no dia 28 de outubro de 1958, residente e domiciliada na Travessa 812, nº 6535, 
Bairro Alto Alegre, em Vilhena-RO, , filha de SEVERINO ELIAS DE MORAIS e de MARIA CORNÉLIA DE MORAIS. Determinando que o 
regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar 
o nome de JACINTO CHAGAS DA COSTA. Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome de FRANCISCA ZILDAY 
DE MORAIS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado 
em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br). 
Vilhena-RO, 01 de setembro de 2022.
Carolina Cantuária Neiva Flores
Tabeliã Substituta 
 
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-048 FOLHA 213 TERMO 016013
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 16.013
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: Ele: EDSON FERREIRA DE ARAÚJO, divorciado, com quarenta e nove (49) anos de idade, de nacionalidade 
brasileiro, aposentado, natural de Cáceres-MT, onde nasceu no dia 02 de junho de 1973, residente e domiciliado à Rua Gilberto de 
Barros, 383, Setor 56, em Vilhena-RO, , filho de WALDEMAR SANTANA DE ARAÚJO e de NAIR FERREIRA DE ARAÚJO; Ela: ALAIR 
DE BARROS E SILVA, solteira, com cinquenta e nove (59) anos de idade, de nacionalidade brasileiro, acadêmica, natural de Cuiaba-MT, 
onde nasceu no dia 29 de março de 1963, residente e domiciliada à Rua 1510, 2601, Cristo Rei, em Vilhena-RO, , filha de ANTONIO 
TITO FERREIRA DA SILVA e de ANITA PINHEIRO DE BARROS E SILVA. Determinando que o regime de bens a viger a partir do 
mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome de EDSON FERREIRA 
DE ARAÚJO. Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome de ALAIR DE BARROS E SILVA. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br). 
Vilhena-RO, 01 de setembro de 2022.
Carolina Cantuária Neiva Flores
Tabeliã Substituta 
 
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-048 FOLHA 214 TERMO 016014
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 16.014
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes: Ele: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE OLIVEIRA, solteiro, com vinte e seis (26) anos de idade, de nacionalidade 
brasileiro, medico veterinário, natural de Vilhena-RO, onde nasceu no dia 02 de março de 1996, residente e domiciliado à Rua 1528, 
3016, Greenville, em Vilhena-RO, , filho de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e de LUCIANA MORTENE DE ANDRADE; Ela: MIKAELLA 
CLIPPE DE SOUZA, solteira, com vinte e sete (27) anos de idade, de nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, natural de São Gabriel da 
Palha-ES, onde nasceu no dia 07 de outubro de 1994, residente e domiciliada à Rua 1528, 3016, Greenville, em Vilhena-RO, , filha de 
MARQUES ALVES DE SOUZA e de SOLANGE DA CRUZ CLIPPE DE SOUZA. Determinando que o regime de bens a viger a partir do 
mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome de CARLOS HENRIQUE 
DE ANDRADE OLIVEIRA. Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome de MIKAELLA CLIPPE DE SOUZA. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br). 
Vilhena-RO, 01 de setembro de 2022.
Carolina Cantuária Neiva Flores
Tabeliã Substituta 
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1º taBeLionato de ProteSto

COMARCA: VILHENA
ÓRGÃO EMITENTE: 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE VILHENA
VILHENA - ESTADO DE RONDÔNIA 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS GERALDO FLÁVIO MATTER - Tabelião de 
Protesto Av. Major Amarante, 3191, Centro - fone (69) 3321-3992 cel 98473-5252 - Oi protestovilhena@gmail.com 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Vilhena-RO, localizado na Av. Major Amarante, 
3191, Centro - fone(69)3321-3992 cel 98473-5252 - Oi nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ 
SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes 
características: 
Devedor: ALEXANDRE KASZEWSKI CPF/CNPJ: 656.329.152-04 Protocolo: 509598 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: AMZ TRANSPORTES EIRELI CPF/CNPJ: 20.685.842/0001-31 Protocolo: 509610 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ANTONIA DA SILVA COSTA CPF/CNPJ: 469.570.222-34 Protocolo: 509613 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ANTONIO RUBI POSSEBON CPF/CNPJ: 349.712.112-68 Protocolo: 509585 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ARMERITA MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO CPF/CNPJ: 940.041.452-87 Protocolo: 509606 Data Limite Para 
Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/0618-16 Protocolo: 509589 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: BRUNO JOSE OLIVEIRA DE LIMA CPF/CNPJ: 846.901.602-44 Protocolo: 509604 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: BRUNO WESLEY BUENO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 003.526.612-08 Protocolo: 509590 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: CHIC FESTA EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 17.837.585/0001-00 Protocolo: 509591 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: EDGAR CALOS KIPERT CPF/CNPJ: 114.033.812-91 Protocolo: 509579 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: EDNA FERREIRA LIMA CPF/CNPJ: 713.761.862-68 Protocolo: 509616 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ELPIDIO BERTO RIBEIRO CPF/CNPJ: 212.395.769-00 Protocolo: 509599 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: FLORISBELA DE OLIVEIRA SOUZA CPF/CNPJ: 570.899.902-06 Protocolo: 509597 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: GILBERTO RODRIGUES CPF/CNPJ: 409.775.102-63 Protocolo: 509600 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: GUILHERME MAIA GRAVE CPF/CNPJ: 881.056.952-00 Protocolo: 509614 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: IDALINA MARTINS PEREIRA COIMBRA NEPOMUCENO CPF/CNPJ: 572.144.762-15 Protocolo: 509605 Data Limite Para 
Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ISABEL RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 338.151.271-49 Protocolo: 509583 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JAQUELINE TADAKUMA FERREIRA E OUTRO CPF/CNPJ: 002.637.902-31 Protocolo: 509596 Data Limite Para 
Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOARLISON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 522.800.122-00 Protocolo: 509607 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: M M TUR EIRELI ME CPF/CNPJ: 14.943.935/0001-16 Protocolo: 509584 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MARCELO MENEZES CPF/CNPJ: 24.185.934/0001-03 Protocolo: 509587 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MARLI ROMERO JARDIM FUZETTI CPF/CNPJ: 183.425.072-20 Protocolo: 509601 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ODAIR DA SILVA CPF/CNPJ: 424.445.439-04 Protocolo: 509609 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ODAIR DA SILVA E MARIA CELI DA SILVA CPF/CNPJ: 424.445.439-04 Protocolo: 509608 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: PAULO SERGIO CECHINEL DE MORAIS CPF/CNPJ: 676.949.262-87 Protocolo: 509602 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ROSANGELA DEMINSKI ASSUNÇÃO CPF/CNPJ: 349.453.002-59 Protocolo: 509611 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: RUBENS FERREIRA DA SILVA E LUZENI FARIA DA SI CPF/CNPJ: 220.833.082-04 Protocolo: 509595 Data Limite Para 
Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: SANDRO DA SILVA PINTO CPF/CNPJ: 096.202.038-95 Protocolo: 509603 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: WESLEY AGUINALDO MOREIRA CPF/CNPJ: 906.762.202-82 Protocolo: 509582 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato das 9:00 às 15:00, para efetuar(em) o pagamento 
antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou 
suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Vilhena-RO, 02 de Setembro de 2022 GERALDO FLÁVIO 
MATTER TABELIÃO DE PROTESTO 



Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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2º taBeLionato de ProteSto

COMARCA: VILHENA
ÓRGÃO EMITENTE: 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE VILHENA
2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS MUNCÍPIO DE VILHENA ESTADO DE RONDÔNIA DIRLEI HORN - TABELIÃO DE 
PROTESTO AV. MAJOR AMARANTE, Nº 4119, SALA 204, CENTRO EMP. CAPRA, CENTRO, CEP 76980-075, FONE: (69) 3322-9985 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Vilhena-RO, localizado na Av. Major Amarante, 
4119, Sala 204, Emp. CAPRA Centro - fone(69)3322-9985 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, 
FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes 
características: 
Devedor: ADALVO RODRIGUES CPF/CNPJ: 585.965.772-20 Protocolo: 82468 Data Limite Para Comparecimento: 16/09/2022
Devedor: ADEMIR GONSALVES COSTA CPF/CNPJ: 622.195.102-04 Protocolo: 82431 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: ADENILSON FALCAO DA ROCHA E MARGARETTE MARTIN CPF/CNPJ: 681.598.622-53 Protocolo: 82383 Data Limite Para 
Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: AIRTON FRANCELINO DE SOUZA CPF/CNPJ: 701.794.412-72 Protocolo: 82400 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ANGELINA DEMINSKI CPF/CNPJ: 349.453.342-34 Protocolo: 82391 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ANTONIO PAULO FILHO CPF/CNPJ: 376.348.441-87 Protocolo: 82390 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: CARLOS DOS ANJOS CPF/CNPJ: 859.916.352-34 Protocolo: 82426 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: DAIANE PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 021.643.402-56 Protocolo: 82453 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: DOUGLAS DERLANN DA SILVA CPF/CNPJ: 018.408.402-42 Protocolo: 82434 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: E P TEIXEIRA CPF/CNPJ: 28.040.286/0001-58 Protocolo: 82428 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: E. DE ALBUQUERQUE ME CPF/CNPJ: 14.443.849/0001-44 Protocolo: 82475 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: EDINA FRANCISCO DE OLIVEIRA ESPANHOLI CPF/CNPJ: 848.461.862-53 Protocolo: 82375 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ELIANAI DOS SANTOS VIEIRA CPF/CNPJ: 847.434.682-72 Protocolo: 82478 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: ELIEL OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ: 11.787.526/0001-80 Protocolo: 82421 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: FABRICA DE URNAS VILHENA LTDA ME CPF/CNPJ: 14.395.207/0001-17 Protocolo: 82435 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: FLAVIO DAGMAR DA SILVA CPF/CNPJ: 981.730.302-00 Protocolo: 82437 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: G. ALVES ME CPF/CNPJ: 09.042.682/0001-70 Protocolo: 82414 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: IVETE CARDOSO DA SILVA CPF/CNPJ: 930.650.431-49 Protocolo: 82382 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JACKELINE KAROLINE DA SILVEIRA WOETH CPF/CNPJ: 21.773.024/0001-53 Protocolo: 82443 Data Limite Para 
Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: JOSE RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 211.980.399-49 Protocolo: 82373 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: KELLI ALVES PEREIRA CPF/CNPJ: 867.429.572-04 Protocolo: 82430 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: LECI BRANCO CPF/CNPJ: 162.862.352-72 Protocolo: 82425 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MARCIO AIKANA CPF/CNPJ: 969.635.062-72 Protocolo: 82472 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MARCIO LAURINDO CPF/CNPJ: 898.718.122-72 Protocolo: 82419 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: MARIA APARECIDA DE FREITAS ARAUJO CPF/CNPJ: 24.066.210/0001-40 Protocolo: 82420 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: MARTHA DIAS DE CARVALHO FREIRES CPF/CNPJ: 776.667.982-53 Protocolo: 82379 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: NILTON MAIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 420.494.072-20 Protocolo: 82389 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: PAULO KOKOGISKI CPF/CNPJ: 032.465.799-46 Protocolo: 82436 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: PAULO SERGIO DA SILVA CRUZ CPF/CNPJ: 581.806.052-72 Protocolo: 82376 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: PRISCILLA LOPES MARTINS CPF/CNPJ: 790.521.422-20 Protocolo: 82323 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
Devedor: RAIMUNDA LOPES ARAUJO CPF/CNPJ: 268.517.683-72 Protocolo: 82469 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: SOLANGE PINHEIRO DA SILVA E OUTRO CPF/CNPJ: 857.107.682-00 Protocolo: 82384 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: THAIS CRISTINA DA SILVA CPF/CNPJ: 027.692.582-30 Protocolo: 82371 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: VALDIR RICHARDE MEDEIROS FERREIRA CPF/CNPJ: 792.646.462-72 Protocolo: 82378 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: VANILDA OLIVEIRA ANDREATTA CPF/CNPJ: 26.180.857/0001-24 Protocolo: 82433 Data Limite Para Comparecimento: 
08/09/2022
Devedor: VERA LUCIA TAVARES DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 784.464.062-68 Protocolo: 82466 Data Limite Para Comparecimento: 
16/09/2022
Devedor: WELIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA BOTELHO CPF/CNPJ: 959.360.682-34 Protocolo: 82476 Data Limite Para 
Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: WELLITA DE LIMA VIEIRA CPF/CNPJ: 36.730.275/0001-28 Protocolo: 82448 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: WELLITA DE LIMA VIEIRA CPF/CNPJ: 36.730.275/0001-28 Protocolo: 82447 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: WESLEY GUMS DE OLIVEIRA. CPF/CNPJ: 041.749.662-14 Protocolo: 82442 Data Limite Para Comparecimento: 08/09/2022
Devedor: WESLEY PEREIRA BRAGANCA EIRELI ME CPF/CNPJ: 24.617.027/0001-96 Protocolo: 82474 Data Limite Para 
Comparecimento: 08/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato 9:00 às 15:00, para efetuar(em) o pagamento antes 
do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) 
judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Vilhena-RO, 02 de Setembro de 2022 DIRLEI HORN TABELIÃO DE 
PROTESTO 
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CoMarCa de aLvorada d´oeSte 

aLvorada d´oeSte

COMARCA: ALVORADA DO OESTE
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE ALVORADA DO OESTE
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E 
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE ALVORADA DO OESTE ESTADO DE RONDÔNIA MILTON ALEXAN-
DRE SIGRIST - TABELIÃO DE PROTESTO RUA GUIMARÃES ROSA, N. 4896, CENTRO - FONE: (69) 3412-2122 E-MAIL: rialvorada@
gmail.com 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Alvorada Do Oeste-RO, localizado na Rua Gui-
maraes Rosa, N. 4896, Centro - Fone: (69) 3412-2122 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ 
SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes 
características: 
Devedor: ADAO ALVES MACHADO CPF/CNPJ: 392.144.192-72 Protocolo: 48136 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
Devedor: CLAUDIO MOREIRA DE ALENCAR CPF/CNPJ: 897.237.591-87 Protocolo: 48149 Data Limite Para Comparecimento: 
05/09/2022
Devedor: GEOVANE PAULA DE JESUS CPF/CNPJ: 055.483.532-09 Protocolo: 48122 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
Devedor: MARCOS ANTONIO MARTINS DE ABREU CPF/CNPJ: 029.132.221-29 Protocolo: 48134 Data Limite Para Comparecimento: 
05/09/2022
Devedor: MARCOS ANTONIO MARTINS DE ABREU CPF/CNPJ: 029.132.221-29 Protocolo: 48129 Data Limite Para Comparecimento: 
05/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato das 8:00 horas às 15:00 horas, para efetuar(em) 
o pagamento antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não 
pague(m), ou suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Alvorada Do Oeste-RO, 02 de Setembro de 2022 
MILTON ALEXANDRE SIGRIST TABELIÃO DE PROTESTO 

CoMarCa de BuritiS

BuritiS

LIVRO D-026 FOLHA 073 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.473
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasi-
leiro, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, os contraentes: HEMERSON FRANCISCO VIANA, de nacionalidade brasileiro, ven-
dedor, solteiro, natural de Vilhena-RO, onde nasceu no dia 13 de abril de 1981, portador da Cédula de Identidade RG nº 829.312/SSP/
RO, inscrito no CPF/MF 772.840.382-68, residente e domiciliado à Rua Barretos, 2528, Setor 06, em Buritis-RO, filho de ISRAEL SIMÃO 
VIANA e de NAIR FRANCISCO VIANA; e FERNANDA PEREIRA DA SILVA de nacionalidade brasileira, microempreendedora, solteira, 
natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 10 de maio de 1988, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.085.892/SSP/RO, inscrita 
no CPF/MF 005.647.462-82, residente e domiciliada à Rua Barreto, 2528, Setor 06, em Buritis-RO, filha de PLINIO PEREIRA DA SILVA 
e de EVA DOS SANTOS AUGUSTO SOARES, continuou a adotar o nome de FERNANDA PEREIRA DA SILVA. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).
Buritis-RO, 01 de setembro de 2022.
 Beatriz Oliveira Alves
Escrevente Autorizada

LIVRO D-026 FOLHA 072 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.472
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasilei-
ro, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, os contraentes: JACKSON DE AMORIM MIRANDA, de nacionalidade brasileiro, ajudante 
de entrega, solteiro, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 19 de agosto de 1999, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 1.507.504/SESDEC/RO - Expedido em 06/01/2016, inscrito no CPF/MF 703.721.982-79, residente e domiciliado à Rua Alto Para-
íso, 1565, Setor 02, em Buritis-RO, filho de VALDIR FRANCELINO DE MIRANDA e de LENILDA DE AMORIM GUIMARÃES; e LAIANE 
GONÇALES BELCHIOR de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, natural de Nova Brasilândia D’Oeste-RO, onde nasceu no dia 
06 de abril de 2000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.458.764/SESDEC/RO - Expedido em 23/11/2015, inscrita no CPF/MF 
703.119.312-51, residente e domiciliada à Rua Alto Paraíso, 1565, Setor 02, em Buritis-RO, CEP: 76.880-000, filha de DIVINO BELCHIOR 
FILHO e de MARILENE DA SILVA GONÇALES, passou a adotar o nome de LAIANE GONÇALES BELCHIOR DE AMORIM. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume 
e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).
Buritis-RO, 01 de setembro de 2022.
 Beatriz Oliveira Alves
Escrevente Autorizada
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LIVRO D-026 FOLHA 071 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.471
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasilei-
ro, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, os contraentes: WESLEY DE SÁ VELASCO, de nacionalidade brasileiro, desempregado, 
solteiro, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 18 de dezembro de 2000, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.509.169/SESDEC/
RO - Expedido em 18/01/2016, inscrito no CPF/MF 046.016.832-03, residente e domiciliado à Rua Ouro Preto do Oeste, 1885, Setor 03, 
em Buritis-RO, CEP: 76.880-000, filho de ELVIS VELASCO e de IRACIR MARIA DE SÁ VELASCO; e EZAILE FERRAZ CARDOSO de 
nacionalidade brasileira, desempregada, solteira, natural de Ariquemes-RO, onde nasceu no dia 28 de janeiro de 2004, portadora da Cé-
dula de Identidade RG nº 1.546.866/SESDEC/RO - Expedido em 10/08/2016, inscrita no CPF/MF 047.526.362-63, residente e domiciliada 
à Rua Rolim de Moura, 2341, Setor 03, em Buritis-RO, CEP: 76.880-000, filha de JOSÉ CARDOSO DE MENEZES e de ZAIRA FERRAZ 
CARDOSO, passou a adotar o nome de EZAILE FERRAZ CARDOSO DE SÁ. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).
Buritis-RO, 01 de setembro de 2022.
 Beatriz Oliveira Alves
Escrevente Autorizada 
 
COMARCA: BURITIS
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE BURITIS
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE BURITIS ESTADO DE RONDÔNIA DORCELENE TRINDADE DE SOU-
ZA FONTOURA Rua Cacaulândia , Nº 1309, Setor 02, Buritis-RO, CEP 76880-000 FONE (69) 3238-2614 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Buritis-RO, localizado na Rua Cacaulândia , Nº 
1309, Setor 02, Buritis-RO, CEP 76880-000, TEL (69) 3238-2614 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das 
DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as 
seguintes características: 

Devedor: ADRIELI SANDRA SCHNEIDER FREITAS CPF/CNPJ: 23.018.763/0001-65
Protocolo: 64181
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ALEXSANDRO DE MATOS NASCIMENTO CPF/CNPJ: 923.875.862-04
Protocolo: 64177
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: AVERALDO BLUM CPF/CNPJ: 949.799.601-20
Protocolo: 64225
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: CRISTIANO DA SILVA RAMOS CPF/CNPJ: 915.099.632-00
Protocolo: 64214
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: GEICIMAR DA SILVA GOMES CPF/CNPJ: 022.844.692-99
Protocolo: 64232
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: GIVANILTON SOUZA CRUZ CPF/CNPJ: 816.278.902-20
Protocolo: 64221
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JOSE CARLOS BRUSTOLON CPF/CNPJ: 112.789.432-34
Protocolo: 64205
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: JOSE CARLOS BRUSTOLON CPF/CNPJ: 112.789.432-34
Protocolo: 64204
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: LIZETE POSSER DA SILVA CPF/CNPJ: 139.687.422-49
Protocolo: 64195
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: MARCOS SILVA VASCONSELOS CPF/CNPJ: 016.611.932-69
Protocolo: 64202
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ODAIR JOSE CHUANTS CPF/CNPJ: 003.897.242-54
Protocolo: 64227
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: PAULO DE SOUZA BATISTA CPF/CNPJ: 340.993.792-72
Protocolo: 64201
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: ROBERTO ALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 850.392.762-49
Protocolo: 64175
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: SEBASTIAO DA CRUZ CPF/CNPJ: 456.941.502-44
Protocolo: 64206
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

Devedor: WILSON MIGUEL PASSOS CPF/CNPJ: 854.502.192-53
Protocolo: 64179
Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato de segunda a sexta feira 08:00 às 16:00 horas, para 
efetuar(em) o pagamento, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou suste(m) judicialmente. Buritis-RO, 02 de Setembro de 2022 ROMULO 
ALVES DOS SANTOS ESCREVENTE AUTORIZADO 

CaMPo novo de rondônia

LIVRO D-004 FOLHA 010 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.056
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil Brasi-
leiro, sob regime de Comunhão Parcial de Bens, os contraentes: GABRIEL FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, estudante, 
solteiro, natural de Monte Negro-RO, onde nasceu no dia 12 de setembro de 2004, inscrito no CPF/MF 057.756.872-80, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 1823170/SESDEC/RO - Expedido em 10/05/2022, residente e domiciliado na Linha C 10, Lote 05, poste 34, 
Zona Rural, em Campo Novo de Rondônia-RO, CEP: 76.887-000, filho de DEUSDETE COEHO DA SILVA e de IVONETE DE SOUZA 
FERREIRA DA SILVA; e TAINÁ DOS SANTOS DE ALMEIDA de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, natural de Buritis-RO, onde 
nasceu no dia 19 de agosto de 2004, inscrita no CPF/MF 058.504.512-77, portadora da Cédula de Identidade RG n° 1343600/SESDEC/
RO - Expedido em 09/01/2013, residente e domiciliada na Linha C 26, Gleba 06, Zona Rural, em Campo Novo de Rondônia-RO, CEP: 
76.887-000, filha de WANDERLEY VIEIRA DE ALMEIDA e de ZENILDA BONFIM DOS SANTOS. A contraente passou a adotar o nome 
de TAINÁ DOS SANTOS DE ALMEIDA DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia (Provimento nº007/2011 - CG). 
Campo Novo de Rondônia-RO, 01 de setembro de 2022.
 De León de Araújo Ramos
Oficial Registrador 
 

CoMarCa de CoSta MarQueS 

CoSta MarQueS 

COMARCA: COSTA MARQUES
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE COSTA MARQUES
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE COSTA MARQUES ESTADO DE RONDÔNIA JONHATAN MELO DE 
BRITO - TABELIÃO DE PROTESTO INTERINO AV. CHIANCA, Nº 1900, CENTRO, CEP 76937-000, FONE: (69) 3651-3712 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Nº 426/2022 Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Costa Marques-RO, localizado na Av. 
Chianca, nº 1900, Centro, Fone: (69) 3651-3712 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER 
às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes caracterís-
ticas: 
Devedor: ADAO JOSE ALVES CPF/CNPJ: 778.433.122-34 Protocolo: 8982 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: AFONSO NOVAIS CAYRES CPF/CNPJ: 285.258.179-53 Protocolo: 8974 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ARILDO DE ANDRADE VENCESLAU CPF/CNPJ: 789.942.092-04 Protocolo: 8985 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ARLAN TORRES COSTA CPF/CNPJ: 802.813.032-15 Protocolo: 8968 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: CLISMAN SOUZA TORRES CPF/CNPJ: 024.791.402-96 Protocolo: 8963 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: DIMAR COIMBRA GUTIERREZ CPF/CNPJ: 526.154.562-53 Protocolo: 8973 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: ENEAS RIBEIRO FRANCA CPF/CNPJ: 751.036.722-00 Protocolo: 8964 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JARDSON SILVA COSTA CPF/CNPJ: 004.287.202-26 Protocolo: 8975 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JHONNY LANS HURTADO CUADIAY CPF/CNPJ: 702.179.952-76 Protocolo: 8972 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: LAZARO JOVINA DE LIMA CPF/CNPJ: 390.315.602-78 Protocolo: 8957 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: LEUDOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA CPF/CNPJ: 907.629.912-91 Protocolo: 8969 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: LUZIA PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 516.218.432-20 Protocolo: 8960 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MARCIO JOSE MAXIMO CPF/CNPJ: 598.407.302-15 Protocolo: 8971 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MARCIO JOSE MAXIMO CPF/CNPJ: 598.407.302-15 Protocolo: 8965 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MARCO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ CPF/CNPJ: 906.913.502-72 Protocolo: 8961 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: MARIA ANTONIA LOPES DA SILVA CPF/CNPJ: 532.578.392-00 Protocolo: 8980 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: PAULO BRITO DE AZEVEDO CPF/CNPJ: 386.529.862-15 Protocolo: 8967 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: R. A. DA COSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA CPF/CNPJ: 15.572.303/0001-56 Protocolo: 8983 Data Limite 
Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: RODRIGO MIRANDA BONATTO CPF/CNPJ: 027.865.032-56 Protocolo: 8976 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: SAMUEL REZENDE DE AMARAL CPF/CNPJ: 595.629.432-91 Protocolo: 8956 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato das 8:00 horas às 15:00 horas, para efetuar(em) 
o pagamento antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não 
pague(m), ou suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Costa Marques-RO, 02 de Setembro de 2022 
MARTA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA ESCREVENTE AUTORIZADA 

CoMarCa de MaCHadinHo d´oeSte 

MaCHadinHo d´oeSte

COMARCA: MACHADINHO D’OESTE
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE MACHADINHO D’OESTE
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE MACHADINHO D’ OESTE ESTADO DE RONDÔNIA LILIAN MARIZA 
PUERTA LULA MACIEL - TABELIÃ DE PROTESTO RODOVIA RO 133 N 2682 - CEP 78.868-000, FONE: (69) 3581-3227 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Machadinho D’oeste-RO, localizado na Rodovia 
RO 133 nº 2682, 78868-000 MACHADINHO D’OESTE - RO [69] 3581.3227 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 
277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto 
com as seguintes características: 
Devedor: ABEL GOMES FERNANDES CPF/CNPJ: 000.444.852-98 Protocolo: 20902 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ADEMILDO GENESIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 611.257.502-78 Protocolo: 20898 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 634.552.502-20 Protocolo: 20916 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ADRIANO RAMOS ANTUNES CPF/CNPJ: 840.635.722-34 Protocolo: 20896 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ADRIANO RAMOS ANTUNES CPF/CNPJ: 840.635.722-34 Protocolo: 20906 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIREL CPF/CNPJ: 06.015.662/0001-11 Protocolo: 20940 Data Limite 
Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ANTONIO CARLOS RIBEIRO CPF/CNPJ: 946.229.812-20 Protocolo: 20893 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: CLAUDINEI DE JESUS CPF/CNPJ: 835.717.872-34 Protocolo: 20878 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ELIAS DE ALMEIDA CRUZ CPF/CNPJ: 003.554.172-51 Protocolo: 20941 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: FERNANDO FRANCO CPF/CNPJ: 771.324.322-49 Protocolo: 20925 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: FRANCINEIDE JESUS DE SOUZA CPF/CNPJ: 001.641.632-55 Protocolo: 20936 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: GECI VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 113.708.312-34 Protocolo: 20900 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: GENERINO TOSCAN CPF/CNPJ: 286.165.962-91 Protocolo: 20912 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: GERALDO ROCHA GUIMARAES CPF/CNPJ: 152.168.452-91 Protocolo: 20928 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: GILBERTO DA SILVA CORDEIRO CPF/CNPJ: 478.574.042-68 Protocolo: 20926 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: J. R. L. DA SILVA CPF/CNPJ: 28.728.051/0001-53 Protocolo: 20891 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOAO FERREIRA HARDTH CPF/CNPJ: 709.817.792-04 Protocolo: 20909 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOAO POTRATZ DEMARTINE CPF/CNPJ: 258.143.462-72 Protocolo: 20924 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOSE ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 602.554.122-15 Protocolo: 20892 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOSUE NEVES DE MATTOS CPF/CNPJ: 557.033.562-53 Protocolo: 20919 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: LUCIANO ALVES DE SOUSA CPF/CNPJ: 942.884.702-00 Protocolo: 20907 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: MADEOESTE INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI CPF/CNPJ: 04.607.462/0001-22 Protocolo: 20880 Data Limite Para Com-
parecimento: 06/09/2022
Devedor: MADEOESTE INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI CPF/CNPJ: 04.607.462/0001-22 Protocolo: 20882 Data Limite Para Com-
parecimento: 06/09/2022
Devedor: MADEOESTE INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI CPF/CNPJ: 04.607.462/0001-22 Protocolo: 20883 Data Limite Para Com-
parecimento: 06/09/2022
Devedor: MADEOESTE INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI CPF/CNPJ: 04.607.462/0001-22 Protocolo: 20885 Data Limite Para Com-
parecimento: 06/09/2022
Devedor: MADEOESTE INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI CPF/CNPJ: 04.607.462/0001-22 Protocolo: 20879 Data Limite Para Com-
parecimento: 06/09/2022
Devedor: MARCELO DUARTE CORTES CPF/CNPJ: 844.730.612-72 Protocolo: 20914 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: NATALINA MARCELO VILETI CPF/CNPJ: 315.654.412-49 Protocolo: 20915 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 21.128.002/0001-30 Protocolo: 20932 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: REINALDO CUSTODIO MELONE CPF/CNPJ: 010.238.952-77 Protocolo: 20927 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ROSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 27.646.262/0001-84 Protocolo: 20922 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ROSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 27.646.262/0001-84 Protocolo: 20933 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: SELMA RODRIGUES DE MORAES CPF/CNPJ: 535.826.402-72 Protocolo: 20867 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: SERGIO COSTA BRAGA CPF/CNPJ: 000.212.772-57 Protocolo: 20897 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: SERGIO RAMOS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 620.390.242-04 Protocolo: 20905 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: SILVESTRE BOLDRINI CPF/CNPJ: 998.447.377-53 Protocolo: 20942 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: SUPERMERCADO RENASCER EIRELI EPP CPF/CNPJ: 18.382.004/0001-47 Protocolo: 20876 Data Limite Para Compareci-
mento: 06/09/2022
Devedor: TIAGO RODRIGUES NOBRE CPF/CNPJ: 018.388.762-00 Protocolo: 20910 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: VANDERLEIA ARAUJO FRANCA CPF/CNPJ: 644.724.342-53 Protocolo: 20908 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: WANDERLEY PEREIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 41.335.719/0001-60 Protocolo: 20870 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: WELLINGTON AUGUSTO MONTEIRO CPF/CNPJ: 589.516.602-49 Protocolo: 20901 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato 08:00 às 15:00, para efetuar(em) o pagamento 
antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou 
suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Machadinho D’oeste-RO, 02 de Setembro de 2022 VALDINEI 
MOREIRA PEIXOTO ESCREVENTE AUTORIZADA 

CoMarCa de nova BraSiLÂndia d´oeSte

nova BraSiLÂndia d´oeSte

COMARCA: NOVA BRASILÂNDIA DOESTE
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE/ESTADO DE RONDÔNIA MARIA PEREIRA GONÇAL-
VES DANILUCCI - TABELIÃ DE PROTESTO RUA MATO GROSSO N. 2135 SETOR 13 - FONE: (69) 3418-2371 E-MAIL: CARTDANI-
LUCCI@HOTMAIL.COM 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de Nova Brasilândia Doeste-RO, localizado na Rua 
Mato Grosso n. 2135 Setor 13 - Fone: (69) 3418-2371 nos termos do Artigo 15, da Lei 9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ 
SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes ca-
racterísticas: 
Devedor: ADRIANO VENTURA DA SILVA DE JESUS CPF/CNPJ: 016.347.952-61 Protocolo: 9057 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ANDRE FAGUNDES DE SOUZA CPF/CNPJ: 016.830.902-50 Protocolo: 9061 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ANTONIO JOSIVAN DE OLIVEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 689.422.222-34 Protocolo: 9042 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 013.298.052-59 Protocolo: 9049 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: EDILSON CEZARIO DE SOUZA CPF/CNPJ: 499.828.009-06 Protocolo: 9056 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
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Devedor: EDNEY BENEDITO NEVES FREIRE CPF/CNPJ: 421.839.442-34 Protocolo: 9062 Data Limite Para Comparecimento: 
16/09/2022
Devedor: FARIAS CIRINO & CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 18.973.030/0001-40 Protocolo: 9054 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: HELIO DE FREITAS DA SILVA CPF/CNPJ: 691.024.572-53 Protocolo: 9060 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: IDENI MIRANDA CPF/CNPJ: 431.442.509-10 Protocolo: 9063 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: LEONEL MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 24.753.143/0001-32 Protocolo: 9043 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: MARILENE MARIA OLIVEIRA MARCHESKI CPF/CNPJ: 937.311.322-49 Protocolo: 9052 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: MATEUS BENTEO MELO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 556.939.112-68 Protocolo: 9070 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: MAYCON HENRIQUE PEREIRA DOS SANOTS CPF/CNPJ: 062.066.842-37 Protocolo: 9068 Data Limite Para Comparecimen-
to: 06/09/2022
Devedor: MAYCON HENRIQUE PEREIRA DOS SANOTS CPF/CNPJ: 062.066.842-37 Protocolo: 9069 Data Limite Para Comparecimen-
to: 06/09/2022
Devedor: PATRICK ADRIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO CPF/CNPJ: 34.708.100/0001-99 Protocolo: 9044 Data Limite Para Compareci-
mento: 06/09/2022
Devedor: R . PESSOA DOS SANTOS & CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 06.290.900/0001-05 Protocolo: 9059 Data Limite Para Compareci-
mento: 06/09/2022
Devedor: VAGNER DOS SANTOS RIBEIROS CPF/CNPJ: 838.416.872-53 Protocolo: 9045 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato das 8:00 horas às 16:00 horas, para efetuar(em) 
o pagamento antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não 
pague(m), ou suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. Nova Brasilândia Doeste-RO, 02 de Setembro de 
2022 DEBORA RAMBO SILVA TABELIÃ SUBSTITUTA 

CoMarCa de PreSidente MÉdiCi

PreSidente MÉdiCi

LIVRO D-016 FOLHA 046 TERMO 007735
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.735
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasi-
leiro, os contraentes: CICERO FINFA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, motorista, divorciado, natural de Mirante do Paranapanema-
-SP, onde nasceu no dia 15 de março de 1956, residente e domiciliado à Rua Maringá, 2163, Cunha e Silva, em Presidente Médici-RO, 
CEP: 76.916-000, , filho de JONAS FINFA DA SILVA e de BENEDITA MARIA DA SILVA; e MARIA DE JESUS DA SILVA de naciona-
lidade brasileira, do lar, solteira, natural de Cruzeiro do Oeste-PR, onde nasceu no dia 18 de maio de 1971, residente e domiciliada à 
Rua Maringá, 2163, Cunha e Silva, em Presidente Médici-RO, CEP: 76.916-000, , filha de JOSÉ MARQUES DA SILVA e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA. Eles, após o casamento, passaram a usar os nomes: CICERO FINFA DA SILVA e MARIA DE JESUS DA SILVA 
FINFA. Pretendem adotar o regime da Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume.
Presidente Médici-RO, 02 de setembro de 2022.

LIVRO D-016 FOLHA 047 TERMO 007736
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.736
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasilei-
ro, os contraentes: JHEISSON LINO MARTINS, de nacionalidade brasileiro, zootecnista, solteiro, natural de Mirassol D’Oeste-MT, onde 
nasceu no dia 07 de março de 1991, residente e domiciliado à Rua Ernesta Grosso Bernardi, 811, Colina Park, em Presidente Médici-RO, 
CEP: 76.916-000, , filho de LUIZ ALVES MARTINS e de SILVANA CRISTINA LINO; e MIRELA DAMACENA de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, natural de São José dos Quatro Marcos-MT, onde nasceu no dia 18 de dezembro de 1987, residente e domiciliada à 
Rua Ernesta Grosso Bernardi, 811, Colina Park, em Presidente Médici-RO, CEP: 76.916-000, , filha de ROMAR DAMACENA e de LUCIA 
BENTO DAMACENA. Eles, após o casamento, passaram a usar os nomes: JHEISSON LINO MARTINS e MIRELA DAMACENA. Preten-
dem adotar o regime da Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume.
Presidente Médici-RO, 02 de setembro de 2022.
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Tabelionato de Protestos de Títulos
COMARCA DE PRESIDENTE MEDICI - ESTADO DE RONDÔNIA
CNPJ 84.652.064/0001-67
Av Ji-Parana, 1701, Centro, CEP: 76916-000 - Telefones: (69) 3471-3404
E-mail cartorio_arruda@hotmail.com
Tabeliã Rosalina de Jesus Arruda
Horário de atendimento: De Segunda a Sexta-Feira das 8:00 às 16:00 horas 
E D I T A L D E P R O T E S T O Nº 505
Pelo presente EDITAL, o Tabelionato de protesto desta comarca de Presidente Medici, Estado de Rondônia localizado à Av Ji-Parana, 
1701, Centro, CEP: 76916-000, nos termos do art. 15 da Lei 9.492 de 10/09/97, faz saber as pessoas abaixo relacionadas, que tem em 
seu poder títulos apontados para protesto com as seguintes características: 

Protocolo Devedor Documento
00.051.542 LUIZ SOARES DE OLIVEIRA CPF 861.737.072-68
00.051.543 EDMAR DE SOUZA OLIVEIRA CPF 011.079.962-36
00.051.544 ANGELA MARIA CRISTIANO FLOR CPF 518.677.612-20
00.051.547 EVANDRO ROCHA DA SILVA MENDES CPF 009.085.032-70
00.051.551 WILLIAN GABRIEL DA ROCHA CPF 013.625.972-36
00.051.560 WILSON ARAUJO DOS SANTOS CPF 005.638.786-57
00.051.562 H. DOS SANTOS SILVA-ME CNPJ 09.721.003/0001-99
00.051.564 TDASILVA CAVALCANTE E CIA LTDAME CNPJ 13.887.031/0001-58

E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi lavrado o presente EDITAL, afixado na sede deste Tabelionato, 
ficando os responsáveis pelos documentos intimados a comparecerem neste Tabelionato, até o dia 06/09/2022, impreterivelmente até às 
16:00 horas, para efetuarem os pagamentos ou manifestarem suas recusas, sob pena de lavratura de prostesto.

Presidente Medici/ Rondônia, 02 de setembro de 2022 

Rosalina de Jesus Arruda
Tabeliã

CoMarCa de Santa Luzia d´oeSte

PareCiS

OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, n.º 585 – Centro, CEP – 76.979-000 – Fone/Fax (69) 9 8101-3368.
Município de Parecis – Comarca de Santa Luzia D’Oeste – Estado de Rondônia.
Maria Aparecida Pereira - Oficial Tabeliã Titular
LIVRO D-003 FOLHA 055 TERMO 000755
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Bra-
sileiro, os contraentes: GENES DA SILVA PINTO e ANDREIA MATOS SANTOS
ELE, brasileiro, auxiliar de manutenção pedrial, solteiro, natural de Rolim de Moura-RO, onde nasceu no dia 07 de junho de 1990, resi-
dente e domiciliado na Linha Kapa 06, s/n, Lote 60, Gleba Corumbiara, zona rural, em Parecis-RO, filho de JOÃO RAIMUNDO PINTO e 
de MARLI ANGELA DA SILVA PINTO;
ELA, brasileira, auxiliar de escritório, divorciada, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no dia 22 de março de 1995, residente e 
domiciliada na Linha Kapa 06, s/n, Lote 60, Gleba Corumbiara, em Parecis-RO , filha de CLAUDEMIR CIRILO DOS SANTOS e de IZABEL 
VIEIRA DE MATOS DOS SANTOS.
O Regime adotado é o da “Comunhão Parcial de Bens”.
Que após o casamento o declarante manterá o nome de GENES DA SILVA PINTO e a declarante manterá o nome de ANDREIA MATOS 
SANTOS. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume e enviada cópia para ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br).
Parecis-RO, 01 de setembro de 2022.
Maria Aparecida Pereira
Oficial Tabeliã Titular 
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 CoMarCa de São FranCiSCo do guaPorÉ

São FranCiSCo do guaPorÉ

COMARCA: SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ÓRGÃO EMITENTE: TABELIONATO DE PROTESTO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS SERVENTIA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE ESTADO DE RONDÔNIA JOSE 
APARECIDO FERNANDES - TABELIÃO DE PROTESTO Rua. Duque de Caxias, 3420, Cidade Alta, Sao Franciso do Guapore-RO, CEP 
76935000 Tel. (69)3621-2978 
EDITAL DE INTIMAÇÕES Nº 69/2022 Pelo presente edital, o Cartório de Protesto da Comarca de São Francisco Do Guaporé-RO, lo-
calizado na R. Duque de Caxias, 3420 - Cidade Alta - São F do Guaporé cep 76935-000 (69) 3621.2978 nos termos do Artigo 15, da Lei 
9492/1997 c/c § 5º do Artigo 277 das DGE, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos 
apontados para protesto com as seguintes características: 
Devedor: ADENILSON DE SOUZA ADELINO CPF/CNPJ: 687.368.862-20 Protocolo: 9749 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: ANGELICA ALEXANDRINO NICOLA CPF/CNPJ: 23.641.499/0001-11 Protocolo: 9752 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ARTHUR HORBACH CPF/CNPJ: 390.298.672-72 Protocolo: 9766 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: AUTIENE DE JESUS COSTA CPF/CNPJ: 40.390.854/0001-46 Protocolo: 9745 Data Limite Para Comparecimento: 05/09/2022
Devedor: BELMIRO LEITE LOPES JUNIOR CPF/CNPJ: 915.516.092-15 Protocolo: 9776 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: CORDEIRO E MULLER PROD FARM LT CPF/CNPJ: 41.382.085/0001-05 Protocolo: 9748 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: DOLORES ALMEIDA DE SA CPF/CNPJ: 021.458.678-21 Protocolo: 9767 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: EDINALDO ALVES CAETANO COELHO CPF/CNPJ: 870.912.322-91 Protocolo: 9773 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: EGUINALDO FERREIRA DE LIMA CPF/CNPJ: 21.770.202/0001-92 Protocolo: 9770 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ELIANE DALILA FREITAS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 004.010.382-03 Protocolo: 9757 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: ELIAS FERREIRA RODRIGUES CPF/CNPJ: 814.456.442-15 Protocolo: 9756 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: GRANDE GAS LTDA EPP CPF/CNPJ: 02.524.624/0001-33 Protocolo: 9772 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JANETE DE JESUS GONCALVES SILVA CPF/CNPJ: 21.679.866/0001-40 Protocolo: 9761 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: JHEYMISON FONSECA BUENO CPF/CNPJ: 037.587.132-26 Protocolo: 9764 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: JOAO CARLOS DOLINSKI TEIXEIRA CPF/CNPJ: 583.788.202-20 Protocolo: 9760 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: L A CORREIA AUTO ELETRICA ME CPF/CNPJ: 20.558.743/0001-99 Protocolo: 9758 Data Limite Para Comparecimento: 
06/09/2022
Devedor: MARYELLY SAMAYLLA DE SOUZA FLORENCIO CPF/CNPJ: 975.181.232-15 Protocolo: 9747 Data Limite Para Compareci-
mento: 06/09/2022
Devedor: VALTECIR GRANDO CPF/CNPJ: 296.725.702-87 Protocolo: 9769 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: WANDERLEI GABRECHT CPF/CNPJ: 647.849.832-87 Protocolo: 9759 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
Devedor: WILSON BISPO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 664.972.132-87 Protocolo: 9753 Data Limite Para Comparecimento: 06/09/2022
E, para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma da lei, ficando o(s) 
responsável(eis) pelo(s) documento(s), intimado(s) a comparecer(em) no tabelionato 08:00 às 15:00, para efetuar(em) o pagamento 
antes do(s) protesto(s), que será(ão) registrado(s) no primeiro dia útil seguinte a publicação, caso o(s) devedor(es) não pague(m), ou 
suste(m) judicialmente. Afixado em lugar público na Serventia nesta data. São Francisco Do Guaporé-RO, 01 de Setembro de 2022 JHO-
NATAN DOS SANTOS SANTANA ESCREVENTE AUTORIZADO 

CoMarCa de São MigueL do guaPorÉ

São MigueL do guaPorÉ

LIVRO D-020 FOLHA 014 TERMO 005114
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.114
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Bra-
sileiro, os contraentes: LUIS DELAGO, de nacionalidade brasileira, lavrador, solteiro, natural de Nova Granada-SP, onde nasceu no dia 
04 de dezembro de 1971, residente e domiciliado à Avenida Jorge Teixeira, 915, Novo Oriente, em São Miguel do Guaporé-RO, , filho de 
ARMANDO DELAGO e de IZABEL VITORINA DELAGO; e ROSANIA LOUBACH DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, secretaria do 
lar, divorciada, natural de Nova Venecia-ES, onde nasceu no dia 21 de julho de 1974, residente e domiciliada à Avenida Jorge Teixeira, 
915, Novo Oriente, em São Miguel do Guaporé-RO, , filha de DARCY LOUBACH DE FREITAS e de MARILZA TOMAZ DE FREITAS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado no Diário da 
Justiça do Estado de Rondônia pelo prazo de até 5 dias, a partir da publicação.
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O regime adotado é de Comunhão Parcial de Bens. ¨O Contraente, em virtude do casamento continuou a usar o nome de LUIS DELAGO. A 
Contraente, em virtude do casamento continuou a usar o nome de ROSANIA LOUBACH DE FREITAS.
Documentos do contraente: LUIS DELAGO, 666221/SESDEC/RO - Expedido em 11/04/2022, CPF: 389.283.962-04.
Documentos da contraente: ROSANIA LOUBACH DE FREITAS, 1813911/SESDEC/RO - Expedido em 01/04/2022, CPF: 845.875.042-20.
Apresentaram os documentos exigidos pela art. 1525 do Código Civil. 
São Miguel do Guaporé, 01 de setembro de 2022.
Bruna Felipe dos Anjos
Escrevente Autorizada 
 
LIVRO D-020 FOLHA 013 TERMO 005113
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.113
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Bra-
sileiro, os contraentes: RONALDO NUNES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, lavrador, divorciado, natural de Alto Piquiri-PR, onde 
nasceu no dia 04 de junho de 1985, residente e domiciliado na RO 481, Km 17, Lado Sul, em São Miguel do Guaporé-RO, , filho de JOSÉ 
VANANCIO PEREIRA e de GENILDA NUNES PEREIRA; e TAYNARA SUNAQUI DE LIMA, de nacionalidade brasileira, estudante, divor-
ciada, natural de São Miguel do Guaporé-RO, onde nasceu no dia 21 de agosto de 1995, residente e domiciliada à Rua José Lourenço da 
Silva, 2200, Centro, em São Miguel do Guaporé-RO, , filha de OBADIAS LEMOS DE LIMA e de EILZA SUNAQUI DE LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado no Diário da 
Justiça do Estado de Rondônia pelo prazo de até 5 dias, a partir da publicação.
O regime adotado é de Comunhão Parcial de Bens. ¨O Contraente, em virtude do casamento continuou a usar o nome de RONALDO 
NUNES PEREIRA. A Contraente, em virtude do casamento continuou a usar o nome de TAYNARA SUNAQUI DE LIMA.
Documentos do contraente: RONALDO NUNES PEREIRA, 867478/SSP/RO, CPF: 882.014.492-15.
Documentos da contraente: TAYNARA SUNAQUI DE LIMA, 1314837/SESDEC/RO - Expedido em 15/12/2020, CPF: 005.653.012-92.
Apresentaram os documentos exigidos pela art. 1525 do Código Civil. 
São Miguel do Guaporé, 01 de setembro de 2022.
 Bruna Felipe dos Anjos
Escrevente Autorizada 
 
LIVRO D-020 FOLHA 012 TERMO 005112
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.112
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Bra-
sileiro, os contraentes: WEVERSON PEDROSKI, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, solteiro, natural de São Miguel 
do Guaporé-RO, onde nasceu no dia 30 de agosto de 2001, residente e domiciliado na Linha 74, Km 12, Lado Sul, em São Miguel do 
Guaporé-RO, , filho de ADRIANE PEDROSKI; e TAYNARA RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, 
natural de Seringueiras-RO, onde nasceu no dia 19 de dezembro de 2003, residente e domiciliada à Rua Margarida, Loteamento Cidade 
Jardim, em São Miguel do Guaporé-RO, , filha de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS e de ROZIANE DIAS MIRANDA SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado no Diário da 
Justiça do Estado de Rondônia pelo prazo de até 5 dias, a partir da publicação.
O regime adotado é de Comunhão Parcial de Bens. ¨O Contraente, em virtude do casamento passou a usar o nome de WEVERSON 
PEDROSKI DOS SANTOS. A Contraente, em virtude do casamento passou a usar o nome de TAYNARA RODRIGUES DOS SANTOS 
PEDROSKI.
Documentos do contraente: WEVERSON PEDROSKI DOS SANTOS, 1575584/SESDEC/RO, CPF: 555.601.132-04.
Documentos da contraente: TAYNARA RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSKI, 1760710/SESDEC/RO - Expedido em 20/04/2020, 
CPF: 059.930.482-04.
Apresentaram os documentos exigidos pela art. 1525 do Código Civil. 
São Miguel do Guaporé, 01 de setembro de 2022.
 Bruna Felipe dos Anjos
Escrevente Autorizada 
 
LIVRO D-020 FOLHA 011 TERMO 005111
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.111
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasi-
leiro, os contraentes: HELTON DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, Agricultor, solteiro, natural de Cacoal-RO, onde nasceu 
no dia 19 de março de 1987, residente e domiciliado na Linha 82, Km 07, Lado Sul, Zona Rural, em São Miguel do Guaporé-RO, , filho de 
ELBER ANTONIO SILVA e de OZILIA DE OLIVEIRA SILVA; e EDIANA TEIXEIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, 
natural de Galiléia-MG, onde nasceu no dia 07 de outubro de 1976, residente e domiciliada na Linha 82, Km 07, Lado Sul, em São Miguel 
do Guaporé-RO, , filha de SEBASTIÃO PINTO e de DALMIRA TEIXEIRA PINTO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado no Diário da 
Justiça do Estado de Rondônia pelo prazo de até 5 dias, a partir da publicação.
O regime adotado é de Comunhão Parcial de Bens. ¨O Contraente, em virtude do casamento continuou a usar o nome de HELTON DE 
OLIVEIRA SILVA. A Contraente, em virtude do casamento passou a usar o nome de EDIANA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA.
Documentos do contraente: HELTON DE OLIVEIRA SILVA, 992439/SESDEC/RO - Expedido em 24/11/2005, CPF: 953.331.692-68.
Documentos da contraente: EDIANA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, 769265/SSP/RO - Expedido em 12/12/2000, CPF: 764.168.102-63.
Apresentaram os documentos exigidos pela art. 1525 do Código Civil. 
São Miguel do Guaporé, 01 de setembro de 2022.
 Bruna Felipe dos Anjos
Escrevente Autorizada 
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